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Zprávy starosty
Minulý čtvrtek navštívil naše město pan Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných
rezerv České republiky. V dopoledních hodinách
trávil čas v areálu Zeten, kde Správa státních
hmotných rezerv vlastní objekt sila a související
budovy. Po poledni zavítal pan Švagr v doprovodu pana Česala na blovickou radnici. Společně
jsme řešili součinnost výstavby městské komunikace z Poplužní ulice, která bude napojovat
výrobní areál Prominentu a kanalizace, kterou
financuje Správa státních hmotných rezerv a její
část povede pod městskou komunikací. Průběh
obou akcí byl naplánován tak, aby napojení průmyslového areálu z Poplužní ulice bylo dokončeno nejpozději do konce letošního roku.
Právě dnes budeme otevírat obálky s nabídkami na výběr zhotovitele chystané stavby
přestupního terminálu na našem nádraží. Po
změně zákona o veřejných zakázkách budou
nabídky poprvé podávány elektronicky přes

chráněný přístup na portálu veřejných zakázek.
Nabídky uchazečů nahrané na tento portál se
členům hodnotící komise otevřou v dopředu
stanovenou hodinu a následně bude probíhat
samotné hodnocení. Zahájení samotné stavby
plánujeme na měsíc březen. O případných omezeních v dopravě vás budeme s předstihem průběžně informovat.
Pondělní rada města schválila na svém jednání úpravy pravidel Programu na podporu
spolků. Nově bude rozdělen na část drobných
grantů do 7 tis. Kč a na větší akce, u kterých
budeme požadovat podrobný rozpočet a popis.
Budou zaměřené na pořízení hmotných věcí,
údržbu majetku či na celoroční činnost. Grantový program bude vyhlášen v průběhu měsíce
března po uplynutí lhůty před jeho vyhlášením.
Rozdělovat se bude 500 tis. Kč.
Bc. Robert Zelenka, starosta města

DOTACE jako nezbytná
finanční injekce
do rozpočtu města
Pro každou obec a město je velice důležité
mapování dotačních titulů, které je možno
využít k realizaci plánovaných akcí a projektů. Díky těmto dotačním možnostem dosahují obce a města vyšší finanční kondice
a mnohé akce by se bez této finanční výpomoci ani nepodařilo uskutečnit.
Město Blovice v loňském roce získalo do
svého rozpočtu z rozpočtů jiných dotace
v celkové výši necelých 26 mil. Kč. Z toho
dotace na přenesenou působnost činily
14,5 mil. Kč, dále tzv. „průtokové dotace“,
které „protékají“ přes rozpočet města a jsou
přeposílány příspěvkovým organizacím
(ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, MKS LD) dosahovaly
částky 5,6 mil. Kč a ostatní dotace pro samostatnou působnost města byly v celkové výši
5,7 mil. Kč.
V roce 2018 byl např. za finanční podpory evropských fondů ukončen a zrealizován
projekt Územní studie krajiny pro ORP Blovice, dále pak projekt týkající se pořízení
nového traktorového vleku pro svoz nádob
na bioodpad včetně pořízení nádob nových
v celkovém počtu 11 ks. Za přispění státních finančních prostředků byl vystaven
nový chodník v Luční ulici, dále pak byla
…pokr. na str. 2 u
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Dnes si můžete přečíst
• O dotacích pro město Blovice
• Den D na ZŠ Blovice
• Statečné psí srdce
• Ordinační hodiny blovických
lékařů
• Valentýnské srdce
• Pozvánky na kulturní akce
• Informace ze sportu

informujeme
MASOPUST
s OTUŽILCI v Úslavě
TJ Sokol Blovice odbor všestrannosti pořádá v neděli dne 3. 3. 2019 MASOPUST s OTUŽILCI v Úslavě.
Hudba: Hájenka
Sraz masek ve 13.30 hod. v sokolovně, zahájení průvodu ve 14.00 hodin.
Srdečně zveme občany z Blovic a okolí.
Město Blovice
má nový facebook

V pondělí 18. 2. 2019 jsme spustili
novou komunikační platformu
se svými občany.
Byl zahájen provoz
nového oficiálního facebookového
profilu města Blovice na adrese:
https://www.facebook.com/mestobloviceoficial (viz. QR kód).

Za prvních šest hodin provozu jsme
získali 115 pozitivních hodnocení –
lajků, s tím, že návštěvnost stále roste.
Za tuto krátkou dobu bylo osloveno cca
900 uživatelů této sociální sítě. Věříme,
že nový FB přispěje ke zlepšení
komunikace s našimi občany,
a že bude sdílet většinou pozitivní
zprávy o našem městě.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice
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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).
• Přijímáme přihlášky na podzimní základní kurz tance a společenské výchovy, který bude zahájen 13. 9. 2019.
• Vstupenky na dětské představení – písničky pro děti ČIPERKOVÉ jsou
vyprodány!
• Žádáme všechny, kteří mají objednány vstupenky do Českého Krumlova na Draculu, aby přišli uhradit poplatky do 30. března 2019. Poté budou
neuhrazené vstupenky nabídnuty dalším zájemcům.
PŘIPRAVUJEME:
28. 2. Václav Žákovec, Anička Volínová
22. 3. zahájení jarního tanečního
kurzu pro pokročilé
23. 3. taneční zábava LUCIE revival
27. 3. jarní setkání seniorů

Bližší informace o dalších plánovaných akcích najdete na našich
stránkách:
w w w.facebook.com/ldblovice
a www.lidovydumblovice.cz
Tel.: 371 522 236, 737 740 174, mail:
info@ldblovice.cz
Bc. Václav Podroužek

opravena hasičská zbrojnice v Hradišťské
Lhotce, zrestaurována socha Archanděla
Michaela na Bohušově a Boží muka u Komorna. Krajské dotace byly využity např.
na opravu místní
komunikace v obci
Komorno, na zajištění
kulturních akcí jako
Májové slavnosti a zářijové Slavnosti města
Blovice. Další neméně
významné
dotace,
které město Blovice
v roce 2018 obdrželo,
byly určeny na věcné
vybavení a výjezdy
jednotky sboru dobrovolných
hasičů
Blovice, dále pak na
lesní hospodářství,
kdy dotační prostředky jsou každoročně
využívány zejména na oplocení a zalesnění
lesních porostů.
Tak jako v předchozích letech i v roce
2019 město Blovice mapuje dotační příležitosti. Všechny získané dotace bez ohledu
na jejich výši mají obrovský význam.
Finančně nejvýznamnější dotační akcí
pro letošní rok je dotace z evropského fondu IROP na výstavbu přestupního terminálu Blovice, která by měla činit přes 23 mil.
Kč. Rozpočtový příjem této dotace by měl
být rozložen do dvou let – 2019, 2020.
Mezi neméně významné dotace, o které
již bylo v letošním roce požádáno, patří dotace na obnovu vnějšího pláště Kolowratské
pohřební kaple, dotace na opravu místních
komunikací v obci Štítov – spodní část ke
hřišti, dotace na obnovu křížku v Poplužní
ulici aj.
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V souladu s časovým harmonogramem
jednotlivých dotačních výzev je naplánováno podání žádosti o poskytnutí podpory
na vybavení učeben ZŠ, žádosti na opravu
místních komunikací v Raušarových sa-

dech – horní část, na kulturní akce města,
dále pak na výstavbu polních cest, podporu
lesů, hasičů, pečovatelské služby, památek
aj.
Tak jako je pro město Blovice důležité
získávat dotace do svého rozpočtu, stejně
tak důležité je podporovat spolky a neziskové organizace, které vytvářejí významnou
činnost na území města. Pro tyto organizace je pro letošní rok schváleno navýšení
finančních prostředků oproti rokům předchozím o 200 tis. Kč. Celkem tak bude pro
tyto organizace pro rok 2019 uvolněno 500
tis. Kč. Schválený program Podpory spolků
a neziskových organizací pro rok 2019 bude
včetně požadovaných příloh pro podání
žádostí uveřejněn v Blovických novinách,
úřední desce a webových stránkách města.
OERM Blovice
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Na Základní škole Blovice probíhá každý rok
celoškolní projekt Cesta za povoláním, jehož
cílem je seznámit žáky s poptávkou reálných
firem a společností v regionu, místě bydliště
a jeho okolí a možnostmi uplatnění v těchto
firmách.
Žáci se nejprve seznamují s náplní práce jednotlivých oborů, které se uplatňují ve firmách,
a poté prakticky ve formě exkurzí s možností
vyzkoušení různých profesí. Jsou informováni
o různých formách přijímacího řízení, jako
jsou pohovory, dotazníky a výběrová řízení,
tvoří životopisy, zkouší si pohovory u zaměstnavatele, seznamují se s druhy živností, právními
formami podnikání, účetní agendou a s možnostmi uplatnění na trhu práce nejen jako zaměstnanec, ale i jako zaměstnavatel.
Součástí tohoto projektu je i Den D, kdy si
žáci 9. ročníku „hrají na podnikatele“ s cílem
je naučit obchodnímu myšlení a jednání, samostatnosti a práci v týmu. Na přelomu října
a listopadu se rozdělují do „podnikatelských“
skupin, vymýšlejí podnikatelské záměry, reklamní slogany, podnikatelské plány, prezentace a vyrábějí výrobky.
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se konal již devátý
projektový Den D, kde žáci předvedli vše, co si
připravili. Prezentace podnikatelských nápadů
hodnotila porota, jejímiž stálými členy jsou
Ing. Věra Růžičková, vedoucí živnostenského
úřadu MěÚ Blovice, Ing. Michal Hodek, místostarosta Města Blovice, Miroslav Sýkora, jednatel firmy Arteo a v letošním roce se novým
porotcem stal pan Václav Kovář, jednatel společnosti Arbocom.
Za nejlepší podnikatelský nápad, výrobek
a výbornou prezentaci vybrala porota ve třídě
9.A „Two sided“ (oboustranné oblečení) žákyň
Ungrové H., Havlové, Grecmanové a Hlůžkové
a v 9.B „Kapsičku na mobil“ žákyň Halaganové,
Nové, Michálkové a Tranové. Všichni žáci byli
oceněni termohrnkem od Města Blovice.
Na druhém a třetím místě se umístily výrobky z 9.A „Mařenka – multifunkční zástěra“
žákyň Ungrové T. a Šůsové a „Snowscoot“ žáků
Fikrle, Kříže a Turnera. V 9.B ocenila porota
výrobky „Motokošík“ žáků Hladíka, Štefána,
Ptáčníka a Vylety a „Letní boby“ kombinované
skupiny Hubinger, Tremlová, Pejcharová a Jára.
Za svoje výkony obdrželi všichni psací potřeby
od firmy Arteo.
Jako další podnikatelské nápady jsme mohli
vidět Světelný koš, Loupák na kukuřici, Music
cap, Led koš, Mopátko, Hrneček se 4 uchy, Boudu
s automatickým krmičem a Multifunkční židli
Všem žákům 9 ročníku patří velká pochvala
za přípravu, prezentaci i splnění zadaných podmínek. Velký dík patří i členům odborné poroty,
kteří si udělali čas a přišli naše žáky povzbudit
a podpořit.
Mgr. Miroslava Březinová, výchovná
a kariérová poradkyně ZŠ Blovice

22. února 2019
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Zprávy z JUDA
1. ročník MEMORIÁLU
Ing. VLADIMÍRA BENEŠE
PLZEŇ, 9. 2. 2019

boji kdy oba soupeři byli na pokraji svých sil.
Třetí místo již nevybojoval).
			
66 kg
2. místo VOJTĚCH VRÁTNÍK –(2 ×výhra,
ve finále prohra z Kiričenkem /Poběžovice/).
KEMP PLZEŇ, JUDISTIKÁ HALA
tréninkové soustředění
9. 2.–10. 2. 2019

U 13 ml. žáci
			
38 kg
3. místo MARTIN HODEK (postupně porazil Komárka z Budějovic, Hrubého z Plzně,
o finále prohra s vítězem, 3. místo si již nenechal ujít nad Ševčíkem z Vršovic).
			
42 kg
5. místo VÁCLAV KARAS (výhra nad Routem z Plzně, prohra s vítězem Ježkem z Prahy
po tuhém boji, v opravách výhra nad Cenkem, pak prohra o 3. místo, kdy Vašek vedl na
wazari a byl výrazně lepší).

Po soutěži pokračovali po dva dny v tréninku
Kolman, Hodek P., Kozák, Vrátník Vojta a Filip.
K nim se připojil po soutěži ve Velimi J. Javůrek.

U 15 ST. žáci
			
38 kg
2. místo FILIP VRÁTNÍK (poražen Culkem
z ČB – finále).
			
50 kg
3. místo 	PETR HODEK (3 × vítězství, prohra
pouze s vítězem Pancnerem z Prahy, až v prodloužení po 5 minutách boje, kdy Petr byl
rovnocenným soupeřem na škrcení, bylo to
předčasné finále, Pacner se pere dorosteneckou ligu a vítězně).
			
50 kg
1. místo 	PAVEL KOZÁK (Pavel postupně porazil žáky z Plzně, Prachatic, Chebu a Prahy.
Začal víc trénovat a bylo to na tatami znát).
U18 dorostenci
			
60 kg
5. místo ŠTĚPÁN KOLMAN (prohrál
v I. kole s vítězem, pak výhra výhra na páku
nad Zachem z Týna/Vtavou po 8 minutovém

VELIM
9. 2. 2019
U9–U11
			
27 kg
1. místo JAN JAVŮREK (Honzík je po nemoci opět v pořádku, dlouho se se soupeři nezdržoval na tatami a bez problémů vítězil před
časovým limitem.
POHÁR NADĚJÍ DOROSTENCŮ
OLOMOUC, 9. 2. 2019
			
81 kg
5. místo MAXIM GALIN (z 20 dorostenců ke
třetímu místu chyběl krůček).
Republiková mezinárodní soutěž.
BENEŠOV
16. 2. 2019
U9 (7–8 let)
			 27 kg
1. místo 	ELIÁŠ VELÍŠEK (Eli soupeřům nedal šanci).
U11 (9–10 let)
			 26,5 kg
2. místo DENIS HAVLÍČEK (pouze v jednom utkání nezvítězil).

			 27,9 kg
1. místo JAN JAVŮREK (také všechny porazil bez větších problémů).
			 30,3 kg
3. místo MICHAL FIALA (Míša o druhé
místo vedl, ale vítězství neudržel, chybí větší
zápasová zkušenost).
			 33,5 kg
3. místo VÁCLAV ŠTASTNÝ (také Vašek prohrál o druhé místo nešťastně).
			 37,3 kg
3. místo 	TEREZA KADEŘÁVKOVÁ (tentokráte se prala s děvčaty a také v boji o druhé
místo vedla na wazari, těsně před koncem
upadla kontrachvatem soupeřky na ypo).
			 51,5 kg
1. místo ADAM  KARAS (jenom v jednom
utkání o 1. místo, byl to vyrovnaný boj do
konce utkání).
U 13 ml. žáci
			 42 kg
2. místo VÁCLAV KARAS (Vašek podal výborný výkon, prohrál pouze ve finále.Soupeřů měl 21 a kao systém, kdy mohl být vyřazen
třeba v I. kole).
U 15 ST. žáci
			
38 kg
3. místo FILIP VRÁTNÍK (Filip měl tentokráte jen tři soupeře, ale výborný. Jeden přeborník ČR, druhý páté místo na ČR.
			
50 kg
1. místo 	PETR HODEK (také koa systém, Petr
podal super výkon po zdravotních potížích po
cestě na soutěž, kdy moc nechybělo a mohl jít
do váhy 46 kg, vypořádal se se soupeři i s nepřízni rozhodčích v jednom utkání).
Soutěže se zúčastnilo 560 mládeže.
Za SK judo DDM Blovice
F. Vlčnovský
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Statečné psí srdce
Tuto víkendovou sobotu pořádala Základní kynologická organizace Blovice již tradiční
obranářský závod Statečné psí srdce. Letošní
18. ročník speciálního závodů psů služebních
plemen v zimní a noční době probíhal přes
den spíše v jarním počasí a teprve se setměním začalo přituhovat. Zasoutěžit si přijelo 31
psovodů se svými psími parťáky. Účastnili se
jak psovodi ozbrojených složek, tak amatérští
kynologové ze zájmových klubů. Zastoupena
byla hlavně plemena německý ovčák a belgický ovčák malinois.
Ve dvě hodiny odpoledne závod oficiálně
zahájil starosta Blovic pan Robert Zelenka,
který věnoval jménem města věcné ceny pro
vítězné závodníky. Následně ředitel závodu
p. Josef Tomášek představil rozhodčí a figuranty a seznámil závodníky s organizací závodu. Poté proběhlo losování a mohli jsme začít.
V první části závodníci procházeli stanoviště, kde museli prokázat své vlastní schopnosti např. při střelbě na cíl či
hodu granátem. Náročné to
bylo hlavně pro jejich psí společníky, kteří je doprovázeli,
měli přitom zůstat v klidu,
nefandit a hlavně nekritizovat. V druhém denním bloku
předváděli soutěžící dvojice
cviky poslušnosti, kdy psovod
musel reagovat na pokyny
rozhodčího a následně pes na
povely svého páníčka. Důraz
se kladl hlavně na ochotu,
rychlost a přesnost vykonávání jednotlivých cviků.
Teprve po setmění mohla
začít finální obranářská fáze
závodu. Tou je dobrodružná
výprava po okružní stezce,
kde na soutěžící dvojice čekají
různé úkoly a překvapení.
Start je na vlastním cvičišti,
kde si psovod postaví figuranta do pozoru a prohledá
ho, zda neukrývá zbraň, přičemž pes musí pečlivě střežit
a být připraven zakročit. Poté
následuje výslech. Tato část
byla pro psovody někdy docela náročná, protože figurant
je známý šprýmař a některé
odpovědi uváděly závodnice
i závodníky, což samozřejmě
mohlo narušit jejich další
výkon. Ale snažili jsme se
být opravdoví. Následně je
figurant odváděn pod psím
dohledem skrze cestu vytyčenou hořícími loučemi, kde se pokusí psovoda
přepadnout. Zde psi musí tvrdě a nekompromisně figuranta zastavit. Figurant je vybaven
ochranným oblekem pokrývajícím celé tělo,
takže pes může bezpečně provést zákrok do
rukou, trupu i nohou, což zejména služební psi

často dělají. Po zpacifikování figuranta musí
pes na povel pustit. Po zhodnocení cviku pokračují závodník se psem na další stanoviště.
Tam je ve vyznačeném křovím zarostlém
areálu ukryt figurant, pro jistotu v kovové kleci. Pes musí na povel začít prohledávat oblast
a nalezeného figuranta označit štěkáním.
Figurant nesmí psovi nijak pomáhat a upozorňovat na sebe. Někteří psi jsou při štěkání
velmi důrazní, proto ta klec. Po označení figuranta si psovod ke psu dojde a odvolá ho.
Následuje cesta temným lesem, kde v neznámou chvíli zaútočí na dvojici další figurant
z úkrytu. Pes opět musí útok figuranta zastavit a prokázat svou připravenost, odhodlanost
a razanci. Poté, co figurant boj vzdá a neklade
odpor, je pes vyzván k puštění a figurant předán rozhodčímu.
Posledním, divácky velmi atraktivním,
cvikem je volné zadržení na dálku. V otevřeném prostoru osvětleném jen mírně reflek-

tory se dá připravený figurant na útěk a ve
vzdálenosti sto kroků od něj je vypuštěn pes.
Ten musí figuranta dostihnout a zastavit. Na
tuto vzdálenost dokážou psi vyvinout poměrně vysokou rychlost a také mají možnost větší
přípravy na zákus včetně náskoku ve srovná-

ní se zákroky, kdy je figurant
nejvýše pár kroků daleko.
Takže když se „zadaří“, je vidět letící pes a pak figurant
letící na zem. U tohoto cviku
se střídají dva figuranti. Jednak běh v ochranném obleku je fyzicky docela náročný
a také má figurant více času
se vzpamatovat z otřesu před
dalším psem.
U všech obranářských
cviků se hodnotila odhodlanost a razance psa, pevnost
zákusu a chuť bojovat, která
ale nesměla být na úkor ovladatelnosti. Skloubit tyto dva
pro psa velmi protichůdné
požadavky je vycvikářským
uměním psovoda a vyžaduje
i určitou genetickou výbavu
na straně psa.
Po sečtení všech bodů
obsadil první místo již poněkolikáté Petr Uher se psem
Ergem a na krásné druhé
místo dosáhl člen ZKO Blovice Marek Strolený se psem
Gorbym. Třetí místo obsadila
Simona Janoušková se psem
Lucasem. Při závěrečném
ceremoniálu již bylo docela
chladno a to nakonec potvrdilo, že se skutečně jedná
o zimní závod. Tma zatím
neselhala při žádném ročníku a doufáme, že nám to vydrží i do budoucna. Děkujeme všem závodníkům a divákům,
kteří dorazili, a zveme na příští ročník.
Jiří Trnka, ZKO Blovice
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ORDINAČNÍ HODINY BLOVICKÝCH LÉKAŘŮ
Poliklinika BLOVICE, Palackého 259
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

INTERNÍ A DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Renáta Hodinová, tel.: 371 523 757
Po
7.00 – 12.00
Út
7.00 – 12.00
13.00 – 15.30 (pouze pro objednané)
St, Čt
7.00 – 12.00
Pá
7.00 – 11.00
11.00 – 12.00 (pouze pro objednané)

MUDr. Blanka Moulisová, tel.: 371 523 758
Po a St 7.00 – 11.00 interna
11.00 – 13.30 diabetologie
Út, Čt
7.00 – 13.30
Pá
7.00 – 12.30

MUDr. Olga Javůrková, tel.: 371 523 755
Po
7.00 – 12.30
Út
7.00 – 12.00
14.00 – 18.00
St, Čt, Pá 7.00 – 12.30
MUDr. Lucie Šefrhansová, Ph.D., tel.: 607 018 118
Po
7.00 – 11.00
11.00 – 13.00 (pro objednané)
Út
7.00 – 11.00
14.00 – 18.00 (pro objednané)
St,Čt
7.00 – 11.00
11.00 – 13.00 (pro objednané)
Pá
7.00 – 11.00
11.00 – 12.00 (pro objednané)
PLICNÍ
MUDr. Blanka Eliasová, tel.: 371 523 749
Po a St 8.00 – 14.00
PSYCHIATRIE
MUDr. Vladimír Holeček, tel.: 371 520 522
Út
8.00 – 13.00
14.00 - 16.00 pro zvané
Čt
8.00 – 13.00
REVMATOLOGIE
MUDr. Jan Zeman, tel.: 371 520 130
St
14.00 – 18.00 dle objednání
ORL – ušní, nosní, krční
MUDr. Karel Naxera, tel.: 722 749 334
Čt
8.00 – 13.00
ORTOPEDIE, tel.: 371 523 749
MUDr. Michal Frydrych
Po
15.30 – 18.30
MUDr. Josef Žán
Čt
8.15 – 17.00
UROLOGIE
MUDr. Miloslav Košťák, tel.: 774 151 255
Út
8.00 – 13.00 dle objednávky
Pro výsledky a dotazy volejte od 10.00 hod.

KARDIOLOGICKÁ ORDINACE
MUDr. Alena Polívková, tel.: 603 146 992
Út
7.45 – 16.00
KOŽNÍ
MUDr. Ivana Hrubá, tel.: 603 440 724
Pá
8.00 – 11.30
Poslední pacient se hlásí nejdéle 30 minut
před koncem ordinační doby.
ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE
tel.: 723 215 921, 371 520 130
MUDr. Yvona Zemanová
St		
8.00 – 12.30
Čt		
8.00 – 12.00
Na vyšetření je třeba se objednat.

13.00 – 16.30

GYNEKOLOGIE, ULTRASONOGRAFIE
tel.: 371 522 067, 733 676 011
MUDr. Martina Slaníková, MUDr. Eva Laňová
Po
7.30 – 15.30 (MUDr. Slaníková)
St
7.30 – 14.30 (MUDr. Laňová)
Pá
7.30 – 12.30 (MUDr. Slaníková)
(CTG a náběry 7.30 – 8.30)
RTG – MEDICASON s.r.o.
MUDr. Eva Valentová, tel.: 371 523 746
Po
8.00 – 17.00
Út
8.00 – 13.00
St
8.00 – 14.00
Čt
8.00 – 16.30
Pá
8.00 – 12.00
Polední přestávka: 12.00 – 12.30
Laboratoř PRIVAMED a.s., tel.: 371 523 745
Po – Pá 7.00 – 13.00
EKG
Po – Čt
Pá

6.00 – 13.30
6.00 – 12.30
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Valentýnské srdce
7. února letošního roku se žáci blovického pracoviště Střední školy a Základní školy
v Oselcích zúčastnili již devátého ročníku
soutěže věnované svátku sv. Valentýna. Žáci
prvního ročníku učebního oboru „Cukrářské
práce“ si v rámci odborného výcviku vyrobili
piškotový dort ve tvaru srdce.
Podle hodnotící komise, která byla složena
z učitelů odborných předmětů se žáci, kteří se
cukrářskému oboru věnují teprve 6 měsíců,
zadaného úkolu zhostili se ctí a nikdo z nich
v soutěži nezklamal. Velkou motivací byly
také velmi pěkné ceny, které škola žákům
věnovala. Pro oceněné byly zakoupeny pečící
formy na dorty a drobné cukrářské potřeby.
Pořadí nejlepších žáků.
1. Martina Nováková – Spálené Spoříčí
2. Michaela Jarošová – DD Nepomuk
3. Martin Badala - Zdemyslice
Na SŠ a ZŠ v Oselcích, pracoviště Blovice
jsou přijímáni i žáci se ,,speciálními vzdělávacími potřebami“, kteří ukončili docházku
na základní škole v devátém nebo i nižším
ročníku.
Těmto žákům se pedagogové věnují individuálně, dle jejich potřeb tak, aby získali

výuční list a následně snáze nalezli zaměstnání. V prvním ročníku žáci absolvují teorii
i odborný výcvik v blovické škole, v ostatních
ročnících se učí řemeslu na smluvních praco-

vištích (obvykle v místě bydliště) a za produktivní práci dostávají odpovídající mzdu.
SŠ Oselce

Valentýnské ohlédnutí a pozvánka na přednášku
prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc.
a aktuální výstavy
Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
nejprve bych se s Vámi ráda podělila o upřímnou radost z akce Na rande do
muzea. Ti, kdo nás navštívili, jistě ocenili,
jak jsme s kolegyní Drahomírou Synáčovou připravily vše tak, abyste se cítili co
nejlépe, něco zajímavého se dozvěděli, zavítali do pomalu se probouzejícího parku
a nasytili nejen ducha, ale i tělo sladkými
dobrotami. Odpůrci svátku svatého Valentýna samozřejmě jsou a budou, ale co si
budeme povídat, v určité míře se dnes dotkne každého, ať o to stojí, či ne. Instituce
muzea se přirozeně musí starat o minulost,
ale zároveň nezavírat oči před přítomností.
Proto se i my snažíme držet krok s dobou
a komerční oslavy čekoholi alespoň trochu kultivovat a zkusit je pojmout vkusně.
Věřím, že se nám to letos podařilo. Veliký
podíl na tom má Pekařství Jílek a květinářství Kytička pm. Byla radost s nimi spolupracovat. Hned od začátku jsem věděla, že
sdílíme stejné nadšení. Mnohokrát jim za
jejich elán, energii a lásku, s jakou všechno
připravili, děkuji!

A na co se můžeme těšit? V úterý 5. 3.
proběhne od 17hod v kapli sv. Ondřeje přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc.,
jednoho z nejvýznamnějších současných
českých historiků, kterého pojí s jižním Plzeňskem nejen profesní zájem, ale také osobní vzpomínky, neboť v Blovicích v letech
1968–1972 studoval na gymnáziu. Přednáška Václav IV. 1361–1419. Nešťastný syn velkého císaře (k 600. výročí úmrtí) seznamuje
s životem Václava IV., nejstaršího syna „Otce
vlasti“. Jednalo se o velmi rozporuplnou
osobnost: šlo o velice vzdělaného vladaře,
který si ale liboval spíše ve společnosti drobné šlechty či neurozených mužů. S nimi Václav sdílel řadu neřestí: alkohol, promiskuitu
apod. Václav IV. bude dále konfrontován
s jeho dvěma nevlastními bratry – Zikmundem Lucemburským a Janem Zhořeleckým.
Cílem je ukázat, jak složitá byla vláda těchto
Lucemburků v Čechách v předvečer husitské
revoluce.
Vymýšlíte program pro děti na jarní
prázdniny? Doporučujeme naši výstavu
Loutková laboratoř I. s tvořivou dílnou, kde
si děti vyrobí vlastní loutku a zahrají si di-

vadlo. A jestli zrovna neoplýváte uměleckým
talentem, přijďte se alespoň podívat na překrásné loutky Augustina Klášterky! A propos, ČRo Plzeň natočil reportáž na vernisáži
a je k poslechu na www.muzeum-blovice.cz.
Last calling! Zlatá éra první republiky –
už jen do konce února! Historie, umění, literatura, architektura, reklama a tisk, hudba,
divadlo, film…vše, co jste chtěli vědět o první
republice na Blovicku, ale báli jste se zeptat.
Moc se těším, až se zase uvidíme!
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR
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Z jednání rady města dne 30. 1. 2019
RM schvaluje

• uzavření dohod o umožnění docházky dětí s místem trvalého pobytu v obcích
Ždírec a Louňová do Mateřské školy Blovice
pro školní rok 2019/20, dle předložených
návrhů
• uzavření MŠ Blovice dle předloženého návrhu
• vyhovění žádosti Sboru dobrovolných
hasičů Vlčice, 336 01 Blovice, IČ: 49183630
o účelovou finanční dotaci v celkové výši
2.000 Kč za účelem financování nákladů
spojených s pořádáním Hasičského bálu,
dle předloženého návrhu
• vyhovění žádosti TJ Sokol Blovice,
odbor všestrannosti, IČ: 49180461, o účelovou finanční dotaci v celkové výši 2.000 Kč
za účelem financování nákladů spojených
s pořádáním Dětského maškarního bálu,
dle předloženého návrhu
• vyhovění žádosti SDH Blovice, IČ:
49182692, o účelovou finanční dotaci v celkové výši 2.000 Kč za účelem financování
nákladů spojených s pořádáním plesu, dle
předloženého návrhu
• na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a jejích dodatků doplatek na pokrytí ztráty roku 2018
za poskytování Charitativní pečovatelské
služby Blovice Diecézní charitě Plzeň,
326 00 Plzeň, IČ: 49774034, v celkové výši
179.828,52 Kč
• dle zákona č. 250/2000 Sb., § 30, odst.
4) použití části rezervního fondu příspěvkové organizace MŠ Blovice ve výši 50.000 Kč
k posílení fondu investic příspěvkové organizace MŠ Blovice v rámci sestavování účetní závěrky MŠ Blovice za rok 2018
• podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z dotačního programu PSOV
PK 2019 – Projekty obcí na akci „Oprava
místních komunikací v obci Štítov – spodní
část“, dle předloženého návrhu
• podání žádosti o dotaci od Ministerstva zemědělství v rámci programu „129
660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019“ na akci „Obnova
křížku Poplužní ulice – Blovice, parc. č.
995/1, k. ú. Hradiště u Blovic“, dle předloženého návrhu
• podání žádosti o dotaci od Plzeňského kraje z dotačního programu „Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje na akci: Blovice – Kolowratská pohřební kaple s hrobkou – III. etapa“, dle
předloženého návrhu
• cenovou nabídku firmy DOPROFI,
332 04 Nezvěstice, IČ: 12835889 na zpracování zjednodušené projektové dokumentace akci „Obnova polní cesty Štítov – Kamensko“ za cenu 28.000 Kč bez DPH (33.880 Kč
vč. DPH)
• cenovou nabídku firmy Zítek – IP
Projekt s.r.o., 326 00 Plzeň, IČ: 29083036
na vypracování projektové dokumentace

na akci „Polní cesta Hladoměř, k. ú. Hradiště u Blovic“ za cenu 28.000 Kč bez DPH
(33.880 Kč vč. DPH)
• cenovou nabídku firmy Zítek – IP
Projekt s.r.o., 326 00 Plzeň, IČ: 29083036 na
vypracování projektové dokumentace na
akci „Blovice – ul. 5. května úsek křižovatka Družstevní – vjezd prodejna potravin“
za cenu 69.000 Kč bez DPH (83.490 Kč vč.
DPH)
• záměr stavby spol. Arenis, s. r. o., IČ:
28022599, 335 61 Spálené Poříčí s názvem
„Rozvoj optické sítě společnosti Arenis ve
městě Blovice, etapa – ulice Tyršova“ za
podmínky, že tato stavba bude provedena
v koordinaci se záměry města Blovice a společnosti CETIN, a. s., v dotčené lokalitě
• záměr prodeje pozemku parc. č. 931
v k. ú. Vlčice u Blovic, obec Blovice
• uzavření nájemní smlouvy mezi městem Blovice na straně pronajímatele a M. Č.,
336 01 Blovice na straně nájemce, která se
bude týkat pronájmu části pozemku parc.
č. 149/29 v k. ú. Komorno, obec Blovice za
cenu 10 Kč/m 2/rok
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1514/10 v k. ú. a obci Blovice, která má
dle geometrického plánu č. 1893-94/2017
označení parc. č. 1514/29 a výměru 8 m 2
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1514/10 v k. ú. a obci Blovice, která má
dle geometrického plánu č. 1893-94/2017
označení parc. č. 1514/28 a výměru 9 m 2
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1514/10 v k. ú. a obci Blovice, která má
dle geometrického plánu č. 1893-94/2017
označení parc. č. 1514/30 a výměru 9 m 2
• záměr prodeje části pozemků parc. č.
1514/10 a parc. č. 1514/14, vše v k. ú. a obci
Blovice, které mají dle geometrického plánu
č. 1893-94/2017 označení parc. č. 1514/31
a výměru 12 m 2 a parc. č. 1514/32 a výměru
19 m 2
• záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1514/14 v k. ú. a obci Blovice, která má
dle geometrického plánu č. 1893-94/2017
označení parc. č. 1514/33 a výměru 15 m 2
• uzavření nájemní smlouvy mezi městem Blovice a J. W., 323 00 Plzeň, která se
bude týkat pronájmu částí pozemků v k. ú.
Blovice parc. č. 1342/3, parc. č. 1341/5 a st.
parc. č. 239/2
• uzavření nájemní smlouvy mezi městem Blovice a J. L., 336 01 Blovice, která se
bude týkat pronájmu části pozemku v k. ú.
Blovice parc. č. 1341/5
• záměr prodeje částí pozemků parc. č.
1510 a par. č. 206/18, vše v k. ú. Blovice,
obec Blovice
• záměr pronájmu městského bytu č. 8,
č. p. 88, Americká ulice, 336 01 Blovice, dle
předloženého návrhu
• výmaz pohledávky vedené za Odborným zdravotnickým zařízením s.r.o. za
užívání prostor č. 10 na adrese Palackého

259, poliklinika – chirurgie za období od
1. 12. 2017 do 31. 12. 2018
• za období od 15.11.2018 do 31.01.2019
neúčtovat nájemci bytu č. 8 v DPS Blovice
nájem a související náklady s užíváním
bytu, resp. vrátit zaplacené částky
• přidělení volného bytu č. 8., v č.
p. 663, DPS Blovice, 336 01 Blovice, D. L.,
336 01 Blovice

RM bere na vědomí

• informaci Ing. M. P., jednatele společnosti Odborné zdravotnické zařízení s.r.o.
o otevření ordinace chirurgie na poliklinice v Blovicích od 1. 4. 2019
• oznámení ředitelky Mateřské školy
Blovice o zápisu dětí do mateřské školy pro
školní rok 2019/2020
• že z jednání zastupitelstva bude vyhotovován zvukový záznam
• informaci z evidence obyvatel ve
městě Blovice ke dni 31. 12. 2018, dle předloženého návrhu
• informaci o změně sídla Obecního úřadu v Seči a sídla obce Seč, okres Plzeň-jih

RM ukládá

• vyhotovit znalecký posudek na cenu
obvyklou pozemku parc. č. 526/23 v k. ú.
a obci Blovice
• zveřejnit záměr prodeje pozemku
parc. č. 931 v k. ú. Vlčice u Blovic, obec Blovice
• zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1514/10 v k. ú. a obci Blovice, která má dle geometrického plánu č.
1893-94/2017 označení parc. č. 1514/29
a výměru 8 m 2
• zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1514/10 v k. ú. a obci Blovice, která má dle geometrického plánu č.
1893-94/2017 označení parc. č. 1514/28
a výměru 9 m 2
• zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1514/10 v k. ú. a obci Blovice, která má dle geometrického plánu č.
1893-94/2017 označení parc. č. 1514/30
a výměru 9 m 2
• zveřejnit prodeje části pozemků parc.
č. 1514/10 a parc. č. 1514/14, vše v k. ú.
a obci Blovice, které mají dle geometrického plánu č. 1893-94/2017 označení parc. č.
1514/31 a výměru 12 m 2 a parc. č. 1514/32
a výměru 19 m 2
• zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1514/14 v k. ú. a obci Blovice, která má dle geometrického plánu č.
1893-94/2017 označení parc. č. 1514/33
a výměru 15 m 2
• zveřejnit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1510 a par. č. 206/18, vše v k. ú.
Blovice, obec Blovice
• záměr pronájmu městského bytu č. 8,
č. p. 88, Americká ulice, 336 01 Blovice, dle
předloženého návrhu
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• za období od 15. 11. 2018 do 31. 1. 2019
neúčtovat nájemci bytu č. 8 v DPS Blovice
nájem a související náklady s užíváním
bytu, resp. vrátit zaplacené částky
• oznámit zástupcům obcí v působnosti ORP Blovice informaci o omezení otvírací doby na České poště v Blovicích ve dnech
31. 1. 2019 a 1. 2. 2019

RM odkládá

• projednání návrhu P. R., 336 01 Blovice na uzavření Souhlasného prohlášení
pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí pozemcích, které se týká
pozemků parc. č. 927 a parc. č. 181/2, vše
v k. ú. Vlčice u Blovic, obec Blovice, do doby
opětovného jednání s předkladatelkou návrhu ohledně zmíněných pozemků

RM předloží ZM

• ke schválení podání žádosti o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci
„Blovice – Raušarovy sady, oprava komunikací“, dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. V. H., v rámci vyhlášené výzvy
1/2019/117D8220 Ministerstva pro místní
rozvoj z podprogramu 117D8220 Podpora
obcí s 3001 – 10000 obyvateli, dotační titul
117D8220A Podpora obnovy místních komunikací, dle předloženého návrhu

• ke schválení dokument „Plán
akcí města Blovice pro jeho další rozvoj
2019 –2022“, pro účely splnění podmínek
pro podání žádosti o dotaci z Podprogramu
117D8220 Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli, dle předloženého návrhu
• ke schválení I. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2019, dle předloženého
návrhu
• Odpis pohledávky z účetnictví města
Blovice, úsek bytové hospodářství v celkové
výši 340.832 Kč, dle předloženého návrhu
• ke schválení nákup pozemků parc.
č. 279/44, parc. č. 279/77 a parc. č. 279/81,
vše v k. ú. Vlčtejn, kdy na straně prodávající bude Mgr. D. H., 336 01 Blovice, za cenu
3,50 Kč / m 2 + související náklady
• ke schválení nákup pozemků parc.
č. 924/12 (lesní pozemek, 7.124 m²), parc.
č. 1016 (lesní pozemek, 6.215 m²), parc.
č. 1088/14 (orná půda, 127 m²) a parc. č.
1485/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace, 252 m²), vše v k. ú. a obci Blovice, formou dražby, kdy maximální výše podání
bude schválena Zastupitelstvem města Blovice
• pověření místostarosty města Blovice k zastupování města Blovice při dražbě
pozemků parc. č. 924/12 (lesní pozemek,
7.124 m²), parc. č. 1016 (lesní pozemek,
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6.215 m²), parc. č. 1088/14 (orná půda,
127 m²) a parc. č. 1485/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace, 252 m²), vše v k. ú.
a obci Blovice, a k podání nabídky do maximální výše stanovené Zastupitelstvem
města Blovice
• ke schválení směnu pozemku města Blovice v k. ú. Blovice parc. č. 1370/29
a části pozemku v k. ú. Blovice parc. č.
1376/3 za pozemky jiného vlastníka parc.
č. 1376/6, parc. č. 1325/9 a části pozemku
parc. č. 1376/4, vše v k. ú. a obci Blovice, dle
předloženého návrhu
• ke schválení prodej části pozemku
v k. ú. a obci Blovice parc. č. 855/1 a prodej
části pozemku v k. ú. a obci Blovice parc.
č. 1460/14, kdy tyto části pozemků mají
dle geometrického plánu č. 1947-136/2018
označení parc. č. 855/11 s výměrou 4 m²
a parc. č. 1460/16 s výměrou 1 m², za cenu
100 Kč bez DPH/m² + související náklady,
kdy stranou kupující bude J. Š., 318 00 Plzeň
• návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Blovice č. 05/17 bod 11) ze
dne 27. 9. 2017 „Zásady prodeje pozemků
pro výstavbu RD v lokalitě „lesní školka“
Vlčice“

Z jednání rady města dne 11. 2. 2019
RM schvaluje

• vizuální identitu – logo města Blovice
zpracované L. P., dle předloženého návrhu
• cenovou nabídku Ing. Z. K., 170 00
Praha 7, IČ: 75226855 na zpracování vyjádření statika ke stávajícímu stavu komínového tělesa objektu bývalé městské kotelny
v č. p. 661, Blovice, za cenu 7.500 Kč bez
DPH, dle předloženého návrhu

RM předloží ZM

• vizuální identitu – logo města Blovice zpracované L. P., na vědomí
• ke schválení návrh na zrušení/revokaci svého usnesení č. 05/18/16 ze dne
10. 12. 2018 ve znění: členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města, kteří nejsou zastupiteli, bude s účinností
od 1. 1. 2019 za výkon této funkce 2 × ročně
poskytnuta odměna, o jejíž výši rozhodne
dle § 84 odst. 2) písm. v) zákona o obcích
zastupitelstvo města na návrh předsedy výboru popř. komise se zohledněním aktivity
odměňovaného
• ke schválení návrh na odměny členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou
zastupiteli, v souladu s § 84, odst. 2, písm.
v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích odměnu
za výkon funkce 1.200 Kč měsíčně s účinností od 1. 3. 2019
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Na Radbuze proběhly další
plavecké závody 2019
V sobotu 16. února 2019 se v bazénu
plaveckého klubu Radbuza Plzeň konalo
jarní kolo sokolských plaveckých závodů.
Ty se spolu s gymnastikou a atletikou započítávají do závodů sokolské všestrannosti.
První kolo plaveckých závodů se konalo 1.
prosince 2018. Ve druhém kole plavání reprezentovali naši jednotu 3 závodníci. Za
kategorii mladších žákyň I to byla Ivana
Bystřická a v kategorii mladších žáků I plavali Jakub a Karel Krosnařovi. Všichni plavali 25 metrů volným způsobem a všichni
se umístili na stupních vítězů. Karel Krosnař skončil na 3. místě, Jakub Krosnař obsadil 2. místo a Ivana Bystřická vybojovala
ve své kategorii 1. místo.
Všem moc děkujeme za reprezentaci TJ
Sokol Blovice a gratulujeme.

Naše inzerce :
NOV OTEV\ENÁ PRODEJNA OVOCE A ZELENINY
ZA SPO\ITELNOU V BLOVICÍCH

Nabízí široký sortiment ēerstvého ovoce a zeleniny,
vážené kysané zelí z KƎimic
a dále ovocné marmelády, šƛávy, kompoty, med, sušené ovoce,
sušené plody, mandle, oƎechy …
Máme také v sortimentu zboží firmy Sonnentor, firmy Mixit.
Podporujeme regionální zemĢdĢlce a ēeské firmy.
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ŠRÁMEK PLZEŇ
Nejlepší nabídka vozů Hyundai
v Plzeňském kraji
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VŠESTRANNĚ LEPŠÍ
volba.
Autoprodej Šrámek s.r.o.
Nepomucká 120
Plzeň – kousek od Olympie
Tel.: +420 603 141 143
www.sramek-plzen.cz

A to díky nepřekonatelnému
Hyundai TURBO zvýhodnění.

Využijte to jediné opravdové zvýhodnění
v záplavě ostatních nabídek.

Oznámení
ČSOB Pojišťovna a. s., pobočka Blovice byla přestěhována.
Navštivte nás 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

Blovické noviny
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Naše inzerce :
BEZPLATNÁ
ŘÁDKOVÁ INZERTNÍ RUBRIKA
Zde můžete inzerovat prodej, koupi, darování, výměnu a další. Týká
se inzerátů do velikosti 5 × 2 cm.
Vaše nabídky můžete zaslat mailem: info@ldblovice.cz, telefonem:
371 522 236, 737 740 174 nebo je
přijít zadat osobně.

Z rodinných důvodů daruji do dobrých
rukou rok a půl starého pejska – ruská barevná boloňka s PP. Očkovaný, čipovaný,
kastrovaný, odčervený, odoperovaná pupečníková kýla. Je hravý, přítulný a hodný
k dětem. Daruji ho pouze hodnému člověku, kterému bude přinášet radost, dá
mu lásku a bude se mu věnovat. Kontakt:
724 581 753.

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

HOTEL Panský dům Blovice
přijme

servírku/číšníka
• Zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• 4 týdny dovolené
• Personální jídlo zdarma
• Směnný provoz na týdenní bázi
• Možnost zajištění ubytování
Požadujeme:
• Flexibilita – práce i o víkendech
• Samostatnost vedení restaurace a ubytování hostů hotelu
• Zodpovědnost, smysl pro detail, pečlivost, loajalitu.
Strukturovaný životopis zasílejte na pansky.dum @email.cz,
nebo volejte na tel: 602 254 664,
Hotel Panský dům, Masarykovo nám. 22, 336 01 Blovice
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