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Proběhla vernisáž výstavy
Ve zdravém těle zdravý duch
Od čtvrtka 6. února 2014
mohou návštěvníci Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích shlédnout nově otevřenou výstavu zaměřenou na vývoj a rozvoj
sportů v našem městě.
Slavnostní vernisáže se
zúčastnil obrovský počet
návštěvníků, ať už pozvaných významných bývalých
členů Sokola Blovice nebo našich
občanů. Zcela zaplněná kaple nemohla pojmout všechny příchozí, a proto byli diváci
i na balkoně nad kaplí. První řady byly vyhrazeny čestným hostům, kterých bylo pozváno opravdu hodně. Ne všichni se mohli
zúčastnit. Mezi nejúspěšnějšími sportovci,
kteří přijali na vernisáž pozvání, patří mistryně světa v kajaku paní Růžena Truhlářová
(stále pravidelně
cvičí, každý měsíc
se schází s kolegy
vodáky a předala
zároveň pozdravy
od svého neméně
úspěšného
vodáckého přítele
mistra světa v kanoistice pana Luďka Beneše – oba
jmenovaní jsou zároveň mistry sportu), za zesnulou
mistryni Evropy
ve skoku dalekém
Jarmilu Nygrýnovou-Strejčkovou
se zúčastnil její manžel pan Alfréd Strejček
s oběma dcerami a matka Jarmily. Přítomné
byly dvě úspěšné hráčky házené v době druhé světové války, které hrály nejvyšší ligu,
dokonce se jako vítězky zúčastnily mezizemského utkání Čechy-Morava, paní Zdena Kučerová a její sestra Marie Sýkorová. Dále paní
Sádlová, Houdková, Zelenková, pánové Štrér,
Mencl, Bečvář, Zdráhal, Flajšman, Janko, Polívka a mnoho dalších. Atmosféru dokreslovali i dva členové Sokola oblečení do starých
slavnostních sokolských krojů s replikou
slavnostní vlajky, kterou si místní sokolové
pořídili díky sbírce v roce 2013.
Všechny přítomné v úvodu pozdravila
paní ředitelka muzea, která zároveň představila dva hlavní tvůrce výstavy, zaměst-

nance muzea slečnu Markovou
a pana Koželuha. Oba krátce
pohovořili o práci na výstavě a o vývoji sportu
v Blovicích. Přítomné pozdravili i starosta města
pan Poduška a zástupce
župy Plzeňské bratr Ziegler. Poté už dostali slovo
zástupci Sokola – starosta
Robert Zelenka, paní Krosnařová a pan Ivan Bystřický. Ten si na
závěr vernisáže připravil pro pozvané hosty
sladké překvapení v podobě dortu s logem Sokola. Když už se nemohou vzhledem ke svému věku zakousnout do sportu, zakousli se
alespoň symbolicky do sladkého pamlsku.
Poté už nic nebránilo tomu, aby se návštěvníci přesunuli z kaple do výstavních prostor
v přízemí, které jsou zcela zaplněny exponáty

se sportovní tématikou. Nejsou zde jen připomínky na činnost asi nejslavnějšího Sokola,
který má v našem městě už více než stoletou
tradici, ale mapuje i činnost DTJ, TTC, SK,
Spartaku a dalších organizací. Návštěvník
zde kromě starých krojů může obdivovat vlajky, pod kterými se cvičilo, jejich dnešní repliky, starý odrazový můstek z počátku 20. století i s historickou fotografií, na které jsou
cvičenci ještě při své sportovní schůzce v Panském domě, kde sokolové před postavením
sokolovny cvičili. Dále jsou zde připomenuty
počátky zimních sportů – lyžování a bruslení s dobovými „pomůckami“ (jako perličku
si nenechte ujít dosud nikde nezveřejněnou
fotografii z hromadného bruslení na náměs…pokr. na str. 2 u
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Dnes si můžete přečíst
• Z výstavy Ve zdravém těle
zdravý duch
• Penny v Blovicích
• Ordinační hodiny
blovických lékařů
• Věžní hodinový stroj
na zámku Hradiště
• Turnaj žen v Dobříši
• Vzpomínka na R. Nouryho
• Minuta ekologie
• Pozvánky na kulturní akce
• Další zprávy a zajímavosti

PENNY zatím
v nedohlednu
Na to, jak to vypadá s výstavbou marketu
Penny v našem městě, se mě mnozí občané
často ptají. Úvodem chci zdůraznit, že výstavba Penny marketu není v kompetenci města.
Jedná o připravovaný projekt mezi STS Přeštice, jež vlastní areál STS v Blovicích, a obchodním řetězcem Penny. Již dříve bylo zmíněno,
že část objektů leží na pozemcích církve. Pro
záměr stavby je nutné, aby je investor stavby
získal do svého vlastnictví. Nové informace
jsou tyto: v souladu se zákonem o církevních
restitucích církev v zákonné době do konce
roku 2013 požádala o vydání pozemků v Blovicích. V další době bude Pozemkový úřad
v Plzni rozhodovat o vydání nebo nevydání.
Teprve po dokončení tohoto postupu nastoupí řízení o získání pozemků pro STS Přeštice, která je chce poskytnout výhradně ve
prospěch stavby Penny. Vzhledem k zásadní
nezkušenosti, jak dlouho mohou postupné
kroky převodu majetku podle restitučního zákona o navrácení majetku církvím probíhat,
lze než konstatovat, že v této chvíli termín výstavby supermarketu nelze odhadnout. Může
to být několik měsíců, může to být i déle. Bohužel, pokud by neexistoval restituční zákon
o navrácení majetku církvím, celá situace by
byla řešena jinou cestou a supermarket Penny
by v Blovicích již stál.
Jan Poduška, starosta města
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Kulturní
okénko
Městské kulturní středisko
informuje…
Připravujeme:
TANČÍRNA – další taneční večer
v Lidovém domě se bude konat v pátek
28. února od 19 do 22 hodin. Kdo rád
tančí, má příležitost!
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI – neděle 16. února 2014 od 14 hodin, účinkují členové divadélka MRAK (stejně jako
v loňském roce)
V úterý 18. února v 19 hodin se
koná v Lidovém domě klavírní koncert
Petra Jiříkovského.

t pokr. ze str. 1…
tí), nezapomnělo se ani na střelectví, šachy,
stolní tenis a sice ne sportovní, ale společenskou aktivitu sokolů – provozování kina.
V další místnosti jsou k vidění vodní sporty,
lední hokej, házená, tenis, volejbal, kopaná,
futsal, cyklistika, judo a expozice věnovaná
Jarmile Nygrýnové-Strejčkové. I zde najdete
kromě mnoha starých i nových fotografií nepřeberné množství trojrozměrných předmětů
– medaile, dresy, části výstroje, diplomy, kotva, stará tenisová raketa… Poslední výstavní
sálek mapuje činnost sokolské všestrannosti.
Zde jsou exponáty věnované účasti na spartakiádách a sletech, dresy, náčiní i publikace
s fotografiemi.
Průběh slavnostní vernisáže zdokumentovali i zástupci masmédií – Plzeňský deník
a regionální televize ZAK.

SBOROVNA – v pátek 21. 3. 2014 –
divadelní představení komedie v podání
Divadla Pavla Trávníčka. Účinkují: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina
Kornová a další. Vstupné 230 Kč.
MATA HARI – ještě jsou volné 2 vstupenky na muzikál Mata Hari, na který
pojedeme v sobotu 24. května 2014.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK a bližší
informace o všech uvedených akcích
v Lidovém domě – kancelář MKS Blovice, tel. 371 522 236, 737 740 174
nebo mailem info@ldblovice.cz.
L. Krňoulová

POZVÁNKA

Výbor ZO Blovice

Výstava potrvá do 27. dubna 2014, kdy při
slavnostní derniéře připraví členové Sokola
krátký kulturní program.
Výstavu si rozhodně nenechte ujít a vyhraďte si na ni dostatek času, je opravdu na co
se dívat. Až budete hledat své přátele a známé
nebo i sebe na starých fotografiích, věnujte
pozornost i promítaným filmům, které dokreslují průběh výstavy. Jsou na nich archivní
záběry z prvomájových průvodů i z průvodů
na 9. května, jichž se sportovci hojně zúčastňovali. Je zde i mnoho dalších zajímavých videí. Odkaz na smyčku s videomateriály a na
fotografie, které se už na výstavu nevešly,
bude i na stránkách Sokola Blovice, na blovice.info i na oficiálních stránkách města.
TJ Sokol Blovice

Tomu se ani nechce věřit!

Koncert revivalové skupiny The BEATLES (z Kladna) – 11. března 2014 od
19 hodin, vstupné 170 Kč.

Český zahrádkářský svaz
základní organizace Blovice
zve všechny své členy na
Výroční členskou schůzi,
která se bude konat
22. února 2014 od 14.00 hod.,
tentokrát v novém sále
restaurace U nádraží.
Obvyklý program,
občerstvení. Srdečně zveme.

14. února 2014

Nepochopitelné zničení postihlo autobusovou zastávku u zvláštní školy. 4. února
v 7.30 hodin ráno mladistvý chlapec provedl
to, co vidíte na snímcích. Škoda je značná,
celá zastávka se musí odstranit.
Výtečník je již známý. Celý případ je ve
stádiu vyšetřování Městskou policií a Policií
České republiky. Bude se hledat cesta k vymáhání způsobené škody.
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ORDINAČNÍ HODINY BLOVICKÝCH LĚKAŘŮ
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA VLČICE
Tel. číslo: 155
AKUTNÍ NEPRAVIDELNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE VLČICE
Tel. č. 371 523 255
Pouze neodkladná péče se základním ošetřením,
přednost má vždy výjezd záchranné služby.
Po–Pá		
16.00–7.00
So, Ne, svátky
7.00–7.00
Poliklinika Blovice, Palackého 259
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ (1. patro)
MUDr. Renáta Hodinová, tel. 371 523 757
Po		
7.00–12.00
Út		
7.00–12.00
13.00–15.30
St, Čt, Pá		
7.00–12.00
MUDr. Olga Javůrková, tel. 371 523 755 (1. patro)
Po		
7.00–12.00
Út		
7.00–12.00
14.00–18.00
St, Čt, Pá 7.00–12.30

NEUROLOGIE (1. patro)
MUDr. Jindřich Němec, tel. 371 523 744
Po a St		
8.00–13.00
13.00–15.00 pro zvané
OČNÍ ORDINACE (přízemí)
MUDr. Nikola Čížková, tel. 371 520 522
Pá		
8.00–12.00
ORL – UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ (2. patro)
MUDr. Karel Naxera, tel. 722 749 334
Čt		
8.00–13.00
ORTOPEDIE (přízemí)
MUDr. Josef Žán, tel. 371 523 749
Po		
13.45–18.00
Čt		
8.45–18.00
Po oba dny od 16.30 jen pro objednané.
PLICNÍ (přízemí)
MUDr. Zdeňka Müllerová, tel. 371 523 749
Po, Út		
8.00–14.00

MUDr. Jarmila Švecová, tel. 607 018 118 (1. patro)
Po		
6.30–12.00
14.00–16.00
Út–Pá		
6.30–12.00
Odběry krve denně 6.15–6.30

PSYCHIATRIE (přízemí)
MUDr. Vladimír Holeček, tel. 371 520 522
Út		
8.00–13.00
14.00–16.00 pro zvané
Čt		
8.00–10.00

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE (2. patro)
MUDr. Yvona Zemanová, tel. 371 520 130, 723 215 921
St		
8.00–12.30
Čt		
8.00–12.00
13.00–16.30

REVMATOLOGIE (2. patro)
MUDr. Jan Zeman, tel. 371 520 130
St		
14.00–18.00
Pacient se musí předem objednat!

GYNEKOLOGIE, ULTRASONOGRAFIE (2. patro)
MUDr. Martina Slaníková, tel. 371 522 067, 733 676 011
Po		
7.30–15.30
St		
7.30–14.30
MUDr. Eva Laňová
Pá		
7.30–12.30

UROLOGIE (2. patro)
MUDr. Miloslav Košťák, tel. 774 151 255
Út		
8.00–13.00
po objednání

CHIRURGICKÁ ÚRAZOVÁ AMBULANCE Medizen s.r.o. (přízemí)
MUDr. Zdeněk Zenkl, tel. 371 522 144
Po, Út		
8.00–12.00
13.00–16.00
				
MUDr. Větrovská
St		
8.00–13.00
MUDr. Zenkl
Čt		
8.00–12.00
13.00–15.00
				
MUDr. Větrovská
Pá		
8.00–12.00
MUDr. Větrovská
INTERNÍ AMBULANCE (1. patro)
MUDr. Blanka Moulisová, tel.371 523 758
Po–Čt		
7.00–13.30
Pá		
7.00–12.30
Po a St 		
od 11.00 diabetici
KARDIOLOGICKÁ ORDINACE (2. patro)
MUDr. Alena Polívková, tel. 603 146 992
Út		
7.45–16.15
KOŽNÍ AMBULANCE (1. patro)
MUDr. Ivana Hrubá, tel. 371 523 744, 603 440 724
Út		
8.00–10.30
Pá		
8.00–11.30
Plzeň Út a Pá od 17.00 do 19.00 po domluvě na mobilu.

RTG (přízemí)
MUDr. Eva Valentová, tel. 371 523 746
Po		
8.00–12.00
12.30–17.00
Út		
8.00–12.00
12.30–15.30
St		
8.00–14.00
Čt		
8.00–12.00
12.30–17.00
Pá		
8.00–13.30
LABORATOŘ Privamed a.s. (1. patro)
Tel. 371 523 745
Po–Pá 7.00–13.00
EKG (1. patro)
Po–Pá 6.30–12.30
INTERNÍ A GASTROENTEROLOGICKÁ ORDINACE
BLOVICE, Pod tratí 833
MUDr. Jaroslav Kratochvíl, tel. 371 522 616
Po
7.00–9.30
pouze akutní případy po objednání
St
7.00–16.00
nebo i déle dle objednání
V příštích BN:
stomatologie a dětské praktické lékařky.
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Věžní hodinový stroj
na zámku Hradiště bude opět měřit čas
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
vstoupilo úspěšně do své 101. sezóny. Velkému
zájmu veřejnosti se těšila první únorová vernisáž výstavy „Ve zdravém těle zdravý duch
aneb proměny blovického sportu v čase“
připravené odbornými pracovníky muzea
Mgr. Svatoslavou Markovou a Mgr. Josefem Koželuhem ve spolupráci s členy TJ Sokola Blovice.
Rozsáhlá expozice, sestavená u příležitosti 125
let založení sokolské organizace v Blovicích,
je průřezově zaměřena na místní dlouholetou
sportovní a tělovýchovnou činnost. Nejsou
opomenuty ani významné osobnosti z historie
blovického sportu, které dosáhly vynikajících
úspěchů i v evropském a světovém kontextu,
např. Jarmila Strejčková-Nygrýnová, Růžena
Truhlářová (dříve Novotná) nebo Luděk Beneš. Trojrozměrné instalace jsou doplněny
zajímavými texty, fotografiemi i promítáním
dobových videí.
S trochou nadsázky by se dalo říci, že ještě
ani nezaschla tiskařská barva na plakátech
a posterech zmiňované sportovní výstavy
a pro návštěvníky a všechny příznivce je na
zámku Hradiště připravována další atraktivní
výstava, tematicky čerpající z bohaté místní
historie. Pod názvem „Blovice v letopisech“
představí pracovníci oddělení historie a společenských věd v čele s kurátorkou výstavy
Bc. Olgou Vránkovou v ucelené formě blovické
dějiny zasazené do širšího kontextu. Přitažlivost výstavy, jež může sloužit nejen jako poutavý a propracovaný doplněk běžné výuky na základních i středních školách v regionu, zvyšuje
množství citlivě zvolených sbírkových předmětů z bohatých muzejních fondů. Autorský tým
výstavy, vycházející z již publikovaných statí

Mgr. Josefa Koželuha, nezapomíná ale ani na
ty nejmenší, pro něž budou připraveny v rámci doprovodného programu přizpůsobené
pracovní listy a činnosti. Slavnostní zahájení
výstavy „Blovice v letopisech“ je plánováno na
čtvrtek 27. 2. v 17.00 hod. a bude ozvláštněno
výjimečnou událostí. Po dlouhých desetiletích
odmlky se rozezní zvony zámeckých věžních
hodin.
Mechanický věžní hodinový stroj, vyrobený
bezmála před 200 lety vynikajícím hodinářem
a mechanikem Johannem Boschkem z Klatov,
prošel v loňském roce náročnou generální
opravou v dílně plzeňského specialisty na věž-

ní hodiny Jindřicha Klingera. V návaznosti na
rekonstrukci hodinového stroje byla opravena
bicí soustava pro odbíjení čtvrtí a celých hodin a následně na své původní místo uloženy
zvony, táhla, vratné páky a odbíjecí kladiva.
S osobností původního tvůrce, průběhem
opravy i současnou podobou zámeckých věžních hodin se budou moci návštěvníci Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., blíže seznámit prostřednictvím obrazové dokumentace
a textů na informačních panelech instalovaných v prostorách zámku Hradiště.
PhDr. Radka Křížková Červená

strana 5

Blovické noviny

14. února 2014

Turnaj žen v Dobříši – 1. 2. 2014
První únorový den se v dobříšské hale
konal tradiční Memoriál Mirky Seinerové,
tentokrát za účasti obou našich družstev
žen. Ligové „A“ i oblastní „B“ se postupně
střetlo s týmem ligových Modřan, domácí
Starou Hutí, Dobřívem a Tymákovem B.
Oba naše týmy se střetly v duelu hned
na úvod turnaje, v přátelské atmosféře si
dva body připsalo áčko. To během turnaje
ještě vcelku bez větších problémů zdolalo
Starou Huť a Modřany, deklasovalo Dobřív
a zaváhalo pouze proti Tymákovu B, kdy
získalo bod za remízu.
Našemu béčku jakoby se lépe hrálo
proti silnějším soupeřům. V úžasném zápase
dokázalo gólem z trestu po čase porazit ligové
Modřany, také zdolalo papírově silnější Tymákov B. Naopak proti Staré Huti a Dobřívu se
holkám příliš nedařilo a oba zápasy prohrály.
Hráčky Blovic A se tedy staly vítězkami
letošního ročníku turnaje s bilancí 4 výher
a 1 remízy a celkovým skóre 52:28, Blovice B
obsadily 5. místo s bilancí 2 výher a 3 proher
a celkovým skóre 30:40.

Celkové pořadí: 		
1. Blovice A
2. Stará Huť
3. Tymákov B
4. Dobřív
5. Blovice B
6. Modřany

Výsledky našich družstev:
Blovice A × Blovice B
12:6
Blovice A × Stará Huť
11:6
Blovice A × Tymákov B
7:7
Blovice A × Modřany
8:4
Blovice A × Dobřív		
14:5
Blovice B × Blovice A
6:12
Blovice B × Dobřív		
5:6
Blovice B × Stará Huť
5:11
Blovice B × Tymákov B
9:7
Blovice B × Modřany
5:4

DĤm dČtí a mládeže Blovice, Tyršova 807, Blovice
Ozdravný pobyt – jarní prázdniny

ŠUMAVA – NOVÉ HUTċ 2014
Termín:
Cena:

3. 3. 2014–7. 3. 2014 (pondČlí–pátek)
1900 Kþ

(v cenČ je zahrnuto ubytování, stravování a doprava)

Skipas:
800 Kþ (4 denní)
V pĜípadČ nepĜíznivých snČhových podmínek je možno využít
lyžaĜský areál Kobyla na ZadovČ, který se umČle zasnČžuje.
PĜevoz zajištČn místním skibusem.
Ubytování:
Rekreaþní zaĜízení Kodrea Nové HutČ
(3–4 lĤžkové pokoje s vlastním sociálním
zaĜízením). Sjezdovka u chaty.
Stravování: Celodenní (5× dennČ + pitný režim),
snídanČ formou bufetu
Doprava:
autobusem
Odjezd:
3. 3. 2014 v 8.30 hodin od DDM Blovice
Návrat:
7. 3. 2014 cca v 16.00 hod. pĜed DDM Blovice
S sebou:
sportovní nepromokavý odČv + obuv, šálu,
þepici 2×, rukavice 2×, domácí odČv,
pĜezĤvky, hygienické potĜeby, krém na
obliþej,
jelení
lĤj,
lyžaĜskou
nebo
snowboardovou výstroj, apod., lyžaĜské brýle,
rollo na pernamentku, ofocenou kartiþku
pojištČnce, kapesné dle uvážení rodiþĤ
Informace:
v DDM Blovice – Šárka Fialová
Tel.: 371 522 159, 604 293 473
PĜihlášky:
Zájemci se pĜihlásí nejpozdČji do 15. 2. 2013
a zároveĖ pobyt zaplatí. PozdČjší platby pouze
po domluvČ. Zájemci vyplní pĜihlášku.
Pobyt je urþen pro dČti ZŠ i SŠ, lyžaĜe i nelyžaĜe a snowboardisty

Sestava a góly:
Blovice A:
brankářka – M. Šimandlová
obrana – L. Fialová, H. Zelená, V. Houdková, E. Karlíková
útok – A. Dardová 21, N. Szakosová 13,
H. Houfková 12, K. Davídková 6
Blovice B:
brankářka – S. Vyletová
obrana – K. Strnadová, E. Karlíková, P. Toračková, P. Menclová
útok – M. Třísková 8, K. Pelíšková 7, L. Sýkorová 7, D. Brunnerová 5, N. Szakosová 2,
K. Davídková 1
Hana Houfková, Blovice A

DĪm dĒtí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice

LETNÍ TÁBOR

KOġEN 2014

Zájemci o letní tábor KoĢen 2014,
který se bude konat v termínu
od 26. Āervence 2014 do 9. srpna 2014
se mohou hlásit v DDM Blovice!!!
Ubytování: v chatkách
Stravování: 5× dennĒ + pitný režim
Téma tábora: Král Artuš
Cena: 4500 KĀ
Informace v DDM Blovice, Šárka Fialová
tel.: 371 522 159, 604 293 473
Navštivte naše táborové stránky
www.tabornapohodu.cz
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Datum

14. února 2014

Čas

název akce

místo konání

pořadatel

6. 2.

17.00

Vernisáž výstavy „Ve zdravém těle zdravý duch aneb
proměny blovického sportu v čase“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

18. 2.

19.00

Koncert Petr Jiříkovský – klavír

Lidový dům

MKS

27. 2.

17.00

Vernisáž výstavy „Blovice v letopisech“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

28. 2.

19.00

Tančírna

Lidový dům

MKS

11. 3.

19.00

Koncert The Beatles Revival

Lidový dům

MKS

15. 3.

8.00

Farmářský trh

náměstí

město

21. 3.

19.00

Sborovna – div. komedie (Divadlo P. Trávníčka)

Lidový dům

MKS

22. 3.

10.00

Mše ke 145. výročí úmrtí J. V. Kamenického

kostel sv. Jana Evangelisty

Farní úřad

22. 3.

14.00

Zahájení výstavy ke 145. výročí úmrtí
J. V. Kamenického

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

27. 3.

17.00

Beseda spojená s autor. čtením Petra Kersche

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

28. 3.

19.00

Tančírna

Lidový dům

MKS

3. 4.

19.00

Koncert Trio Martinů

Lidový dům

MKS

10. 4.

14.00

Předvelikonoční setkání seniorů

Lidový dům

město, MKS

12. 4.

9.00

Velikonoční jarmark

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

18. 4.

20.00

Taneční zábava – Extraband

Lidový dům

ČRS

19. 4.

8.00

Farmářský trh

náměstí

město

20. 4.

13.00

Pracovní dílna pro děti „Papírová neděle“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

25. 4.

19.00

Tančírna

Lidový dům

MKS

26. 4.

19.00

Taneční zábava – SEJF

Lidový dům

MKS

27. 4.

9.00

Slavnostní zakončení výstavy „Ve zdravém těle …“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

29. 4.

19.00

Koncert Operetních melodií

Lidový dům

MKS

1. 5.

10.00

Zahájení sezóny, doprovodná akce k výstavě
zámek Hradiště
„Kdo si hraje, nezlobí – úžasný svět leteckých modelů“

Muzeum již. Plzeňska

7. 5.

17.00

Vernisáž výstavy „Pichlavá krása – květy kaktusů
nejen ve fotografii“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

15. 5.

19.00

Petr Kolář – akustický koncert

Lidový dům

MKS Blovice

17. 5.

8.00

Farmářský trh

náměstí

město

Slavnosti svobody

nádraží

SDH + IMC Plzeň

Vernisáž výstavy „Josef Hodek: Obrazy, grafika,
exlibris“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

18. 5.
22. 5.

17.00

24. 5.

7.00

30. 5.

19.00

Dětské rybářské závody

sádky Hradiště

ČRS

Tančírna

Lidový dům

MKS

Květen

Koncert Sboru Břevnovského kláštera Praha

kostel sv. Jana Evangelisty

Farnost Blovice

31. 5.–
–6. 6.

Výstava panenek typu Barbie, My Scene a doplňků

Lidový dům

MKS

Kostýmované komentované prohlídky k výstavě
„Za císaře pána a jeho rodinu“ s překvapením

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

Školní akademie

Lidový dům

Gymnázium

7. 6.

10.00

16. 6.

9.00

19. 6.

17.00

Vernisáž výstavy „Vzpomínka na Jiřího Sýkoru“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

21. 6.

13.30

Svátek dechovky: Šardičanka, Stavovanka, J. Pospíšil

náměstí

město

27. 6.

19.00

Tančírna

Lidový dům

MKS

28. 6.

8.00

Farmářský trh

náměstí

město

Velká cena KARATE města Blovic

DDM

DDM

Červen

Blovické noviny

strana 7

14. února 2014

Datum

Čas

název akce

místo konání

pořadatel

12. 7.

18.00

Posezení při hudbě

sádky Hradiště

ČRS

26. 7.

8.00

Farmářský trh

náměstí

město

26. 7.

18.00

Posezení při hudbě

sádky Hradiště

ČRS

10. 8.

18.00

Posezení při hudbě

sádky Hradiště

ČRS

23. 8.

18.00

Posezení při hudbě

sádky Hradiště

ČRS

31. 8.

13.00

Hasiči dětem

hasičská zbrojnice

SDH

5. 9.

19.00

Slavnostní večer k výročí 730 let města Blovice
Gala koncert J. Strausse a F. Lehára

Lidový dům

město

6. 9.

13.00

Oslavy výročí 730 let města s hist. a lidovou tematikou

náměstí

město

6.–7. 9.

Blovická pouť

náměstí

město

5.–7. 9.

Výstava nejúspěšnějších prací dětské výtvarné soutěže DDM
„Blovice očima dětí“

DDM

Kurz tance a spol. výchovy (12 pátků) – zahájení

Lidový dům

MKS

12. 9.

19.00

18. 9.
20. 9.

8.00

25. 9.
2. 10.

Projektový den věnovaný Blovicím

gymnázium

gymnázium

Farmářský trh

náměstí

město

Divadelní představení

DDM

gymnázium

Literární večer

Lidový dům

gymnázium

9. 10.

17.00

Koncert – recitál Elišky Mourečkové

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

16. 10.

17.00

Přednáška „Architektonické proměny města Blovic
v průběhu staletí“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

18. 10.

8.00

Farmářský trh

náměstí

město

18. 10.

20.00

Taneční zábava Extraband

Lidový dům

ČRS

23. 10.

19.00

24. 10.

Koncert – Sedláčkovo kvarteto

Lidový dům

MKS

Světluškový večer

náměstí + průvod městem

ČSŽ

Slavnostní znovuotevření expozice děl prof. Knížáka

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska
město

28. 10.

15.00

15. 11.

8.00

Farmářský trh

náměstí

17. 11.

8.00

Běh 17. listopadu – 2. ročník

park zámku Hradiště a okolí TJ Sokol + Muzeum

17. 11.

9.00

Zpřístupnění výstavy „Připijme si vesele aneb
k počátkům slavností“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

27. 11.

17.00

Vernisáž výstavy „Štědrej večer nastal …“

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

30. 11.

9.00

„Sv. Ondřej – patron nevěst“ – módní přehlídka
a další

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

4. 12.

14.00

Předvánoční setkání seniorů

Lidový dům

město, MKS

6. 12.

18.00

Slavnostní závěrečný ples tanečního kurzu

Lidový dům

MKS

10. 12.

17.00

Společné zpívání vánočních koled

náměstí

město

12. 12.

20.00

Maturitní ples Gymnázia Blovice

Lidový dům

gymnázium

13. 12.

9.00

Adventní trh

zámek Hradiště

Muzeum již. Plzeňska

26. 12.

20.00

Vánoční taneční zábava – EGES

Lidový dům

MKS

Vánoční turnaj v judu – regionální soutěž

DDM

DDM

Prosinec

730
1284

2014
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Pozvánka na koncert

úterý 18. února 2014 v 19 hodin
Lidový dům Blovice
Každoročně zveme na koncerty Kruhu
přátel hudby v Blovicích umělce na začátku jejich koncertní dráhy. V následujících
letech pak s pocitem, že je známe, obdivujeme jejich úspěchy na pódiích celého světa.
Jedním z nich je klavírista Petr Jiříkovský.
V říjnu roku 1995 se tehdy čtyřiadvacetiletý
umělec představil v první polovině koncertu v sólovém recitálu a v druhé části v triu
spolu se svými přáteli houslistou Pavlem
Šafaříkem a violoncellistou Jaroslavem Matějkou.
Po osmnácti letech se všichni do Blovic
vracejí. Tentokrát se nebudou dělit o jediný
večer, ale vystoupí na samostatných koncertech. Nejprve přijede v úterý 18. února
2014 Petr Jiříkovský, jeden z nejvýraznějších českých umělců střední generace.
Jako sólista hrál s mnoha orchestry (Česká
Filharmonie, FOK, Pražská komorní filharmonie, Talichova komorní filharmonie)
pod vedením vynikajících dirigentů, jako
jsou Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, James Sedares nebo Jean-Claude Casadesus. Domácí
publikum mělo možnost poznat Petra Jiříkovského na recitálech festivalu Pražské
jaro nebo v prestižním cyklu Světová klavírní tvorba v pražském Rudolfinu. Ke klíčovému repertoáru Petra Jiříkovského patří
dílo Bedřicha Smetany. Na CD nahrál kompletní cykly Bagatelly a impromptus, Črty,
Sny, Polky a České tance. Se svým kolegou
Danielem Wiesnerem pořídil první světovou CD nahrávku čtyřruční verze Mé vlasti.
Na koncertu v Blovicích ale zazní skladby
jeho dalšího oblíbeného autora – Frédérica
Chopina – a sonáta W. A. Mozarta.

Petr Jiříkovský je vyhledávaným komorním hráčem. Jeho dlouholetá spolupráce
se světově uznávaným houslistou Shlomo
Mintzem mu přinesla další příležitosti
a opakovaná pozvání do některých zemí. Po
úspěšném turné v Argentině a Brazílii (2007)
vedl hned v dalším roce klavírní a komorní
mistrovské kurzy na Univerzitě v Sao Paolu
(listopad 2008). Je také klavírním partne-

rem houslisty Pavla Šporcla; spolu pořídili
mnoho nahrávek. Mezi nejvýznamnější
patří kompletní dílo Antonína Dvořáka pro
housle a klavír. Několik jejich společných
CD nahrávek bylo oceněno Zlatou deskou
Supraphonu.
Kromě sólového vystupování a mnoha
aktivit v oblasti komorní hudby rozvíjí od
roku 2008 intenzivně svou profesionální
dirigentskou dráhu. Petr Jiříkovský je již
pravidelně zván k dirigování komorních
a symfonických orchestrů v České republice.
V říjnu 2012 provedl Beethovenův Klavírní
koncert B-dur s Jihočeskou komorní filharmonií, a to v roli sólisty a dirigenta. V roce
2012 podepsal smlouvu na místo dirigenta
opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Jako klavírista si získal svými vynikajícími výkony mezinárodní renomé. Je
zván na špičková koncertní podia v Evropě,
USA, Jižní Americe a Japonsku.
Před osmnácti lety bylo na koncertu
mladého Petra Jiříkovského v sále Lidového
domu 60 posluchačů. Věřím, že si příznivci
dobré hudby nenechají ujít vystoupení tohoto klavíristy v jeho zatím nejúspěšnějším
období. Byli bychom rádi, kdyby se uvedený
počet překonal. Pro Kruh přátel hudby v Blovicích by to byla pobídka do další práce a pořádání koncertů i v příští sezóně.
Další informace o koncertech KPH v Blovicích jsou na adrese http://kphblovice.
sweb.cz/.
Mnoho dalšího zajímavého o Petru Jiříkovském na http://www.jirikovsky.cz/.
Miroslav Čadek

Potřebují Blovice Penny Market?

Opět zahajuje vedení našeho města
podporu výstavby Penny Marketu, jednak
tlumočením své podpory přes redakci Blovických novin. V loňském roce se tak stalo
pod názvem článku „Ptali jsme se pana starosty“. V posledních letech monitorujeme
v našem městě vlekoucí se problém stavby
Penny Marketu, řetězce diskontního formátu prodeje především potravin. Mnoho
debat, názorů a argumentů padlo již pro
stavbu, ale také proti. Už tak nevalný život
a ruch jádra města je velmi znepokojující,

stavbou prodejny se jistě ještě prohloubí.
V centru by pak mohla zbýt už jen radnice a lavičky, na kterých přebývají sociálně
slabší. Konec menších obchodů a provozoven je už nyní na spadnutí, o práci jako
lavina tímto přijde několik desítek občanů
města. Jednoznačně 2/3 dotazovaných
jsou proti stavbě, potvrzuje výsledek ankety, která proběhla v roce 2013 dotazem
obyvatel věku 30–60 let. Zmizí sortiment
s tradicí, klasickým výrobním postupem,
chutí a především vyrobený rukou zaměstnaných lidí našeho města, kraje a regionu.
A tak od balené vody přes špekáčky v igelitu končíme svůj nákup u rozpékaného
pečiva, předem zmrazeného polotovaru.
Čekají nás suroviny s dlouhou zárukou,
původem nejlépe EU. Snad častěji zaznívá
požadavek na více parkovacích míst nejen

u bytových domů v sídlišti, ale i bytů pro
mladé a začínající rodiny. Na místo Penny
Marketu je možnost právě bytové výstavby,
parků nebo míst na sportovní využití. Pro
obyvatele je současný stav velmi nedostačující. Servis a komfort pro naše občany by
měl být prioritním zájmem radnice a vedení města. Zachování tváře našeho města
a podpora místních prodejen je správným
rozhodnutím směrem k občanům našeho
města. V demokratických zemích o takové
stavbě běžně rozhodují občané např. v referendu. Nechtějme vyvolat myšlenku za
působení nynějšího osazení vedení města
tzv. „O NÁS – BEZ NÁS“.
Za MO ČSSD Blovice
Věra Kojanová
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Čtenáři píší…
Naším úkolem bylo pomoci,
a to jsme učinili
Týden od 20. do 25. února 1944 je ve vojenské historii zapsán jako „Big Weeg“, tj.
Velký týden. V průběhu tohoto týdne došlo
k vysoce intenzivním útokům 8. a 15. Letecké armády USA na Německo. Plán samotný
měl výstižně jméno Operation Argument. Cílem bylo ochromit letecký průmysl a zničit
co nejvíce hotových a rozpracovaných letadel dodávaných frontovým útvarům Luftwafe. Ráno 22. února 1944 dostává povel k útoku také 18 letadel B-24 Liberátor ze sestavy
98. bombardovací skupiny 15. letecké armády ze základny Lacce v Itálii. V tento den odstartoval také 1./Lt.Por.George M.Goddard
1. pilot čtyřmotorového bombardéru B-24
Liberátor se svojí posádkou. Celkem 11 členů. Směr Německo, Regensburg. Nesli deset
500 liberních bomb. Počasí bylo pěkné. Bylo
asi 40 nebo 45 stupňů pod nulou, když přelétávali Alpy. V těchto výškách je tato teplota
normální (10.000 m). V tomto bombardéru
letěl i sgt. Raymond A. Noury. Při zpátečním
letu byl tento bombardér ještě se dvěma dalšími poškozen nad Plzní protiletadlovým
tlakem. Nad Ždírcem a v jeho okolí napaden
německými stihači Me 110, vedenými zkušeným letcem Hptm. Egonem Albrechtem.
Bombardéru vybuchla v pravém křídle po
zásahu kulometů palivová nádrž, došlo
k odtržení křídla a to byl konec. Zachránil
se pouze Raymond Noury. Toho totiž výbuch
křídla vymrštil z padajícího bombardéru
ven. „Probral jsem se až na padáku. Byl jsem
totiž v bezvědomí a tlaková vlna mě padák
otevřela“, vzpomíná Noury. „Padák byl samá
díra od střepin z letadla nebo od střelby. Nevím. Přistál jsem zraněn u lesa. Tam mě našli

starosta Blovic Jan Poduška a Raymond Noury
při jeho poslední návštěvě Nepomuku

nějací lidé a odnesli mě do vesnice (Chocenice). To jsem se dozvěděl, že jsem v Čechách.
Co se stalo s mojí posádkou jsem nevěděl.
Po ošetření jsem byl převezen do Blovic na
četnickou stanici a odtud Gestapem do Plzně
na výslech. Poté do Stalaglugu III., potom
do Pruska. Jednu dobu nás Němci drželi na
lodi. Několik dní, bez jídla, bez pití. Všude
vši a úplavice. Ti, co přežili, byli opět posláni na cestu. Když nás osvobodili naši vojáci

(Američané US. Army), byli jsme převezeni do
Francie, kde nás ošetřili, zbavili vší a zotavovali jsme se. Domů jsem se dostal až v květnu
1945.“ Tolik zkráceně sgt. Noury. Setkal jsem
se sním při jeho návštěvě v Nepomuku. Byl
velmi dojat památníkem za padlé letce z jeho
posádky. Ale stále svěží. Z USA jsem dostal
smutnou zprávu. Sgt. Raymond A. Noury
zemřel ve věku 90 let 20. prosince 2013. Sgt.
Noury má 6 dětí a 19 vnoučat. Ti se nemusí za
svého otce a dědečka stydět, byl to bezvadný
chlap. Čest jeho památce a padlým z jeho posádky. Já osobně si dopisuji s dcerou velitele
bombardéru por. Goddarda. Již také místo katastrofy na Dubči navštívila a ráda by se opět
vrátila. Oslavy 70 let od této tragické události
začnou 22. února v Nepomuku mší sv. za zesnulého seržanta Nouryho v 10 hodin, budou
pokračovat pietním aktem před radnicí, dále
bude následovat převoz věnců k památníku
na Dubči a otevřením nové expozice muzea
sestřeleného letadla. Zúčastní se i přední
osobnosti státu, vojska a další. Věřím, že ten,
kdo chce vzpomenout této události, se přijde
poklonit těmto letcům a věnuje tichou vzpomínku na tuto událost. Tichou vzpomínku
těm, kteří daleko od svého domova položili své
životy za naši svobodu. Tu nám také americká armáda přinesla. Ale ne na dlouho. Přišel
rok 1948 a s ním po komunistickém převratu
i konec svobody. A nakonec slova seržanta
Nouryho, radiooperátora a střelce bombardéru B-24J výrobní číslo 42-73138-U: „Naším
úkolem bylo pomoci, a to jsme učinili“.
Václav Majkut

Informace o akcích v knihovně
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘIPRAVUJE I V LETOŠNÍM ROCE
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ.
Nenechte si ujít:
• pátek 14. února
Literární pátek s MUDr. Marií Kučerovou
Hezké čtení s regionální tematikou
začíná v 16.30 hodin.
• středa 19. února
Výroba papírové květiny s Ludmilou Štětinovou
pro dospělé i šikovné starší děti.
Začátek v 15 hodin.
Na všechny uvedené akce vás srdečně zvou pracovnice knihovny.
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kormoránů), tažná skupina (stáda antilop
v afrických savanách nebo tažné hejno ptáků
při podzimním stěhování), odpočívající skupina (např. krávy po pastvě) nebo přezimující
skupina (kolonie netopýrů v jeskyních nebo
skupiny přezimujících hadů).
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Pololetní prázdniny
v DDM
O pololetních prázdninách
vyrazila skupina více než třiceti dětí na volné bruslení do
Plzně, tentokráte do haly
Kooperativy na Lochotíně.
Bruslení všechny nadchlo
a určitě tahle akce
nebyla poslední.
Bohužel pro letošní zimu je asi návštěva umělých ploch
jedinou možností jak vyzkoušet
nové brusle, které děti dostaly pod
stromeček.
Další akcí v tomto týdnu byl pětidenní
pobyt pro rodiče a děti na Šumavě v Nových Hutích, který připravily pracovnice
DDM. Pobyt v příjemném prostředí re-

kreační chaty Kodrea
a konečně sníh, který
přinesl zimní radovánky pro malé i velké byly
odměnou pro ty, kteří
na Šumavu vyrazily.
Našim velkým
přáním je, aby
sníh v Nových
Hutích zůstal
ležet a další parta, tentokráte školní děti se mohly vyřádit na
týdenním lyžařském pobytu o jarních
prázdninách, který pořádá opět DDM v termínu od 3. do 7. března 2014.
Za vedení DDM B. Šroubková

14. února 2014
Jednal Místní
sněm ODS

30. ledna se sešli členové Místního sdružení
ODS na svém sněmu.
Byly podány a projednány informace z dění
v ODS. V listopadu minulého roku byl předsedou okresní organizace zvolen opět Jiří Papež,
místopředsedy pak Michal Šašek z Dobřan
a Jan Poduška z Blovic.
Další informace a diskuse byla o průběhu 24. kongresu ODS v Olomouci. Toho se za
okres PJ zúčastnil Jiří Papež, Jan Poduška a Josef Skala.Přítomní členové ODS dále projednali
plnění volebního programu ODS. Podrobnou
prověrkou jednotlivých volebních bodů ODS
lze s potěšením konstatovat, že co bylo slíbeno
bude beze zbytku splněno. Volební program
byl pro zastupitele za ODS jízdním řádem pro
celé volební období. Samozřejmě v dobré spolupráci celého Zastupitelstva města Blovice.
Závěrem jednání Místního sněmu ODS
v Blovicích byly volby. Na další dvouleté volební
období byl předsedou MS ODS zvolen opět Jan
Poduška, místopředsedou Robert Zelenka a zapisovatelkou paní Pavla Milotová.
Jan Poduška
předseda MS ODS

Zahrát si bowling?
NIC JEDNODUŠŠÍHO!
Už kdysi na základce nás učili o potřebných
aktivitách k udržení lidského zdraví do pozdního věku. Šlo o spojené aktivity duševní i tělesné.
Vždy obdivuji osmdesátileté vědce a starší sportovce, kteří vynikají na svůj věk dobrou pamětí,
činorodostí či alespoň mladistvým zjevem. Ne,
není třeba být akademikem či vynikat na olympiádách, stačí celoživotně alespoň mírně studovat, například internet, koníčky či Univerzitu
3. věku, vše v Blovicích a blízkém okolí. Také být
denně pracovně aktivní a občas sportovat. Nemusíme daleko, ve městě máme nový moderní
bowlingový sál, kam lze docházet individuelně,
ale protože jde o skupinový soutěžní sport, lépe
ve skupinách. Takové už existují, např. Klub vojenských důchodců, který se pravidelně schází
při hudbě a občerstvení na Čabardě, kde vedle
vojenských veteránů jsou přítomni i další příznivci armády ČR z řad obyvatel Blovic i okolí.
K jejich aktivitám patří i pravidelné návštěvy
bowlingu pana Školy v menších skupinách
libovolného věku. Mohu potvrdit, že i úplní začátečníci se pro jednoduchost pravidel hry brzy
stávají rovnocennými soupeři vyspělým matadorům. Zveme tímto všechny zájemce ke sportu
a v případě zájmu k návštěvě našich schůzek na
Čabardě. Poplatek za 2 hodiny hry činí 20 Kč na
osobu, zbytek hradí organizátoři.
Informace na telefonu 371 121 349, případně
731 965 937.
Alois Oborný
předseda Klubu voj. důchodců
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Naše inzerce :
TURBO SOLÁRIUM

7

LYMFODRENÁŽE

84

• zmírnění projevů celulitidy a křečových žil
• formování lýtek, boků a dolní části břicha
• podpora prokrvení a napnutí pokožky
• okamžitá úleva od bolesti nohou
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
LASER – LASOCARE
KOMBINACE LASEROVÉHO PAPRSKU S GELEM

• okysličení a vrácení plnosti
a pružnosti pleti
• zmírnění průběhu zánětlivých míst (akné)
• odstranění menšího efektu žilek
• dokonalá prevence vrásek
• prodlužování řas – nové:
cena 1.000–1.200 Kč
doplnění: cena dle počtu týdnů
Denně od 8.00 do 20.00
objednávky na tel. 731 480 827

BLANKA

HRDINOVÁ
• výkup a likvidace kovového
odpadu, odpadu kategorie O
• ekologická likvidace
autovraků včetně potvrzení
• pneuservis, prodej pneu
Provozovna:

SEČ u BLOVIC
(seník)

Provozní doba:
Po–Čt 8.30–12.00 hodin
		
13.00–16.30 hodin
Pá–So 8.30–12.00 hodin

01
l.
te 9 0

77

Navštivte nás denně od 8.00 do 20.00
pouze na objednávku:
tel. 731 480 827

Přĳmeme obchodní zástupce ve vašem regionu.

P R O D E J S L E P I Č E K
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
oznamuje svým zákazníkům,že
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří slepiček 15–20 týdnů, cena 149–185 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v úterý 11. března 2014
Blovice – u vlakového nádraží – ve 12.30 hod
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20–30 Kč/ks.
Případné bližší informace:
Po–Pá 9.00–16.00 hod , tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Unie rodièù pøi Základní škole v Blovicích a Sdružení rodièù a pøátel Gymnázia v Blovicích
poøádájí tradièní
spoleèenský

PLES UNIE RODICU
od 20

hodin

21. února 2014

K tanci a poslechu hraje
Plzeòský Expres V+V

VSTUPNÉ: Pøedprodej

Li v s
dov ále
éh
Blo o do
vic mu
e

50,-Kè, na místì 100,-Kè

Při větším množství
(min. 2000 kg) možný odvoz

Vstup jen ve spoleèenském odìvu.

Telefon:
371 520 349
602 414 219
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