BLEVICKÝ ZPRAVODAJ
7. vydání
Milí občané Blevic,
jsme velice rádi, že k Vám opět zavítal
náš občasník a věříme, že se opět dozvíte
několik zajímavých informací z naší vesničky.
Předem bychom se chtěli omluvit, že
jsme
v předchozím
vydání zapomněli
otisknout článek panu Brtníkovi, který si
připravil shrnutí výletu do pivovaru. O jeho
článek však nepřijdete a nabízíme Vám ho
nyní v tomto vydání a ještě jednou se tímto
velice omlouváme za redakční chybu.
Dále bychom chtěli opět poděkovat
všem těm, kteří píší do našeho občasníku
články všeho druhu.

prosinec 2016
Závist a lidská zloba budou na denním
pořádku vždy a všude a samozřejmě zpráv o
tom, jak někdo někde něco o někom povídal
bychom měli spousty, avšak to bychom neměli
zpravodaj, ale bulvár a to my samozřejmě
nechceme. Proto si vážíme všech, kteří i přes ty
nehezké řeči s námi spolupracují.
Zpravodaj vydáváme především pro
Vaši radost a informovanost, takže hezké
počtení.
(red)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přiblížil se opět čas Vánoc a s ním i konec roku. Pro většinu z nás to znamená zastavit se a udělat si
čas jeden na druhého, sejít se se svými nejbližšími a popovídat si o tom, jaký ten rok 2016 vlastně byl
a co očekáváme od roku následujícího. Co se povedlo, ale i to, co ne. Rád bych shrnul, co se událo od
posledního vydání našeho občasníku. My všichni na úřadě jsme rádi, že se po více než dvanácti
měsících dokončila změna územního plánu obce a tím pádem můžeme začít připravovat projekt na
výstavbu víceúčelového areálu v prostorách bývalé porodny prasat. Před samotným dokončením je
již také oprava stodoly stojící vedle tohoto areálu.
Koncem listopadu byla podána žádost o dotaci na odbahnění blevického rybníka a do konce prosince
podáme ještě žádost o dotaci na rekonstrukci silnice vedené od parku směrem k Zákolanům, která je
ve velmi žalostném stavu. Na naši malou obec jsou to dosti velké a finančně náročné projekty, proto
na ně žádáme pomoc od státu. Co nás v tuto chvíli ještě trápí, je stav objektu č.p. 20, který byl
vyhodnocen jako havarijní a zastupitelstvo obce rozhodlo o jeho demolici a výstavbě nového „ domu
služeb“. V současnosti čekáme na dodání zpracovaného projektu na demolici, se kterou bychom rádi
začali co nejdříve.
Kromě těchto aktivit, které spadají většinou do rozvoje naší obce, se obecní úřad podílel na mnoha
dalších akcích a programech, jež se snaží rozvíjet kulturní a společenský život v naší obci. Všichni
doufáme, že se podaří do budoucna zapojit daleko více spoluobčanů a že se nám všem bude v naší
malé vesničce žít zase o kousek lépe a krásněji a že budeme mít všichni k sobě blíže, nejenom v tomto
předvánočním čase. Tímto Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti a v Novém roce jen to dobré.

ZPRÁVY Z NAŠEHO RYBNÍKA
Milí spoluobčané,
po čase mě opět redakce oslovila o nějaký
skromný příspěvek do našeho občasníku, a tak
zkusím
sesmolit
pár
řádků.
Od mého posledního příspěvku mnoho času

neuplynulo, a tak nemám tolik o čem Vám
napsat.... Snad jen za zmínku stojí vysvětlit,
proč došlo v našem rybníce k úhynu cca 250 kg
převážně trofejních ryb. Rozbor vody neodhalil
žádnou toxickou či jinak škodlivou látku ve
vodě. Ve vodě se ovšem v tu chvíli nacházelo

velmi malé množství kyslíku a spolu s jinými
nepříznivými faktory jako je prudký déšť po
delším období sucha a třeba přítomnost řasy s
názvem krásnoočka způsobilo tenhle malér.
Velké ryby jsou náchylnější na množství kyslíku,
a proto uhynuly většinou právě ony. Jestli
chceme do budoucna náš rybník zachovat, tak
si z toho musíme vzít ponaučení.
Také bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
lidem, kteří měli co do činění s dětským dnem.
Není to úplně jednoduché tuhle akci zvládnout,
a tak všem patří velký dík. Mnozí z Vás jistě
budou namítat, že DD byl lepší na hřišti, ovšem
to je věc názoru. Přišlo mi na mysl, jestli by náš
DD nepotřeboval nějakou změnu. Na návsi
kdysi býval také, a tak jsme se rozhodli takhle.

Jako poslední věc bych chtěl požádat, většinou
naše mladší spoluobčany, o udržování pořádku
a o vážení si společných či cizích věcí. Myslím,
že si ještě neuvědomují to, že je to i jejich
vesnice a že v ní budou ještě dlouho žít.
Popřeji Vám do konce roku mnoho šťastných
chvil, hodně úspěchů a možná se uvidíme na
nějaké z akcí, které myslím budou zde
podrobně popsané.
Také bych chtěl ještě dodat, že mne mrzí
neúčast některých spoluobčanů na různých
akcích.... Samozřejmě to nemůžeme nikomu
nakazovat, ale jestli budou lidi k tomuto slepí,
tak to jednou přestane organizátory bavit a v
naší obci se poté nic dít nebude.
David Kokoš (Hastrman)

UDÁLOSTI/KULTURA
Spolek Havlíček - report z výletu –
muzeum Škoda a pivovar Svijany
Po nutném ověření počtu cestujících jsme se
vydali v sobotu 9.4.v ranních hodinách na
společný výlet do Škoda Muzeum a pivovaru
Svijany. Cesta probíhala svižně a v 10:00 jsme
dorazili do Mladé Boleslavi.
Následuje krátké seznámení s pravidly chodu
muzea, převzetí komunikačních portů a už se
vrháme do prohlídky. První informace jsou o
historii společnosti, pak se dozvídáme vše od
výroby kol, motocyklů až po výrobu vozidel.
Poslední část prohlídky je v depozitáři
prototypů, kde jsou k vidění vozidla, která
bohužel nebyla schválena do sériové výroby.
Prohlídka muzea je za námi a můžeme se
„pomalu“ vydat do nedalekých Svijan, kde nás
po příjezdu v pivovarské restauraci čeká
připravený oběd a nabídka kompletního
sortimentu Svijanských piv. Jakmile jsme

příjemně najedeni a ochutnali jsme několik piv,
může se první polovina z nás vydat na
prohlídku pivovaru. Za popíjení nefiltrovaného
piva pomalu procházíme celým procesem
výroby piva od varny až po sudárnu a lahvovnu.
Speciální velké plechovky se pro nás plní
v Kralupech nad Vltavou. Náš průvodce, místní
podsládek, trpělivě odpovídá na naše zvídavé,
ale i nepříjemné otázky. S příjemnou náladou
následuje nákup nutných suvenýrů či
dárkového balení piva pro své blízké, které se
tohoto zájezdu nemohli zúčastnit.

Všechno jednou končí, a tak nasedáme do
autobusu a „pomalu“ odjíždíme směr Blevice.
Někteří statní se přesouvají do restaurace U
Primasů za účelem zhodnocení bohatého dne.
Nejodolnější z nás akci končí v neděli ráno v
3:30 …
Závěrem bych rád chtěl poděkovat všem
účastníkům zájezdu a v neposlední řadě řidiči

Petru Pichlovi a podsládkovi Michalu Jandovi,
že se nám věnovali ve svém volném čase.
Líbil se Vám tento zájezd? Nemohli jste se jej
z různých důvodů zúčastnit? Budeme se na Vás

těšit na podobných akcích. Vaše náměty a
připomínky
můžete
zaslat
na
info@spolekhavlicek.cz nebo osobně Pavlu
Pichlovi.
Autor a zdroj fotografií: www.spolekhavlicek.cz

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – POZNEJ SVOJI OBEC
V 6. vydání Blevického zpravodaje byla uveřejněna fotografie zimní scenérie celoroční soutěže pod
názvem „Poznej svoji obec“. Správné odpovědi mohli občané odevzdat do 30. června na obecní úřad.
Celkem se sešly 4 odpovědi. Předsedající zastupitelstva požádala pana Davida Kokoše, aby vylosoval
jednoho výherce, kterým se stala paní Monika Pospíšilová, která obdržela od obecního úřadu věcnou
cenu. Výherkyni tímto ještě jednou blahopřejeme!
A můžeme vyhlásit další kolo této soutěže.
Každý, kdo se bude chtít soutěže zúčastnit, zašle (mailem nebo poštou) nebo přinese osobně svoji
odpověď na obecní úřad. Odpověď by měla obsahovat jméno, příjmení, věk a adresu soutěžícího a
samozřejmě správnou odpověď s co nejpřesnějším určením místa. Zastupitelstvo obce opět vylosuje
jednoho výherce, který obdrží věcnou cenu.

Pro druhé kolo naší soutěže byla vybrána nádherná blevická scenérie,
která v těchto měsících vypadá samozřejmě již jinak.
„Kde se nachází toto překrásné místo?“
Správné odpovědi očekáváme na obecním úřadě nejpozději do
31. ledna 2017.
Pevně věříme, že se Vás do soutěže zapojí více než v prvním kole.
Foto: archiv Obecní úřad Blevice

HRY BEZ HRANIC A OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
„Přátelé, kamarádi, my Vám ty medaile přivezeme!“. Kdo by neznal film S tebou mě baví svět,
který oslovuje již téměř několik generací a pro mě je jedním ze symbolů filmových Vánoc. Rok se
s rokem sešel a ve všem shonu adventního období, blížícího se Štědrého dne, svátků a oslav Nového
roku se do úmorných domácích prací chystá uzávěrka našeho zpravodaje. Rozkaz zněl jasně – „Napiš
článek“, a proto si sedám a při zvláštní vůni spáleného cukroví se zamýšlím nad uplynulým rokem.
V zimním období jsou Blevice malebnou obcí a těší mě, že v každém ročním období se mohu zpětně
vrátit k okamžikům, kdy se naši obyvatelé sejdou a na některé z mnoha akcí prohodí pár slov, a to je
pro mě osobně, jeden z nejlepších pocitů života na vesnici, pocit přátelství.
Kladně hodnotím akce, které organizuje obec, ale také obětaví jednotlivci. Máje, posvícení
s Božejáky, oslava Mezinárodního dne žen, setkávání seniorů, výlet do pivovaru, divadlo, předvánoční
věncování a mnoho dalších. Akce, které pod svými křídly drží David Kokoš a všichni jeho přátelé, kteří
mu pomáhají a utváří tak neopakovatelné chvíle pohody a zábavy ať už diskotékami,
neopomenutelnými akcemi pro děti nebo rozsvěcením stromečku či velebení rybníčku. Pro mnohé
neviditelná práce paní Pavly Černé a Jitky Ivanové na vystupování dětí na obecních akcích

s okouzlujícím pěveckým výsledkem dětí. Paní Návojová, jejíž činnost pro mě byla do nedávna
neobjevená, ale zaujetí a energie pro podporu kultury starších spoluobčanů je obdivuhodná a její práci
i zastoupení v obecním zastupitelstvu upřímně fandím. Všichni lidé, kteří se podílejí na chodu obce a
na tom, jak naše okolí vypadá – bezmeznou ochotu a píli Janičky, jejíž péčí naše obec doslova kvete.
Taktéž naše malá skupinka fotbalových nadšenců dodává obci jedinečný ráz a možná bude i motivací
pro další nástupce.
Abych se ale vrátila k úvodní hlášce o medailích. Jednou z nich byla na počátku června událost
organizovaná obcí Otvovice „HRY BEZ HRANIC“, kterou paní Pavla Šarochová (zástupce z Otvovic),
nosila v hlavě pěknou řádku let a nakonec se první pilotní ročník konal v červnu na koupališti v
Otvovicích. Po úvodní schůzce k zajištění události jsme byly téměř zoufalé, osobně jsem nedoufala, že
se akce uskuteční, a pokud ano, tak bez blevického týmu. Postupem času jsme získávali stále větší chuť
k tomu, abychom opravdu zkusili něco nového. Díky patří především paní Pavle Černé, která si dokázala
zajistit podporu akce od obce a sestavila tým. Zatímco ostatní obce bojovaly s tím, že tým nesmí
přesáhnout dvacet členů, my jsme nemohli dát
dohromady minimální počet deseti členů. Obavy, strach
z neúspěchu a přemrštěných fyzických požadavků
jednotlivých disciplín hlodaly v každém z nás. Mnoho
pesimistických názorů nás téměř odradilo, ale naštěstí
nebyl čas zvažovat, co by, kdyby. A tak tu byl den D a náš
nejslabší tým na „startovní čáře“. Počasí nám přálo a i přes
počáteční ostych mnohých z nás nakonec bazénové
disciplíny podstoupili všichni. Opravdu se nejednalo o
fyzicky náročné výkony, v podstatě sranda disciplíny pro
dospělé, mě jako učitelce blízké. Ať bylo členovi šedesát, nebo osmnáct, byly úkoly snadné, vtipné a
pohlcující. Den utekl jako voda a nadšení všech týmů pro
hru rivalitu nedovolilo, spíše naopak. Hry bez hranic
vnímám jako jeden z emotivně nejsilnějších zážitků léta
s vyvrcholením nečekaného druhého místa z pěti
spřátelených obcí (Otvovice, Blevice, Koleč, Zákolany a
Holubice). Příští ročník Her bez hranic organizovaný obcí
Zákolany se bude těšit, doufejme, silnějšímu týmu
s původním jádrem a hlavně fanoušky, kteří svou obec
přijedou podpořit a večer se pobavit na zábavě s živou
kapelou.
Tímto s předstihem zveme všechny, kteří doposud o akci nevěděli, aby přišli, oblékli symbolické
zelené triko obce a atmosféru se svým týmem zažili na vlastní kůži, stojí to za to, ať už je umístění
medailové, nebo ne, zážitek byl nad očekávání.
Nakonec bych touto cestou všem, se kterými se osobně nesetkám, chtěla popřát krásné
Vánoce, svátky klidu a míru, šťastný vstup do Nového roku a hlavně pevné zdraví.
Foto: archiv Obecní úřad Blevice

Klára Hanzlíková

Poznámka OÚ: Velké poděkování patří Kláře Hanzlíkové za příspěvek, který zpracovala. Po pravdě
řečeno, Klára se jako jedna z mála s nadšením ujala organizace za naši obec, i přestože ji většina
oslovených lidí odbyla slovy nezájmu …..

2. BLEVICKÉ BURČÁKOBRANÍ
V září se uskutečnil před domem č. p. 113 již 2. ročník
burčákobraní. Tato akce se loni setkala s velkým úspěchem
a bylo to vidět i na velké letošní účasti. Vypilo se 20 litrů
bílého burčáku, 25 litrů červeného burčáku a 21 litrů
nejrůznějších vín od moravských malovinařů. Bohužel tuto
akci pokazil mírný déšť, ale díky rychlému ,,zásahu“ jsme
stihli postavit altán a mohli jsme sedět a popíjet až do
pozdních nočních hodin. Manželé Honsovi ještě jednou
děkují za Váš zájem o tradiční domácí burčák, Vaši hojnou
účast a za Vaši chválu.
Těšíme se opět za rok na 3. ročník.
Zdroj a archiv: rodina Honsova

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se konalo v sobotu 5.11.
2016 od 10:15 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Na rozdíl od loňského
roku, kdy jsme neměli možnost vítat nové
občánky naší obce, se letos vítaly dvě děti
mezi blevické občany – Emma Orgoňová
a Daniel Krejžík. Dětičky se mají čile k
světu, což nám dokázaly i v tento den.
Jako všichni noví občánci Blevic, tak i tito
dva dostali osušku s vyšitým jménem a
dárkové poukázky na nákup do drogerie
v hodnotě 1000,-Kč. Rodiče obdrželi
pamětní list a pro maminky byla
připravena malá pozornost v podobě květiny. Z celého srdce přejeme nejen dětem hodně zdraví, štěstí
a lásky kolem sebe a rodičům navíc pevné nervy a úspěchy ve výchově svých potomků.
Foto: archiv Obecní úřad Blevice

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Již po několikáté jsme se vypravili na divadelní představení. Tentokrát jsme měli možnost zhlédnout
v Divadle na Vinohradech představení Pygmalion, které nahradilo plánované představení Ideální
manžel. I přes změnu repertoáru se představení líbilo a návštěvníci divadla byli ve většině s výkony
herců spokojeni. Obecní úřad tímto děkuje občanům za velký zájem o zájezdy za krásnými divadelními
zážitky!

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSVÍCENSKÝ KOLÁČ
Organizace posvícenské zábavy se letos ujal FUTSAL CLUB Blevice 73 a přátelé dechovky. Na
posvícenské zábavě zahráli v Blevicích oblíbení Božejáci, byla připravena bohatá tombola a podle
ohlasů byla zábava zdařilou akcí. Samotné taneční zábavě předcházela soutěž o nejlepší posvícenský
koláč, kterou pořádal obecní úřad. Tentokrát již třetí ročník nepřinesl nic nového na stupních vítězů.

Stejně jako loni vyhrála se svým koláčem paní Jana Blahušová, druhé a třetí místo obsadili manželé
Honsovi. Děkujeme za účast všem, kteří se neváhali zapojit do soutěže a donesli svůj koláč k posouzení
porotě, která to neměla vůbec jednoduché s rozhodnutím o vítězi. Tvůrci vítězných koláčů obdrželi
dárkové balíčky.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Ani tento rok jsme nevynechali vánoční tvoření, kde si všichni zúčastnění sami uvázali a nazdobili
nádherné adventní věnce. Stejně jako předcházející roky mělo tvoření velký ohlas a pevně doufáme,
že tomu bude tak i nadále.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
I v letošním roce si většina z Vás nenechala ujít rozsvícení našeho blevického vánočního stromu, které
proběhlo 27. 11. 2016. Vyslechli jsme krásné vánoční písně v podání našich nejmenších, hudební
doprovod zajistila paní Jitka Ivanova. Za přípravu vystoupení dětí patří velké poděkování paní Pavle
Černé a Kláře Hanzlíkové.

LETOŠNÍ JUBILANTI

Obecní úřad Blevice by tímto chtěl ještě jednou popřát všem letošním jubilantům vše nejlepší, hlavně
hodně zdraví a životní pohody. Své životní jubileum oslavili – pan Josef Čech, paní Dagmar Homolková,
pan Bohumil Datel, paní Marie Nováková, paní Jiřina Kolářová, pan Václav Urbánek, pan Josef Černý a
paní Marie Kohoutová.

Zlatá svatba v Blevicích

Srdečně bychom chtěli popřát mnoho zdraví, štěstí a pohody
manželům Jiřině a Jaroslavovi Urbánkovým, kteří v říjnu oslavili
společných padesát let!

Foto: archiv Obecní úřad Blevice

NÁVŠTĚVA NEDALEKÝCH PAMÁTEK
Příjemné květnové počasí vylákalo naši skupinku na výlet,
a tak jsme se rozhodly, že se podíváme na Okoř. Aby cestu
zvládly i ty méně zdatné, jely jsme ze Zákolan do Kovár
autobusem a potom už jsme si užívaly stále pěknou přírodu
v Podholí. Cesta příjemně ubíhala a brzy nás přivítala známá
zřícenina hradu. Prošly jsme se po vesnici, v restauraci pod
hradem si dopřály odpočinek a oběd. Hrad Okoř byl
postaven v druhé polovině třináctého století neznámým
stavitelem. Před rokem 1359 jej získal a přestavěl bohatý
přední měšťan Starého Města pražského František
Rokycanský, avšak podle jiného historického pramene František Rokycanský hrad postavil. Později se
majitelé střídali, hrad byl přestavěn do renesanční podoby, později barokně upraven. Majitelé byli také
páni Rokycanští, páni z Danína, Martinicové a posledními Jezuité z koleje u svatého Klimenta. Od roku
1773 hrad rychle chátral, od roku 1994 je převeden do majetku obce Okoř. Jaká škoda, že trosky
starobylého hradu neumí vyprávět. Bylo by úžasné sedět se zavřenýma očima třeba na místě některé
hradní komnaty a zaposlouchat se do příběhů, které vznikaly po celá staletí. V současné době se v něm
konají prohlídky, koncerty a stále více oblíbené svatební obřady. Na zpáteční cestu domů jsme využily
autobus do Zákolan. Výlet byl pěkný a než jsme došly domů, měly jsme vymyšleno, kam se vypravíme
a podíváme příště.
Na další výlet jsme jely autobusem do Veltrus. Chtěly jsme
se podívat, jak se podařilo opravit zámek a park poškozený
povodněmi v roce 2002 a následně povodní v roce 2013.
Opravy zámku a parku trvaly dlouhý čas, do roku 2015, ale
dnes jsou zámek i park opět upraveny a čekají na své
návštěvníky. Mostky mají pěkné kovové zábradlí, cestičky
ke všem pavilonům jsou schůdné a do obory se vrátili
daňci. Zámek ve své nezaměnitelné podobě vítá
návštěvníky k prohlídce zatím jen jednoho přístupného
křídla, ostatní má být dokončeno do dvou let. Zámek patřil
hraběcímu rodu Chotků, byl postaven jako lovecký zámeček s barokní zahradou. Stavba trvala od roku
1704 do roku 1710, ale boční křídla byla přistavěna v letech 1756 – 1776. Dančí obora byla založena
roku 1803, na rozdíl od vodního ptactva, které šlechta lovila, daňci prý nikdy nebyli loveni. Procházka
rozlehlým parkem, prohlídka zámku a okolí, projížďka koňským povozem, občerstvení v zámecké
restauraci nebo cukrárně, to všechno nabízí krásný program pro příjemně strávený volný čas.
Domluvit se na společném posezení na zahrádce
před místní hospodou a dát si k tomu něco dobrého,
vůbec nebyl špatný nápad. Hned při prvním setkání
nás náramně pobavilo, jak se kolemjedoucí v autech
s údivem dívají na takovou neobvyklou sešlost .
Společné setkání se nám zalíbilo, takže jsme si takto
zpříjemnili několik pěkných slunečných pátků a
určitě to nebylo poslední posezení….

Posezení s písničkou, na kterém nám hrál na klávesy a zpíval pan Milan Goč, bylo velice pěkné a při
dobrém pohoštění, jsme se dobře bavili. Je škoda, že nepřišli i ti později narození, nebo že se k nám
nepřipojili pánové usazení v lokálu, pozvánku dostali všichni a kdo přišel, určitě nelitoval a dobře se
pobavil…
Foto: archiv Jiřiny Návojové

HISTORIE
Střípky z historie Sboru dobrovolných hasičů v
Blevicích
V dnešním příspěvku zavzpomínáme na historii
našeho hasičského sboru tak, jak ji sepsal pan
Václav Černý - jednatel sboru dobrovolných
hasičů v Blevicích. Odcitujme zde jeho
vzpomínky.

Razítko Sboru dobrovolných hasičů v Blevicích
Po nejúspěšnější činnosti našeho požárního
sboru v létech 1934 – 1937 nastává obrat
k horšímu. Hospodářská krize, která byla
v těchto létech nejtěžší, začíná polevovat, lidé
nacházejí práci a nezaměstnanost se menší.
Avšak zhoršuje se mezinárodní situace, která
vrcholí v r. 1938, kdy byla u nás vyhlášena
v květnu částečná a v září všeobecná
mobilizace.
Příchodem roku 1939, kdy byla naše vlast
okupována německým vojskem, ustává
spolková činnost úplně. Jen hasičský sbor je
přidržován o občanské činnosti německými
úřady.
Obrat k lepšímu nenastal ani v roce 1945, kdy
po uklidnění revoluční doby zahájena na všech
úsecích práce. Výbor hasičského sboru začal
opět pracovat a snažil se činnost obnovit.
Narazil však na úplný nezájem členů sboru i
občanů o hasičské věci. Konaly se pouze valné

hromady a v r. 1949, kdy se sbor dožíval 30ti
letého trvání, se ani valná hromada nekonala.
Protože tato situace byla stejná téměř ve všech
sborech na našem okrese, začínají úřady a okr.
Hasičská jednota naléhat, aby se činnost
obnovila. Tato akce se setkala někde
s částečným úspěchem, ale ve většině případů
nenalezla pochopení. V našem sboru pomohla
uskutečnit valnou hromadu v dubnu 1951 za
přítomnosti 18ti členů, kdy byl zvolen částečně
nový výbor. Z funkce jednatele odešel Václav
Brtník, který tuto funkci vykonával od založení
sboru v r. 1919, tedy celkem 32 roků.
V tomto roce zvýšila činnost hasičského sboru a
i zájem občanů nová motorová stříkačka,
kterou byl náš sbor vybaven. Noví mladí členové
sboru provedli více cvičení se stříkačkou a její
obsluhy se ujali Ant. Datel a velitel sboru Jos.
Čech. Po nějakém čase zájem o novou stříkačku
i cvičení s ní ochabl, zvláště když tomuto stroji
chyběl potřebný zdroj vody.
V roce 1952 byl hasičský sbor přejmenován na
Místní jednotu požární ochrany a požární sbor.
Výbor jednoty soustředil svůj zájem na zřízení
protipožární vodní nádrže. Pokusný výkop byl
proveden ve dvoře Ant. Brtníka, čp. 1, kde však
po šetření Krajské vodohospodářské komise
byly další práce zastaveny pro nedostatečný
přítok vody. Provedeno několik cvičení se
stříkačkou a činnost celé jednoty se podstatně
zlepšila.
Výroční členská schůze v r. 1953 se konala
poprvé za účasti zástupců složek Nár. fronty,
avšak zástupce okr. výboru Čsl. svazu požární
ochrany (OVČSPO) se nedostavil, neboť v této
době i okr. výbor neplnil dobře své povinnosti.
V tomto roce byla činnost jednoty malá a
požárního sboru téměř žádná.
V roce 1954 se činnost jednoty a hlavně
požárního sboru omezila na obstarávání

protipožárních hlídek a ostatního požárního
zařízení v pohotovosti.
V roce 1955 bylo po dlouhém a nesnadném
jednání sestaveno družstvo žen pro okresní
soutěž pož. družstev, když družstvo mužů se
výboru nepodařilo dát dohromady. Toto
družstvo skutečně výcvik provádělo a soutěž se
měla konat v Minicích. Této soutěže se však
nezúčastnilo pro různé nedostatky ve výstroji a
hlavně proto, že nás zapomněl okr. výbor na
tuto soutěž pozvat. Tím také činnost tohoto
družstva skončila.
Výbor jednoty zahájil jednání na zřízení
protipožární vodní nádrže na louce Ant.
Terflera. Byla slíbena jednotě pomoc okr. nár.
výboru tím, že by byl vyslán k nám bagr, který
většinu práce provedl. Protože v tomto roce
bylo hodně dešťů, byl pozemek stále zamokřen
a žádné práce nebylo možno provádět.
Výroční členské schůzi v prosinci r. 1955 bylo
přítomno pouze 9 členů, předs. MNV a zástupce
OVČSPO. Jednání schůze bylo stručné a na
žádost př. MNV si funkcionáři funkce ponechali
na příští období. Později výbor po uvážení
neutěšeného stavu požárního sboru navrhuje
místnímu JZD, aby požární sbor byl sestaven ze
členů JZD. Návrh byl předsedou JZD přijat a
pracováno na jeho uskutečnění.
Teprve na výroční čl. schůzi v listopadu 1957 byl
tento návrh realizován a v příštím roce 1958
zásluhou okresního velitele J. Maška z Kozince,
který nám byl přidělen jako instruktor,
započato s výcvikem nových členů požárního
sboru. Bohužel pouze dvě cvičení byla novými
členy požárního sboru navštívena a v příštích
cvičeních nebylo možno výcvik provádět pro

nedostatečný počet přítomných (pož. družstvo
9 členů).
Tak skončila slibná akce, která mohla zlepšit
činnost místní jednoty a protipožární ochranu
naší obce.
Starost o zřízení protipožární vodní nádrže
převzal MNV, který za malé pomoci občanstva
a i samotných požárníků bude tuto s velkými
potížemi dokončovat.
V letošním roce 1959 dosáhla místní jednota 40
let svého trvání. Ze zakládajících členů
hasičského sboru jsou dosud členy Václ. Brtník,
Václ. Pichl a Václ. Svoboda. Díky jim za jejich
nezištnou práci.
Po mnohaleté mé účasti v místním hasičském
životě, jehož jsem se plnou měrou zúčastnil,
vidím, že hasnou ideály, které uváděly v život
krásnou myšlenku v neštěstí druhému
pomáhat. Dnes se všechno platí.
V Blevicích, 1. prosince 1959.
V. Černý, jednatel
Jak již většina spoluobčanů ví, jsem nadšený
sběratel všeho možného a mezi jinými se
zajímám i o historii naší obce. V souvislosti
s uveřejněním tohoto příspěvku si vás dovoluji
požádat o pomoc při této činnosti. Pokud by
kdokoliv z Vás měl doma dokumenty, výstroj, či
jiné materiály související se Sborem
dobrovolných hasičů v Blevicích a poskytl by je
k okopírování, nebo byl ochoten je přímo
darovat, budu velmi rád, když se na mne obrátí.
Miroslav Kučera

Fota: archiv Miroslava Kučery, Blevice

ZPRÁVY Z ÚŘADU
Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2017
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 24.11.2016
Vám oznamujeme, že s účinností od 1.1.2017 se ceny vodného a stočného nemění.
Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného.
Voda pitná a užitková - 1m3 - 46,30Kč (bez DPH) - 53,24Kč (včetně DPH)
Voda odkanalizovaná - 1m3- 34,50Kč (bez DPH) - 39,68Kč (včetně DPH)
Celková cena - 1m3- 80,80Kč (bez DPH) - 92,92Kč (včetně DPH)

Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají pro rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016.

Od 4.1.2017 je možné zakoupit na obecním úřadě roční známky na popelnice
Svoz 1x týdně

svoz každý čtvrtek

1.924,-Kč

Svoz 1x za čtrnáct dní

svoz lichý čtvrtek v měsíci

1.040,-Kč

Svoz 1x za měsíc

svoz poslední čtvrtek v měsíci

516,-Kč

Ceny jsou platné pro popelnice o objemu 120litrů,
v případě popelnice s objemem 240litrů je cena dvojnásobná.
Během celého roku 2017 je možné zakoupit jednorázové známky na popelnice

Jednorázová známka

svoz každý čtvrtek

50,-Kč

Ceny jsou platné pro popelnice o objemu 120litrů,
v případě popelnice s objemem 240litrů jsou potřeba dva kusy jednorázové známky.
Roční známky na popelnice z roku 2016 platí do konce ledna 2017, 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.

SLOVO NA ZÁVĚR

Všem občanům přejeme krásné vánoční svátky,
mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2017.
Foto: www.fotobanka.cz

Termín uzávěrky 8. vydání Blevického zpravodaje byl stanoven na 30. duben 2017. Do tohoto termínu
můžete své příspěvky zasílat na adresu zpravodaje nebo osobně přinést na obecní úřad.
8. vydání zpravodaje vyjde koncem měsíce června.
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