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Milí občané Blevic,
na úvod bychom se Vám chtěli omluvit,
že náš občasník vychází po delší pauze, ale
čekali jsme, až se nahromadí více důležitých
událostí v naší obci, o kterých Vás budeme moci
informovat.
Ten čas nyní přišel, a proto jsme opět
velice potěšeni, že se Vám do rukou dostává již
4. vydání a zároveň 1. v letošním roce.

Máme za sebou spoustu zajímavých
akcí, tak Vám tímto přejeme hezké počtení
a zároveň hezký začátek právě přicházejícího
léta, krásné zážitky z dovolených, spoustu
načerpané energie a hlavně pohodové chvíle
v naší malebné obci.
(red)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak už bylo výše poznamenáno, delší čas
jsme se odmlčeli. Neznamená to však, že by se
v naší obci nic nedělo. Ba právě naopak. I když
některé věci nejsou tak viditelné jako jiné. Práce
na OÚ pokračuje neustále.
Na jaře jsme začali pracovat na získání
dotací pro projekty, kterými bychom rádi
zlepšili život v naší obci. Není to však vůbec
jednoduché.
Pro získání dotace na revitalizaci rybníka jsme
nechali vypracovat průzkum složení bahna
v našem rybníce. Ale bohužel bylo zjištěno 100%
překročení obsahu chloru. To znamená, že
odbahnění a následné uložení bahna
z našeho rybníka musí být řešeno jako
nakládání s nebezpečným odpadem. Toto není
levná záležitost – likvidace by se pohybovala
v řádech statisíců až milionů korun, což
představuje zhruba jednu třetinu rozpočtu obce
na letošní rok. Otázka, kde se vzalo v našem
rybníce tolik chloru, má pravděpodobně
jednoduchou odpověď. Jsou to následky
dlouholetého vypouštění žump do dešťové
kanalizace. Co k tomu dodat?!
Rád bych zde zmínil dokončenou
demolici porodny prasat. Na těchto pozemcích
by obec ráda vybudovala sportovně kulturní

areál. Po úspěšně dokončené fázi demolice, na
které se podařilo ušetřit oproti plánovanému
rozpočtu cca 2 miliony korun, pokračujeme
v další fázi, která se však jeví jako jedna z těch
dlouhodobějších. Touto zdlouhavější fází bude
úprava územního plánu. Bohužel není v našich
silách toto urychlit, máme však alespoň čas na
přípravu projektu pro výstavbu celého areálu. O
možných úpravách územního plánu naší obce
budete včas informováni.
Další probíhající akcí je odstranění
starých stromů podél pěší stezky směrem
k fotbalovému hřišti. Po schválení odstranění
stromů odpovědnými úřady, budou tyto uschlé,
přestárlé a špatně ošetřené stromy nahrazeny
novými.
Nemá význam psát, co dalšího chceme,
ale bude zajímavější psát o tom, co už se
podařilo.
Na závěr mého malého příspěvku bych
požádal občany obce, aby se se svými názory,
nápady, požadavky, ale i se stížnostmi přišli
podělit na zasedání zastupitelstva obce nebo
alespoň na obecní úřad.
Přeji Vám všem hodně sluníčka
a pohody v následujících letních měsících.
starosta

UDÁLOSTI/KULTURA
Seniorky na výletě
Na letošní první společný výlet jsme se
vypravily 23. dubna. Cesta vlakem z Kralup nad

Vltavou do Nelahozevsi uběhla rychle a
především v dobré náladě. Pro malý počet
zájemců se návštěva zámku omezila jen na

prohlídku nádvoří, ale nenechaly jsme si ujít
muzeum Antonína Dvořáka v jeho rodném
domě. Procházení místností vybavených
původním nábytkem, rodinnými fotografiemi,
vzpomínkami z cest i života v Americe
doprovázely příjemné melodie mistrových
skladeb. Muzeum je malé, ale velmi pěkné.
Po krátkém odpočinku v parku u sochy
Antonína Dvořáka jsme se vydaly po naučné
stezce do Kralup nad Vltavou. Tři kilometry
pěknou přírodou podle Vltavy jsme v pohodě
ušly za necelou hodinku. Počasí bylo pěkné a
slunečné. Výlet se nám všem moc líbil.
Foto: archiv paní Jiřiny Návojové
Jiřina Návojová
Od ledna 2015 proběhlo v naší obci několik událostí. Zmíníme
např. divadelní zájezd, ples sportovců, oslava MDŽ,
velikonoční tvoření a v neposlední řadě Máje.
Jsme velice potěšeni, že se v naší obci každý měsíc něco děje.
Ať už od akcí pro naše nejmenší, přes zábavy pro střední
generaci až po naše seniory.
Jednou z nejdůležitějších událostí tohoto roku byly asi
především naše tradiční Máje. Letos nás to stálo opravdu
spoustu úsilí, práce a příprav. Jelikož se obecní úřad rozhodl, že
podpoří spolek Havlíček a společnými silami se pokusí obnovit
tradicí Májů v Blevicích. Obecní úřad přišel s novinkou, která by
umocnila tradici Májů a rozhodlo se, že se nechají ušít kroje. Dále že se zajistí kvalitní hudba a program
se zpestří tanečním vystoupením dětí pod májí.
Na tuto akci jsme se připravovali téměř rok. Vše začalo tím, že naše
občanka Jitka Ivanova nakreslila návrh krojů dle jedné zachovalé
černobílé fotografie. Poté paní krejčová Hana Poddaná ze Lhoty ušila
dle tohoto návrhu krásné kroje pro tři generace naší vesnice. Od
nejmenších dětí přes starší děti, mladé ženy až po nejstarší generaci
našich žen. Kroje obléklo i pět statečných chlapců. (Marek Černý a
Petr Pospíšil) a tanečníci z řad mladých mužů, kteří tančili u domů
svobodných dívek (Petr Novák, Daniel Středa a Ondřej Slanina) a
v neposlední řadě tzv. kecal, kterého jako tradičně v naší obci dělá a
letos se i do kroje kecala oblékl, pan Bouška Vladislav.
Obec zajistila muzikanty od pana Nauše, kteří se svou kapelou
s názvem ,,Malá muzika Nauše Pepíka“ hráli u domů svobodných
dívek a zpestřili nám průvod obcí milým hudebním doprovodem
a následně nás bavili celým májovým večerem.
Naše nejmladší děti pod vedením Lenky Honsové trénovaly několik měsíců českou besedu a tzv. tanec
v kruhu (později jsme jej nazvali Blevickým májovým tancem). Tímto tancem byly zahájeny i ukončeny
celé Máje, které potěšily nejedno lidské oko a uvedly do vzpomínek snad každého místního občana.

Rádi bychom poděkovali celému týmu lidí, který
se na Májích 2015 podílel, ale obáváme se, že
bychom mohli na někoho zapomenout, proto
jsme se rozhodli zde nejmenovat jednotlivce a
pevně věříme, že se nikdo neurazí, ale naopak se
zde všichni ti, kteří pomáhali s přípravami
v těchto řádcích a slovech najdou.
A za co by bylo dobré poděkovat? Spolku
Havlíček, že se díky němu dochovala
každoroční tradice Májů, obecnímu úřadu za
pomoc s organizací a za financování krojů.
Občanům a sponzorům za spoustu krásných věcí
do tomboly a všem ostatním za pomoc při rozvážení muzikantů koňským povozem, za roznášení vína,
za prodej tombolenek, dětem a místním mužům za stavění, porážení a hlídání májky, pohostinství U
Primasů za obsluhu na sále, děvčatům za několikaměsíční balení výherních a nevýherních tombolenek,
velké díky patří krojovaným dětem,
ženám a mužům, tanečníkům a dalším a
dalším lidem, kteří se dobrovolně vždy a
rádi zapojí do této naší tradice.
Všem veliké díky a již teď se těšíme na
Máje 2016. Věříme, že se přidá i více dětí
do tancování a že se budou moci přidělat
další kroje, aby se naše tradice neustále
posilovala a zachovávala.
Foto: Archiv obce Blevice, facebook: Obec
Blevice

Po pravdě řečeno se Máje líbily, ale vždycky se dají věci vylepšit, proto se na Vás obracíme s prosbou,
pokud máte nějakou připomínku nebo nápad co vylepšit, udělat lépe nebo naopak nedělat vůbec
či jinak, podělte se s námi o tyto informace a neváhejte oslovit nebo kontaktovat obecní úřad nebo
Spolek Havlíček.
(red)

1. SVATEBNÍ OBŘAD V NOVODOBÉ HISTORII NAŠÍ OBCE
Dne 6. 6. 2015 se na fotbalovém hřišti v naší obci uskutečnil svatební obřad.
Jitka Kořínková a Stefan Ivanov si zde přesně ve 12 hodin řekli své ,,ANO“.
Starosta obce Václav Krejžík pronesl svou první svatební řeč.
Novomanželům Ivanovým přejeme krásný a šťastný společný život!

Foto: Monika Dandová, archiv manželů
Ivanových

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Dětský den
Dne 29. 8. 2015 je pro Vás připraven tradiční dětský den na fotbalovém hřišti, obohacen o soutěže,
atrakce a spoustu krásných věcných cen. Zveme všechny děti na tuto akci. Čas bude upřesněn na
plakátech během letních prázdnin.

Autobusový zájezd do Divadla Na Fidlovačce
Obecní úřad zajistil na 18. září 2015 od 19:30 hodin vstupenky na divadelní představení „Až naprší
a uschne“. Vstupenky byly ihned zamluveny občany naší obce.

ZPRÁVY Z NAŠEHO RYBNÍKA
Během prázdnin očekávejte plakát s upoutávkou na naše každoroční rybářské závody. O této akci
s podrobným popisem Vás budeme informovat i na našem facebooku Obec Blevice, popř. ti co mají
zájem o podrobnější informace, ať kontaktují přímo našeho Hastrmana.

HISTORIE
V dnešním pohledu do historie naší obce se nejprve vrátíme do období před II. světovou válkou,
přesněji do roku 1938. V tomto období je datována následující pohlednice, zobrazující pohled na
Blevice od silnice do Kolče. Vlevo je patrná střecha stodoly, která je dnes součástí sběrného dvora a je
jedinou stavbou, která se zachovala po statku, kterému se říkalo „Dudovna“. Mnohé by jistě zajímalo,
kdo tuto pohlednici vydal. Na zadní straně je uvedeno, že pohlednice byla vydána nákladem „Marie
Brdová, trafika, Blevice“. Trafika stávala na křižovatce v místě, kde je dnes vedle zastávky autobusu
směrem do Kralup nástěnka sportovců. Její podoba je patrná ze třetí fotografie.

Pohledem do života obce je nedatovaná fotografie zobrazující pohled do ulice u „pekárny“. Vpravo
je dům č. p. 80, vlevo je prostor, na němž dnes stojí dům č.p. 104, tzv. „pekárna“.

Jako poslední je srovnání dvou pohledů na totéž místo. Vpravo bývalý hostinec U koruny, v pozadí dnes
obecní úřad.

Na závěr bych rád připomenul ne sice kulaté, ale i tak významné výroční dnes opomíjeného blevického
spolku, a to Sboru dobrovolných hasičů. Tento spolek byl založen 3. června 1919, ale jak uvádí dobové
prameny „Sbor založen roku 1914 v červnu a vypuknutím světové války mu činnost znemožněna, a
proto skutečnou činnost začal po návratu vojínů z války domů“. Letos v červnu je tomu tedy 101 rok
od založení tohoto spolku.
Fota: archiv Miroslava Kučery, Blevice

ZPRÁVY Z ÚŘADU
U prodejny COOP byla umístěna nádoba (popelnice 240 litrů) na kovový odpad.
Do této nádoby patří:
 nápojové plechovky
 plechovky od potravin
 nádoby od kosmetiky
 ostatní drobné kovové obaly
Do nádoby nevhazujte:
 tlakové nádoby od sprejů
 obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami
Děkujeme Vám, že se můžeme řadit mezi obce,
ve kterých velké procento občanů třídí odpad!

Miroslav Kučera

Velkoobjemový odpad
Ve dnech 8. - 10.května proběhl v naší obci svoz velkoobjemového odpadu.
Občané mohli během těchto dnů zdarma odevzdat věci, které již nepotřebují nebo jsou nefunkční.
Zkrátka se mohly odevzdat věci, které se nedávají do popelnice při čtvrtečním svozu.
Bohužel musíme konstatovat, že jako vždy se našli jedinci, kteří dokázali zaplnit svým odpadem velké
procento objemu kontejneru a potom už nezbylo místo pro ostatní, aby mohli odevzdat třeba jen
maličkosti.
Dovolujeme si tímto požádat občany, kteří mají více takovéhoto odpadu, aby byli ohleduplní k nám
všem. Buď odpad odevzdávejte skutečně po malých částech, nebo si nechte na své náklady přistavit
kontejner.
Pravidelně po svozu velkoobjemového odpadu na obecním úřadě řešíme stížnosti od spoluobčanů, že
nemohli odpad odevzdat, protože byl kontejner ihned plný.
Děkujeme za pochopení.
Bio odpad
Na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), obec zajistila svoz biologicky rozložitelného odpadu z údržby zeleně obce a zahrad domů
v katastrálním území obce Blevice.
Občanům, kteří uhradili poplatek za svoz bio odpadu na rok 2015, budou finanční prostředky vyplaceny
zpět. Tímto si dovolujeme požádat tyto občany, aby se v úředních hodinách obecního úřadu dostavili
pro tyto finanční prostředky. Děkujeme za pochopení.

Kontejner na bio odpad je přistaven u vjezdu do bývalé porodny prasat. Zde mohou všichni občané
odevzdávat od 1.dubna do 31.října bio odpad. Kontejner je volně přístupný všem občanům. V případě,
že by se vyskytly nějaké problémy, byl by kontejner uzamčen a zpřístupněn pouze v domluvených
dnech a hodinách.
Obec Blevice podepsala smlouvu o svozu biologicky rozložitelného odpadu s firmou Bromil s.r.o. se
sídlem v Holubicích č.p.2. Firmu zastupuje Ing. Tomáš Brožek.
Pevně doufáme, že se problémy vyskytovat nebudou a kontejner bude plně využíván občany naší obce.
Poplatek ze psů
Dovolujeme si připomenout občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za svého psa, aby tak učinili
do 30.června. Poplatek za každého psa staršího 3 měsíce činí 100,-Kč.
(OÚ)

SLOVO NA ZÁVĚR
Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kterým se
již po našem Zpravodaji stýskalo a díky nimž jsme
měli motivaci pro Vás připravit toto další vydání.
Věříme, že se s Vámi setkáme zase po prázdninách,
pravděpodobně v předvánočním čase.
Opět Vám i teď touto cestou děkujeme za veškeré
připomínky, návrhy, změny a rady. Nemusíte nás
kritizovat či chválit jen doma nebo u hospody,
můžete nám to říci osobně nebo nám to napsat na
náš e-mail: blevickyzpravodaj@gmail.com. Jsme
rádi, když jste s námi v kontaktu a my máme
neustále co zlepšovat…. Díky Vám...

(red)
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