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Dnessi
si můžete
můžete přečíst
Dnes
přečíst
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou další číslo Blovických novin. Na
první pohled je patrná změna na úvodní straně. Ano, Blovice
mají logo! Tedy celý nový vizuální styl, o jehož vzniku, užívání a roli v prezentaci našeho města se dočtete dále. Zatím je
využito v záhlaví Blovických novin, na oficiálním facebooku
města a ode dneška hlavně na úplně nových www stránkách
Blovic. Logo bude dále aplikováno v písemnostech města,
na vozidlech, budou k dispozici trička a další užitkové předměty. Doufám, že se bude líbit a brzy se s ním velká většina
z Vás ztotožní. Krásné májové dny.
Robert Zelenka, starosta města

• O novém logu a vizuálním stylu
města Blovice
• „Na slovíčko s ...“
• Informace o omezení provozu
v Sýkorově ulici
• Z kanceláře Mas Aktivios z.s.
• Dům dětí a mládeže informuje
• „Ukliďme Česko“ popáté
v Blovicích
• Pozvánky na kulturní akce
• Informace ze sportu

Nové logo a vizuální styl města Blovice
V současné době přibývá měst, které namísto heraldického znaku využívají
vlastní logo nebo celý jednotný vizuální
styl. Mezi města jako Příbram, Dobříš nebo
i Plzeň se nyní zařadí i naše město Blovice.
Autorkou loga a vizuálního stylu je Lucie
Podroužková, studentka Akademie výtvarných umění v Praze.
Vizí pro moderní mladé město je nejenom vytvoření nové značky, kterou se
město prezentuje, ale i vznik jednotného
vizuálního stylu, který spojuje celé město
a sjednocuje jeho identitu. Proto vznikly
celkem tři hlavní varianty logotypu k různému využití.
Součástí jednotného vizuálního stylu je
i základní barva. Jejím prostřednictvím je
významně posilována jedinečnost města
Blovice. Barevnost je částečně inspirována
průzkumem o působení barev. Je zacílena
na odlišení se od ostatních měst, zelenomodrá barva symbolizuje svěžest, růst,
směřuje k budoucnosti, je spolehlivá, bezpečná a komfortní.
Inspirací základního motivu loga jsou
tři věže objevující se jak v současném, tak

v původním historickém znaku města. Logu
dominují nejvýraznější symboly blovické
krajiny spolu s protékající řekou Úslavou.
Konzervativní verze logotypu je sestavena ze tří symbolů a nápisu. Spojení písmen
m a L připomíná protékající řeku Úslavu.

Tato varianta je prototypem dalších modifikací. Bude použita zejména k reprezentaci
města, ale také k běžné administrativě úřadu a města.

První zkrácená varianta připojuje symboly do
typografické kompozice
a vytváří tak zjednodušení konzervativní verze.
Využití zkratky je vhodné
pro aplikaci na menší formáty a propagační předměty.
Druhá zkratka logotypu zanechává jen
kompozici propojených písmen. Spojení slov „město
Blovice“ je zde však stále čitelné a zachovává se i slitek
písmen m a L.
Jako celek nesou logotypy
stejnou myšlenku, symboliku,
tvarosloví a barevnost. Aktivní používání
všech verzí a jejich zavedení do povědomí
bude vést k sjednocení podoby města.
Až čas ukáže, která z verzí najde nejvíce využití, a která se také bude líbit.
Více podrobností si můžete přečíst
a prohlédnout v grafickém manuálu dostupném na webových stránkách města.
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Zprávy
z Městského kulturního střediska
Blovice
• Předprodej vstupenek na dětské představení Na kouzelném paloučku + speciální hosté JŮ a HELE
z ČT (datum konání 16. 6.)
• Přijímáme přihlášky na podzimní základní kurz tance a společenské výchovy, který bude zahájen
13. 9. 2019.
NADCHÁZEJÍCÍ AKCE:
16. 6. Na kouzelném paloučku +
speciální hosté JŮ a HELE z ČT
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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„Na slovíčko s …“
Rozhovor s Jakubem Sochorem
Jakub Sochor, student blovického
gymnázia, byl nedávno hostem Českého rozhlasu Plzeň, a tak jsem si ho
pozval i k nám do redakce; je přeci jen
blovickým občanem, dokonce prvním
občanem roku 2000. Jakube, čím sis
vlastně zasloužil pozornost ČRo?
Impulsem bylo získání Ceny rektora Západočeské univerzity v Plzni, která je každoročně udělována za skloubení sportovních a studijních výkonů. V mém případě
se jedná o skloubení vrcholové sportovní
střelby a vědeckého bádání v oblasti radioaktivity. V plzeňském rozhlase dále přišla
řeč i na oblast vojenské historie, uměleckého vyžití třeba při hře na saxofon. Ke
konci paní redaktorka podotkla, že jediná
význačnější oblast, kde se dosud nevyskytuji, je politika. Ale musel jsem ji zklamat –
i tady už dělám své první nesmělé kroky.
Nejdříve tedy ke sportovní střelbě.
Ač zájmový střelec, v olympijské sféře
tohoto sportu se moc nevyznám – mohl
bys tedy krátce osvětlit, čemu se konkrétně věnuješ?
Já se konkrétně věnuji sportovní střelbě
z pistole, a to jak vzduchové, malorážkové
i velkorážové. Nejraději z nich mám disciplínu libovolná pistole, která se střílí na
vzdálenost 50 metrů. Profesionální zázemí
mám díky smlouvě zajištěno v Centru sportu
Ministerstva vnitra Olymp, které se nachází
v plzeňských Lobzích. Jsem již druhým rokem v družstvu juniorské reprezentace ČR.
Musím podotknout, že k tomu jsem i členem Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, která mi, ač se jedná o mladou
instituci, velmi pomáhá z hlediska kondiční,
psychologické a nutriční přípravy.
A co dosažené úspěchy?
Určitě bych chtěl jmenovat dvojnásob-

né zlato z Letní olympiády dětí a mládeže
2017 v Brně, bronzovou medaili z Evropské
mládežnické ligy ve Finsku a taky bronzovou medaili z Mezinárodního setkání olympijských nadějí v Nitře.
Z týmových úspěchů nesmím zapomenout na 9. místo z Mistrovství světa
juniorů U21 v jihokorejském Changwonu
a na 5. místo z Mistrovství Evropy juniorů
U21. Ve svém věku beru jako velký úspěch
78. místo v mužském evropském žebříčku.
V současné době se připravuji na univerziádu, která se bude konat v červenci
v italské Neapoli. Na akci se velmi těším,
neboť na celosvětovou Olympiádu mládeže do Buenos Aires jsem se z pozice náhradníka bohužel nepodíval.
A jak tento „koníček“ kombinuješ se
svou vědeckou činností? Jsi v oktávě
– dá se to s blížící se maturitou vůbec
skloubit?
Hodně těžko. Teď máme těsně před maturitami, takže všechny ostatní činnosti kromě školy omezuji na nutné minimum. Ale
i přesto jsem se nedávno zúčastnil týdenní
měrné kampaně (v pořadí již šesté) v Ústavu jaderné fyziky Akademie věd v Řeži
u Prahy, kde spolu s Katedrou jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT zkoumáme transport a chemické
vlastnosti homologů supertěžkých prvků.
Tomuto oboru bych se chtěl i do budoucna
při studiu na vysoké škole věnovat. Dopis
o přijetí na vysokou mi už přišel, teď už
zbývá jenom ta maturita (směje se).
Druhým vědeckým koníčkem je technologie úpravy pitné vody. Je to trochu zvláštní
koníček, který se mi ale podařil s radioaktivitou spojit – zkoumám totiž na Chebsku
s Přírodovědeckou fakultou UK radioaktivní
prameny. Jsem rád, že jsem se mohl podílet
na zachycení nejaktivnějšího pramene na
území republiky – pramene, který je dvakrát
aktivnější než ty využívané v jáchymovských
lázních.
I můj třetí koníček – historie – jde částečně na radioaktivitu „napasovat“; v současné době se kromě účasti na různých
historických akcích věnuji mapování těžby
uranu na Nepomucku. Taky se zabývám
genealogií a v poslední době dějinami železnice ve Spáleném Poříčí, která navždy
zůstala jen na papíře.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
št ěstí při maturitě i do dalšího studia
a doufám, že Ti všechny tyto zájmy vydrží co nejdéle.
Bc. Václav Podroužek,
šéfredaktor,
ředitel MKS Lidový dům Blovice
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Divadlo v Doupěti
Den narození J. A. Komenského jsme
v Doupěti slavili divadlem. Průzkumníci
v Austrálii – představení, které hrálo hudební
divadlo Letadlo, nás vzali na průzkumnickou
výpravu do Austrálie za místními zvířátky.
Probudili jsme medvídka koalu, zazpívali
si s papouškem kakadu, závodili s klokany a polekali pštrosa. Zkrátka, zažili jsme

spoustu legrace a přitom jsme se mnohému
naučili.
Těší nás, že je Doupě místem příjemného
setkávání pro stále více dětí a jejich blízkých.
Info o dalších plánovaných akcích můžete
sledovat na www.doupeblovice.cz.
Za Doupě, z. s., M. Svobodová

Rodinná kronika
VÝZNAMNÉ VÝROČÍ – ZLATOU
SVATBU – 50. let společného života
oslavili dne 24. 4. 2019 v kruhu rodiny
manželé Alena a Josef Vlachovi, Blovice, 5. května čp. 684.
Blahopřejeme!

poděkování
Ráda bych velice poděkovala Městu Blovice a MKS Lidovému domu za osobní blahopřání k mým narozeninám.
Pavla Bystřická

vzpomínka

Odměny a tresty ve výchově
To bylo téma semináře, který proběhl
11. 4. 2019 v Doupěti. Společně s lektorkou
Mgr. Evou Mikešovou jsme se zamýšleli nad
tím, co vše může být odměnou a trestem
a proč tyto nástroje při výchově dětí využíváme, co tím děti učíme a jak to souvisí se
sebeúctou dítěte a důvěrou k jeho blízkým.
A odpovědi? Dostalo se nám jich a k tomu
se objevila spousta nových otázek. Velmi
stručně bych shrnula závěry ze semináře takto: Odměny a tresty jsou nástroji vnější moti-

vace, kterou chceme urychlit výchovu našich
dětí. Tresty poškozují vztah k sobě samému
(sebeúcta) a k trestajícímu (důvěra). Odměny oslabují vnitřní motivaci. Učí děti myslet
stylem „něco za něco“ nebo „co z toho budu
mít?“. Takže je jasné, že mnohem užitečnější
je v dětech udržovat vnitřní motivaci. A jak na
to? To bude téma příštího semináře.
Za Doupě, z. s., M. Svobodová

Existují lidé, kteří nám budou chybět věčně. Jsou to Ti, kteří se dotkli nejen našeho
srdce, ale i duše.
Dne 28. 4. 2019 uplynul již desátý smutný
rok od chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, obětavý tatínek, starostlivý
dědeček a tchán pan Jan Uzel.

Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Uzlova.

Informace o omezení provozu v Sýkorově ulici
Informujeme občany a návštěvníky Blovic,
že je v návaznosti na probíhající stavební akci
„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice“ velmi omezen provoz v Sýkorově ulici na
nádraží a přilehlých komunikacích Jirotova
a Bečvářova. Místa jsou označena dopravním
značením schváleným Policií ČR. Pro autobusovou dopravu byla zřízena náhradní zastávka
naproti prodejně p. Cinkové. Vozidla veřejné
autobusové dopravy parkují v areálu bývalé
firmy LEKOV, jezdí ulicí Bečvářovou, Jirotovou
ulicí., kde je instalován vhledem k šířce vo-

zovky zákaz stání. Obyvatelé bytového domu
Sýkorova 710/711 mohou využívat k příjezdu
a parkování Palackého ulici. Rovněž vývoz odpadů pro bytový dům a nádražní budovu bude
zřízen z Palackého ulice. Cestující vlakové
a autobusové dopravy mohou dočasně parkovat v Sýkorově ulici za železničním přejezdem,
dále mohou využít volné plochy v Raušarových sadech a v ulici U nádraží a Husova. Do
Sýkorovy ulice v úseku od Jirotovy ulice směrem k nádražní budově je povolen vjezd pouze
vozidlům stavby. Vozidla kamionové dopravy

nemají do Sýkorovy ulice vjezd povolen. Situaci bude monitorovat Policie ČR i Městská
policie Blovice. Z důvodu bezpečnosti je zakázán přístup k nádražní budově Palackého
ulicí, pro příchod na nádraží použijte přístup
Družstevní, Jirotovou a Husovou ulicí. Telefonní kontakt na zhotovitele je: p. Matěj Boukal.
Tel. 733 601 438. Omlouváme se za dočasné
omezení a komplikace.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice
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Vítání občánků
Starosta Blovic Bc. Robert Zelenka přivítal v sobotu 6. 4. 2019 nejmenší občánky
Blovic.
Popřál všem dětem i jejich rodičům do
života hodně zdraví a št ěstí. Maminky při
zápisu svých dětí do kroniky města dostaly
kytičku a miminka na památku hračku.
Pozváno bylo celkem 16 dětí narozených
od léta 2017 až do konce roku 2018. Přivítali
jsme, kromě jediného, všechna pozvaná miminka. Byli to:
Eliška Buřičová, Viktoria Bagi, Šimon
Martínek, Adam Beneš, Filip Hraběta, Miroslav Civiš, Matilda Brečková, Tomáš Faiman, Alice Fraňková, Čeněk Novák, Denis
Hanzlíček, Anna Močernaková, Martin Staněk, Diana Chejlavová, Jakub Vaníček.
Jsme rádi, když se z vítání občánků stane
sváteční den pro celé rodiny. Tak tomu bylo
i tuto sobotu, kdy nás potěšilo i slunečné
počasí. Hezké odpoledne si společně prožili
v obřadní síni i někteří prarodiče našich malých občánků. Z krásné dubnové soboty si
pak všichni odnesli mimo vlastních vzpomínek i pěkné fotografie svých dětí. Fotografie
zhotovila již tradičně paní Markéta Supíková
ze studia Fotografie Navrátil v Blovicích a
byly pro rodiče připraveny k převzetí na matrice od středy 17. 4. 2019.
Chtěla bych opět poděkovat všem dětem
ze Základní a Mateřské školy v Blovicích
a jejich p. učitelkám za krásné vystoupení.
Bez jejich básniček a písniček by vítání jistě
nebylo tak milé. S těmi staršími nacvičila,
i s hudebním doprovodem, krásné pásmo
písniček a básniček p. učitelka Kratochvílová
a p. učitelka Krpejšová. Roztomilé a vtipné
básničky přednášeli tradičně ti nejmenší –
děvčata a kluci z MŠ Blovice – pod vedením
p. učitelky Plechaté.

Fotografie stavebních prací „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice“

Miminka, která se narodí v průběhu roku
přivítáme opět na podzim 2019.

H. Brejchová, matrikářka

Fotografie z Vítání občánků v Blovicích
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Informace z kanceláře MAS Aktivios, z.s.

Vážení a milí,
na této stránce vám přináším stručné informace o výzvách na podporu projektů, které
naše společnost MAS Aktivios, z.s. již sice vyhlásila v rámci realizace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Aktivios
2014–2020 (CLLD_16_01_118), ale které jsou
zatím stále otevřené a možná čekají právě na
vás. Tak se podívejte, možná někoho z vás zaujmou, čas k podání ještě máte.
1) Od 15. 12. 2018 až do 31. 5. 2019 do
12 hod. je stále otevřena 3. výzva „MAS Aktivios – IROP – Infrastruktura pro sociální služby“.
Oprávněnými žadateli mohou být obce a organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky
obcí, nestátní neziskové organizace, církve,
církevní organizace, kteří poskytují sociální
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporován je nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební
úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování soc. služeb, obnovu a zkvalitnění
materiálně – technické základny stávajících
služeb a sociální práce s cílovými skupinami.
Mělo by jít o projekty, které se zaměřují na
vybudování zázemí pro: centra denních služeb,
denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, chráněné
bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní
centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické
dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané
péče, osobní asistence, odlehčovací služby,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra,
terénní programy, tísňová péče, průvodcovské
a předčitatelské služby, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného
bydlení, pečovatelská služba.
Podporované sociální služby nemohou být
určeny výlučně pro seniory a musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním
vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně
postižených osob.
Celková alokovaná částka této výzvy
je 18 mil. Kč, přičemž min. způsobilé
výdaje na projekt činí 400 tis. Kč, max.
7 mil. Kč.
Podrobnosti naleznete na https://www.masaktivios.cz/dotace-pro-vas/irop/opatreni-12-infrastruktura-pro-socialni-sluzby/3-vyzva-infrastruktura-pro-socialni-sluzby/

2) Od 15. 12. 2018 až do 31. 5. 2019 do
12 hod je stále otevřena 4. výzva „MAS Aktivios – IROP – Infrastruktura pro sociální
služby – sociální bydlení“. Oprávněnými
žadateli mohou být obce, nestátní neziskové
organizace, církve a církevní organizace.
Cílem této podpory je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení a je
určeno především pro osoby, které se ocitli
v bytové nouzi jako např. osoby spící venku
(např. ulice, pod mostem, nádraží, atd., osoby
v nízkoprahové noclehárně, osoby sezonně
užívající k přenocování prostory zařízení bez
lůžek, muži a ženy v azylovém domě, matky
nebo otcové s dětmi v azylovém domě, úplné
rodiny v azylovém domě, osoby v domě na
půli cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), osoby
bez přístřeší po vystěhování z bytu, žadatelé o azyl v azylových zařízeních, osoby po
opuštění věznice, osoby před opuštěním
zdravotnického zařízení, osoby po opuštění
dětské instituce či pěstounské péče a dále
ve výzvě.
Sociální bydlení musí splňovat parametry
stanovené pro IROP uvedené ve Specifických
pravidlech této výzvy.
Celková alokovaná částka této výzvy je
5 mil. Kč, přičemž min. způsobilé výdaje na
projekt činí 400 tis. Kč.
Podrobnosti naleznete na https://www.masaktivios.cz/dotace-pro-vas/irop/opatreni-12-infrastruktura-pro-socialni-sluzby/3-vyzva-infrastruktura-pro-socialni-sluzby/
3) Od 15. 12. 2018 do 30. 4. 2019 do
12 hod. je otevřena „Výzva MAS Aktivios
– podpora sociálních a návazných služeb
– II.“ v rámci operačního programu Zaměstnanost. Oprávněnými žadateli mohou být obce,
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované
obcemi, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, školy a školská zařízení.
Podporované aktivity v rámci výzvy
jsou:
a)	Registrované soc. služby podle zákona č. 108/2006 Sb. , které jsou zároveň
součástí sítě soc. služeb v krajském střednědobém plánu rozvoje soc. služeb Plzeňského
kraje (popř. obce) a dále soc. služby, poskytované pouze terénní a ambulantní formou. Jako
pobytové jsou jen odlehčovací služby a krizová
pomoc dle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociál. službách.

Příklady podporovaných služeb: odborné sociální poradenství – § 37, terénní programy –
§ 69, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi – § 65, raná
péče – § 54, kontaktní centra –
§ 59, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež – § 62, sociální rehabilitace –
§ 70, sociálně terapeutické dílny – § 67, služby
následné péče – § 64, podpora samostatného
bydlení – § 43, osobní asistence – § 39, odlehčovací služby – § 44.
b) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování – jedná se o programy
a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb se společensky prospěšným
charakterem (nikoli komerčním), které mají
příznivý dopad na osoby z cílových skupin
v území MAS (programy prevence a řešení
problémů v sociálně vyloučených lokalitách,
podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpora aktivit pro osoby
s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, podpora aktivit pro
osoby ohrožené závislostmi na návykových
látkách, včetně gamblingu a PC hrách, podpora probačních a resocializačních programů
pro osoby s alternativními tresty a opouštějícími zařízení pro výkon trestu odnětí svobody,
motivační programy přispívající k sociálnímu
začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení, podpora neformální a sdílené péče,
včetně domácí paliativní péče (na podporu
pečujících osob, ale i pro osoby potřebné),
aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability, podpora aktivit zaměřených na
rozvoj sociálního (dostupného) podporovatelného (prostupného bydlení) aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů
v oblasti bydlení a pracovně právních vztahů,
podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální
práce na svém území (včetně podpory výkonu sociální práce obcí, doplňkově – podpora
aktivit na vzdělávání pracovníků).
Celková alokovaná částka výzvy je
5 070 mil. Kč, minimální způsobilé výdaje
projektu činí 400.000 Kč, maximální výše
celkových způsobilých výdajů projektu činí
2 500.000 Kč.
Podrobnosti naleznete na https://www.masaktivios.cz/dotace-pro-vas/opz/opatreni-21podpora-socialnich-a-navaznych-sluzeb-/
4) Od 25.2.2019 do 18.4.2019 byla otevřena 2. výzva MAS vyhlášena v rámci
Programu a rozvoje venkova. Je určena pro
obce, zemědělské, nezemědělské i lesnické
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podnikatele, pro výrobce potravin a krmiv,
či jiných aktivních zpracovatelů zem. produktů. Celková alokace 2. výzvy PRV činila
14 920 858 Kč, sešlo se celkem 45 žádostí,
které nyní prochází administrativní kontrolou
a po té hodnocením.
Prezentace a další podrobné informace
včetně kontaktních osob naleznete na našem
webu: www.mas-aktivios.cz v sekci Dotace
pro vás.
Kromě výzev naše kancelář MAS Aktivios, z.s. pomáhá školám z našeho území
zcela zdarma s přípravou žádostí a pak i následnou administrací projektů do výzvy MŠMT
č. 02_18_064 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV
tzv. Šablony II. Upozorňuji, že ukončení příjmu
žádostí je 28. 6. 2019 ve 14 hod.

Základní i mateřské školy tak mohou pokračovat v aktivitách zahájených v rámci prvního
kola Šablon a ti, kteří žádost do prvního kola
nepodali, mají možnost to udělat nyní. Oproti
Šablonám I jsou rozšířeny o některé zajímavé aktivity – je možné pořádat projektové dny
nebo vybavit školu počítačovou technikou, zapojit do fungování základních škol kariérového
poradce a další. V této výzvě mohou žádat
i Základní umělecké školy a Střediska volného
času.
Dne 29. listopadu 2018 jsme uspořádali
v Přešticích vzdělávací seminář, který byl zaměřen zejména na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádosti o dotaci.
Více podrobností naleznete na https://www.
mas-aktivios.cz/dotace-pro-vas/sablony-proskoly/sablony-ii/

3. května 2019

No a na závěr ještě upozornění pro rodiče,
kteří uvažují dát své děti na některý z příměstských táborů, které naše MAS pořádá. Neváhejte, místa se plní velmi rychle a kapacity některých táborů jsou již někde zcela vyčerpány,
sledujte prosím naše stránky, sekce Příměstské tábory 2019.
Podrobné informace o výzvách, o realizovaných projektech a o naší další činnosti přineseme v našem Zpravodaji.
Krásné slunečné dny a na další spolupráci
s vámi se za celou kancelář MAS Aktivios, z.s.
v Nezdicích těší
Ing. Hana Bouchnerová,
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
a koordinátor projektu Příměstské tábory

Duben v muzeu
Vážení a milí příznivci Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.,
v dubnu jsme zažili v muzeu tolik krásných
a zajímavých akcí! Dovolte mi tedy krátké
ohlédnutí.
Ve čtvrtek 4. 4. se zaplnila zámecká kaple
a přilehlé prostory na Hradišti rodinou, kama-

rády, známými a uměleckými kolegy bratrů
Josefa a Václava Kašparových ze Žákavé.
Konalo se slavností otevření výstavy obrazů
a dřevořezeb těchto umělců. Vernisáž se
nesla ve slavnostně přátelském duchu – na
svého tatínka Václava vzpomínala nejen paní
Nováková, hlavní iniciátorka celé výstavy, ale

také například malíř, výtvarník a historik Stanislav Bukovský, jehož obrazy se staly předlohou některých z plastik Václava Kašpara.
Byl promítnut dokument Antonína Jiráčka
Kašparovy letokruhy, jenž zachycuje Václava
Kašpara jako velice pracovitého, pokorného
a citlivého člověka, vnímavého vůči kráse
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kolem sebe. Mluvené
slovo střídaly oblíbené
lidové písničky obou
bratrů v podání žáků
ZUŠ Blovice. Výstavu si
můžete prohlédnout až do
18. 5. 2019.
O týden později jsme byli svědky křtu knihy Josef Matějka (1881–1953). Doc. Emil
Koutský, autor publikace a Matějkův vnuk,
přiblížil přítomným osobnost svého dědečka, jeho život a dílo. Poutavé vyprávění
pana Koutského doplňovala klasická kytara
Václava Hřebce, Matějkova prapravnuka.
Mnohokrát děkujeme celé rodině za krásný
zážitek. Publikace je k zakoupení v pokladně muzea.
Během celého dubna jsme se v muzeu
připravovali na Velikonoce. Již tradičně
jsme oblékli stálé expozice do jarního kabátku a pak už vyhlížely děti z mateřských a základních škol, které se těšily na doprovodný
program. Moc nás potěšilo, že jich k nám
zavítala opravdu spousta! A tak jsme mohli téměř každé předvelikonoční dopoledne
strávit s malými zvídavými návštěvníky a jejich laskavým doprovodem, povídat si s nimi
o lidových a křesťanských tradicích a tvořit
velikonoční dekorace. Program Velikonoce
na Hradišti jsme zakončili Velikonočními
otevřenými dílnami, které se konaly na
Zelený čtvrtek. Díky nadšeným dětem, rodičům a prarodičům se zámeckým parkem

rozezněly řehtačky, trakárky a velikonoční
koledy! Sluníčko příjemně hřálo, všechno
se kolem zelenalo, vonělo ... zkrátka den
jako malovaný! Nakonec jsme snědli jidáše
a s přáním krásných a požehnaných svátků
se rozešli domů. Věřím, že by z nás měl někdejší zámecký zahradník pan Nejdl a jeho
ratolesti radost!
Poslední dubnovou sobotu jsme strávili
ve společnosti papíru. Papírová sobota,
kterou pro Vás již několik let připravujeme
ve spolupráci se SVČ Radovánek, byla
opět hojně navštívena. Celé odpoledne se
šikovné děti šikovných rodičů pouštěly s neuvěřitelnou chutí a soustředěním do výroby
papírových modelů aut, lodiček, draků, rytířů, zvířátek, kostlivců, vystřelovacích raket
a mnoha dalšího.
Od 1. května, kdy jsme oficiálně zahájili
letní návštěvnickou sezónu, máme jako každý rok otevřeno od úterý do neděle od 10 do
17 hod. Přijďte si prohlédnout expozice,
archeologickou výstavu Zrození kovu. Příběh bronzu a železa, výstavu Z minulosti
do budoucnosti partnerské organizace
Archaeocentrum Čechy – Bavorsko, nebo
se projít v zámeckém parku – v květnu je
nejkrásnější.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek

prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky
Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů,
cena 159–209 Kč/ks.
Prodej:
12. května a 9. června 2019
Blovice – u vlak. nádraží
12.30 h.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hodin
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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zprávy z juda
ROHRBACH – RAKOUSKO
13. 4. 2019 / MEZINÁRODNÍ

U10 (8–9 let) 			 30 kg
1. místo Jan JAVŮREK (6 × výhra nad
rakouskými žáky, nejtěžší boj svedl o finále
a ještě těžší utkání bylo ve finále, kde prohrával na sido /trest/, dokázal hodit velmi dobrého
soupeře na wazari a zvítězit).
CHEB
13. 4. 2019
U11 (9–10 let)				34 kg
5.–6. místo VÁCLAV ŠTASTNÝ (Vaškovi se
nepodařilo postoupit ze skupiny).
					38 kg
2. místo Terezka KADEŘÁVKOVÁ (opět
porážela kluky, takže je to výborný výsledek).
ROHRBACH – RAKOUSKO
14. 4. 2019 / MEZINÁRODNÍ
U 14 (12–13 let)			 50 kg
2. místo PETR HODEK (porazil postupně
Vybírala z Hranic, další 3 rakouské žáky, ve
finále nestačil na dalšího žáka z Rakouska ve
vyrovnaném boji).
				 60 kg
2. místo ŠIMON JAVŮREK
				 +66 kg
1. místo FRANTIŠEK HAVLÍČEK (všechny
soupeře porazil na ypony).
U 16 (14–15 let)				66 kg
7. místo VOJTĚCH VRÁTNÍK (10 žáků)		
					55 kg
9. místo PAVEL KOZÁK (17 žáků)
JARNÍ TURNAJ
DVOREC – NEPOMUK, 6. 4. 2019
MLÁĎATA
U9 (7–8 let) 			 27 kg
1. místo Eliáš Velíšek (vítězil vždy před
časovým limitem na ypony).
U11 (9–10 let)				28 kg
1. místo Jan Javůrek (4 × výhra na ypony).
			 30,5 kg
1. místo Filip František Špiler (také
vše na ypony).
					31 kg
1. místo Miloš Pešek (překvapil soupeře
a šel nekopromisně za vítězstvím).
					32 kg
3. místo Michal Fiala (pral se výborně,
chybělo kousek sportovního štěstí na ještě
lepší umístnění).

				 52 kg
1. místo Adam Karas (nenechal ujít
1. místo, vše na ypony).
U 13 mladší žáci				60 kg
1. místo Šimon Javůrek (ve vyrovnaných
utkáních zvítězil).
U 15 Starší žáci				50 kg
1. místo Petr Hodek (zasloužené vítězství).
				 60 kg
2. místo Pavel Kozák (vyhrál skupinu
i boj o finále, ve finále se zvítězit nepodařilo).
U 18 dorostenci				60 kg
3. místo Pavel Kozák (poprvé se utkal
v kategorii dorostu, jako starší žák druhým rokem, je to možné).
Na soutěži bylo 200 startujících. Všichni naši
se prali výborně a nikdo neodešel bez poháru
a diplomu.
VELKÁ CENA
MĚSTA BLATNÁ, 27. 4. 2019
U11 (9–10 let)				26 kg
3. místo Denis Havlíček (5 žáků).
				 28 kg
1. místo Jan Javůrek (12 žáků).
				 31 kg
3. místo Michal Fiala
5. místo Filip F. Špiler (13 žáků, oba prohráli se stejným soupeřem vítězem).
			 33,1 kg
5. místo Václav Štastný (8 žáků, mimo
vítězství prohrál 2 × pouze výrokem rozhodčího).
			 33,5 kg
3. místo Petra Kubánová (9 žáků, opět
porážela kluky).
				 46 kg
1. místo Adam Karas (4 žáci).
U13 MLADŠÍ ŽÁCI		 		46 kg
2. místo VÁCLAV Karas (5 žáků).
				 60 kg
1. místo Šimon Javůrek (4 žáci).

U 15 Starší žáci				38 kg
1. místo Filip Vrátník
U 18 dorostenci				66 kg
3. místo Vojtěch Vrátník (8 žáků).
SAMURAJSKÁ KATANA
JABLONEC NAD NISOU, 28. 4. 2019
U11 (9–10 let)		 28, 9 kg
1. místo Jan Javůrek (8 žáků, ve finále
porazil na ypon Brožka z Jablonce, který pravidelně vítězí na soutěžích naposledy na Slovenském poháru. A že je to soupeř výborný,
porazil Honzíka ve skupině na wazari, oba
postoupili, v dalších bojích porazili své soupeře
a ve finále se opět utkali.
U 13 mladší žáci				60 kg
1. místo Šimon Javůrek (6 žáků, také Šimon zvítězil 5 ×).
EVROPSKÝ TURNAJ MLÁDEŽE
MAĎARSKO – BUDAPEST CUP
28. 4. 2019
Na soutěž byli nominování naši starší žáci.
				 50 kg
Petr HODEK v 1. kole výhra, 2. kolo prohra
– vyřazen.
				 55 kg
Pavel KOZÁK v 1. a 2. kole vítězství, 3. kolo
prohra – vyřazen.
				 +81 kg
František HAVLÍČEK v 1. kole prohra, soupeř jej vytáhl do oprav tam opět prohra (bez
umístění).
V každé hmotnostní kategorii bylo 50 až
80 žáků a ti nejlepší z celé Evropy takže i jedno vítězství je úspěch. Všichni ještě po dva
dny (pondělí a úterý) se účastnili společných
treninků.
Za SK JUDO DDM Blovice
F. Vlčnovský
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Město Blovice
má nový facebook
Byl zahájen provoz
nového oficiálního
facebookového profilu města Blovice na adrese:
https://www.facebook.com
/mestobloviceoficial
(viz. QR kód).

Jsme firma založená v roce 1993 a v současné době máme přibližně 300
zaměstnanců.
Naším stěžejním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a
úpravu vody.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO NAŠEHO TÝMU!
VOLNÉ POZICE:
 OBSLUHA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ – SOU v oboru, znalost Heidenhein,
praxe v CNC, orientace v tech. výkresech
 ELEKTROMONTÉR – SOU elektrotechnické, vyhl. č. 50 výhodou
 MONTÉR – SOU nejlépe tech. zaměření, manuální zručnost, znalost
svařování výhodou
 KONSTRUKTÉR – SŠ, AJ/NJ, Solid Edge/AutoCad, SAP výhodou
 PARŤÁK / ZÁSTUPCE MISTRA – SOU/SŠ tech. směru, manuální zručnost,
výhodou: znalost 5S, štíhlé výroby, výhodou praxe na obdobné pozici

NABÍZÍME:
Perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti
Dobré platové ohodnocení dle kvalifikace a zkušeností
Profesní růst
Zaměstnanecké benefity – např. dotované závodní stravování,
Vánoční prémie (50 % z platu), dopravu z Plzně a okolí Blovic zdarma,
každoroční nárůst mezd
 Příjemné pracovní prostředí





Místo výkonu práce BLOVICE

Více informací na www.prominentsystems.cz
+420 378 227 148, +420 378 227 211
kariera@prominent.com

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
www.kovoodpad.cz
www.pneusec.cz
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Za legendou žokejem Josefem Váňou
a pardubickým perníkem
Blovičtí zahrádkáři vyjeli 27. dubna za zajímavostmi Pardubicka.
Nejprve jsme navštívili s p. průvodcem Šabatou dostihové závodiště. V r. 1874 se jako
doprovodný program parforsních honů (štvanice jelena se smečkou psů) zrodil dostih Velké
pardubické steeplechase. Hlavnímu závodu
předchází řada rámcových dostihů. 6 900 m,
31 překážek a slavný Taxisův příkop jsou
pojmy, které se k Velké pardubické váží. Nejúspěšnějším koněm historie je ryzák Železník
se čtyřmi vítěznými starty. Z jezdců dokázal
8 krát zvítězit český žokej Josef Váňa, jehož
sochu ve skutečné velikosti jsme několikrát objímali. Velká pardubická se pořádá každoročně
na podzim a patří mezi významné společenské
události.
Historické jádro Pardubic, např. Pernštýnské náměstí s měšťanskými domy, s barokním Domem U Jonáše a radnicí, je nádherné.
Dominantou města jsou Zelená brána a zámek. Dochované spojení nedobytné pevnosti
s pohodlnou zámeckou rezidencí je v České
republice unikátní. Vilém z Perštejna dal svůj
zámek vystavět ve stylu pozdní gotiky. Duch
renesance vnesli do interiérů jeho synové.
Procházka po mohutných zámeckých valech
nám odkryla další zajímavosti města např.
Winternitzovy Automatické mlýny z r. 1910.
Byly postaveny podle projektu architekta
J. Gočára.
Architekt Josef Gočár vyprojektoval též
pavilon Gočár v kubistickém slohu pro sla-

tinné lázně Bohdaneč. Zde jsme si prohlédli
hezký park, komplex lázeňských domů, městečko a hlavně nakoupili pardubický perník
a hořické trubičky.
Závěr naší cesty jsme ukončili v areálu
pohádkového zámku Žleby, který je v rozsáhlém anglickém parku. Interiéry jsou zařízené díky tehdejším majitelům Vilemíně

a Vincencovi Karlu Auerspergovým v novogotickém stylu podle módních anglických
předloh.
Počasí nám přálo, dálnice nebyly přeplněné, řidič i p. průvodkyně byli perfektní.
Za ČZS Hana Menclová

Setkání žákovských rockových kapel
Po více, než 30 letech se ZUŠ vrátila do
prostor zrenovované blovické sokolovny!
Uspořádala zde Rockový koncert s podtitulem „Setkání žákovských rockových kapel“.
Obě formace – KH Band a Rock Band – založil a umělecky vede pan Jan Militký, který
již řadu let pedagogicky působí v domažlické a blovické zušce. O hezký hudební zážitek se postaral pěvecký sbor Semtamtón
pod vedením Michaely Hatajové. Inspirací
pro všechny hráče na bicí nástroje byla určitě vystoupení obou domažlických bubeníků ze třídy pana Kamila Jindřicha. Blovická
ZUŠ se Sokolem dlouhodobě spolupracuje, vzpomeňme např. na loňské Staročeské
máje nebo na tanec České besedy na Plesu Republiky. Jako výraz ocenění těchto
dobrých vztahů byl výtěžek z koncertu věnován sokolům jako příspěvek k zakoupení vchodových dveří. Všem přispěvatelům
touto cestou děkujeme!
ZUŠ Blovice,
Eva Tupá
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Dům dětí a mládeže Blovice

B. Šroubková, J. Herboltová a velké poděkování patří též rozhodčím Martinu Faměrovi – alias
Bobr a Markovi Krejčímu (Mára), Tomáši Kojanovi, Radimu Fořtovi a Tomáši Macourkovi.
Veliký dík též patří vedení Gymnázia Blovice
za zapůjčení prostor tělocvičny a zázemí, které
přispěly k hladkému průběhu turnaje.
Do turnaje se přihlásilo 7 týmů, které byly
rozlosovány do dvou základních skupin, ze
kterých postupovaly vždy dva týmy na prvních
dvou místech a týmy v tabulkách na třetích
místech a čtvrtém místě sehrály svoji tabulku
o 5. až 7. místo. Týmy na prvních dvou místech
v každé tabulce hrály v tabulce o konečné pořadí na 1.–4. místě.
Celkové pořadí družstev:
1. místo Gymnázium Blovice
2. místo Mimoni ZŠ Sp. Poříčí
3. místo Tuči bomby Sp. Poříčí
4. místo HC Škoda Blovice
		
/ ZŠ Blovice
5. místo	Žinkovy NEVÍM
6. místo Tobysh s Team
7. místo Výtržníci Blovice
Složení družstev:
Mimoni – Domeček Sp. Poříčí – Dominik
Jiřinec (brankář), Jan Sýkora, Jan Jindřich, Natěj Vokáč, Petr Tříska, Jakub Lev
ZŠ Žinkovy NEVÍM – Denisa Horvátová
(brankář), Svejkovská Pavla, Vladař Michal,
Eret Václav, Macháčková Lucie, Václav Kůs,
Martin Kilbergr, Daniela Glatterová, Josef
Bohm, Eliška Bártová
Gymnázium Blovice – Šimeček Lukáš
(brankář), Kalousek Tomáš, Klán Tomáš, Petr
Bočan, Král Dan, Kopal Tomáš, Děkanovský
Vojta, Petr
HC Škoda – ZŠ Blovice – Vašek Herbolt,
Tomáš Kares, Tomáš Beneš, Tomáš Cibulka
Tobysh s team G – Blovice – Standa Hrobařík (brankář), Petr Hodek, Tadeáš Nádraský,
Michal Vaněk, Fanda Havlíček, Jindřich Zeman
Výtržníci z Bukurešti – ZŠ Blovice –
Jakub Milota (brankář), Pavel Samko, Lukáš
Pavlica, Václav Pavlica, Václav Pergl, Honza
Heide, Pavel Kozák
Tuči bomby – ZŠ Sp. Poříčí – Korda Filip
(brankář), Vaidiš Tomáš, Byron Jan, Mucha

Tabulka B:
XXXXXXX Žinkovy Tuþi
Tabulka B:NEVÍM bomby
Žinkovy
XXXXX Tuþi
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XXXXXXX Žinkovy
NEVÍM
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Žinkovy
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7:2 s
XXXXXXX
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NEVÍM Team
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2:7
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7:2
Team
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0:1
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Team
Výtržníci
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0:1
Blovice

Gymnáz.
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1:3
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XXXXX
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:1
Tuþi2bomby
02 ::17
XXXXXXX
0:7
1:0
XXXXXXX
1:0

Body
Branky
0 bodĤ
Body
2 :7
Branky
body
03 bodĤ
25 :: 37
63 bodĤ
body
5 : 23
XXXXXXX 6 bodĤ
Mimoni
Body5 : 2
Sp.PoĜíþ Branky
XXXXXXX
6:0
9 bodĤ
Mimoni
Body
15 : 1
Sp.PoĜíþ Branky
62 : 03
90 bodĤ
7 ::21
15
02 : 13
30 bodĤ
78 : 23
XXXXX
0:1
36 bodĤ
84 : 38
XXXXX
6 bodĤ
4:8

Výtržníci
Blovice
4:1
Výtržníci
Blovice
14 : 01
XXXXX
1:0
XXXXX

XXXXXXX

Body
Branky
6 bodĤ
Body
11 : 3
Branky
36 body
bodĤ
3 : :73
11
03 bodĤ
body
13 : 57
0 bodĤ
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PoĜadí
3.
PoĜadí
2.
3.
1.
2.
1.
PoĜadí
PoĜadí
1.
4.
1.
3.
4.
2.
3.
2.

PoĜadí
PoĜadí
1.
2.
1.
3.
2.
3.

Štěpán, Bláha Ondra, Tišer Ondřej, Kryštof Lucie Macháčková,
XXXXXXX Tomáš Klán, Kamil Petr,
Pavel Sanko, Vojta Děkanovský
Bláha
Brankáři turnaje: Dominik Jiřinec
Střelci
turnaje:
Celkové
poĜadí družstev:
			
Lukáš Šimeček
7 branek
– TomášGymnázium
Kalousek, Jan
Byron
1. místo
Blovice
Nejproduktivnější hráči: Tomáš Ka6 branek
– Petr
Hodek
2. místo
Mimoni
ZŠ Sp. PoĜíþí
Celkové
poĜadí
družstev:
lousek a Jan Byron
5 branek
– VáclavGymnázium
Herbolt,
JanSp.
Sýkora
3. místo
Tuþi
bomby
PoĜíþí
1.
Blovice
Pochvala: všem zúčastněným hráčům,
4 branky
– Petr Bočan
4. místo
HC Škoda
ZŠ Blovice
2.
Mimoni
ZŠBlovice/
Sp. PoĜíþí
kteří
předvedli vynikající sportovní výkony
3 branky
–
Eliška
Bártová,
Pavel
Svejkov5. místo
Žinkovy
NEVÍM
3.
Tuþi bomby
Sp. PoĜíþí
a dokázali, že se umějí i skvěle chovat na
ský, Dan
Král, Tomáš HC
Vaidiš
Tomáš
Kares ZŠ Blovice
6. místo
Tobysh
s Team
4.
Škoda
Blovice/
2 branky
– ŠtěpánŽinkovy
Mucha,NEVÍM
Matěj
Vokáč, sportovní akci.
7. místo
Výtržníci
Blovice
5.
Martin6.Kilbergr,
Michal
Vladař
místo
Tobysh s Team
Za DDM Blovice
1 branka
Krejčí, Michal
Vaněk,
7. místo– Petr Výtržníci
Blovice
Božena Šroubková a Jana Herboltová
VáclavSložení
Kůs, Jan
Král, Petr Tříska, Tomáš
družstev:
Beneš,Mimoni
Honza – Heide,
Pavla
Svejkovská,
Domeþek
Sp. PoĜíþí
- Dominik JiĜinec (brankáĜ), Jan Sýkora, Jan JindĜich, NatČj
Vokáþ, Petr
TĜíska, Jakub Lev,
Složení
družstev:
Mimoni – Domeþek Sp. PoĜíþí - Dominik JiĜinec (brankáĜ), Jan Sýkora, Jan JindĜich, NatČj
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V Plzni se konaly atletické závody
V sobotu 27. dubna 2019 se na atletickém
stadiónu TJ Sokol Petřín konaly atletické závody žactva, dorostu i dospělých. Tyto závody byly posledním dílem závodů v sokolské
všestrannosti. V uplynulých měsících se už
závodníci utkali v plavání, sportovní gymnastice a šplhu.
Z Blovic přijelo závodit velké množství
dětí ve všech žákovských kategoriích a jedna dorostenka.
Dopoledne se do atletického čtyřboje
zapojilo 14 děvčat. Soutěžily s mnoha dalšími závodnicemi v hodu kriketovým míčkem
(dorostenecká kategorie měla místo toho vrh
koulí), skoku do dálky, sprintu a vytrvalosti.
Všechna děvčata bojovala, co síly stačily
a podala velmi dobré výkony. Nakonec vyhrála dvě medaile. Třetí místo v kategorii
mladších žaček I obsadila Julie Petrová.
Kategorii dorostenek vyhrála Lucie Macháčková.
Odpoledne se do bojů o medaile zapojilo
12 chlapců. Disciplíny měli stejné, jen počasí
jim tolik nepřálo. Čas od času jejich zápolení
zkropil déšť. I zde jsme měli několik medailistů. V kategorii mladších žáků II skončil na
třetím místě Pavel Hrubý. U starších žáků na
stupni vítězů stáli hned dva kluci z Blovic –
druhý skončil Tomáš Bažant a první místo
vybojoval Radek Hrubý.
Protože se nikdo z naší jednoty neúčastnil závodů v gymnastice a na plavání bylo
jen několik závodníků, nebojovali jsme letos
o umístění v závodech sokolské všestrannosti.
Všem závodníkům děkujeme za jejich
výkony i bojovnost.
TJ Sokol Blovice

Mladí rybáři dostali svoje rybářské lístky
Praktickou zkouškou v DDM Blovice zakončili 29. dubna 2019 svoje roční snažení
mladí rybáři. Od září se pod vedením zkušeného rybáře pana Milana Bureše, který
vede kroužek od roku 1994, učí teorii. Když
se oteplí, vyráží vyzkoušet si získané dovednosti na sádky.

Po úspěšném složení zkoušek dostávají mladí rybáři svoje rybářské lístky. To je
opravňuje k samostatnému chytání ryb na
dva pruty.
Na fotografii zleva: Milan Bureš, Matyáš Dupal, Jakub Kovář a Miloš Pešek.

Ivan Bystřický
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Ukliďme Česko popáté v Blovicích
V sobotu 6. dubna proběhla opět úklidová akce „Ukliďme Česko“, v našem městě
již popáté. Tématem letošního úklidu byl
především úklid pneumatik z lesů a okolí řek. Největším závodem, který se letos
rovněž popáté zapojil do úklidové akce byla
ŠKODA AUTO, jejíž zaměstnanci v okolí svých závodů letos posbírali 1,5 tuny
odpadu. V loňském roce to bylo dokonce
7 tun. Celkem se 6. 4. 2019 zorganizovalo
2229 úklidů a zúčastnilo se kolem 80 tisíc
dobrovolníků. V počtu úklidů vede Středočeský a Jihomoravský kraj. V Plzeňském
kraji byl nejaktivnější Plzeň-jih.
Co se týče místního úklidu, tak jako
každý rok i letos úklid probíhal v příjemné
atmosféře, byla objevena řada kuriozit,
které si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.blovice.info. Celkem dorazilo
na 30 účastníků, z toho 22 dětí do 18 let.
Účastníci byli rozděleni do 6 skupin. 3 skupiny uklízely park Cecima podél řeky, potoka, rybníka až k panelce, další skupina
sbírala odpad kolem Cihelny a viaduktu, 5.
skupina podél silnice až k Seči a poslední
skupina objížděla a shromažďovala odpad
do Sběrného dvora v Blovicích.
Je příjemné vidět, že na řadě míst nepořádku ubývá. Což bohužel nelze říct o okolí rybníka v Cecimě… A čerstvou černou
skládku jsme bohužel objevili i na panelce
za rybníky v Cecimě, kde to v loňském roce
bylo kompletně uklizené. Celkem se v Blovicích posbíralo 52 pytlů odpadu.
Naší povinností je navrhnout řešení
zlepšení úklidové kázně v našem městě.
Dovolím si tedy za účastníky letošního
úklidu navrhnout zvýšení počtu fotopastí
na rizikových místech opakovaných skládek (např. panelka za rybníky v Cecimě,
okolí Cihelny, les na Dubí apod.) Zajištění
dostatečného počtu odpadkových košů,
kterých nám připadá, že je stále nedostatek a zajištění častějšího úklidu silničních
příkopů v okolí Blovic, případně i fotopastí
na rizikových místech – např. odpočívadlo
na cestě na Štítov. Každý občan pak může
pomoci tím, že černou skládku nahlásí přes
aplikaci ZmapujTo.
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem
účastníkům, kteří přišli a pomohli udělat
naše město zase o něco čistější a hezčí.
Děkuji tímto všem dětem, které byly i letos
velice aktivní – jmenovitě Martínkovi Cresovi, Lucince Červené, Pavlíkovi Stehlíkovi, Kryštůfkovi Synáčovi, Jirkovi Šilhánkovi,
Michalce Žáčkové, Aničce Šindelářové,
Danovi a Martinovi Královým, Vanessce,
Kristýnce a Petrušce Vaněčkovým, Aničce
Fialové i jejich rodičům, za to, že jim umožnili účastnit se této akce. Dál bych chtěla
poděkovat velké srdcařce úklidů v přírodě
Terezce Řípové, která do této akce přivedla
i své blízké. Také rodině Blovských, kteří se
léta aktivně zapojují do této akce a samo-

zřejmě blovickým hasičům v čele s Andrejem Červeným, který se každoročně podílí
na organizaci a spolu s Martinem Doležalem zapojují do úklidu mladé hasiče. Letos
jsme přivítali i zástupkyně z DDM Alenku
Průchovou a Hanku Herboltovou, které
měli jasně stanoven svůj cíl úklidu, který
se jim podařilo zdolat, moc děkujeme. Velký dík patří Ivanovi Bystřickému a Kubovi
Horovi, kteří byli opět nominováni na hlavní
svážeče odpadu, a tuto úlohu plní léta bez
protestů a spolehlivě. Dále bych chtěla poděkovat sestrám Lence a Janě Pospíšilovým, které se velice aktivně zapojily do této
akce, ač děvčata působí na první pohled
křehce, byl za nimi vidět kus práce, zřejmě
dobré geny. Zajímavostí pro mladší generace je, že rybníku v Cecimě, kterému se

při úklidu každý rok dobrovolníci věnují, se
říká Tampák, právě po jejich pradědečkovi,
který kdysi nechal rybník znovuobnovit. Poděkování patří samozřejmě i městu Blovice,
jmenovitě ing. Kosovi, který nám každoročně poskytuje pomůcky na úklid, kterých byl
letos obzvlášť nedostatek, protože úklidů
bylo opravdu mnoho…
Jelikož jsme se na Blovicku sešli již popáté, zajistili nám blovičtí hasiči po práci
překvapení v podobě jejich speciality– vyuděných špekáčků. Musím uznat, ač nejsem
zrovna příznivcem uzenin, tak kluci tohle
opravdu umí a až bude opět nějaká hasičská akce, pak posuďte sami…
Za organizátory: JUDr. Martina Králová
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zprávy z házené
OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN
TJ Sokol Chudenice × Blovice B 18:14 (11:6), 7. 4. 2019
Sestava:
brankářka: Simona Vyletová
obrana: Michaela Janochová, Denisa Synáčová, Petra Eretová, Barbora Kopelová
útok: Zuzana Hudecová (8), Martina Hrudičková (2), Veronika Ballínová (2), Lucie Sýkorová (1), Klára Černá (1)
V neděli jsme odjely sehrát první utkání
jarní části sezóny do Chudenic. Do utkání
s námi nastoupily hráčky družstva žen A,
a to M. Janochová, D. Synáčová a Z. Hudecová. Již celý podzim nás trápil nedostatek
obránkyň, což stále přetrvává. Proto dokud
je to možné, využíváme pomoc našeho
družstva žen A. Družstvo Chudenic je po
odehrané podzimní části sezóny o jediný

bod za námi a na podzim jsme soupeřky na
domácím hřišti porazily 23:19.
Začátek utkání měl pomalý nástup, kdy
v 9. minutě byl stav utkání 2:2. V 11. minutě již 4:2. Od začátku utkání jsme využívaly
rychlé protiútoky, stejně tak, jako soupeřky.
Bohužel naše střely končily spíše na tyčích
nebo mimo branku, oproti soupeřkám, které
téměř každý rychlý protiútok využily. V prvním poločase bylo z naší strany vidět mnoho
zkažených a hlavně nepřesných přihrávek.
Hra se proto odvíjela hlavně na našem brankovišti, kdy byl míč v držení hlavně soupeřek. Čemuž odpovídal i stav utkání po odehraném prvním poločase 11:6.
Do druhého poločasu jsme provedly
střídání v obraně, kdy Kopelovou vystřídala

Eretová. Ve 45. minutě byl stav utkání 15:12
a soupeřky jsme dotáhly alespoň na 3brankový rozdíl, kdy následně soupeřky využily
oddechový čas. V druhém poločase jsme
na vstřelené branky zvítězily a to především
díky útočnici Z. Hudecové, autorce 8. branek v tomto utkání. Ani to nám však nestačilo a náskok soupeřek jsme již nedotáhly.
V utkání jsme podlehly soupeřkám 18:14.
Příští víkend nás čeká utkání s družstvem Nezvěstic. Na podzim jsme s tímto
družstvem remízovaly a rády bychom je na
domácím hřišti porazily.
Utkání s přehledem vedl rozhodčí S. Zadražil.
Lucie Sýkorová, kapitánka družstva

Blovice B × TJ Sokol Nezvěstice 14:15 (8:8), 14. 4. 2019
Sestava:
brankářka: Simona Vyletová
obrana: Michaela Janochová, Denisa Synáčová, Barbora Kopelová
útok: Zuzana Hudecová (7), Veronika Ballínová (3), Lucie Sýkorová (2), Martina Hrudičková (2), Denisa Brunnerová, Klára Černá
Do druhého utkání jarní části sezóny
jsme nastoupily na domácím hřišti proti soupeřkám z Nezvěstic. V utkání nám
v obraně chyběla zraněná M. Punčochářová a P. Eretová, která do utkání nemohla
zasáhnout z důvodu pracovních povinností.
O pomoc jsme proto opět požádaly M. Janochovou a D. Synáčovou, které nám obětavě pomohly.
Počasí nám nepřálo a celé utkání jsme
odehrály za deště a poměrně chladného

počasí. Od prvních minut bylo utkání velmi
vyrovnané a soupeřky celý první poločas
vedly pouze o jedinou branku. Až ke konci první poločasu se nám podařilo srovnat
stav utkání na 8:8.
Do druhého poločasu jsme vstoupily
na výbornou a za pár minut jsme se dostaly poprvé v tomto utkání do vedení. Ve
38. minutě byl stav utkání 12:10. Poté došlo
z naší strany ke střídání v obraně, kdy na
postu beka vystřídala útočnice D. Brunnerová obránkyni D. Synáčovou a následně
střídala i obránkyně M. Janochová. Soupeřky se však nevzdaly a bojovaly až do
konce. Opět jsme ztroskotaly na střelbě
v útoku, kdy jsme 18. minut nebyly schopny
vstřelit branku a bezmocně přihlížely, jak
soupeřky stav utkání srovnaly na 14:14.
Následně se soupeřky dostaly do vedení

14:15 a do konce utkání zbývaly 2. minuty. Náš cíl byl jasný, a to utkání dohrát na
brankovišti soupeřek a stav utkání srovnat.
Ve 29. minutě si soupeřky vzaly oddechový
čas. Během 2. minut nám byl snad šestkrát
odpískán trestný hod, který jsme vždy rozehrály a vzápětí se vždy dostaly k dalšímu.
Závěr se nám bohužel nepovedl a branku
jsme již vstřelit nedokázaly. V utkání jsme
prohrály 14:15. Příští víkend máme volno
a 27. 4. odehrajeme utkání na domácí půdě
s družstvem Dobříva, které je v průběžném
pořadí Oblastního přeboru žen na posledním místě.
Utkání vedl rozhodčí Lukáš Zimmermann.
Lucie Sýkorová,
kapitánka družstva

1. liga žen
Stará Ves n. O. × Blovice A 18:19 (11:10), 28. 4. 2019
Sestava:
Brankařky: Černá Zlatuše, Vyletová
Simona
Obrana: Zelená Hana, Karlíková Eliška,
Synáčová Denisa, Janochová Michaela
Útok: Davídková Kateřina (9), Dardová
Anna (6), Vokurková Hana (4), Štenglová
Kateřina, Hudecová Zuzana
Poslední dubnovou neděli nás na svém
hřišti přivítalo jediné moravské družstvo
žen – děvčata ze Staré Vsi n/O. Jelikož byl
začátek utkání v dopoledních hodinách, vyrazily jsme na tuto dlouhou cestu vlakem už
v sobotu.
Do utkání jsme lépe vstoupily my a po
dvou útocích vedly o dvě branky. Náš ná-

skok soupeřky ale rychle smazaly a celý
první poločas byl naprosto vyrovnaný. Na
každou naši vstřelenou branku dokázaly
také odpovědět, až si nakonec do druhé
půle nesly náskok jedné branky právě ony.
Abychom mohly pomýšlet na výhru,
byla potřeba do druhého poločasu zlepšit hru v zadních řadách. Bohužel navíc
přišel brankový výpadek v útoku a rázem
jsme padaly o 4 branky, to už jsme za sebou měly odehranou polovinu hrací doby
druhé půle. Nepříznivý vývoj utkání jsme
ale nevzdaly, a i díky několika technickým
chybám soupeřek, které jsme v útoku dokázaly potrestat, jsme pomalu ale jistě
snižovaly jejich náskok. Závěr souboje
byl velice vypjatý, za stavu 18:18 se nám

30 sekund před koncem podařilo vstřelit
branku, ale soupeřkám zbylo ještě pár
vteřin na vyrovnání. Po rychlém rozehrání došlo k souboji ve středu hřiště a pan
rozhodčí proti nám zapískal šestku po
čase. Byla to už pátá šestka soupeřek, ale
druhá, kterou brankařka Černá dokázala
vychytat, a tak vítězíme těsným výsledkem 18:19 (11:10) a odvážíme si z Moravy
2 důležité body.
Všechny holky musím pochválit za
skvělý kolektivní výkon!
Kateřina Davídková,
kapitánka družstva
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Ohlédnutí za Velikonočním jarmarkem 2019
V sobotu 30. března 2019 se konal na
blovickém zámku v prostorách Muzea jižního Plzeňska tradiční Velikonoční jarmark.
Ten už vždy předznamenává nejen blížící
se svátky jara, ale i příchod jara samotného. Však také počasí bylo celý víkend teplé
a příjemné.
Prodejci na jarmarku se zase postarali
o to, aby příjemně bylo i návštěvníkům trhů.
Svým zbožím udělali radost všem, kdo na
zámek zavítali. Nechyběly tradiční výrobky jako pomlázky, perníčky, jarní oblečení,
dekorace, kraslice, šperky, mnoho slaných
i sladkých pamlsků. Přítomni byli i místní hasiči, žáci a učitelé SŠ Oselce a ženy
z ČSŽ.
Redakce BN

strana 16

Blovické noviny

3. května 2019

Letní činnost DDM Blovice
V letošním školním roce pracovnice DDM
Blovice opět připravily bohatou nabídku letní
činnosti, se kterou začínají skoro ihned po
skončení probíhajících táborů a již v měsíci lednu prezentují dětem a rodičům první
nabídky. Celkově letos nabízíme 14 letních
táborů pro cca 450 dětí. Již nyní jsou, až na
výjimky, všechna místa obsazena a u mnoha táborů je celá řada náhradníků. Bohužel,
více táborů nemůžeme z provozních ani
z kapacitních důvodů nabídnout. Když se
nyní podíváte na naše webové stránky zjistíte, že po celé prázdniny, v každém týdnu
nabízíme minimálně jeden tábor.
V současné době pedagogové připravují podrobné programy táborů, organizační
zabezpečení a celotáborové hry. Z tematických programových okruhů připomeňme na
LT Kořen celotáborovou hru Pán prstenů pro
více než 110 dětí, dále připravujeme program
na příměstské, jezdecké, sportovní a turistické tábory. Tábor ve Svržně bude letos mít
téma Anděl Páně, kdy budeme hledat jablko
poznání, judistický tábor bude mít sportovní
náplň, na Expedici se dozvíme něco nového
ze života Keltů. Poznat část České republiky
se budeme snažit na táboře Křížem krážem
po jižní Moravě a Šumavu budeme zkoumat z táborových základen v Horažďovicích
a z Nýrska.
Přípravy jsou v plném proudu i na tanečních táborech a na táboře s výukou angličtiny. Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční
činnosti DDM Blovice a tak doufáme, že
i letos se nám podaří dětem zprostředkovat
nevšední zážitky a ukončíme tak úspěšně
školní rok. Bližší informace k jednotlivým táborům Vám poskytnou pracovnice DDM.

KT, odbor Bolevec Plze
ve spolupráci s mstem Blovice a Muzeem jižního Plzeska
poádá v sobotu 25. kvtna 2019
9. roník pší a cyklistické akce (horská kola)

na trasách: 3.5, 7, 15, 20, 25 a 50 km
Start Blovice – nádraží D – 7,30 - 9,45 hodin, pokraování startu v rámci cíle do 16 hodin
Start a cíl Blovice, hotel Panský dm – 10 až 21 hodin.
Trasa: 3,5 - BLOUDNÍ BLOVICEMI – koárková trasa, (sousoší Ukižování, zámek)
Trasa: 7 – PES VLICE NA ZÁMEK - Blovice, Vlice, Blovice (sousoší Ukižování, zámek)
Trasa: 15 – NA BUKOVOU HORU

Blovice, Vlice, Blovice (sousoší Ukižování, zámek)

Trasa: 20 – PES BUKOVOU HORU DO ŽDÍRECKÉ ZOO

Blovice, Vlice, Buková hora, Ždírec, Žár, Smederov, Blovice (sousoší Ukižování, zámek)

Trasa: 25 – PES BUKOVOU HORU NA DUBE

Za DDM Blovice
Ing. Božena Šroubková

Blovice, Vlice, Buková hora, Dube –„Naklonný obelisk“ - památník americkým letcm, vyhlídka Kámen,
Ždírec, Žár, Smederov, Blovice (sousoší Ukižování, zámek)

Trasa: 25 – PES JEZEVÍ SKÁLU A BUKOVOU HORU DO ŽDÍRECKÉ ZOO

Blovice, Chocenice, Bzí – Jezeví skála, Jarov, Mcholupy, Buková hora, Ždírec, Žár, Smederov, Blovice
(sousoší Ukižování, zámek)

Trasa: 50 – BLUDNÍKOVA 50

Blovice, Chocenice, Bzí, Jezeví skála, Letiny, Žinkovy, Žinkovský templ, Nový rybník (kemp – možnost
oberstvení), Nepomuk, Klášter, Dube – „Naklonný obelisk“ - památník americkým letcm, Buková hora,
Vlice, Blovice

Cíl:

Blovice – hotel Panský dm - 10 – 21 hodin

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
možnost zakoupení pochodové vizitky a vizitek odboru Bolevec
od 17 hodin hraje v cíli kapela LAZARBAND

Zajímavosti na trasách: Blovice – židovský hbitov, zámek Hradišt - Muzeum jižního Plzeska,
sousoší Ukižování; pivovar Letiny, zámek v Žinkovech, Bzí nebo též Jezeví skála (proslula v roce 1419
kázáním plzeského faráe Václava Korandy, který zde na svahu pod širým nebem šíil Husovo uení.
Místu se íká Korandovy kameny. V blízkosti Velká skála s objeveným neolitickým sídlištm), kaplika
sv, Rozálie, pírodní park Buková hora – Chýlava, vyhlídka Kámen, Dube - „Naklonný obelisk“ památník americkým letcm, Ždírecká ZOO – pírodní park s umlecky zpracovanými sochami zvíat ze
deva a kovu

Oberstvení pi cest: ŽDÍRECKÁ HOSPODA
Ubytování nezajišujeme ! Lze si ho individuáln zajistit v Plzni na kolejích ZU u pí Menclové
(hmenclov@skm.zcu.cz) nebo v Blovicích v hotelu Panský dm – (pansky.dum@email.cz), tel. 222 539 539)

Kontakt:

Miluše Plechatá,

mob. 737 340 739

plechata.kctbolevec@seznam.cz

www.kctbolevec.cz
www.facebook.com/kctbolevec
Foto z jezdeckého tábora

www.dragonprint.cz
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DĪm dĒtí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice
poĢádá pobytový výlet pro dĒti

FARMA
MOULISOVÝCH
MILÍNOV
Kdy:

21. Āervna 2019–22. Āervna 2019 (pátek–sobota)

Cena:

350 KĀ (v cenĒ je zahrnuta doprava, pobyt, program, strava)

Odjezd:

21. 6. 2019 vlakem v 16.22 hodin
(sraz v 16.00 hodin na nádraží v Blovicích)

PĢíjezd:

22.6. 2019 ve 12.37 hodin vlakem do Blovic

S sebou: vhodné obleĀení, vhodnou obuv, hygienické potĢeby,
ruĀník, pláštĒnku, baterku, karimatku, spacák, batĪžek,
láhev na pití, vĒci osobní potĢeby (karty, plyšák, aj.)
O farmĒ: Dnešní lidé, pĢevážnĒ dĒti, vĒdí jen málo o vzniku a pĪvodu
naší potravy. Mnoho z nich si neuvĒdomuje souvislost mezi
jogurtem v lednici a krávou. Našim cílem je zajímavou
formou, pomocí vlastního prožitku, poznat zemĒdĒlství,
život na vesnici, na farmĒ, tak trochu jiný svĒt v této
pĢetechnizované dobĒ. DĒti si u nás vyzkouší poznat venkov
všemi smysly. Na závĒr dne dĒti pĢespí ve stodole na senĒ.
Informace:

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

PĢihlášky:

do 7. Āervna 2019 a zároveĜ je nutné akci zaplatit
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DĪm dĒtí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz
zve na výlet pro rodiĀe s dĒtmi

DđTSKÝ SVđT
LVÍÿEK PLZEě
Termín:

17. kvĒtna 2019 (pátek)

Cena:

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

Informace:

Šárka Fialová (tel.: 604 293 473)

PĢihlášky:

do 10. kvĒtna 2019
a zároveĜ je nutné výlet zaplatit!!!
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Pouťová zábava a občerstvení
celé odpoledne i večer

3. května 2019

Hlavní scéna:

Dolní dvůr:

14:00 zahájení akce, hraje ORION
14:15-14:30 Taneční přípravka
14:30-14:50 Skupina X - školní kapela
15:00-15:15 Dragons - školní kapela
15:30-16:00 Stříkáme pěnu
16:00-16:15 Taneční skupina 100% dance
16:45-17:00 Taneční skupina Shahinez
17:00-18:00 ABBA Stars
18:30-20:30 ORION
21:00-22:30 Pilsen QUEEN Tribute Band
22:45-01:00 ORION

14:00 zahájení akce
14:00-18:00
■ zábavný program
s Pavlem Justichem
■ dětské hřiště:
obří skluzavka,
trampolína,
skákací hrad,
řetízkový kolotoč
■ vytváření maxi bublin
■ malování na obličej

12
9ú
27
(9ĳ

(1

2

Přijďte ochutnat místní
farmářské pivo Zlatá kráva
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Naše inzerce :
BEZPLATNÁ
ŘÁDKOVÁ INZERTNÍ RUBRIKA

Allianz pojišĢovna a.s.

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.

novČ otevĜeno – Blovice, Husova 689
(bývalá prodejna Tabáku u potravin PondČlík)

U nás si sjednáte:
Prodám trámy různých rozměrů, dále fošny, prkna a palivové dřevo. Cena dohodou,
telefon 604 570 939.
Prodám velký žebřiňák, popř. jen loukoťová kola, vhodné k dekoraci zahrady. Tel.
737 122 298
Prodám skleněné cihly 25 × 12 × 6 cm, cca
200 ks. Tel. 737 122 298.
Prodám přívěs za zahradní traktor (nebo
sekačku) 160 × 120 × 40 cm, malá kola, sedačka, ruční brzda. Tel. 737 122 298.
Prodám sedací soupravu. Kompletní
set, ohýbané dřevo (firma Jelínek). Cena:
19.000 Kč, při rychlé dohodě sleva. Tel.:
775 426 301.
Prodám přívěs za os. auto, menší kola
4.00–8. Tovární výroba, STK platná, cena
2.500 Kč. Tel.: 728 106 884.
Prodám větší množství záhonových obrubníků, i jednotlivě, dále malý šrotovník vhodný
pro drobné chovatele, 3fázový elektromotor
o výkonu 3 kW a elektrický stolní mandl – válec 60 cm. Ceny dohodou, tel.: 721 131 865.
Prodám bubnovou sekačku na vysokou
trávu. Pův. cena 25 tis., nyní 12 tis., tel.:
721 941 415.
Prodám starožitnou ložnici – 2 postele
bez matrací, 2 skříně, 2 noční stolky, komoda se zrcadlem, cena 40.000 Kč. Tel.:
730 930 027.
Koupím jednosedadlového pionýra JAWA
550, 555 nebo BABETTU, možno i nepojízdné nebo jen díly. Tel.: 728 071 803.
Hledám byt k pronájmu o velikosti 2+kk,
2+1 nebo i 3+1 v Blovicích. Tel. 737 516 517.
Hledám pronájem garáže na Hájku. Tel.:
605 312 391.
Nabízím pronájem garáže na Hájku v Zahradní 674 Blovice. Mob.: 732 725 155

AutopojištČní
(podle najetých km)
PojištČní majetku
Cestovní pojištČní
Životní pojištČní

Penzijní spoĜení
PojištČní podnikatelĤ
Stavební spoĜení
Hypotéka

Otevírací doba:
pondČlí
úterý
stĜeda
þtvrtek
pátek

9 – 17 h
8 – 15 h
9 – 17 h
8 – 15 h
8 – 13 h

ýím více smluv u nás máte, tím máte levnČjší pojistné.

TČšíme se na Vaši návštČvu.

Kontakty:

e-mail: jana.sramkova@iallianz.cz
pavla.vyoralkova@iallianz.cz
josef.sramek@allianz.cz

tel. 728 874 983
tel. 606 407 002
tel. 777 196 715

Příští Blovické noviny vyjdou
17. 5. 2019
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