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Milí občané Blevic,
rok se s rokem sešel, a tak tu máme poslední číslo blevického zpravodaje v tomto roce. Věříme, že
během hektických příprav na vánoční svátky se chvíli zastavíte a prosincové číslo si přečtete – tentokrát je
zpravodaj bohatý na kulturní akce a neopomněli jsme ani jubilanty naší obce.
Děkujeme všem, kteří zpravodaji zachovali přízeň a těší se na další vydání. Tento rok jsme vynaložili
úsilí, aby obsah byl co nejvíce aktuální i zajímavý, a také, aby vycházel zpravodaj pravidelně, byť někdy
není úplně možné dodržet termín, ale snažíme se, aby se do schránek dostal co nejdříve. Věříme, že případné
nedostatky omluvíte se shovívavým úsměvem.
Redakční rada přeje všem občanům klidné adventní období, krásné prožití svátků vánočních a do
nového roku hlavně zdraví a pohodu.
red (KK)

SLOVO STAROSTKY A ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané,
prosinec se blíží ke svému konci, náš obecní vánoční stromeček krásně svítí a Štědrý den nám klepe na dveře.
Jako tradičně máme všichni pocit, že nic nestíháme, ale měli bychom si uvědomit, že Vánoce by měly být
především svátky klidu a pohody. Zkusme si tedy užívat tento předvánoční i vánoční čas bez stresu a
především s dobrou náladou. Určitě si všichni zasloužíme po náročných přípravách zalenošit si u pěkné
pohádky nebo zajímavé knížky.
I my na obecním úřadě máme v tomto období spoustu práce. Připravujeme podklady k výběrovému řízení na
rekonstrukci našeho rybníka včetně odbahnění, řešíme projekt na víceúčelové hřiště a zahájili jsme drobné
úpravy na sále místního pohostinství. Na konci listopadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření naší obce
za rok 2019, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Byly dokončeny práce na odizolování
části místního pohostinství a rádi bychom v další práci na budově pokračovali i v roce 2020.
A co jsme v posledním období zrealizovali? Zvládli jsme uspořádat vítání občánků, adventní tvoření a výlet
za kulturou do Stavovského divadla. Finančně jsme podpořili posvícenskou zábavu a zaplatili kouzelníka na
dětské akci „Red and green party“. Tradičně, jako každý rok, jsme se setkávali na obecním úřadě a nacvičovali
zpívání na rozsvěcení vánočního stromku za hudebního doprovodu Jitky I., které tímto ještě jednou děkuji.
Musím také pochválit všechny naše malé zpěváčky. Rok od roku jste šikovnější. Doufám, že i Vám všem se
letošní začátek adventu u našeho vánočního stromu líbil.
Poděkování a velké díky patří i zaměstnancům našeho obecního úřadu, kteří se podílejí na chodu naší obce.
Bez jejich svědomité a poctivé práce by úřad ani obec nebyla v takovém pořádku, v jakém je. Nesmím
zapomenout ani na nelehkou práci pana místostarosty i ostatních členů zastupitelstva. Děkuji i všem
organizátorům, kteří se podílejí na kulturním životě naší obce.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hodně štěstí, pohody a především zdraví v novém roce 2020. Věřím, že příští
rok bude úspěšný nejen pro obec, ale zejména pro Vás osobně.
Pavla Černá

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
S odkazem na obecně závazné vyhlášky si dovolujeme informovat občany o poplatcích splatných
v roce 2020.
Poplatek za komunální odpad – splatný do 30. 6. 2020:
Objem svozové nádoby

Frekvence svozu

Roční sazba poplatku

Popelnice 120 litrů

1x týdně1

2.340,-Kč

Popelnice 120 litrů

1x za 14 dní1

1.248,- Kč

Popelnice 120 litrů

měsíčně1

1x

612,- 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

Popelnice 240 litrů

2x jednorázová známka3

120,- Kč

Každé číslo popisné (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.
1

Roční známky na svoz komunálního odpadu zakoupené v roce 2019 mají platnost do 31. 1. 2020.
Častým dotazem občanů bývá, proč si nemohou koupit pouze jednorázovou známku. Občan s trvalým
pobytem může jednorázovou známku zakoupit pouze pokud má již zakoupenou roční známku.
Poplatek ze psů – splatný do 30. 6. 2020:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního a druhého psa
100,- Kč,
za třetího a čtvrtého psa
300,- Kč,
za pátého až devátého psa
500,- Kč,
za desátého a každého dalšího psa téhož držitele
1.000,- Kč,
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 každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto
ustanovení 300,-Kč.
a)
b)
c)
d)
e)

Obecní úřad Blevice přeje občanům krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce všechno nejlepší.
red (BR)

ROK V ZASTUPITELSTVU
Když se mě Pavla Černá zeptala, jestli bych nechtěl napsat své zkušenosti v zastupitelstvu za uplynulý
rok, řekl jsem si, že to není problém zrekapitulovat minulý rok života. Pustil jsem se do psaní a zjistil, že
odpověď na tuto otázku bude obtížnější, než jsem myslel.
V úvodu musím říci, že není mým cílem kritizovat předchozí zastupitelstvo, ba naopak, protože dokud si
člověk místo zastupitele nevyzkouší, žije pouze v představách, proč se nic neděje, vždyť já bych to přece dělal
tak a tak. Je to jednoduchý problém, doma to také tak dělám a ta práci mi jde od ruky.
Když se člověk stane zastupitelem, náhle zjistí, že sice může realizovat své představy, prosazovat své názory,
ale na rozhodování už není sám, musí respektovat i názory ostatních zastupitelů a zvláště pak zákony a
předpisy.
Jaký byl důvod, že jsem se začal zajímat o dění v zastupitelstvu? Do té doby mě ani nenapadlo jít na
zasedání zastupitelstva naší obce. Mám-li být upřímný, byl to rybník a traktůrek. Když se před lety vypouštěl,
nepřišlo mi na tom nic divného. Mluvilo se o dotaci na rybník. Plynul čas a nic se nedělo. Vím, jak fungují
dotační tituly, a tak mi určitá nečinnost nepřišla divná. Zapomněl jsem zkrátka na to. Mezitím se začalo mluvit
o spádovosti škol, a tak jsem si řekl, že bych měl jít na zastupitelstvo, a protože mám děti, projevit svůj názor
ke spádovosti směrem do Kralup. Shromáždil jsem seznam dětí, jejichž rodiče by měli stejný zájem. Měl jsem
v té době jediný názor - do Brandýska ne, i když jsem tam sám chodil. Neměl jsem v tu chvíli dostatek
informací. S odstupem času mohu říci, že je pro naše děti výhodnější spádovost do Brandýska, protože rodiče
si i tak mohou podat žádost o přijetí svého dítěte na jimi vybranou školu. Třeba i do Kralup, kde mají
svobodnou volbu, kam dítě přihlásí, kdežto při spádovosti do Kralup by nedokázali ovlivnit, na kterou
kralupskou ZŠ jejich dítě bude podle kapacit přiděleno.
To byly mé první návštěvy zastupitelstva, kde se také stále dokola řešil nákup malotraktoru a stále se
nic nedělo. I akce rybník se nikam neposouvala. Proč zastupitelé nic nedělají?
Blížily se volby a v tu dobu za mnou přišla Pavla Černá, jestli bych nechtěl jít do zastupitelstva. Přikývl
jsem, protože jsem měl pocit, že nynější zastupitelstvo v některých věcech nekoná, jak bych si představoval.
V tu chvíli mi začalo být jasné, že nově sestavovaná kandidátka je předvojem nějakého konkurenčního
volebního střetu. Jak se ukázalo, vznikly dvě kandidátní listiny a lidé v obci se rozdělili na dva téměř
nesmiřitelné tábory. Dělal jsem si soukromé pořadí, jak asi bude nové složení zastupitelstva vypadat. Říkal
jsem si, že na malých vesnicích jsou volby dány tím, že kandidáti jsou voleni podle jejich osobností a ne podle
předvolebních slibů, které mimochodem byly u obou stran v podstatě shodné.
Velmi mile mě překvapil počet mých preferenčních hlasů, část lidí dokonce nabyla dojmu, že bych měl být
starostou, což jsem si ani v nejmenším nepřipouštěl a nechtěl to dělat, a nejenom kvůli tomu, že jsem dosud
v orgánech obce nepůsobil. Starostou má být někdo, kdo má za sebou zkušenosti ze zastupitelstva, je trochu
úředník a hlavně má na to čas, který tato funkce vyžaduje.
Velkou radost jsem měl, když mi lidé říkali, že při volbách vybírali své budoucí zastupitele z obou
kandidátek, a nevolili jen kandidátku jako celek. Zvlášť příjemné bylo, když za mnou chodili lidé a říkali
„volili jsme tě“, i když já to od nich nečekal a o to si jejich důvěry více vážím.
Z voleb vzešlo zastupitelstvo složené z kandidátů obou skupin. Po ustavující schůzi jsme proti sobě
seděli a nebyla to příjemná atmosféra. Stále bylo cítit, je to náš názor, nebo jejich názor a přitom jsme do
nedávna byli nejlepší přátelé a doufám, že stále jsme.
Jsem rád, že s odstupem doby se tento pocit rozplynul a jsme v zastupitelstvu každý se svým názorem
jako jednotliví občané, a ne členové určité party.
Cíle obou předvolebních týmů byly ve své podstatě stejné. Řada projektů byla rozplánována již
v minulém období a bylo by nelogické v nich nepokračovat.

Prvním projektem, kterým se zastupitelstvo zabývalo, byl nákup malotraktoru pro naší obecní
pracovnici Janou Pospíšilovou, bez níž by naše obec nebyla v takovém pořádku, v jakém je. Uvážíme-li, že
vše dělá sama (mimochodem starostové ostatních obcí nám ji závidí, a materiál vozila malým kolečkem, je
s podivem, že se traktor nekoupil již dříve.
Řešili jsme nákup malotraktoru a bylo třeba, aby někdo poptal dodavatele a udělal průzkum trhu.
Zpracoval jsem nabídky a předložil je na zastupitelstvu a ledy se pohnuly. Bylo o čem jednat a upřesňovat
podklady pro poptávkové řízení. Někteří lidé přijdou s názorem, proč jste koupili právě tuto značku, ale měli
by uvážit, že jsme malá obec a musíme hledět i na rozumnou cenu.
V zastupitelstvu byl vytýčen strategický plán rozvoje obce v následujícím období a i když někteří lidé řeknou,
vždyť není nic vidět, není to tak. Málokdo si uvědomí, že vedení obce se musí řídit platnou legislativou, která
klade i na malé obce velkou administrativní zátěž, která s sebou nese i velmi dlouhé termíny řešení
jednotlivých akcí.
Představa některých občanů, že je možné věci řešit pouze selským rozumem, je lichá. Zastupitelstvo
spravuje obecní majetek a musí dodržovat zákonné postupy a pravidla. Dalším důvodem je také finanční
náročnost jednotlivých akcí. Z toho důvodu se zastupitelé snaží, stejně jako v minulém období, využívat
dotačních titulů, které umožňují spolufinancování našich projektů. Toto však není možné bez pečlivě
připravených stavebních projektů. Další problémy, které brzdí realizaci našich akcí, jsou „neexistující
objekty“ v majetku obce, které je nutné nejprve zaměřit a zapsat do katastru nemovitostí. Teprve pak je možné
žádat o dotace. To je čas, který se zdá nekonečný a dlouho není vidět žádná změna.
Zasedání zastupitelstva, která se konají několikrát ročně, jsou veřejná. Občané na nich mají možnost sdělit
zastupitelům svá přání i stížnosti. Zájem ze strany občanů je však velmi malý. Koluje řada kritických zpráv
k práci zastupitelů, k pořádání různých akcí, jejichž autoři se ukrývají za emailové adresy, nebo své názory
prezentují na ulicích místo toho, aby je přednesli na veřejných zasedáních zastupitelstva a pomohli
zastupitelům v jejich nápravě a zlepšení. Už jen návštěvou veřejného zasedání zastupitelstva vyjadřují občané
svůj postoj a zájem o dění v obci, které by jim nemělo být lhostejné. Je vždy mnohem snazší kritizovat, než
přidat ruku k dílu.
A když se ptáte, jak urychlit plánované akce?
Kupříkladu v rámci opravy střechy na místním pohostinství uspořádali zastupitelé brigádu, na které
byla vyklizena půda pohostinství. Ruku k dílu přidalo i několik dalších občanů a tím byly uspořeny nejen
finanční náklady obci, ale zkrácen také přípravný čas před zateplováním střechy.
Co jsem se naučil za uplynulý rok v zastupitelstvu? Že když se člověk rozhodne pro výkon takové
funkce, zejména pokud je mezi svými přáteli, měl by názorové neshody nechat za dveřmi obecního úřadu a
nemísit je do mezilidských vztahů. Být všímavý ke svému okolí a snažit se prosazovat názory lidí ve svém
okolí a tlumočit i ty, které nepovažuje za správné. A v neposlední řadě uvažovat selským rozumem, ale
současně mít na paměti, že se stará o obecní majetek a jeho správa je řízena zákonnými pravidly.
Doufám, že alespoň pár z Vás jsem tímto článkem oslovil, a budu se na Vás těšit na příštím veřejném
zastupitelstvu.
Miroslav Kučera

STÍŽNOSTI OBČANŮ
Bohužel se musím zmínit i o jedné nepříjemné věci. Obdržela jsem další stížnost (tentokrát písemnou) na
volné pobíhání psů v naší obci. Ráda bych apelovala na každého majitele, aby si svého čtyřnohého miláčka
řádně zabezpečil. Naše obec doposud nevydala žádnou vyhlášku, kterou se upravují pravidla pro volný pohyb
psů na veřejném prostranství, a neměli jsme zatím v plánu tento krok podniknout. Přesto si musíme všichni
uvědomit, že volně pobíhající pes může např. zavinit dopravní nehodu nebo zaútočit na člověka či jiné zvíře.
Následky útoku psa zvláště na dítě tak mohou být velmi závažné.

Odpověď na stížnost našeho občana – anonyma k SÚS Slaný ohledně kácení suchých stromů na silnici
č. 549/1 okolo rybníka
OÚ ve snaze předejít případným budoucím škodám na upravených hrázích rybníka kácenými stromy vyvolal
jednání s SÚS Slaný. Na místě samém pak vedoucí oblastní technik SÚS označil 10 kusů suchých stromů
určených k pokácení. Protože však pracovníci SÚS jsou na dlouhou dobu zcela vytížení, vydal oblastní technik
po dohodě písemný souhlas, aby OÚ Blevice pokácel stromy vlastními silami. Po projednání na zastupitelstvu
dne 23. 10. 2019 následně OÚ uzavřel s občanem Blevic písemnou smlouvu o provedení práce na vlastní
náklady. Během následujících 10 dnů byly práce provedeny.
P.S:. O úřední hodiny, ale i mimo ně jsme tady pro Vás a rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
František Strnadel

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 9. listopadu se v naší obci konala akce „Vítání občánků“,
která je pro rodiče dětí jedním z nejhezčích rodinných a
společenských zážitků prvních měsíců s miminkem. Vítání
proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu a děti pod vedením
paní starostky Pavly Černé předvedly krásný program – recitovaly
básničky a zahrály na flétnu, sklidily tak i zasloužený potlesk.
Tentokrát jsme přivítali tři chlapečky. Nejmladším blevickým
přírůstkem byl Lukášek Makal, kterému byly pouhé tři týdny. Další
chlapečci, kteří se položením do kolébky obce oficiálně stali
malými občánky, byl František Zelenka a Honzík Kaštánek.
Všichni rodiče byli velice pyšní, jak jejich malé ratolesti takovou slavnou událost zvládly bez slzičky, některé
ještě většinu času prospaly. Miminka dostala na památku ručník a bryndáček se jménem, pamětní list, pamětní
minci od České národní banky a poukázku do drogerie. Ani maminky nebyly opomenuty a dostaly krásnou
rudou růži. Doufejme, že i v dalších letech budeme v naší malé obci vítat malé občánky.
red (KK)

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Jako již tradičně se v sobotu 9. listopadu v místním
pohostinství konala posvícenská zábava, pořádaná Spolkem Havlíček
s podporou Obecního úřadu Blevice. K tanci a poslechu hrála kapela
Božejáci, věřím, že jste se všichni dobře bavili. Součástí zábavy bylo
i vyhlášení soutěže „O nejlepší posvícenský koláč". Koláče soutěžící
mohli přinést na obecní úřad mezi druhou a třetí hodinou odpolední.
V půl čtvrté se sešla čtyřčlenná porota, která neměla vůbec lehký
úkol.
Na prvním místě se umístila paní Marie Strnadelová, druhé
místo obsadila paní Dana Kučerová a třetí místo paní Jana Blahušová.
Dovolím si citovat slova poroty: „Všechny koláče byly výborné! Vybrat jen tři bylo velmi náročné". Na příští
rok jsme se proto zavázali ocenit všechny soutěžní koláče.
Rád bych jménem celého Spolku Havlíček poděkoval za finanční podporu obci Blevice.
Závěrem mi dovolte Vám popřát pěkné a pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020.
Za Spolek Havlíček Josef Brtník

NÁVŠTĚVA STAVOVSKÉHO DIVADLA
Na konci listopadu, ještě před vypuknutím předvánočního shonu, proběhla návštěva Stavovského divadla.
Dalo by se říci, že „zájezdy“ na divadelní představení se staly již tradicí, proto si představení „Netrpělivost
srdce“ nenechalo ujít 54 návštěvníků z Blevic, a to hned několika generací. Moderní zpracování někoho
uchvátilo, některé možná zaskočilo, a tak raději pozornost věnovali nádherným prostorám Stavovského
divadla, ale věříme, že nikoho neodradilo od další návštěvy a snad zase za rok společně vyrazíme.
red (KK)

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA OÚ
Tradiční vánoční „věncování“ proběhlo na konci listopadu v prostorách zasedací
místnosti obecního úřadu. Jako každý rok si pro nás paní Helena Macháčková, bez které
si již nedokážeme předvánoční přípravy přestavit, připravila krásné nápady a mnoho
inspirace k výzdobě během adventu. Vyráběl
se věnec z šišek, doplněný mechem,
přírodninami a ozdobami. Novinkou pro nás
byla výroba gelové svíce, kterou jsme si
mohli doplnit motivy dle vlastní fantazie –
kamínky, třpytkami, vločkami i korálky.
V ceně 100,- Kč za osobu byly veškeré materiály a svíčky, jak
adventní, tak i vyrobené. Zúčastnilo se 18 žen, ale i děti, které vše
zvládly samy. Abychom se i něco dozvěděli, paní Macháčková nás
seznámila s významem jednotlivých svící na adventním věnci i se
symbolikou věnce. Objasnila nám tak skutečné kouzlo Vánoc,
založené na lásce, proto až si zapálíme poslední svíci - svíci lásky,
jistě si vzpomeneme na všechny své blízké.
red (KK)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Jako každý rok se o 1. adventní neděli rozsvítil vánoční strom i v naší obci. Pro příchozí bylo připraveno něco
na zahřátí a malé občerstvení. Děti jako tradičně zazpívaly koledy a od té chvíle nám strom bude krásně svítit
až do příchodu Tří králů.
red (LH)

JUBILEA
Rádi bychom touto cestou popřáli všem letošním jubilantům hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti a
těšíme se na všechny jubilanty roku 2020.
V roce 2019 se stali jubilanty:
Paní Brtníková, pan Votava, paní Černá, pan Falout s paní Faloutovou, paní Honsová, paní Kopalová, pan
Miške a paní Miškeová, pan Krejžík, paní Křížová a pan Roulich.
Všem ještě jednou gratulujeme.
red (LH)

BUDOUCÍ AKCE
Tímto bychom Vás rádi pozvali na následující akce:
Futsalový ples v Blevicích – 8. 2. 2020 – pořadatel Futsalový klub Blevice 73
Sportovní karneval – 29. 2. 2020 – pořadatel Sokol Blevice
MDŽ – 14. 3. 2020 – pořadatel Obec Blevice
Typáci – 18. 4. 2020 - pořadatel Futsalový klub Blevice 73
Máje – 23. 5. 2020 – pořadatel spolek Havlíček a Obec Blevice
Hry bez hranic – 13. 6. 2020 – pořadatel DSO Budečsko (Blevice)
Všechny fotky v tomto zpravodaji jsou z archivu obce Blevice, zdroj: obec Blevice
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