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V Blovicích jsme rozsvítili
vánoční strom
Minulý pátek jsme na našem náměstí premiérově uspořádali slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Blovice se tak přidaly k mnoha obcím a městům, kde se stalo rozsvícení
vánočního stromu tradicí. V letošním roce byl
vybrán smrk z našich městských lesů z Kamenska. Jeho instalaci obstaral pan Kašpar
s jeřábem, za pomoci pracovníků technické
čety města. Ti také zajistili jeho ozdobení
a osvícení. Celý program byl nachystán na
nově pořízené mobilní pódium, které získalo
město Blovice, spolu s dalšími obcemi mikroregionu Úslava s přispěním dotace od Plzeňského kraje.

V pátek v 16.00 hod tak již nic nebránilo
pozvanému městskému ponocnému zatroubit a pozdravit všechny přítomné. Pan
Zajíček je v roli ponocného známý hlavně
z plzeňských vánočních trhů a jiných akcí.
Následovalo pásmo vánočních písní v podání dětského sboru ZUŠ Blovice, pod
vedením paní ředitelky Evy Tupé. Hlavní
program, který byl určen zejména dětem,
zajistila dvojice herců z Plzně. V jejich podání jsme mohli vidět vánoční pohádku,
pravda, v trochu netradičním podání. Po
skončení pohádky došlo k pověstnému zlatému hřebu odpoledne, tedy k slavnostnímu
rozsvícení stromu. Celé náměstí se zahalilo
do tmy a společně s místostarostou Michalem Hodkem a ředitelem MKS Václavem
Podroužkem jsme zahájili odpočítávání, to
vše za vydatné podpory těch nejmenších

návštěvníků. Vše zdárně dopadlo a stromek
a celé náměstí se slavnostně rozsvítilo.
Po celou dobu bylo zdarma podáváno
svařené víno, dětem pak čaj a lízátka. Akce
se, k mé velké radosti, zúčastnilo opravdu
mnoho příchozích. Odhadem více než 400.
Chtěl bych všem ještě poděkovat za účast
a i další spoluobčany pozvat na tradiční společné zpívání koled, které se uskuteční ve
středu, 18. 12. v 17.00 hod, opět na blovickém náměstí. Přeji klidný čas adventní.
Bc. Robert Zelenka, starosta města
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Kulturní
okénko

Zprávy
z Městského kulturního střediska
Blovice
NADCHÁZEJÍCÍ AKCE:
6. 12. Kurz tance a společenské
výchovy – Závěrečná
11. 12. Setkání seniorů
13. 12. Maturitní ples – Oktáva
18. 12. Zpívání koled na náměstí
28. 12. Odyssea
10. 1. Rybářský ples
17. 1. Maturitní ples – 4. ročník
Aktuální předprodeje vstupenek:
Kvítek Mandragory – 23. 5. 2020 od
14.00 hodin. Volná místa, cena 799 Kč/
vstupenka + 300 Kč/doprava.
Muzikál se uskuteční v případě zájmu.
Bližší informace o dalších plánovaných
akcích najdete na našich stránkách:
www.lidovydumblovice.cz a www.facebook.com/ldblovice
Tel.: 371 522 236, 737 740 174, mail:
info@ldblovice.cz
Václav Podroužek

Zdravý rozpočet města Blovice na rok 2020
Vážení čtenáři, představuji vám jako každoročně jménem Rady města Blovice návrh
rozpočtu města na rok 2020. Rozpočet byl
sestaven ve spolupráci s odborem ERM
MěÚ Blovice a byl projednán Radou města
18. 11. resp. 25. 11. 2019. Návrh je vyvěšen
na webu města a jeho úřední desce a předpokládáme jeho schválení dne 11. 12. 2020
na jednání Zastupitelstva města Blovice.
Začneme u příjmů města. Ty jsou naplánovany téměř ve stejné výši jako očekávání
příjmů v roce 2019. Plánujeme jejich výši
v objemu 120 mil. Kč. Největší část příjmů
ve výši 64 mil. Kč tvoří sdílené daně. Ministerstvo očekává sice jejich růst, předpokládá
o 7 %, my budeme raději „při zemi“ a očekáváme růst výběru daní cca o 4 %. Neméně
významnou položkou příjmů je dotace na

výkon státní správy pro chod našeho městského úřadu v hodnotě 16,8 mil. Kč. V příštím roce 2020 obdržíme rovněž významnou
částku ve výši 11,4 mil. Kč, jako druhou
splátku dotace EU na výstavbu přestupního
terminálu.
Výdajová strana rozpočtu je o poznání
zajímavější. Základem je zajištění provozu
města a jeho organizací, zejména škol, městského úřadu, Lidového domu apod. Velkou
sumu výdajů ve výši 30,6 mil. Kč vkládáme
do rozvoje a obnovy majetku města. Tyto
investice a další mimořádné výdaje tvoří
29 % celého objemu výdajů. Mezi největší
investiční akce patří rekonstrukce horní části Jirotovy ulice včetně nutné přeložky vodovodu a kanalizace. Máme připravenu částku
3 mil. Kč na výkup pozemků, zejména v lo-

kalitě bývalé cihelny. Dále vylepšíme
parkování
v sídlišti na ulici 5.
května (2 stavby
za
2,4 mil. Kč).
Významnou část
finančních
prostředků věnujeme
na projektovou přípravu investičních
akcí, které budeme řešit v dalších letech. Výdajovou stranu rozpočtu odhadujeme celkem
ve výši 105,1 mil. Kč.
Pokud porovnáme příjmy a výdaje, vychází nám přebytek ve výši 14,9 mil. Kč, který bude použit v plné výši na splátku úvěrů.
Dovolím si malou poznámku… Chováme se

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blovice 2020 - 2023

strana 3
jako správní hospodáři, a to i v době, kdy
stát má jeden deficitní rozpočet za druhým.
Jsem rád, že město dokáže cíleně investovat, přesto sestavit přebytkový rozpočet
a zaplatit významnou část svých dluhů.
V roce 2021 zbyde zaplatit poslední relativně malá splátka úvěru. Podíváme-li se na
rozpočet očistěný od mimořádných příjmů
a výdajů, zjistíme, že jsme v přebytku běžného salda hospodaření dokonce 27 mil. Kč,
to je známka zdravého hospodaření našeho
města. Nadále držíme finanční rezervu na
účtech ve výši 10 mil. Kč.
Vedle rozpočtu města je předkládán ke
schválení Zastupitelstvu města i Plán hospodaření bytového hospodářství města
Blovice na rok 2020. Zde je navrženo ve
spolupráci se správcovskou firmou Plzeňské
služby – správa bytů s.r.o. téměř vyrovnané
hospodaření. Příjmy z nájemného odhadujeme ve výši 4,25 mil. Kč při výdajích 4,35 mil.
Kč. Největší podíl nákladů jde do oprav a obnovy bytového fondu ve výši 1 mil. Kč. Na účet
města bude převedena částka 2,2 mil. Kč na
financování investic (projekt přístavby výtahu
Americká 88 a výstavba malometrážních bytů
Americká 52). Do budoucna plánujeme další
velké investice v této oblasti. Finanční rezervu
tvoří 9,3 mil. Kč uložených na účtu bytového
hospodářství města Blovice.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za
bezvadnou spolupráci kolegyním z odboru
ERM MěÚ a kolegům v Radě a Zastupitelstvu
města Blovice. Velmi oceňuji věcný přístup při
projednávání návrhu rozpočtu.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice
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Struktura příjmů ve 2020 (v %)
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Rekapitulace financování rozpočtu (v tis. Kč)
Finanční příspěvek
na zmírnění dopadů kůrovcové
Rok
2021
2023
kalamity v lesích
za období 1. 10.2020
2017 do
31.2022
12. 2018
celkem v tis. Kč
108 998
112 291
115 700
Účelem tohoto finančního příspěvku Příjmy
je
Modul pro žadatele je k dispozici na portále120 030
Výdaje celkem v tis. Kč
104 430
105 431
105 941
106 962
kompenzace nižší ceny dříví na trhu. Zároveň eAGRI
HV (P-V) v tis. Kč
3 567
6 350
8 738
tyto finanční prostředky mají pomoci vlastníTento modul si žadatel nestahuje do svého 15 600
kům obnovit poškozené lesy a provést včas PC. Jedná se o webovou aplikaci (modul).
Přijaté úvěry
0
0
0
0
veškerá opatření, která jsou nutná pro opětov• Je nutné si zřídit přihlášení na portál eASplátky
úvěrů
17 105
2 843
0
0
né zalesnění a péči o porosty. Příjem žádostí
GRI.
o poskytnutí finančního příspěvku probíhá
• V případě potíží s přihlášením se obraťte
od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020. Finanční pří- na MZe – helpdesk@mze.cz.
spěvek bude poskytován nestátním vlastní• Metodické informace adresujte na prikům lesa mimo území NP a jejich ochranných spevky-kurovec@mze.cz, nebo na tel. linku
pásem a mimo území vojenských lesů. Maxi- (ÚT–PÁ 8–12 hodin) 221 815 031.
mální výše finančního příspěvku je stanovena
V případě, že funkci OLH zajištuje v uvesoučinem objemu jehličnatého dříví z nahodilé dených porostech více osob, uvádí se v mo- à V modulu se změní stav žádosti na Předaná
těžby za kalendářní čtvrtletí a sazby příspěvku dulu kontaktní údaje pouze na jednoho OLH. krajskému úřadu. Následně si žádost vytiskpro příslušné čtvrtletí. Objem jehličnatého Kontaktní údaje na ostatní OLH vyplní žadatel něte, podepište a nechte potvrdit OLH. Takto
dříví z nahodilých těžeb bude muset být mimo prostředí modulu v listinné podobě (viz. potvrzenou žádost zašlete na krajský úřad.
prokázán příslušnými účetními, daňovými Soubory ke stažení). Toto potvrzení OLH žaKontaktní adresa:
nebo výrobními doklady. Jedna souhrnná datel přiloží k písemně podávané žádosti spolu
Krajský úřad Plzeňského kraje
žádost za výše uvedené období se bude po- s dalšími požadovanými přílohami.
Odbor životního prostředí
dávat ke krajskému úřadu, na jehož území byla
Postup pro podání žádosti: Po vyplnění je
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
provedena nahodilá těžba jehličnatého dříví. žádost připravena k odeslání na krajský úřad.
Datová schránka: zzjbr3p
Žádost se bude sestavovat v modulu pro žada- Kliknutím na tlačítko „Zaslat na krajský úřad“
Zdroj: www.plzensky-kraj.cz
tele na internetových stránkách MZe.
dojde k ověření a potvrzení správnosti žádosti.
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Informace správního oddělení MěÚ Blovice
Kam a kdy pro cestovní doklad
Cestovní doklad je dokladem totožnosti, který je určen primárně k cestování do zahraničí. Jedná se o nepovinný doklad a věková hranice pro vydání
není omezena, tzn. zhotovuje se i novorozencům, pokud zákonní zástupci
potřebují s dítětem vycestovat do zahraničí. Zapisování nezletilých dětí do
cestovních pasů rodičů je již zrušeno.
Při cestování musí mít každý občan
(tzn. i dítě) vlastní cestovní doklad, byť
by cestoval jen např. na Slovensko.
Často se dozvídáme, že rodiče cestovali do sousedních zemí jen s rodným
listem dítěte, což je dle platné legislativy nepřípustné a vystavují se zbytečně
komplikacím při případné kontrole na
hranicích.
Cestovní doklady (dále CD) vydává:
• CD vydávané ve standartní lhůtě
do 30 dnů vydává kterýkoliv Obecní
úřad obce s rozšířenou působností

(dále ORP), v hlavním městě Praze úřad
městské části určený Statutem hlavního
města Prahy, u něhož občan podal žádost
o jeho vydání. CD se vydává občanům
mladší 15 let s dobou platnosti na 5 let
a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.
• CD vydávané do 5 pracovních dnů
vydává i Ministerstvo vnitra (dále MV).
• CD vydávané do 24 hodin lze převzít výhradně na MV – o takto zrychleně
vydávané občanské průkazy lze zažádat
jak u ORP (v hlavním městě Praze u úřadů
městské části Praha 1 až 22), tak i přímo
u MV.
Při vyřizování žádosti o CD občan
nevyplňuje žádost ani nepředkládá fotografii. Žádost je po kontrole údajů vytištěna přímo na přepážce, současně
se pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho vlastnoruční podpis. Při pořizování žádosti o CD se navíc pořizují
i otisky prstů u občanů starších 12 let.

K žádosti o vydání CD je třeba předložit v běžných případech:
• občanský průkaz nebo např. rodný
list při vydání prvního CD
• doklady prokazující oprávněnost
k podání žádosti zákonným zástupcem za
občana mladšího 15 let, například: rodný
list, OP zák. zástupce
• doklady prokazující oprávněnost
a písemný souhlas zákonného zástupce
občana mladšího 18 let
V  Blovicích vydává CD správní oddělení Městského úřadu Blovice, Hradišťská 271.
Bližší informace lze získat na telefonních číslech: 371 516 133, 371 516 140,
371 516 172, 371 516 182
Hana Brejchová
vedoucí správního oddělení MěÚ Blovice

Návštěva autobusu ARRIVA
na terminálu Blovicích
V neděli 2. 12. 2019 se uskutečnila na nádraží v Blovicích prezentační
návštěva autobusu nového dopravce
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Tato
společnost bude zajišťovat veřejnou
linkovou autobusovou dopravu na
území Plzeňské kraje od 14. 6. 2020.
K vidění bylo vozidlo SETRA (S 418
LE Business), na kratší linky budou
vyjíždět menší stroje IVECO (LE 37
Minibus a CrossWay LE). Autobusy
jsou vybaveny wi-fi připojením, jsou
klimatizované a mají obrazové a zvukové hlášení stanic. Vozidla budou
v barvách Plzeňského kraje zajišťovat
dopravu 10 let na základě výběrového
řízení objednatele – Plzeňského kraje. Společnost ARRIVA hledá zároveň nové zaměst-

nance – řidiče i další personál. Symbolicky
se prezentace uskutečnila na dokončovaném

přestupním autobusovém terminálu
v Sýkorově ulici v Blovicích, kde finišují
stavební a dokončovací práce. Parkování pro cestující vzniká podél Sýkorovy ulice, parkování u budovy ČD
bude dovoleno jen rezidentům. Několik
parkovacích míst u terminálu je koncipováno jen na zastavení v režimu K+R.
Budou ještě osazeny nová nástupiště,
lavičky a další mobiliář. Plzeňský organizátor veřejné dopravy (POVED) dodá
elektronický panel s odjezdy autobusů.
Celý prostor bude monitorován kamerovým systémem s napojením na MP
a Policii ČR.
Ing. Michal Hodek,
místostarosta města Blovice

INFORMACE Z ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
MĚÚ BLOVICE
Co dělat když zazní siréna?
Při vzniku krizové situace nebo při vzniku
mimořádné situace doprovázené značným
ohrožením zdraví a životů lidí, je jedním
z rozhodujících úkolů při záchraně životů
včasné varování obyvatelstva. Varováním
se rozumí včasné předání tísňové informace obyvatelstvu o hrozícím nebezpečí za
účelem snížení nebo eliminace následků na
zdraví a životech občanů. Varování se provádí sítí varovacích sirén způsobem, který

stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č.
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva. V našem městě se
varovná siréna nachází na střeše budovy
čp. 90 (Česká spořitelna).
Jakmile zazní varovný signál „všeobecná
výstraha“, je nutné okamžitě reagovat! Nejčastějšími příčinami vyhlášení „všeobecné
výstrahy“ jsou povodně a havárie s únikem
nebezpečné látky. Slyšíte-li tedy signál „všeobecná výstraha“ bez dalších rozšiřujících

informací o tom, jaké konkrétní nebezpečí
Vám hrozí, musíte přemýšlet nad možnou
příčinou sami. Pakliže víte, že není období,
kdy dlouhodobě prší nebo právě nejsou přívalové deště, usuzujte vždy na havárii s únikem nebezpečné látky.
K ochraně Vašeho života a zdraví je nutné bez váhání:
• ukrýt se v jakékoli vhodné blízké zděné budově (škola, úřad, obchod, bytový
dům apod.), která má uzavíratelné prostory

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

Signál tvoĜí kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Je generován všemi ty
koncových prvkĤ varování. MĤže být vyhlašován tĜikrát za sebou v cca tĜíminutový
intervalech.
grafické znázornČní signálu všeobecná výstraha
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Ostatní signály sirén
Ke svolání jednotek požární ochrany je stanoven signál
grafické znázornČní signálu všeobecná výstraha
POŽÁRNÍ POPLACH
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Není varovným signálem pro obyvatelstvo. Signál tvoĜí pĜerušovaný tón rotaþní siré
po
dobu signály
60 sekund.
Ostatní
sirén
Ke svolání jednotek požární ochrany je stanoven signál

(i při jízdě autem zastavit a vyhledat vhodný
• dbát pokynů záchranných složek, poPOŽÁRNÍ POPLACH
úkryt)
moc na linkách tísňového volání vyžadovat
Není varovným signálem pro obyvatelstvo. Signál tvoĜí pĜerušovaný tón rotaþní siré
• dát přednost místnostem ve vyšších pouze v nejnutnějších případech, je-li
ohropo dobu
60 sekund.
grafické znázornČní signálu požární poplach
patrech, ve středu budovy bez oken nebo na žen život nebo zdraví!
rotaþní sirénou
odvrácené straně od místa úniku
• v případě bezprostřední hrozby po• vyhnout se sklepním prostorám, proto- vodně se do budovy neukrývat! Rychle se
K prověřování funkce systému varování
K provČĜování funkce systému varování a k pĜezkoušení þinnosti koncových prv
že většina nebezpečných látek je těžší než přesunout na vhodné vyvýšené místo.
Volné
a
k
přezkoušení
činnosti
grafické znázornČní
signálu koncových
požární poplachprvků
varování je urþen
rotaþní sirénou
vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo prostranství využít také například při rozsáh- varování je určen
ZKUŠEBNÍ TÓN
životu nebezpečné
lém lesním požáru či sesuvu půdy
ZKUŠEBNÍ TÓN
TvoĜí jej trvalý tón sirény po dobu 140 sekund. Není varovným signálem p
• v cizím prostředí se nebát požádat koTvoří
jejsystému
trvalý
tón
sirény
po dobu
140
se- koncových prv
obyvatelstvo.
Vyhlašuje
se zpravidla
první
stĜedu
v mČsíci
ve 12:00
hodin.
K provČĜování
funkce
varování
a
k pĜezkoušení
þinnosti
varování je urþenkund. Není varovným signálem pro obyvahokoli o pomoc a vpuštění do budovy a naoDruhy signálů sirén
ZKUŠEBNÍ
pak – poskytnout vlastní úkryt všem, kteří jej
Varovný signál
telstvo. Vyhlašuje
se TÓN
zpravidla první středu
tón ve
sirény
po dobu
140 sekund. Není varovným signálem p
potřebují
K varování obyvatelstva je stanovenTvoĜí
je- jej vtrvalý
měsíci
12.00
hodin.
obyvatelstvo. Vyhlašuje se zpravidla první stĜedu v mČsíci ve 12:00 hodin.
• nachází-li se Vaše dítě právě ve ško- den varovný signál
grafické znázornČní zkušebního tónu
le, nesnažit se ho dostat domů – oDruhy
žákysignálĤ
je sirén VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
PodrobnČjší informace týkající se mimoĜádných událostí, napĜ. doporuþení co
ve škole postaráno, nikam nesmí odcházet
Signál tvoří kolísavý tón sirény mČlo
po dobu
obsahovat evakuaþní zavazadlo, jak se chovat pĜi povodních, požáru, rĤzných havár
Varovný signál
a jsou pod dozorem učitelů, dokud nebezpe140
sekund.
Je
generován
všemi
typy
konatmosférických
poruchách apod. je možné získat na webu mČsta Blovice pod záložko
K varování obyvatelstva je stanoven jeden varovný signál
krizové
Ĝízení, resp. v informaþním
záchraný
kruh (www.blovice-mesto.cz/praktick
čí nepomine
cových prvků
varování.
Může
být
vyhlagrafickésystému
znázornČní
zkušebního
tónu
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
informace/krizove-rizeni).
• v místnosti okamžitě zavřít okna a dvešován
třikrát
za
sebou
v
cca
tříminutových
Zdroj:
z Havarijního
plánutýkající
ORP Blovice,
www.hzscr.cz
PodrobnČjší
informace
se mimoĜádných
událostí, napĜ. doporuþení co
Signál tvoĜí kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund.
Je Výpis
generován
všemi
typy
Petr
OddČlení
krizového
Ĝízení
MČÚ havá
Blovi
ře, podle možností je i utěsnit a snížit
tak prvkĤintervalech.
Podrobnější
se
mimoobsahovat
evakuaþní
zavazadlo,informace
jak Sedláþek,
se chovattýkající
pĜi
povodních,
požáru,
rĤzných
koncových
varování. MĤže být vyhlašován tĜikrát zamČlo
sebou
v cca tĜíminutových
atmosférických poruchách
apod.
je možné
získat
na webu mČsta
Blovice
pod záložk
intervalech.
pravděpodobnost zamoření místnosti
řádných
událostí,
např.
doporučení
co
by
krizové Ĝízení, resp. v informaþním systému záchraný kruh (www.blovice-mesto.cz/praktick
• vypnout klimatizaci či ventilaci, je-li
mělo obsahovat evakuační zavazadlo, jak
informace/krizove-rizeni).
Zdroj: Výpis z Havarijního
plánu při
ORPpovodních,
Blovice, www.hzscr.cz
v místnosti
se chovat
požáru, různých
Petr Sedláþek, OddČlení krizového Ĝízení MČÚ Blovi
• zapnout rozhlas a televizi – informace
haváriích, atmosférických poruchách apod.
grafické znázornČní signálu všeobecná výstraha
o tom, co se stalo a co dělat se dále budou
je možné získat na webu města Blovice pod
vysílat v mimořádných zpravodajstvích hrozáložkou krizové řízení, resp. v informačním
madných informačních prostředkůOstatní
(Český
systému záchraný kruh (www.blovice-messignály sirénOstatní signály sirén
rozhlas, Česká televize, případně regionální
Ke svolání
jednotek
požární
ochrany je to.cz/prakticke-informace/krizove-rizeni).
Ke svolání jednotek
požární ochrany
je stanoven
signál
vysílání). V případě výpadku elektrického stanoven signál
Zdroj: Výpis z Havarijního plánu ORP
POŽÁRNÍ POPLACH
proudu použít radiopřijímač na baterie. Dále
POŽÁRNÍ
Blovice,
www.hzscr.cz
Není varovným
signálem proPOPLACH
obyvatelstvo. Signál tvoĜí pĜerušovaný tón rotaþní
sirény
po dobu
60 sekund. Není varovným signálem pro obyvatelVám mohou být informace sdělovány
mobilPetr Sedláček,
ními radiovozy, nebo prostřednictvím Měst- stvo. Signál tvoří přerušovaný tón rotační
Oddělení krizového řízení MěÚ Blovice
ské policie
sirény po dobu 60 sekund.
grafické znázornČní signálu požární poplach
rotaþní sirénou

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Nepomuk II
K provČĜování funkce systému varování a k pĜezkoušení þinnosti koncových prvkĤ
varování je urþen
ZKUŠEBNÍ TÓN

č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672
Kyberprostor a sociální sítě ovládly Zlatou krávu
(Platforma setkávání
ředitelů
škol a školních
metodiků prevence se líbí)
CZ.02.3.68
8/0.0/0.0/17_04
47/0009672
8/0.0/0.0/17_04
47/0009672
CZ.02.3.68

TvoĜí jej trvalý tón sirény po dobu 140 sekund. Není varovným signálem pro
Místní
ak«n
níak«n
plán
rozvoje
vzd³lávání
Nepomuk
II.., «.II.
projektu:
obyvatelstvo.
Vyhlašuje
serozvoje
zpravidla
první
stĜeduOR
vRP
mČsíci
ve 12:00
hodin.
Místní
ní plán
vzd³lávání
OR
RP
Nepomuk
., «. projektu:

MAS sv. Jana z Nepo- dům konkrétního jednání dětí v prostředí cílem prevence rizikografické znázornČní zkušebního tónu
muku jako první přišla sociálních
sítí. Pochopení jednání může být vého chování.
s unikátní platformou setkávání ředitelů škol
prostředkem
k včasnému
vyhodnocení
Pod vedením
lektora Mgr. Milana Žižky účastPodrobnČjší
informace týkající
se mimoĜádných
událostí, situanapĜ. doporuþení
co by
obsahovat ce
evakuaþní
zavazadlo,
jak se chovat
pĜi povodních,
požáru, rĤzných
a školních metodiků prevence, kterémČlo
se konají
a rychlému
jednání.
Preventivní
působení
níci havárií,
setkání shlédli krátká videa a prezenatmosférických poruchách apod. je možné získat na webu mČsta Blovice pod záložkou
ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
a vpředcházení
rizikovým
událostem,
které tace spojená s kyberprostorem. Diskutovali
krizové Ĝízení, resp.
informaþním systému
záchraný
kruh (www.blovice-mesto.cz/praktickeinformace/krizove-rizeni).
poradnou Plzeň, Policií ČR – obvodními
od- jsou s kyberšikanou a dalšími negativními o možnostech, jak využít konkrétní ukázky ve
Zdroj: Výpis z Havarijního plánu ORP Blovice, www.hzscr.cz
děleními v Nepomuku a Blovicích a OSPO- jevy na sociálních
spojeny,
jekrizového
hlavnímĜízení výuce.
Mohli bychom také vzdělávat rodiče
Petrsítích
Sedláþek,
OddČlení
MČÚ Blovice
Kyberpr
ální
sítĢ
ovlá
ádly
Zlatou
k
krávu
ostor
a
sociá
Du.
Tito
partneři
se
již
v
problematice
kyberprostoru? Jak vyplynulo
Kyberprostor a sociáální sítĢ ovláádly Zlatou krávu
k
počtvrté
sešli
7. listo- ní Ǝeditelƽ šk
z diskuse, zprostředkovat získané informace
ma
setkáván
kol
a
školních
h
metodikƽ
prevence
se
líbí)
(Platform
ma setkáván
ní Ǝeditelƽ škkol a školních
h metodikƽ prevence serodičům
líbí) by přispělo ke zvýšení informovapadu (Platform
2019 v prostorách
šalandy Pivovaru Zlatá
nosti v této problematice a otevřelo prostor
plattformou
MASMAS
Jana
z nad
Nepo
omuku
jakojako
p první
první
s unikátní
setkkávání
elƽ škol
a ško
olních
kráva
vsv.
Nepomuku
pro Ǝedite
komunikaci
se školou
plattformou
sv. Jana
z Nepo
omuku
p pƎišla
pƎišla
s unikátní
setkkávání
Ǝedite
elƽ
škol
aa pedagogy.
ško
olníchZpěttématem
“Kyberprostor
ná
vazba
ukázala,
že
tato
platforma
metodik
kƽ prevence,
které
se kon
ve spolup
prácipráci
s Pedag
gogicko
- psyychologickou
u poradnou
PlzeŸ,
P P lokálnímetodik
kƽsvětě
prevence,
které
senají
kon
nají
ve spolup
s Pedag
gogicko
- psyychologickou
u poradnou
a sociální
sítě ve
ho sdílení, příkladů
dobré praxePlzeŸ,
a předávání
Policií
R
R -R
obvodním
mi oddĢlením
mi vmi
Nepomu
ku aku
Blovicíc
ch ach
OSPODu
u. Tito
partne
eƎi
se
jižsepoēt
tvrté
dětí.”
mezi
školami
Policií
R - obvodním
mi oddĢlením
v Nepomu
a Blovicíc
a OSPODu
u.zkušeností
Tito
partne
eƎi
jižNepomucka,
poēttvrtéBlovicSpolečně
shodli na2019 v prostorách šalandy Pivovaru
ka a Spálenopoříčska
má smysl a přispěla
sešlisešli
7.lisse
stopadu
P P
ZlatáZlat
kráva
v Neepomuku
nad
d nad
tématem
7.lis
stopadu
á kráva
v Neepomuku
ddialogu
tématem
tom, že
si dospělí
často 2019 v prostorách šalandy Pivovaru
k nastartování
a spolupráce mezi
rostor
a soci
sítĢ sítĢ
ve svĢtĢ
“Kyberp
s ve svĢtĢ
rostor
a ální
sociální
“Kyberp
s dĢtí.”
dĢtí.”
neuvědomují
závažnost
odborníky, učiteli a rodiči.
SpoleēnĢ
Ģ sev Ģshodli
na tom,
že siže
d si dospĢlí
dospĢlí
o neuvĢdom
ují závažnos
t jednání
dĢttídĢt
v kyberpro
ostoru,
jednání
dětí
kyberSpoleēnĢ
se shodli
na tom,
d ēasto
ēasto
o neuvĢdom
ují závažnos
t jednání
tí v kyberpro
ostoru,
prostoru,
které
s
sebou
Mgr.
nesenese
dƽležité
které
s sebou
m mnoho
mnoho
nástra
ah aah
nebezpe
eēí. eēí.
Proto
je tak
porozumĢt
souvislostem
mJana
a mBerkovcová
ebou
tak
dƽležité
které
s
s
m
nástra
a
nebezpe
Proto
je
porozumĢt
souvislostem
a
nese mnoho nástrah
www.masnepomucko.cz
sítí.
Pochop
dƽvodƽm
dí
sociálních
m
konkrétníh
ho
jednání
dĢ
Ģtí
v
prostƎe
pení
jednání
mƽže
být
a nebezpečí.
Proto
je
Místní akční
dƽvodƽm
m konkrétníh
ho jednání dĢĢtí v prostƎedí sociálních sítí. Pochop
pení Facebook:
jednání mƽže
být plán vzdělávání
tak
důležité
porozumět
prostƎed
dkem
k vēasn
nému
vyhodn
nocení
situac
ce ace
rychlém
mu jednání.
Preventivní
pƽsobení
a a ORP Nepomuk
prostƎed
dkem
k vēasn
nému
vyhodn
nocení
situac
a rychlém
mu jednání.
Preventivní
pƽsobení
souvislostem
a rizikový
důvo- ým událostem
pƎedcházení
m, které jsou
u s kyberšikanou a dalším
mi negativním
mi jevy na socciálních

pƎedcházení rizikovýým událostem
m, které jsou
u s kyberšikanou a dalším
mi negativním
mi jevy na socciálních
sítích
spo
kového
chov
ojeny,
je
hlav
vním
cílem
p
prevence
rizi
vání.
sítích spo
ojeny, je hlavvním cílem prevence
p
rizikového chovvání.

Blovické noviny

strana 6

6. prosince 2019

E-shopy a jejich možná úskalí
Vánoce se nezadržitelně blíží a s nimi
i nakupování dárků pro naše nejbližší. Mnoho
z nás dnes již běžně nakupuje přes internet
prostřednictvím e-shopů. Za připomenutí proto stojí, že existuje celá řada e-shopů, která
nemá svůj vlastní sklad a zboží pouze přeprodává. Na tom by nebylo nic tak špatného,
takových e-shopů funguje celá řada a nikdo
si na ně nestěžuje. Avšak některé internetové
obchody nabízejí zákazníkům zboží z pozice
provozovatele tzv. internetové ‚nákupní galerie‘, a tím se zbavují odpovědnosti za kvalitu
nabízeného zboží.
V obchodních podmínkách provozovatelé
totiž uvádí, že jsou jen ‚nákupní galerie‘ a že
pouze zprostředkovávají kontakt mezi prodejcem a zákazníkem. Nikdo pak nemůže takový e-shop obvinit z toho, že jejich obchodování je založeno na klamavé reklamě. Někdy
se může stát, že některé z neprověřených
e-shopů od zákazníků peníze vyinkasují,
avšak se zasláním zboží či vrácením peněz
zákazníkovi v rámci případné reklamace
nebo s výměnou zboží již nepospíchají. Jistí
se v první řadě dodací lhůtou, která bývá extrémně dlouhá, někdy až 2 měsíce. Zatímco
z jiných e-shopů obdržíte zboží v řádech dnů,
zde jde o měsíce. Zákazníci si pak stěžují,
že objednané zboží naprosto neodpovídá
popisu, neshoduje se s fotografií na webu či
s popisem zboží. Proto, pokud se rozhodnete,
že letos objednáte dárky z e-shopů, se kterými doposud nemáte zkušenost, před objednáním zboží si důkladně přečtěte obchodní
podmínky a věnujte pozornost zejména:
• poučení o možnosti odstoupení od
smlouvy
• postupu při reklamaci (reklamačnímu
řádu).

Pokud již nastane situace, že zboží máte
objednáno, zaplaceno, doručeno, avšak výrobek zcela neodpovídá Vaší objednávce
a nedaří se Vám s daným e-shopem dohodnout na vyřízení reklamace nebo odstoupení
od smlouvy, nahlédněte na webové stránky
Ministerstva průmyslu a obchodu, kde naleznete informace k ochraně spotřebitele
(https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/informace-pro-spotrebitele/),
případně doporučujeme věc řešit na stížnostním portálu VašeStížnosti.cz (www.
vasestiznost.cz), kde časopis dTest zdarma
zprostředkovává dosažení dohody mezi spotřebiteli a prodejci ve sporech, které by jinak
musely být řešeny soudní cestou. Také se
můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, která zajišťuje mimosoudní řešení sporů
(www.coi.cz/informace-o-adr/). V obou
případech se jedná o zprostředkování dosažení dohody mezi spotřebiteli a prodejci
ve sporech, a to za účelem předcházení
finančně a časově náročných soudních jednání. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon
o ochraně spotřebitele“) zakotvuje systém
tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů (také ADR – alternative dispute resolution). Jedná se o metodu řešení sporů
bez zapojení soudů. Spotřebitel má podle
zákona o ochraně spotřebitele právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo stran sporu
domáhat se ochrany práv a oprávněných
zájmů soudní cestou.
Pro případnou radu se můžete také obrátit
na Poradnu dTest (dTest@dTest.cz).

V Plzeňském kraji též fungují poradny,
kde lze získat další informace:
1. Sdružení obrany spotřebitelů
– Asociace
Poradna Plzeň
Sady Pětatřicátníků 33, 1. patro,
č. dveří 240
301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Zelenka
Tel: 605 191 612
e-mail: plzen@asociace-sos.cz
Otevírací doba:
úterý
13.30–15.30
čtvrtek
9.00–11.00
2. Asociace občanských poraden
Poradna pro občany v nesnázích
Rokycany
Svazu Bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
tel. 373 728 536, 775 720 492
poradna.rokycany@diakonie.cz
Otevírací doba:
pondělí
8.00–12.00 13.00–17.00
		
pro objednané
úterý
10.00–12.00 13.00–16.00
		
pro neobjednané
středa
8.00–12.00 13.00–17.00
		
pro objednané
Použité zdroje: www.mpo.cz, www.coi.cz,
www.dTest.cz
Přejeme krásný adventní čas a radost
z doručených dárků.
Obecní živnostenský úřad Blovice

Pozvánka na Adventní akce
Vážení a milí příznivci Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, p. o.,
sv. Kateřina pověsila dudy do komína!
Co to znamená? Kdo tuhle pranostiku
neslyšel, nebo neví, proč se traduje, pak
vězte, že svátek sv. Kateřina symbolizuje
začátek adventního půstu, doby rozjímání, vnitřního usebrání a čekání na příchod
Spasitele. A co ostatní adventní světice
a světci? Sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Ambrož, sv. Lucie…je toho tolik, co můžeme
před Vánoci oslavovat a připomínat nejen
sobě, ale i našim dětem, aby se tradice
a moudrost předků nevytratily z našich životů. A tak každé prosincové ráno otevřeme zámeckou bránu, do níž vběhnou natěšené děti z blízkého i vzdálenějšího okolí
a povídáme si o tom, jak sv. Petr spustí
velké žebříky od nebeské brány, po kterých na zem sestoupí Barborky, aby zkontrolovaly, jestli jsou děti hodné a modlí se.

Vyprávíme si legendy, dokládající štědrost
sv. Mikuláše, o rozházených sladkostech
kolem kostela po honičce dětí se sv. Ambrožem, anebo o kosinkách obávaných
Lucek a rozpáraných bříškách mlsounů!
Vysvětlujeme historii adventního věnce
a adventního kalendáře a nakonec si v zámecké kapli zazpíváme koledy. Závidíte
školákům a paním učitelkám? Pak přijďte
buď 11. 12. mezi 9. a 15. hodinou na program Advent na Hradišti, nebo 12. 12.
v 15 hod na Adventní dílnu. Oba dva dny
vás rádi provedeme vyzdobeným a provoněným zámkem a prozradíme něco, co
jste možná o Adventu a Vánocích nikdy
neslyšeli. O Adventních dílnách si navíc
vyrobíte krásného dřevěného andělíčka
nebo jinou vánoční dekoraci.
Chybí vám čas na návštěvu muzea
během Adventu a Vánoc? Máme řešení –
rozšířenou vánoční otevírací dobu. Od
14. 12. do 23. 12. a od 27. do 29. 12. máme

otevřeno od 9 do 15 hodin, včetně nedělí
a pondělků.
Je libo speciální zážitek těsně před Vánoci? Na poslední neděli adventní 22. 12.
od 15 hod jsme pro vás ve spolupráci se
ZUŠ Blovice připravili Českou mši vánoční v kapli sv. Ondřeje. Nádherné dílo Jakuba Jana Ryby nastudoval pěvecký sbor
ZUŠ Blovice SEMTAMTÓN pod vedením
Michaely Kasalové a sboreček ZUŠ Blovice pod vedením Kristýny Bečvářové se
sólisty Ivanou Pasekovou (soprán), Martinou Škudrnovou (alt), Piotrem Markem
(tenor) a Janem Burianem (bas).
Moc se těšíme…na setkání s vámi, na
klidný Advent, na radost, kterou spolu budeme moci sdílet a na nezapomenutelné
zážitky!
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR
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ZAHRÁDKÁŘI
BLOVICE
V sobotu 23. 11. 2019 v hotelu Panský dům
proběhla v 1. patře členská schůze Českého
zahrádkářského svazu místní organizace
Blovice. Hned po úvodu převzaly z rukou
předsedy př. M. Pilze a př. H. Menclové malé
dárky děti, které uspěly v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář. Někteří z nich nás také
úspěšně reprezentovaly v celonárodním kole.
Po zprávě předsedy MO nás ještě informovala
př. H. Menclová o plánovaných zájezdech, na
které měli členové možnost se hned přihlásit.
Následovala diskuze, hlavně o našich zahrádkách a potom už závěr. Také bylo možné si prohlédnout malou výstavu výpěstků našich členů
a některých produktů prodejny Ráj ovoce.
I přes stále se zmenšující členskou základnu byla účast docela pěkná. Na závěr patří
naše poděkování panu K. Černému za osobní obsluhu a bezplatné poskytnutí příjemných
prostor hotelu Panský dům.
Za výbor MO ČZS Ing. M. Seidl

Kdo byl Opper de Blowitz,
jaký byl Opper de Blowitz?
V souvislosti s odstraněním pamětní desky
Henryho Oppera de Blowitz z průčelí budovy
České spořitelny v Blovicích a s články, které
se v té souvislosti objevily v Blovických novinách, si dovolím zveřejnit několik informací
o této pozoruhodné osobnosti:
Kdo a jaký byl? Slavný žurnalista a vlivná
osobnost politického a společenského života
západní Evropy druhé poloviny 19. století. Byl
určitě výjimečně nadaný, zřejmě široce vzdělaný, určitě trvale zvědavý, extrémně ambiciózní;
literát, cestovatel, ale také dobrodruh, mystifikátor, mediální eskamotér; pařížský bonviván,
kuriózní zjev pařížské společnosti tak zvané
„belle époque“. Můžeme si ho představit jako

postavu z nějaké Offenbachovy operety. Břichatý, plešatý, s obrovskými licousy. Se stejnou samozřejmostí se vyskytoval v přijímacím
salónu prezidenta 3. francouzské republiky
Adolpha Thierse, jako v budoáru nejslavnější
pařížské herečky té doby Sarah Bernhardtové
(pro niž maloval plakáty mladý Alfons Mucha).
Ale především byl Opper vynikajícím publicistou své doby, jehož novinářská obratnost
nejednou zasáhla do politického dění Evropy…
Ačkoli ve velkém světě, do nějž pronikl, předstíral aristokratický původ, narodil se roku 1825
jako nejstarší syn košér řezníka Marka Oppera
a jeho ženy Anny, v domě, na jehož místě stojí
v Blovicích spořitelna. Bylo to několik kroků od

staré židovské školy (kterou někteří z nás ještě
pamatují v uličce Myšině, proti dnešní prodejně ovoce a zeleniny), kde jeho dědeček jako
rabín vyučoval. V pramenech se konstatuje, že
chodil též do blovické obecné školy a jeho životopisec Frank Giles uvádí, že existuje doklad
o jeho dalším studiu v Plzni. Rodina se později
přestěhovala z Blovic do Nepomuku. Nicméně
Opper sám o sobě uvádí, že jeho rodina žila
v blovickém, tj. Hradišťském zámku, a přídomkem de Blowitz naznačuje svůj aristokratický
původ. Tato mystifikace pronikla do dokumentů, takže i ve Francouzské národní knihovně
je k jeho jménu, jako jménu autora, připojeno
…pokr. na str. 8 u
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místo narození Château de Blowitz (Autriche),
tedy zámek Blovice (Rakousko).
Tak se Opper de Blowitz vyjadřuje o svém
původu ve vlastním francouzsky psaném životopisu, i v povídce Ukradená ruka, zařazené
do sbírky Feuilles volantes (Lístky ve větru),
z roku 1857, kterou jsem ke své radosti objevila
ve Francouzské národní knihovně. Zdá se, že
je to jediný literární text z jeho pera, který se
odehrává v zemi původu. Jinak je celé Opperovo dílo zasazeno do kosmopolitního koloritu
a takto byl on sám zřejmě vnímán okolím i sám
sebou.
Počátek jeho osudů ve Francii nebyl zářivý,
ačkoli postavení středoškolského profesora
německého jazyka a literatury ho řadilo v té
době k místním intelektuálním elitám. Působil na lyceích ve městech Tours, Limoges,
Poitiers a nakonec v Marseille. Často se topil
v dluzích, z kteréžto prekérní situace se zřejmě definitivně vymanil kolem roku 1859 díky
sňatku se starší movitou vdovou Annou Amélií
Belfortovou. Ta měla údajně být rodinně spřízněna s královskou dynastií Bourbonů. S onou
významnou událostí v Opperově životě souvisí
i jeho – možná poslední – návštěva rodiště.
Bylo totiž žádoucí, aby se stal křesťanem. Konvertoval tedy a v blovickém kostele ho pokřtil
náš obrozenecký básník, děkan Jaroslav Vacek Kamenický.
Právě z té doby pochází povídka Ukradená ruka. Děj se vztahuje k vzácné soše Jana
Nepomuckého s ryzího zlata, jíž prý v nepomuckém kostele jakýsi ubožák ulomil kus zlaté
ruky. Ta se pak zázračně našla, ale nepoctivý
ubožák sám o ruku přišel. Jde o patetické, až
vášnivé vyznání čerstvého katolíka, vyjadřující
nezměrný obdiv ke katolickému mysticismu.
Zde také Opper zřejmě poprvé použil přídomek
de Blowitz a pod tímto jménem ho později znalo politické a žurnalistické prostředí Evropy.
Dříve než se prosadil jako novinář, vrhal
se do různých podivuhodných, někdy nesourodých aktivit. Takže třeba v roce 1866 se zúčastnil v Aix en Provence vědecké konference

o provensálských trubadúrských písních a na
druhé straně publikoval vlastní vynález stroje
na česání lnu. (Všestrannost hodná velkolepé
invence Járy da Cimrmana!)
K politice se dostal v roce 1868, kdy ve
volbách podporoval kandidaturu republikána Adolpha Thierse, jehož se stal přítelem.
Thiers sám se stal později prezidentem
3. francouzské republiky. De Blowitz osvědčil Francii cenné služby v době německého
obléhání Paříže v roce 1871 a poté sehrál
určitou, spíše nepěknou roli při potlačení
Pařížské komuny.
V roce 1871 začíná slavná éra jeho spolupráce s londýnskými Timesy, v té době nejrespektovanější tiskovou agenturou Evropy. Bylo
mu už 46 let, nebyl žádný zelenáč. Vedle každodenních reportáží z francouzské politiky se
začal prosazovat svým nejslavnějším žánrem,
jímž bylo interview, rozhovor se slavnými osobnostmi, publicistický žánr, který sám vynalezl.
Byla to interview např. s Jindřichem Bourbonským, pretendentem francouzského trůnu,
s papežem Lvem XIII, s rumunským králem
Karlem I., s tureckým sultánem Abdulem-Hamidem; a zejména s prvním německým kancléřem, knížetem Bismarckem. Nejslavnější období jeho kariéry nastalo po roce 1878. Tehdy
byl svolán do Berlína politický kongres, jenž
měl vyřešit složitou politickou situaci na Balkánu. 13. července odpoledne byla v Berlíně
podepsána dohoda. Ale už téhož dne dopoledne se v Londýně začaly prodávat Thimesy,
uveřejňující text této dohody, jejíž znění bylo
až do podpisu tajné. Prokázala se tak neuvěřitelná informovanost autora článku, jímž nebyl
nikdo jiný než de Blowitz. Anekdota praví, že
od té doby se před každým dalším jednáním
Bismarck díval pod ubrus jednacího stolu, zda
tam není schován de Blowitz.
Náš kdysi tak slavný rodák, světoběžník,
světoobčan, světák byl zjevem i projevem
pozoruhodná figurka, jak o tom svědčí slova
Paula Cambona, francouzského velvyslance
v Londýně: „Ten slavný dopisovatel Timesů je
tlustý mužíček, balón s licousy pod zrcadlo-
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vou lebkou. Slovan neurčitého
původu, pocházející nejspíš z nějaké podunajské
provincie, míchá
český
přízvuk
s francouzskou
živelností. Všechno ví, zná každou podrobnost
v evropské politice… U kancléře Bismarcka
i u prince Galského je jako doma. Navíc je
ďábelsky duchaplný, jeho postřehy stojí za
všechny peníze“.
Když Henry Opper, proslavivší se pod jménem de Blowitz roku 1923 zemřel, psalo se
o něm v nekrolozích jako o knížeti žurnalismu.
Pamětní deska na jeho rodném domě v Blovicích byla odhalena roku 1927. Za protektorátu
byla sejmuta vzhledem k jeho židovskému původu. V období tak zvaného socialismu zůstala
uklizena i nadále, vždyť ten člověk psal pro list
vydávaný ve Velké Británii, tedy v zemi třídního nepřítele. A tak se vrátila na místo narození slavného rodáka až po sametové revoluci
z iniciativy tehdejšího starosty Mgr. Jaroslava
Kratochvíla.
Ovšem dneska? Před časem jsme si všimli, že pamětní deska na spořitelně není. A jak
jsme se v Blovických novinách dozvěděli, po
obnově omítky na budově byla nalezena vyhozená ve stavební suti.
Major Terezky ze Švandrlíkových Černých
baronů, když se stal velitelem pomocných
technických praporů na zámku Zelená hora
obsazeném lidovou armádou, se podivuje nad
zbytečnostmi, které do kasáren nepatří: „Na čo
kášeň?“, „ Na čo plataně?“. Že by se dneska
podobně někdo ptal „Na co pamětní deska?“?
A to třicet let po sametové revoluci? Že by nám
už bylo všechno jedno?
Doc. PhDr. Marie Fenclová

Informace blovických rybářů
Tradiční prodej 
vánočních kaprů
Blovičtí rybáři mají připraven
prodej vánočních kaprů.
Prodej se uskuteční

v neděli 22. 12. 2019
a v pondělí 23. 12. 2019,
vždy od 9.00 do 15.00 hodin
na tradičním místě na náměstí.
Přijďte si pro pěkného kapra!

Výdej povolenek na rok 2020

Tradiční rybářský ples 

Výdej povolenek na příští rok se uskuteční v sobotu 4. ledna 2020 od 8.00 do
13.00 hodin v klubovně ČRS na Hradišti.

Ples se uskuteční v pátek 10. ledna 2020
od 20.00 hodin v Lidovém domě.

Dále se budou povolenky vydávat poslední sobotu v únoru, to jest 29. 2. 2020
rovněž v čase od 8.00 do 13.00 hodin
v klubovně.
Upozorňujeme všechny rybáře, že úlovkové lístky za rok 2019 musí být řádně vyplněny, sečteny případně proškrtány a odevzdány nejpozději do 15. 1. 2020.
Bez tohoto není možné vydat novou povolenku na rok 2020.

Cena vstupenky je 130 Kč. Účastníky
čeká bohaté občerstvení, pěkná tombola
a perníčková dámská volenka.
Ve stejný den, ráno od 9.00 do 12. 00 hodin, se v podsvětí Lidového domu uskuteční
prodej rybích řízků, bramborového salátu
a dršťkové polévky. Nebude chybět ani pivíčko, nebo i něco silnějšího.
Předprodej vstupenek je zajištěn
v Lidovém domě od 9. 12. 2019.

Blovické noviny

strana 9

Vánoční bohoslužby ve farnosti Blovice
2019/2020
24. prosinec 2019 – úterý
Blovice
22.00
Letiny
24.00

Vigilie Narození Páně
Půlnoční mše svatá
Půlnoční mše svatá

25. prosinec 2019 – středa
Blovice
10.00
Řenče
11.45

Slavnost Narození Páně
Mše svatá
Mše svatá

26. prosinec 2019 – čtvrtek
Blovice
  8.15
Letiny
10.00
Blovice
15.30

Svátek sv. Štěpána prvomučedníka
Mše svatá
Mše svatá
Zpívání u Jesliček

27. prosinec 2019 – pátek
Blovice
18.15

Svátek sv. Jana Evangelisty
Poutní mše svatá

28. prosinec 2019 – sobota
Blovice
17.00

Svátek svatých Mláďátek mučedníků
Mše svatá

29. prosinec 2019 – neděle
Blovice
  8.15
Letiny
10.00

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Mše svatá
Mše svatá

31. prosinec 2019 – úterý
Blovice
18.15

Zakončení občanského roku
Mše svatá

1. leden 2020 – středa
Blovice
10.00
Letiny
11.45

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Mše svatá
Mše svatá

5. leden 2020 – neděle
Blovice
  8.15
Letiny
10.00
Řenče
15.00

Slavnost Zjevení Páně
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

12. leden 2020 – neděle
Blovice
  8.15
Letiny
10.00

Svátek Křtu Páně
Mše svatá
Mše svatá

DĤm dČtí a mládeže Blovice

Tyršova 807, 336 01 Blovice, www.ddm-blovice.cz, tel. 371 522 159

Pes je jediné stvoĜení na svČtČ,
které vás miluje víc než sebe.
Josh Billings

Vánoce pro pejsky
z útulku Borovno

Ne všichni pejsci mají to štČstí, aby mohli trávit vánoþní svátky
ve „svých rodinách“, proto jsme pro nČ zorganizovali
dobroþinnou akci, která probČhne
od 2. 12.–18. 12. 2019

v DDM, ZŠ (I. st. 5.C, II.st. Školní snČm) a Gymnáziu Blovice (sekunda).
Vy, kterým není osud pejskĤ lhostejný, mĤžete pĜispČt jakoukoli finanþní
þástkou, pĜíp. nČjakým vhodným pamlskem (nejlépe piškoty). Dále útulek
ocení konzervy, deky a v oblibČ jsou též pískající hraþky. Útulek Borovno
bude též vdČþný za prací prášky, mycí a dezinfekþní prostĜedky.

Finanþní þástkou pĜispČjeme
na vybudování nových prostorných výbČhĤ.

V
pĜíp.
zájmu
mĤžete
navštívit
webové
stránky
útulku
www.utulekborovno.cz a seznámit se s jejich problematikou, nabídkou
pejskĤ, apod.
Den a þas pĜedání vánoþních darĤ vþas upĜesníme
DČkujeme všem, kteĜí se do této akce zapojí!

DĤm dČtí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice
Tel.: 371 522 159
www.ddm-blovice.cz
nabízí

VOLNÉ PLAVÁNÍ RODIýģ
S DċTMI
Pro dČti od 1.–6. let, které v doprovodu rodiþĤ
nebo prarodiþĤ mohou navštČvovat plavecký
bazén v ZŠ. Teplota vody cca 30°C. Bazén je
možno navštČvovat v tĜímČsíþních cyklech podle
domluvy v DDM. Cena je stanovena na 25 Kþ za
osobu/krát poþet návštČv v daném cyklu. Je
tĜeba zaplatit vždy pĜedem v DDM u paní Šárky
Fialové a domluvit si zde rozvrh návštČv
(i telefonicky 604 293 473).
Plavecký cyklus: leden–bĜezen
NávštČvní dny:
PondČlí (15.00–16.30 hod., 16.30–18.00 hod.)
Úterý (15.00–16.30 hodin, 16.30–18.00 hodin)
ýtvrtek (15.30–17.00 hodin)
Pedagogický dozor:
Šárka Fialová, Eva Honzová

6. prosince 2019
Žáci střední školy
a základní školy
Oselce soutěžili
o nejlepší
bramborový salát
Před vánočními svátky se jako již tradičně
na střední škole v Blovicích konala soutěž ve
výrobě bramborového salátu. Soutěžilo 8 žáků
oboru Kuchařské práce. O tom, který salát je
nejlepší, rozhodovalo pět kritérií. Hodnotilo se
dodržování hygieny, dohlíželo se na upravenost a čistotu žáka. Dalšími kritérii byla zručnost, chuťové vlastnosti salátu a v neposlední
řadě způsob prezentace. Všichni soutěžící
si dali záležet a porota složená z vyučujících
měla skutečně těžkou práci. Porotce nakonec
svým netradičním salátem nejvíce zaujala Kateřina Erbesová. Druhé místo obsadila Denisa
Kubalíková a třetí místo patřilo Marii Novákové.
Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny i sladkosti. V únoru proběhne podobná soutěž určená žákům 1. ročníku oboru Cukrářské práce,
kteří budou soutěžit o Valentýnské srdce. Výrobky našich žáků si můžete přijít prohlédnout
i ochutnat v sobotu 25. 1. 2020, kdy proběhne
od 8.30 do 12.00 hodin Den otevřených dveří,
na nějž jste všichni srdečně zváni.
Mgr. Bc. Hana Krýslová
zástupce ředitele SŠ a ZŠ Oselce
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Mikulášská zábava pro děti
V neděli 1. prosince 2019, v den, kdy začal letošní advent, se na sále v sokolovně
konala Mikulášská zábava pro děti. Členové
odboru sokolské všestrannosti připravili pro
děti v tomto předvánočním čase odpoledne plné her, soutěží a hudby s tancem. Ve
vyzdobeném sále se sešlo spoustu malých
čertíků, čertic a andílků. Všechny je hned
v úvodu přivítal Mikuláš se svými pomocníky. Ti potom s dětmi tančili, soutěžili a vyráběli. Soutěžilo se třeba ve výrobě nejdelšího
papírového řetězu, vyráběli se obří postavy
čerta, anděla a Mikuláše, děti si hrály na
molekuly, rozplétaly gordický uzel, hledaly
předměty a hlavně se bavily.
K tomu samozřejmě nechybělo domácí
občerstvení, takže nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče si zábavu opravdu užívali.
za TJ Sokol Blovice V. Cuplová

V Plzni se konaly plavecké závody
sokolské všestrannosti
V sobotu 30. listopadu 2019 se v bazénu plaveckého klubu Radbuza konalo zimní
kolo župních plaveckých závodů, které se
započítávají do soutěže sokolské všestrannosti. Za TJ Sokol Blovice se závodů zúčastnilo pět plavců. Všichni byli velmi úspěšní
a domů si tři z nich přivezli medaile. V kategorii mladší žáci I soutěžili Karel a Jakub
Krosnařovi. Kuba si vyplaval třetí místo.
V kategorii mladší žáci II bojoval o umístění
Pavel Hrubý. Radek Hrubý závodil v kategorii dorostenců a skončil na druhém místě. V kategorii mladší žákyně II si vítězství
v závodu a zlatou medaili vybojovala Ivana
Bystřická.
Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci TJ Sokol
Blovice.
za TJ Sokol Blovice V. Cuplová
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zprávy z juda

MEMORIAL Ing. PETRA RADOŠE
DOMAŽLICE, 23. 11. 2019
U9 (7–8 let)				31 kg
1. místo ELIÁŠ VELÍŠEK
(5 × vítězství)
U11 (9–10 let)		 29,9 kg
1. místo JAN JAVŮREK
(4 × vítězství)
		
42,15 kg
2. místo TEREZKA KADEŘÁVKOVÁ 
(3 × vítězství, měla ve váze chlapce, žádné
děvče).
U13 (mladší žáci 11–12 let)				66 kg
1. místo šimoN JAVŮREK
(2 × vítězství, pere se do 60 kg, ale vážil
o 20 dkg víc).
Všichni se prali bez trenéra a poradili si na
tatami se soupeři na výbornou).
DOROSTENECKÁ LIGA
JABLONEC / NISOU, 23. 11. 2019
Za JC Plzeň se prali:
do 55 kg Ondřej ŠLAIS
(5 × výhra)
do 60 kg Pavel KOZÁK
(2 × výhra, 3 × prohra)
do 90 kg Maxim GALIN
(5 × vítězství)
Soutěžilo 6 družstev, každý s každým o udržení v lize. Plzeň byla po několika kolech druhá a pokračuje v dorostenecké lize i v roce
2020. Zásluhu o tento výsledek mají také
naši kluci. A možná se objeví v lize i P. Hodek
a F. Havlíček.
VELKÁ CENA MĚSTA BEROUNA
30. 11. 2019
U9, U11, U13, U15 (Účast 300 žáků a žákyň)
U9 (7–8 let)		
29,5 kg
1. místo ELIÁŠ VELÍŠEK
(4 × vítězství)
U11 (9–10 let)
29,25 kg
1. místo JAN JAVŮREK
(4 × vítězství)
		
37,35 kg
3. místo Petra KUBÁŇOVÁ 
(2 × výhra o lepší umístnění Petru připravili
rozhodčí, kdy hodila na ypon žáka z Prahy
a vyhlásili přes protesty vítězem tohoto soupeře).
		
41,2 kg
2. místo TEREZKA KADEŘÁVKOVÁ 
(4 × vítězství, soupeři byli kluci, pouze 1 dívka).
		
59,6 kg
2. místo Adam KARAS
(4 × výhra, prohra s vítězem váhy).

U13 (mlad. žáci)				46 kg
3. místo Václav KARAS
(z 15 žáků prohra v semifinále, ale 3. místo si
nenechal ujít a zvítězil).
			 60 kg
2. místo šimoN JAVŮREK
(2 × vítězství)
U15 (starší žáci)
			 55 kg
3. místo petr hodek
(12 žáků, 4 × vítězství, pral se výborně, o finále prohrál s účastníkem Přeboru ČR – 5. místo).
			 60 kg
Pavel KOZÁK
(vyřazen Jobkem z Příbrami (3. místo na Přeboru ČR a Čermákem z USK Praha).
			 +73 kg
1. místo František HAVLÍČEK
(nedal svým soupeřům žádnou šanci).
Soutěž byla velmi náročná, začala v 8.15
vážením a ukončení bylo ve 21. hodin. P. Hodek se pral ve 20.00 hod. a F. Havlíček ve
20.30 hod.).
Za SK judo DDM Blovice
F. Vlčnovský

František Havlíček 1. místo

Ondřej Šlais, 3. místo

\Petr Hodek, 3. místo

seminář kyusho karate
Dne 24. 11. 2019 s konal
v Blovicích v DDM již pátý seminář kyusho karate pod vedením
Ing. Zdeňka Dvořáka 5. Dan v Kyusho a jeho asistenta Václava
Radekovského 3.
Dan. Instruktoři
předváděli techniky využívající
manipulaci s energií, jak útočníka,
tak obránce, prostřednictvím akupresurních bodů.
Semináře se zúčastnili zájemci
z celé republiky i z Blovic. Za
podporu soustředění bych chtěl poděkovat
pracovnicím DDM včetně paní ředitelce
Ing. B. Šroubkové.

Vedoucí oddílu karate při DDM Blovice
Ing. Karel Průcha

strana 12

Blovické noviny

6. prosince 2019

strana 13

Blovické noviny

6. prosince 2019

ȫ'5-Ǳ

64#&+ȫ0ǵ21%6+8Ǳ
3U¢YÜWRKOHMVRXKRGQRW\QDĢLFK9¢QRF
$LNG\ĿVHQDĢHURGLQQ¢ILUPDVWDU¢
RJQLPQUV8CɶKEJUXȄVGȬPȐEJUVQNʄ
FHQ®PHVLQD9¢QRF®FKSĚHGHYĢ®P
SRKRG\NWHURXSĚLQ¢ĢHM®
GRY]WDKİPH]LQ¢PL
3U¢YÜWDNRYªVY¢WN\9¢PSĚHMH
NROHNWLYĚH]QLFWY®DX]HQ¢ĚVWY®0DMHU

6ɬGOQɶPȄ2N\Gɟ$NQXKEG2ɬGɶVKEG6QWʓKOYYYTG\PKEVXKOCLGTE\

Blovické noviny

strana 14

6. prosince 2019

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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Naše inzerce :

Sledujte nás!
ldblovice
ldblovice
www.lidovydumblovice.cz

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. Řádkovou inzerci
naleznete také on-line na našich webových stránkách www.lidovydumblovice.
cz – vpravo dole na úvodní straně nebo
v sekci Blovické noviny.

KOUPÍM betonové, chodníkové dlaždice
o rozměrech 30 × 30 × 3 cm, 70 ks. tel.:
728 071 803
KOUPÍM funkční akumulační kamna, od
4 do 6 KW. Tel.: 728 071 803
Hledám garáž k odprodeji, ideálně v ulici
Pod Tratí. Tel.: 736 125 350
Prodám fritézu De Longhi na 2,5 l tuku
nebo oleje za poloviční cenu. Krásná, 1 ×
použitá – 900 Kč (původní cena 1 800 Kč).
Tel.: 725 313 707
Pronajmu byt 3+1 v Blovicích, sklep, částečně vybavený, volný ihned. Více info bytovkablovice@seznam.cz.
Prodám tenisky Kingsway č 37 / chlapecké zimní boty Columbia č 37,5 / kopačky č 36
a 37,5 / boty adidas č 38. Informace na tel.:
721 735 318.

Blovické noviny
Vydává Město Blovice.
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