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Na zámku se slavil
Den veteránů
a konec 1. světové války
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Dnes si můžete přečíst
• Hospodaření města Blovice
k 30. 9. 2018
• Naši sokolové slavili vznik
republiky
• DDM v Blovicích informuje
• Pozvání do Muzea Jižního
Plzeňska
• Vítání občánků
• Pozvánky na sportovní
a kulturní skce
• Další zprávy a zajímavosti
z našeho města

Město Blovice zve občany
k účasti na

V neděli 11. listopadu 2018 od 13.00 se na
zámku Hradiště konal pietní akt k uctění památky obětí 1. světové války. Velká války, jak
se 1. světové válce říkalo, byla ukončena příměřím z 11. 11. 1918. Dokumenty o příměří byly
podepsány téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Ferdinanda Foche v Compiègne.
Od 11 hodin 11 minut pak příměří zavládlo na
všech frontách.
Tato válka byla do té doby nejstrašnějším
globálním válečným konfliktem, za čtyři roky
bojů zahynulo na 10 miliónů obětí, přes 20 miliónů lidí bylo zraněno, počet pohřešovaných
dosáhl téměř 8 miliónů. Po jejím skončení už
svět nebyl takový, jako na jejím začátku. Výrazně se změnila i mapa Evropy. Zaniklo ruské
a německé císařství. Co pro nás bylo důležitější, rozpadlo se Rakousko-Uhersko na řadu
nástupnických států. Jedním z nich bylo i naše
samostatné Československo.

Sté výročí vzniku Československé republiky spojené se sázením lípy republiky se slavilo
na nádvoří hradišťského zámku před čtrnácti
dny. Dnes byly položeny věnce a květiny u pomníčku obětem 1. světové války v parčíku před
zámkem. Čestnou stráž u pomníku drželi členové Sokola ve svých historických i lidových
krojích se slavnostními prapory. Kromě nich
s sebou vzali i vlajky Rakouska-Uherska a zemí
Koruny české. Na úvod všechny přítomné pozdravila paní ředitelka Muzea jižního Plzeňska
paní Radka Křížková-Červená. Po ní přednesl
krátký projev pan Josef Koželuh, dlouholetý
historik muzea a po něm starosta města Robert
Zelenka. Přítomni byli i zástupci SDH Blovice
a Jakub Sochor jako zástupce Klubu veteránů.
11. listopad je totiž také Dnem válečných veteránů. Jejich symbolem je květ červeného máku,
který si přítomní také připnuli na klopy.
TJ Sokol Blovice

Oznámení
MUDr. Jarmila Švecová,
praktický lékař pro dospělé v Blovicích oznamuje,
že k 31. 12. 2018 ukončuje svoji činnost praktického lékaře
v ordinaci na poliklinice v Blovicích.
Nástupcem od 1. 1. 2019 bude v plném rozsahu
MUDr. Lucie Šefrhansová, Ph.D.
se zkušenostmi praktického lékaře pro dospělé.

VZPOMÍNKOVÉM
PIETNÍM AKTU
u příležitosti
Dne boje za svobodu
a demokracii,

který se uskuteční v sobotu
17. listopadu 2018 v 15.00 hod.
již tradičně
u památného kříže
nad Blovicemi.
Odvoz autobusem je zajištěn
ve 14.45 od radnice.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení pacienti,
Děkuji Vám za dlouhodobou přízeň a důvěru. Doufám, že jsem Vám byla oporou, že jsme
řadu Vašich problémů spolu vyřešili, některá
onemocnění při preventivních prohlídkách
podchytili včas.
Věřím, že paní doktorka Lucie Šefrhansová bude mým dobrým následovníkem. Je to
sympatická a příjemná lékařka, která má už
plno zkušeností s prací v ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Ví, co tato práce obnáší
a že to kolikrát není jednoduché. Přeji jí, aby
byla v blovické ordinaci spokojena.
A Vám pacientům přeji pevné zdraví, hodně štěstí a veselou mysl.
MUDr. Jarmila Švecová
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Kulturní
okénko
Zprávy z Městského
kulturního střediska Blovice
V minulých Blovických novinách ve
zprávách MKS si zařádil tiskařský
šotek – došlo ke dvěma chybám. Minipárty s Karlem Šípem je od 19 hodin
(chybně bylo uvedeno od 18) a do
Krumlova jedeme samozřejmě v roce
2019.
• 2. prodloužená kurzu tance a společenské výchovy se bude konat v pátek 16. listopadu od 19 hodin a další
základní lekce v neděli 25. listopadu
od 15 hodin.
• V sobotu 17. 11. 2018 se koná v Lidovém domě taneční zábava se skupinou ANAKONDA BENDA. Vstupenky
na místě.
• MINIPÁRTY Karel ŠÍP, Josef A. NÁHLOVSKÝ – akce přeložena pořádající agenturou na středu 21. 11. 2018 od
19 hodin.
• KONCERT Z VLASTNÍCH ZDROJŮ –
28. 11. 2018 od 19 hodin
• Taneční podvečer s VÁCLAVEM
ŽÁKOVCEM a ANIČKOU VOLÍNOVOU
– 29. 11. 2018 od 16 hodin
• Závěrečný slavnostní ples absolventů kurzu tance se koná v pátek 30.
listopadu od 20 hodin.
• Koncert – PETRA JANŮ se skupinou AMSTERDAM 4. 12. 2018 – vstupenky v prodeji.
• Předvánoční setkání seniorů v Lidovém domě se bude konat 5. prosince od 14 hodin.
• Společné zpívání vánočních koled
na blovickém náměstí se bude konat
ve středu 12.prosince v 18 hodin. Od
17 hodin bude sehrána muzikálová
pohádka MRAZÍK.

16. listopadu 2018

Hospodaření města Blovice
k 30. 9. 2018
Město Blovice evidovalo příjmy za 3. Q.
roku 2018 ve výši 96.170 tis. Kč při výdajích
ve výši 93.783 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů
bylo tedy kladné ve výši +4.387 tis. Kč. Za celý
rok 2018 je naplánovaný schodek rozpočtu,
díky přesunutým investicím z roku 2017. Ke
stejnému období mělo město Blovice hodnotu majetku v hodnotě 603 mil. Kč (vzrůst
o 17 mil. Kč oproti roku 2017). Ke konci roku
3. Q. 2018 jsme snížili zadlužení u bankovních úvěrů na 15.632 tis. Kč. Výsledek hospodaření města Blovice skončilo na stejné období +18.281 tis. Kč při výnosech 108.530 tis.
Kč a nákladech 90.249 tis. Kč. Dále uvádím
několik čísel z agend, které mám na starosti.
V oblasti lesního hospodaření jsme měli příjmy 1.476 tis. Kč a výdaje 2.240 tis. Kč. Saldo je
způsobeno zejména nepříznivou cenou dřevní hmoty a rostoucím nákladům díky kůrov-

cové kalamitě a extrémnímu suchu. Celkové
náklady v lesích ve výši 2.079 tis. Kč se dělí na
pěstební činnost v hodnotě 1.141 tis. Kč, těžbu 347 tis. Kč a režii 591 tis. Kč. V autobusové
dopravě jsme měli v roce za 3.Q.2018 výnosy
534 tis. Kč (z toho 454 tis.Kč od Plzeňského
kraje) při výši nákladů 490 tis. Kč. V bytovém
hospodářství byl evidován k 30.9.2018 kladný
hospodářský výsledek +1.484 tis. Kč při výnosech 4.458 tis. Kč a nákladech 2.974 tis. Kč.
V oblasti odpadového hospodářství jsme za
stejné období měli příjmy ve výši 3.727 tis. Kč
při výdajích v hodnotě 3.316 tis. Kč.
Více informací je k dispozici na webových
stránkách města Blovice.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice

Naši Sokolové slavili
vznik republiky
i ve Spáleném Poříčí

• Objednáváme vstupenky na tyto
muzikály:
KVÍTEK MANDRAGORY (13. 4. 2019)
TRHÁK (květen 2019)
Otáčivá scéna Český Krumlov – DRACULA 4. 7. 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

Sté výročí vzniku Československa si
v neděli 28. října připomínali i v nedalekém
Spáleném Poříčí. Na tyto oslavy byli pozváni
i členové naší TJ. Měli jsme zde vystupovat
s žákovskými sletovými skladbami, ale protože mnoho dětí odjelo na podzimní prázdniny, cvičit jsme nemohli. O to víc se nás
do Poříčí vypravilo v sokolských a lidových
krojích. Celkem jsme do krojovaného průvodu přispěli devíti zástupci. Měli jsme s sebou
pochopitelně i naše tři vlajky. Průvod, který

vycházel od sokolovny, došel na náměstí,
kde se konal slavnostní akt u památníku
spojený s položením věnců, zazněla státní
hymna, promluvil starosta. Na náměstí
v rámci dalšího programu byla předvedena
Česká beseda, zacvičili Borci. Počasí se na
chvíli umoudřilo, a i když nebylo nejtepleji,
alespoň nepršelo.
TJ Sokol Blovice
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Dům dětí a mládeže informuje
V měsíci říjnu se naplno rozběhla činnost
v Domě dětí a mládeže v Blovicích. Nejen , že
se rozběhla práce skoro 62 kroužků, ale připravili jsme i celou řadu akcí, které jsme pro
děti pořádali v rámci programu Šablony II.
Nejprve taneční kroužky předvedly svá
taneční vystoupení na Blovických slavnostech, poté jsme pořádali Branný závod pro
děti, seminář k novým technikám v karate
a kroužek juda se od září zúčastnil celkem
16ti velkých cen a turnajů po celé republice.
Sami judisté uspořádali Přátelské randori
pro sportovní oddíly z našeho okolí, kterého
se zúčastnilo 77 závodníků. Toto setkání malých judistů jsme mohli uspořádat díky přístavbě sálku juda, za jehož stavbu minulému
vedení města mnohokráte děkujeme. Tento
sálek nám umožní pořádání těchto malých
turnajů a zlepší a z efektivní i tréninky tohoto kroužku. Výsledky našich závodníků najdete v jiném článku našich novin, jen bych
chtěla poděkovat všem blovickým závodníkům, za skvělá umístění, našim trenérům
za přípravu závodníků a pomoc při turnaji
a panu Františku Vlčnovskému za uspořádá- jsme Stezku v korunách stromů, vyzkoušeli
jsme bobovou dráhu na Lipně, navštívili jsme
ní turnaje.
Dále jsme připravili pro děti 2 x výlet do vlky na Srní a vydali jsme se na Modravu
Jump arény v Praze na Zličíně, ke 100. leté- k plavebnímu kanálu.
A aby vše nebylo jen o sportu a výletech,
mu výročí založení republiky jsme navštívili památní T. G. Masaryka v Lánech a byli sedm našich účastníků kroužku deskových
jsme hosty hradních hasičů v Praze a pro- her odjelo do Plzně na krajské kolo deskohlédli jsme si část Pražského hradu. Dále vých her. Tak jako v minulých letech i letos
jsme uspořádali výlet pro rodiče a děti do jsme se nevrátili s prázdnou. I letos nás reprezentovali
ZŠChobotnice,
Blovice a Gymnázia
BloBad všechny
Fussingu,
dny ajsme
s dětmi
akcetři
pozvat,
protopobývali
prosím sledujte
naše webové
stránky a žáci
ēasopis
kde se
o podzimních
prázdninách v Nových Hutích vice. Markéta Járová přivezla 2 druhá místa
dozvíte podrobnosti.
na Šumavě, odkud jsme podnikli celou řadu v Rummikubu a ve hře 3 IQ, Vojta Brichcín
Za
DDM
Ing. Božena
Šroubková,
Ǝeditelka
zvítězil ve starší kategorii v Rummikubu a 3.
pěkných
Jeli jsme
na Lipno,
kde zaƎízení
stránky a ēasopismoc
Chobotnice,
kdeBlovice
se výletů.
(+ foto 1 )
jsme navštívili lokalitu Království lesa, prošli místo získal ve hře 3 IQ, Jiří Vydra skončil

Blovice
e zvou na

ADÍLKU

produkcí
vštĢvníky.

v pondĢlí
2018
sále DDM.

kƽ, ēertíkƽ, mikuláškƽ.

Dƽm dĢtí a mládeže Blovice
pracovnice DDM Blovice zvou na

e s dĒtmi

ÍÿEK PLZEě

informujeme

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
spojenou s hudební produkcí
pro naše nejmenší návštĢvníky.

Nadílka se koná v pondĢlí
3. prosince 2018
od 16.30 hodin na sále DDM.

sti k pƎedání nadílky ji mohou pƎinést
M v pondĢlí 3. 12. 2018 do 16.15 hodin.
DĢti mohou pƎijít v maskách andílkƽ, ēertíkƽ, mikuláškƽ.
u!
spĢlí 20 Kē.
Rodiēe, kteƎí budou chtít využít nadpƎirozené bytosti k pƎedání nadílky
arma.

e Blovice

první ve hře 3IQ a třetí místo bral v Rummikubu a Michala Vydrová v mladší kategorii
skočila v Rummikubu i v hře 3 IQ vždy druhá. Myslím si, poděkování zaslouží všichni
naší účastníci.
Blíží se vánoční čas a s ním i nespočet adventních akcí, které každoročně DDM pořádá.
Chceme vás na všechny akce pozvat, a proto
prosím sledujte naše webové stránky a časopis Chobotnice, kde se dozvíte podrobnosti.
Za DDM Blovice
Ing. Božena Šroubková,
ředitelka zařízení

ji mohou pƎinést oznaēenou jménem a vĢkem dítĢte do kanceláƎe DDM
v pondĢlí 3. 12. 2018 do 16.15 hodin.
PƎezƽvky s sebou!
Vstupné: dĢti 10 Kē a dospĢlí 20 Kē.
Masky mají vstup zdarma.

NEDOVOLENÉ PARKOVÁNÍ
V ULICÍCH MĚSTA
V poslední době je našemu oddělení
oznamován výrazně vyšší počet přestupků
proti zákonu o silničním provozu, které se
týkají nedovoleného parkování v ulicích
města. Jedná se zejména o parkování v protisměru a parkování na chodníku. Upozorňujeme proto občany, aby parkování ve
městě a také u svých domů věnovali pozornost a vyhnuli se tak zbytečným postihům
za tyto přestupky.
Irena Hambergerová,
oddělení vnitřních věcí
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vítání občánků
Místostarosta Blovic Ing. Michal Hodek
přivítal v sobotu 3.11.2018 nejmenší občánky Blovic, popřál všem novým občánkům
i jejich rodičům do života hodně zdraví
a štěstí. Maminky při zápisu svých dětí do
kroniky města dostaly kytičku a miminka
na památku plyšovou hračku. Na sobotní vítání bylo pozváno 16 dětí, které se narodily
od začátku roku. Byli jsme velmi potěšeni, že
jsme mohli přivítat téměř všechna pozvaná
miminka. Byli to Václav Bečvář, Jan Bečvář,
Anna Synáčová, Jan Synáč, Filip Červenka,
Rostislav Hlůžek, Anežka Počátecká, Barbora Herejková, Matěj Černý, Tomáš Otec,
Denisa Valentová, Jindřich Andrle, Mikuláš
Mencl a Tomáš Novotný.

Z tak velké účasti usuzujeme, že v Blovicích je vítání občánků stále příjemnou
tradicí i pro mladou generaci. O to víc nás
těší tuto akci pořádat a jsme rádi, když se
přijdou na svá vnoučátka podívat i prarodiče. A těch bylo právě na podzimním vítání
opravdu hodně. Z vítání si pak všichni odnesou mimo vlastních vzpomínek i krásné
fotografie svých dětí od paní Markéty Supíkové ze studia Fotografie Navrátil v Blovi-

cích. (Fotografie jsou na matrice připraveny
k vyzvednutí).
Chtěla bych poděkovat všem dětem ze Základní a Mateřské školy v Blovicích a jejich pí
učitelkám za krásné vystoupení. V průběhu
roku nám děti pomáhaly vykouzlit úsměv na
tvářích maminek a tatínků, jejichž miminka jsme přivítali jako nové občánky Blovic.
Se staršími dětmi nacvičila, i s hudebním
doprovodem, krásné pásmo písniček a bás-

niček pí učitelka Kratochvílová a pí učitelka
Krpejšová. Roztomilé básničky přednášeli
i ti nejmenší – děvčata a kluci z MŠ Blovice
– pod vedením pí učitelky Chodové a a pí učitelky Hlůžkové.
Miminka, která se narodí v průběhu roku
přivítáme opět na jaře 2019.
H. Brejchová, matrikářka

V Nepomuku se otevírá pivovar Zlatá kráva
Brány nového pivovaru
v Nepomuku se otevřou již
3. 12. 2018. Duchovním otcem myšlenky pro obnovu
pivovaru je Radek Sochor
ml.: „Jsme farmáři, kteří se
nejen díky své lásce k pivu,
ale také pro svoji dlouholetou působnost v gastronomii rozhodli, že obnoví
kouzlo místního, již skoro
zapomenutého pivovaru
v Nepomuku. Základem
naší farmy na okraji Brd
je chov skotu v bio kvalitě,
myšlenka ekozemědělství
a práce s přírodními zdroji. Přenést čistou přírodu až
na stůl. Tyto hodnoty jsme
spojili s tradičním českým
pivovarnictvím a vdechli
tak život pivovaru Zlatá kráva.“
Na začátku této pivní cesty stojí dvě rodiny
– Sochorovi a Petružálkovi. Výkonným sládkem piva je Žaneta, která přebírá řemeslo od
svého otce Petra Petružálka, ten jako zkušený
ručí za kvalitu vařeného piva. Vizí je vařit pivo
z kvalitních surovin, originálně, skloubit jejich

dvě hlavní činnosti – pivovarnictví a farmářství – a vypěstovat si jednou vlastní vstupní
suroviny v eko kvalitě pro výrobu piva, a mláto
využívat zpátky na farmě Sochorův statek. Dokonalý koloběh.
„Pro pivovarnictví jsme si vybrali objekt,
kde pivovar od roku 1867 historicky stával,

a v roce 1938 dokonce sloužil jako stáčírna plzeňského piva. Chátrající pivovar
jsme koupili od původního
majitele Ferdinanda Jiskry,
který dohlížel ve svých 84
letech na první uvařenou
várku piva Zlatá kráva. Na
jeho počest se bude vařit
polotmavá 13° Jiskra.“ dodává Radovan.
Portfolio piv Zlatá kráva - spodně kvašená piva:
světlý ležák 12° Plnotučná,
výčepní světlá 10° Polotučná, polotmavý ležák
13° Jiskra, a svrchně kvašená piva: 11° FarmaAPA,
14° TractorIPA a vánoční
speciál čokoládový tmavý
stout 16°.
Dnes je kompletně zrekonstruovaný pivovar součástí areálu U Zeleného stromu spolu
s hotelem, restaurací a společenským sálem.
V blízké době plánují rozšíření o pivní lázně,
pivní hotel a wellness.

strana 5

Blovické noviny

Cvičení blovického Sokola
už začalo

16. listopadu 2018
poděkování

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit
5. 11. 2018 s mým manželem Janem Hůrkou.
Děkuji za květiny, slova účasti a také děkuji
paní Davídkové za krásný hudební doprovod.
Alena Hůrková

Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit na
poslední cestě do blovického kostela naši drahou maminku, babičku a prababičku, paní
Marii Bendovou ze Štítova. Děkujeme za vřelá
slova účasti a květinové dary.
Rodiny Bendovy a rodina Skalova

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 začalo v tělocvičně základní školy cvičení staršího
a mladšího žactva. Cvičení probíhá opět dvakrát týdně – v úterý a ve čtvrtek od 18:00 do
19:00 hodin. Dále se pokračuje v trénincích
atletiky – vždy v pondělí od 18:00 do 19:00

hodin a ve čtvrtek od 16: 00 do 17:00 hodin.
Začalo také cvičení určené pro rodiče s dětmi.
V letošním roce se koná ve čtvrtek od 17:00 do
18:00 hodin.
TJ Sokol Blovice

informujeme
PODZIMNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
ZAHRÁDKÁŘŮ

MLÍKO NEBO ČOCHTAN

Podzimní členská schůze zahrádkářů
proběhla v Blovicích v sobotu 27. 10. 2018
v blovickém hotelu Panský dům. V pěkném
prostředí sálu v 1. patře jsme stručně probrali
obvyklé zprávy a úkoly. Na závěr byla také beseda s př. Pilzem o práci v zahrádkách. Byla
i malá výstava našich výpěstků.
Výbor ZO Blovice

Ve středu dne 5. prosince
bude chodit
…a řadu dalších termínů a poznatků jsme
se dozvěděli v pátek 9. listopadu na exkurzi
v pivovaru Gambrinus. Naše starší zahrádkářská skupina se seznámila s provozem a historií pivovaru. Výroba je propojena s pivovarem
Prazdroj.
Suroviny, ze kterých se pivo vyrábí, jsou
vystaveny ve skleněných nádobách. Nahlédli
jsme do varné a kvasné části. Obě jsou vybavené
nejmodernější technologií. Zde jsme ochutnali
zrající pivo.
Popíjeli jsme „šnyt“a poslouchali paní průvodkyni, která nás seznámila s historií pivovaru
Gambrinus. Pivovar byl založen v r. 1869 a na
počest císaře Františka Josefa I. dostal od správní rady známku Pilsner Kaiserquell. V r. 1919

byla zapsána nová ochranná známka Plzeňský
Gambrinus. V r. 2009 získal oprávění užívat
chráněné zeměpisné označení České pivo.
Na závěr nás pan výčepní seznámil se správnou technikou čepování piva. Všichni jsme si
vyzkoušeli natočit tzv. „hladinku“ tj. rychle
načepované pivo. Co znamenají další uvedené
pivní termíny?
Šnyt je druh čepování používaný při degustacích, kdy je naplněná pouze část sklenice s bohatou pěnou. Mlíko je načepovaná pěna, která
má nízký obsah oxidu uhličitého. Čochtan je
načepované pivo bez pěny. Exkurze byla pěkná
a zajímavá.
Za ČZS Hana Menclová

MIKULÁŠ
s čerty a andělem.

Objednávky v prodejně
Drogerie Peroutka
do 4. 12. 2018.
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Školní sněm pořádal anketu
o Československu
V pátek 26.10. jste
1. Kdy vzniklo Československo ?
mohli potkat v odpo2. Kdo byl první československý prezident ?
ledních hodinách na
3. Kdo vymyslel text a hudbu hymny ?
akce pozvat, a proto prosím sledujte naše
stránky a ēasopis
kde se
blovickém všechny
náměstí
4.webové
Kdo vymyslel
vlajkuChobotnice,
?
dozvíte
podrobnosti.
členy školního
sněmu.
5. Kdy vznikla Česká republika ?
Rozhodli se, ZažeDDM
položí
Blovice Ing. Božena Šroubková, Ǝeditelka zaƎízení
náhodným občanům
Počet zúčastněních obyvatel: 102, z toho od(+ foto 1 ) 5
otázek, které se týkaly
pověděli správně 95.
Československé republiky.
Zde jsou výsledky:
Dƽm dĢtí a mládeže Blovice O. Sýkora, předseda sněmu
Otázky:
pracovnice DDM Blovice zvou na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
spojenou s hudební produkcí
pro naše nejmenší návštĢvníky.

a
Rodinná kronik
V sobotu 10.11.2018 se dožila 90 let
naše babička a prababička Marie Fialová. Do dalších let jí přejeme hodně
zdraví, spokojenosti a radosti z vnoučat a pravnoučat. Vnučky Milena a Eva
s manželem, pravnoučata Emička a Filípek.

Nadílka se koná v pondĢlí
3. prosince 2018
od 16.30 hodin na sále DDM.
DĢti mohou pƎijít v maskách andílkƽ, ēertíkƽ, mikuláškƽ.
Rodiēe, kteƎí budou chtít využít nadpƎirozené bytosti k pƎedání nadílky ji mohou pƎinést
oznaēenou jménem a vĢkem dítĢte do kanceláƎe DDM v pondĢlí 3. 12. 2018 do 16.15 hodin.
PƎezƽvky s sebou!
Vstupné: dĢti 10 Kē a dospĢlí 20 Kē.
Masky mají vstup zdarma.

DĪm dĒtí a mládeže Blovice
zve na výlet pro rodiĀe s dĒtmi

DđTSKÝ SVđT LVÍÿEK PLZEě
Termín:
Cena:

7. prosince 2018 (pátek)
50 KĀ/dítĒ (doprava vlastní)
V pĢípadĒ zájmu zajistíme dopravu autobusem
Rezervace zajištĒna od 9.00 do 12.00 hodin
ObĀerstvení zajištĒno

Informace:
PĢihlášky:

Šárka Fialová (tel.: 604 293 473)
do 25. listopadu 2018
a zároveĜ je nutné výlet zaplatit!

K přání se připojují i synové Slavomír s manželkou, Vlastimil s manželkou, dcera Milena s manželem, vnučky
a vnuk Marie s manželem, Dana, Slavomír s manželkou, Petra s manželem,
Ivana s manželem, Jitka, pravnuci Kamil, Ondra, Jakub, Tomáš a Lukášek

Blahopřejeme!

Pozvánky na vernisáž výstavy
Kouzlo vánočního stromku a Adventní trh
Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
ať se nám to líbí, nebo ne, Advent
a Vánoce se nezadržitelně blíží. Rozhodně Vás ale nechceme znepokojit.
Naopak. Na adventní dobu a vánoční
čas se v muzeu každý rok těšíme. Budeme
velice rádi, když si ji užijete s námi. Přijměte
srdečné pozvání na naše akce, které Vás svátečně naladí.
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 bude od 17hod v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště slavnostně

zahájena výstava Kouzlo vánočního
stromku. Víte, kdy se v Čechách poprvé objevil vánoční stromek, nebo co
byly tzv. vánoční stromy republiky?
Vánoční stromek je opředen kouzlem,
jímž se mohou nechat alespoň na chvilku
unést i návštěvníci všech věkových kategorií,
pro něž je připraveno v rámci výstavy mnoho
lákadel, včetně působivé přehlídky vánočních
ozdob nejrůznějších materiálů i tvarů.
Co by to bylo za advent bez Adventního
trhu na Hradišti? V sobotu 8. 12. 2018 se již

počtrnácté otevře zámek šikovným regionálním umělcům, farmářům a hospodyňkám.
Nabídnou Vám to nejlepší od jedlých dárků,
přes biokosmetiku, šperky, ozdoby, adventní
věnce a vánoční dekorace až po módu. A postarají se i o to, aby Vám při náruživých nákupech, brouzdání mezi stánky a nasávání
sváteční atmosféry nevyhládlo.
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR
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Zprávy z JUDA
VELKÁ CENA PRACHATIC
10. 11. 2018

MEZIODDÍLOVÉ RANDORI
BLOVICE DDM
3. 11. 2011

U 9 (7–8 let)
26,7 kg
1. místo ELIÁŠ VELÍŠEK
		
28,5 kg
1. místo FILIP F. ŠPILER
2. místo JAN JAVŮREK
(Honzík našel po dlouhém čase přemožitele
a to ve vlastním týmu).

Výsledky našich žáků
U9
27 kg
1. místo ELIÁŠ VELÍŠEK
			 27,8 kg
1. místo JAN JAVŮREK
3. místo DENIS HAVLÍČEK
			 30,2 kg
1.místo FILIP FRANTIŠEK ŠPILER
		
31 kg
3. místo MICHAL FIALA
4. místo VÁCLAV ŠTASTNÝ
		
46 kg
1. místo ADAM KARAS
U 11
1. místo JAN JAVŮREK
		
1. místo MARTIN HODEK
3. místo NATALIE NOVOTNÁ
3. místo PETRA KUBÁNOVÁ
4. místo TEREZA KADEŘÁVKOVÁ
5. místo LUKÁŠ VYTISK
5. místo ADAM RYŠÁNEK
U 13
1. místo FILIP VRÁTNÍK
2. místo JAN TOLAR
3. místo VÁCLAV KARAS
5. místo FILIP VÁVRA
1. místo PETR HODEK
2. místo ŠIMON JAVŮREK
1. místo FRANTIŠEK HAVLÍČEK
U 15
1. místo PAVEL KOZÁK
2. místo VOJTĚCH VRÁTNÍK
3. místo ŠTĚPÁN KOLMAN

30 kg
36,5 kg

38 kg
42 kg

46 kg
60 kg
+60 kg
50 kg
60 kg

Tohoto randori se zúčastnila část oddílů z Plzeňského kraje v počtu 77 žáků. Soutěž jsme
mohli uspořádat díky dotaci (na tatami)
Plzeňského kraje. Zároveň jsme vyzkoušeli
možnost uspořádat soutěže v nové judistické
tělocvičně (dožo) přistavěné městem Blovice.

		
1. místo MICHAL FIALA
		
1. místo ADAM KARAS

30,5 kg
44,5 kg

U 11 (9–10 let)
		
34,5 kg
1. místo MARTIN HODEK
		
36,5 kg
3. místo TEREZKA KADEŘÁVKOVÁ

Blovické noviny
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U 13 (ml. žáci)			 38 kg
FILIP VRÁTNÍK
(S jedním vítězstvím nepostoupil do dalších
bojů).
		
42 kg
VÁCLAV KARAS
(Také nepostoupil do bojů o medaile).
		
46 kg
1. místo PETR HODEK
		
55 kg
3. místo ŠIMON JAVŮREK
+60 kg
2. místo FRANTIŠEK HAVLÍČEK
(ve finale této hmotnostní kategorii si to rozdali Fanda s Janem Nováčkem z Klatov, který
byl 2. na přeboru ČR, Havlíček byl třetí na ČR.
Po vyrovnaném boji Fanda podlehl Nováčkovi, který byl dříve našim blovickým žákem,
takže se velmi dobře znají).
U 13 (ml. žákyně)
3. místo NATÁLIE NOVOTNÁ
U 15 (st. žáci)
1. místo ONDŘEJ ŠLAIS
2. místo PAVEL KOZÁK

32–36 kg

16. listopadu 2018
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46 kg
55 kg

60 kg
2. místo VOJTĚCH VRÁTNÍK
(Vojta ve finale prohrál se žákem kterého porazil ve skupině, kterou vyhrál).
Na soutěži bylo 230 žáků.
ODDÍLOVÁ SOUTĚŽ JUDOKLUBU PLZEŇ
U 9, U 11
10. 11. 2018
1. místo JAN JAVŮREK
(Jako jediný z našeho klubu).

29,5 kg

Za SK judo DDM Blovice F. Vlčnovský
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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.

ANGLIČTINA – Individ. i skupinová výuka,
tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net
PRODÁM vlašské ořechy – celé i vyloupané. Tel.: 732 733 523.
Prodám vlašské ořechy, nevyloupané
70 Kč, vyloupané 180 Kč, tel. 737 239 777.
PRODÁM zahrádku 322 m2 v Blovicích
v zahrádkářské kolonii na Cecimě. Součástí je chatka, skleník, k dispozici je voda
a elektřina. Klidné a bezpečné místo. Cena
250 000 Kč. Informace: 778 044 692.
PRODÁM el. teplovzdušný ventilátor DeLonghi, rozměr 60 × 43 × 10 cm, 2000 W, 6 stupňů
přepínání - 200 Kč. Telefon 732 211 824 Blovice.
PRODÁM ŠOktávia 1,4, LPG, tažné zař. r. v.
2001, motor po GO, L+Z pneu na discích.
Cena dohodou, tel. 605 739 180.
PRODÁM 4 ks pneu zimní na aludiscích
Škoda, rozměr 225/45 R 17, sjeté 50 %. Cena
4800 Kč. Telefon 605 739 180.
PRODÁM přívěs za os. auto Sport Jacht PS
400. A, bantamová kola. STK platná, cena
3.000 Kč. Tel.: 728 106 884 (Hrad. Lhotka).

MĚSTO BLOVICE

srdeþnČ zv
vou spolu
uobþany na
n

nabízí od 20.11.2018 k prodeji
větší množství palivového dřeva
za cenu 600 Kč bez DPH za m3 (690 Kč vč. DPH za m3)
cena odpovídá 384 Kč bez DPH za prm (441,60 Kč vč. DPH za prm)
Prodej je uskutečněn ve 2 m délkách,
ze skládky v lese, doprava vlastní,
více informací – lesní Radek Šindelář,
tel. 724 525 972, email: radek.sindelar@mublovice.cz
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