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Vánoční slovo
starosty města

Ročník XXVIII.

Dnes si můžete přečíst
• O koncertu Z vlastních zdrojů
• Využití Tříkrálové sbírky

Vážení spoluobčané,
v posledním letošním čísle Blovických novin se na vás obracím v čase
adventním, abych Vám jménem svým
i jménem Města Blovice popřál. Přeji
vám pohodový předvánoční čas bez
zbytečného stresu. Přeji vám krásné
a veselé Vánoce v kruhu nejbližších
a pod stromečkem pokud možno
všechna splněná přání, a tím myslím
nejen ta materiální povahy. V novém
roce 2019 pak hlavně pevné zdraví,
osobní spokojenost a také nezbytné
št ěstí.
Bc. Robert Zelenka,
starosta města

Vánoční slavnost ve škole

• Mistrovství ČR v deskových
hrách
• Vánoční zprávy z DDM Blovice
• Živý betlém ve Štítově
• Vánoční zamyšlení
• Modernizace odborného
vzdělávání ve SŠ Oselce
• Pozvánky na sportovní
a kulturní akce

Oznámení
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se
tímto představil ve funkci nového ředitele
Městského kulturního střediska Lidový dům
Blovice a šéfredaktora Blovických novin,
které vyjdou poprvé v příštím roce v pátek
11. ledna. Přeji všem klidné a krásné Vánoce
a těším se na společné kulturní zážitky.
Bc. Václav Podroužek

informujeme
Pozvání
na novoroční ohňostroj
Město Blovice zve všechny občany na Nový
rok – 1. ledna 2019 – na blovické náměstí.
V 19 hodin společně přivítáme nový rok 2019
při slavnostním ohňostroji.
Rybáři informují

V pondělí 10. 12. 2018 pozvali žáci naší školy
své rodiče i známé do areálu školy, kde pro ně
připravili vánoční dílny, výrobky i program,
zkrátka Vánoční slavnost.
Žáci 3. A a 3. B předvedli vánoční pásmo,
v několika stáncích děti z 1. stupně nabízely své
výrobky a ve školní jídelně si mohli návštěvníci vyrobit ve společnosti starších žáků vánoční
dekorace.
Na závěr si mohli všichni zazpívat koledy
u vánočního stromku za doprovodu kolegyň
R. Tomáškové a J. Ježkové. Nechyběla ani vánoč-

ní přání, která děti posílaly přímo Ježíškovi, a to
za každou třídu přivázaná k balónkům. Bohužel
skončila na našem velkém buku, ale to nevadí.
Ježíšek si je jistě všechny přečetl.
Proběhl velice příjemný podvečer, kterého se
zúčastnilo až nečekané množství lidí. Děti měly
velkou radost a hned se všichni rozhodli v této
tradici pokračovat a ještě vylepšovat. Takže za
rok zase na shledanou v areálu základní školy!
Vedení ZŠ Blovice

Prodej vánočních kaprů
Blovičtí rybáři uskuteční prodej vánočních
kaprů na blovickém náměstí. Prodej šupináčů se bude konat 22. a 23. prosince, vždy od
9.00 do 16.00 hodin. Přijďte si k nám nakoupit
tradiční pochoutku, která by na Štědrý večer
neměla nikde chybět.
Výbor ČRS Blovice
Výdej povolenek
Blovičtí rybáři informují své členy, že výdej rybářských povolenek na rok 2019 se bude
konat v rybárně na Hradišti v sobotu 5. ledna 2019 od 8 do 12 hodin a poslední sobotu
v únoru 23. 2., také od 8 do 12 hodin.
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Kulturní
okénko
Zprávy z Městského
kulturního střediska Blovice
• Přijímáme přihlášky do tanečního
kurzu pro pokročilé. Kurz je určen absolventům základních tanečních kurzů, přihlásit se může celý taneční pár,
zahájení 22. 2. 2019, přihlášky v MKS
do 30. ledna 2019.
• 29. 12. 2018 se v Lidovém domě
koná vánoční taneční zábava se skupinou ODYSSEA.
• Zahájili jsme předprodej na dětské
představení – písničky pro děti ČIPERKOVÉ, které se bude konat 9. 3. 2019
od 15 hodin (vstupné 160 Kč, děti do
1 roku zdarma).
• 28. 11. 2018 se konal koncert
Z vlastních zdrojů, na dobrovolném
vstupném při tomto koncertu bylo
vybráno 5 263 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na skutečné
náklady spojené s koncertem (ladění
piána, otop, osvětlení, úklid atd.)
• Objednáváme vstupenky na tyto
muzikály:
TRHÁK (květen 2019)
Vstupenky na Kvítek mandragory
a do Českého Krumlova jsou vyprodány!
PŘEHLED PLESŮ v Lidovém domě
v roce 2019
11. 1. maturitní ples Gymnázia Blovice
18. 1. rybářský ples
25. 1. hasičský ples
15. 2. ples Unie rodičů ZŠ a gymnázia
Bližší informace o dalších plánovaných akcích najdete na našich stránkách www.lidovydumblovice.cz
Tel.: 371 522 236, 737 740 174, mail:
info@ldblovice.cz
Pracovníci MKS Lidový dům Blovice
přejí všem občanům města krásné
a pohodové Vánoce prožité ve zdraví
v kruhu blízkých.
Bc. Václav Podroužek

Celý výtěžek koncertu bude ve výsledku
Nadací Via zdvojnásoben a bude zaslán do
hospicu Domov Plzeň. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
My tři králové jdeme k vám... Česká katolická charita vyhlašuje na počátek roku tradiční Tříkrálovou sbírku. Posláním Charity
je pomáhat nejpotřebnějším a lidem v nouzi,
bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.
V Blovicích sbírka proběhne ve dnech 5. až
7. ledna 2019. Organizační schůzka koledníků
a všech zúčastněných se uskuteční v pátek 4. 1.
v 15 hodin ve farním sále naproti kostelu.
Během sbírky bude mít každá skupinka
koledníků vedoucího, který je označen průkazkou se jménem, podpisem pana biskupa

a číslem pokladničky. Na Vaše požádání se vedoucí musí prokázat občanským průkazem.
Každá pokladnička je označena červenobílým znakem Charity.
Výtěžek Tříkrálové sbírky z letošního roku
byl použit na podporu sociálně slabých dětí
a seniorů. Vyúčtování bude zveřejněno v Blovických novinách v příštím roce.
Děkujeme všem, kdo činnost Farní charity Blovice podporují.
Hodně lásky a radosti o Vánocích a v celém novém roce!

VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Tříkrálová sbírka se rychle blíží a my bychom vás rádi informovali, jak jsme naložili
s vykoledovanými prostředky z minulého roku.
S výtěžkem letošní sbírky ještě hospodaříme,
podrobnosti sdělíme v následujícím roce. Pokračujeme v podpoře místních dětí ze sociálně slabých rodin v mateřské i základní škole, seniorů
a osamělých. Snažíme se pomoci alespoň malou
částkou tam, kam už stát nedosáhne. Můžeme
podpořit jen ty, o nichž se dozvíme. Nemáme
žádné databáze potřebných a nejčastěji vycházíme z upozornění sociálních pracovnic a lidí
z okolí, sousedů.
Přijato zpět z centrálního účtu 29 911 Kč
Přehled výdajů
příspěvky sociálně slabým – doplatek el.,
kroužky dětí, malování bytu 		 5 136,příspěvky na stravování a školné žákům MŠ
		 6 425,příspěvky žákům ZŠ na vzdělávací aktivity
		 3 800,příspěvek na letní pobyty – dětský domov
Blovice		 3 000,příspěvek seniorům na pečovatelské služby
		 8 700,-

příležitostné drobné dárky seniorům a osamělým		 2 850,Celkem
29 911,V Blovicích se vybralo 46 017 Kč, z toho se
zpět obcím vrací z centrálního účtu 65 %. Zbylých 35 % je použito na humanitární pomoc do
zahraničí (10 %), na podporu projektů sociální
pomoci v Plzeňské diecézi (15 %) a na přípravu
a realizaci sbírky pro následující rok (5 %). Podrobné informace naleznete na internetových
stránkách www.dchp.cz v sekci Tříkrálová
sbírka.
Děkujeme za pomoc při podpoře potřebných
a těšíme se na shledání při Tříkrálové sbírce
2019.
Irena Velhartická
Farní charita Blovice

BENEFIČNÍ KONCERT PRO HOSPIC DOMOV PLZEŇ
Koncert kapely Railtale

Sobota 22.12. 2018, 17 hod

Kaple sv. Ondřeje na zámku
Hradiště v Blovicích
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23. koncert „Z vlastních zdrojů“
tentokrát pro republiku
Ve středu 28. listopadu 2018 se v Lidovém domě v Blovicích konal již 23. koncert
„Z vlastních zdrojů“, který byl tentokrát věnován 100. výročí založení naší republiky.
Je velmi potěšující, že se i tentokrát líbil.
A to se na pódium Lidového domu dostávají
lidé, kteří si hrají pro radost – mají úplně jiná
zaměstnání, ale protože kdysi hráli na nějaký nástroj, rádi svoje umění oživili. Doufám,
že si i další naši spoluobčané troufnou v příštích letech přispět ke zdaru těchto koncertů a že se seznam jmen, který je uveden na
stránkách Kruhu přátel hudby v Blovicích,
opět rozšíří.
Tento rok koncert zahajovaly Irena Hambergerová s Lenkou Karpíškovou. V úpravě
pro housle a klavír zahrály Menuet, který složil Luigi Boccherini. Obě vystupovaly poprvé.
To Renáta Pelouchová měla premiéru již
v roce 2004. Letos za klavírního doprovodu
Milana Navrátila zazpívala píseň Panis Angelicus, kterou na středověký text Tomáše
Akvinského napsal César Franck.
Eliška a Lenka Karpíškovy předvedly, jak
doma nacvičily Kankán Jacquesa Offenbacha.
Již na loňském koncertu jsme obdivovali
hlas pátera Piotra Marka. Letos nám koncem
listopadu přiblížil čas Vánoc dvěma koledami
ze svého rodného Polska.

Zpestřením hudebních večerů jsou vždy
vystoupení studentů uměleckých škol. Z Brna,
kde studuje na divadelní fakultě JAMU, přijela
zazpívat Linda Milotová. Zasluhuje uznání
nejen za pěvecký výkon, ale také za obětavost,
protože se po koncertě musela do moravské
metropole vrátit.
Ve středu večer zazněl také jazz. Studenti
plzeňské konzervatoře Lucie Metličková na
altsaxofon spolu s Filipem Vavřičkou na klavír zahráli dvě skladby, jejichž autory byli
Keith Jarrett (Country) a Paul Desmond (Take
Five). Předvedli nejen mistrovské ovládání
nástrojů, ale i jazzové cítění. Jazz jsme slyšeli
i v podání Pavla Tomana, učitele ZUŠ v Nýřanech a ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni. Ten si
pro Blovice připravil opět nové skladby ze své
vlastní tvorby a ani letos jsme z jeho vystoupení nebyli zklamaní.
Jeden hudební nástroj zazněl na koncertu
„Z vlastních zdrojů“ poprvé. Byly to dudy. Nejdříve si se svým nástrojem zazpíval žák ZUŠ
v Blovicích Lukáš Davídek a po něm několik
lidových písní z Chodska i s jednou „poudačkou“ přidal Václav Švík, který s dudami vystupuje na domácích i zahraničních scénách více
než šedesát let. Zahráli si také spolu a Lukáš
si od něj vyslechl slova chvály a doporučení,
„aby v Blovicích našel ňáké kolegy, se kterými

Silvestrovský běh Ždírec
31. 12. v 10.00 hodin

by vytvořil ňákou tu muzičku, protože samotnej dudák dlouho nevydrží“.
Ke koncertům patří i mluvené slovo. Oba
přednášející vybrali povídky a verše vztahující
se k naší zemi. Byla to povídka „Chvála Podřipska“ od Miroslava Horníčka, který by před několika dny stejně jako republika oslavil sté narozeniny, a povídka Karla Čapka „O alelidech“,
které přednesl Zdeněk Sviták. Milena Durasová si připravila část poemy Františka Hrubína
„Jobova noc“ a povídku Ivanky Deváté „Kolik
je vám Vánoc?“ Na tuto povídku pak navazovala poslední skladba programu – Modlitba pro
Martu – v podání Lindy Milotové.
Bylo velmi příjemné tento večer provázet
slovem. A už teď se začíná tvořit program
příštího, 24. koncertu „Z vlastních zdrojů“.
Věřím, že budou zdraví ti, kteří pilně cvičili již
na koncert letošní, ale nemoc jim vystoupení
překazila. Kdo si ho chcete připomenout, vyhledejte si na stránkách KPH Blovice (http://
kphblovice.sweb.cz) jeho program. Poděkování patří také panu Ivanu Bystřickému, který záznam koncertu umístil na Internet. Do
vyhledávače stačí zadat Koncert z vlastních
zdrojů 28. 11. 2018 nebo přímo adresu https://
www.youtube.com/watch?v=fVggCC-3E7k.
Miroslav Čadek

vzpomínka

TJ Úslavan Ždírec zve všechny sportovní přátele
dne 31. 12. 2018 do Ždírce na tradiční, již 28. ročník
Silvestrovského běhu.
Start je od 10.00 hod. před Ždíreckou hospodou.
Prezentace začne v 8.30 hod.
Zaregistrovat se můžete na našich webových stránkách
www.uslavanzdirec.estranky.cz.
Pro startující bude opět připraveno malé občerstvení,
čaj a samozřejmě hodnotné ceny.
Na všechny velké i malé sportovce se těší tým pořadatelů,
kteří opět udělají vše, co bude v jejich silách,
ke zdárnému průběhu závodu.

Kytarový recitál
Štěpán Rak
pátek 28. 12. 2018 od 19.00 hod.
v jízdárně zámku Kozel.
Předprodej vstupenek v kanceláři správy zámku Kozel.
Více informací na tel.: 775 054 243, 377 969 040
email: karez.katerina@npu.cz

Dne 3. dubna letošního roku to byly již
4 roky, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček, pan Ing. Václav
Mencl, který by se 12. prosince 2018 dožil
70 let. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Stále vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.

Blovické noviny

strana 4
informujeme
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA RYBÁŘSKÝ PLES

V pátek 18. ledna příštího roku pořádají
bloviští rybáři tradiční rybářský ples. Dopoledne ve stejný den proběhne v Lidovém
domě prodej dršťkové polévky, rybích řízků
a dobrého salátu. Předprodej vstupenek probíhá v prodejně Textil – Martina Roulová na
Americké ulici. Vstupenky jsou v ceně 140
a 120 Kč. Srdečně zvou rybáři.
Petrův zdar!

14. prosince 2018

mistrovství ČR
v Deskových hrách v Praze
Dne 1. 12. 2018 se Michala Vydrová, Vojtěch Brichcín a vedoucí kroužku Deskových
her paní Jana Herboltová zúčastnili Mistrovství ČR v Deskových hrách v Praze. Svým vystoupením navázali na vynikající výsledky
minulých let, kdy jsme z mistrovství vždy
přivezli přední umístění. Nejinak tomu bylo
i letos. Po výborných výkonech oba naši
zástupci postoupili do finále v Rummikobu
a to v mladší kategorii Míša a v kategorii
dospělých Vojta. A jak vše skončilo? Pro naše
zástupce výborně. Vojta Brichcín skončil na
krásném pátém místě a Michala Vydrová
se stala mistryní republiky v Rummikobu.
Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci DDM, svých škol a města
Blovice. Poděkování patří i vedoucí kroužku
paní Herboltové za vzornou přípravu dětí na
soutěž.

Za DDM Blovice
Ing. Božena Šroubková,
ředitelka zařízení

Vánoční zprávy
z DDM Blovice
Předvánoční adventní doba je dobou očekávání, nikoliv však v domě dětí. V DDM je
to čas mnoha vánočních akcí a příprav na
vánoční svátky. Vše začíná na estetickém
oddělení přípravou Mikulášské nadílky, výtvarné soutěže motivované adventem, dále
děti začínají péci vánoční perníčky, později
je zdobí a hlavně připravují drobné upomínkové předměty pro Vánoční jarmark ve Strakonicích, odkud výtěžek z této akce jde na
Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Jsem
moc ráda, že nejen vedoucí této akce paní
Bc. Jindrová, ale i ostatní pracovnice (samozřejmě i pobočka ve Sp. Poříčí) s dětmi se do
této akce rádi zapojují. Přírodovědné oddělení opět pořádá dobročinnou akci na pomoc
opuštěným pejskům, letos to bude pro útulek
v Borovně. Akce probíhá nejen v DDM, ale i ve
škole a na gymnáziu. Pokud chcete přispět,
obraťte se na paní Š. Fialovou v DDM Blovice.

Vánoční akce pořídí i sportovní oddělení a to
hlavně turnaj ve florbale pro mladší žáky,
Vánoční turnaj v judu (15. 12. v ZŠ Blovice)
a turnaj ve stolním tenise O vánoční ozdobu.
K navození té správné atmosféry jsou i akce
jako je výroba vánoční korálkové hvězdičky
a výroba betlémů. Malí rybáři pořádají soutěž O vánočního kapra a vše zakončí v pátek
21. 12. výlet do vánoční Prahy.
Na závěr mi dovolte popřát nejen nám
všem blovickým občanům, rodičům a prarodičům našich dětských návštěvníků,
našim klientům, ale hlavně našim externím i interním zaměstnancům, spokojené
a klidné vánoce.
Za DDM Blovice
Ing. B. Šroubková
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a
Rodinná kronik
V listopadu se dožili …
CHYBÍ VÁM VÁNOČNÍ DÁREK?
Obdarujte sebe nebo své blízké dárkovým poukazem v libovolné hodnotě.
NAŠE NABÍDKA:
 BRÝLOVÉ OBRUBY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
 SLUNEČNÍ OBRUBY
 KOMPLETNÍ SERVIS A OPRAVY VAŠICH STÁVÁJÍCÍCH BRÝLÍ

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC
SLEVA NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
SLEVA NA SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ ČOČKY
SLEVA NA BRÝLOVÉ ČOČKY PRO ŘIDIČE

Všem našim zákazníkům přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a zdraví v novém roce.

TĚŠÍME SE NA VÁS
D-OPTIK BLOVICE

Kontakt:
Masarykovo nám. 100, 336 01 Blovice
tel.: +420 371 522 810
web: www.doptik.cz
D - Optik

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

VÁNOÿNÍ ÿTENÍ
ve stĜedu 19. prosince
od 16 hodin

70 let Marie Šneberková
	Jana Kestřánková
	Jan Fiala
	Václav Javůrek
75 let	Emil Sýkora
Marie Sýkorová
Marta Wecková
80 let Jaroslava Mašková
František Cerha
82 let Marie Andělová
	Alena Matoušková
Marie Opatrná
Stanislav Chodora
83 let František Louda
Marie Tomášková
84 let Margita Rožňová
František Lohr
85 let Josef Kajer
Marie Mašková
	Věroslava Jandová
86 let Olga Uhlíková
87 let František Škala
	Danuška Mašková
88 let Jaroslav Cígler
	Alena Urbanová
90 let Marie Fialová
91 let	Věra Beňušová
Blahopřejeme!

PĜes Vánoce bude v knihovnČ zavĜeno

od 27. prosince
do 1. ledna 2019
PĜejeme krásné a pohodové
vánoþní svátky a do nového roku
hodnČ zdraví a spokojenosti.

Blovické noviny

strana 6
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ZŠ a SŠ Oselce, pracoviště Základní škola,
5. května 621 Blovice děkuje za voňavý stromeček panu hajnému Bc. R. Šindelářovi. Naše
žáky potěšil, sami ho ozdobili vlastnoručně
vyrobenými ozdobami a navodil jim příjemnou předvánoční atmosféru.
Žáci a učitelé ZŠ Oselce,
pracoviště Blovice

Vánoční přání

Regionální služby s.r.o. Blovice přejí
všem občanům Blovic krásné vánoční svátky
a úspěšný a ve zdraví prožitý rok 2019.
Místní sdružení ODS přeje všem občanům města krásné a klidné prožití vánočních
svátků. V novém roce 2019 hodně úspěchů,
pevné zdraví a mnoho št ěstí, pohodu a klid
v každé duši.
Jan Poduška

Vánoční bohoslužby ve farnosti Blovice
2018/2019
24. prosinec 2018 – pondělí 	Vigilie Narození Páně
Blovice		 22.00
Půlnoční mše svatá
25. prosinec 2018 – úterý
Slavnost Narození Páně
Blovice		 10.00
Mše svatá
26. prosinec 2018 – středa
Svátek sv. Štěpána prvomučedníka
Blovice
  8.15
Mše svatá
Blovice
16.00
Zpívání u Jesliček
27. prosinec 2018 – čtvrtek
Svátek sv. Jana Evangelisty
Blovice		 17.00
Poutní mše svatá
28. prosinec 2018 – pátek
Svátek svatých Mláďátek mučedníků
Blovice		 9.00
Mše svatá
Blovice
18.00
Vánoční koncert
30. prosinec 2018 – neděle
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Blovice
  8.15
Mše svatá
31. prosinec 2018 – pondělí
Zakončení občanského roku
Blovice 		 17.00
Mše svatá
1. leden 2019
– úterý
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Blovice		 10.00
Mše svatá
6. leden 2019
– neděle
Slavnost Zjevení Páně
Blovice
  8.15
Mše svatá
13. leden 2019
– neděle
Svátek Křtu Páně
Blovice
  8.15
Mše svatá

Vánoční zamyšlení

Jsou tu opět Vánoce a blížící se příchod
nového roku 2019. Přejeme všem rybářům
a všem občanům Blovic pohodové Vánoce,
klid a mír. V novém roce 2019 pak především
pevné zdraví a hodně št ěstí.
Petrův zdar!
Výbor ČRS Blovice
Blovičtí mykologové přejí všem občanům
města krásné a spokojené Vánoce a mnoho
zdraví a spokojenosti v roce 2019.
Vážení spoluobčané!
Přejeme Vám hezké svátky. Ať si odpočinete od práce, jste v dobré náladě, užijete si své
blízké a každý další okamžik.
V novém roce hned od začátku správné
kroky, aby se v životě nic zbytečně nepokazilo
a také nescházelo. To všem a opravdu ze srdce
přejí Vanka Jasná, Ivan Bystřický a členové
základní organizace KSČM Blovice.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat
všem, kteří v komunálních volbách dali svůj
hlas našim kandidátům.
Vanka Jasná

14. prosince 2018

Současná společnost prochází velice rychlým
vývojem a mnoho činností či předmětů s dobou pomíjí a ztrácí význam.
Na druhé straně jsou věci, které svoji podstatu nemění a zůstávají trvalé. Mezi ty jistě patří
vánoční svátky. I když se postupem času mění
obsah dárků či způsob slavení Vánoc, to podstatné zůstává.
Snaha dělat radost, být pospolu s blízkými,
plnit přání, připravit Štědrý den, být vstřícnější
k ostatním.
Ač od narození Krista uplynulo přes 2000 let,
jeho narození slaví lidé po celém světě. Věřící
i nevěřící, včetně největších ateistů, kostely se
plní na půlnočních mších lidmi, kteří jinak
bohoslužby nevyhledávají, téměř všichni si
berou dovolenou, a i ti největší workoholici

dokáží lenošit u televize. Jak
je možné, že moderní lidé,
ovládající všechny možné
technologie na Vánoce zjihnou a zdobí stromeček?
Je to prosté. Ani světový
názor, ani všechny vymoženosti moderní doby nemohou nahradit základní
člověčí potřebu.
Být v bezpečném, láskyplném prostředí, obklopen
nejbližšími lidmi a prožívat
radost z dárků i obdarovávání, zkrátka nebýt sám. To
bylo, je a bude v každé době
pro všechny lidi nejpotřebnější.
A protože podstatou Vánoc je láska, nikdy nepropadnou dějinám.
Přeji všem našim žákům, jejich rodinám
i všem občanům Blovic letošní Vánoce krásné,
klidné a plné pohody, zdraví a hlavně – ať nikdo není sám!
Všem, kteří v roce 2018 pomáhali naší škole
– panu starostovi předešlému i současnému,
panu místostarostovi, zaměstnancům úřadu,
členům blovických spolků, vedení firem i vedení ostatních škol moc děkuji a přeji rok 2019
úspěšný, klidný a plný úžasných okamžiků!
R. Kohoutová

strana 7

Blovické noviny

14. prosince 2018

Předvánoční rozjímání
Vážení spoluobčané, milé dámy a pánové,
nastává opět čas nejkrásnějších svátků
v roce, adventní doby a svátků vánočních.
Jsou to svátky štěstí, pohody, hojnosti a klidu
v duši. Věřím, že je takto vnímáte také tak jako
já. Nejkrásnější a tajemný Štědrý den. Večer
o Štědrém dnu obklopuje nezvyklé ticho, jen se
na chvilku zajděte ven podívat! Kolem svátečního stolu celá rodina, přátelé při dobré večeři.

A to už nastává mimořádná chvilka – rozzářené dětské oči pod rozsvíceným vánočním
stromem. Krásnou atmosféru doplní vánoční
melodie a všem je fajn. Hodně vzpomínek
o štědrém večeru věnujeme také všem drahým,
kteří mezi námi už nejsou. Vážení a milí, přeji
šťastné Vánoce každému jednomu z Vás!
Jan Poduška

Blovická radnice obdržela
následující dopis
z partnerského města Triptis
„V každém začátku tkví kouzlo“
Vážený pane Poduško,
Po více než 17 letech končí Vaše úřední
období jako starosta města Blovice. Za Vaše
dlouholeté úspěšné působení Vám chceme vyjádřit naše uznání a poděkovat za spolupráci
a růst vzájemného vztahu mezi našimi městy

(Hermann Hesse)
Blovicemi a Triptisem. Tento vzrůst je zcela
jistě i Vaší zásluhou. Mnohokrát díky. Na Vaší
další životní cestě Vám přejeme hodně štěstí.
S pozdravem
Peter Orosz, starosta města Triptis

Živý betlém ve Štítově
Utekl rok a ve Štítově jsme opět rozsvěcovali stromek. V 18 hodin se 6. prosince sešlo
u kapličky mnoho lidí, aby si spolu připomněli blížící se vánoční svátky, aby si popovídali
u čaje či svařeného vína, aby se na chvíli zastavili v předvánočním shonu.
Hlavní částí setkání spoluobčanů ale bylo
rozsvícení stromku zakomponované do pásma Živý betlém, které jsme s našimi místními
dětmi, žáky ZŠ a MŠ Blovice, připravili.
V chlívku v Betlémě Marie a Josef kolébali
narozeného Ježíška. Anděl zvěstoval pastý-

řům radostnou novinu, ti se šli Ježíškovi poklonit a přinesli mu dárky. V pásmu zaznělo
kromě vyprávění a básní i několik koled.
Na závěr jsme popřáli všem krásné Vánoce
a hodně zdraví i št ěstí v novém roce.
Setkání bylo velmi příjemné a dětem patří
pochvala za jejich ,,herecké“ výkony, za kostýmy i vlastnoručně vyrobené kulisy. Největší
odměnou pro nás byla radost i dojetí všech
přítomných.
Mgr. Ivana Horová

a
Rodinná kronik
V prosinci se dožili …
70 let	Hana Menclová
	Václav Koc
Miroslav Volf
	Jan Láryš
	Jan Poduška
	Jaroslava Pirnerová
Stanislav Hájek
75 let	Václav Kirchner
Miloslava Ulbriková
	Helena Kordová
	Josef Mejzlík
Marta Nedvědová
	Rosálie Hubingerová
80 let Jaroslav Skala
81 let Václav Michálek
82 let Aloisie Baumruková
83 let Zdenka Zahradníková
85 let Anna Menclová
86 let Eliška Kohoutová
87 let Božena Horová
89 let František Lohr
	Jiřina Krejčová
99 let Marie Plachá
Blahopřejeme!

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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Zprávy z JUDA
HRANICE na Moravě
DOROSTENECKÁ LIGA
24. 11. 2018

Za JC Plzeň se prali Ondra ŠLAIS do
50 kg – 2 × výhra + 2 × výhra nenastoupení
soupeře /1 × prohra/
Maxim GALIN 90 kg /pere nižší váhu/ 3 ×
vítězství, 2 × prohra.
Přesto byla JC Plzeň poslední.
KAPLICE
1. 12. 2018
28 kg
1. místo 	JAN JAVŮREK
		 +60 kg
2. místo ŠIMON JAVŮREK
(Pro špatné počasí další naši žáci nejeli, doufáme že si to vynahradí v Berouně příští sobotu).
Zveme příznivce juda na naši soutěž v sobotu 15. 12. 2018 do školní tělocvičny základní
školy. Začátek je v 9.30 hodin.
11. ročník
BEROUNSKÉHO TURNAJE
KRÁLŮV DVŮR
9. 12. 2018
U9 (7–8 let)
27 kg
1. místo ELIÁŠ VELÍŠEK (Eli, ač nejmenší,
si první místo nenechal ujít a všechny porazil
na ypony).
			 27,7 kg
2. místo 	JAN JAVŮREK (boj o 1. místo rozhodli rozhodčí, kdy Honzík byl výrazně lepší, dokonce hodil soupeře na wazari, nebylo
uznáno, soupeř byl tak zdeptán, plakal a nechtěl se ani prát, jen se bránil).
		
28,8 kg
1. místo Filip František ŠPILER (s klidem
také všechny porazil před časovým limitem).
		
32,8 kg
3. místo Václav  Štastný (Vašek je smolař, mohl být i první, nedařilo se).
U 11 (9–10 let)		 29,9 kg
5. místo Lukáš VYTISK (Lukášovo 1. velká
soutěž).
			 33,7 kg
2. místo Petra KUBÁNOVÁ (Petra se prala
od druhého utkání jako drak a hned to bylo
vidět na výsledcích a umístění).

14. prosince 2018
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				 60 kg
3. místo Vojtěch VRÁTNÍK
3. místo Štěpán  KOLMAN (oba prohráli
v boji o finále, napravili to, 3. místo.
Na soutěži bylo přes 300 soutěžících. Pořadatel musel zastavit další přihlášky, i tak jsme
začali ráno v 8.15 a konec byl večer v 18.00).

			 35,3 kg
1. místo Martin HODEK (Martin měl soutěž jako trénink ani se neohřál na Tatami).
			 36,3 kg
4. místo Tereza KADEŘÁVKOVÁ (v této
váze se to tak zamotalo, že Terezka, kdyby bývala jednoho ze svých soupeřů /kluka/ porazila na ypona, byla by druhá, jenže zvítězila
na wazari).
U9 ADAM Karas zvítězil ve dvou vahách
(40 kg a 49 kg) vždy byl na 1. místě.
U 13 (MLADŠÍ ŽÁCI)
42 kg
9–12. místo Václav KARAS (1 × vítězství
(prohrál jediné utkání – ve finále).

			 46 kg
3. místo PETR HODEK (Petrovi v boji o finále rozhodčí neuznali wazari, naopak toto
wazari přes protesty dali soupeři. Petr dostal
poté od trenéra příkaz zariskovat a zkusit obrátit výsledek. Nepovedlo se. Tento soupeř byl
na 1. místě).
				 60 kg
4. místo ŠIMON JAVŮREK (o 1. místo s nejlepším v této váze pouze na wazari).
			 +60 kg
1. místo FRANTIŠEK HAVLÍČEK (Fanda bez
větších vítězil).
U 15 (MLADŠÍ ŽÁCI)
Pavel KOZÁK (2 × prohra)

55 kg

CHomutov
U11 – VELKÁ CENA – soutěž U9
8. 12. 2018
		
1. místo 	Jan JAVŮREK

27,15 kg

Za SK judo DDM Blovice
F. Vlčnovský

Pozvánky na program Advent na zámku,
vánoční otevírací doba a Blovický betlém,
benefiční koncert
Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
postupně zapalujeme svíčky na adventním věnci, děti každý den natěšeně otevírají
okénka adventního kalendáře, nasáváme
vánoční atmosféru na trzích, potkáváme
se s přáteli, pečeme cukroví, pijeme punč
a s vědomím, že Vánoce a konec roku jsou už
skutečně blízko, bilancujeme. Advent voní, je
plný očekávání, radosti a lidské pospolitosti.
A my budeme moc rádi, když k nám přijdete
na návštěvu jako ke starým známým a společně prožijeme alespoň chvíli tohoto kouzelného času.
Připravili jsme pro Vás speciální program
„Advent na zámku“, v rámci kterého Vás provedeme vánočně vyzdobenými expozicemi

zámku a výstavou Kouzlo vánočního stromku. Rádi Vám připomeneme tradiční lidové
a církevní zvyky, vážící se k Adventu a Vánocům. Zapomenuté tradice oživíme a třeba
Vás navnadíme, abyste je znovu vzkřísili.
Také Vás srdečně zveme na prohlídku
unikátního Blovického betlému, který zhotovil náš kolega pan Vladislav Rupert. Jde
o nádherné, precizně vypracované dílo,
v němž jsou jesličky zakomponovány do
kulis významných blovických staveb a měšťanských domů z přelomu 19. a 20. století.
Těšit se můžete např. na již neexistující synagogu, kapli sv. Františka z Assisi, nebo hrad
Vlčtejn.
To vše bude k vidění během naší vánoční
otevírací doby, která je od 15. 12. do 23. 12.
a od 27. 12. do 30. 12. vždy od 9 do 15 hodin.

A ještě jedna pozvánka pro všechny lidi
dobré vůle a milovníky hudby. V sobotu
22. 12. proběhne v kapli sv. Ondřeje od 17
hodin Benefiční koncert pro hospic Domov
Plzeň dívčí blovické skupiny RAITALE.
Na závěr mi dovolte, abych Vám za celý
kolektiv pracovníků Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. v čele s paní ředitelkou
PhDr. Radkou Křížkovou Červenou poděkovala za přízeň, kterou nám zachováváte,
a popřála Vám radostné prožití svátků vánočních a mnoho št ěstí, zdraví a pohody
v novém roce 2019.
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR
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DĪm dďtí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice
Tel.: 371 522 159
www.ddm-blovice.cz
nabízí výlet pro dďti

PRAHA

Prohlídka Kampy s prĪvodcem
Muzeum Karlova mostu a projížĊka lodí

zdarma (hrazeno z projektu Šablony II.)

Program: prohlídka Kampy s prĪvodcem a prohlídka Karlova
mostu s vyjížĊkou na lodi po Vltavď
Odjezd:

autobusem v 8.15 hodin od DDM Blovice
(sraz v 8.00 hodin)

PĢíjezd:

cca v 15.30–16.00 hodin pĢed DDM Blovice

Informace:

DDM Blovice (tel.: 371 522 159)
Jana Herboltová (tel.: 603 149 342)
Božena Šroubková (tel.: 604 293 419)

nejpozdďji do 14. 12. 2018
kapacita autobusu je omezena

v DDM


































S sebou: kapesné dle uvážení rodiĀĪ, nepromokavou bundu
(popĢ. pláštďnku), vhodnou obuv, svaĀinu, pití,
kartiĀku zdravotní pojišĨovny
PĢihlášky:






Termín: 21. prosince 2018 (Ģeditelské volno ZŠ Blovice)
Cena:

14. prosince 2018

Blovice,

DĤm dČtí a mládeže Blovice

Tyršova 807, 336 01 Blovice, www.ddm-blovice.cz, tel. 371 522 159






Vánoce pro pejsky
z útulku Borovno

Ne všichni pejsci mají to štČstí, aby mohli trávit vánoþní svátky
ve „svých rodinách“, proto jsme pro nČ zorganizovali
dobroþinnou akci, která probČhne
od 1. 12.–19. 12. 2018
v DDM, ZŠ (I. st. 4. A, II. st. Školní snČm) a Gymnáziu Blovice (tercie).

Vy, kterým není osud pejskĤ lhostejný, mĤžete pĜispČt jakoukoli finanþní
þástkou, pĜíp. nČjakým vhodným pamlskem (nejlépe piškoty). Dále útulek
ocení konzervy, deky a v oblibČ jsou též pískající hraþky. Útulek Borovno
bude též vdČþný za prací prášky, mycí a dezinfekþní prostĜedky.

Finanþní þástkou pĜispČjeme
na vybudování nových prostorných výbČhĤ.

V
pĜíp.
zájmu
mĤžete
navštívit
webové
stránky
útulku
www.utulekborovno.cz a seznámit se s jejich problematikou, nabídkou
pejskĤ, apod.
Den a þas pĜedání vánoþních darĤ vþas upĜesníme
DČkujeme všem, kteĜí se do této akce zapojí!

DĪm dďtí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice
Tel.: 371 522 159
www.ddm-blovice.cz
nabízí

Volné plavání
rodiþĤ s dČtmi
Pro dČti od 1.–6. let, které v doprovodu rodiþĤ nebo
prarodiþĤ mohou navštČvovat plavecký bazén v ZŠ.
Teplota vody cca 30°C. Bazén je možno navštČvovat
v tĜímČsíþních cyklech podle domluvy v DDM. Cena je
stanovena na 25 Kþ za osobu/krát poþet návštČv
v daném cyklu (cca 500 Kþ za uvedené období). Je
tĜeba zaplatit vždy pĜedem v DDM Blovice u paní Šárky
Fialové a domluvit si zde rozvrh návštČv (i telefonicky
604 293 473).
Plavecký cyklus: leden–bĜezen
NávštČvní dny: PondČlí
(15.00–16.30 hod., 16.30–18.00 hod.)
ýtvrtek
(15.30–17.00 hodin)
Pedagogický dozor: Šárka Fialová, Eva Honzová







ELITEX Nepomuk a.s.
Železniþní 339, Nepomuk
pĜijme do pracovního pomČru

Pes je jediné stvoĜení na svČtČ,
které vás miluje víc než sebe.
Josh Billings




ÚýETNÍ
−
−
−
−
−
−
−

Vedení podvojného úþetnictví v souladu s þeskými úþetními pĜedpisy
Sestavování daĖových pĜiznání, kontrolních hlášení, roþních závČrek
Komunikace s daĖovými poradci, finanþním úĜadem
Zpracování statistických výkazĤ
Zpracování intrastatu
Vedení platebního styku
ZavádČní a evidence pĜijatých faktur

Požadujeme: stĜedoškolské, vysokoškolské vzdČlání ekonomického smČru
spolehlivost, samostatnost
znalost programu HELIOS výhodou
Nabízíme: odpovídají platové ohodnocení
pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní
dotované závodní stravování
pĜíspČvek na dopravu
Bližsí informace na telefonu: 601 350 657, 371 591 111
email: ivana.baranova@elitexnepomuk.cz
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Naše poboþþka patĜí do firemního se
eskupení Pro
oMinent, kterré má
poboþky po
o celém svČ
ČtČ. StČžejn
ním výrobním
m programem je
výroba zaĜíízení pro che
emické hospo
odáĜství a úp
pravu vody. Firma
F
byla založe
ena v roce 1993 a v ssouþasné dobČ má pĜess 300
zamČstnanccĤ.

14. prosince 2018
Modernizace
odborného
vzdělávání
ve Střední škole
v Oselcích

NOVċ NABÍ
N ÍZÍME
E:
- prá
áci v pĜátelskkém a moderrním prostĜed
dí v Blovicích
h nebo v Plzn
ni
- fire
emní dopravu
u z PlznČ a okolí
o
Blovic zd
darma
- intterní náborovvá prémie

DÁL
LE NABÍZÍM
ME:
- zázzemí silné za
ahraniþní spo
oleþnosti
- kažždoroþní nárĤst mezd
- strravování ve firemní
f
kantýýnČ
- mo
ožnost jazyko
ového a dalšího vzdČlávání
- Vánoþní odmČn
ny (50% z platu)

HLEDÁ
ÁME NOVÉ
N
KOLE
EGY DO
D NA
AŠEHO TÝMU!
KON
NSTRUKTÉR
R/KA – SŠ vzdČlání,
v
AJ nebo
n
NJ, Solid Edge/Auto
o Cad, SAP výhodou
v
ického smČru
ELEKTROMONT
TÉR – SOU elektrotechn
e
u, vyhláška 50/78
5
Sb. výhodou
SVÁ
ÁěEý PLAST
TU/MONTÉR
R – SOU technického sm
mČru, praxe v oboru výhod
dou
MON
NTÉR PRO EXTERNÍ MONTÁŽE
M
- SOU technického smČru,, znalost svaĜĜování plastu
u výhodou, AJ
A
PLC
C PROGRAM
MÁTOR – SŠ
S elektro, programová
ání PLC, tvo
orba vizualiza
ací a progra
amĤ, znalosst AJ/ NJ, praxe
p
podm
mínkou
PRO
OJEKTOVÝ KONSTRUK
K
KTÉR – ZPRA
ACOVÁNÍ ZAKÁZEK
Z
– SŠ/VŠ technické, zkušenosti s konstrrukcí, znalostt 3D/
2D (SolidEdge/A
(
AutoCad výho
odou), znalosst SAP výhod
dou, znalost AJ/
A NJ
SPE
ECIALISTA DODAVATE
D
ELSKÉ KVAL
LITY – SŠ, AJ
A na komunikativní úrovn
ni, praxe pod
dmínkou
KON
NTROLOR KVALITY
K
– SŠ,
S praxe výh
hodou, MS Office
O
SAP
P SPECIALIS
STA – SŠ/VŠ
Š, min. 2 rokky praxe s cu
ustomizací/im
mplementací SAP,
S
AJ slove
em i písmem
m

o pištČ na: kariera@pro
k
ominent.com
m; 378 227
7 148 / 378
8 227 168
V pĜĜípadČ zájmu volejte nebo
ww
ww.prominentsystems..cz

Oznámení
ČSOB Pojišťovna a.s., pobočka Blovice byla přestěhována.
Od 3. 12. 2018 nás navštivte v Domu služeb, Masarykovo nám. č. 98,
2. patro.
Rozšířili jsme otevírací dobu:
PO, ÚT, STŘ: 9.00–16.00 hod.
V ostatní dny vždy po domluvě – mob. 737 337 838, 737 134 239.
Navštivte nás, těšíme se na Vás.

Pro obchodní místo ČSOB Pojišťovny a.s. v Blovicích,
Masarykovo nám. 98, 336 01 Blovice
hledáme obchodního poradce/poradkyni.
Zavolejte nám nebo nás navštivte a informujte se podrobněji
mob. 721 864 520

V tomto roce pokračujeme v trendu modernizace školy a jako partneři Plzeňského kraje
realizujeme projekt ,,Podpora odborného
vzdělávání v Plzeňském kraji“.
Hlavním přínosem pro školu je modernizace výuky praktického vyučování a odborných
předmětů díky pořízení autodiagnostiky,
strojů na obrábění dřeva, strojů na obrábění
kovů, ale i gastronomických strojů (Celková
dotace projektu činí cca 5 500 000 Kč). Takto
vybavené odborné učebny a dílny odborného
výcviku poskytují žákům všech oborů větší
možnost uplatnění na trhu práce a škola větší
konkurenceschopnost mezi podobně zaměřenými středními školami.
Na nových strojích pracují studenti maturitních uměleckořemeslných oborů: Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ale i žáci tříletých
učebních oborů: Truhlář, Mechanik opravář motorových vozidel (dříve název Automechanik), Opravář zemědělských strojů,
Umělecký kovář a zámečník.
Stroje umožňují našim žákům seznámit se
s novou autodiagnostikou (laserovou geometrií) viz foto, moderními stroji na obráběním
dřeva a kovů. Do odborných předmětů je začleněna výuka programování, rýsování výkresů
na počítači, seřizování a práce na těchto strojích. Největší přínos spočívá v jejich využívání
při odborném výcviku.
Pokud jsme Vás zaujali, přijeďte se na nás
podívat. Rádi Vás provedeme a poskytneme
veškeré informace o provozu i mimo dny otevřených dveří – po domluvě na tel. 371 595 168.
Podrobné informace naleznete na www.stredniskolaoselce.cz. Těšíme na Vaši návštěvu.
Ing. Miroslav Lávička, zástupce ředitele
Střední školy a Základní školy, Oselce
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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 jízdní kola obyčejná i horská,
modrou ruční kárku, brusle dětské, pánské (kanady), pláště a kola na pracovní
kolečka a další vybavení dílny. Blovice-Hájek, tel.: 728740267
DARUJI koťata tříbarevná, skoro dospělá.
Tel.: 723 436 506.
ANGLIČTINA – Individ. i skupinová výuka,
tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net
PRODÁM vlašské ořechy – celé i vyloupané. Tel.: 732 733 523.
PRODÁM el. teplovzdušný ventilátor DeLonghi, rozměr 60 × 43 × 10 cm, 2000 W, 6 stupňů
přepínání – 200 Kč. Telefon 732 211 824, Blovice.
PRODÁM Š Oktávia 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
4 800 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).
Koupím ribstol. Tel.: 604 230 399.
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