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Vánoce jsou za dveřmi
a s nimi společné zpívání koled
Ve středu 14. prosince 2016 se bude konat již po desáté
na blovickém náměstí společné zpívání vánočních koled
s Českým rozhlasem Plzeň.
Letos je do zpívání zapojeno 13 měst a obcí Plzeňského kraje.
V letošním roce také dochází ke změně –
místo 2 koled, které se vždy zpívaly, to letos bude koled 6:
kromě tradičních Nesem Vám noviny a Narodil se Kristus Pán
to budou ještě Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody,
Pásli ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.
Program na náměstí u rozsvíceného stromu začne již v 17 hodin
koncertem hudební skupiny POUTNÍCI Country Vánoce.
Svařené víno a čaj zdarma.
Město Blovice srdečně zve všechny občany města
na tuto krásnou předvánoční akci.

Ročník XXVI.

Dnes si můžete přečíst
• Vánoce jsou za dveřmi
• Blovičtí žáci a studenti byli
na mistrovství ČR
v deskových hrách úspěšní
• Policisté objasnili sérii
násilných vniknutí do aut
na Blovicku
• Gymnázium Blovice opět
mezi nejlepšími
• DDM Blovice opět pomáhá
• Vítání občánků
• Další zprávy a informace

Blovice mají mistra
a vícemistra ČR
v Deskových hrách
V sobotu 26.11. 2016 se pětičlenná výprava
Domu dětí a mládeže Blovice zúčastnila Mistrovství České republiky v Deskových hrách
v Praze.
Naše výprava, která reprezentovala část
Plzeňského kraje se skládala z družstva DDM
složeného ze tří škol – ZŠ Blovice, ZŠ Spálené Poříčí a Gymnázium Blovice a byla velice
úspěšná.
Vojta Brichcín / student Gymnázia Blovice
získal 1. místo v kategorii starších žáků v Coridoru a stal se tak mistrem České republiky
Hana Herboltová / žákyně ZŠ Blovice
skončila na 2. místě a je vícemistriní České
republiky v Rummikubu
Jiří Vydra – / student Gymnázia Blovice
získal ve finále 4. místo v Quartu
Josef Riha / žák ZŠ Spálené Poříčí postoupil do semifinále v Quartu
Jiří Kalivoda / žák ZŠ Spálené Poříčí postoupil do semifinále v Coridoru
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
soutěžícím za vynikající výkony, kterými se prezentovali v soutěži, kde byli soutěžící z celé České
republiky.
Další velké poděkování patří vedení firmy
ARTEO Blovice, které nám zajistilo dopravu dětí
do Prahy a zpět a ušetřilo nám tak mnoho starostí s organizací a zafinancováním soutěže.

Poslední poděkování patří paní Janě Herboltové, pedagogické pracovnici DDM Blovice,
za přípravu dětí na tuto vědomostní soutěž.
Za DDM Blovice Ing. B. Šroubková,
ředitelka DDM

PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ BLOVICKÝCH
SENIORŮ
se bude konat v Lidovém
domě ve středu
7. prosince 2016 od 14 hodin.
Po besedě se starostou
a místostarostou města
zahraje k tanci i poslechu tradiční Ungrovanka.
Malé občerstvení zajištěno.
Město Blovice srdečně zve
všechny seniory.
t Na fotografii je Vojta Brichcín, mistr ČR v Coridoru, Jana Herboltová a Hana Herboltová, vícemistrině v Rummikobu.
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Kulturní
okénko
Zprávy z Městského kulturního
střediska Blovice
Zveme občany
na následující kulturní akce:
Dnes – v pátek 2. prosince od 20
hodin se koná ZÁVĚREČNÝ PLES kurzu tance a společenské výchovy v Lidovém domě. Vstupenky na tento ples
jsou vyprodány!!!

Odjezd autobusu na Mýdlového
prince je v pátek 9. prosince v 15 hodin od Lidového domu.
Ve středu 7. prosince od 14 hodin
se koná v Lidovém domě tradiční
Předvánoční setkání blovických seniorů
Ve středu 14. prosince se koná od
17 hodin na blovickém náměstí koncert skupiny POUTNÍCI a poté společné zpívání vánočních koled s ČR
Plzeň.
Pro rok 2017 nabízíme vstupenky
na tyto muzikály:
MEFISTO, PLES UPÍRŮ, ČAS RŮŽÍ
a SRDCOVÝ KRÁL
Dále vstupenky do Českého Krumlova (otáčivé hlediště) na hru Ženy
Jindřicha VIII.
Žádáme zájemce, aby se hlásili již
nyní v Lidovém domě.
Bližší informace najdete na našich
stránkách www.lidovydumblovice.cz
Tel.: 371 522 236, 737 740 174, mail:
info@ldblovice.cz
L. Krňoulová

informujeme
OZNÁMENÍ – ÚPRAVA NÁJEMNÉHO
ZA HROBOVÁ MÍSTA NA HŘBITOVĚ
V BLOVICÍCH
Oznamujeme nájemcům hrobových
míst, že od 1. ledna 2017 dojde k úpravě
nájemného za hrobová místa na hřbitově
v Blovicích, a to ze současných 4 Kč/m2/rok
na 10 Kč/m2/rok. Ceny za služby pro jednotlivé druhy hrobů se nemění.
Irena Čížková, správa hřbitova
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PŘEHLED PLESŮ V ROCE 2017 V LIDOVÉM DOMĚ
13. 1.
20. 1.
27. 1.
4. 2.
17. 2.
3. 3.
11. 3.

Rybářský ples, hudba: Dance Band
Maturitní ples studentů 4.ročníku Gymnázia Blovice
Hasičský bál, hudba: Asfalt
Motoristický ples, hudba: Sekvence
Ples Unie rodičů, hudba: Orion
Sportovní ples, hudba: Spirála
Řeznický bál, hudba: Horalka

Policisté objasnili sérii
násilných vniknutí do aut
na Blovicku
BLOVICE – díky precizní práci již znají pachatele, který se vloupal do celkem jedenácti
osobních automobilů.
Policisté z obvodního oddělení Blovice
od začátku října 2016 zaznamenali ve svém
územním obvodu zvýšený nárůst vloupání do
zaparkovaných vozidel. Na Blovicku se stalo
téměř nepsaným pravidlem, že v noci z pondělí na úterý nebo ze čtvrtka na pátek bylo
některé z aut poškozeno neznámým pachatelem. Policisté v úzké spolupráci s kriminalisty
z územního odboru Plzeň-venkov prováděli
ve všech případech intenzivní šetření. Vzhledem ke způsobu provedení měli podezření,
že by se mohlo jednat o stejného pachatele.
Kriminalisté využili v případu mimo jiné
svoji místní a osobní znalost. Kruh série vloupání se uzavřel dne 15. 11. 2016. Kriminalisté z jižního Plzeňska po vyhodnocení všech
případů naplánovali bezpečnostní opatření,
které uskutečnili v noci z pondělí na úterý
(14. 11.–15. 11.) v součinnosti s blovickými
policisty. V jeho průběhu kolem třetí hodiny
v noci kontrolovali 33letého muže z Lounska,
který se dlouhodobě zdržuje na Blovicku. Muž
měl u sebe ruční nářadí, visací zámek a rukavice. Kriminalistům doznal, že se potloukal po
Blovicích a v Družstevní ulici za pomocí šroubováku rozlomil zámek dveří u vozidla značky
Opel Astra. Z vozidla si odnesl pracovní rukavice, finanční hotovost a zámek. Kriminalisté
měli již tuto skutečnost potvrzenou od kolegů,
kteří poškozené vozidlo našli na uvedeném
místě. Ihned tedy zadrželi podezřelého muže
a převezli ho k výslechu. V jeho průběhu se podařilo zjistit, že muž má na svědomí sérii vloupání do vozidel na území města Blovice. Policisté mu předali záznam o sdělení podezření
pro přečin krádeže a poškození cizí věci, neboť
v průběhu výslechu vyšlo najevo, že muž se
vloupal na Blovicku do celkem jedenácti vozidel, a to i přesto, že již byl v minulosti za stejné
skutky soudem odsouzen. Díky precizní práci
policistů a kriminalistů z jižního Plzeňska
teď mohou lidé s klidnějším srdcem parkovat
svá vozidla v Blovicích. V případě uznání viny
může být pachatel soudem potrestán odnětím
svobody až na tři léta.

V období od začátku roku do konce měsíce října evidují policisté v rámci územního
odboru Plzeň-venkov 59 krádeží věcí z aut,
což je méně než za stejné období v loňském
roce, kdy jich bylo 81. Zvýšila se však škoda
vzniklá při těchto krádežích, která je v letošním roce více jak za 3 milióny korun. V loňském roce se celkově vzniklé škody blížily ke
dvěma miliónům korun.
Žádné vozidlo nelze stoprocentně zabezpečit, přesto však jde riziko vykradení vozidla snížit na minimum. Můžeme začít třeba
samotným parkováním vozidla. Za nejbezpečnější lze považovat parkování v garáži
nebo hlídaném parkovišti. Pokud uvedenou
možnost nemáme, je dobré parkovat vozidlo
na přehledných místech, nejlépe tak, aby
měl majitel na svůj automobil výhled ze svého domu či bytu.
por. Mgr. Markéta Fialová
komisař oddělení tisku a prevence
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Trhy, vernisáž i dílny
pro veřejnost v Muzeu
jižního Plzeňska
Se začátkem adventu se otevírají
brány Muzea jižního Plzeňska zejména pro milovníky tradičních akcí.
Hned druhou prosincovou sobotu
10. 12. se můžete přijít potěšit na
Adventní trh. Letos budou k mání
například skleněné ozdoby, dřevěná krmítka
nebo Krakonošův sirup. Kromě trhů zveme
ve středu 7. a 21. 12. zejména rodiče s dětmi
na odpolední adventní dílny inspirované
výstavou Keltové v západních Čechách a doplněné o procházku zámeckým parkem. Dílny
proběhnou od 15.00 do 17.00 a není třeba se
na ně dopředu registrovat. Ve čtvrtek 15. 12.
od 17.00 zahajujeme vernisáží výstavu O čase

nejen vánočním, která je připravována ve spolupráci s dalšími institucemi i soukromými sběrateli. Malí
i velcí návštěvníci si budou moci
zblízka prohlédnout funkční věžní hodinový stroj, zjistit, co to jsou
lihýřové hodiny nebo se seznámit s různými
podobami stolních a nástěnných hodin (mezi
nimiž pochopitelně nebudou chybět ve své
době nesmírně populární „schwarzwaldky“).
Aktuální akce sledujte na webu http://
www.muzeum-blovice.cz/aktuality/, střípky z muzejního života pak na našem facebookovém profilu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mykologové hodnotí rok
2016
Teka tedy stručně a jasně. Pro nás všechno
rozhoduje počasí. To bylo třeba na naši výstavu hub, kterou jsme měli připravenou na půlku září na blovické radnici. Jenže v tu dobu
rostlo tak málo druhů hub, že nemělo smysl
výstavu dělat. Všechno bylo vynahrazeno
v sobotu 3. října, kdy jsme uspořádali 24. mistrovství ve sběru všech druhů hub za 1 hodinu. Kromě velkého zájmu závodníků i médií
se osobně přijel podívat i JUDr. Jiří Pospíšil, jeden z českých europoslanců v Bruselu. Dávno
před mistrovstvím slíbil svoji účast a slib dodržel. Tato akce se velmi povedla. Příští rok by
se mělo konat jubilejní 25. mistrovství. Je nutností a povinností poděkovat sponzorům. Vážíme si jejich podpory. Ještě si můžete přečíst

dílo naší básnířky Veroniky Sukové, aktuálně
se vztahující k již nadcházejícímu zimnímu
období. Na závěr přejeme všem, kteří nezlobili, bohatou mikulášskou nadílku.
Zima klepe na dveře,
zamrznou stromy i keře.
Děti budou sáňkovat,
do sněhu klackem malovat.
Stavět si sněhuláky,
pěkný kulatý bambuláky.
Ta zima je nádherná,
zároveň i kouzelná....
Václav Červený, MK Blovice

Sportovní klub juda při DDM Blovice
POŘÁDÁ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ JUDA
Datum konání: sobota 17. 12. 2016
Místo konání: Blovice – tělocvična základní školy
Družstevní ul. 650 (pod nádražím ČD)

Ředitel soutěže: 		
Hlavní rozhodčí: 		
Ostatní rozhodčí: 		
Systém soutěže: 		
Časový harmonogram:
		
		

Michal Vlčnovský / tel.: 371 522 462
František Včnovský / tel.: 723 237 889
deleguje komise rozhodčích Plzeňského kraje
určí hlavní rozhodčí
8.00–9.00 – vážení
9.00–9.30 – losování (po domluvě je možné dolosování)
9.30 – zahájení soutěže

Startovné: 		

100 Kč

Startující:
KOŤATA		
MLÁĎATA		
MLADŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ
STARŠÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ
MUŽI A DOROSTENCI

ročník 2008–2009 U9/2 min
ročník 2006–2007 U11/2 min
ročník 2004–200 U13/2 min
ročník 2002–2003 U15/3 min
dle domluvy možnost startu

Závodníci na 1.–3. místě obdrží diplomy a medaile. Soutěžit se bude současně na třech tatami.
Bude otevřen bufet! Přezůvky do tělocvičny s sebou!

a
Rodinná kronik
V měsíci LISTOPADU 2016 se dožili významného životního jubilea
tito občané našeho města:
Jan Dudinec, Alena Matoušková, Eva
Pančíková, Jiří Vlček, Miroslav Čadek,
Josef Černý, Karel Vaniš, Karel Červenka, Antonín Čížek, Marie Andělová,
Alena Matoušková, Marie Opatrná, Stanislav Chodora, František Louda, Marie
Tomášková, Václav Špaček, Margita
Rožňová, František Lohr, Josef Kajer,
Marie Mašková, Věroslava Jandová, Olga
Uhlíková, Marie Králová, František Škala, Jaroslav Cígler, Alena Urbanová, Marie Fialová a Věra Beňušová.
Všem blahopřejeme!

Zprávy z JUDA
MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN
26. 11. 2016
JABLONEC NAD NISOU
Náš trenér Jaroslav Kopal obsadil
vynikající 5. místo!!!
Jardo, moc gratulujeme!
TALENT CUP
26. 11. 2016
NOVÝ BOR
MLÁĎATA						 28,5 kg
3. místo Filip VRÁTNÍK 			
						 41,5 kg
3. místo Šimon JAVŮREK			
MLADŠÍ ŽÁCI 				 46 kg
1. místo Štěpán KOLMAN			
2. místo Vojtěch VRÁTNÍK 		
3. místo Pavel KOZÁK 				
MUDr. Olga Javůrková
AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY MUŽŮ DRUŽSTEV
2. 11. 2016
PRAHA
Za západočeskou universitu (ZČU)
se pral ve váze do 81 kg Michal WAGNER. Toto družstvo se umístilo na
4. místě.
Za SK judo DDM Blovice
F. Vlčnovský
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Gymnázium Blovice opět mezi nejlepšími!
Dne 15. listopadu se konala Konference studentských odborných
prezentací v cizích jazycích, kterou
pořádal Ústav jazykové přípravy na
ZČU v Plzni. Možnost zúčastnit se
měli tentokrát i studenti středních
škol. Také studenti Gymnázia Blovice se rozhodli využít této zajímavé
příležitosti a změřit své jazykové síly
s ostatními vrstevníky v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině
a španělštině.
Naši studenti soutěžili se svými
prezentacemi v jazyce anglickém,
německém a španělském. V nabité
konkurenci ostatních soutěžících se
jim podařilo uspět v následujících kategoriích: SŠ – Anglický jazyk, technická sekce – 1. místo Jan Šimek. Ve
své prezentaci se zabýval problematikou vzniku smogu a návrhy řešení
vedoucí ke zlepšení ovzduší v Evropě.
Jako jediný soutěžící prezentoval
sám a nikoliv v páru. V kategorii SŠ
– Německý jazyk – technická sekce
obsadila 2. místo Renata Marečková,
která porotu zaujala historií vaření
piva a informacemi o pivovaru Pilsner Urquell. Je nutné zmínit, že v po-

rotě seděli jak učitelé středních škol
(Gymnázium Blovice mělo svého zástupce v technické sekci soutěže pro
střední školy), tak vysokoškolští pedagogové, zástupci lokálních firem
či velvyslanci a generální konzulové
ze zahraničí (např. Španělsko, Peru,
Ruská federace).
Konferenci, která se v příštím roce
bude konat již podesáté, je nutné brát
jako příležitost, kterou vysíláme
jasný signál: Gymnázium Blovice je
škola, která své žáky umí kvalitně
připravit nejen na poli všeobecných
znalostí, ale také na poli jazykové
přípravy, což dokazují skvělé výsledky jejích studentů.
Na závěr bych rád poděkoval
i ostatním soutěžícím, kteří se konference zúčastnili: Karlu Kühnlovi,
který soutěžil ve dvou kategoriích
(AJ a ŠJ), Jindřichu Vaňkovi (oba ze
septimy) a Isabel Kuwakino (3. ročník), stejně jako všem dalším, kteří
se zúčastnili školního předkola.
Ivo Barca,
učitel AJ, ŠMP

Vánoční dárky
pro každého
Rádi Vám poradíme s výběrem toho pravého dárku
pro každého člena Vaší rodiny. Těšíme se na Vás!

V pátek 23. 12. 2016 Vám nakupování na našich prodejnách v Blovicích
i v Nepomuku zpříjemníme ochutnávkou štoly a svařeným vínem.
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DDM Blovice opět pomáhá
Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhá již od roku 1992 po celé České republice
nemocným s onkologickým onemocněním
krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale
i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Každý z nás má možnost se zapojit
a pomoci tak nemocným či zdravotnímu
výzkumu na léčbu těchto život ohrožujících
nemocí.
Ani pracovnice DDM spolu s dětmi nechtějí zůstat pozadu a tak i letos jsme se společně
zapojily do akce „ Pomáháme Nadaci kostní
dřeně“.
Děti a dospělí vyrobili korálkové náramky,
andílky, vánoční ozdoby a vše jsme předali organizátorům Vánočního jarmarku ve Strakonicích, kteří od roku 2004 podporují celostátní Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.
Na fotografii jsou naši nejpilnější kreativní
umělci, kteří si na korálkování dali opravdu
záležet, patří jim velký dík.
Pracovnice DDM Blovice

Z jednání rady města dne 24. 10. 2016
RM schvaluje

• revokaci usnesení RM 14/16 bod 523
v novém znění: Rada města Blovice schvaluje
dodatek č. 1 ke SOD se spol. BROSS, spol. s r. o,
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 spočívající v prodloužení termínu dokončení díla do
14.10.2016 a ve snížení ceny díla „Vodovod Blovice, lokalita Hájek – prodloužení vodovodu“
o nerealizované práce na cenu 3.987.942,00 Kč
bez DPH (4.825.409,80 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Blovice a spol. MACÁN PROJEKCE DS, s. r.
o., Tyršova 273, 339 01 Chudenice, IČ 28057198,
spočívající v posunutí termínu dokončení díla:
zhotovení projektové dokumentace „Blovice
ulice Bohušovská, U Rybníka, Na Vyhlídce“, dle
předloženého návrhu
• přijetí dotace do rozpočtu města Blovice
od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 na projekt Městské slavnosti
Blovice září 2016, v rámci dotačního titulu:
Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu
a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro
rok 2016 ve výši 10.000 Kč, dle předloženého
návrhu
• cenovou nabídku společnosti Arbocom s.r.o., Klášterská 40, 335 01 Nepomuk,
IČ 29084245 za cenu 28.691 Kč bez DPH
(34.716,11 Kč vč. DPH) týkající se provedení
nutných opatření k naplnění požadavků AOPK
v rámci projektu Revitalizace Raušarových sadů
v Blovicích, dle předloženého návrhu
• žádost o předání zapůjčeného majetku
do vlastnictví Městského úřadu Blovice na

základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku s Ministerstvem práce a sociálních věcí,
dle předloženého návrhu
• VII. úpravu rozpočtu města Blovice
v roce 2016, dle předloženého návrhu
• nevyhovění žádosti spol. Zeten, spol. s r.
o., IČ: 48361330, Husova 276, 336 01 Blovice
o odprodej pozemků st. 1386/2 o výměře 64
m2, st. parc. č. 1274/2 o výměře 217 m2, parc. č.
226/4 o výměře 724 m2, vše v k. ú. a obci Blovice,
dle předloženého návrhu
• záměr výkupu pozemků parc. č. 718/7,
718/19, 718/20, 746/14, 746/16, 772/9, 768/8,
783/1, 786/20 a 1505/50 vše v k. ú. a obci Blovice,
dle předloženého návrhu
• záměr prodeje pozemku parc. č. 9/2
v k. ú Štítov u Blovic, dle předloženého návrhu
• uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 16_
SOBS01_4121230756 mezi městem Blovice na
straně žadatele a spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ:
24729035 na straně provozovatele distribuční
soustavy, dle předloženého návrhu
• záměr zemědělského pachtu na pozemky města Blovice parc. č. 638, parc. č 642
a parc. č. 755, vše v k. ú. Hradiště u Blovic, dle
předloženého návrhu
• záměr zemědělského pachtu pozemků ve vlastnictví města Blovice v k. ú. Vlčice
u Blovic, Hradiště u Blovic, vše list vlastnictví
10001, a to dle přiloženého seznamu pozemků, dle předloženého návrhu

• záměr prodeje pozemku parc. č. 222/5
v k. ú a obci Blovice o výměře 67 m2, dle předloženého návrhu
• cenovou nabídku spol. TOI TOI sanitární systémy, s. r. o., Na Bořích 636/9, 326 00
Plzeň na pořízení mobilní toalety pro potřeby SDH Hradišťská Lhotka, za cenu 19.000 Kč
bez DPH, (22.990 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
• prominutí správního poplatku v souvislosti s udělením územních souhlasů na
vodovodní přípojky v lokalitě Hájek, v částce
500 Kč/žádost, dle předloženého návrhu
• úpravu smlouvy o nájmu hrobového
místa, dle předloženého návrhu
• na základě výsledku VZ „Směsný komunální odpad 2017–2018“ uzavření SOD se
spol. Západočeské komunální služby, a. s.,
Koterovská 522, 326 00 Plzeň, IČ 25217348, za
cenu 3.975.434,40 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
• na základě výsledku VZMR „Separovaný odpad 2017 – 2019“ uzavření SOD se spol.
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 49356089,
za cenu 1.580.610 Kč bez DPH (1.817.701,50 Kč
vč. DPH), dle předloženého návrhu
• na základě výsledku poptávkového řízení „Poptávka multifunkčních zařízení pro
městský úřad Blovice“ nájemní a servisní
smlouvu mezi městem Blovice a firmou Techniservis s.r.o., Na Dlouhých 1055/51, 312 00
Plzeň, IČ 26347849, za cenu 99.936 Kč bez
DPH (120.922,56 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
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• uzavření SOD na výkon autorského
dozoru projektanta na akci „Oprava a odbahnění rybníka Komorno“ mezi městem Blovice a Ing. Milanem Jíchou, Opavská 1501/50,
312 00 Plzeň, IČ 44648146, za dohodnutou cenu 500 Kč/hod bez DPH + dopravné
8 Kč/ km bez DPH, dle předloženého návrhu
• žádost A. L., bytem Blovice o povolení prodloužení podnájmu bytu č. 15, č. p. 710, Sýkorova
ulice, Blovice, dle předloženého návrhu
• záměr pronájmu městského bytu č. 5,
č. p. 832, ul. Pod Tratí, Blovice, dle předloženého návrhu
• přidělení městského bytu č. 20, č. p. 88,
Americká ulice, Blovic, žadateli. J. Č., bytem
Blovice, dle předloženého návrhu
• dodatek č. 2 ke SOD 012014 (pořízení
projektové dokumentace chodníku Luční
ulice, II. část) spočívající v posunutí termínu
dokončení díla, mezi městem Blovice a spol.
Zítek – IP projekt, s. r. o, Částkova 55, 326 00
Plzeň, dle předloženého návrhu

RM bere na vědomí

• Výroční zprávu o činnosti na Základní
škole Blovice ve školním roce 2015/2016, dle
předloženého návrhu

• Hodnotící zprávu z činnosti DDM Blovice za školní rok 2015/2016, dle předloženého
návrhu

RM ukládá

• zveřejnit záměr prodeje pozemku
parc. č. 9/2 v k. ú Štítov u Blovic, dle předloženého návrhu
• zveřejnit záměr zemědělského pachtu na pozemky města Blovice parc. č. 638,
parc. č 642 a parc. č. 755, vše v k. ú. Hradiště u Blovic, dle předloženého návrhu
• zveřejnit záměr zemědělského pachtu pozemků ve vlastnictví města Blovice
v k. ú. Vlčice u Blovic, Hradiště u Blovic, vše
list vlastnictví 10001, a to dle přiloženého
seznamu pozemků, dle předloženého návrhu
• zveřejnit záměr pronájmu městského
bytu č. 5, č. p. 832, ul. Pod Tratí, Blovice, dle
předloženého návrhu

RM odkládá

• do doby vyřešení dělení pozemků žádost M. a P. K., bytem Vlčice o odkup pozemku parc. č. 680/2 v k. ú. Vlčice u Blovic, dle
předloženého návrhu

2. prosince 2016

• žádost Z. H. , bytem Blovice a M. H.,
bytem Blovice o směnu pozemků města
Blovice v k. ú. a obci Blovice, které mají
dle geometrického plánu č. 1794-120/2016
označení parc. č. 1502/10 a 1335/6, dle
předloženého návrhu

RM předloží ZM

• na vědomí VII. úpravu rozpočtu města
Blovice v roce 2016, dle předloženého návrhu
• ke schválení uzavření kupní smlouvy
mezi městem Blovice jako kupující a Státním
statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 jako prodávající na pozemky parc. č. 718/7, 718/19,
718/20, 746/14, 746/16, 772/9, 768/8, 783/1,
786/20, 948/28 a 1505/50 vše v k. ú. a obci
Blovice, dle předloženého návrhu
• ke schválení uzavření kupní smlouvy
mezi městem Blovice na straně prodávající
a J. S., bytem Blovice a D. S., bytem Blovice
na straně kupující na pozemek parc. č. 222/5
o výměře 67 m2 v k. ú. a obci Blovice za cenu
100 Kč / m2 + související náklady, dle předloženého návrhu

Z jednání rady města dne 7. 11. 2016
RM schvaluje

• dle ustanovení § 102, odst. 2, písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění jmenování paní Ing. Jany Volfové do
funkce vedoucí Odboru ekonomického a rozvoje města Městského úřadu v Blovicích na
dobu určitou s účinností od 10. 11. 2016
• stanovené termíny pro oddávání, vč.
doby oddávání pro rok 2017, dle předloženého návrhu
• udělení finančního daru ve výši 2.000
Kč I. F., bytem Blovice, dle předloženého návrhu
• udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a
č. 1/2011 na pravidelně se opakující akce
(diskotéka Bronx), pořádané p. V. Š., bytem
Zdemyslice, v sále Sokolovny Blovice, a to v
termínu od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017, vždy od
21.00 hodin do 3.00 hodin
• nepřistoupení k nabídce spol. TPweb.cz
s. r. o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ 04572106,
na zřízení služby „Hlášenírozhlasu.cz“, dle
předloženého návrhu
• nepřistoupení k nabídce Klubu českých turistů, se sídlem Revoluční 1056/8a,
110 05 Praha 1, IČ 00505609, na placenou
prezentaci města v „Obrazovém atlasu regionů, cyklotras a tradic lidové kultury“, dle
předloženého návrhu
• nevyhovění žádosti Hospicu svatého
Lazara v Plzni, z. s., Sladkovského 2472/66a,
326 00 Plzeň, IČ 66361508, o finanční podporu na provoz hospicu, dle předloženého návrhu
• podání žádosti o dotaci na výkon regionálních funkcí městské knihovny pro rok

2017 prostřednictvím Městského kulturního
střediska Lidový dům Blovice, Bělohrobského 78, 336 01 Blovice, dle předloženého návrhu
• cenovou nabídku p. Jaroslava Průchy,
Pod Strání 73, 336 01 Blovice, IČ 72078383,
na vyčištění plochy 3,5 ha pro zalesnění v
místní části Vlčice, za cenu 158.000 Kč bez
DPH, dle předloženého návrhu
• Dohodu o uznání dluhu a plnění ve
splátkách mezi městem Blovice a L. Č., bytem
Blovice, IČ 76178978, dle předloženého návrhu
• Plán inventur města Blovice na rok
2016, dle předloženého návrhu
• Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u
majetku určeného k prodeji č 5/16, dle předloženého návrhu
• cenovou nabídku Bross, spol. s r. o.,
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4, IČ
46348620 na dodatečné stavební práce akce
„Vodovod Blovice, lokalita Hájek – prodloužení vodovodu“ za cenu 86.500 Kč bez DPH, dle
předloženého návrhu
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti mezi městem Blovice
jako stranou budoucí povinnou a V. M., bytem Blovice a J. M., bytem Blovice jako stranou budoucí oprávněnou, dle předloženého
návrhu
• záměr prodeje pozemku st. parc. č. 244
o výměře 71 m² v k. ú. Vlčice u Blovic, obec
Blovice, dle předloženého návrhu
• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Blovice jako
stranou oprávněnou a Správou a údržbou sil-

nic Plzeňského kraje, p. o., IČ: 72053119 jako
stranou povinnou, dle předloženého návrhu
• využití optického propojení mezi MěÚ
Blovice a PČR OOP Blovice včetně koncového
pracoviště městského kamerového dohledového systému (MKDS) města Blovice pro
město Spálené Poříčí za účelem přenosu záznamů MKDS za podmínky uzavření dohody
s PČR KŘ Plzeň a souhlasu KÚ PK, dle předloženého návrhu

RM bere na vědomí

• výsledek šetření stížnosti na ZŠ Blovice, Družstevní 650, 336 01 Blovice, provedeného ČŠI, Plzeňský inspektorát, Koperníkova
26, 301 00 Plzeň, dle předloženého znění
• dopis J. P., bytem Louňová ze dne
23. 10. 2016, dle předloženého znění

RM ukládá

• zveřejnit návrh rozpočtu města Blovice na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu
města Blovice na roky 2018–2020, dle předloženého návrhu
• zveřejnit záměr prodeje pozemku st.
parc. č. 244 o výměře 71 m² v k. ú. Vlčice u
Blovic, obec Blovice, dle předloženého návrhu
• odpovědět na dopis J. P., bytem Louňová ze dne 23. 10. 2016

RM předloží ZM

• Plán hospodaření bytového hospodářství města Blovice na rok 2017, dle předloženého návrhu
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Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se otevřou dveře naší školy pro všechny,
kteří mají zájem se podívat pod pokličku výuky na ZŠ Blovice.
Dopolední část 7.50 – 12.15 hod.
- návštěva tříd a odborných učeben 1. a 2. stupně s možností vstoupit do výuky
Odpolední část 14.00 – 18.00 hod.
- prohlídka interiéru školy a učeben
- program v odborných učebnách 2. stupně
Pro všechny návštěvníky Dne otevřených dveří bude k dispozici kavárnička ve
spojovací chodbě.

SPOLEýNOST

M A S O B R E J CH A

OTVÍRÁME PRO VÁS 5. 12. 2016

SrdeþnČ zve všechny své zamČstnance

NA ADRESE 5. KV TNA 866 BLOVICE

a širokou veĜejnost

(prƽjezd zdravá výživa Cesmína)

(maminky, babiþky, tatínky, dČdeþky, tety, strýþky a hlavnČ všechny dČti)

O nás

na

ýERTOVSKÉ REJDY
A MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
které se budou konat dne 6. 12. 2016 od 16.00 hodin
Na námČstí v Blovicích
Drobné sladkosti pro dČti, obþerstvení, þaj a svaĜák – bude zajištČno
TČšíme se na Vaši návštČvu !!!

Bylinné smĢsi Zdislava vyrábí rodinná firma v Žatci. Jejich originální receptury
jsou sestaveny PharmDr. Gretou Zitkovou, která má doktorát z klinické farmacie
a farmaceutické chemie, specializaci z fytoterapie, certifikát Celostní mediciny,
je ēlenkou Asociace mediciny proti stárnutí.
Mnohé byliny sami ekologicky pĢstujeme na vlastních, pƎirozenĢ hnojených polích.
VolnĢ rostoucí byliny z ēásti sbíráme sami v ekologicky ēistých oblastech,
byliny sušíme i zpracováváme. Bylinné smĢsi rovnĢž mícháme i plníme do sáēkƽ.
Pomáháme nejen lidem, ale i zvíƎatƽm.
V novĢ otevƎeném obchƽdku v Blovicích se zabývají zdravým životním stylem,
prevencí onemocnĢní a pƎírodní léēbou. Nabízí zde orignální bylinné smĢsi Zdislava,
chránĢné ochrannou známkou, vyvíjené více než 20 let PharmDr. Gretou Zdislavou
Zitkovou. SmĢsi jsou velmi úēinné, jedineēné, úēinnost byla provĢƎena mnohaletou
praxí i klinickými studiemi.
SmĢsi jsou sestaveny tak, aby pƎirozeným zpƽsobem odstranily skuteēnou pƎíēinu
onemocnĢní, srovnávaly denní biorytmy, ēistily a regenerovaly celý organismus.
Jejich jedineēnost je patentovĢ chránĢna. PƎípadnĢ zde naleznete i poradnu
PharmDr. Grety Zitkové, která zájemcƽm sestavuje individuální léēebné plány
i individuální bylinné smĢsi.
Najdete zde nejen bylinné smĢsi, ale i kvetoucí, dĢtské ēi ovocné ēaje
nebo také originální medový likér tzv. Žihadlo. (Receptura tohoto nápoje je stará
již vice jak 160 let a pochází z balkánského pohoƎí Pelister, kde byl tento nápoj používán
hlavnĢ kvƽli svým léēivým úēinkƽm, které má díky vysokému podílu medu a léēivých bylin.)
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

od

39,-Vánoční hvězda
různé barvy a velikosti, široký výběr

V našich specializovaných centrech najdete nejširší výběr
čerstvě řezaných dánských jedlí Nordmann
- všechny v nejlepší
kvalitě a za neporazitelné ceny!
20 kg

26,50/ kg
Primalex Plus 20 kg

529,-

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost,
otěruvzdorná, paropropustná, bělost min. 86 %

+
Stojan na vánoční stromek Basic S

699,--

pro výšku stromku až 180 cm a  kmene až 9 cm, do vyprodání zásob
nádrž na vodu 1 l, 5 let záruka, patentovaný
mechanismus pro rychlé a snadné uchycení stromku

Také letos nadělujeme 100 Kč poukázku na kapra při nákupu nad 1.000,- Kč.
Více informací naleznete na www.bauhaus.cz

LED
klasická žárovka

198,-198,

do vyprodání zásob
balení 2 ks, á 12 W, E 27,
1055 lm, 4000 K, studeně bílá barva,
ekvivalent 75 W klasické žárovky, A+

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)
Tato nabídka platí od 1. 12. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 24. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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CESTOVATELSKÁ BESEDA
V KNIHOVNĚ
Od piva ke klokanům se v květnu 2013 vydal
cyklista a cestovatel Jaroslav Šnek Král.
Tím začal svoji největší cyklopouť světem, při
které chce postupně prošlapat celý svět. Po
roce a půl jízdy z Plzně doráží do Sydney, kde
rok žije, pracuje a studuje.
Nyní svojí cestu na chvíli přerušil, aby se dal
do pořádku a hlavně aby mohl zavítat do naší
knihovny na besedu.
Podělí se s námi o svůj úžasný zážitek a bude se snažit předat získané zkušenosti
všem podobným nadšencům.
Beseda se koná v pátek 16. prosince od 17,30 hodin.
Zveme všechny zájemce o cestování na kole.

Podporujeme nadané studenty Gymnázia Blovice.
Dáváme o nás vědět.

2. prosince 2016
UNIBAZAR HANA
Hradišťský Újezd

Přejeme všem zákazníkům
krásné Vánoce a hodně úspěchů
v novém roce 2017.
Vánoční prod. doba:
Po
zavřeno
Ut
9–12 13–16
St
9–12 13–17
Čt		
9–12 13–17
Pa
15–17.30
So
9–11 13.30–16
Končíme: 23. 12. 2016.
Znovu otevíráme: 17. 1. 2017
Prodej plynu v dobe zavření
funguje po telefon. domluvě
604 577 381
(nejlepší ceny)

PŘIJMU ČÍŠNÍKA – ČÍŠNICI
na BOWLING Blovice

Vážení,

Tel.: 603 462 039

dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na letošní předvánoční akci nadačního fondu BloG Trust.
Účelem nadačního fondu je mimo jiné: podpora talentovaných žáků Gymnázia Blovice, podpora
uměleckých a sportovní aktivit Gymnázia Blovice, výroba materiálů propagujících Gymnázium Blovice,
příležitostné vydávání knih, vydávání časopisu s odbornými příspěvky, produkce hudebních záznamů
a pořádání kulturních a sportovních akcí.
Na akci bude pokřtěna kniha kreseb Kláry Supíkové s názvem Tváří v tvář člověku a také kalendář
nadačního fondu pro rok 2017 s bývalými žáky a žákyněmi gymnázia, který fotil loňský absolvent Vít
Chytrý. Křest se koná dne 13. 12. 2016 od 10.45 (do cca 12.00) v prostorách Gymnázia Blovice,
Družstevní 650.
Rámcový program:
1. rekapitulace činnosti nadačního fondu BloG Trust
2. křest knihy Tváří v tvář člověku Kláry Supíkové (žákyně 4. ročníku)
3. křest kalendáře BloG Trust na rok 2017 s fotografiemi absolventek a absolventů (fotograf Vít
Chytrý – absolvent 2016)
4. autogramiády a prodej produktů
5. občerstvení
Srdečně Vás zveme!
Pokud přijmete naše pozvání, pošlete prosím zprávu na email: vlach.pavel@mybox.cz.

S přátelským pozdravem
Pavel Vlach, předseda správní rady

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
Při větším množství
(min. 2000 kg) možný odvoz
371 520 349
602 414 219
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Naše inzerce :
BEZPLATNÁ
ŘÁDKOVÁ INZERTNÍ
RUBRIKA
Zde můžete inzerovat prodej, koupi,
darování, výměnu a další. Týká se inzerátů
do velikosti 5 × 2 cm. Vaše nabídky můžete
zaslat mailem: info@ldblovice.cz, telefonem:
371 522 236, 737 740 174 nebo je přijít zadat
osobně.

PRODÁM navigaci zn. MIO, pův. cena
5.000 Kč, za polovinu. Záruka do r. 2020, nepoužívaná. Mobil: 731 936 085.
PRODALA bych kastrol s poklicí na zabijačku,
zavařování, 42 cm široký, 14,5 cm vysoký,
váhu na zeď do kuchyně, chodskou keramiku bílou, kalkulačky na elektřinu s páskou,
dohodou v Blovicích na telefon 732 183 749
KDO OPRAVÍ videopřehrávač? Děkuji. Tel.:
607 907 943.

Prodej B R A M B O R
kvalitní, vhodné i k uskladnění.

Balení po 25 kg
žluté odrůda Milva 7 Kč/kg
červené odrůda Laura 8 Kč/kg
krmný odpad 2 Kč/kg
Prodej vždy v sobotu od 9 do 11 hod.
Olešná 6, Nezvěstice, tel.: 606 300 831

MČstská knihovna Blovice
zve všechny dČti a jejich rodiþe,
kteĜí rádi poslouchají pohádky na

VÁNOÿNÍ POHÁDKOVÉ ÿTENÍ
ve stĜedu 7. prosince
od 16 hodin

DÁM za odvoz funkční ROMO pračku se ždímačkou. Zn. telefon 606 831 338.
HLEDÁME pronájem bytu 2+kk/2+1 v Blovicích. Kontaktujte kdykoliv na tel.: 737 516 517.
PRONAJMU dlouhodobě nový, nekuřácký byt
3+1 v centru Blovic. Tel. 777 077 996.
Dlouhodobě PRONAJMU nekuřácký byt v Nepomuku, velikost 4+1. Volný od ledna 2017.
Tel.: 776 362 161.
KDO OPRAVÍ inkoustovou kopírku? Černá
barva, netiskne. Děkuji. Tel.: 371 121 349 po
17. hodině.

PRODÁM luční seno 2016, ručně sušené.
Cena: 1 kg 50 Kč, 5 kg 240 Kč. Po Blovicích
mohu dovézt. Tel. 602 150 227
PRODÁM nebo pronajmu pěkný slunný byt
3 + kk se zahrádkou v lokalitě Pod Obecníkem, Spálené Poříčí. Kontakt: 776 520 130.
HLEDÁM pronájem bytu 2+1 nebo 3+1
v Blovicích. Tel.: 606 706 304.
PRODÁM tablet nový, nepoužitý za zlevněnou cenu. Tel.: 721 366 758.
PRONAJMU byt 1+1 v Blovicích.
Tel.: 607 970 404.
PRODÁM sedací soupravu – rozkládací
gauč + 2 křesla. Velmi levně.
Tel.: 724 533 518.

ADVENTNÍ TRH

10. 12. 2016 od 9 do 16 hodin
na zámku Hradiště v Blovicích
Vstupné:
dospělí 40Kč, senioři 30 Kč,
děti 10 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma
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