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Blovice připravují oslavy
735 let města
V letošním roce 2019 si připomeneme
735 let od první písemné zmínky o našem
městě. Zakladatelem byl cisterciácký klášter
v Pomuku, v jehož majetku jsou Blovice poprvé zmiňovány v roce 1284, kdy byly klášterní
trhovou vsí. Ve druhé polovině 14. století jsou
Blovice zmiňovány již jako městečko.
Město Blovice plánuje oslavy tohoto výročí
na první zářijový víkend 6.–8. září, kdy si tradičně připomínáme blovické posvícení. K oslavám se připojí také TJ Sokol Blovice, který le-
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tos slaví 130 let od založení. Hlavní program,
který se bude konat v Lidovém domě, v areálu
Sokola, v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích
a na náměstí, bude doplňovat řada dalších doprovodných akcí během celého roku. Součástí
bude samozřejmě i blovická pouť. S podrobným programem oslav vás budeme postupně
seznamovat v dalších číslech našich novin.
Bc. Václav Podroužek,
ředitel MKS Lidový dům Blovice

Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje
zasedalo v Blovicích

informujeme
LENSKÁ VÝRONÍ SCHpZE
eského zahrádkáƎského svazu v Blovicích se
koná v sobotu dne 16. 2. 2019 od 14 hodin
v restauraci Panský dƽm.

Program:

Volby výboru ZO Blovice

Informace o Āinnosti organizace

Vydávání pĢíspĒvkových známek

Informace o zájezdech

Diskuze a obĀerstvení

Dnes si můžete přečíst
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
(SMOPK) uspořádalo dne 24. 1. 2019 na Městském úřadu v Blovicích svoje nominační zasedání členských obcí okresu Plzeň-jih. Měli jsme
tu čest přivítat v našem městě starosty z Přestic, Dobřan, Nepomuku, Spáleného Poříčí
a z dalších měst a obcí okresu Plzeň-jih. SMOPK
se za svoji skoro 20letou historii snaží pomáhat
městům a obcím s různorodou problematikou
na krajské i republikové úrovni. Jako příklady
úspěšných projektů lze uvést podporu při sběru separovaného odpadu, řešení majetkových

převodů pozemků a budov z vlastnictví SŽDC
na obce, dopravní obslužnost a mnoho dalších
témat. Na setkání byl prezentován plán činnosti sdružení na další 4 roky. Na závěr setkání
byl pak náš starosta Robert Zelenka, spolu se
starostou Dobřan Martinem Sobotkou, zvolen
do krajského předsednictva tohoto sdružení
a bude tak reprezentovat naše město v tomto
volebním období.
Ing. Michal Hodek
místostarosta města

• Výsledek plnění rozpočtu
v odpadovém hospodářství
v roce 2018
• Zimní údržba místních
komunikací
• Blovické Doupě slaví třetí
narozeniny
• Dětský maškarní bál v sokolovně
• Pozvánky na kulturní akce
• Informace ze sportu
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Kulturní
okénko
Zprávy
z Městského kulturního střediska
Blovice
• Stále 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).
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:
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!
PŘIPRAVUJEME:
28. 2. Václav Žákovec, Anička Volínová
23. 3. taneční zábava LUCIE revival
27. 3. jarní setkání seniorů

PŘEHLED PLESŮ
v Lidovém domě v roce 2019
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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Výsledek plnění rozpočtu
v odpadovém
hospodářství v roce 2018
Město Blovice evidovalo příjmy v odpadovém hospodářství ve výši 3,997 mil. Kč, z toho
činil vybraný poplatek za likvidaci odpadů
3,12 mil. Kč. Dále město obdrželo příspěvek
za třídění separovaného odpadu a elektra
687 tis. Kč. Celkové výdaje činily v této oblasti
4,439 mil. Kč, z toho 2,231 mil. Kč činil vývoz
směsného komunálního odpadu, 1,305 mil. Kč
byly výdaje na likvidaci odpadů ve sběrném
dvoře. Významnou položkou je 744 tis. Kč za
náklady systému tříděného odpadu (papír,

plast, sklo). Díky rostoucím nákladům město
Blovice doplácelo na systém odpadového hospodářství částkou 442 tis. Kč (v roce 2017 to
bylo 381 tis. Kč), tj. doplatek na činil 94 Kč na
jednoho poplatníka (občané a vlastníci nemovitostí). Snahou města Blovice je tuto bilanci
pro následující roky zachovat. Více informací
– na webových stránkách města.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice
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Zimní údržba místních komunikací
Vážení spoluobčané,
letošní zima se nám oproti těm předchozím připomíná bohatou sněhovou nadílkou a poměrně velkým kolísáním teplot.
Pro milovníky zimních sportů a dalších,
kteří mají pořádnou zimu rádi, je to příznivá zpráva. Pro města a obce spravující
svoje chodníky a komunikace a pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, která
má na starosti krajské komunikace je to
situace komplikovanější. V našem městě
zajišťuje zimní údržbu technická četa, která
pro to disponuje odpovídajícím vybavením
a mechanizaci. V naléhavých situacích pak
využíváme mechanizaci místních soukromníků. Úklid městských komunikací, chodníků a veřejných prostranství probíhá vždy
dle schváleného Plánu zimní údržby. Jsou
v něm stanoveny jednotlivé ulice od nejvíce
frekventovaných až po ty, kde je malý pohyb
vozidel a obyvatel. Zaměstnanci města vyjíždějí dle tohoto plánu v brzkých ranních
hodinách, o víkendech, svátcích, zkrátka
kdy je potřeba. Někdy je však situace komplikovaná opakovaným sněžením, pracovní
neschopností našich zaměstnanců (situace
z poloviny ledna) a dalšími vlivy. Dalším
faktorem ovlivňujícím časovou dostupnost
údržby, je pak rozlehlost našeho katastru,
včetně spádových obcí. Ale věřte, že se vždy
snažíme zajistit průjezdnost komunikací
a schůdnost chodníků v celém našem městě!
Pokud však nastane jakýkoli problém, obracejte se pana Miloše Seidla (606 186 368),
starostu Roberta Zelenku (602 466 115),
místostarostu Michala Hodka (724 517 402),
či tajemníka města (724 160 794). Případné
další komplikace při zimní kalamitě řeší neprodleně místní výjezdová jednotka hasičů,
stejně jako tomu bylo v pondělí ráno 4. 2. při
pádu stromů na komunikaci. Hlavní tahy
Blovicemi, pak udržuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která má stejně jako
naše město vytvořen plán své údržby a dle
něho své silnice spravuje.
Bc. Robert Zelenka
starosta města

Rodinná kronika
VÝZNAMNÉ VÝROČÍ – ZLATOU SVATBU
– 50 let společného života
oslavili dne 24. 1. 2019 v kruhu rodiny
manželé Věra a Petr Kovandovi, Blovice, Tržní 272.

Blahopřejeme!
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Zprávy
z JUDA
ČOKOLÁDOVÁ CENA
KAPLICE
2. 2. 2019
účast judistů z Rakouska
U 11 (9–10 let)

    28 kg
2. místo JAN JAVŮREK (Honzík prohrál
utkání o 1. místo 3 vteřiny před koncem s Rakouskou žákyní s vyšším kyu, do poslední
chvíle ve vyrovnaném boji. Ostatní žáky porazil na ypony.
DOROSTENECKÁ LIGA
USK PRAHA
2. 2. 2019
česká část 6 družstev
Za JC Plzeň se pral do 50 kg ONDŘEJ ŠLAIS (2 ×
výhra, 3 × neuspěl), Maxim Galin tentokráte
pro nemoc na lize chyběl.
Za SK judo DDM Blovice
F. Vlčnovský
Na fotce Jan Javůrek

ZPRÁVy z házené

BLANKA

ZIMNÍ HALOVÝ TURNAJ ČESKÉHO POHÁRU
ČTVRTFINÁLE SK. „A“ – ŽENY

HRDINOVÁ
• výkup a likvidace
kovového odpadu,
odpadu kategorie O
• ekologická likvidace
autovraků včetně potvrzení
• pneuservis, prodej pneu
Provozovna:

SEČ u BLOVIC
(seník)

V sobotu 26. 1. 2019 jsme se již tradičně
zúčastnily zimního halového turnaje Českého poháru – čtvrtfinále sk. „A“ za účasti pěti
družstev – Tymákov „A“, Blovice „A“, Žatec,
Ejpovice a Přeštice „B“. Hrálo se herním systémem 2 × 20 min., každý s každým.
Z každé ze čtyř čtvrtfinálových skupin
(A–E) postupují vždy dva první týmy do semifinálových bojů. A jelikož se nám v turnaji
dařilo dle očekávání, zahrajeme si poprvé semifinále ČP i my. Prvními našemi soupeřkami se staly děvčata Tymákova „A“, další dvě se
teprve dozvíme. Semifinále se uskuteční dne
10. 3. 2019 v hale ZČU v Plzni.

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

na

Sestava
Brankařky: Černá Zlatuše, Vyletová Simo-

Obrana: Karlíková Eliška, Janochová Michaela, Synáčová Denisa, Strnadová Klára
Útok: Dardová Anna, Vokurková Hana,
Davídková Kateřina, Hudecová Zuzana, Černá Klára
Výsledky
Přeštice „B“ × Blovice – 9:13 (4:7)
Branky: Dardová – 6, Davídková – 3, Vokurková – 2, Hudecová – 2
Blovice × Ejpovice – 21:10 (11:4)

Branky: Davídková – 6, Vokurková – 6,
Dardová – 4, Černá – 3, Hudecová – 2
Blovice × Žatec – 12:10 (7:4)
Branky: Davídková – 4. Dardová – 4, Vokurková – 4
Tymákov „A“ × Blovice – 18:4 (6:2)
Branky: Davídková – 3, Hudecová – 1

Konečné pořadí
1. Sokol Tymákov A
2. Sokol Blovice
3. TJ Sokol Ejpovice
4. TJ Žatec
5. TJ Přeštice B

4
4
4
4
4

4
3
1
1
0

0
0
1
0
1

0
1
2
3
3

87:24
50:47
41:68
34:44
27:56

8
6
3
2
1

Kateřina Davídková,
kapitánka družstva
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Z jednání rady města dne 14. 1. 2019
RM schvaluje

• s účinností od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2., písm. j), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, navýšení
celkového počtu zaměstnanců městského úřadu
o jedno pracovní místo, a to na Odboru Městské policie
• udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na
ples, pořádaný Sdružením rodičů a přátel Gymnázia
Blovice, 336 01 Blovice, IČ: 26557185, zastoupeným
A. Č., v sále LD Blovice, a to 15. 2. 2019 od 20.00 hodin
do 16. 2. 2019 do 2.00 hodin, dle předloženého návrhu
• udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011
na Hasičský bál, pořádaný SDH Blovice, zastoupený
B. P., 336 01 Blovice v sále LD Blovice, a to 25. 1. 2019
od 20.00 hodin do 26. 1. 2019 do 3.00 hodin, dle předloženého návrhu
• udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011
na taneční zábavu hudební skupiny Lucie revival,
pořádanou MKS LD Blovice v sále LD Blovice, a to
23. 3. 2019 od 20.00 hodin do 24. 3. 2019 do 1.00 hodin, dle předloženého návrhu
• udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011
na taneční zábavu hudební skupiny Sifon, pořádanou MKS LD Blovice v sále LD Blovice, a to 18. 5. 2019
od 20.00 hodin do 19. 5. 2019 do 1.00 hodin, dle předloženého návrhu
• udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011
na Ples rybářů, pořádaný ČRS Blovice v sále LD Blovice, a to 18. 1. 2019 od 20 hodin do 19. 1. 2019 do
3.00 hodin, dle předloženého návrhu
• vyhovění žádosti SONS ČR, 320 13 Plzeň, o finanční příspěvek na podporu zrakově postižených ve
výši 2.000 Kč, dle předloženého návrhu
• cenovou nabídku firmy Rosa Computers,
341 01 Horažďovice, IČ: 61754706 na vypracování
projektové dokumentace na vybudování komunikační infrastruktury v budově polikliniky, v ulici Palackého č. p. 259, 336 01 Blovice v ceně do 10.000 Kč, dle
předloženého návrhu
• cenovou nabídku firmy Jaroslav Krpejš –
projekce ekologických staveb, 336 01 Blovice, IČ:
12833541 na vypracování projektové dokumentace
na „Obnovu kanalizace a vodovodu v Jirotově ulici
v Blovicích“, za cenu 152.000 Kč bez DPH, (189.920 Kč
vč. DPH), dle předloženého návrhu
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb
č. 3591000776, uzavíraný mezi městem Blovice, a firmou Západočeské komunální služby a. s., Plzeň 2 –
Slovany, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348 na odvoz objemného odpadu, dle předloženého návrhu
• cenovou nabídku firmy STUCCO TM – Město
Touškov s.r.o., 330 33 Město Touškov, IČ: 04874391 na
opravu pilířů brány na hřbitově v Blovicích, za cenu
93.120 Kč bez DPH (112.675 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
• vyhovění žádosti ČRS, z. s., MO Blovice, IČ:
49180746 o účelovou finanční dotaci v celkové výši
2.000 Kč za účelem financování nákladů spojených
s pořádáním Plesu rybářů, dle předloženého návrhu
• vyhovění žádosti Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia Blovice, IČ: 26557185, o účelovou finanční
dotaci v celkové výši 2.000 Kč za účelem financování
nákladů spojených s pořádáním plesu, dle předloženého návrhu

• záměr stavby P. a P. H., 336 01 Blovice s názvem „Přemístění přípojky a stávajícího měření
elektřiny pro rodinný dům Vlčice č. p. 62 na pozemku p. č. st. 100 v k. ú. Vlčice u Blovic“
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi P. a P. H., 336 01 Blovice na
straně budoucí oprávněné a městem Blovice na
straně budoucí povinné, která se týká stavby budoucí oprávněné s názvem „Přemístění přípojky a stávajícího měření elektřiny pro rodinný dům Vlčice
č. p. 62 na pozemku p. č. st. 100 v k. ú. Vlčice u Blovic“ za podmínky, že práce na této stavbě budou
prováděny na základě povolení zvláštního užívání
komunikace
• záměr prodeje pozemku parc. č. 209/2 v k. ú.
Hradišťský Újezd, obec Blovice
• záměr prodeje pozemku parc. č. 930 v k. ú.
Vlčice u Blovic, obec Blovice
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby „Blovice, PJ, č. p. 153 – přeložka NN“ č. IZ12-0000512/1VB mezi spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ:
24729035 jako stranou budoucí oprávněnou a městem Blovice jako stranou budoucí povinnou
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000220/1/VB mezi spol.
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, 405 02 Děčín
jako stranou oprávněnou a městem Blovice jako
stranou povinnou, která se týká dotčení pozemků
města Blovice parc. č. 499/5, parc. č. 499/1, parc. č.
499/4 a parc. č. 626/35, vše v k. ú. Vlčice u Blovic,
obec Blovice
• revokaci svého usnesení ze dne 19. 11. 2018
č. 16/11, bodu 628 na nový text: Rada města Blovice
odkládá předložení prodeje části pozemku města Blovice parc. č. 587/2 v k. ú. Hradiště u Blovic,
obec Blovice, která má dle geometrického plánu č.
471-225/2018 označení 587/10 a výměru 73 m², za
cenu 100 Kč bez DPH/m² + související náklady, kdy
stranou kupující bude S. T., 338 45 Strašice, do doby
změny územního plánu v dané lokalitě
• záměr pronájmu části pozemku města
Blovice parc. č. 587/2 v k. ú. Hradiště u Blovic,
obec Blovice, která má dle geometrického plánu č.
471-225/2018 označení 587/10 a výměru 73 m²
• záměr prodeje části pozemku města parc. č.
587/1 v k. ú. Hradiště u Blovic
• záměr pronájmu části pozemku města parc.
č. 587/1 v k. ú. Hradiště u Blovic
• záměr směny pozemku města Blovice v k. ú.
Blovice parc. č. 1370/29 a části pozemku parc. č.
1376/3 za pozemky jiného vlastníka parc. č. 1376/6,
parc. č. 1325/9 a části pozemku parc. č. 1376/4, dle
předloženého návrhu

RM bere na vědomí

• vyřazení 1 pohledávky z účetnictví města
(pohledávky za pokuty uložené v přestupkovém
řízení) v celkové výši 1.500 Kč
• informaci o připravovaných opravách historických památek na území města Blovice
RM ukládá
• zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č.
209/2 v k. ú. Hradišťský Újezd, obec Blovice

• záměr prodeje pozemku parc. č. 930 v k. ú.
Vlčice u Blovic, obec Blovice
• zveřejnit záměr pronájmu části pozemku
města Blovice parc. č. 587/2 v k. ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice, která má dle geometrického plánu
č. 471-225/2018 označení 587/10 a výměru 73 m²
• zveřejnit záměr prodeje části pozemku města parc. č. 587/1 v k. ú. Hradiště u Blovic
• zveřejnit záměr pronájmu části pozemku
města parc. č. 587/1 v k. ú. Hradiště u Blovic
• vyhotovit geometrický plán pro dělení
pozemků v k. ú. Blovice parc. č. 1376/3 a parc. č.
1376/4, dle předloženého návrhu

RM odkládá

• žádost M. a J. O., 336 01 Blovice, ohledně
odkupu částí pozemků města Blovice v k. ú. a obci
Blovice parc. č. 767/1 a parc. č. 768/6 do doby projednání užívání pozemku města Blovice parc. č. 84/9
v k. ú. a obci Blovice

RM předloží ZM

• návrh na uzavření Smlouvy mezi městem
Blovice, 336 01 Blovice, IČ: 00256455 jako zájemcem
a Realitní kanceláří PUBEC s.r.o., 301 00 Plzeň, IČ:
26331004 jako zprostředkovatelem na zprostředkování prodeje pozemku – pozemkové parcely č.
499/1, pozemku – pozemkové parcely č. 499/4 a pozemku – pozemkové parcely č. 499/5 v obci Blovice,
v katastrálním území Vlčice u Blovic, zapsaných
v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm
Plzeň-jih, na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Vlčice
u Blovic formou soutěže
• ke schválení prodej pozemku města Blovice
parc. č. 216/2 v k. ú. a obci Blovice, který má výměru 115 m2, za cenu 100 Kč bez DPH/m2 + související
náklady, kdy stranou kupující bude J. H., 336 01 Blovice
• ke schválení prodej pozemku města Blovice parc. č. 284/1 v k. ú. Blovice, obec Blovice, který má výměru 80 m2, za cenu 100 Kč bez DPH/m2
+ související náklady, kdy stranou kupující bude
J. R., 336 01 Blovice
• ke schválení prodej pozemku města Blovice
st. parc. č. 579/2 v k. ú. Blovice, obec Blovice, který má výměru 105 m2, za cenu 100 Kč bez DPH/m2
+ související náklady, kdy stranou kupující budou
Ing. F. N. a V. N., 336 01 Blovice
• ke schválení prodej částí pozemků města
Blovice v k. ú. a obci Blovice parc. č. 275, parc. č.
240/42, jejichž části jsou dle geometrického plánu č.
1921-233/2018 označeny písmeny y1, z1, g, za cenu
484 Kč včetně DPH/m2 + související náklady, kdy
stranou kupující bude M. L., Plzeň, dle předloženého
návrhu
• ke schválení prodej částí pozemků města
Blovice v k. ú. a obci Blovice 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, za cenu 180 Kč včetně DPH/m² + související
náklady, kdy stranou kupující bude M. L., Plzeň, dle
předloženého návrhu
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Blovické Doupě slaví třetí narozeniny
Co je Doupě? Spolek, který založily tři maminy, protože neměly chuť v době rodičovské
dovolené jen tak sedět s dětmi doma a nechtěly stále jezdit za zajímavými aktivitami do
Plzně. A tak vzniklo rodinné centrum Doupě, které vytváří pestrou nabídku aktivit
pro nejmenší děti (0–6 let) a jejich blízké.
Čas plyne a k našemu snažení se přidávají další maminky. Od roku 2018 je nás 17 členek. Snažíme se být podle svých možností
aktivní, vymýšlet program pro děti, sebe
navzájem i širší veřejnost z Blovic a okolí.
V současné době mámě několik pravidelných aktivit jako např. Cvičení pro těhotné, Cvičení maminek s miminky, Hrátky
s dětmi, Angličtina pro nejmenší, Tvoření
pro děti i maminky. Tyto pravidelné aktivity
doplňují další akce, jako jsou posezení s porodní asistentkou, besedy o zdravé výživě,
divadla pro děti, pikniky v Cecimě nebo tradiční rodinná akce Cesta do pohádky, kterou
pořádáme společně s blovickým Svazem žen.
Všechny aktivity v Doupěti dělají lidé dobrovolně, protože je to baví a mají radost, když
druzí mají radost.
V dalším roce bychom chtěli rozšiřovat
nabídku pravidelných i jednorázových

aktivit. Věříme, že naše snažení má smysl a tak v něm chceme pokračovat. Sami
máme mnoho nápadů, ale jsme limitovány
časem, penězi atd. Ovšem jsme otevřeny
dalším nápadům a vítáme každou pomocnou ruku.

Ještě jste v Doupěti nebyli? Podívejte se na
naši nabídku na www.doupeblovice.cz nebo
na facebook (Doupě), vyberte si akci, která
vás zajímá, a přijďte. Srdečně vás zveme!

Pozvánka Na rande do muzea
a Zámecký literární večer VII.
– Z tvorby zakázaných autorů
Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
doufám, že se Vám chřipky vyhýbají obloukem, těšíte se pevnému zdraví a můžete
tak navštívit naše únorové akce. Nabídka
bude tradičně velice pestrá, a proto doufám,
že si vybere každý.
Již potřetí proběhne akce „Na rande do
muzea“. Nebojte se, nejedná se o žádnou
valentýnskou divočinu. Naopak! Že máme
vedle sebe někoho, koho máme rádi, je přece
úžasné. A že mu to nemusíme říkat jen pod
rozkvetlou třešní v květnu, nebo zavěšeným
jmelím v prosinci, je nasnadě. Přijďte 13., 14.,
nebo 15. února k nám do muzea. Nejenže Vás
přivítáme s otevřenou náručí a potěšíme vřelým slovem, ale hned u vstupu Vám osladíme
život lineckým srdíčkem od Pekařství Jílek.
Po prohlídce sladce vyzdobené expozice Jak
si kdo ustele můžete zachytit chvíle pohody
ve fotokoutku u našich zamilovaných veverek. Pak doporučujeme vydat se na stopovačku v zámeckém parku s hravými úkoly. Až
protáhnete tělo, co zajít pro květinu pro Vaši
milovanou? V květinářství Kytička pm k ní
dostanete malý dárek. K dokonalosti celého
dne už patří jen chutná káva a něco dobrého
na zub. V Pekařství Jílek pořídíte obojí a ještě

na Vás čeká překvapení! Co říkáte, vezmete
letos svátek zamilovaných na milost? Mnohokrát děkujeme za spolupráci Pekařství Jílek a květinářství Kytička pm. Bez jejich nasazení a nadšení pro věc by to nebylo ono.
Další pozvánka patří v pořadí již sedmému Zámeckému literárnímu večeru
– Z tvorby zakázaných autorů. V průběhu

30

1989

celého roku budeme připravovat vzpomínkové akce k 30. výročí sametové revoluce. Tento Zámecký literární večer, který proběhne
19. 2. 2019 od 17 hodin v kapli sv. Ondřeje,
bude první z nich. Účast na večeru laskavě
přislíbili Marie Bílková, Milena Durasová
a Zdeněk Sviták. Vybrali si své oblíbené
autory a přečtou Vám z nich úryvky. Večer

LET OD
SAMETOVÉ
REVOLUCE

2019

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vás srdečně zve na

Zámecký literární večer VII
Z tvorby zakázaných autorů
19. 2. 2019 od 17 hod.

Vstupné 30 Kč
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budou doprovázet písně
Karla Kryla v podání
MgA. Kateřiny Falcové,
členky souboru DJKT
v Plzni, a nebude chybět
ani Škvoreckým tolik oblíbený saxofon.
A když jsme u sametové revoluce, rádi
bychom na podzim připravili komponovaný
program s panelovou výstavou fotek a dokumentů, týkajících se Blovic a okolí, z listopadových událostí roku 1989. Budeme moc rádi,
když se o ně s námi podělíte. Můžete nám je
přinést do muzea, nebo kontaktovat kolegu
Mgr. Michala Červenku (cervenka@muzeumblovice.cz, 778 526 018). Děkujeme!
Těšíme se na další setkání s Vámi!

ˇ
ˇ
MUZEUM JIZNÍHO
PLZENSKA
V BLOVICÍCH, P. O.
VE SPOLUPRÁCI
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
S PEKARSTVÍM
JÍLEK A KVETINÁRSTVÍM
KYTICKA
PM
ˇ
ˇ
SRDECNE ZVE

NA RANDE DO MUZEA
13. 14. 15. února 2019
V muzeu vstupné 1 + 1 zdarma
a sladké srdce od PEKÁRNY JÍLEK

Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR
PRODEJ SLEPIČEK
(Drůbež Červený Hrádek)
prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách
a slepičky Green Shell
– typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů.
Cena 169–209 Kč/ks.

8. února 2019

V parku stezka s úkoly, foto koutek ...

Otevreno:
po – so 9.00 – 15.00
ˇ

ˇ
V kvetinárství
ˇ
ˇ KYTICKA
pm
ˇ
ˇ
na Vás ceká
k zakoupené kvetine
ˇ
prekvapení
ˇ
(po predlození
vstupenky z muzea)
ˇ
ˇ
Otevreno:
po – pá 8-17/so 8-11
ˇ

Prodej: 3. března 2019, Blovice –
u vlak. nádraží ve 12.30 hod.
Výkup králičích kožek,
cena dle poptávky.
Informace:
Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

ˇ
Pekarství
Jílek Blovice
ˇ
pripravilo
pro návštevníky
muzea
ˇ
milou pozornost
(po predlození
vstupenky z muzea)
ˇ
ˇ
Otevreno:
po – pá 6.30 – 17.00
ˇ

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)

Pátek 15. 2. v Panském domĢ

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

• Jaternice, jelita, polévka
• Ovar, prejty, tlaēenky
• Zabijaēkový guláš
• Škvarky, sádlo, sulc

strana 8

Blovické noviny

8. února 2019

Dětský maškarní bál v sokolovně
V sobotu 26. ledna 2019 uspořádal odbor
sokolské všestrannosti maškarní bál pro děti.
Po téměř desetileté přestávce se bál konal v sokolovně. V opraveném a krásně vyzdobeném
sále se sešlo velké množství dětských masek se
svými rodiči a prarodiči. Pro děti byl opět připravený bohatý program se spoustou písniček
a soutěží. Některé disciplíny byly tradiční a léty
ověřené, jako třeba překážková dráha, nošení
pingpongového míčku na lžíci, hádání písniček z pohádek nebo koulovačka s papírovými
koulemi a židličková. Některé soutěže byly
zbrusu nové – foukání do bublin, hod míčků do
obručí. Velkou legraci si děti užily s vystřelovacími papírovými konfetami a také při fandění
svým rodičům a prarodičům při jejich soutěži.
I ta byla letos novinková – soutěžící posouvali
vpřed papírovou kouli pomocí zavěšených lžic.
Všichni si při tom užili mnoho legrace.
Pro všechny bylo opět připraveno domácí
pohoštění ve formě zákusků a dalších slaných
i sladkých laskomin, teplých i studených nápojů. Samozřejmě nechyběla ani paní fotografka
Supíková, která během bálu pořizovala fotografie, které budou jednou pro vždy připomínkou na příjemně strávené sobotní odpoledne.
(převzato z Info Blovice)

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

Základní škola Blovice
hledá na zástup do školní kuchyně
pomocnou kuchařku
nebo kuchařku.

Nástup možný ihned.
Informace na čísle 371 522 108.
Mgr. R. Kohoutová
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CHCEŠ MÍT VOLNÉ VÍKENDY? VYHOVUJE TI 2 SMċNNÝ PROVOZ? NECHCEŠ DOJÍŽDċT
DALEKO ZA PRACÍ?
PAK SE PěIDEJ DO NAŠEHO TÝMU, RÁDI Tċ UVÍTÁME A TAKÉ ODMċNÍME!
Výrobce nábytkových polotovarĤ spol. PRONAP s r.o. ve Starém Plzenci
nabízí práci pro muže / ženy
¾
¾
¾

na poloautomatických dĜevoobrábČcích strojích
na plný úvazek, dvousmČnný provoz
nástup možný ihned

Požadujeme:
¾
¾

manuální zruþnost, spolehlivost, zodpovČdnost
praxe nebo vyuþen v oboru truhláĜ výhodou, ne však podmínkou

ZamČstnanecké benefity
¾
¾
¾

nástupní odmČna
dobré finanþní ohodnocení, platový rĤst, mimoĜádné mČsíþní odmČny
zamČstnanecké benefity:
pĜíspČvek na dopravu, podnikové stravování, 25 dní dovolené,
pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní

PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
hledá pracovníka na pozici
PROVOZNÍ ÚDRŽBÁě
Požadujeme:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

minimální vzdČlání SOU technického smČru
základní elektromechanické znalosti
dobrou orientaci v technické dokumentaci
logické uvažování, manuální zruþnost
spolehlivost, zodpovČdnost, peþlivost
zkušenosti s údržbou a opravou strojĤ výhodou

Nabízíme:
¾
¾
¾
¾

nástupní odmČna
dobré finanþní ohodnocení, platový rĤst, mimoĜádné mČsíþní odmČny
další možnosti rozšíĜení kvalifikace
zamČstnanecké benefity:
pĜíspČvek na dopravu, podnikové stravování, 25 dní dovolené,
pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní

Informace:
PRONAP s.r.o.
Jiráskova 1142, Starý Plzenec
tel.: 377 923 312 – 311
e-mail: stechova@pronap.eu

personální oddČlení: ŠtČchová Šárka
mob.: + 420 720 978 340
www.pronap.eu
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Naše inzerce :

PLES SPORTOVCŮ
2019
9. března 2019
v sále sokolovny

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

Město Blovice
stále nabízí k prodeji větší množství palivového dřeva
za cenu jen 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)
Odběr je možný v jakémkoliv množství, 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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