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Milí občané Blevic,
jsme velice rádi, že k Vám opět zavítal náš občasník. Bohužel po delší odmlce, ale i tak
věříme, že jste se na něj alespoň více těšili. Omlouváme se za nedodržení termínu slíbeného vydání
a věříme, že do budoucna již bude zpravodaj ve Vašich schránkách opět pravidelně vícekrát ročně.
I když je naše obec malá, inspirací a událostí, které lze ve zpravodaji zveřejnit, je dostatek.
Jen v uplynulé době se konalo mnoho akcí, o kterých se aktuální číslo zmiňuje. V budoucnu se
pokusíme informovat o dalších, které se pravidelně konají, a to jak pod záštitou OÚ, nebo
jednotlivců z řad občanů. V případě, že máte náměty, o které byste se rádi podělili, redakce přivítá
články i fotografie a ráda je uveřejní v dalších vydáních.
Na následujících listech jsme pro Vás shrnuli, co se odehrálo a na co se můžete ještě těšit.
Z důvodu větší časové prodlevy prosím ještě jednou omluvte absenci mnoha událostí, o kterých by
jistě mohla být zmínka.
Všem krásné léto.
(red)

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
od posledního vydání našeho
obecního zpravodaje uběhlo již spoustu
času. Bylo to ovlivněno mnoha
okolnostmi. Jednak tím, že naše hlavní
redaktorka přivedla na svět svého druhého
potomka, a tím pádem již nemá tolik
volného času. Za její práci, kterou dělala
ve svém volném čase, bych jí touto cestou
rád poděkoval, neboť se v největší míře
zasloužila o vznik a zdárný rozběh našeho
zpravodaje. Dalším důvodem bylo, že
máme na OÚ mnoho práce, která vyžaduje
upřednostnění.
Obci se povedlo dosáhnout na dva dotační
tituly během loňského roku. První byla
rekonstrukce silnice od parku směrem
k židovskému hřbitovu. Druhá dotace je na
odbahnění a zpevnění břehů našeho
rybníka. I když obě rekonstrukce
prováděla, nebo v případě rybníka bude
provádět profesionální firma, obec musela
získat spoustu povolení, vyjádření a zajistit

dokumenty k oběma projektům. Již se
rozjíždí projekt na demolici a následnou
výstavbu nového domu č.p. 20. V tomto
případě však stále čekáme na rozvodné
závody, které musí přeložit elektřinu na
nový sloup el. vedení. Bez tohoto úkonu
nejsme schopni začít s demolicí. Na
podzim proběhly volby do PS Parlamentu
ČR. I tato příprava vyžadovala mnoho
administrativy.
Letos opravíme za pomoci dotačního
titulu kapličku na návsi. Tato oprava bude
probíhat začátkem léta a bohužel nám
termínově nejspíše zasáhne do tradičních
Staročeských májů. V těchto dnech jsme
obdrželi schválení další dotace na opravu
komunikace, která je však teprve
v zárodku. Zároveň se připravuje celková
rekonstrukce budovy obecního úřadu,
taktéž s finančním přispěním státu.

Toto je malý výpis úředničiny, kterou se
musíme prokousávat. Bez ní, by byla naše
práce zcela jednodušší, ale bohužel
současná legislativa to neumožňuje jinak.
Možná někteří z Vás zaznamenali
navýšení poplatků za psy a zároveň
zvýšení poplatků za svoz komunálního
odpadu. Věřte, že oboje je nezbytné. Ceny
poplatků za psy se v naší obci již dlouho
neupravovaly. A co se komunálního
odpadu týče, rád bych všechny seznámil se
systémem svozu všech druhů odpadu.
Každý občan by měl platit za svoz odpadu.
V naší obci je zpoplatněn pouze svoz
domovního odpadu – popelnic. Dále mají
všichni občané možnost využívat nádoby
na tříděný odpad, které jsou v současnosti
umístěny na dvou místech v obci.
Několikrát ročně má každý možnost uložit
velkoobjemový odpad do kontejnerů
přistavených do obce. Je chvályhodné a
důležité, že občané třídí ve velké míře, že
odpad nekončí u silnic v okolí naší obce,

ale vězte, že obec to stojí čím dál větší
peníze. Z tohoto důvodu je správné, aby se
občan podílel na likvidaci odpadů ve větší
míře. Ještě malá prosba k používání nádob
na tříděný odpad. Prosím všechny, když
vidíte, že kontejnery jsou již plné,
neodkládejte prosím další odpad v blízkosti
těchto kontejnerů. Zaměstnanci svozové
firmy nejsou povinni tento odpad za vás
uklízet - pak to v okolí těchto nádob
vypadá jak na smetišti. Buďte prosím
soudní a odpad dávejte do nádob pouze,
je-li v nich místo. Z tohoto důvodu
zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení počtu
nádob a vytvoření dalšího sběrného
„hnízda“.
Přeji vám všem krásné prožití barevného a
doufám, že i slunného léta.

Václav Krejžík, starosta obce

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Nejnovějším příspěvkem tohoto čísla je letošní událost
ze 30. dubna 2018, kdy se uskutečnil lampionový průvod,
kterému předcházelo tradiční položení věnce padlým hrdinům
u místní kapličky.
Pomalým krokem došel průvod nejen dětí k hranici za obcí.
I když byla hranice na první pohled skromnější, po zapálení
posloužila dostatečně. Čarodějnice byla upálena a oheň
vydržel dlouho do noci.
Velká zásluha patří panu Davidu Kokošovi a lidem, kteří mu
akci pomáhali vlastníma rukama dát dohromady, a že toho
není málo – připravit chutné pohoštění, dřevo, posezení,
zajistit hudbu, poklidit a posekat prostranství a v neposlední
řadě celý večer oheň kontrolovat a hasit stráně, na které by se
oheň mohl nekontrolovatelně rozšířit.
Celý večer za doprovodu převážně českých legendárních hitů se nesl v pokojné přátelské
atmosféře. Počasí bylo krásné a sešlo se nás opravdu mnoho.
(red)

ZHODNOCENÍ HER BEZ HRANIC 2017
Dne 24. června se na koupališti v Otvovicích uskutečnil druhý ročník sportovní akce
„Hry bez hranic“. Po loňské úspěšné premiéře pod organizací obce Otvovice tento rok převzal
realizační štafetu tým ze Zákolan pod vedením paní starostky Lucie Wittlichové. Proti sobě se
tradičně utkalo pět týmů: modré Otvovice, bílé Holubice, žlutá Koleč, zelené Blevice a
červené Zákolany. Několik disciplín se konalo ve vodě a zbylé na suchu. Tradičně proběhla
rozehrávka týmů přehazováním míčků mezi jednotlivými částmi bazénu, štafeta na
nafukovacích lehátkách, potápění pro puky, slalom na kánoi, nově kohoutí zápasy a přeprava
míčků na nafukovací duši. Na hřišti proběhl závod v první pomoci, běhu na lyžích a
následovala atrakce „Crazy bubbles“ – fotbal v nafukovaích bublinách a odrážená. Jak moc je
náročný pohyb a orientace v bublině, si po skončení soutěží mohli zkusit i fanoušci a děti.
Úspěch druhého místa loňského roku jsme tentokrát neobhájili. A opravdu se nám nedařilo –
hned ráno nám ulétl stan a s ním asi i štěstí, protože pak už jsme se jen vezli - loď jsme
potopili, puky nenašli, z lehátka jsme několikrát spadli, na hřišti jsme „zaspali“ a vyběhli na
start pozdě, a i když jsme pak dali gól v bublinovém fotbalu, už nám to ani ke čtvrtému místu
nepomohlo. Smích, radost a zábava však zůstala, celý den jsme si užili, prohru jsme přijali
sportovně a opravdu jsme byli rádi, že jsme se zúčastnili, bez ohlížení na výsledek. Vedro
vystřídala velmi brzo únava a hlad z časové náročnosti akce, a tak po slavnostním vyhlášení
na večerní taneční zábavě jsme vyčerpaní dorazili domů bohužel s prázdnou. V tomto závodě
„Her bez hranic“ však nejde o výkony, ale o pobavení a stmelení vesnic, které svůj účel
splnilo. Možná příští rok budeme přece jen ti, kdo si domů odvezou pohár vítězů, a přiznejme
si, jedenkrát by to za to stálo! 
Těšíme se, jaké nové nápady a změny přinesou do „Her bez hranic“ příští rok organizátoři,
kterými bude žlutý tým obce Koleč. Akce se bude tradičně konat na koupališti v Otvovicích a
brány jsou otevřeny nejen návštěvníkům a fanouškům, ale i novým členům týmu.
Velké poděkování patří všem zúčastněným hráčům obce Blevice, kteří nejenže předváděli
sportovní výkony nad své možnosti, ale pomáhali i s přípravami akce od ranních hodin –
Blanka P., Petr N., Pavla Č., Kristýna D., Tomáš S., Michal T., Nancy T., Veronika N.,
Ota B., Jiří K., Lukáš K. a Honza K.
Děkovaček není nikdy dost, proto nesmím zapomenout ani na našeho rozhodčího Jardu P.,
který nám přece jen vyhádal sem tam nějaký bodík a podporoval nás. Další poděkování patří
hlavně naší týmové kapitánce paní Pavle Černé za zajištění fotodokumentace a organizaci
akce, Michalu Theinerovi a Jiřímu Kapičkovi za stavění posezení a všem ostatním, kteří nám
půjčovali vybavení, i fanouškům, kteří dodávali odvahu a energii. Poslední jmenovité
poděkování s velkou omluvou zasíláme Davidu Kokošovi za zapůjčení stanu.
Heslo „Co nechceš, půjč“ jsme zrealizovali v plném počtu bodů.
Zdroj: www.obecblevice.cz, fotografie: Hry bez
hranic 2017
I tento rok přivítáme nové posily týmu – 16. 6.
2018 na koupališti v Otvovicích. Zájemci se
mohou hlásit na OÚ.
Klára Hazlíková

SOKOL BLEVICE – ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2017/2018
Na úvod bych provedl malé zhodnocení podzimní sezóny. V první části sezóny 2017/2018
skončil Sokol Blevice na třetím místě, což na první pohled nevypadá jako výsledek, který by
byl velkým úspěchem, ale při hlubším zamyšlení je pro klub jedné z nejmenších obcí
účastnících se fotbalových soutěží v okrese, už samotná dlouhodobá účast a udržení se ve třetí
třídě okresní soutěže velkým úspěchem i vzhledem k historii našeho klubu, kdy takto dlouho
nepřetržitě v řadě účastníkem III nemá obdoby.

Toto jaro nám odešel náš dlouhodobě nejlepší střelec Ondřej Měkota do okresního přeboru a
díky tomuto odchodu a absenci našeho klíčového hráče Radka Šeráka v prvních dvou
zápasech byl začátek jarní sezóny dosti rozpačitý. Po úvodních dvou porážkách však
již bodové zisky v dalších dvou zápasech ukázaly, že náš tým i bez Ondry Měkoty, je týmem
schopným porážet soupeře ve třetí třídě.
Ač by se mohlo nabýt dojmu, že vše funguje jak má a náš klub čeká mnoho dalších stejně
úspěšných sezón, tak k dosažení tohoto cíle nás čeká mnoho výzev a úkolů.
První a nejzásadnější výzvou jsou hráči, generace opravdu poctivých a pro fotbal zapálených
hráčů odešla nebo pomalu odchází do fotbalového důchodu a bohužel mladší generace spíše
preferuje jiný způsob využití svého volného času, nežli ho vyplnit sportem. Obecně bohužel i
přístup některých mladších hráčů je horší a sejít se v dostatečném počtu je díky tomu občas
problém. Příkladem nejvíce patrným z okolí je loňské zrušení účasti v čtvrté třídě klubu
SK Slatina, a to dokonce předčasně během jarní sezóny.
Potenciálním problémem jsou finance, respektive naše možnost podílet se na jakýchkoliv
větších položkách při opravách areálu našeho hřiště či investic do pořízení prostředků pro

údržbu hřiště. Například náš 18let starý traktůrek začíná být zralý na výměnu a vzhledem
k cenám oprav a možnosti sehnání náhradních dílů je pouze otázkou času, kdy bude potřeba
zakoupit nový. V tomto případě se stejně jako v minulosti bez pomoci ze strany naší obce
neobejdeme, investice okolo sta tisíc na nákup nového traktůrku je totiž nad naše možnosti.
Jinak, ale příspěvek obce je i díky obětavé práci Karla Blahuše a Tondy Tůmy, kteří zajišťují
bezúplatně sekání trávy na hřišti a další činnosti spojené s údržbou hřiště, na běžný provoz
plně dostačující a obci Blevice jsme za něj vděčni.
Budoucnost klubu, pokud nevyřešíme výše uvedené problémy, je nejistá. Pokud chceme, aby
se tradice fotbalu datovaná od roku 1979 v naší obci udržela i nadále, budeme potřebovat
podporu nejen našich fanoušků, ale všech lidí, kterým případný zánik tradičního vesnického
fotbalu, není lhostejný. Jak nás podpořit? Stačí přijít se na nás podívat na zápas, dát si dobře
vychlazený nápoj, párek či klobásku a svou účastí dát našim hráčům najevo, že sport a
potažmo fotbal má v naší obci podporu a budoucnost.
Stefan Ivanov

PREMIÉRA SERIÁLU „VESNIČAN“
Na podzim se v naší obci natáčel seriál „Vesničan“, který můžete sledovat na internetové
televizi „Playtvak.cz“. S filmovým štábem se do Blevic podívaly slavné osobnosti, např. Josef
Polášek, Alois Švehlík, Lada Jelínková, Martin Myšička, Jitka Čvančarová a další herci.
Někteří naši občané si také v seriálu zahráli, čímž se jistě zvýšil i zájem o jeho sledování.
Slavnostním zakončením hereckého působení byla předpremiéra všech dílů seriálu na sále
v pohostinství „U Primasů“. Účast jak herců a členů štábu, ale i návštěvníků byla až nečekaně
velká. Režisér Tomáš Svoboda, jak sám na premiéře uvedl, si z naší obce odnesl několik
nezapomenutelných zážitků, které v humorném podání rozesmály většinu sálu. Samotné
promítání sklidilo potlesk a úsměv na tváři. Přiznejme si, některé scénky byly opravdu
výstižné. Možná proto si herci naši obec vybrali, pro svou jedinečnost, smysl pro humor,
nadsázku i soudružnost. A v případě úspěchu seriálové série se možná můžeme těšit na její
pokračování.
(red)

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Mezi blevickými ženami, ale i děvčaty, již začíná být
téměř tradicí vánoční a velikonoční tvořivé odpoledne,
které zajišťuje místostarostka obce Pavla Černá společně
s asistentkou OÚ paní Roškotovou. Pod vedením paní
Heleny Macháčkové se vždy přiučíme novým tvořivým
technikám.
Po úspěšném vánočním věncování jsme se těšili i na jarní
tvoření. Za příspěvek na materiál ve výši 80,- Kč si
účastněné mohly vyrobit dekorace z proutí a květinovou
výzdobu se zápichem. Námětů k tvorbě bylo opravdu
mnoho a sami jsme nemohli uvěřit, jaké výtvory jsme si
odnesli domů.
(red)

HISTORIE
V dnešním putování po starých Blevicích se pozastavme v místě, kterému se říká
„Na račanech“. Díky některým z místních spoluobčanů se mi podařilo získat velmi pěkné
pohledy na tuto část obce. Toto místo, jak většina občanů ví, se nachází při cestě z naší návsi
do Zákolan v místě plácku před domy č.p. 39, 49 a 60.

První fotografie ukazuje stav, jaký byl v dobách, kdy ještě nebyla asfaltová silnice do
Zákolan, která je dnes již také na konci své životnosti. Uprostřed fotografie, vedle domku č.
47 (třetí zleva) stával dům, který dnes již nenajdete. Povšimněme si v pravé části fotografie
malého rybníčku, který byl v minulosti hojně využíván i skupinou domácích opeřenců.

Třetí snímek ukazuje pohled od domu č. 49, ve kterém mimochodem na počátku 30. let
minulého století žili po nějakou dobu moji předci. Samotný domek je pak na čtvrté fotografii.
Až půjdete někdy kolem, všimněte si, jak se proměnil sousední domek č. 48.

Pohled na cestu do Zákolan jsme již v minulosti ukázali. Tehdy však šlo o mnohem starší
snímek.

Krásy naší obce vyniknou zvláště ve spojení s okolní přírodou, a to i na černobílé fotografii.
Poslední fotografie je pohled od stejného domu, tentokrát však opačným směrem ke Kolči,
přes dnes již neexistující stodolu ve statku u Homolků.

Miroslav Kučera

TRADIČNÍ MÁJE
V květnu loňského roku proběhly v naší
obci tradiční Máje. Vše se konalo dle
starých zvyků a již 3. rokem v krojích.
Den předem se sešly děti, které zdobily
májky a věnec.
Pomocníci z řad
obětavých mužů zase pomohli přivézt,
postavit a následně i přes celou noc
pohlídat májku.
Druhý den se sešli všichni opět před
místním pohostinstvím, kde byla zatančena
česká beseda. Poté se šel tradiční průvod
obcí, kde nesezdané dívky do 25let tančily
před svými domy. Večer proběhla zábava
za doprovodu kapely „Doubravanka“
s bohatou tombolou.
Poděkování patří především obecnímu
úřadu Blevice a všem dobrovolníkům a
tanečníkům, kteří akci pořádají a podílí se
na zachování této tradice.
Touto cestou bychom rádi poděkovali i
ženám a dívkám, které zatančily besedu i
na Májích v obci Olovnice, která nás o
předtančení požádala. Jsme rádi, že
reprezentujeme naši obec i v okolních
vesnicích. Bohužel rodiče některých dětí
z Blevic nechtěli na tuto akci děti pustit,
ačkoliv nechápeme z jakého důvodu, a
proto musely naší obec narychlo
reprezentovat ženy, které chodí na zumbu
k Lence Honsové, která s nimi narychlo
besedu v jejich volných chvílích nacvičila.
Velmi si vážíme této reprezentace a děkujeme starostovi obce Olovnice za krásné květiny pro
ženy a dárečky pro děti.
Zdroj: facebook Obec Blevice, Máje 2017
Lenka Honsová
Tento rok se budou Staročeské máje konat 26. května 2018 od 15:00 hodin.
Děkujeme všem rodičům, kteří tráví s dětmi čas na pravidelných zkouškách májového
předtančení pod vedením paní Honsové. Věříme, že do budoucna bude zájem o májové
veselí dále růst jako doposud.
(red)

ZPRÁVY Z ÚŘADU
Zastupitelstvo obce Blevice upravilo v obecně závazné vyhlášce místní poplatek ze psů.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního a druhého psa ..........................................................................................100,- Kč,
b) za třetího a čtvrtého psa …………………………………………………….…….. 300,- Kč,
c) za pátého až devátého psa ………………………………………………..………...500,- Kč,
d) za desátého a každého dalšího psa téhož držitele ..................................................1.000,- Kč,
e) za prvního a druhého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu ......................................................................................................................... 100,-Kč,
f) za třetího a čtvrtého psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení
........................................................................................................................................ 300,-Kč,
g) za pátého až devátého psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto
ustanovení…………………………………………………………………………….500,- Kč,
h) za desátého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto
ustanovení………………………………..…………………………………………1 000,-Kč

(OÚ)
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