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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři, zářijové vydání blovických
novin se nese v duchu připomenutí si našeho významného rodáka Jaroslava Kursy při
příležitosti stoletého výročí od schválení československé státní vlajky, jejímž byl autorem.
Vzpomínkový akt, který byl u nás ve městě
v pátek 11. 9. od 14.00
hodin uskutečněn, byl
velice důstojný.
Dostalo se nám pochvaly od pozvaných
hostů. Jsem velmi rád,
že Blovice jsou dlouhodobě vnímány jako
město, které si váží svých rodáků a své historie. A stejně tak si s úctou připomíná událostí vzniku naší republiky a milníků v jejím
vývoji, kdy byla její existence ohrožena přímo, či potlačením demokratického systému,
na jejímž principu vznikla.
Při této příležitosti bylo určitě symbolické
a pro mě velice milé, že jsme mohli k významnému životnímu jubileu poblahopřát
panu Milanovi Navrátilovi. Právě on je člověk, který se celý život těmito principy řídí.
Přeji vám všem příjemné čtení. Také pak
zdraví a mnoho sil, vzhledem k nepříznivě
se vyvíjející epidemiologické situaci s onemocněním Covid-19.
S úctou Bc. Robert Zelenka,
starosta města

Zprávy z radnice
SVĚCENÍ HROBKY A VERNISÁŽ VÝSTAVY PAMĚŤ BLOVIC
Ve čtvrtek 10. 9. 2020 proběhlo u kaple sv. Kříže krásné kulturní odpoledne za účasti cca
70 návštěvníků. Nejprve došlo k vysvěcení znovuobnovené hrobky s krátkým historickým
výkladem Ing. Hany Hanzlíkové a Mgr. Venduly Hnojské. V kapli následovala vernisáž výstavy kreseb Jaroslava Hodka Paměť Blovic. Výstava byla otevřena od 11. 9. do 13. 9. 2020.
Děkujeme za návštěvu!
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Na blovické základní škole jsme prvního září zahájili nový školní rok.
Slavnost proběhla mezi pavilony školy, kde vedení základní školy
a města Blovice přivítalo nové prvňáčky, celkem ze 3 tříd – A, B, C.
Tradiční akce se neuskutečnila z důvodu zvýšených hygienických
opatření ve třídách, jak bývá zvykem, ale ve venkovním prostředí.
Počasí nám naštěstí přálo.

PAMĚTNÍ DESKA OPPER DE BLOWITZ

Město Blovice vítá skutečnost, že pamětní deska připomínající slavného blovického rodáka, světového novináře a dopisovatele deníku
Times, zakladatele moderní žurnalistiky Jindřicha Opper de Blowitz je
zpět na Masarykově náměstí v Blovicích. Deska se vrací na budovu
spořitelny, její umístění není ideální, je kompromisem vyjednaným vedením města s majitelem objektu.

NOVÉ ZNAČENÍ CYKLOTRAS

Klub českých turistů nechal v Blovicích a okolí nově vyznačit stávající cyklotrasy. Jedná se o cyklotrasy č. 31 (Plzeň – Nepomuk),
č. 2288 (napojení do Brd), č. 2144 (směr Únětice), č. 2147 (směr Mirošov). Cyklotrasa č. 2288 vede nově chatovou oblastí Kamensko do
Štítova. V této době zpracovává Plzeňský kraj novou pasportizaci
cyklotras. Rádi bychom převedli cyklotrasu č. 31 mimo rušnou silniční komunikaci. Plánujeme nové cyklistické propojení ze Žákavé do
Kamenska, podél Husiny na Bohušov, dále podél náhonu do Vlčic
a pod lesem do Ždírce. V současné době zadáváme zpracování projektové dokumentace.

MĚSTO BLOVICE KUPUJE CIHELNU

Zastupitelstvo města Blovice schválilo dne 2. 9. 2020 nákup
nemovitostí v areálu blovické cihelny od současného majitele
p. Čejky. Kupní cena činí necelých 8 mil. Kč, s tím, že následně
budou prodány některé nemovitosti jejich uživatelům za cenu cca
2,5 mil. Kč. Jedná se o areál o rozloze větší než 9 ha. Město Blovice plánuje v dalších letech celou oblast zasanovat a realizovat
zde další rozvojové aktivity.
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VZPOMÍNKOVÝ AKT KE 100 LETŮM NAŠÍ VLAJKY

V pátek 11. září 2020 jsme před blovickou radnicí uctili výročí 100 let
od schválení československé vlajky tehdejším Národním shromážděním. Její podobu užíváme dodnes jako českou státní vlajku. Jsme
hrdi na to, že autorem návrhu vlajky byl blovický rodák Jaroslav Kursa.
Vzpomínkový akt byl původně plánovaný na letošní jaro, kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem jsme ho museli posunout na jiný
vhodný termín. Akci moderoval místostarosta města Blovice Michal
Hodek. Úvodní slovo pronesl starosta města Blovice Robert Zelenka. Jsme rádi, že akci navštívilo několik regionálních osobností. Své
pozdravy pronesla zastupující hejtmanka Plzeňského kraje Marcela
Krejsová. Dále vystoupil poslanec a primátor města Plzně Martin
Baxa. Do historických souvislostí nás uvedli pan Michal Červenka
z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích a Ing. Aleš Brožek, emeritní

ředitel vědecké knihovny v Ústí n. L., který má velký podíl na objevení autorství československé vlajky.
Vyvrcholením slavnosti bylo dekorování české státní vlajky pamětní
výroční stuhou. Slavnostního aktu se zúčastnily krojované složky
blovických hasičů a členů Sokola. Originální česká vlajka a nově vyšitá městská vlajka jsou trvale vystaveny nově v zasedací místnosti
v budově radnice. Zde proběhla i přednáška pana Brožka ke sto letům československé vlajky a o životě jejího autora Jaroslava Kursy.
Slavnostní okamžiky byly naplněny na radnici, kde představitelé
města Blovice, Muzea jižního Plzeňska a Sokola Blovice popřáli panu Milanu Navrátilovi ke krásným devadesátým narozeninám
a poděkovali mu za jeho dlouhodobý přínos pro naše město (viz
fota na str. 5 nahoře).
město Blovice,
fotografie poskytla Markéta Supíková
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MY UŽ TŘÍDIT UMÍME

Na zámku Hradiště v Blovicích proběhla
dne 3. 9. 2020 konference pořádaná Regionální rozvojovou agenturou PK a společností EKO-KOM s názvem „My už třídit umíme“. Jednalo se o každoroční vyhodnocení
nejlepších obcí na území Plzeňského kraje
v oblasti třídění odpadu. Účastníky akce
z řad starostů obcí přivítal starosta města
Robert Zelenka, ředitelka Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích Radka Křížková - Červená a radní Plzeňského kraje pro oblast
životního prostředí Radka Trylčová. Blovice
se umístily ve své kategorii ve druhé desítce
hodnocených obcí PK.

NEJSTARŠÍ BOROVICE

Více než 200 let stará borovice stojí na
hřebeni v lokalitě nad Suchými doly v Kamensku. Jedná se o nejstarší strom tohoto
druhu v našem městském lese. Nachází se
uprostřed podstatně mladšího smrkového
porostu. Bohužel borovice uhynula kvůli
katastrofickému suchu v posledních letech.
Tyto stromy jsou velmi citlivé na snižování
hladiny podzemních vod. Necháme ji přírodě – bude stát v lese jako torzo sloužící
zejména lesním živočichům.

POCTA JAROSLAVU KURSOVI

Jako „doplnění“ Vzpomínkového aktu ke 100 letům naší krásné vlajky proběhlo položení
květin v místě posledního odpočinku otce tvůrce naší vlajky – Kašpara Kursy. Pan Kursa
pracoval na blovické škole ve druhé polovině 19. století jako řídící, kde se právě v r. 1875
jeho syn Jaroslav narodil. Kašpar Kursa zemřel v r. 1896 v Plzni a je pochován v Blovicích.
Květiny položili tajemník MěÚ Václav Kybic a pan Ing. Aleš Brožek stojící za objevením autora vlajky. Náhrobní deska se nachází u jižní zdi blovického hřbitova. Město Blovice plánuje
v nejbližší době její obnovu.
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Za památkami našeho města
POMNÍK J. SÝKORY, PAMĚTNÍ KŘÍŽ NA HRADIŠTI
A BOŽÍ MUKA

Památník J. Sýkory před slavnostním odhalením s čestnou stráží, r. 1948 (ze sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,
inv. č. 8904-2)

Také dnešní díl bude věnován výhradně kulturním památkám ve vlastnictví
města. Jedná se o drobné objekty jak v krajině, tak v intravilánu města,
prohlášené za kulturní památky v roce 1958.
Stejně jako pomníky Kamenického a Bělohrobského je i pomník Jana Sýkory na návsi v Komorně kulturní památkou připomínající významnou osobnost našeho regionu. Na žulovém balvanu hrubých tvarů je osazena bronzová deska s reliéfním portrétem
a nápisem: JAN SÝKORA, NAROZEN 23. 7. 1876 V KOMORNĚ, 16. 11. 1942
POPRAVEN V BERLÍNĚ, SPOLUPRACOVNÍK PRESIDENTA OSVOBODITELE
T. G. M. PŘEDSEDA ČESKÉ KOLONIE V LONDÝNĚ, LEGIONÁŘ – SOKOL
A VZORNÝ OBČAN. VĚNOVÁNO 1947. Pod deskou bývalo kovové ramínko

Památník J. Sýkory po slavnostním odhalení, r. 1948
(ze sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., inv. č. 8904-1)

na světlo, popř. na zavěšení věnce, které dnes už chybí. O postavení pomníku bylo jednáno na schůzi MNV v Komorně dne 27. dubna 1947 za
účasti hostů z Plzně a z Blovic, např. JUDr. Záhoříka za ONV Plzeň-venkov,
Václava Klementa za obec legionářskou Blovice, zástupců blovického
okrašlovacího spolku a dalších, na jednání byl přítomen rovněž plzeňský
sochař Otakar Walter ml. a za rodinu Jana Sýkory jeho manželka Anna,
jeho bratr Šimek a švagr Janda. Pro umístění památníku byla navrhována různá místa, např. mimo ves někde na frekventované silnici, aby byl
příkladem celému kraji nebo při cestě k lesu na Dubí, ale nakonec bylo

Novinový výstřižek – jeden z mnoha článků o J. Sýkorovi v dobovém tisku, r. 1936 (ze sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., inv. č. 7616-7)
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respektováno přání Jana Sýkory, který chtěl po svém návratu z vězení postavit boží muka na zahradě Ladislava Lajpolda. Ten potom část pozemku
potřebnou pro stavbu pomníku dal zdarma k dispozici. Velká slavnost k odhalení pomníku, jehož autorem byl již zmíněný Otakar Walter, se za hojné
účasti veřejnosti konala 12. září 1948 a byla zahájena průvodem s hudbou
z blovického nádraží, kterého se účastnili legionáři „Britské legie“, legionáři
plzeňské župy, členové plzeňského a blovického Sokola a blovičtí hasiči.
Osobnost Jana Sýkory byla představena v letošním březnovém čísle Blovických novin v článku Michala Červenky. Od roku 1900 žil Jan Sýkora
v Londýně, kde se již od počátku první světové války aktivně zapojil do
československého zahraničního odboje a spolupracoval s jeho předními
představiteli. O jeho blízkém vztahu a spolupráci s Masarykem svědčí
mimo jiné zápis ze Sýkorových vzpomínek k jeho volbě předsedou české kolonie v Londýně, citovaný v kronice obce Komorno: „Tušil jsem, že
to nebude jen čestná funkce, že to znamená tvrdou práci i velká vydání a starosti. Nepředvídal jsem však, že to bude i mým životním štěstím,
že mě bude dopřáno po celé dva roky spolupracovat s největším mužem
současné Evropy T. G. Masarykem, vůdcem čsl. zápasu o samostatnost.“1
Podle zápisu v kronice byl Masaryk při návštěvách Londýna během první
světové války vždy hostem u manželů Sýkorových a v lednu 1917 jim za to
děkoval v dopise: „ - - - prosím přijměte ode mne tento opožděný novoroční
dárek, já jsem nejen Vás, ale i Vaší paní tolikrát obtěžoval a pravděpodobně ještě obtěžovat budu, že mi nezazlíte tento projev mé vděčnosti.“2 V roce
1923 se Sýkora vrátil zpět do vlasti, žil v Plzni a hned po okupaci v roce
1939 začal opět působit v podzemním hnutí. V roce 1940 byl ve svém bytě
zatčen gestapem a postupně vězněn v Plzni, v Praze na Pankráci, v Terezíně, v Mnichově a nakonec v Berlíně, kde byl 16. listopadu 1942 popraven.
Pomník v Komorně je zákonem chráněn nejen jako kulturní památka, ale
také jako válečný hrob.
Významnou dominantou v krajině jsou zřejmě barokní boží muka nad
Komornem, na rozcestí silnic od Blovic ke Kotousovu. Jejich stáří není jednoznačně určeno, postavena byla pravděpodobně na počátku 18. století

Boží muka Bohušov (foto – archiv města)

Boží muka nad Komornem (foto – Markéta Supíková)

jako hraniční sloup mezi hradišťským a chocenickým panstvím a byla patrně dodatečně upravena. Podle kroniky obce Chocenice existuje několik
pověstí o původu božích muk, jak je vypravovali choceničtí občané. Jedna
z nich mluví o tom, že od Nepomuka až k místu, kde boží muka stojí, zuřila
kdysi válka a na památku této události byla boží muka postavena. Jiná
verze mluví o hřbitově, který na tom místě býval, další pak mluví stejně,
jen místo hřbitova mluví o společném hrobě. Mohlo se tedy jednat o hrob
padlých v nějaké bitvě. Samotný objekt božích muk představuje vysoký
sloup na hranolovém podstavci zakončený toskánskou hlavicí s koulí a kovovým křížem. Mladší stavbou jsou klasicistní boží muka na Bohušově
na křižovatce cest do Hradišťského Újezda a do Smederova. Jedná se
o zděná hranolová sloupková boží muka s výklenky a stanovou stříškou
krytou bobrovkami, s železným křížkem na vrcholu. Byla postavena patrně
v 19. století na místě dřívější šibenice a pranýře. Zde byl v roce 1575 upálen
Jan Šašek z Blovic, který na masopustní úterý toho roku založil v Blovicích
požár, při němž shořelo 53 domů a v květnu 1591 pak Anna Žemličková,
která na den sv. Hostie založila v obecním domě v Blovicích požár, popelem tehdy lehlo 11 domů. Šibenici a pranýř nechal odstranit 13. srpna 1788
hrabě Josef Maria Kolovrat. Oba objekty božích muk byly v nedávné době
restaurovány za finančního přispění Ministerstva kultury ČR – boží muka
na Bohušově v roce 2017, o rok později boží muka nad Komornem. Jejich
obnova je dílem firmy Stucco TM – Město Touškov s.r.o.

Boží muka na Bohušově mezi lety 1910–1914
(ze sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p.o., inv. č. 12815)

Na Hradišti, na návsi u zámku, stojí pamětní kříž z roku 1865, který
nechal na místě shořelé panské kovárny postavit Jan Nepomuk Karel (Hanuš) Kolovrat Krakovský. Na hranolovém kamenném podstavci stojí vysoký
litinový krucifix, podstavec je doplněn litinovým plastickým reliéfem aliančního znaku Kolovratů. Stejně jako pamětní kříž u blovického kostela je i kříž
na Hradišti příkladem typické práce železáren ve druhé polovině 19. století.

Irena Hambergerová
MěÚ Blovice
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Poznámky v textu:
1) Pamětní kniha obce Komorno, str. 80 (viz zdroje)
2) Pamětní kniha obce Komorno, str. 80 (viz zdroje)
Zdroje:
Hnojská, V. a kol. Blovice očima pamětníků, 3. díl. Muzeum jižního Plzeňska
v Blovicích. Blovice. 2008. 52 s. ISBN 978-80-254-3433-8
Kronika obce Chocenice (u Blovic) I. do roku 1939, str. 22–23;
dostupné z: http://www.portafontium.cz/iipimage/30560360
Pamětní kniha obce Hradiště – Boušov, 1930, str. 43–44 a str. 70;
dostupné z: http://www.portafontium.cz/iipimage/30560073
Pamětní kniha obce Komorno, okres Blovice II., 1952, str. 80–81 a str. 112–113;
dostupné z: http://www.portafontium.cz/iipimage/30560325
Archiv města

Pamětní kříž u zámku (foto – archiv města)

Hradišťská náves s křížem, 20. léta 20. století (ze sbírky
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p.o., inv. č. 12729-6)

Městský úřad Blovice informuje
HASIČSKÝ KLUB ŠTÍTOV
Jaro a počátek léta letošního roku nám všem do života přineslo omezení pohybu a shromažďování, což mimo jiné omezilo konání kulturních a společenských akcí. Ale všechno zlé je
k něčemu dobré, a tak díky tomu bylo mnohde možno provádět opravy a různá vylepšení
budov a prostor k těmto akcím určených. I ve
Štítově umožnila doba karantény realizovat
kompletní renovaci místnosti vedle „lokálu“
v budově Hasičského klubu. Byla provedena
nová elektroinstalace, sádrokartonový strop,
byly opraveny stěny, vyměněny obklady na
stěnách, bylo vymalováno a pořízena nová
linka, dřezy a skříňky. Práce byly uskutečněny občany Štítova a členy Sboru dobrovolných hasičů Štítov a za finanční podpory
města Blovice.
Na letošní zimu 2020/2021 se chystá další
etapa obnovy interiéru budovy, a to oprava
sálu – bude opraven strop, podlaha a provedena nová výmalba. Tato akce bude také
financována městem Blovice. Po dobu provádění oprav nebude možno sál používat
a případné akce se budou přesouvat na jiné
termíny.
Ani nyní ovšem není sál bez využití. V sobotu 22. srpna se zde konal předváděcí kurz
techniky Tiffany – vyrábění šperků, lamp,
výplní dveří či dekorací do bytu z kousků
barevného skla pod vedením paní Štěpánky
Kašparové – Dům andělů, Štítov.
Kateřina Hájková

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
NA HŘBITOVĚ V BLOVICÍCH
Oznamujeme návštěvníkům hřbitova v Blovicích, že od 1. září 2020 došlo k úpravě
provozní doby:
1. 4.–15. 10. 		
7.00–19.30
16. 10.–31. 3. 		
7.30–17.00
Odd. školství, památkové péče
a správa hřbitova MÚ Blovice
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INFORMACE SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ MĚÚ BLOVICE
INFORMACE
SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ MĚÚ BLOVICE

Co si lze prostřednictvím Portálu občana zařídit:
BEZ DATOVÉ SCHRÁNKY


informace z katastru nemovitostí



přístup k eReceptu



informace o pracovní neschopnosti



přehled o důchodovém pojištění



informace z registru řidičů



výpis z živnostenského rejstříku



informace ze zdravotní pojišťovny



přístup k portálům obcí

S DATOVOU SCHRÁNKOU
Od 1. 7. 2018 jsou v souladu s novým zákonem o elektronické identifikaci, odrážející evropské nařízení
eIDAS, všechny nově vydané občanské průkazy vybaveny kontaktním elektronickým čipem. To
znamená, že občané ČR dostávají zdarma při běžné výměně občanského průkazu nástroj, kterým se
mohou bezpečně přihlašovat k online službám veřejné správy, které chtějí využít.
Přihlášení s občanským průkazem online má stejnou váhu prokázání totožnosti jako při fyzickém
předložení občanského průkazu na úřadě. Úřady mohou nabízet své služby online, protože vždy budou
mít jednoznačně zaručenou identitu svého klienta na nejvyšší možné úrovni záruk. S novým
občanským průkazem s čipem se můžete přihlásit se ke svému účtu na Portálu občana (www.gov.cz),
nové součásti Portálu veřejné správy. Portál občana se neustále rozšiřuje o nové funkce a služby a
poskytuje propojení s čím dál větším počtem úřadů a obcí. Ke vstupu do Portálu občana využijete
tedy právě svoji eObčanku.

eOP

= eObčanka

= elektronický občanský průkaz

Kromě toho se pomocí elektronického občanského průkazu bude možné přímo přihlásit do aplikace
eRecept a vyzvednout s její pomocí v lékárně své léky, dostupná bude velká řada služeb, které nabízí
Česká správa sociálního zabezpečení, žádosti o výpisy dostupné prostřednictvím služby
CzechPOINT@home (výpis z rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče, apod.) Pro plnohodnotné
využití elektronického občanského průkazu a některých služeb (kde je nutné mít i zaručený zpětný
komunikační kanál z úřadu k občanovi) bude nutné být vlastníkem datové schránky a pořídit si
čtečku karet s kontaktním elektronickým čipem (cena od 190 Kč).
Občanský průkaz s čipem, který nově umožňuje zaručené prokazování totožnosti při využívání online
služeb veřejné správy, získá automaticky každý, kdo požádá o standardní občanský průkaz na pracovišti
osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (lze získat také na vlastní žádost
za správní poplatek 200,- Kč mimo běžnou výměnu při skončení platnosti).



výpis bodového hodnocení řidiče



potvrzení o studiu



podání daňového přiznání



výpis z rejstříku trestů



výpis z živnostenského rejstříku



živnostenské oprávnění



potvrzení o bezdlužnosti



využívat formuláře v portálu vaší obce

Jak se můžu přihlásit do Portálu občana?
1. novou eObčankou
2. přístupovými údaji k datové schránce
3. zadáním uživatelského jména, hesla a sms (více na info.eidentita.cz/ups/)
Pro maximální využití elektronických služeb veřejné správy vám doporučujeme:


podat žádost o novou eObčanku



pořídit si čtečku karet s kontaktním elektronickým čipem



zřídit si rovněž i datovou schránku (fyzických osob nebo podnikajících fyzických)

Co jsou datové schránky?
Datové schránky jsou státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické
doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Všechny úřady mají
povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s každým, kdo ji má zřízenou. Fyzické
osoby, které nepodnikají, si jí mohou zřídit dobrovolně. Místo chození na poštu pro obálky s pruhem
je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (nejen) s úřady online odkudkoliv. Navíc
elektronický dokument má stejnou právní platnost jako klasický papírový s kulatým razítkem a odeslání
datové zprávy je na rozdíl od doporučeného dopisu zdarma. Seznam všech zpřístupněných datových
schránek je dostupný na Portálu veřejné správy.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Správa základních registrů, za správní oddělení MěÚ Blovice zpracovala Renáta Havlová

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Vážení klienti,
s odkazem na mimořádné opaření Ministerstva zdravotnictví ČR ze
dne 24. 8. 2020 č. MZDR-15757/20 Vás žádáme zvažovat každou
osobní návštěvu na jednotlivých pracovištích Městského úřadu,
a pokud možno upřednostnit bezkontaktní styk telefonem, datovou schránku nebo e-mailem.
Rozsah úředních hodin zůstává nezměněn a je zveřejněn na oficiálních stránkách města.
V případě nezbytnosti návštěvy doporučujeme předchozí telefonickou objednávku (telefonní spojení na jednotlivé pracovníky a jejich
emailové adresy jsou uvedeny na webových stránkách města Blovice v sekci kontakty.

V případě návštěvy pak prosíme, vstupujte na pracoviště úřadu jednotlivě. Klient musí mít vlastní roušku a použít při vstupu na úřad
dezinfekční prostředky.
Při placení místních a správních poplatků upřednostňujeme bezhotovostní platby.
Prosíme o dodržování bezpečných rozestupů a pravidel hygieny. Pokud máte jakékoliv příznaky respiračního onemocnění,
cestu na městský úřad raději odložte!
O dalších úpravách Vás budeme průběžně informovat.
Děkujeme za pochopení a respektování přijatých opatření.
Blovice 1. 9. 2020
Bc. Václav Kybic, tajemník MěÚ Blovice

INFORMACE O DOTACÍCH POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM DOTAČNÍHO TITULU PODPORA OBNOVY
KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BLOVICE V ROCE 2020
Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady
spojené s obnovou kulturních památek a pro vlastníky kulturních památek – fyzické a právnické osoby. ORP Blovice odesílá souhrnně
všechny obdržené žádosti spolu s vyplněnými formuláři včetně doporučení Krajského úřadu Plzeňského kraje a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni na Ministerstvo
kultury České republiky.
Pro letošní rok byla pro ORP Blovice rozpisem Ministerstva kultury ČR stanovena částka 284 tis. Kč. Přičemž na oddělení školství
a památkové péče Městského úřadu Blovice byly doručeny 2 žádosti
vč. povinných příloh o poskytnutí finančních prostředků na obnovu
kulturních památek – a to pro kostel sv. Jana Evangelisty v Blovicích
a pro zámek Hradiště, také v Blovicích.

Obě žádosti byly po kontrole postoupeny na Ministerstvo kultury,
které je vyhodnotilo, následně vyhotovilo smlouvy a zaslalo je přímo žadatelům o příspěvek. Přidělená částka bude poukázána na
bankovní účet vlastníka předmětné kulturní památky.
Během realizace obnovy, na něž je požadován příspěvek, budou,
respektive již jsou, konány pravidelné kontrolní dny. Akce obnovy
musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2020 a po jejich
skončení bude provedeno ještě jejich vyhodnocení a závěrečné
vyúčtování.
Mgr. Kateřina Hájková
oddělení školství a památkové péče
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 9. září 2020
Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

*MZDRX01BQJNO*
MZDRX01BQJNO

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje
pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
skupině,
c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní
výukou při vzdělávání v učebně,
d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo
studenty,
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené
při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského
zákona,

h) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to
potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně
2 metry od jiné osoby,
o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek
zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo
čtvrté,
t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů,
u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,
v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,
w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami,
x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných
bazénů a saun.
II.
S účinností ode dne 10. září 2020 se ruší:
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mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, č. j. MZDR
15757/2020-31/MIN/KAN,
bod I./2. mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020, č.j.
MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN.
III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek a respirátorů měly nižší
úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení
denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami.
Ochranný efekt poskytovaný rouškami se prokázal i u publikovaných kazuistik v rámci
leteckého transportu a u typu provozoven poskytujících služby na malou vzdálenost, kde i přes
blízký kontakt a delší dobu expozice nedošlo k nákaze 25 spolucestujících, ani 140
exponovaných zákazníků díky tomu, že všechny kontakty i samotní nakažení měli používali
roušku.

Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb.
Obdobně se zavádí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích
veřejné dopravy. Z tohoto pravidla se stanoví výjimky.

Popsaný byl přenos nákazy nového koronaviru v uzavřených klimatizovaných veřejných
prostorách, kdy jejich vzdálenost ani směr šíření viru neodpovídali přímému přenosu
kapénkami a předpokládal se vzdušný přenos vzduchotechnikou. Vnitřní klimatizované
prostory včetně veřejné dopravy lze považovat za rizikovější, stejně jako nedostatečně větrané
neklimatizované prostory. Ukazuje se, že vliv na šíření viru nového koronaviru může mít i směr
proudění vzduchu, údržba, resp. stav vzduchotechniky, a přítomnost či absence HEPA filtrů.

Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu
a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové
zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí
(ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC).

V rámci epidemických výskytů v některých vnitřních prostorách s klimatizací dosáhlo
reprodukční číslo nákazy SARS-CoV-2 až hodnoty 11. Systematické přehledy přitom ukázaly
redukci reprodukčního čísla používáním obličejových masek (roušek) v intervalu 6 až 80 %,
včetně beta-koronavirů jako původců onemocnění SARS, MERS a COVID-19.

V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním
systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou,
např. N95, chirurgická nebo 12-16 vrstvová bavlněná rouška). Účinnost tohoto opatření
na úrovni jednotlivce i na úrovni populace kromě toho prokázalo i několik dalších studií
o používání zdravotnických nebo nezdravotnických roušek. Správně nošená rouška (tj. rouška
zakrývající nos a ústa) je nejen účinná při snižování šíření viru pomocí respiračních sekretů
(tj. kontrola zdroje nákazy), ale také při ochraně jednotlivců před onemocněním COVID-19.
Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů
vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání.

S nástupem dětí do škol a většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně
na podzim a v zimě ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako
v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany nastavených systému
a prevence koinfekcí i superinfekcí je žádoucí snížit jejich vliv na zvýšenou morbiditu populace
co nejvíce. Vzhledem k podobnému způsobu šíření sezónních virových nákaz se zde rovněž
uplatní ochranný efekt roušek, resp. jiných forem ochrany nosu a úst jako přidaná hodnota
k protekci vůči koronavirům.

Odůvodnění:

Kapičky větší než 10 µm (velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním,
ale i křičením, smíchem či běžnou mluvou, a dochází k jejich uvolňování někdy velkou rychlostí
(50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky svým rozměrům a velké rychlosti se tyto velké kapky
dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou bez bariéry doletět
až do vzdálenosti více jak 2 metry (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování
dvoumetrové distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které
mohou obsahovat virus. Doma vyrobené roušky a chirurgické roušky však mohou šíření těchto
velkých kapek zabránit.
Ochrana použitím roušky může ovlivňovat pravděpodobnost míry přenosu viru v komunitě
podobně jako dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob a omezení volného
pohybu osob na veřejnosti. V případě kombinace těchto přístupů, omezení shlukování se osob
a nošení obličejových roušek může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky
pozitivních případů onemocnění COVID-19 v populaci.
Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná
intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických
ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Vzhledem k uvedenému a další studiím i praktickým zkušenostem je z hlediska přenosu
virových respiračních nákaz považováno za rizikovější vnitřní prostředí než venkovní, proto je
potřeba zaměřit tímto směrem preventivní opatření ve smyslu plošně nařízené ochrany nosu
a úst přednostně.
Efektivita používání ochrany dýchacích cest na bránění přenosu onemocnění COVID-19
vyplývají z řady zahraničních studií, které byly např. publikovány zde:
 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext
 https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9
 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2007800
 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/.
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TYPÁŘE (PEČETIDLA) MĚSTA
BLOVICE
Jak jistě víte, letošního roku uběhlo již
100 let od schválení československé státní
vlajky, kterou navrhl blovický rodák Jaroslav
Kursa. V rámci Městských slavností proběhl
dne 11. září 2020 před radnicí vzpomínkový
akt k této události. Město Blovice nechalo
k této příležitosti zhotovit slavnostní vlajku
České republiky a vlajku se znakem města
Blovice, které budou vystaveny v zasedací
místnosti radnice. Zároveň s nimi zde budou
prezentovány i dva historické typáře (pečetidla) města Blovice, které se podařilo objevit
a nový slavnostní závěsný odznak starosty
města.
Typáře, neboli pečetidla, plnily již od starověku nezastupitelnou roli v úřední činnosti.
Úředním dokumentům zaručovaly platnost.
Pečetidla byla zhotovována z kovu, slonoviny nebo jiného materiálu a sloužila k otiskování pečetě do pečetní látky a tím k označení majitele.
Pečetidla se používala ke zhotovování pečetí tak, že se otiskla do předem připraveného
roztaveného vosku, nebo jiné tvárné hmoty
(např. kovu či těsta).
Pečeť je grafické znamení vytištěné, vytlačené či připevněné na písemnosti či jiném
předmětu. Jako ověřovací a pověřovací prostředek umožňovala obcím plnohodnotný
právní život a vydaným listinám a pořízením
dávala právní subjektivitu a závaznost.

INFORMACE ZE STAVEBNÍHO
ÚŘADU
Snad každý kolem sebe rád vidí, když
území, ve kterém žije a ve kterém se pohybuje, vzkvétá a rozvíjí se. Poznání, že
přírodní zdroje ani schopnost ekosystémů
vstřebávat důsledky lidské činnosti nejsou
neomezené, a že tudíž ekonomický růst
a společenský blahobyt nelze trvale zajistit
čerpáním těchto zdrojů a na úkor ekologické stability prostředí, dospělo k plánování
rozvoje udržitelného.
Základním nástrojem pro plánování udržitelného rozvoje na úrovni obcí je územně
plánovací dokumentace obcí zahrnující
územní plán a případně pro část obce ve
větší podrobnosti regulační plán. „Cílem
územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž
by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.“ (Zákon o územním plánování
a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., §18.)
Územní plán je uložen u obce, pro kterou
byl pořízen, u stavebního úřadu a zpravidla
i u úřadu územního plánování a krajského
úřadu. S platnými územními plány se lze
seznámit i na oficiálních stránkách města

První písemnou zmínku o Blovicích máme
z roku 1284, kdy jako trhová ves patřily
cisterciáckému klášteru v Pomuku (dnešní
Nepomuk). Na konci 14. století jsou Blovice uváděny již jako městečko. V polovině
15. století pak získávají Blovice Šternberkové, kterým se pro ně podařilo dosáhnout
od krále Jiřího z Poděbrad právo volného
odkazu majetku. Od roku 1509 mělo město
i právo volit si purkmistra. K tomuto období
se pravděpodobně váže i vznik pečetě, která
je vystavena na radnici.
Tento stříbrný typář pečeti purkmistra a rady
městečka, který vznikl v první polovině
16. století, má průměr 48 mm a po obvodu na
pásce nápis: PVRGMISTR * A RADA * MESTECZKA * BLOWICZ. Pečetní pole je ohraničeno neúplným šestilistem, dole přerušeným
vodorovnou lištou. Na ní stojí vedle sebe tři
stany, každý s půlkulatým vchodem a křížem
na vrcholu, prostřední je vyšší a provázený
vpravo dorůstajícím půlměsícem a vlevo osmihrotou hvězdou. Pod vodorovnou lištou je
obtížně pojmenovatelná figura (snad opasek).
Odborná literatura považuje výše uvedenou
pečeť za předobraz městského znaku – tedy
doklad jeho nejstarší historické podoby.
Druhá podoba pečetě je pravděpodobně
pozdější a vychází z podoby pečetě z počátku 16. století. Nápis po obvodu zní: CIVITATIS * BLOVICENSIS *  * CON * SVLI * ET
* SENATVM
Kateřina Hájková
MÚ Blovice

Blovice. Občan nebo vlastník pozemků by
se ve vlastním zájmu měl zajímat o záměry
navrhované v územním plánu.
Územně plánovací dokumentace ovlivňuje možnosti využívání pozemků zejména tím, že:
- stanovuje, zda se smí či nesmí na pozemcích stavět
- stanovuje způsob, kterým mohou být
pozemky a stavby užívány
- určuje základní podmínky využití ploch
např. výškovou regulaci zástavby, počet
nadzemních podlaží, procento zastavění
pozemku, popř. tvar střechy apod.
Vazba územního plánování a rozhodování v území:
- záměr výstavby, změny stavby, změny
využití pozemku či stavby, které občan zamýšlí, musí být v souladu s platným územním plánem, příp. regulačním plánem
Cena pozemku:
- způsob využití území obsažený v územním plánu, příp. regulačním plánu, především podmínky využití pozemků, může
ovlivnit také jejich cenu
Předkupní právo a vyvlastnění plynoucí
z územního plánu:
- územní plán, příp. regulační plán, zpravidla vymezuje veřejně prospěšné stavby

a veřejně prospěšná opatření. Jejich vymezení může mít u nemovitosti dotčené
veřejně prospěšnou stavbou či veřejně prospěšným opatřením za následek potřebu
uplatnění předkupního práva a v krajním
případě i uplatnění vyvlastnění
Vazba dotací z veřejných rozpočtů na
územní plán:
- soulad záměru s platným územním plánem je podmínkou nejen pro přiznání dotací na daný záměr z národních programů
nebo programů EU, ale i pro jiné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
Územní plán se pořizuje a vydává pro celé
území obce. Náležitosti obsahu územního
plánu stanovuje vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně
plánovací činnosti č. 500/2006Sb. v platném znění. Územní plán obsahuje textovou
a grafickou část. Grafická část zahrnuje
zejména: výkres základního členění území,
hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. V hlavním
výkresu jsou mimo jiné zaneseny plochy
rozdílného způsobu využití. V textové části
se pro tyto plochy stanovuje hlavní využití,
přípustné využití a nepřípustné využití, které s přihlédnutím k možným dalším limitům
určuje, co lze v dané ploše budovat a jak
lze toto využívat. Součástí územního plánu
je i odůvodnění územního plánu.
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Zastavěné území
Jedním z cílů územního plánování je chránit
přírodní hodnoty území, proto se v územním
plánu vymezuje zastavěné území a přiměřené zastavitelné území. Mimo tato území se
stavby, zařízení a jiná opatření povolují pouze výjimečně (např. pro zemědělství, vodní
hospodářství, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu atd.)
Pokud pro dané území není platný územní plán nebo samostatným způsobem vymezené zastavěné území, je zastavěným
územím zastavěná část obce vymezená
k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí („intravilán“).
Občan má právo – ve vztahu k územně
plánovacím dokumentacím
- podávat návrh na pořízení územního
plánu, nebo jeho změny, nebo podávat
podnět (žádost) k pořízení regulačního
plánu, nebo jejich změny u obce, pro jejíž
území se pořizuje
- být informován doručením veřejnou vyhláškou o jednotlivých etapách pořizování
územně plánovací dokumentace

- aktivně se účastnit pořizování (např. podávat písemné připomínky)
- být zastupován zmocněným zástupcem
veřejnosti
- každý může nahlížet do platných územně plánovacích dokumentací
- podávat připomínky k vymezení zastavěného území v rámci řízení o vydání zast.
území
Občan je povinen
- respektovat cíle a úkoly územního plánování dané stavebním zákonem
- respektovat postupy územního plánování dané stavebním zákonem a dalšími práv.
předpisy
- respektovat využití území a záměry navržené v územně plánovací dokumentaci
- postupovat v souladu s územně plánovací dokumentací při: umisťování staveb
a zařízení a jejich změn, změně vlivu staveb a zařízení na využití území, změně využití území
- respektovat omezení nebo zákaz stavební činnosti v území vymezeném územním opatřením o stavební uzávěře, pokud

by mohla ztížit či znemožnit budoucí využití
území dle připravované územně plánovací
dokumentace
- respektovat podmínky pro odstraňování
dopadů živelní pohromy nebo havárie
- respektovat podmínky pro odstranění
nebo zabezpečení staveb z důvodu ohrožení života
nebo zdraví osob nebo hrozby značných
majetkových škod, stanovené v územním
opatření o asanaci území
- respektovat navržené veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
a případné důsledky z toho plynoucí
- respektovat předkupní právo obce nebo
kraje anebo státu u pozemků určených pro
veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné
prostranství, tj. nabídnout obci, kraji nebo
státu dotčený pozemek nebo stavbu k odkoupení (jinak je kupní smlouva neplatná)
- dbát na ochranu života a zdraví osob či
zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a být šetrný k sousedství
Stavební úřad,
oddělení územního plánování MěÚ Blovice

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ – ZLATOU SVATBU – 50. let společného života oslavili
dne 28. 8. 2020 v rodinném kruhu manželé Helena a Jiří Milfortovi
z Blovic, Husova čp. 575.

Blahopřejeme!

Hana Brejchová
vedoucí správního oddělení MěÚ Blovice

Blahopřejeme!
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Město a životní prostředí
Koupili jsme cihelnu! Vím, že ne každý je
z toho nadšený. Faktem ale zůstává, že
zastupitelstvo svou většinou tento nákup
schválilo. V této rubrice se zdržím jakýchkoliv komentářů, diskusi k tomuto tématu
najdete v těchto (a pravděpodobně i dalších
číslech) BN na jiném místě.
Ve vlastnictví města bude přes 9 hektarů
rozmanité plochy 10 minut chůze od centra
města! Nákup je výborně načasován z několika důvodů.
České dráhy připravují rozšíření stávající
tratě Plzeň – České Budějovice, která bude
upravena jako dvoukolejná. Připravuje se
územní řízení; ČD budou vykupovat pozemky navazující na plánované rozšíření trati.
Zároveň budou za toto v podstatě vyvlastnění pozemků ochotně realizovat řadu kompenzačních opatření.
Na plánované rozvojové aktivity bude
možné sehnat řadu dotačních prostředků.

Připravuje se nové programové období
projektů OPŽP (Operační program Životní
prostředí) pro léta 2021–2027. Dovolte mi
citovat z konceptu pro toto časové období.
V rámci specifického cíle 1.2 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence
rizik a odolnosti vůči katastrofám budou
podporovány zejména aktivity směřující
k předcházení a ke zvýšení odolnosti vůči
povodním, sesuvům půdy a suchu. Podporovány budou také aktivity směřující ke
zvýšení povědomí o změně klimatu.
V oblasti přizpůsobení se na sucho a povodňové prevence budou podporována zejména opatření v krajině a zastavěném území:
• tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině a intravilánu;
• tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření
proti vodní a větrné erozi;

Na vybudování mokřadů, tůní, rekultivace krajiny, úpravu lesů nebo tvorbu naučných stezek lze získat
množství finančních prostředků z veřejných rozpočtů (ilustrativní foto).

• úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem
posílení jejich stability;
• odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;
• realizace opatření ke zpomalení odtoku,
vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody
vč. jejího dalšího využití, zelených střech
a opatření na využití šedé vody a infiltrace
povrchových vod do vod podzemních;
• zpracování studií a plánů (studie systémů
sídelní zeleně, studie odtokových poměrů
urbanizovaných území a vsakovacích map,
územní studie krajiny, plán Územního systému ekologické stability);
V oblasti zvyšování povědomí o změně klimatu budou podporovány zejména:
• investice do modernizace vzdělávacích
environmentálních center.
Zdrojem pro vybudování „nové cihelny“ mohou být i krajské peníze; Plzeňský kraj pravidelně vypisuje titul s názvem „Retence vody
v krajině“, jehož účelem je zajistit podporu
pro projekty, které jsou primárně zaměřeny
na retenci vody v krajině a snižování dopadů
sucha na životní prostředí. Podpora se týká
projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických
extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Podporováno
je také zlepšování schopnosti retence vody
v zemědělské půdě a retence srážkových
vod z nepropustných ploch v zastavěných
územích obcí.
Vidíte? Koupí cihelny město přijalo závazek.
Ale nemusíme na něj být sami. Zpracováváme projekt Modrá a zelená infrastruktura,
která s cihelnou a výše uvedenými aktivitami počítá. Budeme intenzivně a opakovaně
žádat o dotační peníze z různých zdrojů.
Ano, není nikde napsáno, že dotační peníze
získáme. Zároveň je ale jisté, že uděláme
maximum pro to, abychom unikátní projekt
„nové cihelny“ dotačními penězi podpořili
v maximální možné míře.
Pavel Vlach,
člen Rady města Blovice

Symboly ochrany přírody
Vážení čtenáři, dnes pokračujeme s obojživelníky. Minule jsem
slíbil, že se podíváme na všech našich šest druhů skokanů. Fakt
jsem se snažil, ale moje rubrika má jen omezený rozsah; já se
nevešel. Proto si skokany dáme nadvakrát.
Hnědí a zelení skokani
Všech šest druhů skokanů žijících v ČR můžeme rozdělit na
dvě poloviny; tři druhy patří mezi hnědé skokany a tři druhy do
skupiny zelených skokanů. Jak ale mezi sebou tyhle dvě skupiny
rozlišit? Není to vždy jednoduché, ale pár věcí je poměrně jasných: hnědí skokani se rozmnožují v předjaří, po většinu roku je
najdeme na souši, v jejich zbarvení převládají hnědé tóny. Naproti tomu zelení skokani jsou vždy po většinu roku vázáni na vodní
plochy nebo vodní toky, převládající barvou je zelená, rozmnožují

se v pozdním jaru nebo na začátku léta. Zbytek už tolik jasný
není, hnědí skokani jsou si navzájem velmi podobní, stejně jako
jsou si velmi podobní i skokani zelení.
Skokan hnědý – jediný nechráněný obojživelník
Skokan hnědý (Rana temporaria) je široce rozšířený druh;
v Evropě jsem ho našel i daleko za severním polárním kruhem
na samém severu Finska, v Evropě chybí jen v nejjižnějších částech poloostrovů. Na východ pak jde Euroasií až do Japonska. Je
stále poměrně hojný, a proto je to jediný druh obojživelníka, který
u nás nepatří mezi chráněné druhy.
Je to poměrně velký druh, dorůstá velikosti až 9 cm. Má krátké
zadní nohy a jeho hlavním rozpoznávacím znakem mezi jinými
hnědými skokany je mramorované nebo kropenaté bříško. Hnědé
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Skokan hnědý se rozmnožuje ještě při tání sněhu; jeho snůšky
často nalezneme ve vodě, ze které sotva slezl led. Klade je do
kulovitých shluků, které mají i několik tisíc vajíček (obr. 2). Často
klade snůšky mnoho samic najednou; potom splývají do velkých
konglomerátů až o stovkách snůšek, čítajících stovky tisíc vajíček.

Obr. 1: Skokan hnědý v amplexu. Foto: Pavel Vlach, 2015
(někdy ale olivové nebo až červené) tóny jeho zad jsou žíhány
různými tmavými až černými vzory (obr. 1).

Modrá žába
Možná jste to už viděli: v tisku, na internetu, ti šťastnější z vás
možná dokonce i ve volné přírodě. Modrofialovou žábu! A pozor,
není to podvrh. Samci skokana ostronosého (Rana arvalis) se
totiž v období rozmnožování do podkoží vylije množství lymfy,
která způsobí, že skutečně na několik málo hodin (maximálně
dní) zmodrá (obr. 3). Tento druh je poměrně vzácný; jeho dřívější
název skokan rašelinný napovídá, kde se vyskytuje: na vlhkých
loukách, v mokřadech nebo rašeliništích, ale pouze do nadmořské výšky 600 m.
Od skokana hnědého ho rozezná jen zkušené oko; má špičatější čenich, břicho jen slabě mramorované, většinou oblasti
hrdla, na bocích má potom skupinu tmavých skvrn.
Rekordman ve skoku dalekém
Pokud běžíte za „hnědým“ skokanem a ten se vám vzdaluje skoky delšími než 1,5 metru, s velkou
pravděpodobností se bude jednat o skokana štíhlého (Rana dalmatina). Tento
druh má ryze atletický vzhled; štíhlé dlouhé zadní nohy, často tmavě pruhované
(obr. 4). Přes oko a bubínek se táhne tmavý pruh, který dělí jako přímkou jeho oko
na tmavou spodní a horní zlatavou část.
Břicho skokana štíhlého je pak mléčně
zbarvené, bez skvrn.
Tato žába je zajímavá také z toho pohledu, že se jedná původně o teplomilný
druh, který se se změnou klimatu postupně rozšiřuje na sever a vytlačuje skokana
hnědého. V Blovicích je tato žába často
k vidění, stejně jako její snůšky, shluky
jednotlivě „napíchnuté“ na vodní vegetaci.
A to je pro dnešek vše, milí čtenáři.
Co nás čeká příště? No přece to, co jsme
dnes nestihli, přehled našich zelených,
tedy vodních skokanů.
Pavel Vlach

Obr. 2: Snůška skokana hnědého z PR Prameniště na Šumavě.
Foto: Pavel Vlach, 2016

Obr. 3: Skokan ostronosý v amplexu z okolí Sezimova Ústí. Foto:
Pavel Vlach, 2012

Obr. 4: Skokan štíhlý z NPR Břehyně – Pecopala. Foto: Pavel
Vlach, 2014
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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
ŘÍJEN VE ZNAMENÍ MUZEJNÍ NOCI
Vážení a milí příznivci Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích, p. o.,
dny se pomalu krátí, teplota na teploměrech klesá, listí se barví…podzim je tu! Náš
říjnový program bude minimálně stejně pestrý, jako jsou rozmanité odstíny spadaného
listí! Přestože se opět zavádějí přísnější hygienická opatření, vězte, že jsme vám stále
otevřeni a děláme maximum proto, abyste se
u nás cítili bezpečně a svoji návštěvu si patřičně užili.
Začněme pozvánkou na Papírovou sobotu, kterou vám dlužíme z dubna, kdy bylo
muzeum zavřené. Nebojte se, své sliby plníme. Sobota 10. 10. od 10 do 15 hodin bude
patřit modelaření. Za symbolických 30 Kč
si můžete vytvořit jakýkoli papírový model.
Pokud by někdo potřeboval, budou mu nápomocní zkušení lektoři ze SVČ Radovánek
v Plzni.

V pátek 16. 10. si určitě rezervujte pro Muzejní noc! Máme velkou radost, že po několika
letech se muzeum opět zapojilo do celostátního Festivalu muzejních nocí. Letošní ročník
se ponese v duchu výstavy Mezi povinností
a svědomím. Těšit se můžete na komentované prohlídky výstavy jejím autorem Patrikem
Kellerem. Poté, co se dozvíte zajímavosti
o protektorátním četnictvu na jižním Plzeňsku,
stanete se svědky zadržení pachatele. Místo
činu: Blovice – tak se jmenuje program pro
dětské návštěvníky, během něhož se vydají
po stopách zloděje, který odcizil drahocenný
zámecký obraz. Celý večer doprovodí svým
„prvorepublikovým“ vystoupením žáci ZUŠ
Blovice. Jsme tu pro vás od 17 do 22 hodin.
Déle už ale raději neponocujte, ať nezaspíte Mezinárodní den archeologie, který
slavíme hned v sobotu 17. 10. od 9 do 15 hodin. Tradiční archeologické dílny pro celou
rodinu zaujmou všechny náruživé archeology

– amatéry. Letošní oslavy budou tematicky
spojené s archeologickou částí výstavy Proměny zámku Hradiště.
A aby toho nebylo málo, také v říjnu vám
představíme další z kapitol připravované publikace Zámek a panství Hradiště v rámci přednáškového cyklu. Tentokrát se můžete těšit na
přednášku PhDr. Petra Řeháčka (SOA v Plzni)
a Mgr. Petra Ryse (SOkA Plzeň-jih) Osudy
zámku Hradiště po roce 1945, která proběhne 22. 10. od 17 hodin v kapli sv. Ondřeje.
Posluchači se dozví o historii zemědělského
školství na Blovicku a působení zemědělského
učiliště na zámku Hradiště.
Jak vidno, podzim u nás v muzeu bude přát
všem nápaditým kreativcům, hravým návštěvníkům jakéhokoli data narození i vědění chtivým nadšencům.
Těšíme se, že si k nám najdete cestu!
Mgr. Tereza Pelcrová
Muzejní pedagog a PR

KALENDÁRIUM AKCÍ:
28. 10., 9–15 hodin
Den krajů – tematický speciál, muzeum otevřeno
od 9 do 15 hodin, vstupné: 28 Kč
11. 11., 9–15 hodin
Mezinárodní den válečných veteránů
17. 11., 8–16 hodin
Běh 17. listopadu
19. 11., od 17 hodin
vernisáž výstavy Království hraček ze Skašova
prosinec 2020 – Advent na Hradišti – prohlídky vánočně
vyzdobeného interiéru zámku Hradiště
5. 12., 9–15 hodin – Adventní trh v zámeckém parku
15. 12., od 16 hodin
adventní čtení z knihy Dětství v zámeckém parku
19. 12., od 16 hodin
Koleda, koleda, Štěpáne – koncert ZUŠ Blovice

BLOVICKÉ OSOBNOSTI
– PhDr. ANNA BERKOVCOVÁ (1881–1960)
Zasloužilá pedagožka, autorka odborných
článků a knih, členka mnoha organizací
a jedna ze zakladatelek dívčího skautingu
v českých zemích, doktorka Anna Berkovcová se narodila 13. února 1881 v Blovicích
jako dcera Jana Berkovce a Anny, rozené
Chodorové. Oba rodiče pocházeli z Vrčeně
u Nepomuka. Otec pracoval u dráhy jako
železniční podúředník. Ačkoliv se tato rodi-

na může zdát bezvýznamná, opak je pravdou. Mezi Anniny příbuzné patřil například
Jan Baptista Lambl, rektor ČVUT, nebo
významný pedagog, filozof a lékař Karel
Slavoj Amerling. Malá Anna v Blovicích
příliš času nestrávila. Rodina se totiž brzy
přestěhovala do Nezvěstic.
Už během povinné školní docházky projevovala dívka nevšední talent. Proto ji její
rodiče zapsali ke studiu na prvním dívčím
gymnáziu v tehdejším Rakousku-Uhersku,

pojmenovaném Minerva. Tento pražský
ústav, založený roku 1890, umožnil poprvé
v historii českých zemí mladým dívkám odmaturovat a zapsat se na univerzitní studia.
Rodiče bohužel nemohli Annu na studiích
plně podporovat. Proto si přivydělávala
kondicemi. V roce 1901 úspěšně odmaturovala. Během svých středoškolských studií
bydlela v domě Karolíny Světlé. Dostala se
tak do kontaktu s velmi významnými osobnostmi. Poznala její sestru Sofii Podlipskou,
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Jaroslava Vrchlického, Elišku Krásnohorskou, Terezu Novákovou, Julia Zeyera nebo
Viléma Mrštíka. Později se mezi její známé
počítaly i Alice Masaryková, dcera prvního československého prezidenta, a Hana
Benešová, manželka prezidenta Edvarda
Beneše.
Jako jedna z prvních žen v Čechách
pokračovala ve vzdělávání na univerzitě.
Vybrala si přírodní vědy, ke kterým tíhla
od mládí, a soustředila se především na
botaniku. Její závěrečná práce z roku 1905
o regeneraci játrovek, dobového označení
pro lišejníky, vzbudila značnou pozornost
vědecké obce. O dva roky později složila
i rigorózní zkoušky a stala se tak teprve
dvanáctou ženou s doktorským titulem
v českých zemích. Čerstvá absolventka si
vybrala pedagogickou dráhu. Nejdříve působila v Chrudimi na dívčím lyceu. Později
zakotvila v Praze na spolkovém dívčím lyceu v Holešovicích.
Na vědu však nezanevřela. Dále se
vzdělávala, cestovala po světě a publikovala odborné články o zahradnictví. Mezi její
nejvýznamnější publikace patřila učebnice
„Rostlinopis pro nižší třídy dívčích středních škol“. Zpracovala také řadu hesel do
Zahradnického a ovocnicko-vinařského
slovníku naučného. Zapojovala se i do veřejného dění. Stala se mimo jiné jednatelkou Čechovy květnice, ženského odboru
při Svazu českých spolků pro okrašlování.
V roce 1915 také pomáhala ke vzniku a byla
jmenována první předsedkyní Odboru pro
dívčí skautskou výchovu, čímž byla v českých zemích založena dívčí obdoba skautingu.
Po vzniku nezávislé Československé
republiky získala nový impulz a díky přátelství s prezidentovou dcerou i vlivné styky,
díky kterým mohla zintenzivnit své veřejné
působení. Pořádala sociální kurzy nebo se
podílela na založení československé organizace YWCA, celosvětového charitativního
hnutí sdružujícího křesťanské ženy. V listopadu 1920 vedla transport slovenských žen
a dětí československých legionářů do Spojených států. Zde absolvovala devítiměsíční
kurz na dívčí zahradnické škole ve Filadelfii

a kurz sociální péče na státní agrikulturní
koleji v Amherstu ve státě Massachusetts.
Při zpáteční cestě se delší dobu zdržela
v Anglii, kde navštívila několik dívčích zahradnických škol. Mezitím se z holešovického lycea stala první česká dívčí reálka
a Anna Berkovcová přijala vedení ústavu.
Jejím snem však zůstávala zahradnická
škola pro dívky. V září 1922 mohla díky její
aktivitě, ministerstvu zemědělství a Společnosti pro zahradnictví v Krči, která poskytla potřebné pozemky, zahájit provoz Dívčí
zahradnická škola v Krči. Doktorka Berkovcová ji s krátkým přerušením vedla až do
března 1939. Nerezignovala ani na veřejný
život. V prosinci 1924 ji Československá
akademie zemědělská zvolila řádnou členkou. V rámci této organizace působila v Odboru ovocnicko-vinařském a zahradnickém
a později v Komisi pro sociologii venkova.
Jako členku ji ve svých řadách přivítal i ve
své době významný pražský Přírodovědecký klub. Po vzniku Pedagogické společnosti
zemědělské v roce 1935 se stala předsedkyní Komise pro otázky hospodyňského
školství.
Vzhledem ke své velmi rozsáhlé vědecké, pedagogické a veřejné činnosti se nikdy
neprovdala. O mateřský cit však ochuzena

KVÍZ
Tentokrát otázka, jejíž odpověď ukrývá zámecký park:
Z jakého roku je první dochovaná zmínka o zámecké zahradě?
Nápověda:
není třeba – podzim láká k procházkách ve spadaném šustícím listí.
Vyrazte do zámeckého parku a sledujte naučnou stezku.
Správná odpověď z minulého čísla:
Jedná se o funkční zvon od zámeckých hodin,
který byl vyroben v 1. polovině 20. století.
Až půjdete kolem, zaposlouchejte se do jeho příjemného hlasu!

Dr. Anna Berkovcová,
maturitní tablo 1920

nebyla. Dva její sourozenci zemřeli v mladém věku a na ní zůstala část péče o jejich
děti. Později si k sobě do Prahy nastěhovala
svou matku a starala se o ní. Anna Berkovcová zemřela 9. července 1960 v Praze.
Mgr. Michal Červenka, vedoucí
Oddělení historie a společenských věd
Literatura a elektronické zdroje:
Anna Berkovcová. https://cs.wikipedia.org/
wiki/Anna_Berkovcov%C3%A1. Citováno dne
3. 9. 2020.
Anna Berkovcová: Vychovatelka profesionálních
zahradnic. https://www.krasnapani.cz/anna-berkovccova-vychovatelka-profesionalnich-zahradnic-a-zakladatelka-divciho-skautingu. Citováno dne
3. 9. 2020.
Rozman, Josef: Anna Berkovcová. Zemědelskápôdohospodárska škola, č. 5, r. 2004–2005, s.
22–23.
Rozman, Josef: Anna Berkovcová. II. díl. Zemědelskápôdohospodárska škola, č. 6, r. 2004–2005,
s. 14–15.
Rozman, Josef: Anna Berkovcová. III. Díl. Zemědelskápôdohospodárska škola, č. 7, r. 2004–2005,
s. 18–19.
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„VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ.“
Rozhovor s blovickým fotografem, aktivním varhaníkem a sbormistrem chrámového sboru v Blovicích Milanem Navrátilem.
Blovický fotograf Milan Navrátil slaví
v těchto dnech devadesáté narozeniny.
Využili jsme této výjimečné příležitosti
a požádali ho o rozhovor. Se souhlasem
pana Navrátila uveřejňujeme část rozhovoru na stránkách Blovických novin.
Pane Navrátile, jaké jsou Vaše první
vzpomínky na Blovice?
Narodil jsem se v Plzni. V mých deseti
letech jsme se s celou rodinou přestěhovali do Blovic. Z rušné Plzně na venkov,
ale mělo to své kouzlo. Otec byl nadšený
amatér. Jako malý kluk pomáhal jednomu
fotografovi ve Velké Bystřici u Olomouce, která byla jeho rodištěm. Ta práce ho
přímo uchvátila a úplně si ji zidealizoval.
Když se mu naskytla po propuštění z armády příležitost, tak si vystavěl stejný
fotoateliér, co si pamatoval z dětství. Skládal se z malého bytu, ateliéru se skleněnou střechou a čekárny. Nám dětem se to
moc líbilo. Byla to prakticky novostavba.
Ihned jsme se do ní nastěhovali. Bylo to
krásné. Moc rád na to vzpomínám.
Rozhodl jste se pokračovat v rodinné
tradici a stát se fotografem. Kde jste získal své první pracovní zkušenosti a jaký
fotoaparát jste v té době používal?
Po absolvování základní školy jsem se učil
fotografem nejprve u otce. Uvnitř ateliéru
byla komora s velkým měchem, ale používali jsme i cestovní komoru pro fotografování mimo ateliér. S cestovní komorou
jsem fotil poprvé. Jeden exemplář máme
stále doma. Za protektorátu sem přišly zrcadlovky z Německa. Když jsem byl později na Pokračovací škole fotografické v Plzni
v Tylově ulici, tak jsme museli u zkoušek
udělat snímek pomocí cestovní komory.
Dostali jsme úkol vyfotografovat v Plzni
nějakou budovu. Byla to práce pro dva.
Jeden nesl stojan a druhý komoru. Fotografování nebylo jednoduché a snadno se
udělala chyba. V Blovicích již nebylo místo
pro dalšího fotografa, tak jsem po návratu
z vojny v roce 1953 nastoupil do plzeňské
pobočky Ateliéru Langhans. Sídlil tehdy
v pasáži nad hotelem Slovan. Později z ateliéru udělala KSČ večerní univerzitu marxismu-leninismu. Přemístili nás ke Zvonu.
Byl jsem v té době vedoucím ateliéru. Ten
objekt byl malý a s tím předchozím se nedal
srovnávat. Pracoval jsem tam až do roku
1960, kdy otec odešel do důchodu. Tehdy
jsem převzal práci blovického fotografa. Od
té doby pracuji v Blovicích.
Svět fotografie je velmi dynamický
a vývoj jde opravdu rychle kupředu.
Jistě jste v Plzni i později v Blovicích
získával během praxe nové poznatky.
Je něco, co byste rád ze své bohaté kariéry fotografa vyzdvihl?

Tehdy nebylo zvykem fotografovat bleskem přímo v ateliéru. Učilo se, že bleskové
světlo se nedá použít. Vývoj šel však dál
a v Německu vyrobili speciální zábleskovou soupravu. Technici v Praze ji okopírovali, ale pražské družstvo nemělo zájem.
Tento zábleskový přístroj nabídli plzeňskému družstvu a skončil v blovickém ateliéru.
V rámci družstva bylo povinností dávat své
práce do soutěží. Na pražské mezinárodní
výstavě v roce 1973 jsme uspěli. Dostali
jsme v kategorii dětských snímků stříbro
a bronz (zlato tehdy neudělili). Naše fotografie neměly konkurenci v ostrosti a podání pleti. Z toho důvodu přijelo na školení
do Blovic v listopadu 1974 sedm operatérů
a zástupce výrobního oddělení družstva
Fotografia Praha. Proběhlo fotografování
modelů s názorným osvětlením bleskovým
světlem a předání zkušeností s chemickým zpracováním pozitivů. Požadoval jsem
smlouvu na školení. Získal jsem finanční
odměnu, dle směrnic závodní školy práce
150 Kčs, ale pro mě byl důležitější ten doklad, kde bylo uvedeno, že se Praha přijela
učit do Blovic. Ocenění ze soutěží jsme získali i v dalších letech. Celé družstvo těžilo
z našich úspěchů a zavíralo obě oči, když
dovolili, aby manželé pracovali v jednom
podniku. Dosavadní tvrzení na školách
i univerzitě, že portrét bleskem nemá v budoucnu uplatnění, padlo. Proslavili jsme
Blovice na mezinárodní úrovni.
Prozraďte nám, je něco, co Vám v životě pomáhá a co Vám dělá radost?
Žiji podle hesla: „Všechno zlé je k něčemu
dobré“. I když to člověk nebere a snaží se
to nepříjemné odstranit a paralyzovat, ale
ono je to lepší pokorně přijmout a rvát se
s tím a výsledek je lepší než utíkat před
těžkostmi. Ta první republika byla něco
tak kratičkého. Necelých dvacet let a pak
tady byla německá okupace. Už v těch deseti letech jsem to prožíval a věděli jsme,
o co jde. Období okupace uteklo, bylo pro
mě rychlé, ale ovšem to, co následovalo
od roku 1948, ta totalitní komunistická
diktatura, která trvala čtyřicet let, tak to
bylo pro mě horší. Následky komunistické
totality pociťuje náš národ do dneška. Byl
jsem u PTP. Bratra dali stavět letiště, mě
dali do dolů v Karviné. Nedalo se nic dělat, byl tady komunismus. Když se člověku
všechno daří, tak si myslí, že je pánem
světa, ale ono to tak není, člověk je nucen
se na to dívat nejenom z té stránky horizontální, ale i z vertikální. Ta byla člověku
v nejhorších chvílích posilou.
Jako věřící se hodně angažujete v místní katolické farnosti. Jaký byl Váš první
kontakt s blovickou farností?
Niť mého života je úzce spojená s církevním životem. Naši byli křesťanská rodina.
Když jsme přišli do Blovic, tak se ukázalo,
že v kostele nikdo nehraje. Můj bratr Stanislav byl velice zdatný klavírista. Velice
rychle začal hrát. Dvanáctiletý varhaník,
to byla senzace. Farář byl nesmírně šťastný, že tu má varhaníka. Varhanictví jsme

prakticky provozovali oba. V neděli bývaly
dvě mše, jedna byla o půl deváté a druhá
v půl jedenácté. Měli jsme to rozdělené tak,
že Stáňa hrál o půl deváté a já o půl jedenácté. Odpoledne bylo ještě požehnání.
To jsme se vždycky domlouvali, kdo zrovna
půjde. Nynější farář je desátý, kterému tu
hraji.
V listopadu 1989 jste byl jednou z vůdčích osobností při zakládání Občanského fóra v Blovicích. Jaké byly Vaše
pocity z tak rychlého vývoje událostí?
Můžete nám přiblížit některé okolnosti
revolučních dní roku 1989 v Blovicích?
Byl jsem šťastný, že jsem se toho dožil.
Pád totality bylo něco tak úžasného, že se
to nedá popsat. Tehdy začínala doba, kdy
jsme nepočítali, jestli je večer, noc nebo
ráno, ale sledovali jsme to dění s obavou
i s nadějí. To se tak rychle střídalo, protože
nebylo nikde zabezpečeno, že ta celá akce
proběhne dobře. První setkání v sokolovně
bylo úžasné a plné nadšení. Nebylo tam
volné místo, bylo plno i na balkóně. Pan Vyorálek, úžasný řečník, měl na setkání projev. On věděl, co a jak by se mělo udělat,
a jeho přičiněním vzniklo v Blovicích Občanské fórum. Na počátku bylo ve složení
Radimír Vyorálek (předseda), Luděk Sýkora, Radek Řezanka, Ing. Miloš Seidl, Stanislav Říkovský, Ing. Karel Škrábek a já.
Během svého života jste prožil dvě
totality. Přes svůj úctyhodný věk jste
stále aktivní a neúnavně sledujete dění
ve společnosti. Jak se díváte na dnešní
dobu?
Těšilo mě, že jsem svojí vlastní vůlí a snahou pomohl ten komunistický okupační
systém položit, že jsem byl jeden z prvních, kteří zakládali Občanské fórum. Do
dneška to hodnotím kladně, a to i všechny těžkosti. Jak prvního porevolučního
starostu, mého spolužáka Jaroslava Kratochvíla. Každý měl své nedostatky, ale
těch kladných věcí měl daleko víc. Vím,
že někteří na něj nevzpomínají dobře, ale
to už je úděl. Někomu se líbíme a někomu
se nelíbíme, to je normální. Snažil jsem se,
aby to město mělo glanc, aby prosperovalo. Zrovna tak hodnotím i dnešní, současný
stav. I když jsem přesvědčen, že ta dnešní
demokracie nestojí na pevných nohách.
To, co dnes vidíme, ta snaha odpůrců Evropské unie, kteří by byli šťastní, aby nás
to Rusko mohlo zase pohltit, toho se obávám. Ruské sítě pracují u nás stále. Podobně jako za komunismu. Obavám, které
má člověk v duši, nesmí podléhat. Moc
věcí se mi nelíbí, ale nemůžu s tím sám
nic dělat. Snažím se být příkladem, to je
důležitá věc. Zachovat si čest, charakter
a neprospěchařit ze situace, která dnes je.
Pane Navrátile, děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám mnoho zdraví
a štěstí.
Rozhovor vedl
Mgr. Michal Červenka
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FOTOGRAFIE NAVRÁTIL
V Blovicích již víc než 80 let poskytuje fotografické služby ateliér rodiny Navrátilů.
Historie tohoto podniku sahá až do roku
1939, kdy se do Blovic s celou svou rodinou stěhuje František Navrátil. Původně
pracoval jako kreslíř a instruktor Vojenského učiliště v Plzni na Borech, ale po
rozpuštění československé armády způsobené německou okupací byl nucen hledat si nové zaměstnání. Již od mládí se
zajímal o fotografování, proto se rozhodl
zkusit štěstí právě v tomto oboru. Díky
svým zkušenostem si sám vypracoval
projekt malého rodinného domu s ateliérem se skleněnou střechou.
Fotografie byla ve válečné době oblíbeným dárkem, proto ateliér v prvních
letech zdařile prosperoval. Později začali
Františkovi pomáhat i jeho synové Stanislav a Milan. Období rozvoje a prosperity vystřídalo rozčarování z poválečného
vývoje v Československu. Po únorovém
převratu roku 1948 komunistický totalitní režim postupně omezoval soukromé
podnikání. V roce 1950 vstoupil František
Navrátil se svými syny do Výrobního družstva Fotografia Plzeň. I přes začlenění do
družstva se rodině nevyhnuly perzekuce.
Z pozice bývalých živnostníků čekalo část
rodiny povolání do Pomocných technic-

kých praporů (PTP). V praxi se jednalo
o vojenské tábory nucených prací. Na
jaře roku 1951 nastoupil do PTP Chrudim
syn Stanislav a na podzim téhož roku do
III. PTP Karviná-doly jeho bratr Milan. Ve
svých 53 letech byl povolán do PTP Planá u Mariánských Lázní roku 1952 i jejich
otec František. Doma zůstala manželka
Marie s dvěma nezletilými chlapci. Provoz
fotoateliéru v té době zajišťovalo samo plzeňské družstvo.
Po odchodu Františka Navrátila do důchodu se vedení blovického ateliéru ujímá
Milan Navrátil se svou manželkou Vlastou.
Původní ateliér byl přestavěn pro obytné
účely a celé jeho zařízení v roce 1964
přemístěno do domu čp. 61 na dnešní
Americké ulici. Z bývalých prostor prodejny Zelenina vytvořil reklamní podnik Merkur moderní provozovnu. Právě na tomto
místě zaznamenala blovická Fotografia
své největší úspěchy. Milan Navrátil byl
na počátku 70. let 20. století jedním z průkopníků v technice bleskového portrétu.
V roku 1973 získala blovická Fotografia na
2. Mezinárodní výstavě v Praze nejvyšší
ocenění v dětském portrétu. Úspěchy přišly i na dalších mezinárodních výstavách
v Bukurešti (1975 a 1983), ve Varšavě
(1977), v Budapešti (1979) a v Bratislavě
(1981).

V roce 1984 se blovická Fotografia
přestěhovala do farní budovy u kostela
sv. Jana Evangelisty, kde přečkala i listopadovou revoluci roku 1989. V budově
fary fungovala až do roku 1997, kdy kvůli
výpovědi musela prostory opustit. Tato
událost přivedla Navrátilovi k rozhodnutí
začít podnikat soukromě. Na své zahradě vybudovali provozovnu s ateliérem
a vhodným zázemím. Od roku 2010 přešel
ateliér pouze na digitální kamery, počítače
a tiskárny. Bleskové soupravy však v atelieru zůstaly, navíc jsou používány i v exteriéru. V novém ateliéru úspěšně pracuje
třetí generace zakladatele fotoateliéru
v Blovicích Markéta Supíková.
Na podzim příštího roku chystá Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. společně s panem Milanem Navrátilem a jeho
rodinou výstavu „Foto Navrátil Blovice“,
která podrobně představí historii ateliéru
a minulou i současnou tvorbu.
Děkujeme panu Milanu Navrátilovi za
svolení k užití materiálů dostupných na
webových stránkách Fotografie Navrátil.

Mgr. Michal Červenka
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Informace z Lidového domu
Vážení čtenáři, měsíc září je v plném proudu
a sním i řada naplánovaných akcí v Lidovém
domě. Na samém začátku článku musím ještě
zmínit jednu srpnovou akci, která se konala závěrem letních prázdnin v úterý 25. srpna. Jak
asi většina z Vás tuší, jednalo se o poslední
promítání letošního letního kina. Přichystaná
byla česká filmová novinka 3BOBULE, kterou
doprovázela degustace moravských filmových
vín. Všem našim návštěvníkům chci moc poděkovat za nádhernou podporu v letní sezóně,
a to i přes nelehkou společenskou dobu!
Začátek nového měsíce zahájil ve čtvrtek
3. září pan Miroslav Donutil s talkshow „Na kus
řeči“, kterého v Blovicích přivítal téměř vyprodaný sál Lidového domu. O den později v pátek 4. září v prostoru za „Liďákem“ proběhlo
Sportovní odpoledne, které se uskutečnilo za
perfektní účasti všech cvičících a slunečného
počasí.
Nadcházející akce v Lidovém domě se
budou čím dál více potýkat s novými vládními
nařízeními. V okamžiku psaní tohoto článku
(uzávěrka Blovických novin) jen těžko můžeme
předvídat, jaká opatření se budou jednotlivých
kulturních a společenských akcí týkat. Co nás
asi s jistotou čeká je nošení roušek v prostoru
Lidového domu po celou dobu konání akcí.
Bohužel, toto opatření se nejspíše bude týkat
i samotných tanečníků v průběhu výuky tance
a společenské výchovy, kterou zahájíme v pátek 18. září od 19 hodin.

Závěrem měsíce u nás přivítáme duo Václav Žákovec a Anička Volínová a již tradiční
taneční podvečer, který proběhne ve čtvrtek
24. září od 16 hodin.
Vzhledem k nepředvídatelnosti nových
hygienických opatření, prosím, sledujte naše
webové stránky a sociální sítě, kde Vás budeme průběžně informovat. Případně nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.
Dále chci všechny návštěvníky Lidového
domu a Městské knihovny poprosit, aby aktuální nařízení dodržovali. Všem předem velice
děkuji.
Václav Podroužek
ředitel MKS Lidový dům Blovice

KULTURNÍ PŘEHLED
18. 9.
		
22. 9.
		
24. 9.
		
25. 9.
		
2. 10.
		
9. 10.
		

Podzimní taneční kurz
– zahájení
Přednáška – Kineziologie,
one brain
Taneční podvečer
s V. Žákovcem
Podzimní taneční kurz
– 2. lekce
Podzimní taneční kurz
– 3. lekce
Podzimní taneční kurz
– 1. prodloužená

Přeložený muzikál KVÍTEK MANDRAGORY se uskuteční v sobotu 7. 11. 2020,
14.00 hodin, divadlo Brodway Praha.
Nejpozději do 21. 10. 2020 si vyzvedněte
a uhraďte vstupenky v kanceláři MKS LD.
Cena vstupenky 799 Kč + 300 Kč doprava. Předpokládaný odjezd autobusu
v 10.30 hodin.
Máme ještě 3 volné vstupenky, zájemci
se mohou přihlásit v LD Blovice
(email: kranatova@ldblovice.cz, mobil:
601 343 285)
Online předprodej vstupenek –
8. 11. Velké lásky v malém hotelu
		
odkaz – https://ticket365.cz/
		
event/1119-velke-lasky-v		
malem-hotelu-blovice
Bližší informace o dalších
plánovaných akcích naleznete na:
 Webu – www.lidovydumblovice.cz
 Facebooku –
www.facebook.com/ldblovice
 Instagramu –
www.instagram.com/ldblovice
 Telefon – 371 522 236
 Email – info@ldblovice.cz
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Sledujte nás!
ldblovice
ldblovice
www.lidovydumblovice.cz

Informace z městské knihovny
Nedá se ani věřit, že 1. září uplynulo již 10 let od otevření nové
městské knihovny v prostorách zrekonstruovaného Lidového
domu. Během těchto deseti let prošlo dveřmi knihovny neuvěřitelných 69 018 návštěvníků, kteří si vypůjčili 341 094 svazky knih.
Díky nový prostorám jsme mohli konečně začít pořádat besedy
nejen pro školy, ale i pro širokou veřejnost. Dohromady se nám jich
podařilo uspořádat více než 700.

A jak to vše začalo…
Základním kamenem pro vznik městské knihovny se stal Literární spolek, který vznikl v květnu roku 1879 za účelem seznamovat své členy s vynikajícími plody české literatury a s vědeckými
pokroky a tím zvyšovat vzdělanost a osvětu. Ze začátku sloužila
vzniklá knihovna jen pro členy spolku. Své sídlo měla v hostinci

„Panský dům“, kde jim hostinský nabídl místnost. Členové spolku
se scházeli každé úterý a podle domácího a knihovního řádu si
mohli knihy půjčovat na dobu nejdéle 14 dní. Ve funkci knihovníka
se členové Literárního spolku střídali. Prvním knihovníkem spolku byl jmenován František Raušar. O půjčování knih byl velký zájem nejen z řad členů spolku, ale i ostatní veřejnosti, proto už na
konci roku 1879 se knihovna stala přístupnou „k volnému užití.“
Po vydání zákona o obecních knihovnách v roce 1919 byla ustanovena knihovní rada a došlo ke spojení knihovny Literárního
spolku s knihovnou Řemeslnické besedy a tím vznikla městská
knihovna. Byla umístěna na radnici a prvním knihovníkem nové
městské knihovny se stal František Konrád. Po obsazení naší republiky německou armádou došlo v roce 1939 a 1942 k velkému
vyřazování knih, které neodpovídaly duchu německého režimu.
Fond knihovny tím velice utrpěl. K podobným čistkám knih v minulosti došlo ještě několikrát a to v době komunistického režimu.
Po 2. světové válce v roce 1949 po vzniku okresu Blovice rozšířila knihovna svoji působnost, i na okolní obce. V šedesátých
letech se profesionální knihovnicí stala paní Anna Kolářová, která
v knihovně pracovala až do roku 1973. V tomto roce do knihovny
nastoupila paní Drahomíra Seidlová, která městské knihovně zasvětila celý svůj profesní život a velice se zasloužila o výstavbu
nové knihovny. Knihovna v této době sídlila v přízemí, v budově
staré školy. V těchto nevyhovujících prostorách, kde měla knihovna k dispozici pouze dvě místnosti a dva pomocné sklady setrvávala do roku 1994. V roce 1995 se na knihovnu usmálo štěstí
v podobě nových prostor po okresním archivu v přízemí dolní
budovy radnice. Suché a světlé čtyři místnosti plně splňovaly
požadavky moderní knihovny. V této době se započalo s automatizací. Koupil se knihovnický systém LANius, počítač s tiskárnou
a začalo se s evidencí knih. Ta pokračovala až do roku 2001, kdy
se knihy začaly půjčovat přes čárové kódy. V roce 1997 musela
knihovna svoje stávající prostory uvolnit Komerční bance a nastěhovala se do provizorních nevyhovujících dvou místností v budově staré školy proti Lidovému domu. Až v roce 2008 knihovně
opět svitla naděje na nové moderní prostory. V říjnu tohoto roku
uspěl projekt podaný městem Blovice na opravu a nástavbu Lidového domu, který byl čerpán z peněz EU, tím vznikly nové krásné
prostory pro knihovnu. S velkým nadšením jsme se v létě v roce
2010 stěhovali do nových krásných prostor a 1. září slavnostně
přivítali naše čtenáře.
Co knihovně popřát do dalších let? Určitě spokojené malé i velké čtenáře a dostatek zajímavých knih.
pracovnice knihovny
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KNIHOVNA ZVE NA AKCE:
PŘEDNÁŠKA

V úterý 22. září od 17 hodin na přednášku známé plzeňské kinezioložky
Mgr. Miroslavy Rutové metoda ONE BRAIN. Tato metoda pomáhá lépe využívat potenciál každého člověka, zvedá sebevědomí a sebejistotu. Pomáhá v obtížných životních situacích, nachází příčiny problémů a zlepšuje život. Vstupné je
dobrovolné.
Ve čtvrtek 15. října od 17 hodin na besedu Dany Šimkové, která děti zavede do světa Harryho Pottera. Navštívíme spolu místa, kde se filmy natáčely,
prozkoumáme Brumbálovu ředitelnu, budeme žasnout nad nádhernou výzdobou
banky Gringottových, projdeme se po slavném dřevěném mostě a vyloupíme
trezor Bellatrix. Připravte se na velké kouzelnické dobrodružství. Strach nechte
doma. Vstupné 30 Kč.

Zprávy ze školství
GYMNÁZIUM BLOVICE

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13 Blovice, tel.: 371 522 053
http://www.gblovice.cz, e-mail: gymnazium@gblovice.cz

KURZY CIZÍCH JAZYKŮ PRO VEŘEJNOST
V letošním školním roce
2020/2021
pro vás pořádáme kurzy

anglického
a

německého jazyka.
Začátky kurzů: říjen 2020
místo konání kurzů: budova gymnázia
přihlášky podávejte do 25. září 2020
pro bližší informace, přihlášky a ceny
kurzovného pište na email:
barca@gblovice.cz

MILOSLAVY RUTOVÉ

KINEZIOLOGIE
ONE BRAIN

LÉČEBNÁ METODA
21. STOLETÍ
Metoda „jednotného mozku“ Vám pomůže
zbavit se psychických i fyzických potíží

22. 9. 2020
od 17:00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLOVICE
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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SEZNAMOVACÍ KURZ
ANEB WIFI VS. KAMARÁDI
Nový školní rok začal pro žáky primy
a 1. ročníku netradičně již v pondělí 31. 8.
Do lavic se ale ještě nešlo, čekal nás třídenní seznamovací kurz. 59 nováčků, pan
učitel Ivo Barca a třídní učitelky prvních ročníků Pavlína Fialová a Lucie Chalupová se
vydali do rekreačního střediska Peira, které
se nachází v Jesenici u Rakovníka. Čekaly
nás 3 dny plné her a zábavy. Cíl byl jediný
– prolomit ledy a seznámit se se svými novými spolužáky a učiteli. A podařilo se nám
to náramně! Zatímco v pondělí stálo v kruhu
30 nesmělých primánů a 29 žáků 1. ročníku,
ve středu už jsme odjížděli jako jedna velká
parta, ve které se všichni znají, podporují se
a společně se těší na nové zážitky.
Začátek kurzu byl ale pro některé doslova
šokem. NEDOSTANEME HESLO NA WIFI!
Zpráva se šířila rychlostí blesku a ve tvářích
některých jedinců se objevilo zděšení. Co
tady budeme dělat? Všichni ale záhy pochopili, že nudit se rozhodně nebudeme. Poznali
jsme řadu nových her, cestou k nedalekému
rybníku jsme si vyzkoušeli náš orientační
smysl, zjistili jsme, že paní učitelka Fialová
neumí číst v mapách, ale naštěstí umí používat GPS navigaci, a tak jsme zdárně došli
do cíle. Vyslechli jsme si řadu zajímavých
historek, mimo jiné i skutečný příběh Rusalky. Objevili jsme také řadu nových věcí, třeba
to, že pan učitel Barca si dokáže lehce poradit s aku vrtačkou, pokud je třeba rozebrat
postel, za kterou nám spadne mobil, nebo že
mu nedělá problém vylézt na střechu chatky, kam nám omylem 1. hodem (!) přistálo
frisbee. Nutno podotknout, že "vydařenému"
hodu předcházela podrobná teoretická průprava, jak s frisbee zacházet. Jeden záchvat
smíchu střídal druhý a hodiny plynuly možná
až moc rychle.
Večer došlo i na procvičování matematiky, když jsme u pojídání čokolády zjistili přímou úměrnost, tedy čím více lidí čokoládu
jí, tím více si na ní pochutnáme. Nechyběly
ani hodiny zpěvu u táboráku a hlavně hodiny a hodiny konverzace. Ticho nastávalo
jen u výtečného jídla, které by dle strávníků
obstálo i u Zdendy Pohlreicha.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY
Na začátku nového školního roku nás čekaly
nové tváře nejen mezi našimi žáky, ale také
mezi učiteli. Každému z nich jsme položili
3 otázky a nyní Vám tak přinášíme krátké
rozhovory, ve kterých se můžete dozvědět
řadu zajímavostí ze života našich nových posil. Přejeme jim, aby se jejich očekávání naplnila a byli na našem gymnáziu spokojení.
Mgr. Tereza Bečvářová
(matematika, fyzika)
1. V letošním roce jste úspěšně ukončila
studium na FAV ZČU v Plzni. Proč jste se
rozhodla zaměřit se na učitelství?
Sen stát se paní učitelkou jsem snila odmala,
jen cesta k jeho splnění byla poněkud klikatá. Studovala jsem tři roky na Fakultě apliko-

Prima, Gymnázium Blovice

1. ročník, Gymnázium Blovice

Ve středu se nám těžko odjíždělo. Všichni si chtěli ty bezstarostné dny plné pohody
prodloužit. Zpáteční cestou autobusem jsme
rozjímali nad všemi zážitky, když tu najed-

nou někdo vykřikl: "Je tady wifina!" Hromadné nadšení se ale nekonalo, třeba si někteří
přeci jen uvědomili, že je mnohem lepší hledat nové kamarády než heslo na wifi.

vaných věd obor matematika a její aplikace.
Až navazující magisterský obor nabízel specializaci učitelství pro střední školy v oboru
matematika a fyzika. Obor zaštiťovala stále
Fakulta aplikovaných věd ovšem již ve spolupráci s Fakultou pedagogickou. Cestu za
mým snem završily státnice 25. srpna tohoto
roku a od druhého dne jsem mohla nastoupit
na gymnázium a otevřít tak vrátka do úplně
nové vysněné životní etapy.

li společně na Berounku a od té doby každý
rok podnikáme vodácká dobrodružství, a to
na Ohři, Lužnici, Sázavě, Moravě a letos na
Otavě. Neminou dva měsíce, abychom neuspořádali sraz. Přála bych každému, aby si
ze školy odnesl taková přátelství.
Zázemí, přátelskou atmosféru a péči, kterou
gymnázium poskytuje, ocení žáci pravděpodobně až po nástupu na vysokou školu
a rádi budou vzpomínat. Jsem hrdá na to,
že jsem se mohla na gymnázium vrátit, jen
v jiné roli, a pevně doufám, že v této roli nezklamu sebe ani svoje svěřence.

2. Jste absolventkou našeho gymnázia.
Jaké jsou Vaše vzpomínky na čtyři roky na
něm strávené?
Gymnázium je moje druhá rodina. Měla jsem
takové štěstí, že moji spolužáci ze školních
lavic se stali mými nejlepšími životními přáteli. První prázdniny po maturitě jsme vyrazi-

3. Který je Váš letos zatím nejhezčí zážitek?
Tento rok byl pro mě zlomový ve více ohledech – ukončení studia, nástup do práce
a také změna příjmení. Svatba, která v létě
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proběhla, se řadí mezi nejkrásnější okamžiky. Tímto bych zároveň chtěla poděkovat
všem Blovickým, kteří nás přišli do kostela
podpořit, velice si toho vážíme.
Mgr. Jan Kaňka
(dějepis, anglický jazyk)
1. Jste vystudovaný archeolog. Proč jste si
tento obor vybral.
Zájem o minulost mě provázel už od mala,
dlouho mě ,,drželi" dinosauři, později se
můj zájem přesunul k historii a přes malou
odbočku k astronomii nakonec i k archeologii. Jako studijní obor jsem si vybral archeologii proto, že jsem se chtěl více věnovat
práci v terénu a fascinovala mě možnost
být schopen ze střípků minulosti zdánlivě
náhodně pohřbených stovky či tisíce let pod
zemí rekonstruovat to, jak naši předkové
skutečně žili. Výpovědní potenciál takových
nálezů je totiž přímý, na rozdíl od písemných
pramenů, kde může z nejrůznějších důvodů
docházet ke zkreslení tehdejší reality.
2. Jak se podle Vás dají využít Vaše zkušenosti z tohoto oboru v hodinách dějepisu.
Určitě se budu snažit, aby mé hodiny byly co
nejvíce interaktivní, rád bych se pokusil při-

blížit žákům hmotnou kulturu formou exkurzí
či alespoň prezentací. V hodinách bych se
rád kromě klasického výkladu soustředil na
historické reálie, návaznosti a souvislosti
s dnešní dobou. Lidskou minulost totiž nelze
chápat jen jako sérii po sobě jdoucích a oddělitelných epoch, ale jako vesměs kontinuální vývoj s určitými zákonitostmi pozorovatelnými, tedy přesně to, čemu francouzští
encyklopedisté říkají „Longue durée“.
3. Do minulého roku jste učil na jedné
jazykové škole v Plzni. Máte tedy skvělý
přehled o tom, jak na tom studenti s angličtinou jsou. Jak by se mělo, podle Vašeho
názoru, přistupovat k výuce cizích jazyků.
V jazykové škole jsem nejčastěji vedl hodiny pomaturitního studia, tedy nástavby pro
čerstvé absolventy středních škol. Studenti
k nám přicházeli s různými úrovněmi znalostí angličtiny, největším problémem však
dle mého názoru bylo to, že nebyli zvyklí
příliš konverzovat a převádět své znalosti
do praxe. Moderní výuka angličtiny a cizích
jazyků obecně by měla být co nejvíce vedena přímo, tedy podporovat konverzační
aktivity a obecné komunikační dovednosti
v praktickém jazyce více než monotónní

překládání vět a gramatické drily. I když je
nutno připustit, že bez znalosti gramatiky
se cizí jazyk pochopit nedá. Proto je třeba
výuku zpestřit a zapojit do ní co nejvíce
praktických aspektů využitelných v reálném životě.
Mgr. Jarmila Šlaisová
(informatika a výpočetní technika)
1. Naši školu dobře znáte, navštěvují ji obě
Vaše dcery. Jaká očekávání máte od svého
nového působiště Vy?
Mám spíš přání. Přála bych si každý den
přicházet do školy s úsměvem a s úsměvem
i odcházet. Těším se na hodiny s novými
žáky, spolupráci s novými kolegy, na akce
ve škole i mimo ni.
2. Stojíme na prahu nového školního roku.
Co byste vzkázala svým současným žákům?
Aby vydrželi. Aby se nenechali odradit prvním neúspěchem. Abychom společně v pohodě prošli tímto náročným rokem.
3. Co Vám udělá největší radost?
Komunikativní žáci se smyslem pro humor…
a hodina v oktávě. 

ZUŠ BLOVICE
CO JE PO PRÁZDNINÁCH NOVÉHO V HUDEBNÍ ŠKOLE?
První zářijové úterý se otevřely dveře základní umělecké školy nejen pro
stávající studenty, ale také pro téměř dvě desítky úplných nováčků. Na
pouť zábavným světem umění se letos vydá celkem 169 žáků v různých
oborech. Jako vždy hraje prim klavír, na který v žebříčku oblíbenosti útočí kytara a zobcová flétna. Ani zpěváčci s nástrojem v hrdle nezůstávají
pozadu...
V loňském roce jsme trochu experimentovali a otevřeli houslovou přípravku pro nejmladší děti a jejich rodiče pod vedením Josefa Fialy a Ireny Hambergerové. Nadšení a usilovná práce obou pedagogů přinesla
první ovoce v podobě rozšíření houslové třídy. A brzo obohatí naše žákovské koncerty i tak nádherný smyčcový nástroj, jakým je viola.
Pedagogický sbor ZUŠ letos prodělal určité změny a jsme velmi rádi,
že naše řady posílí vynikající klavírista, absolvent Janáčkovy akademie
v Brně, pan Bc. Štěpán Slavík, Dis., se kterým přinášíme rozhovor.
1. Od 1. 9. jste se stal posilou pedagogického sboru ZUŠ Blovice.
Jak na vás zapůsobilo první setkání s novými kolegy a prostředí
hudební školy?
Jsem moc rád, že jsem dostal příležitost od září tohoto roku vyučovat
na zdejší ZUŠ Blovice. Měl jsem tu čest seznámit se se všemi kolegy na
poradě učitelů na konci srpna. Z hygienických důvodů se porada konala
venku před školou, což byla příjemná změna. Překvapilo mě, že atmosféra byla velmi přátelská, až rodinná. Všichni jsou moc fajn a těším se
na společnou spolupráci.
Mám k Blovicím velmi osobní vztah – nedávno se Blovice staly mým druhým domovem. Koupili jsme s rodinou chatu na Kamensku. Moc jsme
si to tady zamilovali (zdejší přírodu, lidi, nákupy, klid, pohodu a veškerou
občanskou dostupnost malého města).
Ve srovnání s plzeňskou hudebkou, kde také působím, je zdejší ZUŠ
menšího "rodinného typu", a proto je tady úplně jiná atmosféra. Učitelé
tady mají k sobě blíž. Třídy jsou dobře vybavené a útulné. Po prvních
hodinách se svými novými žáky musím ocenit jejich zájem a nadšení,
které je také podporováno ze strany rodičů.
2. Váš umělecký záběr je opravdu široký. Můžete nám říci, čemu
všemu se v oblasti hudby věnujete?
Studoval jsem hru na klavír na Konzervatoři v Plzni a poté na JAMU

v Brně. Účastnil jsem se řady mistrovských kurzů. V současné době pracuji jako pedagog, klavírista a korepetitor. Hraji také na kostelní varhany.
Věnuji se koncertní činnosti, zabývám se moderní technikou – vedu semináře na téma: Hudební aplikace v tabletech, programy v PC a jejich
využití ve školství. Publikuji články do odborných časopisů. Ve výuce
využívám moderní postupy, žáky motivuji například ke hře tím, že jim
umožňuji mimo jiné hrát i známé melodie z televize i rádia, rozvíjím jejich
hudební schopnosti a představivost. Výbornou pomůckou je nám tablet, se kterým zdokonalujeme čtení not, rytmus, improvizaci, hru z listu
a soustředění. K žákům chovám kamarádský vztah.
Hudba by se měla dělat s radostí, láskou, humorem ale také s vážností
a respektem. Mým hlavním mottem je: „Život s hudbou je krásnější“.
3. Bude mít blovická veřejnost možnost ocenit vaše klavírní umění
na některém z koncertů pořádaných ZUŠ Blovice?
Určitě ano, pokud koronavirus dovolí.  Rád bych už nyní pozval
blovickou veřejnost na koncert, který se bude konat 28. 12. 2020
v Kostele svatého Jana Evangelisty v Blovicích, kde budeme účinkovat společně se zpěvačkou, sopranistkou Gabrielou Pechmannovou.
Zde mě budete moci slyšet hrát na varhany. Těším se i na další koncerty v krásných prostorách Zámku Hradiště.
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INFORMACE A ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
První září – po léta spojené s nástupem do školy. I v tomto nelehkém
čase nastoupili žáci do škol. Tentokrát po dlouhé a nebývalé pauze.
Na naši školu nastoupilo 625 žáků. Ve školním roce 2020/21 se o ně
bude starat 69 zaměstnanců, z toho 52 pedagogů.
Zřídili jsme letos na naší škole pozici vrátné, která bude zajišťovat
úkoly spojené s bezpečným a hygienickým chováním osob, které školu
navštíví. Protože jsme vstup cizích osob, včetně rodičů, omezili na nejnižší možnou míru, bude zajišťovat i kontakt s veřejností.
Pro hygienu našich žáků a zaměstnanců se snažíme dělat maximum. U tří vchodů do školy, u vchodu do jídelny i školní družiny byly
instalovány bezdotykové dávkovače desinfekce, po celé škole jsou ve
třídách i na WC papírové ubrousky i dezinfekční mýdla.
Do školní družiny byly zakoupeny 4 ionizátory na čištění vzduchu.
Ve vnitřních pokynech máme důslednou kontrolu mytí rukou a jejich dezinfekci u dětí, časté větrání a třikrát za den dezinfekci WC, klik,
madel, vypínačů… To zajišťují jak pedagogové, tak uklízečky.
Dále je v pokynech alespoň jednou za dopoledne zajistit byť krátkodobý, ale účinný pobyt žáků venku, a to všech tříd. Jiný režim je
i při vydávání jídla v jídelně, kde strávníkům vydává pracovnice jídelny tác s příbory a skleničkou. Na nápoje byl instalován speciální
automat.

PRVŇÁČCI
1. září 2020 bylo nejdůležitější pro prvňáčky.
Samozřejmě i pro ty naše.
I když jsme je vítali netradičně, venku v areálu naší školy, myslím, že jistě nebyli ošizení.
Přivítali je představitelé města v čele s panem starostou R. Zelenkou, vedení školy a samozřejmě jejich třídní učitelky, které si je pak
odvedly do tříd.

Byly jim také předány dárky od našich
sponzorů – květinářství Brandl, pekárna Jílek
a PH centrum pan Žáček a paní Žáčková.
Všem moc děkujeme.
Přeji našim prvňáčkům úspěšný start do
pracovního života a jejich rodičům dostatek
trpělivosti pro jejich podporu.
Mgr. R. Kohoutová

Co se týká výuky, máme upravené plány na měsíce září a říjen, kdy
budou učitelé zjišťovat úroveň vědomostí z minulého roku a pomalu začínat s látkou roku letošního. Ve vyšších ročnících se budeme věnovat
zvlášť obsahu, který děti potřebují ke zvládnutí zkoušek na střední školy.
Dále musíme věnovat čas aklimatizaci dětí, jejich nastartování na školní
režim a práci. Už nyní vidíme, jak jim ta dlouhá pauza pracovní návyky
zkomplikovala.
Jsem si však jistá, pokud nám bude dovoleno v práci pokračovat, že
zvládneme vše, tak jako v jiných letech.
Je nám trochu líto, že akce, které měly děti rády letos nebudou, ale
každý musí něco obětovat, nebo by alespoň měl. A čím dříve si to děti ve
věku našich žáků uvědomí, tím lépe.
Život není jen o zábavě a plnění přání.
Zároveň se už nyní naše škola připravuje na distanční výuku tak, aby
každý učitel i žák měl možnost se jí plně věnovat a k tomu měl nejen
vybavení, ale i náležité dovednosti.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za plnění zvýšených nároků na jejich práci i všem žákům a jejich rodičům, pro
které je současná situace také náročnější. Zatím jsme se potkali s pochopením, disciplínou i pomocí, a to je nyní nezbytné. Přeji nám všem,
abychom byli zdraví a mohli v klidu pracovat.
Mgr. R. Kohoutová, ředitelka školy
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INFORMACE Z DDM BLOVICE
Milé děti, vážení rodiče,
Na začátku měsíce září děti obdrží ve škole nebo si mohou vyzvednout v DDM Blovice seznam zájmových kroužků, ze kterého si podle zájmu vyberete mimoškolní aktivity. Dále obdržíte přihlášku do
kroužku, kterou odevzdáte vyplněnou v DDM Blovice nebo při zahajovací schůzce. Novou přihlášku na školní rok musí vyplnit i děti,
které pokračují v kroužku z loňského roku. Je nutné, aby každé
dítě mělo přihlášku na každý kroužek, který navštěvuje. Přihlášku si
můžete stáhnout i z našich webových stránek. Prosíme, nevyplňujte přihlášku gumovacím perem.
Po prověřeném a vyzkoušeném provozu nabízíme rodičům opět
možnost děti přihlásit do kroužku Kamarád. Ten je otevřen dětem,
které nechodí do družiny a rodiče přesto vyžadují celotýdenní umístění dítěte na odpoledne zpravidla od 12.00 do 16.30 hod. v DDM
(dítě můžete přihlásit také jen na vybrané dny). Děti z tohoto kroužku mohou využít naši hernu, sál, PC, deskové hry, DVD programy,
X–Box a další nabídku z činnosti DDM. S pedagogickým pracovníkem, který má na starosti kroužek Kamarád a volný klub Chobotnice,
je možné domluvit odchody dětí do ZUŠ nebo naopak odchody domů
či vyzvednutí dítěte rodiči. Tento kroužek Kamarád je zpoplatněn
stejně jako každý jiný kroužek a to částkou 500 Kč za rok, popřípadě
300 Kč na pololetí. Ale v případě, že má dítě uhrazen alespoň jeden
kroužek v DDM výše uvedenou částku již neplatí, prosím hlaste tuto
skutečnost při přihlášení dětí pedagogovi.
Poplatek (zápisné), které děti uhradí na jednotlivé kroužky zaplatíte v hotovosti proti potvrzení v DDM Blovice nejpozději do konce měsíce října 2020. Zvýhodněné zápisné je 500 Kč na celý školní
rok, nabízíme možnost úhrady zápisného ve dvou splátkách 300 Kč
(říjen 2020) a 300 Kč (únor 2021). V případě, že do těchto termínů
nebude mít účastník kroužku uhrazeno zápisné a odevzdanou řádně
vyplněnou přihlášku, není členem zájmového útvaru a dále nebude moci kroužek navštěvovat! Rodiče, kteří budou požadovat vratku 100 Kč za neuskutečněné kroužky, ve druhém pololetí tuto částku
budou mít odečtenou od poplatku za I. pololetí popř. za celoroční
platbu. K částce 100 Kč jsme dospěli po propočtu: neodučili jsme
cca 2 měsíce z deseti, tudíž vracíme poměrnou částku = 1/5. Prosím
uvědomte si, že máme oproti jiným domečkům skutečně velice nízké
zápisné a to i díky podpoře zřizovatele (město Blovice) a tak vracíme poměrnou část platby tam, kde jsme kroužky neotevřely (škola
nás nepustila do svých prostor, nezájem většiny účastníků o znovuotevření kroužku). Formulář jednoduché žádosti podepíšete v DDM
po dohodě s vedením DDM a poté provedeme odpočet. Děti, které
z rozhodnutí rodičů nenastoupily do znovuotevřených kroužků, na
vratku nárok nemají.
Dále se zápisným souvisí i pojištění účastníků. Děti jsou pojištěné
na ztrátu věcí + úraz z odpovědnosti organizace. Případné pojistné
události je třeba neprodleně hlásit vedoucímu zájmového kroužku
nebo v kanceláři DDM Blovice.
Pro všechny návštěvníky kroužků máme akci v podobě 3+1 zdarma = 3 zaplacené kroužky + další kroužky zdarma (nejedná se o rodinnou slevu, ale o slevu pro jednotlivce). Tříměsíční cykly plavání
rodičů s dětmi se hradí v hotovosti proti potvrzení v kanceláři DDM
Blovice.
Ceny zájmových kroužků jsou upraveny úměrně náročnosti
a kvalitě potřebné k výrobním a materiálním podmínkám pro příslušné druhy kroužků, pokud je nutné, tak další poplatky vybírá vedoucí zájmového kroužku proti potvrzení (např. taneční a rukodělné
kroužky, vaření). Pokud dítě přestane navštěvovat ZÚ se souhlasem
rodičů a vede je k tomu jiný důvod než zdravotní, poplatky za školné
nevracíme. Poplatek je vrácen pouze na základě potvrzení od lékaře nebo v případě znovuuzavření kroužků z důvodu karantény a to
v poměrné částce. Po dohodě s vedoucím kroužku lze dítě přeřadit
na jiný kroužek a popřípadě dorovnat rozdíl v poplatku.
Dále je nutné připomenout, že DDM Blovice se zapojil od září
2018 do grantového programu MŠMT tzv. Šablony II. Z toho důvodu
některé akce či zájezdy byly v plné výši hrazeny z těchto prostředků
a děti je tedy mohly využít zcela zdarma, ale toto platí jen do listopadu 2020, kdy tento program pro SVČ končí. Prosíme, sledujte pozorně naše nabídky akcí tak, aby právě vaše dítě mohlo tyto výhody
využít. Při nejasnostech se na nás obraťte s jakýmkoliv dotazem.

Nejdéle v měsíci únoru 2021 vám předložíme nabídku letních táborů, které doporučujeme vybírat v předstihu tak, aby pro vaše dítě
místo na táborech zbylo. Úhrada ceny táborů by poté měla proběhnout do konce měsíce května 2021, ale to vše samozřejmě závisí na
vývoji epidemiologické situace minimálně v našem regionu.
A nyní konkrétně k organizaci školního roku 2020/21. Většina
kroužků zahájí svoji činnost v prvním říjnovém týdnu, pokud tomu nebude bránit rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a nebo MŠMT.
Prosím sledujte naše webové stránky (www.ddm-blovice.cz), kde
zejména v sekci Aktuality bude pro vás připravena aktuální nabídka
akcí či nejnovější informace. S pochopitelných důvodů nebudeme
moci s dětmi všechny akce navštěvovat, proto opravdu sledujte naši
nabídku na webu nebo se informujte přímo v DDM Blovice osobně
nebo telefonicky (371 522 159).
Konkrétně k organizaci školního roku v DDM. Pokud nenastanou
žádná omezení bude od září fungovat od 11.30 do 16.00 hodin Klub
chobotnice a od října kroužek Kamarád. Všechny kroužky budou
probíhat v oddělených klubovnách, kde bude na dětech, zda-li budou chtít použít roušku nebo být bez roušky (zase záleží na tom,
pokud se situace nezmění). Budeme dbát na zvýšenou hygienu
v prostorách DDM a děti po vstupu do DDM si umyjí ruce a použijí
připravenou dezinfekci. Vedoucí kroužku budou dbát na to, aby se
děti z různých kroužků zbytečně neshlukovaly. Dále poprosíme rodiče, aby v případě nařízené karantény jejich dětí nám tuto skutečnost
telefonicky sdělili, abychom mohli přijmout patřičná opatření.
Jak jsme už výše uvedli, je třeba ještě dokončit projekt Šablony II,
proto v nejbližších dnech nabídneme některé akce, které by měly
proběhnout v měsíci září a začátkem měsíce října.
Na závěr nám dovolte, abychom si společně popřáli mnoho sil
a porozumění v nastávající složité době a věřte, že jsme tu pro vaše
děti s nabídkou mimoškolních aktivit, které se budeme snažit zrealizovat k vaší plné spokojenosti. Zároveň si uvědomujeme, že i vás
čeká nelehká úloha skloubit volný čas vašich dětí a vaše náročná
zaměstnání s touto hektickou dobou.
Pracovnice DDM Blovice

MALÝ KUTÍLEK

Dům dětí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice
Tel.: 371 522 159
www.ddm-blovice.cz

Výtvarná a pohybová činnost pro děti
předškolního věku od 4 do 6 let (popř. prvňáčci).
Děti se naučí rozvíjet jemnou motoriku pomocí
různých deskových a pohybových her, pracovat
v kolektivu. Budeme si hrát i s míči, lany
a padákem. Výrobky nejmenších potěší všechny
nejbližší, ale hlavně samotné děti. Pro nováčky je
možná přítomnost rodičů (2 ×–3 ×). Kroužek trvá
60 minut. Kapacita kroužku je max. 12 dětí.
Zápisné: 500 Kč na školní rok (300 Kč na pololetí)
Zahajovací schůzka ve středu 30. 9. 2020
od 15.30 do 16.30 hodin v DDM Blovice
Vedoucí: Jana Herboltová
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Dům dětí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice
Tel.: 371 522 159
www.ddm-blovice.cz

Deskové hry

Tento kroužek umožňuje zájemcům seznámení se stolními
hrami (Cortex, AZ kvíz, Osadníci z Katanu, Ubongo, Umí prase
létat, Twister, Svět v kostce, Rummikub apod.), dále se seznámí
s pravidly karetních her a vyzkouší si i jiné vědomostní
netradiční hry. Děti si mohou přinést i své hry, které mají doma
schované v šuplíčku. Také se mohou zúčastnit turnajů
v předem určených hrách v oblastních i krajských kolech.
Kroužek je určen pro děti od 1. třídy.
Zápisné: 500 Kč školní rok, 300 Kč pololetí
Schůzky v družině ZŠ Blovice v úterý 12.30–13.30 hodin.
Zahajovací schůzka 29. 9. 2020
Vedoucí: Jana Herboltová (tel.: 603 149 342)

Dům dětí a mládeže Blovice
BROUSÍME SI JAZÝČKY
Tyršova 807, 336 01 Blovice
Tel.: 371 522 159
Kroužek je určen pro předškolní děti a děti mladšího
www.ddm-blovice.cz

školního věku, kde hravou formou vytvoříme prostor
pro pohybová cvičení, hry s obrázky, procvičování
problémových hlásek. S dětmi se zaměříme na
podporu přirozeného rozvoje komunikačních
schopností pomocí výukového programu
a obrázkových publikací, budeme dbát na prevenci
vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. V rozsahu své
působnosti poskytneme zákonným zástupcům dětí
informaci o dostupnosti logopedické péče. Zajistíme
minimálně 2 × ročně konzultaci a metodická
doporučení od odborného logopeda.

Zahajovací schůzka:
V úterý 29. 9. 2020 14.00–15.00 hodin v DDM Blovice.
Možno domluvit i individuálně.
Zápisné:
500 Kč na školní rok
(300 Kč na pololetí)
Vedoucí: Jana Herboltová (akreditovaný pracovník)

Dům dětí a mládeže Blovice
Tyršova 807, 336 01 Blovice
Tel.: 371 522 159
www.ddm-blovice.cz

VÝTVA
RKA

Kroužek je určený pro holky i kluky prvního
stupně, kteří rádi malují a vytvářejí krásné
výrobky s použitím různých rukodělných
technik. Použijeme techniku mramorování,
Fimo, savování, sítotisk, vyrobíme si svíčky,
mýdla, náramky a jiné krásné výrobky.
Součástí kroužku budou tématicky zaměřené
hodiny (Vánoce, Velikonoce, aj.). Po
předchozí domluvě se u některých finančně
náročnějších výrobků bude vybírat poplatek
20–30 Kč. Výrobky si děti odnesou domů.
Zápisné: 500 Kč na školní rok (300 Kč na
pololetí)

LETNÍ TÁBORY V DOMĚ DĚTÍ
Magické slovo tábor pro děti letos měl ještě i jiný význam než táborová hra, táborák, koupání, noční hlídky či jízdu na koních. Letos se děti
především těšily na své kamarády a spolužáky, se kterými se neviděly
několik měsíců. Nakonec přes všechna zdravotnická a epidemiologická
opatření proběhlo v DDM celkem 15 letních táborů (z toho 8 pobytových)
a všichni vedoucí se shodli na tom, že letošní tábory měly skvělou kamarádskou atmosféru, kterou si děti opravdu užily. Jak jistě víte, letošním
táborům nepřála především epidemiologická situace a do června jsme
nevěděli, jestli budeme moci tábory provozovat. Nakonec vše dobře dopadlo a tábory po celé dva měsíce fungovaly k plné spokojenosti nás
všech.
Vše odstartoval letní jezdecký tábor, který již léta pořádá DDM ve spolupráci s Jezdeckým klubem Úslavan. Jezdecký tábor má již léta velice dobré reference mezi dětmi a jejich rodiči, takže i letos byl tábor
již v únoru plně obsazen a vedoucí připravovali program s předstihem.
Své místo v programu měl jezdecký výcvik a péče o koně pod vedením
paní Bc. V. Davídkové a dále o táborovou činnost a organizaci tábora se
staraly pracovnice DDM a další dvě instruktorky. Třicet osm dětí si tábor
užívalo skoro čtrnáct dní a závěrečná vyjížďka s přespáním ve volné
přírodě u koní byl poslední povedenou tečkou.
Křížem krážem je název tábora, který slibuje návštěvu zajímavých míst
vždy v některé zajímavé lokalitě v Česku. Letošní téma bylo Liberecko
a Krkonoše. 55 dětí s vedoucími v jednom týdnu navštívili Prachovské
skály, pramen Labe, Mumlavský vodopád, ZOO ve Dvoře Králové, v Harachově bobovou dráhu a dětský park a lanovkou vyjeli na Čertovu horu.

Tábor se všem velice líbil a všichni si odvezli zajímavé turistické zážitky.
Judisté každoročně svoji celoroční činnost končí sportovním soustředěním. Nejinak tomu bylo i letos a v Melchiorově Huti se sešli naši judisté
se svými soupeři z Poběžovic. Děti spolu nejen trénovaly, ale užily si
i společné táborové chvíle. Velké poděkování patří trenérům panu Kopalovi a Javůrkovi.
Letní tábor v Nýrsku připravila paní Herboltová pro tři desítky dětí spolu
se svou partou instruktorů, kteří s dětmi jezdí již léta a umí připravit velice
zajímavý program. Na Šumavě děti navštívily Špičák, Černé a Čertovo
jezero, zříceninu hradu Pajrek v Nýrsku, barokní lékárnu v Klatovech,
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přírodní areál koupaliště v Nýrsku se slanou vodou a sportovní areál
s in-lain dráhou.
Dalším táborem byl pobytový přírodovědný tábor ve Svržně u Horšovského Týna. Na tento tábor jezdí také již osvědčená parta dětí a vedoucích, které každý rok doplní noví, malí táborníci. Letos ke staré partě
přibylo 7 nových táborníků, kteří mezi mazáky výborně zapadli. Každoročně na Svržno připravujeme táborovou hru a tak letos to byla celotáborovka s námětem dávného amerického seriálu Akta X a záhadný
meteorit. S přípravou si dali práci zejména instruktoři a výsledkem bylo
setkání tří tajných služeb FBI, MI5 a KGB v boji o získání tajemného meteoritu, který na naší planetě měla vyzvednou tajná mimozemská mise.
Sedmidenní spolupráce tajných služeb nakonec slavila úspěch a agenti
zachránili civilizaci na cizí planetě.
Již pojedenácté připravila parta vedoucích letní dětský tábor v Kořenu.
Letošním motivem byly příběhy dvou kamarádů Asterixe a Obelixe. Toto
téma si děti sami zvolily již na loňském táboře.
…Asterix a Obelix byli dva nerozluční přátelé, kteří společně zažívali různá dobrodružství. Menší, ale mazaný Asterix, se měnil ve velkého siláka
po vypití zázračného lektvaru. Velký labužník s dobrým srdcem Obelix,
ale lektvar užívat nemohl, protože když byl malý, spadl do kotle s lektvarem a síla mu zůstala až do dospělosti. Společně chodili na lov divočáků,
vymýšleli další dobrodružství a bojovali proti nepříteli. Jejich vesnice je
totiž stále napadána římskými vojáky, kteří se marně snaží nad Galy
vyhrát… Tento příběh se prolínal celým táborem. Děti si samozřejmě
přípravu kouzelného lektvaru také vyzkoušely, seznámily se s galskými
moudrostmi, vyráběly štít a vavřínový věnec, lovily perly. Samozřejmě
součástí byly velkolepé olympijské hry. K táboru patřil táborák, pečení
buřtů, volby miss, diskotéka, noční „bobřík odvahy“ apod. Všechny, které
by tento tábor zajímal, bychom chtěli pozvat na naše táborové webové
stránky www.tabornapohodu.cz, kde najdete fotky z letošního Kořenu.
Letní tábor v Podbranském mlýně v Horažďovicích ve druhé polovině
srpna opět kromě bezvadné party dětí nabídl zajímavé výlety do okolí Horažďovic, koupání v řece, koupání v přírodním koupališti v Kolinci,
v krytém bazénu, jízdu na koloběžkách, návštěvu hradu Rabí a sjíždění
řeky Otavy na raftech.
Taneční oddělení připravilo letos dvě táborová soustředění, pro menší
a větší tanečnice. Vedoucí si opět dali práci a připravili několik sestav
a tanečních krokových variací, které si tanečnice vyzkoušely a ty menší
dokonce předvedly i rodičům a kamarádům. Součástí táborového programu byly i hry a další činnosti.
Tábor anglického jazyka pro mladší děti probíhal letos již podruhé a opět
měl velký úspěch. Díky vedoucím měly děti postaráno nejen o zábavu,
ale i nové jazykové znalosti a zvyklosti Anglie.
Na sklonku prázdnin proběhl v DDM Blovice příměstský tábor „Expedice
strašidla“. V programu tábora se vystřídaly výlety i jiné táborové a sportovní aktivity. Již tradičně si děti zahrály minigolf na zámku Kozel a další
výlet děti zavedl na hrad Radyni, kde si prohlédly zdejší strašidelnou
expozici. Jedno příjemné dopoledne strávily děti při hrách v zámeckém
parku v Blovicích, také vyrazily s koloběžkami na sokolovnu a v závěru
týdne v DDM přespaly a užily si táborák s opékáním vuřtů.
Mimo těchto aktivit proběhly ještě tři tábory na pobočce ve Spáleném
Poříčí. Závěrem bych ráda za vedení DDM poděkovala všem pracovnicím DDM, vedoucím, instruktorům a i dětem za to, že tábory proběhly
bez zdravotních a jiných problémů a že ty letošní byly hlavně o partě
táborníků, kteří si léto chtějí užít a společně vytvořit poklidnou atmosféru
pro všechny účastníky. Dále velké poděkování patří rodičům, kteří se

ZPRÁVY Z JUDA

Pracovnice DDM Blovice

Soutěž byla velmi dobře obsazena jak početně, tak kvalitou soupeřů, Karas porazil například Polského, staršího žáka a další. Šimon
také zvítězil nad velmi dobrými soupeři. V kategorii U11 oba vítězili
na ypony. Všichni vybojovali oficiální umístění (do 7. místa).

NOVÝ BYDŽOV
6. 9. 2020
U11 (9–10 let)
JAN JAVŮREK
ADAM KARAS

nebáli v této neklidné době nám svěřit děti na týden či dva a respektovali všechna nařízení, která jsme museli splnit, pokud jsme chtěli tábor
uspořádat. Doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších
týdnech a měsících, kdy opravdu nevíme co nás čeká, ale věřte, že
se budeme opět snažit pro vaše děti vytvořit kamarádské a bezpečné
prostředí v další činnosti DDM.

1. místo				
1. místo 				

34 kg
+ 55 kg

U 15 (13–14 let)
VÁCLAV KARAS 7. místo				
ŠIMON JAVŮREK 3. místo				

50 kg
73 kg

Sportovní klub judo DDM Blovice přijímá do oddílu děti od 5 let.
Pondělí, středa od 16.00 hodin.

F. Vlčnovský,
judo Blovice
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TJ Sokol Blovice
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE ZA LIDOVÝM DOMEM
V pátek 4. září se za Lidovým domem v Blovicích sešlo třicet nadšených
sportovců (většinou žen) nejen z Blovic a okolí, ale přijely si zasportovat
i ženy až z Míšova a Plzně, ke společnému cvičení. Připraveny pro ně
byly čtyři hodiny pohybových aktivit, které během roku probíhají v Blovicích.
Začátek odstartovala dvěma bloky lektorka Gábina Kavalířová. Prvních 40 minut vyplnila aerobním cvičením a pak pokračovala 40 minut
Pillates – posilování s míčky. Po krátkém odpočinku účastníci další hodinu rozvlnili boky v tanečním rytmu Zumby s Alešem Mandausem. Následně za doprovodu svižné hudby pokračovala Blanka Šlemendová se
svým fitness posilováním.
Sportovní odpoledne bylo zakončeno protahovací Jógou pod vedením zkušené lektorky Pavly Milotové.
Celé příjemné sportovní odpoledne bylo završeno přátelským posezení s grilováním, o což se ochotně postarala obsluha Blovické pivnice.

Vše proběhlo za výborné spolupráce Rebel Týmu, Zumby a zaměstnanců Lidového domu.
Příjemné prostory za Lidovým domem nabízely soukromé prostředí. Zároveň blízkost přírody umocňovala prožitek ze cvičení pod
širým nebem.
Věříme, že se tato vydařená akce v dalších letech stane tradicí.
Pokud se i Vám cvičení líbilo nebo jste se nemohli zúčastnit
a chtěli by jste si to vyzkoušet je možné připojit se k pravidelným
hodinám cvičení, kde Vás lektoři rádi mezi sebou přivítají a budou se
vám věnovat: Aleš Mandaus – ZUMBA každé pondělí od 19.00 hodin
na Sokolovně, Gábina Kavalířová – AEROBIC a PILATES středa od
19.00 hodin v Domě dětí a mládeže, Pavla Milotová – v pondělí od
18.15 hodin nebo od 19.30 hodin v Domě dětí a mládeže.
Za Rebel Team Blovice, Zumbu Blovice a LD Blovice
Karel Prokopec, Blanka Šlemendová, Václav Podroužek

TJ SOKOL BLOVICE ODBOR VŠESTRANNOSTI ZAHAJUJE PRAVIDELNÁ CVIČENÍ PRO ROK 2020–2021
Odbor sokolské všestrannosti i v letošním roce začne s pravidelným cvičením, jako tomu bylo v uplynulých letech.
Termíny zůstanou stejné, většinou i cvičitelé. Se cvičením začínáme od 1. října 2020.
Pondělí: cvičení pro ženy (18.30)
Úterý a čtvrtek: večerní tělocvik žactvo (18.00–19.30, jednou týdně až do 20.00)
Čtvrtek: cvičení rodičů s dětmi (17.00–18.00)
Za TJ Sokol Blovice V. Cuplová
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III. CHARITATIVNÍ BĚH BLOVICE
V letošním roce jsme bohužel nemohli uspořádat III. Charitativní běh Blovicemi v obvyklém termínu, ale protože stále cítíme potřebu
pomoci těm, kteří to potřebují nebo těm, kteří
svojí činností pomáhají zjednodušit život dětem s handicapem, jsme se rozhodli jej přesunout na 18. září a podpořit CENTRUM HÁJEK,
které poskytuje kombinaci sociálních a zdravotních služeb dětem ve věku 1–18 let převážně s III. a IV. stupněm
handicapu (s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením). Možnost profesionální sociální a rehabilitační služby na jednom místě se stala pro mnohé pečující rodiny klíčovou výhodou.
Prostřednictvím poskytovaných služeb se daří rozdělit náročnou
každodenní péči o dítě s handicapem mezi pečující rodinu a zařízení. Cílem je vytvořit podmínky pro trvalé zachování společného života uživatele a jeho nejbližších bez narušení denních vazeb
v domácích podmínkách.

NÁRODNÍ HÁZENÁ – OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN
Ženy Blovice „B“ × TJ Sokol Kyšice 12:19 (7:9)
23. 8. 2020
Sestava:
brankářky: Simona Vyletová a Eliška Počátecká
obrana: Petra Eretová, Denisa Benedová, Barbora Řezanková, Tereza
Ungrová, Aneta Škardová, Barbora Kopelová, Petra Krejčová
útok: Klára Černá (3), Denisa Benedová (2), Martina Hrudičková (2),
Štěpánka Řezanková (2), Lucie Sýkorová (1), Natálie Šůsová (1), Eliška
Davídková (1)
Vzhledem k tomu, že jsme předcházející sezónu z důvodu koronaviru
nedohrály a pauza byla až moc dlouhá, událo se toho do začátku nové
sezóny poměrně dost. V první řadě se rozhodla K. Pelíšková společně
s M. Punčochářovou, že s námi již do nové sezóny nenastoupí. V druhé
řadě se nám zvýšila porodnost, kdy minimálně v podzimní části sezóny
ještě nenastoupí útočnice A. Sluková a V. Ballínová. Naopak M. Hrudičková se již před prvním utkáním stihla zapojit. Zůstaly jsme tak do nové
sezóny v pěti a na tom se moc stavět nedá. Byly jsme proto domluveny,
že sezónu 2020/2021 odpískáme a družstvo žen B do Oblastního přeboru nepřihlásíme. Nakonec po zvážení všech pro a proti jsme se s trenérem dohodli, že družstvo žen B přihlásíme, protože naše dorostenky
souhlasily s tím, že budou hrát, jak za dorostenky, tak i ženy.
K prvnímu utkání jsme tedy nastoupily na domácích hřišti proti
družstvu Kyšic, a to s plnou soupiskou a deseti dorostenkami. Nechaly jsme mladší děvčata nejdříve rozkoukat, ale postupně se do
utkání zapojily úplně všechny. Do zápasu jsme nevstoupily vůbec
špatně a se soupeřkami jsme držely ,,krok’’, čemuž odpovídal i výsledek utkání po odehraném prvním poločase 7:9.
Do druhého poločasu jsme provedly i střídání v brance, kdy S. Vyletovou vystřídala brankářka dorostenek E. Počátecká, která měla
tak svoji premiéru. První branku v tomto poločase se nám podařilo
vstřelit až ve 40. minutě, a to N. Šůsové. Celkově druhý poločas byl
z naší strany v útoku velmi slabý a podařilo se nám vstřelit pouze pět
branek. Nehledě na to, že z toho dvě branky vstřelila D. Benedová,
která do 50. minuty hrála v obraně bez střídání na postu beka. Soupeřky si tak především díky naší střelecké neúspěšnosti zvyšovaly
brankový rozdíl a stav utkání skončil 12:19.
Utkání vedl rozhodčí V. Šimice.
Lucie Sýkorová
kapitánka družstva

Jako každý rok dostane každý, kdo se zúčastní, nějakou drobnost na památku, před během bude možné se nechat vyfotit ve fotokoutku, který pro nás zajistil hlavní fotograf Zdeněk Kříž. Pro Ty,
kteří se nejrychleji zaregistrují budou připravena trika Plzeňského
půlmaratonu, které nám věnují běžci z Plzeňského TempoMakers.
Věříme, že stejně jako v minulých letech nás přijdete podpořit
a trochu přispět těm, kteří to potřebují. Kdo s námi vydrží i po běhu,
může si poslechnout skupinu Kraví tma, která nám přijde zahrát
a rovněž se hned dozví i výši vybraného příspěvku, který stejně
jako každý rok, ihned po skončení v plné výši společně předáme
zástupcům Centra Hájek.
Za Rebel Team Blovice
Karel Prokopec

Stojící (zleva): Barbora Kopelová, Klára Černá, Zlatka Černá, Eliška Davídková,
Tereza Ungrová, Denisa Benedová, Martina Hrudičková, Václav Šmíd
Sedící (zleva): Barbora Řezanková, Natálie Šůsová, Štěpánka Řezanková,
Petra Krejčová, Aneta Škardová, Lucie Sýkorová, Petra Eretová
Ležící (zleva): Simona Vyletová, Eliška Počátecká
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BLOVICKÁ VŠESTRANNOST ZAČNE NACVIČOVAT
NA SOKOLGYM 2021
Sokolská akce Sokolgym má mezi českými Sokoly nezastupitelné místo a dlouholetou tradici v novodobé historii. V rámci Sokolgymu se během celého roku pořádají nejrůznější sportovní
i kulturní akce v rámci celé republiky. Vyvrcholením jsou pak vystoupení s hromadnými skladbami v projektu s názvem Sokolská
města. Letos se zapojí města čtyři. V rámci Slavností svobody
se budou konat vystoupení v Plzni 7. a 8. května 2021, dále bude
následovat první červnový víkend Sokolské Brno, které tuto akci
pořádá už počtvrté. A o čtrnáct dní později proběhnou Sokolské
Pardubice a Sokolská Ostrava. Snad kromě Ostravy, která ve
svém programu nemá zahrnutá hromadná vystoupení, se kromě
sportů, pódiových vystoupení, soutěží, programu pro děti a kulturních akcí, stane vyvrcholením přehlídka hromadných skladeb
napsaných speciálně pro tuto příležitost.
Blovická všestrannost se už do Sokolgymu zapojila před pěti
lety. Tenkrát jsme nacvičili čtyři skladby, se kterými jsme vystupovali v Brně a Plzni. Ani letos nevynecháme příležitost zacvičit si
na těchto významných akcích, které vyplňují období mezi Všesokolskými slety. Plánujeme určitě nacvičovat tři skladby – pro starší žactvo (skladba Když nemůžeš, přidej víc – pocta manželům
Zátopkovým), pro ženy (skladba Optimistky) a pro muže (skladba
Bondi). Pokud by byl zájem a sehnalo se dostatek cvičenců, moc
rádi bychom nacvičili i skladbu pro rodiče s dětmi (Jedeme na
výlet).

TJ SOKOL BLOVICE
pořádá v rámci akce Sokol spolu v pohybu
v sobotu 26. září 2020

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
od 10.00 hodin v areálu sokolovny

program:
‐ otevření všech sportovišť s možností vyzkoušení házené,
kopané, tenisu
‐ netradiční hry: pétanque, kin-ball, kubb
‐ tradiční české pohybové hry

Za TJ Sokol Blovice
V. Cuplová

HISTORIE BLOVICKÉHO SOKOLA – 5. ČÁST
(DRUHÁ POLOVINA SEDMDESÁTÝCH LET – DEVADESÁTÁ LÉTA 20. STOLETÍ)
V minulém díle historie místního Sokola jsme
se dostali až do poloviny sedmdesátých let
uplynulého století. Sokolům se podařilo dostavět a slavnostně otevřít v roce 1974 areál
sokolovny. To byl bezesporu obrovský úspěch.
A úspěchy a významná výročí slavili i sportovci
a jednotlivé oddíly.
V roce 1975 slavili například kanoisté 30. výročí od založení jejich oddílu. Již v té době vychoval oddíl mnoho výborných sportovců, kteří
sbírali medaile a tituly na mnoha soutěžích. Ne
všem se dařilo tak skvěle. Třeba oddíl házené
zaznamenal v tomto roce menší neúspěchy.
Muži se propadli do II. třídy krajského přeboru
a družstvo dorostenek bylo rozpuštěno. Tento
rok se ale naopak dařilo mužstvu B fotbalistů,
kteří postoupili do II. třídy. O rok později, v roce
1976, opět bodovali kanoisté a získali četná
ocenění. Házená se opět probudila vítězstvím
žaček v okresním přeboru. Děvčata začala
sbírat různé i další výborné výsledky. V tomto
období bylo také A družstvo tenistů považováno za jedno z nejlepších v okrese. Následující
rok se nesl ve velmi podobném duchu. Blovice se staly místem pořádání přeboru ČSSR
v národní házené. Družstvo našich žákyň
obsadilo čtvrté místo. Ani rok 1978 nepřinesl
změny. Žačky házené dokonce na přeboru
ČSSR, který se tentokrát konal v Náchodě,
získaly bronz. Družstvo A mužů postoupilo do
I. třídy krajského přeboru. Pozadu nezůstali ani
tenisté a kanoisté. Velice významné bylo i to,
že do naší jednoty v tomto roce přibyl nový oddíl. Jednalo se o oddíl jachtingu, který působil
na Orlické přehradě. Stadion i tenisová hřiště

téměř zakončily svoji dlouholetou proměnu.
Menší nabídku sportů jednota více než dostatečně kompenzovala výsledky ve sportech
stávajících. Ale i přesto chtěla jednota nabídku
aktivit zvětšit.
Rok 1979 byl opět rokem oslav. Blovický
Sokol oslavil 90 let od svého založení a kopaná
50 let své existence. Tyto oslavy a různé akce
přitáhly pozornost občanů Blovic. Součástí
oslav bylo přátelské utkání blovické fotbalové
jedenáctky s herci Divadla na Vinohradech.
Této významné akce se účastnili například herci R. Jelínek, Z. Řehoř, O. Kaiser, J. Hanzlík,
J, Bláha a další. V rámci této hojně navštívené
a zcela pozoruhodné akce proběhl také kulturní pořad „Herci v civilu“, kterého se samozřejmě herci účastnili. S přičiněním Josefa Heřmana proběhla i výstava o historii tělovýchovy. Na
pořadu oslav nechybělo ani derby mezi TTC
a SK v házené. K významným úspěchům ve
sportu, které se našim borcům během roku
oslav podařilo získat, patřilo 14. místo kanoistů
v rámci úspěšnosti oddílů v rámci celé ČSR,
4. místo dorostenek házené na přeboru ČSR
a 3. místo žaček v Poháru. Tenisté pořádali
Memoriál Václava Karkoše a Memoriál Pavla
Kýčka, což byly tenkrát soutěže celorepublikového charakteru. Ani v následujícím roce
nechyběla významná událost, která se odehrála na blovickém stadionu. V roce 1980 se
totiž konala další celorepubliková spartakiáda
a v Blovicích proběhla její okresní část za celý
Plzeň-jih. Nemalý podíl na přípravách patřil
právě členům blovické jednoty. Na 3 684 cvičenců se tenkrát přišlo podívat kolem 5 000 di-

váků. Díky spartakiádě se Blovice opět staly
centrem pozornosti celého okresu. Pro fotbalisty bohužel tento rok tak úspěšný nebyl. Ti se
totiž propadli z krajského přeboru do I. A třídy.
Oddíl jachtingu uspořádal poprvé školu surfu,
jachtingu a vodního lyžování, která se poté
konala každý rok. Úspěchy se tento rok nevyhnuly dorostenkám národní házené a ty tak
získávaly samá krásná místa v nejrůznějších
přeborech a soutěžích. Rok 1981 přinesl fotbalistům další propad, tentokrát do 1. B třídy.
Národní házená oslavila 60 let od svého vzniku. Dalším podnětem k oslavám bylo získání
titulu krajských přebornic dorostenkami, které
ještě k tomu přidaly krásné 4. místo v přeboru
ČSR. Následně byl ještě oddíl házené pověřen
pořádáním Poháru dorostenců, zde naši získali
3. místo. Úspěšní byli i další sportovci. V okresním přeboru vyhrálo blovické ZRTV 1. místo
a ženy a starší žáci zvítězili v turnaji v odbíjené.
ZRTV se dařilo i další rok, kdy jeho členové
vyhráli okresní soutěž v lehké atletice. Ženy
v odbíjené získaly opět 1. místo. Již téměř pravidlem se staly úspěchy dorostenek v házené.
Ty po vítězství na krajském přeboru skončily
na 5. místě v přeboru ČSR. Do smíchu však
nebylo členům kopané, která opět propadla
a to dokonce do okresního přeboru.
Fotbalisté si na svoje lepší časy museli počkat až do roku 1983, kdy se jim opět začalo
dařit. Starší žáci postoupili do krajského přeboru a zde vydrželi další 3 roky. Dorost ZRTV
zvítězil v okresní soutěži v lehké atletice a ženy
získaly první místo v odbíjené. Během podzimu 1983 začalo odvodňování dešti zaplavené
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škvárové plochy stadionu. Plány na zatravnění znemožnil nedostatek financí. V roce 1984
Blovice slavily 700 let od svého založení. Na
oslavách měla veliký podíl tělovýchova. Házenkáři byli poctěni uspořádáním výběrového
utkání mužů Čechy – Morava. Podívat se přišlo neuvěřitelných více než 1 000 diváků. Obě
družstva se jim odměnila výbornými výkony
a napětím až do samého konce utkání. Zápas
dopadl nerozhodně 16:16. Zlepšení zaznamenala i kopaná. Muži se probojovali do krajské
soutěže a také se pořádal první ročník Memoriálu A. Milforta. ZRTV pořádalo 1. ročník turnaje mezi družstvy závodů a organizací v odbíjené. Po získání finančních prostředků začala
jednota ještě v tomto roce s přípravami na zatravnění stadionu. To byl prioritní cíl a úkol před
rokem 1985, kdy se v Blovicích opět měla pořádat okresní spartakiáda. Před zatravněním
bylo potřeba zbavit stávající povrch škváry. Již
na podzim se jednota těšila z nového travnatého povrchu stadionu. Ke slavnostnímu předání
trávníku dne 15. září 1985 se odehrálo další
utkání s herci z Divadla na Vinohradech. Pro
potřeby údržby trávníku byla zakoupena nová
sekačka a systém pro zavlažování. Pro nová
zařízení byl vybudován úložný prostor. V roce
1985 byla v Blovicích skutečně uspořádána
okresní spartakiáda. Na pořádání a přípravách
se podílely i školy a brigády socialistické práce.
Před 6 400 diváky vystoupilo na 4 000 cvičenců. Za přípravu a pořádání jednota sklidila samou chválu. S podporou městského národního výboru a blovické Škodovky bylo za hlavní
tribunou postaveno sportoviště s asfaltovou
plochou v hodnotě 100 000 Kčs. Spartakiáda
byla bezesporu vrcholem roku 1985. To ale
neznamená, že úspěchů nedosáhly i blovické
oddíly. Kopaná se po letech nezdarů vrátila do
krajského přeboru a také bylo založeno družstvo mladších žáků. V roce 1986 uspořádal
odbor ZRTV akci s názvem „Běháme s atlety“. Veliká účast 744 běžců oživila oddíl lehké
atletiky. Nezaháleli ani judisté, kteří vyhrávají
další čtyři tituly. Dvojice Brandl – Kozák získala
pro jachetní oddíl 8. místo v celostátní soutěži
námořního jachtingu. S nezdary se však opět
potýkala kopaná. Ta z krajského přeboru propadla do okresního. V roce 1987 starší žáci
propadli do krajské soutěže a I. mužstvo do
I. B třídy. Na rozdíl od nich ZRTV slavilo úspěchy a judo uspořádalo dokonce mezinárodní
utkání Blovice – Pössneck. Se závodní kariérou v tomto roce skončila Jarmila Strejčková Nygrýnová, blovická reprezentantka ve skoku
dalekém. Se svými devatenácti tituly mistryně
republiky byla považována za nejlepší lehkou
atletku Západočeského kraje. Nejvíce se jí
dařilo ve sprintu a skoku dalekém. Ten samý
rok proběhla generální rekonstrukce ústředního topení v celé sokolovně s celkovými výdaji
258 000 Kčs.
Rok 1988 přinesl úspěchy snad všem oddílům blovické jednoty. Například jachetní oddíl
vyhrál první místo v Jarním poháru štíra díky
posádce Mareš – Hošek. Jachtaři také postavili loď pro mládež.
Rok 1989 byl velmi významným rokem pro
blovickou jednotu. Uběhlo totiž právě sto let od
jejího založení a zároveň 60 let od založení
kopané. Během oslav proběhla 28. dubna tě-

Sokolovna, fotbalové hřiště, za ním hřiště na házenou s tribunou – 70.–80. léta 20. století
fotografie ze sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., inv. č. 12399

Budova sokolovny se vstupní branou na stadion TJ Sokol – rok 1981, autor Milan Navrátil   
fotografie ze sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., inv. č. 12400-1

Areál sokolovny – pohled na tribunu fotbalového hřiště – rok 1981, autor Milan Navrátil
fotografie ze sbírky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., inv. č. 12400-2

lovýchovná akademie. I přes vysokou kvalitu
přípravy se nezúčastnilo tolik diváků, s kolika
se počítalo. Kromě akademie byl na programu
oslav masový běh 100 × 100 m, což byl závod
družstev, kterého se zúčastnil i tým z partnerského města Triptis. Proběhlo i lehkoatletické
utkání místní a triptiské školy, trojutkání žákovských družstev v tenisu, jehož hlavní cenou byl
„Dort století“, a další turnaje například v judu

a házené. K oslavám přispěly i úspěchy na poli
sportovním, zejména kopané a házené.
A v tomto jubilejním roce se hodí ukončit
pro tentokrát naše vyprávění o historii blovického Sokola. V příštím, posledním díle, se
budeme věnovat období od devadesátých let
minulého století do současnosti.
TJ Sokol Blovice Valerie Cuplová
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Ostatní
BLOVICKÁ ORGANIZACE CHOVATELŮ SLAVÍ
80. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ
8. 9. 2020 Blovice
K letošnímu roku čítá organizace 25 registrovaných členů. Jejich činnost se dělí do několika odborných sekcí.
Na slavnostní schůzi, která se konala v prostorách klubovny dne
7. 8. 2020, se sešli členové organizace za účasti přizvaných hostů.
Za vedení města byl přivítán starosta Blovic pan Bc. Robert Zelenka
a za Oblastní organizaci Plzeň pan Ing. Václav Krůta.
Úvodem schůze přednesl svůj příspěvek jednatel blovické organizace Ing. Jaroslav Mencl. Po krátké rekapitulaci uplynulých let
a stručném zhodnocení současného stavu chovatelství, bylo konstatováno, že i v letošním roce se bude pokračovat v rekonstrukci
zastřešení klubovny. Ta byla zahájena první etapou již v roce 2017
a bude následována etapou druhou v září letošního roku. „Její realizace je možná díky finanční podpoře Plzeňského kraje a města
Blovice. Oběma institucím patří velké díky,“ uvedl za přítomné členy
chovatelské organizace Ing. Jaroslav Mencl. Ze strany organizace
byla také podána přátelská nabídka možnosti využití chovatelského
areálu pro potřeby města.
V chovatelském areálu, který se nachází na adrese Tyršova 809
v Blovicích, se každoročně koná místní výstava drobného zvířectva.
Pro získávání mladých zájemců o tento obor se již tradičně pořádá
také výstava pro mateřské školky v souvislosti s Mezinárodním dnem
dětí.
Chovatelé se prezentovali nejen na výstavách organizací Plzeňského kraje, ale také na oblastní a celostátní výstavě v Lysé nad
Labem. „Mladí členové naší organizace se průběžně zúčastňují celostátního kola olympiády Mladých chovatelů a za to jsme opravdu
rádi“ dodal Ing. Mencl.
Organizačně je činnost spolku rozdělena do čtyř sekcí.
Holubi
„V naší organizaci je v současné době evidováno sedm chovatelů
holubů. Ti chovají různá plemena jako jsou např. benešovský bílý
– texan, anglický pávík, poštovní holub, slezský barevnohlávek, český bublák, gigant modrý, jeptiška černá, benešovský bílý, moravský
pštros, hýl bronzový aj. Všichni chovatelé během sezóny kroužkují
holoubata a je vedena evidenční kniha počtu objednaných kroužků,“
uvedl Luboš Kodl.
Králíci
„Naše skupina chovatelů králíků je velmi úspěšná. Někteří z našich členů obsazují nejlepší místa v chovu králíků na oblasti Plzně.

OTEVŘENÉ ATELIÉRY VIRUS NEZASTAVÍ!
O prodlouženém víkendu 26. a 27. září
2020 proběhne už 5. ročník tohoto svátku
tvořivosti v Plzni a okolí. Široké veřejnosti
se budou věnovat výtvarníci ve svých ateliérech, galeristé otevřou ZDARMA dveře výstavních síní, výtvarné školy připraví ukázky
prací a workshopy a na dalších místech se
bude tvořit, hrát a poznávat umění z různých
stran.
„Všichni kulturní aktéři prožívají těžké
období, proto jsme rádi, že Víkend otevřených ateliérů přináší pro výtvarníky propagaci zdarma,“ říká Jana Brabcová, autorka
myšlenky a jednatelka společnosti Grafia,
která akci organizuje. Výhodou této akce je,
že množství návštěvníků je rozprostřeno na
velkém počtu míst, tedy se většinou nepotká
současně více než 30 osob. „Pro výtvarníky
to znamená možnost představit svou tvorbu,
ukázat, jak dílo vzniká a dát návštěvníkům
šanci si některé postupy vyzkoušet. Návštěvníci oceňují i možnost s předstihem

Zúčastňujeme se všech výstav na okrese a získáváme velmi dobrá
ocenění. Na místní výstavě vystavujeme pravidelně 170 až 200 kusů
čistokrevných králíků, z kterých je zhruba jedna čtvrtina na prodej,“
sdělil vedoucí odboru Jiří Bažant.
Drůbež
V sekci drůbeže jsou celkem devíti členy organizace odchovávány mláďata hrabavé, ale také vodní drůbeže. Na pravidelné místní výstavě je evidováno okolo 36 plemen v celkovém počtu 120 až
140 kusů.
Okrasné ptactvo
Odbor okrasného ptactva má 5 členů. Mezi nejčastěji vystavované druhy patří např. andulka vlnkovaná, korela chocholatá, kanár, rosela pestrá, zebřička pestrá, papoušek zpěvavý, holoubek diamantový, agapornis Fischerův aj. „Jsme rádi, že i tato, nepříliš početná
sekce, je v naší organizaci zastoupena, jelikož patří svou pestrostí
mezi koření naší místní výstavy,“ dodal Ing. Mencl.
Závěrem bylo řečeno, že i nadále jsou vítáni všichni zájemci o tak
krásnou zájmovou činnost, kterou je právě chovatelství.
Ing. Jaroslav Mencl

Členové spolku společně s panem Bc. Robertem Zelenkou,
starostou města Blovice (druhý zleva), při slavnostní schůzi k příležitosti
80. výročí založení organizace. Foto: Gabriela Šťastná

koupit přímo od umělce vánoční dárky s příběhem a osobním kontaktem s autorem.
Novinkou letošního ročníku bude ″výtvarná
tramvaj″, zdarma spojující střed města s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara.
I uvnitř tramvaje se bude tvořit.“
Loni se akce zúčastnilo 161 vystavujících
výtvarníků, v mapě akce bylo 60 zastávek s uměním a organizátoři spočítali cca
11 500 návštěvníků.
Zveme všechny výtvarníky, galerie, výtvarné školy a další podobné instituce, kde
umění vzniká nebo se vystavuje, k aktivní
účasti na Víkendu otevřených ateliérů! Registrace pro výtvarníky, galeristy, výtvar-

né školy a další místa, kde umění vzniká
nebo se vystavuje, byla prodloužena do
31. 7. 2020.
Co to pro výtvarníky znamená? Otevřít své dveře ZDARMA pro návštěvníky
v daném termínu 26.–27. 9. 2020 od 14 do
20 hod a předvést jim svou tvorbu, případně
pro návštěvníky připravit malý workshop či
možnost tvořit (vstup na workshop musí být
zdarma, materiál pro tvorbu si mohou účastníci zaplatit).
Co tím výtvarníci získají? Propagaci
v mapě ateliérů, na webu, facebooku, instagramu a v dalších médiích, nové známé,
příznivce a možná i kupující.
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Platí se něco? V základní verzi registrace
je prezentace ZDARMA, je možno si připlatit
za zveřejnění většího množství informací či
inzerátu v mapě.
Co když výtvarník nemá ateliér, ale chce
se prezentovat? Nevadí, máme improvizované výstavní prostory. Nebojte se ale pozvat
své návštěvníky třeba do garáže, kuchyně
nebo do stodoly, důležité je autentické setkání s autorem!

Akce se koná za podpory města Plzně
a Plzeňského kraje, městských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 3, Nadace 700 let města Plzně
a PMDP.
Máte zájem? Registrujte se zde: www.
otevreneATELIERY.cz
Máte dotazy? Ptejte se Venduly Kracíkové, 774 484 857, kracikova@grafia.cz
a Vlaďky Slukové, 774 484 855, slukova@
grafia.cz

Znáte-li někoho s potenciálem vystavovat
(i když nemá vlastní ateliér), doporučte mu
registraci!
Prohlédněte si videa i fotky z minulých
ročníků. Letošní ročník přinese ještě více
zastávek na mapě a nové formy tvoření!
Více na www.grafia.cz a www.otevreneATELIERY.cz

DNE 22. SRPNA 2020 PROBĚHL V HRADIŠŤSKÉ LHOTCE
JIŽ 23. ROČNÍK DĚTSKÉ OLYMPIÁDY
Zúčastnilo se celkem 12 dětí a byl pro ně připraven bohatý program
na celý den.
Děti nejprve v družstvech absolvovaly několik sportovních i vědomostních disciplín, pak následovala cesta za pokladem, promítání
filmu v improvizovaném lhoteckém přírodním kině a nakonec celý
den byl završen bobříkem odvahy.
Po celou dobu konání dětské olympiády měly děti občerstvení
zdarma a nakonec dostaly za své snažení i pěkné ceny, které využijí
nejen pro svoji zábavu, ale i do školy.

MYKOLOGOVÉ PÍŠÍ
Vážení čtenáři, dovoluji si po delší
době opět vstoupit na stránky blovických novin a není to pro mne
zrovna lehké. Důvod je prostý.
Je podzim a v těchto dnech jsme
pořádali výstavu hub i soutěž ve
sběru všech druhů hub za 1 hodinu, mimochodem jedinou v republice a podle všeho na světě.
Bohužel mne zaskočily zdravotní potíže. Chodím o francouzských holích a není příliš mnoho
naděje, že se můj stav zlepší.
Vzhledem k uvedeným akcím
bych potřeboval dobrou pohyblivost. Jistě, máme velmi dobré
a ochotné mykology. Například Veroniku Sukovou, známou v Blovických novinách svými vysoce aktuálními básničkami. Či pana faráře
Piotra Marka, který, pokud mu to jeho pracovní povinnosti dovolily,
vždy přiložil ruku k dílu. Ale přece jenom by bylo třeba těch rukou víc.
Navíc je tu ten koronavir. A tak jsme se rozhodli tyto naše akce neuspořádat. Je nám z toho velmi a velmi smutno. Velice se omlouváme.

Moc rád srdečně děkuji starostovi města Blovice, panu Robertu
Zelenkovi. Kdykoliv mne potká v ulici Pod Rybníčkem, vždy se mnou
prohodí pár slov a informuje mne o aktuálním dění ve městě. Vážím
si toho. Na závěr přeju všem hodně zdraví a plné košíky hřibů i jiných
chutných hub.
S pozdravem
Václav Červený, předseda (prezident)
MK Blovice, tel.: 774 870 987

Koronavirus se projevuje vysokými horečkami, nejsou to žádné
srandičky. Zahrávat si s tím není legrace, když ti začne bolet v krku,
tak izolace. Bolesti hlavy se k tomu taky přidávají, klouby a orgány
selhávají. Lidi byli do teď bez starosti, dělali jen samé blbosti. Až
muselo dojít ke karanténě, téhle scéně. Budeme se chránit rouškami,
nejsme v tom sami. Síla je v jednotě, ve vládní porotě. Navzájem se
chráníme, na lepší období tímhle myslíme. Plno síly v tomto období,
ať nám zdraví nezlobí.
Veronika Suková
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BYLY JSME SE PODÍVAT NA HONZÍKA
V úterý 8. 9. se členky Svazu žen vydaly do Zoologické zahrady v Plzni
za svým kmotřencem plameňákem Honzíkem. Vydáváme se za ním jednou v roce, uděláme si hezký výlet a podíváme se, co je v zahradě nového. Spolupracujeme se ZOO už řadu let sběrem potravinářského hliníku, který vybíráme vždy první středu v měsíci v bývalých technických
službách za parkovištěm u Penny. Sejde se vždy několik velkých pytlů,
které pak putují do ZOO. Šetříme tím životní prostředí, protože hliník do
směsného odpadu ani na skládku nepatří. Těší nás, že spousta občanů
nám se sběrem pomáhá. Příští měsíc chystáme navíc ještě humanitární sbírku pro Diakonii v Broumově. Budeme zase sbírat pěkné šatstvo,
hračky, zbytky vlny, lůžkoviny, spacáky apod. Sbírka se uskuteční ve
středu 7. a čtvrtek 8. října vždy od 10 do 18 hodin opět v bývalých technických službách za parkovištěm u Penny. Vyvětrejte skříně a přispějte
na dobrou věc. Všechny věci poslouží jiným potřebným.
Děkujeme vám, kteří nám pomáháte a přejeme pevné nervy a dobré
zdraví!
Za Český svaz žen Drahomíra Seidlová

SOKOLOVÉ SE OPĚT ZAPOJILI DO AKCÍ POŘÁDANÝCH
MĚSTEM – VYSVĚCENÍ KAPLE A OSTUŽKOVÁNÍ VLAJKY

Kursa. Slavnost se odehrála od 14.00 na náměstí za přítomnosti zastupitelů, radních, zástupců Muzea jižního Plzeňska, pana faráře, zástupců
hasičů i hostů – např. Martin Baxa, primátor Plzně a poslanec Poslanecké sněmovny PČR. I zde se zúčastnili Sokolové. Jednak jich bylo mnoho mezi přihlížející veřejností, ale zúčastnily se i krojované složky – dvě
děvčata v lidových krojích a dva chlapci v historických sokolských krojích
nesli vlajky – naši slavnostní vlajku a vlajku města.
V rámci této akce popřáli zástupci Sokola (stejně tak i zástupci města
a muzea) k významnému životnímu jubileu panu Milanu Navrátilovi, který oslavil 90. narozeniny. Ještě jednou co nejsrdečnější gratulace s přáním pevného zdraví, štěstí a pohody.
Za TJ Sokol Blovice V. Cuplová

VZPOMÍNKA
NA IVANA BYSTŘICKÉHO
Dne 20. září uplyne rok od úmrtí našeho syna Ivana Bystřického.

Na polovinu září připravilo město Blovice spoustu velmi významných,
zajímavých i tradičních akcí. Na pouťový týden vždy připadají Městské
slavnosti, které letos odstartují pátečním koncertem skupiny Kraví tma
v sokolovně. Pokračovat budou sobotním programem na zámku, ale i hudebními vystoupeními v sokolovně. Ale už od čtvrtka 10. září 2020 se pořádaly další akce. Právě ve čtvrtek proběhlo slavnostní vysvěcení hrobky
spojené s historickým výkladem. V Kolowratské kapli se poté konala vernisáž výstavy Jaroslava Hodka s názvem Paměť Blovic. Celá akce byla
velmi úspěšná a hojně navštívená. Zúčastnilo se jí i 25 členek Sokola.
V pátek 11. září 2020 si potom blovičtí občané připomněli 100 let od
schválení československé vlajky, jejímž autorem je místní rodák Jaroslav

Vzpomínají rodiče a celá rodina.
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BLOVICKÁ CIHELNA A PAMĚTNÍ DESKA NA SPOŘITELNĚ
V BN jsem až do této doby napsal řadu článků, které byly pozitivní
a chválily. Dnes ale nemohu jinak, než se vyjádřit kriticky k tématům
v nadpisu.¨
Blovická cihelna. Zastupitelstvo města 2. 9. schválilo koupi cihelny za 8 mil. Kč. Záměr koupě jsme schválili v prosinci jednotně. Od
té doby se ale mnoho změnilo. Původní nabízená cena byla po léta
5 mil. Kč. V červnu již 8 mil. Kč. Tehdy jsme to neschválili a požádali
o znalecký posudek ceny. A ejhle, posudek se shoduje s tzv. vyjednanou cenou.
Posudek respektuji, ale pozastavuji se na ceně např. budovy kanceláří 780 tis. Kč, která je v havarijním stavu a naposled v nich majitel
cihelny ubytoval dělníky z Rumunska, kteří obtěžovali celé město. Jistě
si pamatujete. Posudek neobsahuje náklady na odstranění velké černé skládky výkopového materiálu ze stavby PENNY, za kterou majitel
inkasoval 2 mil. Kč. Příslušné úřady s touto obrovskou černou skládkou
vůči majiteli neudělali nic. I to si kupujeme. A pak posudek neobsahuje
náklady na odstranění ekologické zátěže rybníka s mazutem.
Se záměrem využití prostorů koupené cihelny souhlasím. Jakýsi
park k relaxaci občanů a podpora života vodních živočichů. Ale kupní cena 8 mil. Kč je nepřiměřená a podstatně vyšší, než byl prodej
nabízen ještě před rokem. Dále náklady na odstranění budov činí
5,5 mil. Kč. A co likvidace mazutu a černé skládky? Podtrženo sečteno a jsme na 20 mil Kč, které se budou muset vydat, než bude moci
začít výstavba parku.
Pro koupi hlasovalo 9 zastupitelů a 5 nesouhlasilo. Další nesouhlasil v nepřítomnosti. To by pro vedení města mělo být signálem k zamyšlení, jestliže tak závažnou investici podpoří jen těsná většina.
Bylo navrhováno, aby se o ceně ještě jednalo. Bez úspěchu. A to
za situace, kdy městu velmi klesly příjmy a město muselo již nyní začít
používat úspory z minulých let.
Z důvodu řádění Covidu 9 silně poklesly příjmy státu a situace se
v dalších letech nezlepší. Příjmy měst již dnes podstatně klesly a bu-

dou dále klesat s potřebou peněz pro státní výdaje. Přirozeně i v našem městě budou stoupat mandatorní výdaje, tedy výdaje povinné
a méně bude na rozvoj města a potřeb občanů při klesání příjmů…
Koupě cihelny v takové situaci je nesprávná a nezodpovědná. Žádám
pana starostu, aby ještě jednou svolal jednání zastupitelstva na toto
téma.
Hospodařme jako v každé rodině. Zodpovědně řešme výdaje, nezadlužujme se a spořme si na horší časy.
Pamětní deska na spořitelně. Asi před dvěma lety majitel budovy spořitelny pan Trhlík ze Srb bez oznámení městu sundal a odhodil
do odpadu velmi cennou pamětní desku světovému novináři Adolfu
Opper de Blowitz, která byla na jeho paměť zavěšena na spořitelně v r.
1921. Před nacisty sejmuta a opět velmi slavnostně obnovena panem
starostou Jaroslavem Kratochvílem. Majitel budovy slíbil, že až dokončí opravu fasády spořitelny, po dohodě s městem dohodne opětovné
umístění tak významného připomenutí celoevropského novináře, který
se narodil v našem městě.
Představa města bylo místo na pravé straně budovy nebo v jejím
prostředku. Pan starosta Robert Zelenka údajně v pátek 4. 9. o zavěšení vyjednával, ale pan Trhlík si pro zavěšení určil levou stranu
budovy vedle vodovodních svodů a to ve stejný den provedl. Tedy místo esteticky špatné, ale především k cenné desce a úctě k slavnému
novináři velmi nedůstojné. Nevím, jestli pan Trhlík se městu za něco
mstí a nebo chce předvádět svojí sílu podnikatele a nebo je na vztahu
k tak významným veličinám historie intelektuálně na tak nízké úrovni.
V každém případě vedení města bylo málo důsledné, mělo dále vyjednávat a desku nechat zatím v depozitáři. Prostor pro vyjednávání
byl a je. Nechápu, proč se majitel tak chová. I od vedení města a části
zastupitelů cítím jakousi lhostejnost. Citlivě umístěná pamětní deska
by nakonec zdobila i budovu spořitelny.
Řešení blovické cihelny a pamětní desky na spořitelně vytvořilo
první zářijový týden pro naše město týdnem černým.
Jan Poduška

STANOVISKO RADY MĚSTA BLOVICE K PŘÍSPĚVKU
BLOVICKÁ CIHELNA A PAMĚTNÍ DESKA NA SPOŘITELNĚ
Město Blovice na zasedání zastupitelstva 11. 12. 2019 schválilo v rámci
rozpočtu na rok 2020 záměr nákupu místní cihelny. Byly zde podány informace, že částka na její koupi se bude pohybovat ve výši přes 5 mil. Kč
a platba bude rozdělena do dvou let. V rozpočtu na rok 2020 tak bylo
ve výdajové kapitole schváleno 2,9 mil Kč na první splátku a související
výdaje. Je třeba podoktnout, že nabízený předmět prodeje tehdy nezahrnoval bývalou administrativní budovu včetně souvisejících pozemků
a nebylo řešeno majetkoprávní vyrovnání objektu „srubu“.
Při pokračující přípravě kupních podmínek byla městu ze strany
vlastníka cihelny sdělena informace, že o bývalou administrativní budovu a objekt srubu, což původně nebylo předmětem koupě, projevil
vážný zájem blovický zájemce. Pro usnadnění majetkoprávních úkonů
při koupi, bylo i s tímto zájemcem domluveno, že celý areál odkoupí
město Blovice a posléze mu odprodá tyto objekty a pozemky. Tato
transakce se plánuje realizovat do konce letošního roku a celková
cena uhrazená za koupi areálu cihelny se v souladu se schváleným
záměrem z prosince loňského roku bude pohybovat ve výši cca
5,5 mil Kč.
Náklady na následné odstranění jsou předběžným odhadem, jejich
výše se může měnit ve vazbě na způsob provedení. Dle kompetentních úřadů se v areálu nevyskytuje žádná ekologická zátěž. Uložený
výkopový materiál byl do areálu v předešlých letech navážen nejen ze
stavby PENNY, ale také z některých staveb města. Zmínka o nečinnosti příslušných orgánů je tedy v obou případech nerelevantní. Cena
za koupi celého areálu určitě není nízká a samotný záměr koupě a ná-

sledné revitalizace celého prostoru je bezesporu nelehký úkol a velká
výzva. Přesto ji přijímáme. Finanční prostředky na její uskutečnění jsme
se snažili šetřit například z jiných, již dříve připravených staveb, změnou
způsobu jejich provedení. Reagujeme také na velký problém absence
prostoru pro ukládání výkopové zeminy v našem městě. Jejím vytvořením ušetříme velké finanční prostředky všem stavebníkům ve městě
a tuto možnost nabídneme i ostatním investorům. Areál kupujeme právě
včas, kdy je možno chystané záměry připravit do právě začínajícího finančního období v rámci EU. Tato oblast investic bude jednou z mála, na
kterou bude možno finanční podporu v následujících letech z EU ještě
čerpat. Velmi důležitým aspektem je fakt, že se v současné době dokončuje projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na
zdvojkolejnění trati mezi Plzní a Nepomukem. Již intenzivně jednáme,
aby právě do této dokumentace byly zahrnuty naše požadavky. Jedná
se zejména o komunikace a další technickou infrastrukturu v tomto prostoru. Její realizace pak bude součástí této velké státní investice, která
by měla být stavebně zahájena v roce 2024.
Ve věci opětného umístění pamětní desky našemu významnému
rodákovi, novináři Adolfu Opper de Blowitz, bylo s vlastníkem budovy
spořitelny v posledním roce opětovně jednáno. Jednání byla zahájena
ve stavu, kdy s ním byl bývalý starosta domluven na umístění této desky v podloubí budovy vedle vchodu do asia marketu. Naším požadavkem, stejně jako bývalého pana starosty, bylo znovu umístění na přední straně budovy, kde se nacházela dříve. Bohužel vlastník opětovně
a opakovaně nesouhlasil a kompromisem je tak místo, kde se pamětní
deska nachází nyní. Pokud jsme ji chtěli opět instalovat, muselo být
respektováno stanovisko vlastníka budovy.

DEVĚT PROSTĚ STAČÍ
V souvislosti s koupí pozemků a budov v prostoru blovické cihelny, kterou odhlasovalo zastupitelstvo svou většinou dne
2. 9. 2020, se na FB města objevila zajímavá diskuse, ve které
především členové zastupitelstva zvolení za politické sdružení
ANO (s podporou Michala Šebka) a Jan Poduška starší rozebírali
některé skutečnosti související s tímto nákupem.

Chápu, že někdo je proti a někdo jiný je už z principu proti. Zaujala mě ale především argumentace pana Podušky, že schválit
tak zásadní věc, tedy nákup pozemků o velikosti přes 9 hektarů
za necelých 8 miliónů korun, pouhými devíti zastupiteli nestačí.
Opomenu skutečnost, že se v té diskusi objevily nepravdivé údaje, totiž že proti bylo 6 zastupitelů. Proti byli ve skutečnosti jen
4 zastupitelé, jeden se zdržel (a to rozhodně není totéž jako být
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proti) a hlasování nepřítomné zastupitelky, ať má názor jakýkoliv,
se prostě nepočítá a je nefér s ním takto podporovat vlastní argumentaci.
Zarážející je ale především fakt, že se zdá, že pro pana Podušku je 9 z 15 zastupitelů málo. V demokratické společnosti
to ale takhle chodí, že většina v hlasování rozhoduje. A někdy
dokonce menšina s tichou podporou někoho dalšího, viz aktuální vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů nebo dříve vláda
ČSSD s toleranční podporou ODS. A jen velmi těsnou většinou
byl zvolen současný prezident ČR.
Při své kandidatuře do zastupitelstva v roce 2018 jsem mimo
jiné napsal: „Mám představu, jak by to mělo být dál: město má
mít vize, má konzistentně kráčet cestou, kterou se vydalo, má

uvažovat v širokých souvislostech, řešit věci s ohledem na jejich
současný nebo budoucí dopad.“
Naše volební uskupení Žijeme Blovice mělo jako jednu z priorit budování a přípravu nových parků, práci se zelení a podporu
sportovních aktivit. Objevila se šance koupit cihelnu; velký prostor s mnohostranným budoucím využitím, s budoucím parkem,
sportovním areálem, naučnou stezkou… Ano, aktuálně je tu propad financí, ale náš svět tu bude i po koronaviru. A v tom světě
mají blovičtí možnost chodit relaxovat nebo sportovat do cihelny.
To je naše vize. A devět prostě stačí. Cokoliv jiného je totiž alibismus.

PROČ NEVOLIT ANO
Dříve před volbami většina slušných demokratických stran představila svůj program, cíle, vizi. Dnes už to není třeba. Stačí slibovat,
pomlouvat, lhát. První velký nápor této taktiky byl při prvních přímých prezidentských volbách. A Zemanovi to přineslo vítězství. Proti
této taktice se dá bojovat tak, že na ni ukážeme. Určitě ne lhaním
a pomlouváním, ale fakty. V případě A. Babiše a jeho ANO to není
těžké. „Antibabiš a Antizeman jsou stejně legitimní a nutná základní
témata politického programu, jako obnova polistopadové demokracie,“ napsal skvělý publicista Bohumil Doležal. Já bych k tomu dodal,
že když máte na těle vřed, tak ho musíte nejdříve fyzicky odstranit
a potom teprve můžete léčit celé tělo medikamenty.
Neschopnost Babiše a jeho vlády naplno odhalila současná
krize. Zmatek a zoufalství v boji s čínským virem, je předobrazem
zmatku, který u nás nastane, až Babiš a spol. nebudou mít na uplácení voličů. To teprve bude líp. Na tom, že A. B. všemu nerozumí
a vše nestíhá, není nic špatného. To nedokáže nikdo. Ale špatné,
špatné pro celý tento stát je, že se tento rádoby politik nedokáže domluvit a spolupracovat nejen s opozičními politiky, ale ani s koaličními a dokonce ani s odborníky, jejichž vládu nám sliboval. Diletantsky
na úrovni místního manažera vládne pouze on – samourčený.
Andrej Babiš sliboval vládu odborníků, vládu slušných lidí, kteří
nekradou a přivedou ČR k rozkvětu. Ale kde jsou dnes odborníci?
Jsou to ti, kteří ve vládě ANO zcela nekriticky a poslušně hájí zájmy
svého vůdce na úkor zájmů Česka? Jak se plní kvanta slibů, které
ANO v průběhu svého vládnutí vyplkalo? Např. 170 km dálnic se nepostavilo ani za Ťoka, ani za multiHavlíčka. Elektronická komunikace
se státem (další ze slibů) je sotva na začátku. Jsou snad odborníky
A. Vojtěch, který se stejně jednou rozbrečí v přímém přenosu, až ho

bude jeho vodič peskovat nebo A. Schillerová, která rozdává miliardy
na potkání, ale potom nám milým hlasem ovčí babičky přizná, že
neví, kde je vzít? Na úrovni krajů má ANO takové odborníky, jako
je hejtmanka Jermanová Pokorná, na jejíž místo i přes „obrovskou
popularitu“ (i s jejím manželem, holičem, vozícím se do práce ve
služební limuzíně své manželky) nenašli náhradu a ona znovu kandiduje na vedení kraje? Ano, ANO nemá odborníky, nemá ani solidní
politiky, které snad v počátcích i mělo. Asi proto, že nedělá politiku!
V nynějších krajských a senátních volbách má ANO také problémy, protože i v krajích, okresech a obcích ho postupně opustili lidé,
kterým se dalo věřit. Zbyli tam hlavně ti, kteří nekriticky věří Babišovi. Ti ostatní ANO opustili, neboť pochopili, že s Babišem slušnou
a prosperující společnost nevytvoří. Přitom je koho volit, třeba různé
koalice těch „nenáviděných a zkorumpovaných“ tradičních stran, regionálních seskupení a nezávislých. I u nás v kraji máme dvě koalice, dle mého názoru výborných, které mají v čele buď osvědčeného
J. Bernarda, nebo všestrannou I. Mauritzovou.
Jedna pozitivní zpráva na závěr: V Plzeňském kraji možná vznikne nová taxislužba. Sice s omezenou kapacitou 155 000 důchodců,
ale bude líp. A tradičně citát. O kom asi je?
„V životě potkáte dva druhy zlodějů. Obyčejného, běžného zloděje, který vám ukradne peníze, vaši náprsní tašku, hodinky, vašeho
koně atd. Druhým typem je politický zloděj. Ten vás připraví o vaši
budoucnost, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám váš výdělek,
vaše vzdělání, vaše zdraví, zbaví vás síly a energie a nakonec i vašeho úsměvu.“ (Voltaire).

Pavel Vlach

Ing. Miloš Seidl
(článek i na mém FB profilu)

37

GOLFOVÝ KROUŽEK
PRO ZŠ BLOVICE

Golf Club Hořehledy spolu se Základní školou Blovice a Českou golfovou federací
otevírá pro školní rok 2020/2021 golfový kroužek přímo v tělocvičně základní školy.
Máte jedinečnou možnost seznámit se s moderním sportem pod vedením
profesionálního trenérského týmu.

Kdy: každý pátek 14:00–16:00 (první zápis 2. 10. 2020)
Kde: tělocvična základní školy Blovice
Kdo: žáci 1.–7. tříd
Co s sebou: potřebujete jen sportovní oblečení, vše ostatní dětem půjčíme
Finance: zápis zdarma, při potvrzení zájmu 1 500 Kč/rok

PROČ HRÁT GOLF?
Golf je rodinným sportem na celý život a má zcela neprávem nálepku snobského a zbohatlického sportu. U nás v Hořehledech jsme za 4 roky účasti v projektu Se školou na golf seznámili
s tímto úžasným sportem přes 2000 dětí z jižního Plzeňska, více než 40 jich pravidelně dochází
na naše tréninky. Golf v dětech podporuje samostatné rozhodování a schopnost spoléhat
se sám na sebe, učí děti fair-play, technické i fyzické zdatnosti. Golf dává příležitost zdravě
soutěžit v přírodě i vytvářet nová přátelství. Jakýkoli zájemce má možnost se zapojit do našich
pravidelných dětských tréninků, jezdit s námi na dětské turnaje Pinďa Cup po plzeňských
hřištích nebo si užít prázdniny na golfovém táboře. A to vše za finančních podmínek jako má
fotbal, tenis nebo ježdění na kole.
Těšíme se na vás!

Kontakt pro zápis:
Martin Kopčák
mkopcak@golf-horehledy.cz
775 012 892
Hořehledy 35, Spálené Poříčí, 335 61

www.golf-horehledy.cz

www.golf-horehledy.cz
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Příběh naší klientky ELIŠKY

Neváhejte nás oslovit

Při náhodném brouzdání na internetu mě
upoutaly informace o pečovatelské službě
v Blovicích a začala se o ně více zajímat. V té
době už manžel nežil a tak jsem se po 40 letech
vrátila zpět tam, odkud pocházím. Na Blovicko.
Vypráví paní Eliška. Když počasí dovolí, chodím
na procházky do přírody, velmi ráda háčkuji
a pletu a svými výrobky jsem potěšila spoustu
dětí. Miluji hudbu a divadlo a ráda čtu. „Na stará
kolena“ navštěvuji univerzitu třetího věku, směje
se p. Eliška. Samozřejmě na některé práce už
nemám ve svých 82 letech sílu, ale když zavolám
na pečovatelskou službu tak děvčata rády
a ochotně pomohou. Zajistí nákup, obstarají
drobné domácí práce v domácnosti jako je úklid,
mytí oken, někdy si objednám oběd, který mě
dovezou. S postupem času a přibývajícími roky
se může můj zdravotní stav zhoršit a tak bych
pečovatelskou službu využívala ještě více.
Vůbec se nenudím a svůj volný čas se snažím
nějak příjemně využít.
A tak přeju všem v pokročilém věku „Žijte tak, aby

Charitní pečovatelská služba
Blovice, Spálené Poříčí
Vedoucí služby: Zdenka Palacká
Tel.: 731 433 025
E-mail: zdenka.palacka@dchp.charita.cz
Adresa: 5. května 663, Blovice 336 01
www.dchp.cz/charitni-pecovatelskasluzbablovice/
https://www.facebook.com/dchplzen/

Provozní doba služby
Blovice, Vlčice a spádové obce:
Pondělí až pátek
Sobota, neděle

7:00–15:00
8:00–13:00

18:00–20:00

Spálené Poříčí a spádové obce:
Pondělí až pátek
Sobota, neděle

7:00–13:00
8:00–13:00

18:00–20:00

i stáří bylo krásné“
Tato města, obce a Plzeňský kraj pečovatelskou službu
významně spolufinancují a podporují.
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TELEVIZE
Až 145 TV kanálů, HD kvalita
Zpětné přehrání 7 dnů
Pro TV, PC, tablety a mobily

VOUCHER na 3 měsíce internetu
zdarma pro Blovice a okolí
www.u-n.cz

373 705 705

United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 32600 Plzeň

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky našeho chovu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Arakauna
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů.
Cena 169–229 Kč/ks.
Prodej: 22. 9. a 20. 10. 2020, Blovice – u vlak. nádraží ve 12.30 hod.
Výkup králičích kožek, cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

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

nějakého pionýra, babetu, simsona, jawu, čezetu nebo něco podobného a sháním kovadlinu a výheň i polní či větší. Tel.: 603 860 333.
KOUPÍM malotraktor tz4k14 či jiný nebo půdní frézu s nářadím, hoblovku s protahem či
srovnávačku, mulčovač, zahradní traktůrek
s košem. Tel.: 603 860 333.
PRODÁM zachovalé dětské kolo velikost 26
zn. LeaderFox za 3000 Kč v dobrém stavu.
Tel.: 603 477 908.
PRODÁM jízdní kola asi 300 Kč/ ks, na prac.
kolečko pláště a kola, malou ruční modrou
kárku (levně). Tel.: 728 740 267.

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

PRONAJMU cihlový byt 3+1 v Nepomuku na Vinici (s balkónem a sklepem). Tel.:
737 151 760.

371 520 349
602 414 219

www.kovoodpad.cz
www.pneusec.cz

PRODÁM osobní automobil ŠKODA FELICIA KOMBI rok výroby 2000. TK do dubna
2022. Zn. Levně. Blovice Tel.: 602 736 809.
HLEDÁM pronájem prázdného bytu. Nejlépe asi 40 m2, např. 1+1. Dlouhodobě od
r. 2021. Tel.: 731 933 728.
PRODÁM zcela nový, pouze rozbalený sprchový kout Hüppe Trend Easy 90 × 90, posuvné dveře 2dílné rohové, výška 2 m. Cena
dohodou. Tel.: 732 622 971.
PRODÁM nový betonový studniční poklop
dvoudílný průměr 130 cm.Tel.: 606 318 084.
PRODÁM trámy různých rozměrů, fošny 5
a 6 cm a prkna 2,5 cm vše v délce 5 m, dále
palivové dříví suché v délce 1 m a štípané 30
a 50 cm. Cena dohodou. Tel.: 604 570 939.
KOUPÍM sekačku na vysokou trávu bubnovou (perla, otava, blanice, robus, jikov, mf70)
nejlépe s pojezdem, může být i rozbitá, dále
koupím nějaký starší motocykl jawa čezet
i s spz nebo bez spz a sháním starší pilu
tovární výroby s podavačem tak do 3–4 tis.
Tel.: 607 702 073.
PRONAJMU od 1. 1. 2021 dlouhodobě byt
1+1 (47 m2) v panelovém domě v Blovicích.
Kontakt: bytblovice@email.cz
KOUPÍM kompresor orlík nejlépe 2–3pístový a dále koupím hoblovku s protahem,
srovnávačku nejlépe se spodním protahem
KDR rojek stačí mi 20–30 cm, msp 200
či msp 300, dále sháním malotraktor 4×4
tz4k14. Tel.: 607 702 073
KOUPÍM bubnovou sekačku na vysokou trávu s pojezdem nebo lištovou a ještě koupím
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