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Předvánoční návštěva
z partnerského Triptisu
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Dnes si můžete přečíst
• Delegace z partnerského města
Triptis v Blovicích
• Informace o výtěžku Tříkrálové
sbírky
• Plnění rozpočtu města Blovice
za rok 2018
• Věková struktura občanů Blovic
• Pozvánka na plzeňský Veletrh
práce
• Pozvánky na kulturní akce
• Informace ze sportu

informujeme
Pojeďte do divadla

Ve středu 19. prosince 2018 dorazila do
Blovic delegace z partnerského města Triptis.
Přijel k nám pan starosta Peter Orosz, jeho sekretářka paní Birgit Jägerová, která je zároveň
v čele komitétu pro partnerské vztahy, dále
paní Sybila Schilling a pan Günther Kulhánek,
oba členové výboru pro partnerství.
Předvánoční návštěva našich německých
přátel měla dvě části. Oficiální část se odehrávala na radnici. Zde se představil náš nový
pan starosta Robert Zelenka a nový ředitel
Lidového domu pan Václav
Podroužek. Jednání se účastnili i místostarosta pan Michal
Hodek a tajemník pan Václav
Kybic. Posezení se neslo v přátelském duchu, oba starostové
se navzájem představili a diskutovali o svých zkušenostech při
vedení města (triptiský starosta
je ve funkci také velmi krátce,
teprve od léta). Slavnostní oběd
se uskutečnil na Čabardě a poté
si delegace na radnici předaly
drobné dárky. Tím oficiální část
návštěvy skončila a německá
delegace se odebrala do dětského domova. Pro děti přivezli sladkosti, oblečení
a hlavně finanční příspěvek na dárky a věci,
které pro ně paní vychovatelky vyberou. Zde se
k delegaci také připojil bývalý blovický starosta
pan Jan Poduška. Němečtí přátelé se s ním také
chtěli s jako dlouholetým představitelem měs-

ta rozloučit a předat mu i dar k jeho životnímu
jubileu. Poté proběhlo krátké posezení, kdy
děti předvedly básničky a písničky, které měly
připravené na mikulášskou besídku, která proběhla o týden dříve.
Přátelé z Triptisu se poté s naším městem
rozloučili a vydali se na cestu domů. Všichni
se už ale těšíme na další návštěvu a spolupráci,
kterou chtějí obě města podporovat nejen na
oficiální úrovni, ale i na úrovni spolků (zatím
fungují hasiči a Sokol) a škol (pravděpodobně

Český svaz žen Blovice plánuje cestu do divadla a zbývající lístky nabízí pro širokou veřejnost. Pojeďte v sobotu 16. února v 18 hodin
do divadla v Plzni na představení A. Procházky
Zácpa na Nové scéně. Cena vstupenky včetně
dopravy autobusem je 410 Kč. Domluvit se můžete s paní Seidlovou na tel. 724 115 553 nebo
v pondělí v Městské knihovně.
Pozvánka na Ples
sportovců 9. března 2019
v sále sokolovny
V letošním roce uspořádají Sokolové ples
po dlouhých letech opět ve svém sálu. K tanci
a poslechu zahraje kvalitní orchestr Miroslava
Novotného. Další upřesňující informace budou
zveřejněny začátkem února.

Pozvánka na
dětský maškarní bál
do sokolovny
26. ledna 2019
na jaře 2019 by měla skupinka našich žáků
navštívit školu v Triptisu), plánují se i atletické
závody na novém sportovišti u základní školy.
Ivan Bystřický

Pozvánka na dětský maškarní bál do sokolovny V sobotu 26. ledna 2019 od 14.00 do 17.00
pořádá odbor sokolské všestrannosti maškarní
bál pro děti. Po mnoha letech se tato akce koná
opět v sokolovně.
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Kulturní
okénko
Zprávy
z Městského kulturního střediska
Blovice
• Přijímáme přihlášky na kurz
tance pro pokročilé (absolventy
základního tanečního kurzu). Kurz
bude zahájen 15. 3. 2019, bude mít 7 lekcí a závěrečný ples. Hlásit se mohou
celé taneční páry do 15. 2. 2019 (Pozor
změna původního termínu z důvodu
jarních prázdnin a lyžařského výcviku
na gymnáziu).
• Přijímáme přihlášky na podzimní základní kurz tance a společenské výchovy, který bude zahájen 13. 9. 2019.
• Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se koná
další z tanečních podvečerů s Václavem
Žákovcem a Aničkou Volínovou – od 16
do 20 hodin, vstupenky na místě.
Stále jsou v předprodeji vstupenky
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).
Muzikály:
Autobus na muzikál Sestra v akci odjíždí v neděli 3. února 2019 v 11.00 od
Lidového domu.
Vstupenky na Kvítek mandragory
je třeba uhradit v Lidovém domě do
15. 2. 2019.
Vstupenky do Českého Krumlova na
Draculu jsou vyprodány!
Muzikál Trhák jsme pro malý zájem
o vstupenky zrušili!
PŘEHLED PLESŮ
v Lidovém domě v roce 2019
25. 1. hasičský ples
15. 2. ples Unie rodičů ZŠ
a gymnázia
Bližší informace o dalších plánovaných akcích najdete na našich stránkách www.facebook.com/ldblovice
a www.lidovydumblovice.cz
Tel.: 371 522 236, 737 740 174, mail:
info@ldblovice.cz
Bc. Václav Podroužek
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Rekordní výtěžek
Tříkrálové sbírky 2019
Jako každoročně se konala ve dnech 5. až
7. ledna 2019 v Blovicích tradiční Tříkrálová
sbírka, kterou pod záštitou Charity ČR a ve
spolupráci s městem Blovice pořádala Farní charita Blovice. Dne 8. 1. 2019 proběhlo
na Městském úřadě v Blovicích rozpečetění
a počítání Tříkrálové sbírky 2019. Novinkou
bylo zapojení obce Chocenice do koledování
se třemi kasičkami. Očekávali jsme tedy pěkný výsledek, ale výsledná suma nás velmi
mile překvapila. Vybrala se rekordní suma
63.324 Kč, vhledem k tomu, že loňský výtěžek
činil 44.946 Kč, vybralo se o 40 % více! Přestože bylo méně koledníků a jejich vedoucích
a nepřálo nám příliš počasí, jedná se o výborný výsledek. Dva dárci přispěli dokonce tisícikorunou! Tříkrálové kasičky v Chocenicích
obdržely dary ve výši 16.036 Kč, zbývajících

47.288 Kč bylo vybráno deseti kasičkami
v Blovicích.
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo
v našem regionu, 15 % využívá na své projekty
naše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc
potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní
projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.
Na závěr si dovolujeme poděkovat zejména
malým koledníkům a jejich vedoucím za jejich
obětavou činnost. Dále děkujeme kolegyním
z Městského úřadu Blovice za spočítání výtěžku v rekordním čase. V neposlední řadě děkujeme všem dárcům za podporu dobré věci.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice
Irena Velhartická,
Farní charita Blovice
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Plnění rozpočtu města Blovice
za rok 2018 bylo nad očekávání
Exkluzivně přinášíme neoficiální neauditované výsledky plnění rozpočtu města
Blovice za rok 2018. Za rok 2018 činily
příjmy 132,996 mil. Kč. Zde byl naplněn
téměř plánovaný rozpočet příjmů, který činil 132,440 mil. Kč. Zhruba o 100 tis. Kč byl
lepší výběr daňových příjmů, o 300 tis. Kč
jsme prodali méně nemovitého majetku,
než byl plán. Pro informaci město přijalo 7,254 mil. Kč jako dotace z Evropské

unie. Na straně výdajové činila skutečnost
139,534 mil. Kč při plánu výdajů ve výši
147,924 mil. Kč. Úspory mělo město Blovice v provozních výdajích v řádu statisíců,
v milionech jsme ušetřili na investicích, zejména dopravních stavbách. Stavba komunikací na Hájku byla sice dokončena, ale
bohužel jsme od dodavatelů neobdrželi faktury, které musíme uhradit až v roce 2019.
V roce 2018 jsme zároveň uhradili splátky

úvěrů ve výši 7,148 mil. Kč a podstatně
jsme tak snížili naše závazky. Celkový rozdíl plnění příjmů a výdajů činil -6,538 mil.
Kč při plánu -15,484 mil. Kč. Na běžných
účtech města Blovice evidujeme částku
20,315 mil. Kč, kterou částečně použijeme
do investic v roce 2019.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice

OZNÁMENÍ MĚSTA BLOVICE
K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM OBČANŮ
obrátit telefonicky či osobně na redakci Blovických novin v Lidovém domě, ul. Bělohrobského čp. 78 – tel. č. 371 522 236 a sdělit svůj
požadavek. Pracovníci MKS LD následně
zajistí na základě předchozího písemného
souhlasu jubilanta uveřejnění výročí v BN
v rubrice „Rodinná kronika“. (Uveřejňování
konkrétních osobních údajů je možné pouze
na žádost občana, resp. s jeho souhlasem.)

Zástupci Města Blovice navštěvují
s gratulací u příležitosti významného výročí – 75, 80, 85, 90, 95 let jubilanty v rodinách. Stejně tak jsou u příležitosti 70 let
zasílána písemná blahopřání jubilantům.
Jubilantům, kteří by si navíc přáli uveřejnění jejich významného výročí v Blovických
novinách, samozřejmě rádi vyhovíme. Mohou se s dostatečným časovým předstihem

OZNÁMENÍ MĚSTA BLOVICE
K ZLATÝM A DIAMANTOVÝM SVATBÁM
Město Blovice zajišťuje v obřadní síni Městského úřadu nebo v kapli na zámku Hradiště
zlaté a diamantové svatby občanů našeho
města.
Z tohoto důvodu žádáme naše občany,
kteří toto krásné jubileum v roce 2019 oslaví
a mají zájem uspořádat zlatou či diamantovou

svatbu se svou rodinou v obřadní síni MěÚ
Blovice, popř. v zámecké kapli, aby se přihlásili jeden až dva měsíce předem (dojednání
vhodného termínu a zajištění oddávajícího)
na matrice, Hradišťská 271, H. Brejchová.
Případně bychom uvítali předběžné telefonické oznámení do konce února 2019, aby-

chom včas mohli rezervovat termíny v průběhu roku – tel. 371 516 133 – matrika MěÚ.
Na přání jubilantů je také možné, aby zástupci MěÚ předali gratulaci pouze v rodině.
Hana Brejchová, matrikářka

Přehled slavnostních událostí
uskutečněných v roce 2018
v obřadní síni MěÚ a zámecké kapli
Slavnostní uvítání nových občánků do
života:
Vítání občánků se v obřadní síni MěÚ
uskutečnilo během roku celkem 2 ×
14. 04. 2018
   3. 11. 2018
V roce 2018 se narodilo celkem 35 dětí,
přivítáno bylo 34 nových občánků (tzn. i děti
narozené v roce 2017).
Slavnostní předávání vysvědčení a maturitních vysvědčení žákům a studentům
škol v Blovicích:

Gymnázium Blovice – předávání maturitních vysvědčení studentům dne 1. 6. 2018
v kapli sv. Ondřeje na zámku Hradiště
Základní škola Blovice – předávání závěrečných vysvědčení žákům devátých tříd dne
29. 6. 2018 v zámecké kapli
Uzavření manželství:
V roce 2018 bylo v matričním obvodu Blovice uzavřeno celkem 44 sňatků:
28 sňatků v zámecké kapli a v zámeckém
parku
6 sňatků na radnici
9 sňatků mimo obřadní místnost

– (Milínov, Ždírec)
1 církevní sňatek
Diamantové svatby, zlaté svatby:
V roce 2018 oslavily v rodinném kruhu tři
manželské páry diamantovou svatbu (60 let
společného života).
V roce 2018 oslavily v rodinném kruhu
zlatou svatbu (50 let společného života) celkem dva manželské páry.
Hana Brejchová,
vedoucí správního oddělení MěÚ
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Zprávy
z JUDA
NOVOROČNÍ TURNAJ
JIHLAVA
12. 1. 2018
U 11 (9–10 let)

27,7 kg
1. místo JAN JAVŮREK (všechny soupeře
odházel na ypony).
U 13 (MLADŠÍ ŽÁCI)
    60 kg
3. místo ŠIMON JAVŮREK
uprostřed O. Šlais, vpravo M.Galin

VELKÁ CENA
ČESKÁ TŘEBOVÁ
18. 1. 2019 a 19. 1. 2019

NÁRODNÍ HÁZENÁ – ZPRÁVA

U 11 (9–10 let)
   
27,5 kg
1. místo JAN JAVŮREK (Honzík opět zvítězil
/4 ×/ ještě ve větší konkurenci, než v Jihlavě).
    60 kg
2. místo ŠIMON JAVŮREK (Šimon tentokrát
zabojoval a o vítězství prohrál pouze na wazari těsně před koncem utkání).
Této soutěže, která se konala po dva dny se zúčastnilo 750 judistů, takže pro naše Blovické
judo je to nádherný úspěch.

PROSTĚJOV
BARÁŽ DOROSTENECKÉ LIGY
19. 1. 2019
ONDŘEJ ŠLAIS, 50 kg a MAXIM GALIN,
90 kg se prali v týmu Judoklubu Plzeň
v boji o postup do dorostenecké Ligy (loni
Jc Plzeň byla poslední a tak museli bojovat
o znovu o postup do ligy). A podařilo se, postoupili z 1. místa.
Také díky účasti ŠLAISE a M. GALINA, kteří
ve všech utkáních zvítězili na ypony.

Za SK judo DDM Blovice
F. Vlčnovský

V sobotu 12. 1. 2019 jsme se zúčastnily
prvního zimního halového turnaje, který se
konal v Dobříši za účasti 7 družstev – Blovice, Dobřív, Modřany, Stará Huť, Plzeň-Újezd,
Čakovice a Spoje Praha. Hrálo se hracím systémem každý s každým 1 × 20 min.
Zahájení zimní přípravy se nám povedlo
na výbornou. Ani v jednom ze šesti utkání
jsme nezaváhaly, a tak jsme si domů odvezly
krásné první místo.
Sestava:
Brankařka: Černá Zlatuše
Obrana: Zelená Hana, Karlíková Eliška,
Synáčová Denisa, Kopelová Barbora
Útok: Dardová Anna, Vokurková Hana,
Davídková Kateřina, Štenglová Kateřina, Černá Klára
Výsledky:
Blovice – Stará Huť 6:1
Branky: Dardová (2), Vokurková (1), Davídková (1), Štenglová (1), Černá (1)
Plzeň-Újezd – Blovice 5:6
Branky: Davídková (4), Dardová (1), Černá (1)

Čakovice – Blovice 5:8
Branky: Davídková (4), Štenglová (2), Dardová (1), Černá (1)
Blovice – Modřany 13:8
Branky: Dardová (6), Davídková (3), Štenglová (2), Černá (1), Vokurková (1)
Spoje – Blovice 6:14
Branky: Davídková (4), Vokurková (3),
Štenglová (3), Dardová (2), Černá (2)
Blovice – Dobřív 8:1
Branky: Dardová (3), Štenglová (2), Vokurková (1), Davídková (1), Černá (1)
Celkové pořadí:
1.
Blovice
2.
Plzeň-Újezd
3.
Čakovice
4.
Modřany
5.
Stará Huť
6.
Dobřív
7.
Spoje
Kateřina Davídková,
kapitánka družstva
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průměrný věk občanů v Blovicích v roce 2018



























věková struktura občanů v blovicích
dle produktivity k 31. 12. 2018







      
     




15,54%

%

56,92%





27,54%



























Blovické noviny

strana 6

25. ledna 2019

věková struktura občanů v blovicích
k 31. 12. 2018 – po deseti letech








































































































4096
věková
struktura občanů v blovicích
k 31. 12. 2018 – po deseti letech

Nkolik ísel z evidence obyvatel k 31.12.2018
Poet oban v Blovicích k 31.12.2018
3115
43
379
54
37
90
19
103
227

Blovice celkem

4067

35

Narození obané :
Zemelí obané :

Blovice
Bohušov
Hradišt
Hradišská Lhotka
Hradišský Újezd
Komorno
Stará Hu
Štítov
Vlice

40

z toho
z toho

Pisthovaní obané do obce:

22 chlapc

13 dvat

20 muž

20 žen

67

Odsthovaní obané z obce: 91
Pesthovaní obané v rámci obce: 84
Zpracovala: H.Brejchová
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Z jednání rady města dne 17. 12. 2018
RM schvaluje

• úpravy platových výměrů ředitelkám
škol a školských zařízení zřizovaných městem
Blovice, dle předloženého návrhu
• na základě výsledku hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu „Blovice,
ul. 5. května – obnova vodovodu“ přistoupení
k cenové nabídce a uzavření smlouvy s firmou
MTJ vodostav s.r.o., 335 61 Spálené Poříčí, IČ:
05196531, nabídková cena 1.151.517,41 Kč bez
DPH, dle předloženého návrhu
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Blovice, 336 01 Blovice, IČ: 00256455 jako
objednatelem a firmou BÖGL a KRÝSL, k. s.,
152 00 Praha 5, IČ: 26374919 jako zhotovitelem
na zvýšení ceny díla „Oprava místních komunikací – Blovice, Hájek – část západ“ o částku
151.694,65 Kč bez DPH, kdy celková smluvní
cena po změně provedené tímto dodatkem činí
7.901.051,57 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu
• uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Blovice jako objednatelem a Ing. Arch. Oldřichem Fárou, 323 00 Plzeň, IČ: 41647785 jako
dodavatelem na průběžné provádění poradenské a konzultační činnosti pro město Blovice
v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, za cenu
6.000 Kč bez DPH/rok a za odbornou práci architekta-urbanisty za cenu 450 Kč bez DPH/
hodina práce, dle předloženého návrhu
• podání žádosti MKS LD Blovice o dotaci
na výkon regionální funkce městské knihovny
pro rok 2019
• přidělení volného městského bytu č. 1.,
v č. p. 20, Masarykovo náměstí, 336 01 Blovice
M. Ž., 336 01 Blovice
• přeposlání finančních prostředků za poradenské služby OLH za období III. Q 2018 ve
výši 73.996 Kč Lesům ČR, IČ: 42196451, kdy se
jedná o průtok finančních prostředků z Ministerstva zemědělství přes rozpočet města Blovice
• v souladu s ustanovením § 102 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pověřit starostu města Blovice schvalováním poskytnutí věcných darů účtovaných na položku
5194 do výše 5.000 Kč v jednotlivém případě,
dle předloženého návrhu

• XIV. rozpočtovou úpravu města Blovice,
dle předloženého návrhu
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Blovice, PJ, Poplužní – přeložka kNN
č. IZ-12-0000565/1/VB mezi spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 jako stranou budoucí
oprávněnou a městem Blovice jako stranou budoucí povinnou, kdy dojde k dotčení pozemků
města Blovice v k. ú. Hradiště u Blovic parc. č.
795 a parc. č. 1003
• záměr prodeje části pozemku města
parc. č. 587/1 v k. ú. Hradiště u Blovic, která má dle návrhu geometrického plánu č.
472-391/2018 označení parc. č. 587/13
• záměr prodeje částí pozemků města Blovice v k. ú. a obci Blovice parc. č. 275, parc. č.
240/42, parc. č. 240/49, parc. č. 1418/5 a části
pozemku, který je dle geometrického plánu č.
1921-233/2018 označen jako parc. č. 240/64
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IE-12-0005295/1 mezi
spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, 405 02
Děčín jako stranou oprávněnou a městem
Blovice jako stranou povinnou, která se týká
dotčení pozemku města Blovice parc. č. 97/4
v k. ú. a obci Blovice
• záměr pronájmu části pozemku parc. č.
149/29 v k. ú. Komorno, obec Blovice
• záměr prodeje pozemku parc. č. 216/2
v k. ú. a obci Blovice
• nevyhovění žádosti D. Třísky, 336 01
Blovice o koupi části pozemku města Blovice
parc. č. 131/9 v k. ú. Komorno
• záměr stavby spol. Arenis, s. r. o., IČ:
28022599, 335 61 Spálené Poříčí s názvem
„Rozvoj optické sítě společnosti Arenis – propojení města Blovice s městem Spálené Poříčí“
za podmínek, že tato stavba bude provedena
mimo lesní pozemky a v součinnosti nejen
s vlastníky pozemků ale i s jejich případnými
nájemci, popř. pastýři
• uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách sdílení
dat mezi městem Blovice jako odběratelem
a firmou Asseco Solutions, a. s., 140 02 Praha 4,
IČ: 64949541, jako dodavatelem, dle předloženého návrhu

• poskytnutí finančního příspěvku na pořízení notebooku a příslušenství pro potřebu
ředitele MKS LD Blovice, ve výši 32.969 Kč bez
DPH, (39.893 Kč vč. DPH)
• cenovou nabídku společnosti Galileo
Corporation s.r.o., na vytvoření nových www
stránek pro městskou knihovnu a na redesign
internetových stránek města Blovice, v částce do
30.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu

RM bere na vědomí

• vyjádření České pošty, s. p. IČ: 47114983,
Praha 1 ohledně ceny pozemků v k. ú. a obci
Blovice parc. č. 1648 a parc. č. 1649

RM ukládá

• zveřejnit záměr prodeje části pozemku
města parc. č. 587/1 v k. ú. Hradiště u Blovic,
která má dle návrhu geometrického plánu č.
472-391/2018 označení parc. č. 587/13
• zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 149/29 v k. ú. Komorno, obec Blovice
• zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.
č. 216/2 v k. ú. a obci Blovice
• členům rady připravit do příštího jednání rady města návrhy na vytvoření loga města

RM předloží ZM

• XIV. rozpočtovou úpravu města Blovice,
v podobě informativní zprávy
• ke schválení výkup pozemku parc. č.
1644 v k. ú. a obci Blovice s výměrou 43 m2
a části pozemku parc. č. 306/3 v k. ú. a obci
Blovice, která má dle geometrického plánu č.
1854-138/2017 označení parc. č. 306/24 a výměru 17 m2, kdy město Blovice bude na straně
kupující, a Ing. A. R., 312 00 Plzeň, S. R., 312 00
Plzeň, Ing. J. Š., 323 00 Plzeň, S. Š., 312 00 Plzeň,
budou na straně prodávající, za cenu 80 Kč/m2
+ související náklady
• ke schválení prohlášení, kterým se
město Blovice vzdá předkupního práva ke
spoluvlastnickému podílu ve velikosti id. ½
k celku na budově Blovice, č. e. 59 na stavební
parcele st. parc. č. 733 v k. ú. a obci Blovice za
nabídnutou kupní cenu ve vši 130.000 Kč
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DĪm dďtí a mládeže Blovice
poƎádá pro dĢti o jarních prázdninách

PRÁZDNINOVÉ TOULKY

Termín:

27. 2. 2019–1. 3. 2019 (stƎeda–pátek)

Cena:

Pozvánka
na dČtský maškarní
bál do sokolovny
26. lednaobĢd)
2019
600 Kē (v cenĢ
je zahrnuta
doprava,
vstupné,
Pozvánka na dČtský maškarní bál do sokolovny V sobotu 26. ledna 2019 od 14:00
do 17:00 poĜádá odbor sokolské všestrannosti maškarní bál pro dČti. Po mnoha
letech se tato akce koná opČt v sokolovnČ.

Program:

StƎeda 27. února 2019
Pozvánka naProud
Ples sportovcĤ
9. bĜezna programem
2019 v sále sokolovny
NávštĢva mĢsta Horažěovice a Envicentra
s výukovým
„Objev mikroskop“.
V letošním roce uspoĜádají Sokolové ples po dlouhých letech opČt ve svém sálu. K
a poslechupláštĢnku,
zahraje kvalitní orchestr
Miroslava
S sebou: svaēinu, pití, vhodný odĢvtanci
a obuv,
kapesné
dleNovotného.
uváženíDalší upĜesĖující
informace budou zveĜejnČny zaþátkem února.
rodiēƽ, kartiēku pojištĢní. V cenĢ je zahrnuta doprava, výukový program, obĢd.
tvrtek 28. února 2019
Pojećte do divadla
Muzeum loutek v Plzni s programem
prožendĢti
ýeský svaz
Blovice plánuje cestu do divadla a zbývající lístky nabízí pro širokou
veĜejnost. Pojećte v sobotu 16. února v 18 hodin do divadla v Plzni na pĜedstavení A.
S sebou: svaēinu, pití, vhodný odĢvProcházky
a obuv,
kapesné
dledopravy
uvážení
ZácpapláštĢnku,
na Nové scénČ. Cena
vstupenky vþetnČ
autobusem je 410,- Kþ.
Domluvit se mĤžete s paní Seidlovou na tel. 724 115 553 nebo v pondČlí v MČstské knihovnČ.
rodiēƽ, kartiēku pojištĢní. V cenĢ je zahrnuta doprava, vstupné, obĢd.
Zprávy z JUDA
NOVORONÍ TURNAJ

JIHLAVA

12.1.2018

Pátek 1. bƎezna 2019
U11 /9-10let/
27,7 kg 1.místo
JAN JAVpREK všechny soupeƎe odházel na ypony
ZOO Protivín (chov krokodýlƽ, aligátorƽ
U13 /ml. žáci/a hadƽ)
60kg
3.místo
ŠIMON JAVpREK
S sebou: svaēinu (odpolední dĢti dostanou), pití, vhodný odĢv a obuv, pláštĢnku,
kapesné dle uvážení rodiēƽ, kartiēku pojištĢní. V cenĢ je zahrnuta doprava,
vstupné, svaēina.

Loutková
laboratoR I.
9HUQLViç31. 1. 2019YKRG
YNDSOLVY2QGĢHMHQD]iPNX+UDGLåWď
6RXĀiVWtEXGHYìVWDYDORXWHN
$XJXVWLQD.OiåWHUN\]HVEtUHN
0X]HDMLçQtKR3O]HěVNDY%ORYLFtFKSR
'RSURYRGQìSURJUDP
0X]HXPMLçQtKR3O]HěVNDY%ORYLFtFKSR
PX]HXP#PX]HXPEORYLFHF]
PX]HXPEORYLFH
371 522 208

3URMHNW6SROHĀQďGRPX]HDje
VSROXÀQDQFRYiQ(YURSVNRXXQLt

PƎihlášky a platby:
zájemci se pƎihlásí nejpozdĢji do 18. 2. 2019 a zároveŸ výlety zaplatí. Peníze za
nevyužití programové nabídky DDM (obĢd, výlet) se nevrací. Vratka pouze na
základĢ lékaƎského potvrzení.
Na tuto akci je nutné vyplnit pƎihlášku (k vyzvednutí v DDM Blovice)

Informace:

0X]HXPMLçQtKR3O]HěVNDY%ORYLFtFKSR
D*\PQi]LXP%ORYLFHYHVSROXSUiFL
V0X]HHPORXWHNY3O]QLD=ÿ8Y3O]QL
9iVVUGHĀQď]YRXQDYìVWDYX

&tOHPSURMHNWXMHSRGSRUDDUR]YRMNOtĀRYìFKNRPSHWHQFtGďWtçiNĪ
SHGDJRJLFNìFKSUDFRYQtNĪDSUDFRYQtNĪYQHIRUPiOQtPY]GďOiYiQtIRUPRX
SURSRMRYiQtIRUPiOQtKRDQHIRUPiOQtKRY]GďOiYiQtDQDYD]RYiQtHIHNWLYQt
GORXKRGREpVSROXSUiFHPH]LåNRODPLDRUJDQL]DFHPLQHIRUPiOQtKRY]GďOiQt

DDM Blovice, Jana Herboltová
(tel: 371 522 159, 603 149 342 8.00–16.00 hodin)

Pozvánky na vernisáž výstavy
Loutková laboratoř I.
a přednáška prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc.
Vážení a milí příznivci Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.,
v prvním čísle letošních Blovických novin jsme Vám přinesli malou ochutnávku
toho nejzajímavějšího, co pro Vás tento
rok připravujeme. Čas pokročil a my se už
nemůžeme dočkat výstavy Loutková laboratoř I. Jedná se o společný projekt Muzea
loutek v Plzni, ZČU a Gymnázia Blovice.
Studenti v něm dostali příležitost prohlédnout si Muzeum loutek, podívat se do zákulisí Divadla Alfa, nabýt základní teoretické
vědomosti o vytváření loutky a na závěr si
vlastní loutku vytvořit. Copak pro nás asi
připravili? Pomyslnou třešinkou na dortu
je pak doprovodná výstava loutek Augustina Klášterky ze sbírkových fondů muzea.
Přijměte, prosím, naše pozvání nejen na
slavnostní zahájení Loutkové laboratoře I.,
které proběhne ve čtvrtek 31. 1. od 17 hod.
v kapli sv. Ondřeje, ale hlavně na výstavu
samotnou. Doporučujeme vyhradit si na ni
více času. Její součástí bude totiž loutková
dílna, kde na Vás čekají různé komponenty.

Stačí zapojit fantazii a vdechnout
nehybným součástkám život. A až
loutka pod Vašima šikovnýma
rukama ožije, můžete jí vpustit
na prkna, která znamenají svět!
Připraveno pro Vás máme i loutkové divadlo! Pojďte si s námi
hrát, nabídneme Vám skvělé
kulisy. Slibujeme Vám, že
se díky Loutkové laboratoři vrátíte do dětských let
a zapomenete na starosti
všedních dní. A to je přece
k nezaplacení, co říkáte?
Další pozvánka patří přednášce
prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. a jmenuje
se První měsíce revoluce: Husitská mobilizace na podzim 1419. Posluchači budou
seznámeni s tím, jak vypadala shromáždění na Bzí hoře u Blovic a tažení západočeských husitů ze Žinkov do Prahy. Přednášející Vám představí osobnosti jako Jan Žižka,
Mikuláš z Husi, plzeňský hlasatel Václav
Koranda a další.

Kdo ještě neviděl výstavu Zlatá éra
první republiky? Měli byste si pospíšit.
K vidění je sice až do 28. 2. 2019, ale znáte to
– co neudělá člověk hned… Přijďte se dozvědět, kdo byli Jan Hlína, Jan Sýkora, Jaroslav
Kursa, můžete si zatančit na melodii Ježkova
Bugatti stepu, nebo se v čtenářském koutku
na chvíli pohodlně posadit do křesla a začíst
se do děl prvorepublikových autorů.
Moc se na Vás těšíme!
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR
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KT, odbor Bolevec Plze
poádá v sobotu 9. února 2019
5. roník pší akce

na trasách: 4, 10 (12,5), 16,5 18, 20, 23 (25) a 25 km
Trasa: 4 – BLOUDNÍ BLOVICEMI

vycházková trasa (sousoší Ukižování, zámek)

Trasa: 10 (pípadn 12,5 km) - ZA POŽITKY DO MYSLIVECKÉ HOSPODY
Blovice, Se, Chocenický Újezd, Chocenická Lhota, Komorno, Blovice

Trasa: 16,5 – BLOUDNÍ BLOVICKEM

Blovice, Chocenice, Suš, Chocenický Újezd, Chocenická Lhota, Komorno, Blovice

Trasa: 18 – DO ŽDÍRECKÉ ZOO – rozšíená verze

Blovice, Vlice, Ždírecká ZOO, Ždírec, Žár, Smederov, Blovice

Trasa: 20 – S BLUDNÍKEM NA JEZEVÍ SKÁLU

Blovice, Chocenice, Bzí, Chocenický Újezd, Chocenická Lhota, Komorno, Blovice

Trasa: 23 (25 km s rybníky Hluboká) - S BLUDNÍKEM NA ERTOVO BEMENO

Blovice, Zdemyslice, Vltejn, Chouzovy, Stížovice, rybníky Hluboká, ertovo bemeno,
Chocenický Újezd, Chocenická Lhota, Komorno, Blovice

Trasa: 25 – S BLUDNÍKEM NA ROZHLEDNU KOŽICH

Blovice, Zdemyslice, Vltejn, Chouzovy, Stížovice, Kožich, Chocenický Újezd,
Chocenická Lhota, Komorno, Blovice

Start:

Blovice – nádraží D – 8,30 - 9,30 hodin

Cíl:

hostinec U nádraží v Blovicích – 10 – 17 hodin
od 15 hodin zpívaná

Startovné: lenové KT, mládež do 15 let
a držitelé karet ISIC, ITIC a ALIVE 15 K
nelenové 20 K
Odmna:

pamtní list, samolepka, razítko IVV
prodej vizitek, nová vizitka pochodu
pochodová razítka, (i rozhledny Kožich)

Špejchar v Chocenickém Újezd bude oteven od 11 do 13 hodin.

UBYTOVÁNÍ NEZAJIŠUJEME !
Zajímavosti na trasách: Blovice – zámek Hradišt - Muzeum jižního Plzeska, sousoší Ukižování,
boží muka a obrázek sv. Huberta, Ždírecká ZOO, kaplika sv. Barbory u See, zícenina hradu
Vltejn, ertovo bemeno – skalní hbet na úboí vrchu Kožich, rozhledna Kožich, špejchar
v Chocenickém Újezd, kaplika Panny Marie, hora Bzí nebo též Jezeví skála – 609 m.n.m. –
zaazena do akce Vystup na svj vrchol (proslula v roce 1419 kázáním plzeského faráe Václava
Korandy, který zde na svahu pod širým nebem šíil Husovo uení). Místu se íká Korandovy kameny.
Poblíž je Velká skála s objeveným neolitickým sídlištm.

Kontakt:

Miluše Plechatá, mob. 737 340 739
plechata.kctbolevec@seznam.cz

www.kctbolevec.cz
www.facebook.com/kctbolevec

www.dragonprint.cz

Plzeňský Veletrh práce
a vzdělávání je za dveřmi
Už 30. ledna se otevře celé patro bývalého
obchodního domu Prior na Americké ulici v Plzni pro návštěvníky Veletrhu práce a vzdělávání
Klíč k příležitostem. Organizátor Grafia hlásí
téměř padesát zaměstnavatelů s nabídkou míst
od dělnických až po manažerské.
„Poslední termín k přihlášení vystavovatele je 18. ledna, ale v tuto chvíli již máme jen
2 volné stánky, tedy platí heslo Kdo dřív přijde,
vystavuje,“ sděluje Štěpánka Pirnosová, obchodní ředitelka Grafia. Pro ty, kteří již vystavovat
nestihnou, je možná prezentace ve veletržním
katalogu či vložením letáku do tašky pro účastníky.
Veletrh pravidelně navštěvuje 2 500–
3 000 lidí. Zatímco ještě před pár lety byla většina návštěvníků z řad nezaměstnaných, dnes
se situace obrátila – každým rokem přibývá
těch, kteří hledají lepší práci, ať už jde o platové
podmínky, kolektiv či různé benefity. Návštěvníci oceňují i celodenní vzdělávací program
(10–18 h), který je stejně jako vstup na veletrh
zdarma. Přednášky i poradny přinášejí rychlé
a srozumitelné informace, jak si připravit životopis a pohovor, jak se zorientovat na pracovním
trhu v ČR či v zahraničí a co všechno si v pracovní smlouvě zkontrolovat.

PLES SPORTOVCŮ
2019
9. března 2019
v sále sokolovny

Maminky po rodičovské dovolené se pravidelně informují, které podniky nabízejí zkrácené či pružné úvazky. Vodítkem jim je i tradiční
předávání cen Mamma / Parent Friendly podnikům přátelským rodině. Na veletrhu lze také
bezplatně otestovat zrakovou kondici, využít
image poradnu a získat fotku do životopisu.
A jako obvykle mohou návštěvníci přinést
staré brýle do sbírky plzeňského Lions Clubu.
Další info na webu http://praci.najdisi.cz

Hudba: Taneční orchestr
Miroslava Novotného
Vyhlášení nejlepších sportovců.
Začátek ve 20.00 hod.
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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

Blovický „Mariáš“ slaví letos
v únoru 20. výročí založení.
Díky zesnulému panu Kopelovi,
který pověřil mého manžela,
aby mariáš udržel, stále tato stará,
česká a dobrá tradice
v Blovicích existuje.
Jarmila Chounová

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

Domov pro seniory Vlčice,
hledá zaměstnance na plný úvazek
na obsazení pracovní pozice uklízečka.
Bližší informace na tel. čísle:
778443372.
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