BLEVICKÝ ZPRAVODAJ
5. vydání
Milí občané Blevic,
v tomto roce Vás již po druhé zdravíme naším
zpravodajem a jsme velice potěšeni, že Vás
jeho vydávání neustále zajímá.
Na úvod musíme bohužel oznámit jednu
nemilou skutečnost. Velice nás těší, že se každý
měsíc chodíte ptát, kdy vyjde další vydání
našeho zpravodaje. Bohužel naše možnosti pro
napsání dalších vydání nejsou závislé jen na
jednom člověku, je to spolupráce několika lidí,
kteří jsou schopni a především ochotni do
zpravodaje přispívat.
V poslední době se nám však stalo, že několik
lidí začalo být dosti neochotných podávat
jakékoliv informace, například o tom, kdy se
chystají další kulturní akce. Každého musíme
téměř prosit a někdo nás odbyde jen holou
větou, že nám žádné informace neposkytne,
ačkoliv jde třeba o jím pořádané akce. Jistě by
bylo dobré pro nás všechny, abychom se o
těchto chystaných kulturních akcích dozvěděli
právě z našeho zpravodaje.
Proto Vás za celou redakci prosím o Vaši
trpělivost a ochotu přispívat do našeho

listopad 2015
zpravodaje. Budeme velice vděční za Váš
podnět, připomínku a případně Vaši pomoc.
Nemusíte sepisovat články, stačí jen ústní
rozhovor s někým z redakce (viz. kontakty) či
stručné informace, které budou námi
zpracovány a uveřejněny ve zpravodaji.
Opravdu není v silách jednoho člověka, aby
psal celý zpravodaj sám bez pomoci ostatních
lidí, kteří jsou v dané problematice více
kompetentní.
Proto nás těší, že se podařilo dát dohromady
již 5. vydání zpravodaje za pomoci některých
ochotných jedinců, díky kterým si právě teď
v teple domova můžete pročítat pár slov naší
paní místostarostky či trochu historie z naší
obce nebo pozvání na nadcházející
společensko-kulturní události a další jistě
zajímavé informace pro všechny naše občany.
Jelikož je toto vydání již posledním v tomto
roce, přejeme Vám krásné chvíle v naší
vesničce a těšíme se na Vás v roce 2016…
(red)

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
přestože do konce roku 2015 zbývají necelé dva měsíce, chtěla bych Vám nejen svým jménem, ale i
jménem pana starosty popřát pevné nervy v předvánočním čase a doufám, že si najdete alespoň
malou chvilku na odpočinek od shonu běžných dnů, které Vám napomohou načerpat nové síly v roce
2016.
Tento již pátý výtisk je vydáván po delší odmlce, a to především z důvodu nedostatku času a vysoké
vytíženosti všech lidí, kteří se podílejí na tvorbě našeho „Blevického zpravodaje.“ Společně se ve
stručnosti můžeme podívat na akce, které se uskutečnily, a na akce nadcházející. Ráda bych Vás také
osobně seznámila s ostatním děním v Blevicích.
I v naší malé obci se můžeme setkat s rizikem, že se naše bota potká s psím výkalem, stejně jako ve
velkém městě. Přestože je pes od nepaměti nejbližším přítelem člověka, s jeho pořízením na sebe
bereme i určitou odpovědnost k němu samému, ale i ke svému okolí. Všichni chceme mít prostředí
kolem sebe pěkné a voňavé, ale bohužel spousta pejskařů je ke sbírání psích exkrementů lhostejná.
Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit čtyři speciální koše do obce, kam budete

moci vhodit „psí dáreček“. Pevně věřím, že se prostředí naší vesnice zlepší a všichni tak napomůžeme
i lepšímu společnému soužití. Neboť uklízet po svém čtyřnohém miláčkovi není žádná ostuda.
Dále bych chtěla apelovat na rodiče dětí, především hochů, kteří holdují airsoftové střelbě, aby
nadále svým dětem připomínali, že je vhodné nestřílet v obci a na místech, kde se mohou vyskytovat
procházející lidé a především malé děti. Tato netradiční záliba může některým občanům připadat
nebezpečná, ale ve skutečnosti dodržují – li se pravidla bezpečnosti, můžeme hovořit o druhu sportu,
který je výborný pro uvolnění energie v dnešním přetechnizovaném světě. Airsoft lze tedy chápat
jako hru na vojáky, kde po sobě hráči střílejí kuličkami z více či méně propracovaných replik
skutečných zbraní. V současnosti chlapci hrají airsoft a v minulosti jejich tatínkové po sobě házeli
oštěpy a stříleli kameny prakem. Ale každá hra musí mít i svá jasně daná pravidla, která je nutné
dodržovat a předcházet tak vzniku možných problémů.
I pro další rok zůstává jednou z priorit obecního úřadu pokračovat ve vybudování víceúčelového
hřiště. Prvním krokem k tomuto cíli bylo zbourání stávajících budov a druhým krokem je změna
územního plánu. Ke změně územního plánu se mohli připojit do 30. září letošního roku všichni
občané Blevic prostřednictvím formuláře, který byl k dispozici na obecním úřadě a na webových
stránkách obce.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na kulturním životě v obci. Ze své vlastní
zkušenosti mohu říci, že realizovat jakoukoliv společenskou akci je věc časově náročná a nelehká. Ne
vždy se setkáváme se zástupy dobrovolníků, kteří by nám rádi pomohli. Většinou se najdou jen
takoví, kteří vědí, jak vše připravit mnohem lépe. Možná to tak ani nemyslí, zkrátka nevědí jak říci:
„Děkujeme, bylo to moc hezké“, nebo mi chtěli pomoci?
místostarostka

UDÁLOSTI/KULTURA
Bylo nám velkým potěšením, že další pořádaný autobusový zájezd do divadla, tentokrát do Divadla
Na Fidlovačce dne 18. září na představení Až naprší a uschne, byl zcela vyprodaný téměř ihned po
jeho zveřejnění a že se našim spoluobčanům představení velmi líbilo. Budeme se těšit na další zcela
vyprodané akce.

1. blevické burčákobraní
Letos v září se poprvé v naší vesnici uspořádalo 1. burčákobraní. Před domem č.p. 113 byl postaven
stánek se třemi druhy burčáku. Burčák byl vyroben z odrůd Rulandské
bílé (bílý), Modrý portugal (červený) a Dornfelder (růžový). Celkem bylo
k dispozici kolem 50 litrů burčáku a z celkového množství zbylo pouze
necelých 10 litrů. Všechny hrozny pocházely z
českých vinic a byly zpracovány ručně právě
v nově vznikajícím blevickém vinném sklípku
a kvašeny bez přidaných chemických látek.
Dále bylo možné ochutnat 10 vzorků vín od
moravských malovinařů. Jsme velice potěšeni
velkou návštěvností, která byla spjata
s příjemným
setkáním
se
sousedy,
popovídáním u dobrého pití a k tomu
možností zakousnout drobné občerstvení.
Foto: Archiv rodiny Honsových

Posezení s písničkou
30. září se konalo na sále v Pohostinství U Primasů „Posezení s písničkou“. Toto posezení, které nám
zpříjemnil svým zpěvem a hraním pan Milan Goč, bylo pořádáno ku příležitosti Mezinárodního dne
seniorů. Byli jsme mile překvapeni, že Vás dorazilo více než loni a hlavně přišli i lidé, kteří se svým
věkem ještě zdaleka neřadí mezi seniory.
Tímto bychom rádi poděkovali nejen panu Gočovi, ale i Vám všem, kteří jste přišli!

(OÚ)
NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Posvícenská zábava – 14. listopad 2015
Jako každoročně i letos pořádá Spolek Havlíček „Posvícenskou zábavu“. Obecní úřad stejně jako loni
pomůže s organizací soutěže o nejlepší posvícenský koláč.
Pravidla soutěže:
Do soutěže o nejlepší posvícenský koláč bude zařazen každý, kdo v sobotu 14. listopadu od 13 hodin
do 17 hodin přinese na obecní úřad alespoň jeden koláč o průměru minimálně 20 centimetrů nebo
odpovídající počet menších koláčů.
Autoři nejlepších tří koláčů obdrží věcné ceny, které budou předány večer na taneční zábavě, nebo od
pondělí 16. listopadu na obecním úřadě.
Po skončení soutěže budou všechny koláče předány ke konzumaci na taneční zábavu.

Srdečně zveme všechny spoluobčany ke každoročnímu rozsvícení
vánočního stromu dne 29.listopadu od 18 hodin.

Vánoční tvoření - vázání adventních věnců
Obecní úřad pořádá již druhým rokem „Vánoční tvoření
– vázání adventních věnců“ a tímto srdečně zve všechny
občany, kteří si chtějí vytvořit svůj adventní věnec nebo
věnec na dveře, aby s námi přišli strávit krásný a tvůrčí
podvečer. Sejdeme se společně s Vámi 25. listopadu v 17
hodin na sále Pohostinství U Primasů. Vezměte s sebou
příspěvek na materiál 50,-Kč, fantazii a dobrou náladu.
Příspěvek na materiál nezahrnuje svíčky a bezpečnostní
zápichy pod svíčky. Vzhledem k tomu, že je potřeba
zajistit dostatek materiálu, žádáme Vás, abyste svůj
předběžný zájem nahlásili do 20. listopadu na obecním úřadě nebo v obchodě COOP.
Foto: www.fotobanka.cz

HISTORIE
Prvním dnešním snímkem z historie naší obce je objekt, který se nacházel v místě dnešního
„sběrného dvora“. Tento statek patřil rodině Dudových, kteří na něm hospodařili. Odtud pochází jeho
pojmenování „Dudovna“. Po roce 1948 jeho část sloužila jako útulek pro děti zemědělců. Do dnešní
doby se z něho zachovala pouze stodola na fotografii vpravo.

V místě dnešního obchodu se v minulosti nacházel soubor budov, které patřily rodině Srbových
z Olovnice. Odtud pochází místní název „Srbovna“. Z těchto budov se do dnešní doby dochoval pouze
objekt, který po válce sloužil jako traktorová stanice a dnes slouží jako rodinný dům našeho
„hastrmana“ a „DJje“, č.p. 67.

Při nedělní procházce se zajděte podívat na stodolu stojící na návsi proti kapličce. Všimněte si v jejím
průčelí dvou letopočtů - 1747 a 1932. Ten druhý se týká stodoly, na kterou se díváte. První je
připomínkou původní stodoly, jež stávala na tomto místě v minulosti – viz. poslední fotografie.

Fota: archiv Miroslava Kučery, Blevice

Miroslav Kučera

Z VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ
Před několika měsíci jsem měla možnost zaznamenat vzpomínky paní Antonie Dandové, naší
nejstarší občanky, a paní Dagmar Homolkové. Vyprávění o tehdejším životě ve vesnici je velice
zajímavé, v dnešní době si
takový způsob života asi
málokdo umí představit.
V posledním
čísle
zpravodaje pan Miroslav
Kučera zmínil výročí Sboru
dobrovolných hasičů, já
jsem se od našich pamětnic
dověděla, že tento spolek
velice aktivně pracoval i
s tehdejšími dětmi. Scházeli
se ve statku u Svobodů,
například
nacvičovali
průběh hašení požáru i jiné
zásahy dobrovolných hasičů. Muselo to být hezké vystoupení, jezdili je předvádět i do okolních obcí.
Možná na fotografii někdo pozná svou maminku nebo babičku ve cvičebním úboru.

Další vzpomínka se vztahuje ke
školní docházce do Kolče. Dnes
už si asi nikdo neumí
představit, že v zimě běžně
napadl metr sněhu a že děti
chodily do školy pěšky za
každého počasí. Chodilo se
„ládkama“,
v zimě
za
doprovodu někoho z dospělých,
který prošlapával dětem cestu.
Někdy některý ze sedláků
zapřáhl koně, do „fasuňku“
naložil děti, hlavně ty nejmenší,
a dopravil je do školy. Sedláci
také přispívali potravinami na
vaření polévky pro děti, aby v zimě dostaly nějaké teplé jídlo. Příspěvek na toto poskytovala i obec,
polévka byla zdarma. Kolečská škola měla šest tříd, v každé třídě bylo kolem 35 dětí. Z Blevic tehdy
navštěvovalo školu v Kolči několik desítek dětí, pro srovnání uvádím, že v letošním roce zahájilo školní
docházku jen pět prvňáčků.
Dobové pohlednice z roku 1938 byly vydány třemi tehdejšími živnostníky. Jak již bylo
zmíněno: Marie Brdová – trafika Blevice, Antonín Louda – obchodník a Ladislav Urbánek z č.p. 76.
Není známo, kolik pohledů na Blevice bylo takto pořízeno, a tak bych ráda požádala jejich současné
majitele o zapůjčení k pořízení kopie do plánovaného alba. Předem děkuji všem občanům za
případné zapůjčení materiálů.
Foto: Archiv paní Jiřiny Návojové, Blevice

Jiřina Návojová

ZPRÁVY Z ÚŘADU
Odpadkové koše na psí exkrementy
Jak již bylo uvedeno v úvodu paní místostarostkou, v naší obci budou počátkem listopadu instalovány
4 odpadkové koše na psí exkrementy.
Žádáme občany, kteří venčí své psy v obci, aby po svých psech uklízeli a nenechávali po svých
mazlíčcích nepořádek po vsi. Množí se nám stížnosti, ve kterých je poukazováno právě na venčení psů
v naší obci, kdy po psech zůstává nepořádek a psi pobíhají volně bez vodítka.
Děkujeme za pochopení.
Tříděný odpad
V poslední době se často stává, že někdo nasype jiný odpad do kontejneru, než do kterého patří.
Prosíme Vás, dodržujte třídění odpadu, tak jak má být, v opačném případě nemá smysl odpad třídit.
Obec vynakládá nemalé finanční prostředky na svoz tříděného odpadu, jestliže se nebudou
dodržovat pravidla třídění odpadu, je na zvážení, zda má či nemá smysl tuto službu nadále využívat
a platit.
Dále je pro Vás přistaven kontejner na bio odpad, který můžete letos využívat do konce listopadu
a dále od 1. dubna do 30. listopadu.
U obchodu COOP je postavena popelnice na kovový odpad. Obecní úřad zajišťuje minimálně 2x ročně
svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu.

Na obrázku níže naleznete, co dávat do kterého kontejneru.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
Ani v roce 2016 se nebudou prozatím zvyšovat ceny za svoz komunálního odpadu.

Roční známky na popelnice z roku 2015 platí do konce ledna 2016, poté Vám nebude odpad
z popelnice zlikvidován.
Poplatky za psy
Již od ledna můžete platit poplatek za psy. Výše poplatku za jednoho a každého dalšího psa staršího 3
měsíce činí 100,-Kč za jeden kalendářní rok.

SPORT/SOKOL BLEVICE
Od roku 1979 v obci působí fotbalový klub Sokol Blevice, kterým prošlo mnoho blevických chlapců a
mužů.
V současné době v klubu hrají čtyři hráči z Blevic a tým doplňují hráči převážně z Třebusic a
Brandýsku. Aktuálně blevický klub je pátým rokem účastníkem soutěže třetí třídy kladenského
okresu, což se vzhledem k velikosti obce dá považovat za úspěch, protože z okolních obcí je
účastníkem soutěže třetí třídy pouze Koleč a například Slatina, Olovnice či Zákolany, obce o dost
větší, hrají soutěž nejnižší.
V aktuální sezóně je Sokol Blevice v tabulce po devátém kole, po výhře v derby nad Otvovicemi 3:2,
se 16-ti body na pátém místě.
Ač výsledky klubu jsou dobré a organizace včetně péče o hřiště příkladná, tak má poslední dobou
klub problém sehnat hráče mladé a perspektivní, kteří by postupem času nahradili současnou
generaci hráčů. I z tohoto důvodu bychom byli rádi, kdyby se za přispění obce i klubu konaly
pravidelné sportovní aktivity i pro děti a mládež a budeme toto téma iniciovat na příští schůzi
zastupitelstva.
Stefan Ivanov

INFORMUJEME
Vzhledem k několika událostem poslední doby se náš místní obecní ministr přes kulturu
rozhodl, že by rád přenechal své pomyslné žezlo a tím pádem i pořádání veškerých
kulturních akcí v naší obci někomu jinému. Nejlépe někomu z mladších obyvatelů naší
vesnice, kteří budou nadšeně a zcela ochotně a v patřičném rozsahu pořádat tyto každoroční
aktivity a zachovají jim tradici a patřičnou kvalitu. Pokud by měl o tuto činnost někdo zájem,
budeme rádi, že se tradice v naší obci zachovají. Děkujeme za pomoc…
(red)
SLOVO NA ZÁVĚR
Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že i nadále se najdou lidé, kteří nám budou chtít se
zpravodajem pomáhat.
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