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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dnešní výtisk Blovických novin vychází
téměř přesně v polovině letošního roku,
tedy 8 měsíců od mého zvolení do funkce
starosty města. Nechci se zde pustit do nějakého bilancování a ani mi to nepřísluší.
Spíše bych se chtěl s Vámi podělit o můj
dobrý pocit z dosavadní vykonané práce,
z práce, která je velmi pestrá a baví mě
a to i díky, z mého pohledu, bezproblémové
a konstruktivní spolupráci se všemi kolegy,
tedy zaměstnanci MěÚ a města Blovice.
Pokračujeme v již nachystaných akcích,
připravujeme nebo jsme již zahájili projekty
nové. Samozřejmě vím o problémech a nedostatcích, které v našem městě máme,
o kterých jsem byl Vámi občany informován
a doufám, že velkou část z nich se nám podaří napravit.
O velké většině projektů a akcí v našem městě jste zde průběžně informováni.
Zmíním tedy záměry, o kterých jsme dosud
tolik nehovořili. Jedná se o aktivity, které
bychom výhledově rádi uskutečnili v areálu
blovické cihelny. S jejím majitelem jednáme o případném odkupu. Celé území by
pak mohlo tvořit jakýsi městský park, tedy
území které by sloužilo k odpočinku, ke
sportování a kde by mohlo být k tomuto vybudováno i odpovídající zázemí. Vybrané
části, kde by nedocházelo ke kolizi s ochranou ŽP, by mohli sloužit k uložení stavebního výkopku, s čímž má město dlouhodobě
problém. Dalším tématem je možná podpora formou finančního příspěvku na vybudování či modernizaci studní a zejména vrtů.

A to v místech, kde
je velmi nereálné
vybudování veřejného
vodovodu.
Jedná se zejména
o sídla spadající
pod město Blovice.
Připravujeme k tomuto dotazníkové
šetření. O celé této
problematice budete následně podrobněji informováni.
Právě v době, kdy si první z Vás budou
v novinách číst, bude probíhat v zámecké
kapli Svatého Ondřeje slavností předání
vysvědčení žákům devátých tříd naší ZŠ
a nejen těmto žákům, ale všem ostatním
začnou prázdniny. Vzhledem ke klimatickým trendům budou určitě slunečné a horké. Přeji tedy, nejen našim nejmenším, ale
Vám všem blovickým občanům, aby jste si
tyto nadcházející letní měsíce užili hlavně
ve zdraví a pokud možno si i odpočinuli.
Ti co budou ve městě, ať si nenechají ujít
chystaná představení letního kina v rámci
akce „Léto za Liďákem“. U Blovických novin, které se pro Vás snažíme stále zlepšovat a myslím, že se nám to až na malé
výjimky daří, se tu opět sejdeme poslední
srpnový pátek. První zářijový víkend pak
bude patřit městským slavnostem, na které
Vás tímto s předstihem také zvu.

Dnes
Dnes si
si můžete
můžetepřečíst
přečíst
• Slovo starosty
• „Léto za Liďákem“ se blíží
• Letná 2019
• Oprava komunikací
v Raušarových sadech
• Rozloučení s předškolními dětmi
v MŠ Blovice
• Závěr školního roku v gymnáziu
• Sucho a kůrovec v našich lesích
• Zhodnocení hospodaření města
v roce 2018
• Uctění památky legionáře
J. Kašpárka
• Pozvánky na kulturní akce
• Informace ze sportu
Redakce BN přeje všem čtenářům
pohodové letní prázdniny.

Robert Zelenka,
starosta města

srdečně vás zveme na Městské
slavnosti a pouť 6.–8. září 2019

Upozornění:
další Blovické noviny vyjdou
30. srpna
POZOR – uzávěrka bude již
22. srpna do 16 hodin!
ilustrační foto
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Červen v Lidovém domě
Dovolte mi krátké ohlédnutí za červnovými akcemi v Lidovém domě v Blovicích. Ve
středu 12.6. jsme u nás přivítali Patrika Kellera, autora čerstvě vydané knihy o kompletní historii Nepomucka v období Protektorátu
Čechy a Morava, v rámci přednášky „Zelená Hora 1939–1945“. Po skončení poutavé
přednášky došlo i na volnou diskuzi na dané
téma.

• Přijímáme přihlášky na podzimní
základní kurz tance a společenské
výchovy, který bude zahájen
13. 9. 2019.
NADCHÁZEJÍCÍ AKCE:
„Léto za Liďákem“
• 16. 7. 16.00
PLZEŇSKÁ SEDMA – odpolední
posezení s dechovým orchestrem
• 23. 7. 21.30
Letní kino – Bohemian Rhapsody
•   6. 8. 21.00
Letní kino – Ženy v běhu
• 20. 8. 20.30
Letní kino – Vetřelec: Covenant
• 13. 9. Zahájení tanečních kurzů
• Muzikál Voda nad vodou –
neděle 3. 11. 2019, 13.30 hod
Vstupenky již k dispozici
v kanceláři MKS Lidový dům.

Bližší informace o dalších plánovaných akcích najdete na našich
stránkách:
w w w. f a c e b o o k . c o m / l d b l ov i c e
a www.lidovydumblovice.cz
Tel.: 371 522 236, 737 740 174, mail:
info@ldblovice.cz
Václav Podroužek

V chladném prostředí sálu jsme pokračovali v pátek 14. 6., tentokrát s vážnou hudbou
komorního smyčcového souboru L´estro arco
ze ZUŠ Starý Plzenec, který zde v perfektním
podání ztvárnil „Smyčce A. Vivaldio“. Tato
vzácná a milá návštěva všechny přítomné
v sále osvěžila svým neskutečným talentem
a radostí z hudby. Celému souboru přeji udržení si nádherného elánu, noblesy a radosti,
kterou takto předávají svým posluchačům.
V neděli si pak na své přišli i ti nejmenší.
Loutková revue u nás představila pohádku „Na kouzelném paloučku“, kam zavítali
i legendární kamarádi Jů a Hele. Věřím, že
i mnozí rodiče nostalgicky zavzpomínali na

tuto dvojici z televize a společně s dětmi si
akci užili.
Chystáme pro Vás spoustu dalších zajímavých akcí, jak na letní prázdniny („Léto za
Liďákem“), tak i na další podzimní sezónu.
Vše můžete sledovat na našich stránkách
a Facebooku.
Děkuji všem, kteří se i přes parné dny zúčastnili a těším se na nadcházející akce!
Všem čtenářům přeji za celý Lidový dům
v Blovicích pohodové letní prázdniny.
Václav Podroužek
ředitel MKS Lidový dům Blovice
šéfredaktor

Koncerty pro dobrou věc
Mnoho hudebních
talentů ze Zdemyslic
prošlo a prochází rukama pedagogů ZUŠ
Blovice. Stalo se již
hezkou tradicí jedenkrát ročně zavítat do
malebného zdemyslického kostelíku a uspořádat koncert místních
malých muzikantů.
Přípravy na tuto
podzimní událost pro
děti, jejich rodiče, prarodiče a přátele hudby
jsou v plném proudu
a budeme vás včas
informovat o datu konání.
Prozatím uveřejňujeme otevřený dopis
iniciátora těchto akcí pana Šimka, který
jistě dobře poslouží k zamyšlení nás všech.
Eva Tupá
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Kostel ve Zdemyslicích
Chodíme nebo jezdíme kolem něj. Někdo často, někdo občas. Když se zastavíme
a zamyslíme, můžeme si spoustu věcí připomenout.
Kostel můžeme chápat jako historickou
památku, nejstarší v obci. Určitě pestrá
a mnohdy napínavá i pohnutá minulost. Také
si můžeme uvědomit jeho duchovní význam
ve smyslu víry. Dnes už bude opravdu věřících asi menšina z nás, takže pravidelné bohoslužby už se zde nekonají. Avšak existuje
ještě jeden úhel pohledu - a sice, řekl bych,
historicko-kulturní. Já osobně cítím obrovskou úctu. Nejen ke kostelu a lidem, kteří se
o něj po staletí starali, ale také k lidem, pro
které byl v těžkých dobách jedinou duchovní
útěchou. Chodili pravidelně do kostela, aby
modlitbou poděkovali třeba za dobrou úrodu
a vzpomněli na všechny nezdary a podobně. Zkuste si představit, kolik našich občanů
do kostela přišlo ve svých prvních dětských
botkách, aby se zde při kázání učili pokoře
a úctě k druhým lidem i slušnému chování
ke starším. Ti samí lidé později klečeli před
oltářem ve svůj svatební den, pokřtili zde své
děti a učili je všemu dobrému, co sami uměli. Nesmíme zapomenout, kolik z nich pak na

konci svých pozemských dnů odjelo z kostela na svou cestu poslední.
A právě to je ten důvod, a doufám, že to
tak necítím jen já, proč bychom se měli snažit odkaz našich předků (kostel) zachránit.
Z obrovské úcty ke všem, pro které náš kostel tolik znamenal.
Píši tento otevřený dopis proto, abych
vysvětlil, proč pořádáme v kostele tyto koncerty. Drobná dobrovolná částka, která se
na koncertech vybere, samozřejmě mnoho
nevyřeší. Kostel je napaden červotočem
v takové míře, že jediným účinným způsobem záchrany je metoda zaplynování (cca
120–150 tisíc korun).
Chtěl bych věřit, že tyto koncerty alespoň
vyvolají diskuzi o záchraně kostela. Je určitě
nádherným zážitkem vidět dnes malé děti,
pro které je to první vystoupení v životě, jak
naplno prožívají tenhle pro ně důležitý skutek. Jak jsou hrdé před svými blízkými.
Snad jednou ony vrátí do naší obce tento druh kultury a budou se snažit náš kostel
zachránit.
Miroslav Šimek
Zdemyslice

28. června 2019
Sboreček ZUŠ
Blovice vyráží
do světa!

Úsměv a slzy dojetí dokázalo vytvořit na
tvářích posluchačů už několikrát letošní premiérové představení Sborečku pod vedením
Kateřiny Falcové. Jejich podání Muzikantské
pohádky, kde dochází k propojení zpěvu
a scénického zpracování došlo k zaslouženému uznání ze strany autora Dalibora Bárty
a kostýmní výtvarnice Dany Raunerové na
nedávné produkci v Nebílovském zámku.
Vítězství nad tříhlavou saní korunují sólová čísla prince Jiřího Koutského, princezny
Ivany Bystřické v alternaci s Julií Koutskou
a vodnice Kláry Šustrové. Největší úspěch
sklidila role moudré babky v podání Ludmily Karpíškové. Celým vystoupením provází
spolehlivě Eliška Karpíšková.
V Blovicích proběhla již 3 představení –
jako první se mohli potěšit letošní předškoláčci z místní mateřské školky.
Zapojení školy do projektu EU Šablony II
umožňuje přenést toto zdařilé představení do
jiných prostor a setkat se s dalšími odborníky.
25. 6. vyjíždí Sboreček na sever. Setká se

Sboreček v sále zámku Nebílovy
Sboreček v parku zámku Nebílovy s autorem
Muzikantské pohádky D. Bártou
a výtvarnicí D. Raunerovou

s chrásteckou třídou literárně-dramatického
oboru. Ve workshopu pod vedením sólisty
DJKT Lukáše Ondruše načerpá nápady pro
další práci a potěší tamější veřejnost další reprízou představení Muzikantské pohádky.
Eva Tupá
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„Léto za Liďákem“ se blíží!
Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostal poslední výtisk Blovických novin před letními prázdninami (další
vyjdou až v pátek 30. 8.), které budou zajímavé
i za Lidovým domem v Blovicích.
Odstartujeme totiž první „Léto za Liďákem“!
V úterý 16. 7. se můžete těšit na odpolední posezení s dechovým orchestrem PLZEŇSKÁ
SEDMA, jejichž repertoár je zaměřen na známé lidové písně a evergreeny (vstupné 50 Kč).
Pokračovat budeme LETNÍM KINEM, které
k nám zavítá celkem třikrát! Tuto novinku zahájíme v úterý 23. 7. filmovým trhákem Bohemian Rhapsody (začátek promítání od 21.30),
následovat budou v úterý 6. 8. Ženy v běhu
(od 21.00) a posledním filmem bude Vetřelec:

Covenant v úterý 20. 8. (od 20.30). Na všechna promítání bude vstupné jednotné 80 Kč,
ovšem máme pro Vás připravenou zajímavou
nabídku! Každý, kdo přijde do letního kina za
Lidovým domem s platnou vstupenkou z biotopu v Blovicích ze dne promítání aktuálního
filmu, bude mít vstup na promítání za pouhých
50 Kč! Promítání bude za každého počasí –
náhradní prostory na sále!
Vstup na všechny akce „Léta za Liďákem“
bude jak od náměstí, tak zadní cestou od
kostela (vše bude označeno). Posezení bude
zajištěno venkovní i částečně kryté na pivních
setech (pozor omezené množství míst) a dále
na trávě v prostoru pod stromy.
Drobné občerstvení a pití zajištěno!

Sledovat veškeré aktuality můžete na našich
nových webových stránkách www.lidovydumblovice.cz nebo na Facebooku www.facebook.
com/ldblovice.
Všem děkuji za uplynulou plesovou sezónu,
přeji Vám krásné a pohodové letní prázdniny
a těším se na společná setkání během „Léta
za Liďákem“!
Václav Podroužek
ředitel MKS Lidovým dům Blovice
šéfredaktor BN

5. ročník Cesty do pohádky je za námi!
V neděli 9. 6. 2019 se Cecima na chvíli stala pohádkovou zemí. Děti se potkaly s kouzelnými babičkami, Křemílkem a Vochomůrkou,
loupežníky, čarodějnicemi, vílou, vodníky,
Ferdou Mravencem a Beruškou, kominíky,
čerticemi, Jiříkem a Zlatovláskou a rybáři. Aby
děti cestu zvládly, potřebovaly dávku odvahy,
pohybové zdatnosti, přesnou mušku, bystrou
mysl, vynalézavost, fantazii, nadšení a taky

trochu štěstí. Za to dostaly od pohádkových
bytostí různé dary. Tím nejcennějším byla zlatá rybka, která jim možná splní tři přání…

Celá akce trvala přibližně tři hodiny. Ovšem
příprava takové akce
si žádá hodin podstatně více. To proto, že je
potřeba sezvat pohádkové bytosti, vyspravit
nebo ušít nové kostýmy,
doladit doplňky a celé
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stanoviště, rozmyslet úkoly, tak aby je zvládly i ty nejmenší děti a zároveň byly ještě dost
atraktivní pro ty starší, vysekat a uklidit Cecimu, připravit občerstvení, vymyslet dárky
pro děti, navrhnout a vytisknout mapičky,
distribuovat letáčky, rozeslat pozvánky,
atd. Letos se na organizaci akce podílelo
25 osob, město Blovice nechalo vysekat
cesty v Cecimě a MAS Aktivios podpořil akci
finančně.
Cestu do pohádky prošlo více než
160 dětí! To bylo nad naše očekávání.
Velké díky patří všem zúčastněným.
Za organizátory M. Svobodová

LETNÁ 2019
Nedělní demonstrace v Praze na Letné
byla přímým pokračováním demonstrace
v roce 1989. Tehdy se protestovalo proti
vládě jedné strany, teď proti vládě jednoho
oligarchy. Vystihuje to heslo, které jsem na
Letné viděl a velice se mně líbilo:“ Konec
vlády jedné straky“. Tehdy nám vládla skupina papalášů z jedné strany, dnes skupina
papalášů jedné morálky. A jaké morálky.
Soudně uznaný agent STB (ne pouze evidovaný spolupracovník, ale aktivní donašeč) s nejasně nabytým obrovským majetkem a obviněným z podvodného čerpání
peněz (z krádeže). Záda mu kryje soudně
uznaný lhář, toho času na Hradě, který se
ocitl zcela mimo realitu. Třetího do party by
mohli přizvat odsouzeného vraha, kterému
lhář udělil milost. Tak takhle to dnes u nás
vypadá, proto je třeba opět demonstrovat.
Možná, že to zase rozlouskne letošní listopad.
Ing. Miloš Seidl

Nový dětský lékař
v Blovicích
V právním zastoupení paní MUDr. Terezy
Kobrové DiS., sděluji,
že došlo k převodu
ordinace pediatrie,
kterou do současné doby vedla paní
MUDr. Marie Kučerová,
na paní MUDr. Terezu Kobrovou, DiS.,
která nadále bude tuto ordinaci vést. Pro
stávající pacienty nedochází k žádné podstatné změně, nemění se ani ordinační
hodiny.
Doc. JUDr. et Mgr. Jan Brázda Ph.D, LLM
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Oprava komunikací v Raušarových sadech
V úterý 25. června 2019 došlo na blovické
radnici k podpisu smlouvy o dílo mezi městem Blovice a prováděcí firmou BIGGEST
construct s.r.o. na opravu komunikací v horní
části Raušarových sadů. Stavba bude započata v červenci a bude dokončena v září 2019.
Firma uspěla ve výběrovém řízení města, kdy
splnila všechny podmínky a předložila nejnižší
cenu 3,391 mil. Kč bez DPH (4,103 mil. Kč vč.
DPH). Zárukou kvalitního provádění je fakt, že
tuto společnost zastupuje pan Brudna, který
se pohyboval jako stavbyvedoucí na několika
úspěšně dokončených dopravních stavbách
v Blovicích. Zároveň nás potěšila čerstvá
zpráva, že na tuto akci město Blovice získalo
v obrovské konkurenci žádostí nemalou dotaci
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Tak jako každý rok v červnu proběhlo v Městské knihovně Pasování prvňáčků. Neslo se ve
slavnostním duchu. Opět nám všichni prvňáčci, adepti na Rytíře čtenáře ukázali, jak krásně
se naučili číst.
Všem novým pasovaným čtenářům přejeme
mnoho pěkných zážitků při čtení knih a těšíme
se na ně u nás v knihovně.

Letní dovolená v knihovně
od středy 10. července do 12. července
od 19. srpna do 30. srpna
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Po
St
Pá

8–12
8–12
8–12

13–18
13–17
13–16
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Rozloučení s předškolními dětmi
v Mateřské škole Blovice
Hezké odpoledne mělo 43 předškolních
dětí, kteří odchází do ZŠ Blovice. Děti si
připravily krátké pásmo pro rodiče, rodiče
a MŠ připravili občerstvení a p. učitelky předaly dětem dárky vč. knihy „Teta to plete“

od I. Březinové, která se zúčastnila besedy
v MŠ a zakoupené knihy dětem podepsala.
Druhý den připravili místní hasiči hezký
a zajímavý program pro všechny děti z MŠ
Blovice.

Zahrádkáři soutěžili
Národní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“
se uskutečnilo 14. 6.–16. 6. 2019 v Praze.
Soutěž se konala ve Střední odborné škole
na Jarově.
Zahájení proběhlo v Městské knihovně
na Mariánském náměstí. Pak jsme si po
skupinkách prohlíželi s průvodkyní Staré
Město. V sobotu ráno soutěž zahájila paní
Mgr. Vlasta Ambrožová. Přivítala zástupce
ČZS a všechny přítomné.
Celkem soutěžilo 38 mladších žáků,
38 starších žáků a 10 středoškoláků. Děti
se snažily poznat 40 rostlin a vypracovat
40 otázek testu.
Odpoledne jsme si prohlédli Botanickou
zahradu na Slupi, kde byla výstava maso-

žravých rostlin a kaktusů a zakončili prohlídkou Karlova mostu.
V náročných testech a poznávačce obstáli všichni velmi dobře.
V mladší kategorii soutěžili Ludmila Karpíšková, Filip Michálek a Tereza Boušová. Ve
starší kategorii obsadil 3. místo Libor Jára,
v první desítce se umístila Eliška Karpíšková. Další ve starší kategorii Martin Redlich
a všichni z mladší kategorie se umístili v první polovině soutěžících.
Všem patří poděkování za reprezentaci
ČZS, ZŠ Blovice a Gymnázia Blovice.
Za ZO ČZS Mašková J.
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Závěr školního roku v gymnáziu
Letošní školní rok se v naší škole vyznačoval řadou aktivit, které učitelé připravili pro žáky.
Ti měli možnost absolvovat desítky exkurzí,
divadelních představení, seminářů a dalších
akcí. Poslední tři měsíce se pak nesly v duchu
testování a zkoušek. Vše začalo v dubnu několika termíny přijímacích zkoušek a písemnými
pracemi zkoušek maturitních. Počátkem května následovaly didaktické testy státních maturit, od 22. května obhajoby maturitních prací
a následně ústní maturitní zkoušky. Ve dvou
třídách maturovalo celkem 59 žáků posledního
ročníku školy. Výkony žáků obou tříd byly velmi
pěkné a až na několik zaváhání odmaturovali
všichni bez větších problémů. 4 žáci si zopakují předmět, v němž se jim nepodařilo prokázat
požadované znalosti, počátkem září.
Předání maturitních vysvědčení proběhlo v úterý 4. června 2019 v prostorách kaple
sv. Ondřeje na místním zámku. V úvodu slavnostního ceremoniálu vystoupil se svým projevem starosta města Bc. Robert Zelenka, který
neopomněl zmínit, že i on je absolventem našeho gymnázia. Po projevu ředitelky školy přítomní absolventi převzali z rukou svých třídních
učitelek svá maturitní vysvědčení. Ve 4. ročníku
čtyřletého studia absolvovalo celkem 24 žáků.
11 jich prospělo s vyznamenáním, z toho dva
žáci odmaturovali s prospěchem 1,00. Třídní
učitelka Mgr. Dana Fialová byla s výsledky
svých žáků jistě spokojena. Ve třídě oktáva
předala vysvědčení své třídě v celkovém počtu
31 žáků Mgr. Pavla Mrvíková. 18 jich prospělo
s vyznamenáním, z toho 7 s prospěchem 1,00.
Vyznamenaní žáci obou tříd obdrželi poukázky
na knihy. Ty byly tradičně uhrazeny Sdružením
rodičů a přátel Gymnázia Blovice.
Za zabezpečení celého odpoledne děkuji
paní Bc. Haně Brejchové, za hudební doprovod paní Evě Tupé, ředitelce ZUŠ. Muzeu
jižního Plzeňska děkuji za poskytnutí prostor
zámecké kaple pro tuto slavnostní akci.
V posledním červnovém týdnu nás ještě
čeká Školní akademie, Den s brannou tematikou, několik školních výletů, rozdání vysvědčení a zhodnocení školního roku 2018/2019.
Pak škola ztichne a žáci, kterým přeji krásné
prázdniny plné sluníčka, zážitků a nových přátelství, se vrátí do školních lavic až za dlouhé
dva měsíce.

Děkuji všem svým spolupracovníkům za
veškerou práci vykonanou v průběhu uplynulých deseti měsíců. A protože po každé
práci by měl následovat odpočinek, přeji
jim krásné, relaxační a pohodové léto. Pří-

jemnou dovolenou přeji rovněž všem našim
správním zaměstnancům.
Marcela Šustrová

Sucho a kůrovec v našich lesích
Sucho společně s kůrovcem jsou dva nejvíce řešené problémy napříč celou Českou
republikou a Blovice nejsou výjimkou. A problémy to jsou nemalé. Sucho se týká nejen
lesnictví, zemědělství a rybářství. Týká se nás
všech. Ač se to zdálo, po několika deštivých
dnech, že se vše vrátí do normálu, skutečnost
je jiná. Deště byly sice vydatné, ale obrovský
deficit jak povrchových tak spodních vod nedohnal ani v nejmenším. Předpovědi nejsou příliš

pozitivní, další déšť se v nejbližších dnech nečeká a přívalové deště v půlhodinových bouřkách také ničemu nepomůžou.
My konkrétně řešíme problém sucha spojený s tlakem kůrovce na smrkové porosty. Tento
problém nabírá nemalých rozměrů. Jen pro
představu jak vše v České republice začalo.
Komplikace spojené s kůrovcem odstartovaly
v roce 2015 na Bruntálsku na severní Moravě.
Během tří let některé majetky přišly o veške-

ré smrkové porosty od třiceti let výše. Holiny
o rozměrech 30 hektarů není nouze. Rok 2018
byl extrémní pro Vysočinu. V Polabí odumírají
borové porosty zapříčiněné úbytkem spodních
vod a to v obrovské míře. Obrázek je tragický. Kam se podíváte, vidíte jen vytěžené lesy,
a kde stromy stojí, jsou do jednoho zrzavé.
V loňském roce začal kůrovec řádit i u nás
v Plzeňském kraji. Nejvíce zasáhl Klatovsko
a Nepomucko. Blovicko je na tom, co se týče
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krize nejen ekonomická, ale i ekologická. Jestli
chceme mít zdravé perspektivní lesy, musíme
vydržet. Kalamita jednou skončí. Jestli sucho
zachrání deštivé roky, nevíme. Jestli kůrovec
skončí rozpadem smrkových porostů nebo
postupně zdegeneruje a vymře, také nevíme.
Každopádně lesy vždy budou. Co vytěžíme,
zasázíme pro budoucí generace. Věřím, že
se nám to povede. Zatím musíme efektivně
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bojovat s kůrovcem a doufat v lepší časy. Naší
snahu o kvalitní lesy v budoucnu myslíme vážně. Proto město Blovice vykupuje drobné lesní
pozemky od soukromých majitelů, nejen v našem katastru, ale i v okolních obcích. Užitek
z tohoto činu budou mít naše děti a vnoučata.
Radek Šindelář, DiS.
a Ing. Michal Hodek, město Blovice

st.

AL

K

V

čísel lépe, ale kůrovec na majetku města Blovice rozhodně není na ústupu. V roce 2018
jsme vytěžili 2 700 m3 kůrovcem poškozeného dřeva. I proto jsme naplánovali umístit do
poškozených porostů protikůrovcová opatření
v podobě lapačů, otrávených lapáků a trojnožek. Umístili jsme celkem 24 kusů plastových
lapačů, 30 otrávených lapáků a 20 otrávených
trojnožek. Chladný květen nám dával naději,
že první rojení bude pomalé a nevýrazné. Doufali jsme, že ho zahubí plísně, mravenci, ptáci,
a zbytek pochytáme vytvořenými opatřeními.
Přišel první horký víkend a bohužel opak byl
pravdou. Opatření jakoby nebyly. Nejhůře to
vypadá na Dubí. Umístili jsme tam celkem 3 lapače, 2 otrávené lapáky a 3 otrávené trojnožky.
Zprvu se zdálo, že to není tak špatné. V lapačích jsme zaznamenali běžný stav, i pod trojnožkami jsem viděl již zaschlé brouky. O kus
vedle jsou bohužel napadené stromy, jasné
čerstvé závrty, které se nedaly přehlédnout.
Opravdu jsme nečekali, že první letošní rojení bude v takové míře. Bohužel konkrétně na
Dubí nejspíš přijdeme o veškerý stoletý smrk.
Situace je bohužel podobná i na Rohaté, Pohodnici a na některých místech v Kamensku.
Přebytek dřeva z celé ČR má za následek
nepříznivou cenu dříví. Ceny jsou třetinové,
za některé sortimenty čtvrtinové. I tak je veliký problém dříví prodat. Spoustě majitelům
docházejí finance, nezvládají zpracovávat napadené stromy, natož aby jim zbyly peníze na
následné zalesnění. Tato kalamita je obrovská

28. června 2019

h
ryc

lo

strana 9

+

7(/(9,=(
$ŀ79NDQ£Oı+'NYDOLWD
=SÝWQ«SěHKU£Q¯GQı
3UR793&WDEOHW\DPRELO\

928&+(5QDPÝV¯FHLQWHUQHWX
]GDUPDSUR%ORYLFHDRNRO¯
ZZZXQF]



8QLWHG1HWZRUNV6(1HSRPXFN£3O]HĊ

strana 10

Blovické noviny

28. června 2019

Pozvánka na Prázdninové otevřené dílny
a Stopy baroka
Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
rtuť teploměru stoupá, léto za dveřmi. Taky
se tak těšíte? My v muzeu rozhodně ano! Jako
každý rok jsme i letos pro Vás připravili Prázdninové otevřené dílny. Každé úterý, počínaje
9. červencem, se můžete těšit na workshopy, související s našimi aktuálními výstavami
i stálou nabídkou programů pro veřejnost.
Tentokrát se budou vztahovat k archeologické
výstavě Zrození kovu. Příběh bronzu a železa,
Dětství v zámeckém parku, Loutkové laboratoři II. a haptického okruhu Dotýkejte se, prosím!
Chcete se stát šperkařem doby bronzové?
Najít pravěký depot? Zahrát si v parku hry,
které hrávali Vaši prarodiče? Vyrobit si vlastní
loutku? Anebo si v rámci speciálního programu

poděkování
za vaši podporu
Vážení spoluobčané,
tímto bychom Vám chtěli upřímně poděkovat za veškerou Vaši podporu, kterou nám při
různých setkáních poskytujete, dále za Vaše
hlasy ve volbách do Evropského parlamentu,
kdy se politické hnutí Ano 2011 stalo jasným vítězem. Chceme Vám popřát příjemné letní dny,
dovolenou, na kterou budete rádi vzpomínat
a studentům a Vašim dětem hezké prázdniny
plné nezapomenutelných zážitků.
JUDr. Martina Králová,
Bc. Andrej Červený

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

pro ty, kdo se nebojí, procvičit hmat a sluch?
Pak čekáme právě na Vás!
Dílny jsou otevřené všem, kdo si chtějí hrát,
poznat a dozvědět se něco nového a strávit
příjemné chvíle v historickém prostředí zámku
Hradiště a nádherného zámeckého parku. Začínáme vždy v 10 a ve 14 hodin.
Léto bez pikniku? Ani náhodou! Kdo neholduje organizovaným zábavám a raději
si vychutnává život plnými doušky ve stínu
stromů, toho také jistě potěšíme. Rádi Vám
v pokladně muzea půjčíme piknikovou deku
a ještě radši přibalíme tašku plnou nápadů
na hry i s potřebným vybavením. Jsme totiž
vždycky nadšeni, když zámecký park ožije
Vaším smíchem a radostí ze života. Pojďte si
hrát do parku!

Ty, s nimiž se nepotkáme během letních
měsíců, srdečně zveme na akci Stopy baroka,
která se koná 7. 9. v rámci festivalu Západočeské baroko ve spolupráci s městem Blovice.
Těšit se můžete na kostýmované komentované „barokní“ prohlídky stálých expozic i dosud
nezpřístupněných prostor zámku Hradiště,
stopovačku pro rodiny s dětmi v zámeckém
parku, prezentaci FAV ZČU, koncerty a barokní ohňostroj.
Přejeme Vám šťastné léto, plné neopakovatelných a nezapomenutelných zážitků. A nezapomeňte: jsme tu pro Vás a těšíme se na Vás!
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR
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JESENICKÝ POHÁR
15. 6. 2019
U9 (7–8 let) 		 27,7 kg
1. místo ELIÁŠ VELÍŠEK
U11 (9–10 let) 		 28,6 kg
1. místo JAN JAVŮREK
		 30,8 kg
3. místo Filip František ŠPILER
		 34,3 kg
3.–4. místo
Petra KUBÁŇOVÁ
				39 kg
1. místo Terezka KADEŘÁVKOVÁ
U13 (mladší žáci)				60 kg
1. místo ŠÍMON JAVŮREK
Všichni měli v kategorii U11 šest soupeřů
Petra a Terezka opět kluky. Před soutěží
se všichni jednotlivě vyfotografovali s olympijským vítězem do 100 kg LUKÁŠEM KRPÁLKEM (v současné době je ve světovém
žebříčku nad 100kg na 2. místě).
Poté se všichni rozcvičili pod vedením Lukáše Krpálka. Každý měl v ceně startovného
oběd a mohl si vyzkoušet jízdu na čtyřkolce,
segway, laserovou střelnici, skákací atrakci
a mnoho dalších akcí.
Ještě k fotografii z minulého čísla Blovických
novin. Česká vlajka v hale v Differdange (Lucembursko) byla vyvěšena při účasti našeho
Blovického juda.
Za SK JUDO DDM Blovice
F. Vlčnovský

28. června 2019
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Jak číst v plnění rozpočtu města za rok 2018
Zastupitelé města Blovice na svém zasedání dne 19. 6. 2019 schválili Závěrečný
účet města za rok 2018.
Jedná se o celkové zhodnocení hospodaření města předchozího roku. Dle zákonných
požadavků musí být závěrečný účet každého města či obce projednán zastupitelstvem
do konce června následujícího roku, za který je závěrečný účet schvalován.
Rozpočet města Blovice na rok 2018
byl schválen jako schodkový, kdy plánovaný schodek činil výši (–) 11.334 tis. Kč. Ve

příjmy a výdaje. V dokumentu schválený
rozpočet, popřípadě v každé jeho další rozpočtové úpravě, lze oblast financování nalézt na posledních řádcích.
Do oblasti financování řadíme počáteční
stavy na bankovních účtech města a dále
pak splátky jistin úvěrů či dalších půjček,
které dané město v daném roce musí splatit.
Do oblasti financování je zahrnuto zároveň
případné přijmutí nového úvěru.
Pak se již postupuje jako v domácnosti.
Zohledníme stav na bankovním účtu k 1. 1.

do dalších let.
Co se týče shrnutí dalších údajů ze
schváleného Závěrečného účtu města Blovice za rok 2018, město Blovice splatilo
jeden z dlouhodobých úvěrů určeného na
financování bytů v celkové jednorázové výši
1.463 tis. Kč. Z dlouhodobého úvěru na akci
Čistá Berounka činil zůstatek k 31. 12. 2018
výši 14.211 tis. Kč.
Město přijalo v roce 2018 dotace (včetně
dotací pro příspěvkové organizace města)
v celkové výši 26.587 tis. Kč. Investice včet-

skutečnosti byl vykázán schodek ve výši (–)
6.539 tis. Kč, tj. celkové vylepšení oproti plánu o 4.795 tis. Kč.
Rozpočet města může být schválen jako
schodkový.
Rozpočet je plán příjmů a výdajů, kdy
velmi důležité je naplánování příjmové stránky rozpočtu. Od té se odvíjí výdajová strana,
tj. co si můžeme za finance, které dostaneme, koupit. Po odečtení plánovaných příjmů
a výdajů vzniká přebytek či schodek. To
však ještě není ten nejdůležitější údaj. Velmi
důležitá je oblast tzv. FINANCOVÁNÍ, která
jde již mimo rozpočet, čili mimo plánované

daného roku, přičteme očekávané příjmy,
odečteme očekávané výdaje, odečteme
splátky, které je potřeba v daném roce uhradit či přičteme případný nový úvěr. Tak se
dostáváme ke konečnému zůstatku na bankovních účtech k 31. 12. Plánovaný konečný
stav na bankovních účtech je pro nás stěžejní.
Rozpočet musí být naplánovaný a hlídaný tak, abychom měli na konci roku konečný
stav finančních prostředků ve zdravé výši.
Jednoduše řečeno, město může čerpat rezervy (stavy na bankovních účtech) záměrně
neprofinancované a připravené na investice

ně mimořádných neinvestičních výdajů činily
výši 57 mil. Kč. Z celkových výdajů činily investice města téměř 42 %.
Více informací ohledně závěrečného
účtu, rozpočtu a rozpočtových úprav lze
naleznout na el. úřední desce města Blovice a taktéž na webových stránkách města
https://www.blovice-mesto.cz/mesto/rozpocet-a-zaverecny-ucet/.
Ing. Michaela Bočková,
vedoucí odboru ERM
MěÚ Blovice

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Blovice
ze dne 19.6.2019
Ve středu 19. června se konalo na blovické radnici veřejné zasedání Zastupitelstva města. V rámci majetkoprávních bodů
byl schvalován prodej drobných pozemků
soukromým majitelům, kteří je již užívají.
Jedná se o pozemky v katastrálním území Hradišťský Újezd, Blovice a Hradiště
u Blovic. Obvyklá cena takových prodejů
je 100 Kč/m2 + DPH. Významným schváleným bodem je bezúplatné nabytí pozemků od Plzeňského kraje, většinou se
jedná o pozemky pod chodníky města na

Americké ulici a na Masarykově náměstí.
Oproti tomu město bezúplatně převedlo
Plzeňskému kraji pozemky pod silnicemi - komunikacemi II. a III. třídy, většinou
v k.ú.Hradiště u Blovic.
Dalšími důležitými body ke schválení
byly ekonomické záležitosti. Byl schválen
Závěrečný účet města Blovice a účetní závěrka za rok 2018 včetně hospodářských
výsledků našich příspěvkových organizací. Byl konstatován pozitivní vývoj v hospodaření našeho města. Dalším bodem

byla nezbytná IV. úprava rozpočtu na rok
2019. Jedná se o většinou o posílení na
straně investic a mimořádných výdajů.
Veškeré informace včetně tabulek jsou na
webu města v sekci Rozpočet.
Zastupitelstvo města Blovice dále
schválilo uzavření partnerství v rámci
projektu „Revitalizace komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku“. Tato
věc nic naše město nestojí, ale jedná se
o nutnou podmínku čerpání možných dotací v této oblasti. Předposledním bodem
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jednání byla zpráva o stavu vymáhání pohledávek města na úseku bytového hospodářství. Zde spolupracujeme se správcem – spol. Plzeňské služby – správa
bytů s.r.o. a v rámci vymáhání dluhů dále
s AK Navrátil Menčík, s.r.o. Pozitivní je, že
výše pohledávek dlouhodobě klesá.
Posledním bodem schvalování byl nový
jednací řád zastupitelstva, který upravuje
procedurální záležitosti jako svolání, přípravu, průběh, způsob usnášení, rozhodování a způsob kontroly usnesení. Dosud
jsme postupovali podle původního jednacího řádu z roku 2008.
Všechny body byly schváleny bez problémů, a to většinou jednomyslně.
Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice

Uctění památky legionáře Kašpárka

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se uskutečnil
na Masarykově náměstí v Blovicích pietní akt ke 100. výročí úmrtí blovického
občana, legionáře Jaromíra Kašpárka.
Předtím proběhlo položení květin
u hrobu na blovickém hřbitově, kde je tato
osobnost pochována. Na náměstí zahájil
akci starosta města Robert Zelenka, o životě Jaromíra Kašpárka promluvil Michal
Červenka, zástupce Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Čestnou stráž drželi
členové Československé obce legionářské v čele s panem Tolarem, který pro zájemce po skončení pietního aktu přednesl
poutavou přednášku o bojích čs. legionářů na Slovensku v roce 1919, kde Jaromír
Kašpárek před 100 lety padl.
Čest jeho památce!
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Jsem pravidelným čtenářem BN. Pře
třemi týdny jsem při jejich kupování vyslechl rozčilenou paní, která řekla: „To
tentokrát už nechci, není v tom nic, takové noviny ať si nechají“. Bohužel, podobných reakcí se mi doneslo více. Ani
já nejsem nadšený, jak noviny vypadají.
Například ve vydání 31. 5. převládaly
informace na 3 strany z voleb do EP,
kdy různé texty kolem množství grafů
se dalo přečíst jen s lupou. Na to stačila
jedna strana. Dále pak trochu zpráv ze
sportu a zbytek samá reklama. Zaregistroval jsem, že občané nejvíce postrádají usnesení z Rady města a Zastupitelstva města, kdy se rádi seznamovali,
co se ve městě děje, co se schválilo, co
se bude prodávat, jaký byt se nabízí. Vedení může namítnout, že tyto informace
jsou na webových stránkách města.
Ano, jsou. Ale docela skryty a naposledy z 3. 6. Ne každý má internet ne
každý tam umí hledat. Prolistovat noviny
s pestrou škálou informací je ale přece
jen něco jiného. Jednou za 14 dnů se
prodá 450 výtisků. Připustím-li, že každý koupený výtisk si přečtou v průměru
3 lidé, jedná se o 1.350 čtenářů. A to už
za to stojí, aby BN čtrnáctideníkem plných zpráv, co čtenáře zajímají a usnesení z RM a ZM, což je přímo povinnost.
Závěrem jen ještě jedna poznámka –
BN se vydávají v této podobě každých
14 dnů už 24 let. Radní si ale pohrávají
s myšlenkou, že od příštího roku by se
mohly vydávat jen 1 × za měsíc. I když
to některá města mají, neměňme blovickou tradici.
Ještě k novým webovým stránkám.
Ty se změnily zásadně a ke kráse mají
hodně daleko. Vždy je co zlepšovat.
Z 1. strany zmizela informace, že město je rodištěm autora československé
vlajky. To byla skutečně reprezentační
informace pro cizí návštěvníky stránek.
Byly tam obrázky města, filmy o městě,
o návštěvách prezidentů atd. Tyto změny, jak v BN tak na blovických stránkách
ovšem stojí také nemalé peníze. Zatím
však zlepšení nepřinesly.
Nejlepší webové stránky v Plzeňském kraji má již několik let Starý Plzenec, ve Středočeském kraji pak Rožmitál
pod Třemšínem. Z nich na vás dýchnou
krásné obrázky, plno barev pestrost
zpráv a konečné příjemné prohlížení.
Podívejte se na Starý Plzenec, podívejte se na Rožmitál pod Třemšínem,
věřím, že mi dáte za pravdu.
Krásné léto nejen u blovických novin
přeje všem spoluobčanům
Jan Poduška, člen zastupitelstva
V Blovicích 10. 6. 2019
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Léto

Je konec června, vysvědčení jsou rozdaná, deváťáci odešli z kaple s posledním
vysvědčením v ruce.
A před námi prázdniny. Dva měsíce volna, léta spojeného s dovolenými a výlety,
doba odpočinku bez úkolů a učení. Na to se
těší všechny děti školou povinné. Těší se na
čas strávený se svými rodiči.
Krásné by bylo, kdyby se těšili i jejich rodiče.
Někteří jistě ano, ale často slýchám stesky. To bude zase strašné – děti se budou
za chvíli nudit, otravovat, zlobit a kdo jim má
stále připravovat jídlo, program, zajišťovat
bezpečnost.
Čas prázdnin a dovolených je však pro
rodiny s dětmi nejdůležitější doba v roce.
Dovolená s kamarádkou nebo pánská jízda jsou jistě fajn a děti na táboře či u babičky
si jistě také užijí. Nic však nenahradí volný
čas strávený s mámou, tátou a sourozenci.
Ale protože přibývá rodin nefunkčních,
je tahle představa pro mnoho dětí již nedostupná.
Je mi jich velmi líto a přemýšlím nad
sobeckostí jejich rodičů, kteří na ně přestali
myslet a upřednostnili své zájmy, i když to
nebylo bezpodmínečně nutné.
Téměř ve sto procentech případů, kdy
se ve škole řešily problémy s chováním, šlo

o děti z nefungujících rodin. Maminka sama
nemůže nahradit otce, jeho každodenní přítomnost je nenahraditelná. A opačně je to
ještě horší.
Smysl pro rodinu se vytrácí, děti ztrácí
vzory. Nemají otce jako hlavu rodiny, nemají
matku jako člověka tvořícího bezpečný domov. Nemají sourozence jako ty nejbližší,
které je třeba chránit a pomáhat jim.
Projevila jsem se jistě jako člověk s velice
nemoderními názory, ale téměř denně vidím
strádající děti, pro které jsou prázdniny dokonce stresující. A proto bych chtěla vzkázat
všem rodičům našich žáků:
Ať už máte mezi sebou jakékoliv neshody, zkuste je překonat a dopřejte si společně
strávený čas, byť by to byl jen výlet, se svými
dětmi. Protože děti jsou něco, co jste přivedli
na svět společně, a proto jsou a budou stále
vaším pojítkem. Nemá smysl se tomu bránit.
Všem dětem i jejich rodičům přeji, aby žili
skromněji navenek, ale bohatě uvnitř, aby se
do jejich okolí co nejdříve vrátil zdravý rozum
a přirozenost, pokud tam chybí, a pak se jistě
na společné zážitky budou těšit společně.
Krásné léto!

Jan Pondělík,
Pekařství
a cukrářství
Dvorec s.r.o.

Přijmeme sestru
do zavedené
kardiologické ordinace 
v Nepomuku 
na částečný úvazek
– 2 dny v týdnu
s možností rozšíření na 1,0.
Velmi dobré platové
a pracovní podmínky.
Zájemci se mohou 
hlásit na tel. 603 146 992.

R. Kohoutová

Přijme:
·
·
·
·

pekaře
údržbáře
řidiče
brigádníky
na noční provoz (od 18 let)

K dispozici je 1 volný byt
nad cukrárnou.
Informace: tel. 603 736 180
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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.

Koupím byt v Blovicích 1+1 nebo 2+1. Tel.:
608 940 566.
Koupím použité luxvery, v dobrém stavu.
Tel.: 728 071 803.
Koupím vesnický dům/chalupu v okrese
Plzeň-jih v udržovaném původním stavu na
hezkém místě (ne u silnice!) a se zahradou,
do 1,5 mil. Kč. Děkuji předem za nabídku. janek.smely@gmail.com, 799 510 408.
Prodám zahradní drtič SHARK 2.2 + náhradní nůž. Celokovový, málo používaný,
cena dohodou, tel. 721 272 879 večer.
Prodám hobi svářečku GE145 W/A na
elektrody 1,6 – 3,25 mm, cena dohodou, tel.:
721 272 879 večer.
Prodám 4 kusy plechových disků 15“ na
Fabii s pneumatikami DUNLOP SP SPORT
2020E 195/50 R15 – letní na dojetí, cena dohodou, tel. 721 272 879 večer.
Prodám originál kryty kol 15“ Škoda Fabia II,
cena dohodou, tel. 721 272 879 večer.
Daruji dětskou dřevěnou postýlku bez
slamníčku. Mobil: 736 740 583.
Hledám pomocníka, který by občas přispěl šikovnou rukou i dobrou radou k ošetřování a údržbě zahrádky v Blovicích. Tel.:
607 173 558.
Prodám garáž na Hájku. Kontakt na č. t.
736 444 905.
Koupím seno Blovice a okolí 603 828 752.
Prodám byt 1+1 v OV ve St. Plzenci. Bez
RK! Tel.: 728 308 792.
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