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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO
ZASTUPITELSTVA NAŠEHO MĚSTA
se bude konat ve středu 31. října 2018 v 16 hodin
v Lidovém domě Blovice.
Z programu vyjímáme
složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva, volba starosty,
místostarosty a rady města, volba předsedů
kontrolního a finančního výboru.
Zveme občany.

Ročník XXVIII.

Dnes si můžete přečíst
• Výsledky voleb
• Poděkování voličům
• Kovářský den v Oselcích
• Pozvání do Muzea Jižního
Plzeňska
• Blovičtí hasiči uspořádali soutěž
pro děti
• Chirurgie v Blovicích
od prosince 2018

Odhalení pamětní desky
– Václav Valenta-Alfa
2. října 2018 se uskutečnilo na Masarykově náměstí v Blovicích slavnostní
odhalení pamětní desky
významné blovické osobnosti – českému legionáři,
učiteli a spisovateli Václavu Valentovi - Alfa. Akci
pořádalo město Blovice
ve spolupráci s Muzeem
jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.. Akci uctili svou
návštěvou potomci pana
Valenty v čele s paní Krátoškovou a rovněž zástupci
Československé obce legionářské (ČOL) v dobových
kostýmech. Pan Petr Tolar z ČOL uspořádal
poté v zasedačce Městského úřadu velmi
poutavou přednášku o čs. legionářích.
Pamětní desku zhotovila blovická firma
Kamenictví Otto.

• Pozvání na Světluškový večer
• Další zprávy a zajímavosti
z našeho města

poděkování

Děkujeme všem účastníkům.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval Vám všem,
kteří jste přišli k letošním komunálním volbám a dali své hlasy pro navržené kandidáty.
Bylo Vás 55 % ze všech voličů.
Děkuji zvláště pak těm, kteří dali hlas kandidátce ODS. Poděkování patří dále všem, kteří
se na přípravě a průběhu voleb podíleli. Panu
tajemníku MěÚ Blovice Václavu Kybicovi, paní
Mgr. Heleně Šabatové, Městské policii, pracovní četě.
Při průběhu voleb zasluhují uznání všichni
členové volebních komisí, kterých Vás bylo 46.
Moc Vám děkuji, Vaše práce byla bezchybná.
V našem městě, jako vždy při jiných volbách, proběhlo vše v pořádku a důstojně.
Jan Poduška, starosta města

O volbách
Před několika dny proběhly i v našem městě volby do zastupitelstva. Byly
to již osmé demokratické a svobodné
volby. Tak praví historie.
Moje, asi naivní, představa o demokracii byla, že vítěz voleb, strana či jednotlivec, který dostane hlasů nejvíce, má mandát,
na jakékoliv úrovni, k sestavení vládnoucího
týmu.
Byla jsem však poučena, že je úplně jedno,
kdo vyhraje, komu dali voliči nejvíce hlasů.
Nejdůležitější je umět si sehnat, domluvit
a přemluvit většinu. Kdo to nedokáže, není
demokrat a vládnout nemůže. Takže je správné, že se k vládě a k rozhodování dostanou ti,

kterým občané sice důvěru nedali,
dostali samostatně hlasů minimum,
ale když se drobty spojí, je i z mála
velký koláč. V jednotě je přece síla.
Jsem tedy z duše ráda, že v našem
městě vždy obsazení radnice odpovídalo výsledkům voleb.
V posledních čtyřech volebních obdobích
vyhrávala s přehledem kandidátka ODS, téměř vždy díky osobě dosavadního starosty
Jana Podušky. Dostal i nejvíce hlasů v historii
porevolučních voleb.
Letos vyhrála kandidátka jiná. Do vedení
města nastoupí nové mladší vedení a bude mít
prostor na splnění potřeb obyvatelů našeho

města. Zjistí, že to je práce složitá a náročná,
ale jejich elán, mládí a schopnosti jim jistě pomohou, pokud přidají pracovitost a pokoru,
kterou služba lidem vyžaduje.
Dostávají naše město zkrášlené, fungující,
v dobré ekonomické i společenské kondici.
A to i díky práci pana Jana Podušky, který město dlouhá léta vedl. Jeho pracovitost,
vstřícnost, snaha a skromnost přinášely ovoce a naše město pod jeho vedením vzkvétalo.
Poznala jsem ho jako člověka přímého,
pravdomluvného a snažícího se udělat pro
město vše, co bylo možné. Stále zůstával věrný ODS, ať už byla stranou vládnoucí nebo
…pokr. na str. 2 u
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t pokr. ze str. 1…
ve velkých problémech, i to je třeba ocenit.
Chtěla bych mu poděkovat za jeho starost
o naši školu i osobně za podporu a spolupráci. Přeji mu do dalších let hlavně pevné zdraví a splnění všech cestovatelských přání.

19. října 2018

Novému vedení přeji hodně sil, elánu
a schopnost naplnit očekávání občanů našeho města. Jejich důvěra je jistě zavazující.
R. Kohoutová

Zprávy z Městského
kulturního střediska Blovice
Další lekce kurzu tance a společenské výchovy se bude konat 19. října
od 19 do 22 hodin, v pátek 26. října
od 19 do 23 hodin 1. prodloužená
lekce.

V sobotu 20. 10. 2018 se koná v Lidovém domě taneční zábava se skupinou EXTRABAND.
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 v 16 hodin
zveme příznivce Václava Žákovce
a Aničky Volínové na další taneční
podvečer.
Dále prodáváme vstupenky na tyto
akce:
MINIPÁRTY Karel ŠÍP, Josef A. NÁHLOVSKÝ 15. 11. 2018
Koncert – PETRA JANŮ se skupinou
AMSTERDAM 4. 12. 2018

Objednáváme vstupenky na tyto
muzikály:
KVÍTEK MANDRAGORY (13. 4. 2019)
TRHÁK (květen 2019)
Bližší informace o dalších plánovaných akcích najdete na našich stránkách www.lidovydumblovice.cz
Tel.: 371 522 236, 737 740 174, mail:
info@ldblovice.cz
L. Krňoulová

Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám jménem sdružení nezávislých kandidátů
ŽIJEME BLOVICE co nejsrdečněji poděkoval
za Vaši podporu při komunálních volbách
u nás v Blovicích. Nesmírně si vážíme dosaženého volebního výsledku. Získaných 39 %

hlasů a 7 členů zastupitelstva je opravdu významný volební úspěch. Jsme velmi rádi, že
jste svými hlasy ocenili náš reálný volební
program a hlavně slušně vedenou a korektní
kampaň. Vážíme si také toho, že každý z našich kandidátů získal poměrně velký počet

Blovické noviny

strana 3

preferenčních hlasů, což je pro nás pro všechny potvrzením, že jeho činnost ve prospěch
svého okolí je vnímána pozitivně a chceme
v ní pokračovat.
Cítíme proto velkou zodpovědnost a víme,
že pozornost bude nyní upřena především
na nás a na to, jak s tímto silným mandátem

naložíme. Za sebe Vám mohu slíbit, že pokud
to ustavující zasedání zastupitelstva města
potvrdí, chci být dobrým starostou našeho
města a budu pokračovat v dobře odváděné
práci pana starosty Jana Podušky.
Bc. Robert Zelenka

a
Rodinná kronik

Komunální volby Blovice 2018 - přehled získaných volebních hlasů
volební okrsek
1 - Radnice
2 - Hájek
3 - Hradiště
4 - Hr. Újezd
5 - Komorno
6 - Štítov
7 - Vlčice
8 - Hr. Lhotka
celkem
celkem %
mandátů
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počet absolutních hlasů ve volebních okrscích

Celkem
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KSČM

SPOLEČNĚ

ANO 2011

STAN

ČSSD

4226
3422
1258
101
37
246
342
108

2366
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866
20
126
118
258
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835
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34
10
10
181
74

1149
720
441
30
85
46
192
100

1020
797
271
98
166
157
172
101

284
298
76
31
26
7
434
3

201
147
49
0
8
7
51
12

10053
8540
3134
314
458
591
1630
481

9740
38,65%
7

6158
24,44%
4

2124
8,43%
1

2763
10,96%
1

2782
11,04%
2

1159
4,60%
0

475
1,88%
0

25201
100%
15

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ – ZLATOU
SVATBU – 50 let společného života
oslavili dne 4. 10. 2018 v kruhu rodiny manželé Blanka a Prokop Švehlovi, Blovice, Lidická čp. 544
Pevné zdraví a rodinnou pohodu
do dalších společných let jim popřál
starosta města Jan Poduška.

Komunální volby Blovice 2018 - volební účast
Volební okrsek

1 - Radnice

2 - Hájek

3 - Hradiště

4 - Hr. Újezd

5 - Komorno

6 - Štítov

7 - Vlčice

8 - Hr. Lhotka

Počet vydaných obálek

1387
737

1139
626

371
231

37
24

66
36

86
48

209
125

47
35

Volební účast

53%

55%

62%

65%

55%

56%

60%

74%

Počet zapsaných voličů

5 2018 0%
Výsledky komunálních voleb konaných v Blovicích dne 5. a 6. října
#ODKAZ!

Blahopřejeme!
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Poděkování voličům
Dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaše
hlasy. Vážíme si Vaší důvěry a rádi budeme
dál pracovat pro naše město. Stále věříme, že
se dá politika na malém městě dělat poctivě,
bez zbytečných emocí a věcně tak, aby to bylo
ku prospěchu občanů. Dle neoficiálních informací, které jsme obdrželi, jsme byli opět zařazeni do opozice. S touto činností již máme

řadu zkušeností a těšíme se na nové výzvy.
Samozřejmě blahopřejeme vítězům voleb
a přejeme, aby se jim dařilo plnit své předvolební sliby, aby se občanům v našem městě
dobře žilo.
JUDr. Martina Králová,
Bc. Andrej Červený, zastupitelé města

Dovolte mi, abych jménem kandidátky
Společně pro Blovice poděkoval voličům za
jejich hlasy a projevenou důvěru. Velmi si vážím vaší podpory a pozitivních ohlasů během
volební kampaně. Slibuji, že se vynasnažím
vaši důvěru nezklamat při práci pro město
Blovice v následujících čtyřech letech. Svým

kolegům z kandidátky rovněž děkuji za jejich
spolupráci, bez jejich pomoci by se to opravdu
neobešlo. Zároveň blahopřeji vítězi voleb –
SNK Žijeme Blovice k výbornému výsledku.
Ing. Michal Hodek, Společně pro Blovice

JK Úslavan Blovice srdečně zve na HUBERTOVU JÍZDU, která se koná v sobotu
20. října 2018.
V 10 hodin zahájení s přípitkem a poté start
lovecké jízdy na louce pod kostelem. Okolo
15. hodiny závěrečné „Halalí“ na stejném místě.
Večer přátelské posezení a soud „Svatého
Huberta“ s předáním cen a potrestáním provinilců v hospůdce ve Štítově. Zveme jezdce
i návštěvníky.
CHIRURGIE V BLOVICÍCH
OD PROSINCE
Dne 1. října 2018 byla podepsána nájemní smlouva na pronájem chirurgické
ordinace na poliklinice v Blovicích se
společností Odborné zdravotnické zařízení s.r.o., která zde bude vykonávat
praxi od prosince 2018. Tato společnost
uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeném
Krajským úřadem Plzeňského kraje
a následně uzavřela nutné smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami o úhradě zdravotní péče. Konečně se po tříleté
pauze naše město dočkalo a v naší poliklinice nabídneme tedy komplexnější
služby pro naše občany.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice
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Pozvánky na výstavu Zlatá éra první republiky,
na Mezinárodní den archeologie
a Den s československou vlajkou
Ve čtvrtek 18. 10. proběhla v kapli sv. Ondřeje
slavnostní vernisáž výstavy Zlatá éra první republiky, která je věnovaná oslavám 100. výročí
založení republiky, a přibližuje pomocí dobových exponátů řadu tematických okruhů, kde
dominuje fenomén volného času, spolkový život, obchod a reklama, a to včetně dobové módy.
Návštěvníci si připomenou okolnosti vzniku
Československa a seznámí se také s legionářskou tradicí a vznikem ozbrojených složek nové
republiky. Stěžejním pojítkem bude srovnání
celostátního a regionálními vývoje. Výstava
akcentuje osobnost Jaroslava Kursy, blovického
rodáka, autora československé vlajky. K výstavě

je připraven speciální edukační program pro ZŠ
a SŠ, který přiblíží žákům a studentům základní fakta o vzniku Československa a atmosféru
první republiky. Výstava potrvá do 28. 2. 2019
a je přístupná v běžných otevíracích hodinách
muzea.
Mezinárodní den archeologie patří již k tradičním a oblíbeným akcím Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Letos připadá na sobotu
20. 10. a bude zaměřen na pravěký šperk. Přijďte
a dozvíte se, čím se lidé v pravěku zdobili, a jak
své šperky vyráběli.
Další pozvánka patří Dni s československou
vlajkou. Na neděli 28. 10. 2018 jsme pro Vás při-

pravili pestrý program, během něhož si přijde
každý na své. Ing. Aleš Brožek přednese přednášku o blovickém rodáku a autoru československé
vlajky Jaroslavu Kursovi, proběhnou 2 komentované prohlídky výstavy Zlatá éra první republiky, bude zasazena „lípa republiky“ a v nově
obnovené kleci přivítáme nové návštěvníky.
Celý slavnostní den zakončí vystoupení skvělého
Osvětového retro divadla OREL z Kasejovic.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR
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XI. Kovářský den se koná v Oselcích
XI. Kovářský den se uskuteční v sobotu
10. 11. 2018 od 9 do 15 hodin v prostorách
Střední školy v Oselcích společně se Dnem
otevřených dveří. Stejně jako v předchozích
letech přijedou nejlepší mistři kovářského
řemesla, aby předvedli svoji zručnost a prezentovali tradiční řemeslo. Součástí této akce
bude bohatý doprovodný program s občerstvením.
Na kovárně, v mechanických dílnách
a v prostoru dvora bude k vidění kovářská práce uměleckých kovářů, výstava kovářských
výrobků, prodej kovářského nářadí a podkování koní, velmi atraktivní pro všechny návštěvníky. S prací našich oborů vzdělávání
souvisí i další doprovodný program: výstava

závodních historických aut a traktorů a předváděcí akce firem Peugeot, zemědělská technika New Holland a prezentace dalších firem
(např. Pfeifer Holz s.r.o., Narex atd.). Součástí
Kovářského dne bude i ukázka drátenictví,
paličkování, tvoření mandal z barevných písků a prodej včelařských výrobků.
V truhlárně bude k vidění práce na CNC
frézce a CNC laseru, soustružení dřeva, inkrustace (na modelu komody) i řezba, kterou
si návštěvníci budou moci vyzkoušet.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den je
spojen se Dnem otevřených dveří, budou se
návštěvníkům a případným zájemcům o studium maturitních oborů (Uměleckořemeslné
zpracování kovů – práce kovářské a zámeč-

nické, Uměleckořemeslné zpracování dřeva)
a učebních oborů (truhlář, umělecký kovář
a zámečník, mechanik opravář motorových
vozidel (automechanik), opravář zemědělských strojů) věnovat pracovníci školy.
Přihlášky na čtyřleté maturitní umělecké obory, u kterých se nekoná povinná
přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, ale talentová zkouška, je třeba
podat do 30. listopadu. Všechny důležité informace mohou zájemci získat přímo na místě – 10. listopadu 2018. Další informace na
www.stredniskolaoselce.cz.
Ing. Miroslav Lávička,
Střední škola a Základní škola, Oselce

informujeme

ZAHRÁDKÁŘI DĚTEM
V říjnu se děti zúčastnily dvou akcí.
8. října byli pozváni
mladí zahrádkáři na
Krajský úřad Plzeňského
kraje. Z Blovic nás přijelo osm. Setkali jsme se
s místopředsedou ÚR ČZS
Ing. Kovaříkem a s paní
Mgr. Radkou Trylčovou,
která je členkou Rady
Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí
a zemědělství. Po besedě
a občerstvení děti dostaly
malé dárky.
9. října odjela celá naše
zahrádkářská skupina do
DEPA do Plzně. Navštívili jsme výstavu 100PY
tj. „Sto let republiky očima pěti generací“.
Nechali jsme se vtáhnout do příběhu pěti generací jedné rodiny, sledovali jsme seřazená
témata na hlavní ose výstavy a obdivovali
originály zapůjčené osobnostmi spojenými
s Plzní. Na závěr jsme prošli s průvodcem
areál DEPA. V 19. století se zde postavila budova cukrovaru a pak areál vozovny veřejné

dopravy. V 50. létech 20. století se zde rozšířil
vozový park a byly postaveny nové autobusové garáže. V současné době je to multifunkční
prostor pro koncerty, výstavy, vzdělávání,
kreativní podnikání aj. My jsme samozřejmě
naši exkurzi ukončili sladkou tečkou v Berušce.
Za ČZS Hana Menclová
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Blovičtí hasiči uspořádali soutěž
pro mladé hasiče
Blovice, kteří se zasloužili o zdárný průběh
této soutěže.
Za SH ČMS – SDH Blovice
Andrej Červený, starosta

13. 10. 2018 pořádal náš sbor soutěž pro
mladé hasiče. Letos se konal již 24. ročník.
Celkem se do blovické sokolovny sjelo 54 hlídek, což je o něco více než v loňském roce.
Každá hlídka byla složená z pěti soutěžících
a do areálu sokola tak zavítalo na 270 mladých hasičů se svými doprovody. Celkem bylo
připraveno 7 disciplín (Štafeta požárních dvojic, Základy topografie, Zdravověda, Technické prostředky, Střelba ze vzduchovky, Uzlová
štafeta a Požární ochrana). Do soutěže jsme
nasadili jednu hlídku mladších a dvě hlídky
starších.
Mladší žáci – Terezka Korbelová, Viki Vaněčková, Péťa Juráš, Lucka Červená, Péťa Korbel – 20. místo. Starší Blovice 2 – Krýša Synáč,
Pavel Stehlík, Jirka Šilhánek, Míša Žáčková,
Renča Chounová – 9. místo. Starší Blovice 1

– Péťa Vaněčková, Áďa
Břízová, Jindra Doležal,
Anička Šindelářová, Kiki
Vaněčková – 1. místo.
Nutno podotknout,
že našim mladým hasičům se daří. Družstvo
starších Blovice 1 za poslední měsíc přivezlo ze
soutěží tři první místa.
Závěrem mi dovolte
poděkovat starostovi
Sokola Blovice panu Zelenkovi za uspořádání
soutěže v jejich areálu,
dále panu Luboši Gešvinderovi za zakoupení pohárů a všem z SDH

Zprávy z JUDA
MOHELNICE (Morava)
I. liga mužů finálová část
(o postup do extra ligy)
22. 9. 2018
JAROSLAV KOPAL se pral za JC Plzen do 81 kg
a úspěšně. Byl nasazen 2 ×, 1 × zvítězil, 1 ×
prohra. Plzeň nepostoupila do extra ligy.
PRACHATICE
29. 9. 2018

MLÁĎATA
27 kg
1. místo FILIP FRANTIŠEK ŠPILER

ČESKÝ POHÁR (MEZINÁRODNÍ)
TEPLICE / dorostenci
7. 10. 2018
Maxim Galin se pral do 73 kg, byl vyřazen
v I. kole.
SAMURAJSKÁ KATANA
LIBEREC / žáci
13. 10. 2018
U 9 (7–8 let)		
26,1 kg
1. místo JAN javůrek
		
		
27,9 kg
MILOŠ PEŠEK (nepostoupil ze skupiny).
U 13 (11–12 let)
38 kg
FILIP VRÁTNÍK (bez umístění / kao systém).

		
46 kg
2. místo PETR HODEK (Petr měl smůlu na
rozhodčí, uznali wazari Petrovo soupeři, které nebylo).
			
55 kg
3. místo ŠIMON javůrek
			
+60 kg
1. místo FRANTIŠEK HAVLÍČEK (Fanda
bez problémů 5 × zvítězil).
U 15 (13–14 let)		
55 kg
2. místo PAVEL KOZÁK
			
60 kg
1. místo VOJTĚCH VRÁTNÍK
3. místo ŠTĚPÁN KOLMAN
Tato soutěž byla poslední příprava na přebor České republiky v Ostravě.
Za SK judo DDM Blovice F. Vlčnovský
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informujeme
ZVEME NA SVĚTLUŠKY
Český svaz žen Blovice ve spolupráci se
Sokolem Blovice pořádá v pátek 26. října pro
děti i dospělé Světluškový večer. Akce začíná
před 18 hodinou hudbou na náměstí a pokračuje průvodem městem se světýlky a lampiony. Zakončení bude na sokolovně, která bude
také celá zářit. Pro děti budou připraveny
buřty na opékání a teplý čaj. Pro dospělé je
zajištěno další občerstvení. Těšit se můžete
na závěrečné překvapení. Zveme všechny děti
i jejich doprovod. Vezměte sebou nejrůznější
světýlka a lampiony, Blovice budou opět zářit.
Přijďte podpořit tradici hezkého Světluškového večera.
Za ČSŽ Drahomíra Seidlová

HOKEJBAL
NOVINKA
Kroužek je určen pro chlapce a dívky ve
věku 6–15 let. Dle účasti budou děti rozděleny do kategorií dle věku (přípravka, mladší
a starší žáci). Každý člen kroužku bude mít
svoji hokejku, rukavice, helmu a vhodnou
sportovní obuv. Další výbava (chrániče) dle
domluvy. V zimních měsících bude trénink
přesunout do tělocvičny. Čas a četnost tréninků budou stanoveny po úvodním setkání s rodiči.
Schůzky:
každé úterý od 16.00
v tělocvičně ZŠ Blovice.
Zápisné: zdarma I. pololetí
300 Kč na II. pololetí
Vedoucí
Jakub Beneš
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VÝSLEDKY VOLEB V JEDNOTLIVÝCH OKRSCÍCH
Předběžné výsledky komunálních voleb - Blovice 5. a 6. října 2018
Přehled získaných hlasů - volební okrsek číslo 1 - Radnice

4500

Předběžné výsledky komunálních voleb - Blovice 5. a 6. října 2018
Přehled získaných hlasů - volební okrsek číslo 3 - Hradiště
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Předběžné výsledky komunálních voleb - Blovice 5. a 6. října 2018
Přehled získaných hlasů - volební okrsek číslo 2 - Hájek

ŽIJEME

ODS

KSČM

SPOLEČNĚ ANO 2011

STAN

49

ČSSD

Předběžné výsledky komunálních voleb - Blovice 5. a 6. října 2018
Přehled získaných hlasů - volební okrsek číslo 4 - Hradišťský Újezd

3422

3500

120

3000

100

2321

2500

101

98

80

2000
60

1500

835

1000

720

797

147

500
0

ŽIJEME

ODS

KSČM

SPOLEČNĚ ANO 2011

STAN

0

ČSSD

ŽIJEME

ODS

400

126

SPOLEČNĚ ANO 2011

STAN

ČSSD

342

350

258

300

85

100

250

80

181

200

192

172

150

37
26

40

10

20
ŽIJEME

KSČM
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120

0
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160

60
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30

Předběžné výsledky komunálních voleb - Blovice 5. a 6. října 2018
Přehled získaných hlasů - volební okrsek číslo 7 - Vlčice

166

140

20

20

Předběžné výsledky komunálních voleb - Blovice 5. a 6. října 2018
Přehled získaných hlasů - volební okrsek číslo 5 - Komorno
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40
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ODS

KSČM

SPOLEČNĚ ANO 2011

STAN

8
ČSSD

51

100
50
0

Předběžné výsledky komunálních voleb - Blovice 5. a 6. října 2018
Přehled získaných hlasů - volební okrsek číslo 6 - Štítov
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KSČM

SPOLEČNĚ ANO 2011

STAN

ČSSD

Předběžné výsledky komunálních voleb - Blovice 5. a 6. října 2018
Přehled získaných hlasů - volební okrsek číslo 8 - Hradišťská Lhotka
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Z jednání rady města dne 26. 9. 2018
RM schvaluje

• Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi
městem Blovice a Základní školou Blovice,
dle předloženého návrhu
• přeposlání finančních prostředků za
poradenské služby OLH za období II. Q 2018
ve výši 73.192 Kč Lesům ČR, IČ: 42196451,
kdy se jedná o průtok finančních prostředků z Ministerstva zemědělství přes rozpočet města Blovice
• X. úpravu rozpočtu města Blovice
roku 2018, dle předloženého návrhu
• cenovou nabídku firmy Noteza
spol. s.r.o., 337 01 Rokycany, IČ: 25226312
za dodělání zinkované podesty se žebříkem
na hasičskou zbrojnici v Blovicích na OK
plošiny včetně pororoštů + žebřík za cenu
57.600 Kč bez DPH
• záměr směny pozemků mezi městem Blovice a společností Lesy ČR, s. p., IČ:
42196451, 500 08 Hradec Králové, a to dle
přiloženého seznamu pozemků, dle předloženého návrhu
• nevyhovění žádosti o prodej popř.
pronájem části pozemku města Blovice
parc. č. 716/43 v k. ú. a obci Blovice, kterou
podali J. a J. R., 154 00 Praha 5
• záměr prodeje částí pozemků města
Blovice v k. ú. a obci Blovice parc. č. 855/1
a parc. č. 1460/14 dle předloženého návrhu
• uzavření smlouvy o poskytnutí technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných
fotografií a podpisů mezi městem Blovice,
336 01 Blovice, IČ: 00256455 jako příjemcem, a firmou CENDIC, s. p., 110 158 Praha 1, IČ: 00311391 jako poskytovatelem

• udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č.
1/2011 na akci taneční zábava s hudební
skupinou Extraband – Kontakt, pořádanou L. P., 336 01 Blovice a ČRS Blovice,
336 01 Blovice, v sále MKS LD Blovice dne
20. 10. 2018 od 20.00 hodin do 21. 10. 2018,
1.15 hodin
• prodloužení doby podnájmu městského bytu č. 1. č. p. 88, Americká ulice, 336 01
Blovice M. K., 332 04 Nezvěstice, na období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
• přidělení volného bytu č. 34., v č. p. 663,
DPS Blovice, 336 01 Blovice V. R., 336 01
Blovice
• zaměstnat jako správce nového sportovního areálu hřiště u základní školy na
základě smlouvy V. N., 336 01 Blovice, na
dobu určitou do 31. 12. 2018, za mzdu v maximální výši 10.000 Kč za měsíc
• Dodatek ke smlouvě mezi městem
Blovice, 336 01 Blovice, IČ: 00256455
a firmou BP STAVBY CZ s.r.o., Dýšina, IČ:
25201506 na akci „Blovice – modernizace
sportovního areálu“, na vícepráce ve výši
728.535,85 Kč bez DPH
• cenovou nabídku spol. CENTROPOL
ENERGY, a. s., 400 01 Ústí nad Labem na dodávku silové elektřiny v roce 2019 pro město
Blovice, jeho příspěvkové organizace a TJ
Sokol Blovice, dle předloženého návrhu
• cenovou nabídku firmy ČEZ Energetické služby, s.r.o., 326 00 Plzeň, IČ:
27804721 na rozšíření veřejného osvětlení
v ulici Husova a Kolmá o 2 nová svítidla za
cenu 4.000 Kč bez DPH/měsíčně
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání
s vytříděnými složkami komunálního od-

padu, uzavřené dne 22. 11. 2016 mezi městem Blovice, 336 01 Blovice, IČ: 00256455
jako objednatelem a firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 102 00 Praha 10,
IČ: 49356089 jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu

RM bere na vědomí

• Výroční zprávu o činnosti na Základní škole Blovice ve školním roce 2017/2018
• neúspěšný průběh VZMR „Dodávka
elektrické energie pro město Blovice a jeho
příspěvkové organizace od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019“

RM ukládá

• zveřejnit záměr směny pozemků
mezi městem Blovice a společností Lesy ČR,
s. p., IČ: 42196451, 500 08 Hradec Králové,
a to dle přiloženého seznamu pozemků, dle
předloženého návrhu
• zveřejnit záměr prodeje částí pozemků města Blovice v k. ú. a obci Blovice
parc. č. 855/1 a parc. č. 1460/14 dle předloženého návrhu

RM předloží ZM

• X. úpravu rozpočtu města Blovice
roku 2018 na vědomí
• ke schválení prodej části pozemku
v k. ú. a obci Blovice parc. č. 429/3, která
má dle návrhu geometrického plánu č.
1927-196/2018 označení parc. č. 429/4 a výměru 15 m 2, za cenu 100 Kč bez DPH/m 2 +
související náklady, kdy kupujícím bude
Mgr. J. T., 336 01 Blovice

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

Blovické noviny
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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.

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY – soukromé doučování AJ. Jakýkoliv věk i znalosti, ideální
pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ.
Blovice, tel. 739024777 (jen SMS).
PRODÁM mladou kozičku, hnědou, bez
rohů, hnědé znaky, připravena na připuštění. Po dobré dojnici, stáří 17 měsíců. Volat
večer po 20. hodině na tel.: 732 726 432.
PRODÁM Prodám trámy různých rozměrů,
truhlářské a stavební fošny a prkna, palivové dřevo, popřípadě nařežu krov. Tel.:
604 570 939.
PRODÁM myčku na nádobí zn. AMICA, cena
2.200 Kč, v dobrém stavu. Tel.: 721 202 903,
Blovice.
PRODÁM dámské kolo, pořiz. cena 8.000 Kč,
nyní cena 4.000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva, perfektní stav. Tel.: 721 202 903,
Blovice.
PRODÁM plastovou popelnici na odpad,
nová cena 400 Kč. Dále prodám DVD zn. LG,
cena 400 Kč. Tel.: 721 202 903, Blovice.
PRODÁM 4 ks pneu. zimní 155/70 R13.SAVA.
Nové. Cena domluvou. Tel. 739 332 728.
Hledáme doručovatele ranní tisku od
6–8 hod na DPP, hodinová sazba 100 Kč
čistého, kontaktní telefon 720 987 781
p. Mulačová.
Základní umělecká škola Blovice
UNIVERSITY OF MERRIFORD PRESENTS

pořádá

KONCERT VARIACÍ
A TANCŮ
A NIGHT OF SOOTHING SOUNDS FROM

M E R RZUŠ
I F O R D ' Sa Ojejich
WN
vystoupí žáci
učitelé

J A N2018
UARY 30,
pondělí 22. října

17 hodin

2020 | 8 PM |
MERRIFORD THEATRE

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
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