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Milí občané Blevic,
jsme velice potěšeni, že k Vám po více jak půl roce zavítal opět náš občasník a doufáme, že tomu tak již
nadále bude pravidelně a že naše úsilí oceníte. Od uplynulého květnového čísla se v naší obci odehrálo nejen
mnoho kulturních zážitků, ale i změn. Rok 2018 byl plný výročí a historických připomenutí nejen pro národ, ale i
pro naši obec. V následujících článcích se o nejvýznamnějších z nich dočtete více a připomenete si události
dávné i ty nejnovější a chystané.
V neposlední řadě bychom všem rádi popřáli šťastné a klidné prožití svátků vánočních v okruhu
nejbližších, do nového roku hlavně zdraví a dostatek okamžiků, které vykouzlí úsměv na tváři a zahřejí u srdce.
I v následujícím roce 2019 redakce zpravodaje ocení zájem o spolupráci z řad občanů - v případě, že
máte připomínky, fotografie, nebo zážitky, které si nechcete nechat pro sebe, zde máte dostatek prostoru ke
svobodnému vyjádření. Své podněty nám můžete zasílat na e-mail blevickyzpravodaj@gmail.com, nebo
sdělovat osobně redaktorům či zástupcům obecního úřadu a zastupitelstva.
(red - KK)

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2018
Naše malá obec je blízkému okolí velmi známá. Povídá se o ní, že si po několik generací stále drží svou
rodinnou soudržnost a přátelskou sounáležitost. Lidé z okolních vesnic nám záviděli i veškeré naše
tradice, které jsme si jako jediná obec ve Středočeském kraji dokázali udržet. Až v posledních letech se
noví zastupitelé snažili obnovit tyto tradice i v okolních vesnicích. Někde se to podařilo zcela okopírovat,
někde zase tato tradice i přes snahy opět upadla. Zamysleme se však nad tím, že ačkoliv se lidé snaží o
udržení našich tradic, už jich je jen malá hrstka. A bohužel lidé přestávají mít o tyto tradice zájem. V
poslední době je velmi těžké naplnit celý sál. Ještě cca před 3lety se u nás např. na Božejáky sešlo kolem
stopadesáti lidí. A dnes? Dnes přijde na zábavu sotva sedmdesát lidí a na diskotéku sotva padesát.
Bohužel i té hrstce lidí, kteří tyto akce zajišťují a připravují, dochází síly. Už je drží jen myšlenka, že tyto
tradice (Máje, čarodějnice, Den dětí, aj.) uchovávají jen kvůli svým dětem. Avšak otázka zní, jak dlouho
se tato upadající situace dá ještě zvládnout. Pokud lidé i nadále nebudou chodit podporovat místní
kulturní dění, postupně upadnou v zapomnění i naše tradice. Možná je to dobou a vzniklými konflikty
mezi lidmi, nepříjemnou atmosférou před volbami, která rozdělila lidi na dva tábory, že se až přestali
zdravit, a tudíž záměrně bojkotovali veškeré kulturní akce. Obec si klade samozřejmě i otázku vzhledu
našeho pohostinství. Všude v okolí jsou nově zrekonstruované a zmodernizované sály a co si budeme
nalhávat, sál v našem místním pohostinství by také snesl viditelnou rekonstrukci. A nejenom sál. Celá
hospoda. Zastupitelé obce na tom již sice pracují, ale vše je ještě bohužel na dlouho. Proto Vás, jako naše
věrné občany prosíme, abyste pomohli opět povznést kulturní akce naší obce tím, že na ně začnete opět
chodit, budeme se opět slušně zdravit, že si i nadále o nás budou povídat, jak jsme rodinná obec se
spoustou tradic.
(red - LH)

ZASTUPITELÉ NAŠÍ OBCE
Touto cestou bychom chtěli poděkovat našemu bývalému starostovi Václavu Křejžíkovi za jeho
několikaletou práci pro obec, která jak mnozí jistě tuší, není vůbec jednoduchá a mnohdy i náročná na
psychiku. Proto Vaškovi přejeme, aby se jeho zdraví opět umoudřilo a vedl spokojený a klidný život.
Zároveň vítáme v naší obci novou paní starostku, Mgr. Pavlu Černou, nového místostarostu Františka
Strnadela a další zastupitele Mgr. Otto Bernáška, Libora Datla, Ing. Michala Honse, Davida Kokoše a
Ing. Miroslava Kučeru Ph. D.
(red - LH)

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
do konce roku 2018 zbývá jen pár dní, a proto mi dovolte popřát Vám klidné prožití vánočních svátků,
které jistě budou plné pohody a radosti. Buďme k sobě milí a ohleduplní, zapomeňme na různé neshody a
sváry. Do nového roku 2019 si přejme kromě zdraví a lásky také dostatek sil na každou výzvu, která nás
čeká, abychom ji vždy zvládli s trpělivostí a určitou odvahou. Slibme si najít každý den alespoň malou
chvilku, kdy se v dnešním hektickém způsobu života zastavíme a prožijeme hezké chvilky s našimi
nejbližšími. Těším na Vás všechny, až se opět setkáme při nějaké společné příležitosti. Šťastný nový rok.
Pavla Černá

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Jistě všichni víte, že na počátku říjnu letošního roku se uskutečnily volby do zastupitelstev. V naší obci
po dlouhé době byly dvě kandidátní listiny a Vy jste mohli volit dle svého přesvědčení. Výsledkem voleb
je nové zastupitelstvo obce v tomto složení: František Strnadel, Miroslav Kučera, Libor Datel, Michal
Hons, David Kokoš, Otto Bernášek a Pavla Černá.
Ještě před ustavujícím zastupitelstvem začala obec organizovat výstavu fotografií k oslavám 100. výročí
vzniku Československa. Ráda bych ještě jednou poděkovala panu Františku Strnadelovi, Miroslavu
Kučerovi, Liboru Datlovi, paní Jiřině Návojové, Daně Kučerové a Veronice Brtníkové. Bez jejich pomoci
bych nedokázala výstavu zorganizovat. Nesmím zapomenout ani na naši místní malířku paní Danuši
Pichlovou, která sál vyzdobila překrásnými obrazy. Jsem velice ráda, že jsem se na této akci mohla potkat
s tolika místními, ale i jinými občany, kteří mají k Blevicím tak blízko.
V sobotu 17. listopadu jsme do naší obce přivítali sedm nových občánků na sále místního pohostinství.
Děkuji všem pozvaným, že přišli a společně s námi strávili krátké slavnostní dopoledne. Poděkování patří
i děvčatům, která ve svém volném čase nacvičila krátké vystoupení. Musím říci, že všechny byly moc
šikovné a rodiče mohou být pyšni.
V neděli 18. listopadu jsme se sešli na Drakiádě. Počasí nám moc nepřálo, vítr skoro nefoukal, přesto
jsme mohli některé draky vidět ve vzduchu. Co se ale jistě povedlo, bylo opékání buřtů na ohni. Děkuji za
spolupráci při organizaci paní Lence Procházkové a zastupitelům, kteří zajistili oheň.
Ve středu 28. listopadu jsme se mohli potkat na již tradičním vánočním tvoření v zasedací místnosti
obecního úřadu a společnými silami vytvořili překrásné dekorace. Děkuji paní Heleně M., která opět
přišla s novými nápady. Ráda ji u nás opět přivítám třeba při velikonočním tvoření.
Čtrnáct dní před rozsvícením vánočního stromu jsme se na obecním úřadě s paní Jitkou Ivanovou
setkávaly s malými zpěváky a zpěvačkami, kteří pro Vás občany nacvičovali zpívání vánočních písní a
koled. Děkuji dětem za krásné vánoční vystoupení a paní Jitce Ivanové za hudební doprovod. Rok od
roku musím říci, že jsou děti šikovnější a možná je mezi nimi i budoucí slavná osobnost.
Od kulturních akcí, které obec zorganizovala za poslední čtvrtletí, bych přešla k méně populární činnosti
obecního úřadu. Jistě jste slyšeli, že obec vydala dvě vyhlášky - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství a více diskutovanou Obecně závaznou Vyhlášku č.
2/2018 o poplatku za komunální odpad. Doposud bylo na každém obyvateli, jakou formu poplatku bude
volit. Vydáním této vyhlášky v souladu s platnou legislativou budou jasně dána pravidla.

V § 17a odst. 2 zákona o odpadech je psáno, že poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti
vzniká komunální odpad a plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde tento odpad vzniká. Obec
doposud nevybírala poplatek za každou fyzickou osobu, ale za číslo popisné nebo evidenční. V návrhu
této vyhlášky obec nezavádí poplatek za fyzickou osobu a ani nevyužívá maximální možné ceny, kterou
by mohla od občanů vybírat. Vyhláška upravuje povinnost zakoupit známku s vybranou frekvencí svozu.
Více jak 8 let obec nezvýšila poplatky za komunální odpad a vždy vše doplatila ze svého rozpočtu. V roce
2017 se jednalo o částku 99.625,- Kč. Od 1. ledna 2019 navíc dochází ke zdražení plastového odpadu.
Obec očekává od tohoto systému, že někteří naši spoluobčané přestanou odpad pálit. Navíc spousta z nás
se naučila odpady třídit, což dokazuje nutnost navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad. Je ale ještě
potřeba opakovaně zdůrazňovat, aby např. plastové lahve byly sešlapávány, aby se jich do kontejneru
vešlo co nejvíce. Doposud společnost, která zajišťuje odvoz odpadu, nepřistoupila ke krokům, že
popelnici nevyveze, protože je tam odpad, který tam nepatří. Věříme, že tato situace zavedením vyhlášky
nenastane.
Objem svozové nádoby

Frekvence svozu

Roční sazba poplatku

Popelnice 120 litrů

1x týdně1

2.340,-Kč
52 x 60= 3. 120,-Kč,
sleva 25% 780,-Kč
(původní cena 1924,-Kč)

Popelnice 120 litrů

1x za 14 dní1

1.248,- Kč
26 x 60= 1.560,-Kč,
sleva 20% 312,-Kč
(původní cena 1.040,- Kč)

Popelnice 120 litrů

1x měsíčně1

612,- Kč
16 x 60= 720,-Kč,
sleva 15% 108,-Kč
(původní cena 516,-Kč)

Popelnice 240 litrů

1x týdně1

4.680,- Kč

Popelnice 240 litrů

1x za 14 dní1

2.496,- Kč

Popelnice 240 litrů

1x měsíčně1

1.224,- Kč

Popelnice 120 litrů

5 x jednorázový svoz2

300,- Kč

Popelnice 240 litrů

5 x jednorázový svoz2

600,- Kč

Popelnice 120 litrů

1x jednorázová známka3

60,- Kč
(původní cena 50,-Kč)

Popelnice 240 litrů

2x jednorázová známka3

120,- Kč

1

Každé číslo popisné či evidenční (pokud není rekreačním objektem) musí mít povinně zakoupen jeden
z uvedených termínů svozů.
2

Určeno pro rekreační nemovitosti.

3

Jedná se o doplňkový svoz k ostatním typům svozu.

Nadále probíhá jednání s odborem vodního hospodářství o vydání stavebního povolení na odbahnění a
rekonstrukci rybníka. Bez tohoto dokumentu nemohou probíhat žádné úpravy. V jednání s obcí Zákolany
je i oprava silnice z Blevic do Zákolan, která není v našem majetku. Proběhly dvě schůzky s poskytovateli
mobilního rozhlasu a 10. prosince se uskutečnilo výběrové řízení na koupi traktoru. Zároveň je
rozpracován projekt na zatrubnění kanálu dešťové kanalizace, který bychom rádi zrealizovali nejpozději
na jaře roku 2019. Na počátku nového roku počítáme s přihlášením do dotačního titulu na opravu další
části obecní komunikace, a proto jsme ještě v letošním roce zadali projekt. V listopadu jsme se
připravovali na prosincovou kontrolu o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a byla
započata inventarizace majetku obce za rok 2018. V říjnu se uskutečnilo Ustavující zastupitelstvo, kde
bylo zvoleno vedení obce, předsedové výborů a jejich členové. Další zastupitelstvo zasedalo 14. listopadu
a poslední v letošním roce je plánováno na 21. prosince. Nové zastupitelstvo se také sešlo na třech
pracovních schůzkách, kde jednalo především o prioritách obce v roce 2018 a stanovilo si program na
další rok. Často bývá občanům skryta činnost obce, a proto jsme se rozhodli Vás prostřednictvím
zpravodaje o této činnosti otevřeně informovat. Rádi se s Vámi budeme setkávat i na všech zasedáních
zastupitelstva, uvítáme veškeré vaše připomínky či náměty. Obec by také nemohla fungovat, kdyby
neměla dvě kvalitní a zodpovědné pracovnice, které odvádějí výbornou práci.
Pavla Černá

LEKCE TANCE NA SÁLE „U PRIMASŮ“
Rádi bychom poděkovali manželům Kokošovým, především Báře Kokošové, která zorganizovala v naší
obci taneční pro dospělé, resp. Taneční, do kterých nemusíte v obleku. Dejte pozor, abyste nezaměnili
slova oblek za oblečení. Taneční probíhá ve vší počestnosti a po osm neděl se zde scházelo deset párů,
které se učily základy latinsko-amerických tanců. Nejprve se toho, především muži, báli, ale posléze se z
toho stalo milé nedělní setkávání. Nakonec se tato aktivita setkala s takovou oblibou, že od ledna čeká
všech deset párů i pokračovací kurz. Bohužel kapacita sálu je deset párů, vše je plně obsazeno a máme
dokonce několik případných náhradníků.
(red - LH)

Foto: archiv rodiny Brtníkových

TRADIČNÍ STAROČESKÉ MÁJE
Na letošních staročeských Májích nelze šetřit chválou –
slunečné počasí samo lákalo do průvodu, dobré víno a
pohoštění místních hospodyněk lahodilo našim chuťovým
buňkám a o jeho rozmanitosti nelze pochybovat – kdo průvod
nenavštívil, přišel o filipínské sladké i slané pikantní speciality,
tradiční řízečky, moučníky, dortíčky, jednohubky, slané pečivo
i domácí slivovici. V průvodu dominovaly krojované ženy a
děti v barvách obce – zelené a žluté. Osm mladých
nesezdaných dívek tancovalo před domem u májek, a aby se
jim lépe tančilo, místní děti okolo nich tancovaly v kroužku a
podpořily je potleskem.
Mnoho nadšenců se podílelo na zdařilé organizaci události.
Paní Lenka Honsová opět věnovala obecní akci svůj volný čas
a secvičila během dvou měsíců děti na úvodní tanec. Pro tento
rok se netancovala „Staročeská beseda“, ale moderní písnička
s rytmy dechovky, sklidila ovšem velký úspěch a odstartovala
průvod. Nutno podotknout, že pro děti byl tanec možná jednodušší než pro dospělé ženy, které lehce
prožívaly trému, ale všichni jej nakonec zvládli bez chybičky. Na ty, kterým slunce v duši a víno v žilách
dovolilo vydržet až do večerní zábavy, čekal zlatý hřeb dne – vystoupení folklorního tanečního souboru
„Čtyřlístek“, který předvedl několik krojovaných tanců, které si tanečníci sami doprovázeli zpěvem a
hrou na hudební nástroje, např. basu, dudy a housle. Po losování vítěze a kácení máje pak soubor zahájil
taneční zábavu na sále v pohostinství „U Primasů“, kde k tanci a poslechu hrála kapela Vysočinka.
Májové veselici předchází den, kdy si muži a chlapci musí máji uhlídat společně se ctí své obce. I této
příjemné povinnosti se zástupci obce zhostili na výbornou a v noci hlídali a roznesli máje dívkám před
domy. Nechybělo ani zdobení májek s dětmi, které se stává již pevnou tradicí.
Děkujeme všem, kteří podporují obecní akce, ať už
pomocí se zajištěním chodu akce, organizací – přípravou
máje, zdobením, propagací, dary do tomboly, ale i
samotnou účastí v průvodu a na večerní zábavě, slovy
chvály, potleskem a úsměvem. Velké poděkováni si
zaslouží krásné tanečnice a dětští tanečníci v krojích,
protože bez nich by Máje nebyly. Doufáme, že v příštím
roce se budeme těšit minimálně stejnému, nebo i většímu
zájmu a povedeme tak mladé lidi k zachování tradic naší
obce.
Foto: archiv rodiny Honsových

Nakonec malá hádanka – letošní máje neputovala do kamen, ale výhercům pěkných pár let poslouží.
Příští rok může být i před vaším domem – zajímá vás, co to je? Pokud se chcete inspirovat, zavítejte
procházkou okolo domu rodiny Honsových, třeba u příležitosti návštěvy vinného sklípku či podzimního
burčákobraní.
(red - KK)

RODINNÝ DEN JAKO OSLAVA DNE DĚTÍ
Dětský den se letos poprvé uskutečnil v červnu, což je pro
naši obec netradiční, jelikož několik let jsme si schovávali
den pro děti na konec srpna jako rozloučení s prázdninami.
Bohužel, jak jsme psali již výše, i o tuto akci ubýval zájem,
a proto se pořadatelé rozhodli udělat tzv. rodinný den již v
červnu. Bylo opět velmi teplé počasí, a tak po splnění
různých disciplín na fotbalovém hřišti (chůdy, koloběžky,
hod na koš, střelba, skákání aj.) čekala na děti zasloužená
odměna v podobě pěny, kterou nám zajistili dobrovolní
hasiči. Kromě soutěží si děti mohly vyzkoušet i slaňování a
všechny si odnesly vybrané a zasloužené odměny.
Foto: archiv obce Blevice

(red - LH)

HRY BEZ HRANIC 2018
Třetí ročník „Her bez hranic“ byl pro Blevice opět ve znamení medailového neúspěchu, ale i přesto porcí
zábavy a nezapomenutelných zážitků. Nejprve jsme propadali obavám, že se nebudeme moci zúčastnit
z důvodu malého počtu přihlášených hráčů, nevzdali jsme se a tým jsme nakonec s pomocí několika
přespolních dali dohromady. Nakonec jsme si museli vypůjčit i rozhodčího. O tom, zda byla náhoda, že
výhercem letošních Her byly Holubice, a právě jejich rozhodčí nás měl na starost, lze jen žertovat – Hry
jsou založeny na rovnosti obcí, nevyhrocených sportovních výkonech a zábavě, ovšem tato souhra náhod
nás pobavila.
Foto: archiv obce Blevice

Letošní organizátoři – zástupci obce Koleč – se
povinností zhostili se vší parádou a připravili originální
soutěžní klání. Disciplíny ve vodě byly úspěšné - štafeta
na lochneskách, pádlování na člunech a každoroční
hledání míčků. Na souši následovaly skoky v pytlích,
začarované chůdy, které nám každý rok dělají problém,
překážková dráha se svázanýma nohama, přenášení
vody nad hlavou a štafeta se zavázanýma očima byly
soutěže nenáročné a zábavné. Po ukončení vodní části
disciplín jsme bojovali s týmem Zákolan o první místo,
ale asi jsme na vavřínech neusnuli, ale spíše zaspali, protože jsme se z boje o první místo dostali až na
příčku poslední. Klání na souši se nám nepovedlo. Abychom se mohli příští rok zúčastnit a obhájit naše
nejlepší umístění - druhé místo z prvního ročníku Her, je třeba zapojit více amatérských sportovců
z našich řad. Doufáme, že v budoucnu pro nás bude jednodušší tým sestavit i umístit se na lepší pozici a
společně si pak užít večerní taneční zábavu na koupališti. Do týmu je vítán opravdu každý bez ohledu na
věk či schopnosti. Velkou podporou pro nás byla přízeň našich blevických fanoušků, kteří dorazili, věřili
nám a starali se o nás celý den. Dojemný ceremoniál zakončení v barvách podle symboliky obcí jsme si
vychutnali plnými doušky a vypustili jsme balonky s přáním, že i příští rok bychom se tu rádi sešli.
(red - KK)

NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO DIVADLA
Blížící se podzim jsme si zásluhou obecního úřadu,
který již poněkolikáté pořádá „zájezd“ do různých
pražských divadel, zpestřili zážitkem opravdu
mimořádným – návštěvou Národního divadla. Na
programu večera bylo činoherní představení autorky
Jane Austenové „Pýcha a předsudek“. Jak je uvedeno
v programu divadla - příběh z venkova ironicky líčí
rodinné vztahy a stejně úsměvně pojednává i ústřední
problém – jak co nejrychleji a nejelegantněji provdat
všechny dcery.
Zdroj fotografie: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/10764

Moderní umělecké pojetí klasického románu někoho z návštěvníků možná překvapilo, popravdě, většina
z nás očekávala tradiční zpracování a historické kostýmy mezi impozantními kulisami. Inscenace se nesla
v netradičním duchu, přesto sklidila velký úspěch a mohutný potlesk. Výkony herců byly úctyhodné a
dojemné – nutno zmínit především Ivu Janžurovou, Janu Preissovou, z nadějných mladších řad Patrika
Děrgela či Janu Strykovou. Mimo krásný kulturní zážitek jsme se pokochali i prostory divadla, kterým
dominovala opona Vojtěcha Hynaise, a přejezdem nočního historického centra Prahy. Brzy se můžeme
těšit na další návštěvu, a to neméně známého Stavovského divadla.
(red - KK)

BURČÁKOBRANÍ
Již 4. rokem se v naší obci uskutečnilo
„Burčákobraní“ před domem číslo 113, kde si
manželé Honsovi připravili pro všechny příchozí
drobné občerstvení v podobě sýrů, pomazánek,
paštik a rilletes. No a samozřejmě krom několika
druhů vín i 40litrů bílého a 40litrů červeného
burčáku z moravských hroznů. Jako tradičně se

Foto: archiv Distribuce vín od malovinařů

vypilo a snědlo úplně vše. Z obav ze špatného
počasí se nakonec žádný déšť nekonal a burčák
se popíjel do nočních hodin. Tato akce se rok od
roku těší velké oblibě, a dokonce se zde
setkáváme už i s lidmi nejen z Blevic. Věříme,
že tato tradice bude mít v naší obci i nadále své
příznivce.
(red - LH)

SOKOL BLEVICE V SEZÓNĚ 2018/2019
Na úvod bych rád shrnul novinky v našem fotbalovém klubu. V jarní části sezóny náš klub skončil na
osmém místě a udržel se i na další rok ve třetí třídě. Ač toto umístění nevypadá jako kdovíjaký úspěch,
tak si myslím, že po odchodu našeho nejlepšího střelce Ondry Měkoty se toto umístění, kdy jsme se
umístili před všemi s námi sousedícími obcemi včetně Kolče, není až tak špatný výsledek.
Do nové sezóny jsme dokázali sehnat čtyři mladé posily z Brandýska. Byť se jedná o hráče velmi mladé,
se zkušenostmi pouze z dorosteneckých soutěží, tak pro nás představují novou krev a hlavně příslib, že
náš klub bude pokračovat i v dalších letech. Věkový průměr našeho mužstva totiž v posledních letech
povážlivě rostl a hrozilo, že v budoucnu, po odchodu některých našich dlouholetých opor do
zaslouženého fotbalového “důchodu“, za ně nebude náhrada.
Přejdu k rekapitulaci výsledků našeho klubu v aktuální sezóně. Po nadějném začátku, kdy jsme
v zápasech bodovali, nastal bodový útlum z důvodu faktu, že v útoku se náš tým po odchodu našeho
nejlepšího střelce v minulé sezóně stále hledá. V posledním zápase jsme však dokázali vydřít v domácím
zápase pro nás tolik potřebné vítězství nad Olovnicí a před posledním zápasem v Knovízi, kde ještě
nějaký ten bod můžeme přidat, jsme se 14ti body na 10tém místě.

Závěrem bych rád poděkoval všem našim věrným fanouškům a obci Blevice za podporu, která
v době, kdy mnoho vesnických klubů zaniká, je tak důležitá.
Stefan Ivanov

OSLAVY VÝROČÍ PRVNÍ REPUBLIKY V NAŠÍ OBCI
Ku příležitosti oslav republiky jsme se sešli na sále místního pohostinství na netradiční akci konané
obecním úřadem ve spolupráci místních historických a kulturních nadšenců a pamětníků. V úvodním
slově jsme se dozvěděli stručnou historii naší obce, kterou jsme si mohli následně bohatě doplnit
informacemi z místních kronik či soukromých rodinných zdrojů. Výstava byla obohacena i obrazy místní
umělkyně Danuše Pichlové, která je zároveň autorkou díla, které zdobí naši zrekonstruovanou kapličku
sv. Václava na návsi. Možná někteří z vás doposud netušili, že kaplička je zasvěcena patronu české země.
Možná, že jste také poprvé četli fakt, že jednou ze slavných osobností Blevic byl nejen houslista Jan
Kubelík, ale i spisovatel Alois Jirásek. Některé z vás tato informace překvapí právě teď, ale pokud máte o
historii naší obce zájem a chcete se dozvědět více, výstava pro vás byla ideální příležitostí. Na několika
tematicky řazených tabulích jsme se dozvěděli údaje od nejstarších dob až k dnešku, např. o židovském
hřbitově, rybníku a pěší stezce, významných domech a rodech, pohostinství, osobnostech a tradicích,
jakou byl v minulosti např. hasičský sbor, staročeské máje a spolek Havlíček, ale i báchorkami - dodnes
tu lidé připomínají, že ani Prusové podle svých map roku 1866 Blevice nenašli, méně známá je pak
pověst o ohnivé svini. Řada dalších pověstí hovoří o strašidlech, roku 1852 je zaznamenal Václav
Krolmus. K vidění byly i vzácné dokumenty, jako třeba soukromá korespondence, úřední dokumenty či
statistické údaje. V poslední době se nám některé tyto zmíněné tradice daří s úspěchem obnovovat a
doufáme, že tomu tak bude i do budoucna. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce, ale i těm,
kteří ji podpořili svou návštěvou a zájmem o naši společnou minulost.

Fotografie: zdroj www.fotohistorie.cz

Stručné shrnutí obce v číslech:
O velikosti Blevic podávají představu následující čísla: roku 1870 měly 35 domů a 284 lidí, roku 1900 tu
bylo 58 stavení a 453 lidí. V obci se nachází starobylý židovský hřbitov s krásnými slohovými náhrobky.
Stáří hřbitova se odhaduje asi na 400 let. První písemné zmínky o Blevicích pocházejí z roku 1282, kdy
osada náležela ke starobylému kostelu Petra a Pavla na Budči. Další zprávy o obci jsou ze začátku
14. století, kdy obec spadala pod kapitulu Vyšehradskou.
Počet obyvatel k 1.1.2017: 292

Průměrný věk k 1.1.2016: 44 let

Počet popisných čísel:117
(zdroj www.obecblevice.cz)
(red - KK)

KAPLIČKA SVATÉHO VÁCLAVA
Na návrší obce v místech, kde se říká na ,,Hradčanech“, stávala za dávných dob kaplička. Počátek jejího
vzniku neznáme. V roce 1853 musela být kaplička pro sešlost zbourána a nově postavena byla na návsi.
Do nově postavené kapličky byl dán nový zvon z pravé zvonoviny s krásným, jasným a čistým hlasem,
ale v roce 1917 byl obci odebrán rakouským erárem bez náhrady k využití pro válečné potřeby. Obec
zůstala bez zvonu až do 4. srpna 1918, kdy byl zakoupen zvon nový, ulitý ze železné směsice.
Naposled jsme mohli zvon slyšet dvě minuty a dvacet vteřin v neděli 11.
listopadu 2018 v půl druhé odpoledne, kdy se obec připojila k celostátnímu
symbolickému uctění památky padlých v první světové válce. Po stranách
kapličky byly zasazeny dva jírovce na počest sňatku císaře Františka Josefa,
ale v roce 1929 zmrzly a uschly. O rok později byly nahrazeny novými.
V současnosti rostou u kapličky lípy a kolem jsou vysázené červené růže. Na
boční stranu kapličky byla v roce 1947 umístěna pamětní deska se jmény
blevických občanů padlých ve válce v letech 1914 až 1918. Uvnitř kapličky
je od letošního listopadu umístěn nově namalovaný obraz „Svatého Václava“
od místní umělkyně.
Foto: archiv obce Blevice

Kaplička byla několikrát opravována. Poslední oprava (z dotačního titulu) proběhla v roce 2018 a v této
podobě ji právě teď můžete vidět nejen ve dne, ale i v noci, kdy je osvětlena.
Pavla Černá

Z HISTORIE
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa byla v místním pohostinství uspořádána
výstava historických fotografií naší obce. Velkou pozornost upoutala dvojice následujících fotografií.
První z nich ukazuje vstupní bránu do statku rodiny Homolkových, druhá pak pohled na dvůr téhož
statku. Obě fotografie oplývají úžasnou atmosférou zašlých časů. V blevické kronice se můžeme dočíst:
„V tomto gruntě dle vyprávění předků byl majitelem Václav Jelínek, též vlastník č.p. 1, po něm v dávných
dobách pak Jiří Homolka“.

Někteří účastníci výstavy se domnívali, že spolu snímky nesouvisí, a tak se rozpoutala vášnivá debata,
odkud druhý snímek je. Dnes již pohled na dvůr vypadá jinak, dokonce i vstupní brána je jiná, ale
původní rysy jsou stále patrné. Budova na druhém snímku vpravo dnes již neexistuje.

Jiným dobovým snímkem je pohled na dům č. p. 61. Dnes již bývalý hostinec U Koruny byl postaven
v roce 1905 Antonínem a Marií Terflerovými. Stavbu prováděl František Machota, úředně oprávněný
mistr zednický z Volšan. V roce 1911 koupili hostinec i s pozemky na „Dolikách“ František a Marie
Datlovi. Koncesi hostinské živnosti sem přenesl František Datel, který byl pronajímatelem staré hospody
„U Moravců“ v č. p. 14. Na snímku jsou patrné původní vstupní dveře, po nichž se do dnešních dnů
dochovaly schody. V levé části dosud nestojí dnes existující brána.

Poslední snímek byl pořízen u příležitosti slavnostního otevření nové obecní prodejny Jednota v roce
1972. Zprava pánové Brtník, Černý, Průša, Krejžík, Pichl, Miler, Průša a Pospíšil.
Bohužel jsem neměl k dispozici více originálních starších snímků, na kterých někdy bývá uvedeno datum
vzniku, a tak je nedokážu přesněji časově zařadit. Budu rád, když se najdou spoluobčané, kteří mi k výše
uvedeným snímkům podají nové informace, případně zapůjčí dosud neznámé materiály.

Foto: archiv rodiny Kučerových
Miroslav Kučera

POSVÍCENÍ
Dne 10. listopadu 2018 se „U Primasů“ konala tradiční Posvícenská zábava, kde k poslechu a k tanci
hrála kapela „BOŽEJÁCI“. Organizaci a přípravu zábavy jsme převzali ve velmi pozdním termínu, přesto
věřím, že i bez tomboly se Vám akce líbila. Děkujeme všem, necelé stovce zúčastněných, kteří se dobře
bavili. Jsme rádi a nesmírně si ceníme účasti našich babiček a dalších držitelům čestných vstupenek, kteří
se zábavy zúčastnili. Věříme, že se při další akci opět potkáme. S podporou obce bychom rádi čestné
vstupenky připravovali i do budoucna.
Paralelně s taneční zábavou probíhala soutěž „O nejlepší
posvícenský koláč“. Tuto soutěž vyhrály paní Dana Kučerová,
paní Jana Blahušová a paní Milena Slaninová.
Dovolím si citovat slova poroty: „Všechny koláče byly výborné.
První a druhé místo dělilo pár minut dřívějšího vyndání
z trouby.“ Věcné ceny si výherkyně vylosovaly přímo v průběhu
zábavy. Pro ty z Vás, kteří se ptají, proč se ceny losovaly? Přišlo
nám vhodné ocenit nejlepší koláče a současně vnímáme, že
hodnocení poroty může být velmi individuální, proto jsme všem
výhercům připravili shodné ceny.
Foto: archiv rodiny Brtníkových

Závěrem mi dovolte poděkovat jménem celého spolku za podporu finanční, hmotnou a v neposlední řadě
fyzickou: obci Blevice, Marku Boumovi a všem dalším, kteří pomohli s organizací této zábavy.
Zajímá Vás ekonomická stránka zábavy?
Rádi bychom byli velmi transparentní, uvádíme přesná čísla:
Položka

Náklad & Výnos

Božejáci - kapela

Hrazeno obcí Blevice

Plakáty

0,- CZK - Marek Bouma

Letáky a čestné vstupenky

0,- CZK (Josef Brtník, Veronika Brtníková)

Prodané vstupenky

84 x 100 = 8 400,- CZK

Dekorace sálu - materiál

400,- CZK

Dekorace sálu - výroba

0,- CZK (Veronika Brtníková, Pavla Černá)

Ubrusy – praní & žehlení

0,- CZK (Veronika Brtníková, Pavla Černá)

Večeře pro kapelu

1 600,- CZK

Občerstvení kapely (pivo&káva)

2 265,- CZK

Dřevo a topení

0,- CZK (Obecní úřad & Jana Pospíšilová)

Pronájem sálu

1 000,- CZK

Ceny do soutěže

1 500,- CZK

Josef Brtník

SVÁTEČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 17. listopadu jsme slavili nejen státní svátek „Den boje za svobodu a demokracii“, ale na sále
místního pohostinství „U Primasů“ jsme vítali nové a zároveň naše nejmladší blevické občánky. Co více
bychom jim v tento den významný pro náš národ mohli přát více, než zdraví celé rodině, štěstí a
spokojený život ve svobodné zemi. S trochou nostalgie jim přejeme krásnou a dlouhou cestu dětstvím, po
které není třeba nikam spěchat.
Paní starostka Mgr. Pavla Černá přivítala všechny zúčastněné a z důvodu jejich vyššího počtu, než bylo
v posledních letech, se vítání občánků nekonalo na obecním úřadě. Tento den se sešlo sedm rodin a
dětiček, které spojuje právě naše obec. Čas
letí rychle, a tak nedávno vítané děti tentokrát
recitovaly a zpívaly za doprovodu kytary
malým dětičkám na uvítanou.
Moc nás těší, že starší děti dělají radost nejen
svým mladším budoucím kamarádům, ale i
jejich rodičům, prarodičům a všem
zúčastněným – my jim za krásné vystoupení
děkujeme. I když je téměř jasné, že v takto
hojném počtu se v budoucnu nesejdeme, i tak
pro naši malou obec bude velkou radostí,
když budeme moci vítat krásná zdravá dítka
každý rok a předávat v upomínku na tento
významný den pamětní listy a malou drobnost
do výbavičky miminka.
(red - KK)

PRVNÍ BLEVICKÁ DRAKIÁDA
V polovině listopadu proběhl u vodárny 1. ročník „Drakiády“. Šlo o takovou spíše komornější akci, kde
se sešlo několik rodin s dětmi a soutěžili ve třech disciplínách. První byla soutěž o nejhezčího,
vlastnoručně vyrobeného draka. Druhá byla v kategorii dospělí: o nejdéle letícího draka a třetí, o nejdéle
letícího draka v kategorii děti. Všichni zúčastnění byli odměněni diplomem a sladkou odměnou. Dospělá
kategorie byla oceněna vínem pro dva nerozhodné vítěze. Poté si účastníci opekli buřty a zahřáli čajem či
likérem. Věříme, že 2. ročník přinese opět více zúčastněných dětí i dospělých.
Foto: archiv rodiny Honsových; archiv obce Blevice

(red - LH)

ADVENTNÍ TRADICE V OBCI
Ve středu před první adventní nedělí se již po páté sešly blevické ženy, dívky i děti tentokrát v zasedací
místnosti obecního úřadu ke společnému předvánočnímu tvoření. V minulých letech se vázaly adventní
věnce, tento rok však proběhla malá změna a vyráběli jsme vánoční štolu, protože ve věncích jsme již
zcela zběhlí. Do dekorační houby jsme pod vedením Heleny M. dekorovali větve různých jehličnatých
stromů, ale i tůjí či ozdobných dřevin např. buksusu. Samozřejmostí byly symbolické čtyři svíce, které se
po jednotlivé neděle zapalují. Vyrobit si krásnou vánoční dekoraci zvládly i děti.
Cena tvoření byla 100,- Kč a zahrnovala veškerý materiál dle vlastní volby
– svíčky, bodce pod svíčky, pěnovou houbu a podtácek, ozdobičky, mašle a
přírodniny na zdobení, jehličí a poskytnutí tavných pistolí s náplněmi pro
jednoduché připevnění dekorací na štolu. Samozřejmostí byla také káva,
čaj a voda k občerstvení.
Za obohacení programu děkujeme paní Marcele Čukarské, která nám
předvedla svou chloubu – háčkované ozdobičky rozmanitých tvarů a
krásné andělíčky. Paní Danuše Pichlová napekla cukroví, což ocenily
zejména děti, které si po práci sladkou odměnu zasloužily.
(red - KK)
Foto: archiv obce Blevice

V neděli 2. prosince proběhlo tradiční rozsvícení vánočního
stromu v Blevicích. Po obnově světel na stromu a v jeho okolí,
která proběhla v loňském roce, jsme se opět těšili na krásnou
atmosféru doprovázenou koledami, svařeným vínem a
občerstvením. I přes nepřízeň počasí se nás u stromečku sešlo
mnoho a děkujeme za trpělivost blevickým dětem a jejich
doprovodům, které i v dešti předvedly krásný pěvecký výkon.
Mnozí z nás si koledy pobrukovali s nimi.
Velké poděkování patří manželům Kokošovým za organizaci a
zajištění akce a taktéž všem, kteří se podílejí na přípravách a
pomáhají. Rozsvícení vánočního stromečku patří mezi
nejkrásnější události roku v naší obci a tato tradice má pevné
kořeny, neupadá a těší se velkému zájmu jistě i v budoucnu.
Tento na počasí nepříznivý rok byl důkazem.
(red - KK)
Foto: archiv obce Blevice

POZVÁNKA

S Havlíčkem za vínem
Jsme v tom spolu již 120 let…

Pojeďte s námi poznat Mikulov a moravské víno z jedné z našich
tradičních vinařských obcí.
Termín: 23. 3. 2019 – 24. 3. 2019
Odjezd Blevice u kapličky v 7:00
Cena: 2.100,- Kč
Zahrnuje: cestu autobusem, prohlídku Mikulova s průvodcem, společný oběd, ubytování ve dvoulůžkových pokojích se
snídaní, ochutnávka vína, společná večeře a občerstvení ve vinném sklepě, cimbálová muzika…

Přihlášky vyřizuje: Pavel Pichl – tel: 607 184 829
Nebo na e-mail: info@spolekhavlicek.cz

PODĚKOVÁNÍ
Za redakční radu bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podílí na tvorbě a příspěvcích do časopisu
jakoukoliv formou – články, fotografie, postřehy a náměty k reportům, ale samozřejmě i za objektivní
přímou kritiku, která posouvá úroveň zpravodaje dál. Jmenovitě pak patří velké poděkování paní Marii
Loužecké za pravopisné korektury.
(red - KK)

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Minulý rok oslavili svá životní jubilea paní Jaroslava Pauzová 70 let, Marie Čechová 70 let, Anna Černá
70 let, Věra Urbánková 75 let, pan Václav Pauza 80 let a Josef Louček 70 let.
V letošním roce svá jubilea oslavili paní Eva Roulichová 70 let, Jiřina Veselá 70 let, Růžena Votavová
75 let, Jiřina Urbánková 70 let, Marie Loužecká 80 let, Helena Blahušová 85 let, Marie Urbánková 75 let
a pan Jiří Urbánek 70 let, Josef Urbánek 85 let, Zdeněk Datel 70 let a Jaroslav Urbánek – 75 let.
Dne 25. prosince oslaví své 95. narozeniny paní Miloslava Datlová.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.
Jiřina Návojová
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