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Úvodník
Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Vítám
Vás
v
novém
roce
na
stránkách
„staronových“ Blšanských listů. Věřím, že jste nejkrásnější
svátky v roce prožili se svými rodinami v klidu a pohodě,
a že jste do nového roku vstoupili odpočati
a bez „vánočních“ kil navíc.
Všechna zpravodajství jsou touto dobou plná hodnocení
uplynulého roku. Možná jste i Vy při zobání cukroví
vzpomínali a bilancovali výhry a prohry. Můj osobní rok 2018
byl pěkný a úspěšný. Rok našeho města z pohledu starostky
hodnotit nebudu - a nebudu ani slibovat. Pročetla jsem lednové
úvodníky z předchozích let. Sliby, že bude kanalizace,
že budou chodníky, že bude to či ono, se až příliš často
opakovaly… Nerada jsem poslem špatných zpráv, ale poté,
co jsem i o našem projektu zjistila základní informace, mohu
s jistotou říci, že kanalizace letos nebude. Nestihneme zcela
určitě ani řadu dalších investic, o kterých v našich obcích léta
hovoří. To ale samozřejmě neznamená, že nebudeme dělat nic naopak. Každé zjištění, že se věci mají trochu jinak, než jsme si
mysleli, je pro mne hnacím motorem do další práce.
Snad Vám budu moci brzy sdělit lepší zprávy. Prozatím
Vám přeji pěkné počtení a krásné zimní dny bez úrazů
a nemocí.
Dagmar Břehovská
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Kouzlo Vánoc je stále v nás
Ježíškova vnoučata
Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata probíhal během vánoční
doby již druhým rokem. Smyslem této akce je propojit seniory, žijící
v domovech s dárci, tedy s těmi, jimž není lhostejný osud opuštěných
babiček a dědečků. Databáze k registraci darů byla spuštěna již
od poloviny listopadu. Na webových stránkách zaměstnanci domovů
uveřejnili konkrétní přání seniorů. Vznikl tak seznam snů a ty byly
vskutku rozmanité. Největší podíl patřil hudebním přáním (od Josefa
Zímy přes Jaromíra Nohavicu až k rocku). Nechyběla touha po letním
bezbariérovém výletu, módní přehlídce nebo atmosféře venkovské
zabíjačky. Proces mohl mít opačný směr - dárce vyplněním formuláře
nabídl svůj dar a s napětím očekával, zda se ozve příjemce. Radost
přinášela kniha, šátek, klobouk či stolní hra. Český rozhlas pak
pravidelně vysílal pořad, který vyprávěl o dojemných přátelstvích
na dálku. Závěrečná čísla jsou jasná: devadesát procent přání bylo
splněno, devět procent ještě probíhá. A to jedno procento? Zkuste
dostat Karla Gotta na dvacet večeří najednou.

Advent na náměstí v Blšanech
Členové blšanského osadního výboru jako každý rok vyzdobili
náměstí. Slaměné postavy v betlémském chlévě navozují atmosféru
pravého poslání Vánoc, kdy Ježíška skromně uložili do jesliček.
Je důležité uchovávat tuto tradici po předcích. Voní jehličí a perník,
lidé nevyhlížejí soby se Santou, ale sousedsky se sejdou, obdarují
úsměvem a tisknutí rukou. Vychutnali jsme pohostinnost
organizátorů, vyslechli koledy, zpívané dětmi z podbořanské
Masarykovy základní školy. Pokud jste nebyli při zahájení, můžete si
večer udělat procházku a postát před betlémem v nočním osvětlení.
Nechat v tichu doznít kouzlo Vánoc.
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Česko zpívá koledy
Sice zatím nesměle, bez okázalostí a registrace na webových
stránkách, jsme ve středu 12. prosince v 18 hodin odezpívali
na náměstí v Blšanech šest koled, které zadává pořadatel Vltava Labe
Media (Žatecký a Lounský deník). Letos probíhal osmý ročník této
nekomerční pěvecké akce. Hloubka myšlenky je nedozírná - ve stejný
čas a stejné texty zpívá nejen celá Česká republika. Zpěv se nese
cizinou - Německem, Itálií, Anglií, Řeckem, Španělskem a Tureckem.
Koledy znějí na náměstích, návsích, u kapliček, v obchodních
centrech, v domovech pro seniory. A tak hrstka blšanských pěvců
před betlémem zpívala Ježíškovi, co všechno mu darem přinesli
pastýři. Někteří, přes zahřátí dobrým mokem U Kachny, posléze
onemocněli. Rozhodně nás to neodradí od dalšího ročníku, kdy řádně
promyslíme účast co do počtu účinkujících i registrace.

Betlémské světlo
Čeští skauti přivezli 16. prosince do České republiky Betlémské světlo.
Letošní trasa vedla letecky přes Linec do Brna. Plamen se zažehne
v místě narození Ježíše. K nám se poprvé dostal v prosinci 1989,
kdy symbol přátelství, míru a klidu hořel v Praze pod sochou
sv. Václava. Betlémské světlo je pro všechny. Jeho jas vnímají nejen
křesťané, ale i lidé nevěřící. V našich podmínkách byla možnost přijít
s lucernou do kapličky v Liběšovicích nebo do prodejny v Malé
Černoci.

4

Osadní výbory
Podle zákona o obcích osadní výbory zanikají s koncem funkčního
období původního zastupitelstva. Rovněž v našem městě došlo
ke změnám a pro volební období 2018 - 2022 jsou sestaveny osadní
výbory v tomto předsednickém složení:
OV Blšany - Jaroslava Čermáková
OV Soběchleby - Pavel Dlugoš
OV Siřem - Monika Morávková
OV Liběšovice - Petra Bubnová
Malá Černoc – oficiálně je činnost pozastavena s příslibem obnovy
do budoucna
Stachov - osadní výbor není ustanoven. Stachovští, nemáte v úmyslu
to změnit?
Je vhodné připomenout hlavní pravomoc OV, což je oprávněnost
předkládat zastupitelstvu návrhy, týkající se rozvoje části obce a
rozpočtu, vyjadřovat se k takovým návrhům a připomínkovat je.
V našich končinách působí osadní výbory především jako organizátor
společenských, kulturních a sportovních akcí. Tato činnost je velmi
záslužná a všichni členové ji vykonávají v souhrnu mnohahodinových
dobrovolných aktivit. Vedení města si jejich práce považuje.
Odměnou bývá symbolický finanční příspěvek, ale především zájem
občanů se těchto akcí účastnit.

Nové webové stránky města
Webové stránky našeho města zaostávají za trendem doby. Vedení
Města Blšany oslovilo předního dodavatele stránek firmu WEBHOUSE
s. r. o. Jedná se o renomovanou společnost, která poskytuje své
služby řadě měst a obcí. Ty jsou pak každoročně oceňovány
v celostátních i mezinárodních soutěžích. Přínosem je i nesrovnatelně
nižší dodavatelská cena. O jaké úrovni se bavíme, můžete sami
posoudit, když prolistujete webové stránky Kladna, Habartova nebo
Lovčic.
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S O U H R N P Ř I J A T Ý CH U S N E S E N Í č. 3/2018
Usnesení č.1 - Zastupitelstvo města Blšany určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Jana Čermáka a zastupitelku Janu Jančíkovou a zapisovatelku
Janu Uhlíkovou.
Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje program
s navrženými změnami.
Usnesení č. 3 – Zastupitelstvo města Blšany stanovuje od 1. 1. 2019 svým
neuvolněným
členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
Člen zastupitelstva
1.475,00 Kč
Předseda finančního výboru
2.950,00 Kč
Předseda kontrolního výboru
2.950,00 Kč
Předseda výboru životního prostředí
2.950,00 Kč
Člen finančního výboru
2.458,00 Kč
Člen kontrolního výboru
2.458,00 Kč
Člen výboru životního prostředí
2.458,00 Kč
Zastupitelstvo města Blšany stanovuje od 1.1.2019 předsedům a členům
výborů, kteří nejsou členi zastupitelstva
odměny v následujících
částkách:
Člen kontrolního výboru
2.000,00 Kč
Člen finančního výboru
2.000,00 Kč
Člen výboru životního prostředí
2.000,00 Kč
Předseda Osadního výboru
3.000,00 Kč
Předseda Osadního výboru Stachov
1.000,00 Kč
Odměny předsedům a členům výborů, kteří nejsou členi zastupitelstva,
budou vypláceny jednou ročně v této výši.
Usnesení č. 4 – Zastupitelstvo města Blšany schvaluje Střednědobý
výhled rozpočtu Města Blšany na rok 2021 v příjmech 19.939.400,00 Kč,
ve výdajích 19.939.400,00 Kč a financování 0,00 Kč.
Usnesení č. 5 – Zastupitelstvo města Blšany schvaluje schodkový
rozpočet Města Blšany na rok 2019 takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši
18.652.700,00 Kč, celkové výdaje rozpočtu ve výši 21.229.624,00 Kč
a financování ve výši 2.576.924,00 Kč. Financování bude pokryto
přebytkem hospodaření předchozích let.
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Usnesení č. 6 – Zastupitelstvo města Blšany schvaluje závazný ukazatel
rozpočtu „PARAGRAF“,viz dle přílohy č.1„Schválený rozpočet – závazné
ukazatele rok 2019“.
Usnesení č. 7 – Zastupitelstvo města Blšany schvaluje závazný ukazatel
rozpočtu Města Blšany příspěvkové organizaci Mateřská škola Blšany ve
výši 605.000,00 Kč paragraf 3111 položka 5331 jako finanční příspěvek na
pokrytí nákladů.
Usnesení č. 8 – Zastupitelstvo města Blšany schvaluje závazný ukazatel
rozpočtu Města Blšany 150.000,00 Kč paragraf 3111 položka 5171 na
opravu komínu budovy MŠ Blšany, kterou provede a uhradí město Blšany
a dále 2.000,00 Kč paragraf 3111 položka 5169 za provozní monitorovací
zprávu za akci „Zateplení MŠ Blšany“, kterou uhradí také město Blšany.
Usnesení č. 9 – Zastupitelstvo města Blšany schvaluje Střednědobý
výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany na rok
2021 v příjmech 3.460.000,00 Kč, ve výdajích 3.460.000,00 Kč
Usnesení č. 10 –Zastupitelstvo města Blšany schvaluje rozpočet
příspěvkové organizace Mateřská škola Blšany na rok 2019 na pokrytí
nákladů ve výši 605.000,00 Kč
Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2018 s navýšením objemu rozpočtu v příjmech o částku
1.532.702,00 Kč a s financováním v částce -1.532.702,00 Kč.
Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje tvorbu Fondu
sociálních potřeb na rok 2019 ve výši 5,5 % z celkového objemu hrubých
mezd všech zaměstnanců Města Blšany za období 12/2017 až 11/2018.
Usnesení č. 13 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje uzavření dodatku
č. 6 ke smlouvě o dílo k výkonu činnosti lesního hospodáře s panem
Miroslavem Hartmanem na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Usnesení č. 14 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje ocenění
bezúplatných věcných břemen služebnosti, kdy obec vystupuje jako
strana oprávněná, jednotně ve výši 10.000,00 Kč.
Usnesení č. 15 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje vyvěšení záměru
o pronájmu pozemku č. 234/1 o výměře 2200 m2 v k.ú. Stachov u Blšan.
Usnesení č. 16 -Zastupitelstvo města Blšany ukládá starostce města
vyvolat jednání s paní Budějskou o rozdělení pozemku č. 1225 v k.ú.
Blšany za účelem odkoupení části parcely.
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Usnesení č. 17 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje vyvěšení záměru
o pronájmu stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 89 v k.ú. Siřem.
Usnesení č. 18 - Zastupitelstvo města ukládá starostce zajistit kontrolu
funkčnosti studní do 31. 5. 2019.
Usnesení č. 19 - Zastupitelstvo města ukládá starostce vyvolat jednání
s manželi Kuklovými o prodeji pozemkové parcely č. 6/1 v k. ú. Siřem.
Usnesení č. 20 - Zastupitelstvo města revokuje Usnesení č. 16 ze
zasedání Zastupitelstva města Blšany dne 28. 3. 2018.
Usnesení č. 21 - Zastupitelstvo města ukládá starostce zajistit
poptávkové řízení na opravu střechy kaple v Malé Černoci.
Usnesení č. 22 - Zastupitelstvo města ukládá starostce zajistit
poptávkové řízení na opravu komunikace v Siřemi – „Berlínská“.
Usnesení č. 23 - Zastupitelstvo města ukládá starostce zajistit podklady
k projektové dokumentaci na opravu komunikace v Siřemi k čp. 67.
Usnesení č. 24 - Zastupitelstvo města Blšany revokuje Usnesení č. 5 ze
zasedání Zastupitelstva města Blšany dne 27. 6. 2018.
Usnesení č. 25 - Zastupitelstvo města ukládá starostce zažádat písemně
o opravu propustku naproti bývalé truhlárně pod komunikací
v Liběšovicích. Usnesení č. 26 - Zastupitelstvo města ukládá starostce
odeslat požadavek na provedení bezpečnostního auditu provozu na
komunikaci Plzeňská v Blšanech nejdříve v lednu 2019.
Usnesení č. 27 - Zastupitelstvo města Blšany stanovuje současné
kronikářce paní Veronice Chroustové termín k dopracování obsahu
kroniky za rok 2018 do 30. 6. 2019.
Usnesení č. 28 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje od 1. 1. 2019
kronikářkou města paní Ing. Evu Šídovou.
Usnesení č. 29 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje finanční podporu
Římskokatolické církvi Libořice, ve výši 50.000,00 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 30 - Zastupitelstvo města Blšany schvaluje rozpočtové
opatření č. 10/2018 s přesunem rozpočtu ve výdajích:z paragrafu 3326
položka 6121 –50.000,00 Kč na paragraf 3322 položka 5223 50.000,00
Kč.
Usnesení č. 31 - Zastupitelstvo města Blšany ukládá starostce města
uzavřít smlouvu o tvorbě a provozování responzivních webových stránek
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Právnické služby Městu Blšany
Orientovat se v legislativě, činit správná rozhodnutí bez rizik postavit se
mimo zákon, jednoznačně formulovat smlouvy a posuzovat uplatnění
náhrad - to je jen slabý výčet všech úskalí, které skýtá agenda
samosprávy měst a obcí. S ohledem na tyto skutečnosti byl vyzván
ke spolupráci nezávislý právník. Město s ním uzavřelo smlouvu zkušebně
na šest měsíců (od prosince 2018 do května 2019). A jak se dočtete
v jiném příspěvku, odborník již posoudil několik případných kauz.

Svazek obcí Podbořanska
Zástupci měst a obcí Svazku obcí Podbořansko (SOP) se sešli 11. prosince
na valné hromadě, aby zhodnotili uplynulý rok a podobně jako
samosprávy obcí hlasovali o výhledech, plánech a rozpočtu
pro nastávající období. Starostka našeho města Ing. Dagmar Břehovská
byla zvolena za členku volební komise a aktivně se tak podílela na volbě
nového předsedy, kterým se stal starosta města Vroutek Jaromír
Kubelka. Během roku 2019 budou svolány tři valné hromady a rady SOP
se sejdou každé druhé úterý v měsíci. Z příspěvků stojí za zmínku návrh,
aby byla zakoupena maketa policisty jako účinný prvek při zpomalení
rychlosti projíždějících aut našimi obcemi. Vzhledem k lokalizaci Blšan při
hlavním silničním tahu Plzeň - Most je tento návrh oprávněný. Ten ovšem
zatím nebyl přijat pro nedostatečný počet firem, z kterých by bylo možné
vybrat zhotovitele. Pokud SOP na únorovém jednání opět zamítne tento
návrh, bude Město Blšany s odkazem na jednání zastupitelstva
nakloněno dohodnout se s očihovskými, kteří souhlasili. Tento projekt je
v souladu s prohlašovanou meziobecní spoluprací při zadávání veřejných
zakázek.
Ve valné hromadě dále zazněl příspěvek ředitelky Agentury Dolní Poohří.
Upozornila na termín Veletrhu cestovního ruchu, a to 21. únor 2019
v Praze. Agentura vyzývá obce, aby poskytly potřebné materiály, které by
propagovaly náš region v samostatném stánku veletrhu.
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Lesní hospodářství
Naše město se sloučenými obcemi společně obhospodařuje přibližně
128 hektarů lesa. Tato výměra klade za povinnost obcím mít lesního
hospodáře. Od roku 2008 tuto funkci zastává pan Miroslav Hartman.
K jeho činnosti se paní starostka nemůže vyjádřit, a proto se
zastupitelstvo rozhodlo smlouvu o dílo opatřit dodatkem, který
stanoví termín platnosti do konce kalendářního roku na dobu určitou.
Někteří zastupitelé kritizovali hospodaření s vytěženým dřevem.
Místostarosta byl vyzván, aby předkládal zprávu o činnosti lesního
hospodářství. Zastupitelé doporučili úzkou spolupráci s Výborem
životního prostředí, zvláště je-li jeho členem hajný pan Josef Hruška.

Práce ke zvelebení obcí
Město Blšany bude i v tomto roce využívat časově omezené pracovní
příležitosti, označované jako veřejné prospěšné práce (VPP). Uchazeč
o zaměstnání, který nemůže najít práci, je zaměstnán městem, čímž
zůstává aktivní. Město získává od státu příspěvek na vyplacení mezd
těchto pracovníků, kteří tak vykonávají úklid v obcích, udržují veřejná
prostranství a komunikace, které spravuje obec. Dobré zkušenosti má
osadní výbor v Soběchlebech, kdy využil pomoci při rekonstrukci
budovy bývalé školy. Je v plné kompetenci úřadů práce, aby na tato
místa VPP doporučily vytipované uchazeče. Snahou města je získat ty,
kteří vyhovují podmínkám (pracovitost, znalost prostředí, proškolení).
Mimo měsíce leden a únor je předpoklad zaměstnat až 8 uchazečů.
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Oprava kaple v Liběšovicích
I přes komplikace, které vznikly během celého procesu opravy střechy
liběšovické kaple, byla na účet města zaslána formou vyúčtování dotace
krajským úřadem částka 300 tisíc korun. Region Podbořanska věnoval
velkou pozornost historii kaple a dal slovo zhotoviteli stavby. Nutno říci,
že Město Blšany pochybilo již v samotném začátku. Došlo k prodlení
předání staveniště, nesouhlasí termíny, chybí některé protokoly. I tímto
se zabýval právník města. Zhotoviteli se při odkrytí střechy zjevily
nepředvídatelné překážky, které vynutily navýšit rozsah prací. Na žádost
zastupitelů uveřejňujeme přehled nákladů:
Celkové náklady
2015
101.640,Design Projekt Žatec – PD
2016
27.940,Hrehorovská změna rozpočtu, Chejnovský
PD, Inž.č., ČEZ, Tuhý
2017
64.565,restaurátorské práce Petr Novotný
2018
22.780,aktualizace rozpočtu, administrace VŘ
24.200,dozor BOZP
786.459,1.dílčí fa KLEMO
1.336.090,- 2.dílčí fa KLEMO
563.347,3.dílčí fa KLEMO
Celkem
2.927.021,Oprava silnice první třídy Pšov – Letov
aneb Plzeňská a Žatecká ulice pěšími zónami 
Získali jsme vyjádření zástupce Ředitelství silnic a dálnic:
Původní úplná uzavírka silnice I/27 byla v termínu 20.8 - 20.10.2018.
Z důvodu komplikací při odstraňování původních konstrukčních vrstev
zhotovitel zajistil prodloužení termínu uzavírky, a to od 3.11.
do 15.11.2018. Práce do 15.11.2018 však nebyly stále ukončeny,
proto uzavírka dále pokračovala.
V současné době jsou všechny stavební práce v závěru a je zahájeno
kolaudační řízení.
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Plán svozu odpadu v roce 2019
Pondělí: svoz z obcí Liběšovice,Siřem,Soběchleby,Stachov a Malá
Černoc
Úterý: svoz z města Blšany.
Svoz probíhá v průběhu celého dne dle možností svozové firmy.
Upozorňujeme občany, že svoz může být realizován v časných ranních
hodinách (připravit popelnici večer před svozem).
Popelnici je proto nutné dát na přístupné místo a musí být řádně
označena platnou známkou!
Vhodné je odstranit známky z předchozích let.
Vysvětlivky k tabulce na následující straně
m = odvoz každý týden (modrá známka)
č = odvoz kombinovaný (červená známka)
b = odvoz 1x 14 dní ( bílá známka)
Zimní období 41. – 15. týden (v tabulce tmavé zvýraznění)
Průzkumem bylo zjištěno, že 73 % Čechů již aktivně třídí své odpady,
čímž omezují rozšiřování skládek a šetří přírodní suroviny.
Obce budou mít od roku 2020 novou povinnost zřídit kontejnery
pro sběr kuchyňských tuků a olejů. Lidé by měli použité oleje ukládat
v uzavřených PET lahvích. Firmy, které oleje zpracovávají, radnicím
vyplatí poměrnou částku (přibližně 2 až 8 Kč za 1 kg).

Poplatky za popelnice a psy
Výše poplatků za pejsky i popelnice zůstávají, platí se do konce února.
Referentka, pověřená výběrem poplatků, opět bude k dispozici
ve všech obcích, ale až v polovině února – přesné termíny uveřejníme
v únorovém čísle.
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Přehledný plán svozu odpadu v roce 2019
PONDĚLÍ ÚTERÝ
1.1.
2.1.
7.1.
8.1.
14.1.
15.1.
21.1.
22.1.
28.1.
29.1.
4.2.
5.2.
11.2.
12.2.
18.2.
19.2.
25.2.
26.3.
4.3.
5.3.
11.3.
12.3.
18.3.
19.3.
25.3.
26.3.
1.4
2.4.

svoz

PONDĚLÍ

č+m
vše
č+m
vše
č+m
vše
č+m
vše
č+m
vše
č+m
vše
č+m

1.7.
8.7.
15.7.
22.7.
29.7.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.

2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.
3.9.
10.9.
17.9.
24.9.

m
vše
m
vše
m
vše
m
vše
m
vše
m
vše
m

vše

30.9.

1.10.

vše

svoz

8.4.

9.4.

č+m

7.10.

8.10.

č+m

15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.
24.6.

16.4.
23.4.
30.4
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.
25.6.

vše
m
vše
m
vše
m
vše
m
vše
m

14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.
18.11.
25.11.
2.12.
9.12.
16.12.

15.10.
22.10.
29.10.
5.11.
12.11.
19.11.
26.11.
3.12.
10.12.
17.12.

vše
č+m
vše
č+m
vše
č+m
vše
č+m
vše
č+m

vše

23.12.

24.12.

vše

30.12.
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ÚTERÝ

31.12.

vše

Co se dočtete v únorovém čísle Blšanských listů
- sledujeme jednání s SK Blšany ohledně dětského
hřiště u mateřské školy
- položíme si otázku, jak se žije seniorům a jaké
jsou možnosti zkvalitnit život ve vyšším věku
- oslovíme pana Jana Zajace, který usiluje o
pronájem „hasičárny“ v Siřemi
ke svému
podnikání v oblasti pivovarnictví a položíme mu
zvídavé otázky
- budeme se zabývat hospodařením s vodou a
kvalitou vody ve studních
- umožníme občanům bezplatnou inzerci v BL
- uveřejníme vaše snímky z našich obcí
- zavedeme nové pravidelné rubriky
- získáme informace o využití tělocvičny
v blšanské škole ke sportovní aktivitě občanů
- sledujeme faunu a flóru naší lokality (sčítání
ptactva, hubení bolševníku velkolepého)

Přijměte nové číslo Blšanských listů jako pomocníka a rádce,
kontaktujte nás se svými nápady, podněty a dotazy na e-mailových
adresách, uvedených na poslední straně.
Zveme Vás k jednáním zastupitelstva, která probíhají nově
s promítacím zařízením. Buďte v centru dění našeho města a všech
sloučených obcí.
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OBECNÍ KINO BLŠANY
PROGRAM Leden / Únor 2019
Vstupné: 25,- Kč

Začátek: 18:30 hodin

Pátek 11.1. – Coco (USA, 2017, 105 min.)
- animovaný
V touze dokázat svůj talent se Miguel ocitne v překrásné a barevné
Říši zesnulých.
Pátek 25.1. – Black Panther (USA, 2018, 134 min.)
- akční, dobrodružný, drama
Válečník T´Challa je podroben těžké zkoušce, aby se stal
právoplatným králem.
Pátek 8.2. – Králíček Petr (USA, 2018, 95 min.)
- animovaný, rodinný
Rebelský králíček Petr žije veselý a bezstarostný život spolu s
ostatními zvířátky na farmě, dokud …
Pátek 15.2. – Cesta za králem trollů(USA, 2017, 104 min.)
- akční, dobrodružný, pohádkový, dětský
Král trollů dříme ve své jeskyni a čeká na princezny, které se do svých
osmnáctých narozenin nestihnout provdat, jako princezna Kristin …
Zachrání ji někdo?
Pátek 22.2. – Deadpool 2 (USA, 2018, 119 min.)
- přístupný od 15-ti let
- akční, dobrodružný, komedie
Nejvtipnější superhrdina se opět vrací, aby s pomocí svých schopností
opět zachraňoval celý svět …
Změna programu vyhrazena!
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Jubilanti v měsíci lednu
V souladu s nařízením GDPR, o ochraně osobních údajů, zveřejňujeme
pouze jména jubilantů. Pokud by do budoucna nejbližší okolí
oslavence (společně s ním) považovalo za vhodné i důstojné věk
uveřejnit, kontaktujte redakci Blšanských listů. Myslím, že mnozí
poznají, jakým klíčem bylo vytvořeno pořadí v seznamu.
Marečková Marie
Makuchová Libuše
Fröhlichová Anna
Kalvachová Věra
Svoboda Zdeněk
Pěnička Miroslav
Suchá Emilie
Morávková Zdeňka
Mašín Jan
Šnáblová Marie
Tuhý Václav
Rajz Jan
Sahulka Jiří
Dvořák Jiří
Kubartová Jiřina
Jeřábková Jana
Heinzová Monika

70 let

Blšany
Siřem
Blšany
Soběchleby
Blšany
Liběšovice
Soběchleby
Liběšovice
Soběchleby
Malá Černoc
Soběchleby
Blšany
Soběchleby
Liběšovice
Malá Černoc
Blšany
Soběchleby

Blahopřejeme!
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