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Milí občané Blevic,
vítáme Vás při čtení našeho již 6. zpravodaje a jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout některé
zajímavosti a informace z naší obce. Pevně doufáme, že i tentokrát bude zpravodaj pro Vás
zajímavým čtením, kde každý z Vás jistě najde to své…
(red)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozdravit poprvé v tomto roce ze stránek blevického zpravodaje.
Naše obec se společně s jarem probouzí a my věříme, že toto probouzení bude zajisté hřejivým a
zeleným. Někteří z Vás jistě zaznamenali, že v neděli 3. dubna vyrostla v obci nová lipová alej lemující
pěší stezku směrem k fotbalovému hřišti.
Pokácené jírovce, které zdobily naši vísku po mnoho desítek let, byly nahrazeny lípou srdčitou (kultivar
„Rancho“ M). Většina lip byla obci věnována jako sponzorský dar panem Martinem Procházkou,
kterému tímto za celou obec srdečně děkuji!
Na vysazení stromků se podíleli nejen dospělí, ale i naše mladá generace, která se chopila této
činnosti s velkým nasazením. Mě osobně velmi mile překvapilo, jak se veškeré práce s nadšením
chopila a velice by mě mrzelo, kdyby stromy nezůstaly ušetřeny jakéhokoliv poškození či dokonce
zničení.

V současné době vrcholí administrativní práce na pořízení změny číslo 1 územního plánu Blevice
především pro účely vybudování víceúčelového volnočasového areálu v prostorách bývalé porodny
prasat.
Jistě jste si mnozí také všimli, jak se v našem katastru obce těží dřevo. Vězte, že nám nikomu není
lhostejná tak razantní těžba dřeva, ale bohužel lesy nejsou v majetku obce. Majitelem většiny lesů v
našem katastru jsou Lesy ČR, proto nám nezbývá nic jiného než pouze přihlížet a pevně doufat, že
nám zůstane alespoň část lesa.
Obecní úřad se rozhodl uspořádat celoroční soutěž pod názvem „ Poznej svoji obec“. V každém
zpravodaji bude zveřejněna fotografie zajímavého místa v naší obci a úkolem čtenářů bude poznat,
kde se toto místo nachází. Každý, kdo se bude chtít soutěže zúčastnit, zašle (mailem nebo poštou)
nebo přinese svoji odpověď na obecní úřad. Odpověď by měla obsahovat jméno, příjmení, věk a
adresu soutěžícího a samozřejmě správnou odpověď s co nejpřesnějším určením místa. Z každého kola
vylosuje zastupitelstvo obce jednoho výherce, který obdrží věcnou cenu a počátkem roku 2017 budou
slosovány všechny doručené správně odpovědi. Jistě by Vás zajímalo, co bude hlavní výhrou. S jistotou
Vám mohu říci, že výherce si zajisté pořídí také nějakou zajímavou fotografii.
Pro první kolo naší soutěže byla vybrána nádherná zimní scenérie, která v těchto měsících vypadá
samozřejmě již jinak.
„ Kde se nachází toto překrásné místo?“

Správné odpovědi očekáváme na obecním úřadě
nejpozději do 30. června letošního roku.

Pevně věříme, že se Vás do soutěže zapojí co nejvíce.

Foto: archiv Obecní úřad Blevice

starosta

UDÁLOSTI/KULTURA
I v letošním roce proběhla v březnu na sále místního pohostinství oslava MDŽ, kterou doprovodila
Kladenská Heligonka. Musím konstatovat, že jsem byl zaskočen malou účastí blevických dětí, které by
měly zájem se zapojit do tanečního vystoupení před samotnou akcí. Z tohoto důvodu musela paní
Lenka Honsová oslovit rodiče dětí ze sousední Kolče, zda by byli ochotni a souhlasili s vystoupením
svých dětí v naší obci. Bohužel bez pomoci kolečských dětí by k žádnému tanečnímu vystoupení
nedošlo! Přesto se akce podařila a vše proběhlo ke spokojenosti zúčastněných. V příštím roce bychom
rádi uspořádali tuto oslavu trochu jinak, veseleji a úsměvněji, ale o tom až za rok.
starosta
Velké poděkování patří nejen Davidovi Kokošovi, ale i ostatním, kteří se podíleli na organizaci
letošních čarodějnic spojených s tradičním lampiónovým průvodem a položením květinového věnce

padlým hrdinům 1. světové války. Přestože jsme se setkali i s negativními ohlasy, jsme rádi, že přišlo
tolik lidí a podpořili svou účastí konání dalších takovýchto akcí...
(OÚ)

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
Tradiční Máje
Obecní úřad Vás srdečně zve na tradiční blevické Máje v sobotu 21. května od
15:00 hodin. Máje budou zahájeny „Májovým blevickým tancem“ v krojích naší
obce. Průvod za hudebního doprovodu kapely Doubravanka bude procházet celou
obcí. Svobodným dívkám a jejich tanečnímu doprovodu na přání zahraje polku
nebo valčík. Loni bylo příjemným zpestřením malé občerstvení připravené pro
kolemjdoucí průvod. Bude tomu tak i letos? Pevně doufáme, že ano! Průvod završí
jako každý rok pokácení májky v 19:00 hodin. Tradiční Máje zakončí taneční
zábava od 20:00 hodin v Pohostinství U Primasů. Budeme potěšeni, když se děti
zapojí do tradičního zdobení májek a věnce na májku, které proběhne 20. května
odpoledne od 16:00 hodin na návsi před kapličkou.
Foto: archiv Obecní úřad Blevice

(OÚ)

Dětský den
Letos proběhne dětský den v sobotu 27. srpna, start od 10h na fotbalovém hřišti. Jako tradičně je
připravena spousta soutěží, atrakcí pro děti a krásné ceny. Jídlo a pití zajištěno.
(OÚ)

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE OBCE
Dnešní vzpomínku na historii naší obce započneme
připomínkou na jednu z řady kulturních akcí, které
v minulosti pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Blevicích.
Plakát zve k účasti na Veřejném cvičení, které se bude konat
1. července 1934. Tento zachovalý plakát má rozměr 48 x 63
cm a byl vytištěn Tiskárnou Bláha v Kralupech.

Druhou připomínkou místní kulturní
historie je pozvánka na III. Hasičský
ples konaný v sobotu 21. ledna 1922. Plesy a zábavy se v naší obci Blevice konaly až 12 krát do roka.

Třetí snímek dokládá činnost spolku
dobrovolných hasičů při výchově
mládeže.
Dne 20. května 1934 se sbor zúčastnil
župního sjezdu ve Starých Ouholicích
v počtu 30 dívek, 18 chlapců, 4
samaritánů a 8 členů. Jak dokládá
dobový zdroj, bylo naše družstvo
nejsilnějším sborem cvičení a jeho
výstup byl oceněn I. místem.

Dnešním posledním historickým dokumentem je výpis zbývající
dlužné částky u Okresní záložny ve Velvarech. Obec Blevice si
pro Sbor dobrovolných hasičů u této záložny zapůjčila 29. října
1897 částku 520 zlatých k zakoupení obecní stříkačky. Tento
dokument potvrzuje, že ke dni 14. listopadu 1901 je zbývající
dlužná částka 410 zlatých, což v dolní části stvrzuje svým
podpisem tehdejší starosta obce Václav Brtník.

Fota: archiv Miroslava Kučery, Blevice

(Miroslav Kučera)

HISTORIE Z OBECNÍ KRONIKY
Ve druhé polovině 19. století dům č.p. 14
vlastnili Moravcovi a sloužil jako hostinec. Jak je
zřejmé z obrázku, byl dost dlouhý (cca 24metrů).
Od Moravců odkoupil tento dům pan Antonín
Terfler, majitel největšího statku v Blevicích č.p.
10. Asi v roce 1896 pan Terfler pronajal hostinec
panu Františkovi Datlovi a jeho ženě Marii.

V roce 1905 zahájil pan Terfler velké stavební
změny. V tomto roce postavil dům č. 61, ve kterém
byla hospoda ,,U Koruny“. Do nového hostince se
v roce 1905 přestěhovali i jeho nájemníci, manželé
Datlovi. Další velké úpravy udělal pan Terfler v roce
1911, kdy dům č. 14 částečně zboural a tím zmenšil
dům do dnešních rozměrů. Zároveň postavil u domu č. 61 stodolu a chlév. Tento objekt stojí nezměněn
do dnešní doby. V roce 1912 manželé Datlovi dům č. 61 a 14 odkoupili. Obrázek původní hospody
nakreslil v roce 1909 tehdy čtrnáctiletý Jaroslav Datel. Této krásné budově by bylo v současné době
asi 200let.
Foto: archiv Bohumila Datla, Blevice

(Jiřina Návojová)

ZPRÁVY Z RYBNÍKA, FUTSALU A O DĚNÍ V OBCI
Vážení a milí spoluobčané,
chtěl bych požádat vydavatele o malý prostor
v našem zpravodaji, abych mohl uvést pár
polopravd na pravou míru a taky povědět něco
o našem rybníku a trošičku se zmínit o našem
futsalovém klubu Blevice 73.
Začal bych třeba tím, jak je to vlastně s
financováním pořádaných akcí, jako je
rozsvícení vánočního stromu a dětský den.
V naší obci je nás pár lidí, kteří máme zájem na
tom, aby se tyto akce pořádaly co možná
nejdéle, a proto u toho nejspíš ještě nějaký čas
zůstaneme. Chtěl bych vyzdvihnout především
to, že všichni toto děláme naprosto zadarmo a
peníze, které se vydělají na jedné akci, třeba
na čarodějnicích, jdou obratem na akce pro
děti - (pro ty, kteří neustále něco řeší, nazval
bych je „rejpaly“, uvádím, že tyto akce jsem
pořádal i v době, kdy jsem ještě neměl děti).
Část peněz nám poskytne obecní úřad
(většinou
příspěvek
pokryje
pronájem
zábavných atrakcí), pak se jedním tisícem
podílí spolek Havlíček, dvěma tisíci firma
Agrobos a tisíc korun nám také nosí od svého
zaměstnavatele Tomáš Kysela a kdysi nám
tisíc korun přispíval také TJ Sokol. Omlouvám
se moc, jestli jsem na někoho zapomněl. Věřte,
že třeba na akci, jakou je u nás oslava
Mezinárodního dne dětí, to nepostačí. Proto
na financování používáme peníze z výdělku na
čarodějnicích a jiných zde nezmiňovaných
akcích.
Dále bych ještě uvedl, že v období, kdy byl
zastupitelem obce Martin Kytka, František
Strnadel a Josef Brtník ml., byla jejich a moje
odměna zastupitele poskytována po společné
domluvě také na pořádané kulturní akce. Dnes
už přispívám pouze svou odměnou zastupitele.
Akce, které pořádáme, a myslím, že mají stále
smysl, jsou na takové úrovni také díky tomu, že
jsme mohli za vydělané prostředky pořídit
velkou pípu, stany, gril a další potřebné věci,
které jsou využívány právě při těchto akcích.
Ten, kdo někdy něco organizoval, ví, že to není
nic jednoduchého a že nás moc nepotěší, když
se dozvídáme o tom, jak jsou tyhle akce pro
nás výdělečné a další hanlivé věci.
Víc bych to asi nerozebíral, nechť si každý
udělá obrázek sám ...
Když jsem v tom objasňování, uvedu ještě pár
informací k našemu rybníku (požární nádrži).

Rybník se snažím udržet v takovém stavu,
který je nám všem příjemný a poskytuje klid a
pro rybáře krásný zážitek z lovu ryb. Rybník je
zarybněn opravdu velmi dobře a své o tom ví
nejeden rybář. (Třeba kluci Pospíšilovi a jejich
štika 107 cm). Na rybníce jsou vítáni všichni
rybáři, kteří respektují místní rybářský řád.
Musím říci, že se bohužel našli i tací, a nebyli
to místní rybáři, kteří hrubě řád porušovali, a
proto jsem z našeho revíru udělal revír jen pro
Blevičáky a pro pár dětí ze Slatiny, které dobře
znám z rybářského kroužku, na který mi
mimochodem chodí již třetím rokem cca 25-30
dětí.
Minulý rok byl, jak všichni velmi dobře víme,
extrémně suchý a možná jste si někteří všimli,
co to sucho s naším rybníkem udělalo. Jelikož
mi stav našeho rybníka není lhostejný, musel
jsem udělat opatření a do rybníka chtě nechtě
pustit vodu z povrchové kanalizace. Jiná
možnost prostě není, jelikož rybník nemá
přirozený přítok. Všechny stoky, které vedou
do rybníka, jsou vyčištěné, ovšem když nám
není dáno shůry, tak tam prostě nemá co
natéct.
Díky suchu zvětrávají a bortí se břehy, které
budu muset nějakým způsobem zpevnit. Taky
o odbahnění mechanickou cestou si můžeme
bohužel nechat jen zdát z důvodu vysokého
obsahu chlóru v bahně. Pohrávám si s
myšlenkou pokusit se rybník odbahnit cestou
biologickou - pomocí skupiny bakterií, ale toto
řešení je zatím v prvopočátku – (udělám pro to
maximum). A jen tak mimochodem uvádím, že
na našem rybníku se naplatí povolenky a ani
mi provoz rybníka nikdo nehradí (to je
informace pro ty, kteří by si mohli myslet, že se
na
rybníku
obohacuji).
Poslední zmínka je o našem futsalovém klubu
Blevice 73, který hraje okresní soutěž II. třídy.
Hrajeme soutěž na Stochově a hrají v něm
převážně borci z Blevic ☺; Ondřej Slanina,
Antonín Krejžík, Michal Theiner, Luboš Černý,
Stefan Ivanov, Radek Bednár, Petr Pichl,
Tomáš Bauer, Tomáš Tůma, já píšící tento
příspěvek David Kokoš a dva přespolní Miroslav Horsica starší a Pavel Procházka, oba
dva z Kolče. Už přesně si nepamatuji, kdy jsme
klub založili, ale myslím, že to bude něco kolem
deseti let. Naše úspěchy spočívají maximálně
v tom, že se při tréninku či zápase
odreagujeme od každodenního shonu a po
akci se slušně řečeno „pořádně společensky

unavíme ☺“. V tabulce obsazujeme převážně
přední pozice, ovšem za předpokladu, že si
tabulku otočíte vzhůru nohama …
Letos se nám zrovna opět povedlo naši soutěž
vyhrát!!! (Ale pozor - PORAZILI JSME SLATINU
B)!!! ☺
Možná jsem někoho urazil svými názory či
svým slohem, a tak se mu za to omlouvám.
Cítil jsem ale velkou potřebu Vám toto všechno

sdělit a napsat, abyste věděli, jak to u nás v
tomhle směru opravdu funguje.
Žiji tady u nás v Blevicích opravdu moc rád a
nechtěl bych žít jinde, a tak se budu snažit
pomáhat v tom, aby se nám tu žilo stále dobře
a byli jsme tu všichni rádi.
Se srdečným pozdravem a přáním krásných
dnů Hastrman Koki73.
David Kokoš

SOKOL BLEVICE
Po mistrovském zápase se Slovanem Velvary B,
ve kterém jsme zvítězili doma 5:0 (branky Měkota 4, Kraus) se naše mužstvo v tabulce
vyhouplo na pěkné páté místo. Byl to důvod
k oslavě, protože někteří velvarští hráči se
ptali, kde ty Blevice vlastně jsou. Tak teď, už si
to budou alespoň pamatovat.
Na jaře jsme v přípravě sehráli dvě přátelská
utkání. Na Tursku jsme prohráli 2:1 a doma
ostudně s Baníkem Pchery 6:1 (Bauer). Naše
mužstvo si sedlo na zadek a potřebovalo
probrat.
Příprava na jarní kolo soutěže přes zimu
probíhala většinou v tělocvičně. Většina hrála
sálovou kopanou a účast byla velmi slabá. Je
třeba pochválit k přístupu k tréninkům hráče J.
Smetanu, V. Smetanu, O. Měkotu, T. Tůmu a
A. Tůmu. Nyní se k nim připojil navrátilec
Tomáš Bauer a Stefan Ivanov.
Naopak zamrzí, že mladí hráči si nedokáží najít
jednou týdně ve čtvrtek na dvě hodiny čas. Asi
to nepotřebují. Chtěl bych oslovit všechny
mladé chlapce z Blevic, kteří mají zájem se
zapojit a společně s námi si zasportovat, aby
se k nám přidali kdykoliv ve čtvrtek od 17:30
na hřišti.

Za poslední léta zde začíná být nádherný areál.
Hřiště se pravidelně seká, hnojí a zalévá a je to
velmi dobře znatelné. Je nutno poděkovat
především prezidentovi klubu Antonínu Tůmovi
a jednateli Karlu Blahušovi. Odměnou pro nás
byla pochvala od OFS Kladno (Okresní
fotbalový svaz). Začíná se vytvářet parta, která
si doma po zápase na chvilku sedne a
poklábosí a to je velmi důležité!
Jarní mistrovská soutěž začala zodpovědněji a
skvěle. Níže uvedu pár postřehů z již
odehraných zápasů. Po kolektivním výkonu
jsme zaslouženě v Pozdni zvítězili 2:1 (Šerák R.
a Kraus). Ve druhém zápase jsme doma
přehráli oslabenou Knovíz 11:1 (Měkota 5,
Bauer, Kraus, Pohořal Martin, Pohořal Milan,
Kutnohorský, Tůma T.) Utkání jsme zahájili
nečekaně dobře, už v první minutě vstřelil
Tomáš Tůma první branku a ve 12 minutě už
bylo utkání 6:0. To bylo téměř neuvěřitelné.
Stínem utkání je dvojnásobné vyloučení hráčů
z Knovíze a především zranění blevického
hráče Kutnohorského (natržený sval).
Třetí zápas se odehrál v Uhách. Tam se nám
nikdy moc nedařilo, ale tentokrát jsme vyhráli
3:0 (Šerák M., Šerák R. a Tůma T.).
Držte nám palce a přijďte nás podpořit, ať
nadále proslavujeme SOKOL BLEVICE.
Trenér mužstva Sokol Blevice Václav Kozelka

ZPRÁVY Z ÚŘADU
Dentální klinika Kladno informovala Obecní úřad o službě ZUBNÍ POHOTOVOSTI, kterou mohou
využívat občané naší obce. Zubní pohotovost je poskytována ve zdravotnickém zařízení, které se
nachází v areálu bývalých kasáren Lidice v Kladně (ul. Sportovců 2311).
Pohotovostní zubní péče je pacientům k dispozici každý den včetně víkendů a svátků.

Ordinační hodiny:
Pondělí - čtvrtek:
Pátek:
Víkendy, svátky:

8:00 - 20:00 hod.
8:00 - 16:00 hod.
8:00 - 20:00 hod.

Ordinační hodiny se mohou z neočekávaných důvodů měnit, doporučujeme občanům, aby v
případě potřeby kontaktovali zubní pohotovost nejdříve telefonicky na čísle +420 734 254 373.
Parkování pro pacienty je možné přímo v areálu kliniky.
Dentální klinika Kladno dále nabízí obyvatelům naší obce služby praktických zubních lékařů
včetně odborné péče v oblasti endodoncie, protetiky, stomatochirurgie a dentální hygieny.
Zdravotnické zařízení má uzavřený smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami a stále přijímá
nové pacienty.

Tříděný odpad
Opakovaně apelujeme na občany, aby respektovali pravidla třídění odpadu. Opět se stalo, že někdo
nasypal jiný odpad do kontejneru, než do kterého patřil.
Nevěříte? Prohlédněte si fotografii pořízenou 19. dubna
2016 vztahující se k tomuto tématu. Stavební suť
v kontejneru na plasty?
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 u vjezdu do bývalé porodny prasat kontejner na bio - odpad, do kterého
můžete již od dubna až do konce listopadu tento odpad odevzdávat.
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.

Velkoobjemový odpad
Ve dnech 14. a 15. 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 občany, aby mohli odevzdat třeba
jen maličkost.
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.

Poplatek ze psů
Dovolujeme si připomenout majitelům psů, kteří doposud neuhradili poplatek za svého psa, aby tak
učinili do 30.června letošního roku. Poplatek za každého psa staršího 3 měsíce činí 100,-Kč, je splatný
v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Blevice.

Anketa obecního úřadu
Jak jste mnozí zjistili, na internetových stránkách obce se objevila nová položka „Anketa obecního
úřadu“. Na základě této informace si dovolujeme oslovit všechny občany naší obce, aby se se svými
zastupiteli podělili o svůj názor, co by si představovali na místě bývalé porodny prasat.
Pokud se chcete podělit o svůj názor a o své připomínky k této otázce,neváhejte nám své názory přijít
osobně sdělit nebo napsat a doručit na obecní úřad.
Všechna Vaše sdělení budou předána zastupitelům obce k dalšímu jednání.
Děkujeme za spolupráci.

Zasedání zastupitelstva obce Blevice
Obecní úřad Blevice zve všechny občany na zasedání zastupitelstva obce dne 23. května od 18:00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Foto: archiv Obecní úřad Blevice

(OÚ)

SLOVO NA ZÁVĚR
Rádi bychom poděkovali za pravidelnou spolupráci všem, kteří se podílejí na přípravě zpravodaje,
především paní Jiřině Návojové a panu Miroslavovi Kučerovi, jelikož bez jejich příspěvků by byl zpravodaj
opravdu chudým, a zároveň bychom chtěli oslovit občany, kteří mají nápad, námět ke zpracování a uveřejnění
v našem zpravodaji, aby nás neváhali kontaktovat.
Dále bychom Vás i Vaše přátele chtěli i za naši redakci pozvat k tradičním Májům v naší obci.
Již nyní se těšíme na „Blevický májový tanec“, obecní kroje, hudební doprovod Doubravanky a taneční zábavu
s bohatou tombolou.
Termín uzávěrky 7. vydání Blevického zpravodaje byl stanoven na 30. září 2016. Do tohoto termínu můžete své
příspěvky zasílat na adresu zpravodaje nebo osobně přinést na obecní úřad.
7. vydání zpravodaje vyjde koncem měsíce října.
Děkujeme za spolupráci.
Úplným závěrem bychom všem občanům popřáli nejen naším jménem, ale i jménem celého Obecního
úřadu Blevice krásné slunečné dny, klidné dovolené a dětem pěkné vysvědčení a nádherné prázdniny plné
nezapomenutelných zážitků.

(red)
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