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Milí občané Blevic,
začal nám podzim, a tak bychom Vám chtěli v našem zpravodaji shrnout události,
které se v naší obci konaly během letních prázdnin a babího léta. Doufáme, že počtení
tentokrát kratšího čísla zpravodaje bude pro Vás příjemným zpestřením sychravých dní.
Redakční rada přeje všem krásný barevný podzim.
red (KK)

SLOVO STAROSTKY A ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané, prázdniny jsou dávno za námi, skončily krásné letní dny a nastal nám barevný podzim.
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali, že by na přelomu léta a podzimu měla být vypsána
dotace na rekonstrukci rybníka. Dotace byla opravdu vyhlášena a naše obec žádost v rámci podprogramu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží, na projekt „Vodní nádrž v obci
Blevice“ podala. Výsledky bychom pravděpodobně měli znát na konci února 2020. V nejbližší době
podnikneme první kroky k zajištění výběrového řízení na odbahnění a poté na samostatnou rekonstrukci.
O prázdninách proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace vedoucí od obecního úřadu
k židovskému hřbitovu. Současně proběhlo výběrové řízení i v obci Zákolany na opravu komunikace
směrem na Blevice s naší finanční podporou. Práce budou provedeny na jaře 2020. Na počátku letošního
roku jsme žádali Krajskou správu a údržbu silnic o opravu cesty směrem na Koleč. O průběhu jednání jsem
psala v minulém čísle zpravodaje. Jsem ráda, že SÚS situaci přehodnotila a došlo alespoň k částečné opravě
povrchu.
Jistě jste si při podzimních procházkách všimli, že byly zahájeny práce na zatrubnění dešťové kanalizace.
Jsme velmi rádi, že konečně dokončíme projekt, který byl zahájen již v roce 2017.
Zastupitelé přišli s návrhem, že bychom mohli zakoupit pozemky a spolupodíly pozemků kolem rybníka,
které byly nabídnuty k prodeji. Návrh byl probrán na zasedání zastupitelstva a schválen.
Dále byly během měsíce října zahájeny stavební práce – odizolování venkovních stěn na budově místního
pohostinství, abychom mohli udělat novou fasádu a vybudovat letní terasu. Ráda bych touto cestou veřejně
poděkovala všem, kteří věnovali sobotní den vyklizení půdy a ušetřili tak obci nemalé peníze.
Na konci letních prázdnin jsme se mohli poprvé potkat v letním kině na fotbalovém hřišti a druhý den jsme
se společně rozloučili s letními prázdninami. Děkuji blevické mládeži a spol. za pomoc při organizaci těchto
akcí. Poděkování patří i děvčatům za poníky a malování na obličej. Prvního října jsme si společně zazpívali
a zatancovali v místním pohostinství. K poslechu nám zahrál pan Milan Goč. Na úplném úvodu jsme
s nadšením zhlédli tři tance v podání mladých tanečníků Claudie a Šimona z taneční školy v Kladně.

V sobotu 19. října proběhla brigáda na „vysekání“ rybníka. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu!
V průběhu měsíce října a listopadu budou v obci probíhat zeměměřické činnosti, při kterých pověření
zaměstnanci, kteří se prokáží speciálním služebním průkazem, budou s vaším souhlasem vlastníka pozemku
vstupovat na pozemky společně s jejich pomocníky, a to k provádění topografických prací.
O veškerých akcích informujeme Vás občany i prostřednictvím e-mailů. Pokud máte zájem k odběru
novinek z OÚ i touto cestou, máte stále možnost se přihlásit na našich webových stránkách.
O další činnosti obecního úřadu Vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
Přeji Vám příjemné a poklidné podzimní dny.
Pavla Černá

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
V sobotu 9. 11. 2019 od 14:30 hod. do 15:30 hod. proběhne
v naší obci svoz nebezpečného odpadu – zářivky, autobaterie,
oleje, barvy a laky (včetně obalů), nádoby od sprejů, domácí
chemie a kyseliny, léky, lednice, TV a PC. V tomto čase
proběhne také sběr pneumatik (bez disků) z osobních
automobilů. Povinností občana je odevzdat odpad osobně
obsluze sběrny.
Od 9. 11. do 10. 11. 2019 bude na návsi u kapličky přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad – do kontejneru nepatří
zemina a stavební suť.

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto
data by měl být na území České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. 7. 2011.
red (BR)

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Na konci srpna proběhlo na místním fotbalovém hřišti „loučení s prázdninami“. Děti si tak mohly užít
trochu zábavy, ještě než nastanou zářijové dny spojené se školními povinnostmi. Počasí bylo vydařené a
přálo tak venkovním soutěžím u stanovišť – střílení ze vzduchovky, hod na cíl a shazování plechovek,
lovení rybiček, magnetické bludiště a také lanová dráha mezi stromy a plnění úkolu první pomoci zraněného
medvídka v sanitce. Zpestřením programu byl rodeo býk, kterého si děti neváhaly vyzkoušet, a svezení na
konících. Odměnou byly nanuky, sladkosti a míče s různými motivy.
Blevická mládež ve spolupráci s Obecním úřadem Blevice zajistila celou akci i občerstvení a doufáme, že
většina nejen dětských návštěvníků byla spokojena a rodinný den si všichni užili. Celkem se účastnilo 39
soutěžících dětí, což považujeme za vydařenou účast. Na své si přišli i dospělí, kteří se mohli účastnit
soutěže v hodu sudem – některé výkony byly obdivuhodné. Nejdelší hod nikdo nečekal od čtrnáctileté
dívky, která hodila neuvěřitelných 4,5 metru. Vítězný ženský hod měřil 3,8 metru.
red (KK)

Foto: Archiv OÚ Blevice

OTEVŘENÍ „B´le Vínu“
Slavnostní otevření vinného sklípku a degustační místnosti proběhlo
akcí ,,Burger a Víno” na konci srpna. Akce se zúčastnilo mnoho
návštěvníků, proto bohužel burgery nevyzbyly na všechny přítomné.
Ale kompenzací byly alespoň domácí škvarkové pomazánky,
rillettes nebo domácí kremrolky. Co se týče pití, tak ačkoliv nejsme
,,hospoda” a nechceme točit pivo, na tuto akci bylo pivo z
minipivovaru a během 2 hodin se vypilo úplně vše. Další velký
úspěch sklidila (jako vždy) Pálava a Ryzlink Rýnský a z nealka byl
velký zájem o domácí limonády
Akce skončila před půlnocí, kdy ještě někteří hosté zůstali romanticky
sedět pod ořechem plného svíček a dopíjeli poslední lahve vína. Během
této otevírací akce jsme obdrželi spoustu dárků, které nás velmi zahřály
u srdce. Po pravdě především proto, že jsme žádné dárky ani nečekali,
ale také proto, že většina dárků byla velmi osobní a cenná. Dostali jsme
ručně vyráběné album na vzpomínkové akce. Dřevěného motýlka s
vypáleným logem B´le Vín, který má pro nás obrovskou hodnotu. Dále
knihu o BOŽSKÉ RÉVĚ od paní Myšičkové s vlastnoručně napsaným
věnováním jenom pro nás. A také domácí hruškovici, pálenici, spoustu
lahví vína a sektů, ale také kytičku, čokoládu a spoustu dalších dárků,
které jsou pro nás velmi cenné, protože jsou především od přátel nebo
od lidí, kteří nám fandí. A my za to nesmírně děkujeme.
Lenka Honsová, Foto: Archiv rodiny Honsových

BURČÁKOBRANNÍ
Další akcí B´le Vínu byl již 5. ročník Burčákobraní.
Kdo k nám na tuto akci chodí již od začátku, tak si jistě
vzpomene, jak jsme začínali se stánkem před domem,
kdy se vypilo 40l burčáku. Poté v polorozpadlé garáži, s
,,kadibudkou” na ulici. Tato garáž dostávala rok co rok
jinou podobu. Vlastníma rukama jsme ji totiž měnili na
současnou podobu B´le Vínu. A tudíž letos měla pro nás
tato akce asi největší cenu. Ne sice ještě ve zcela
hotové, ale už ve funkční degustační místnosti jste
mohli posedět, v klidu si objednat a užít si tuto krásnou
akci naší obce.

Letos se totiž vypilo 120 l burčáku. Což svědčí o tom, jak je tato akce rok od roku oblíbená a úspěšná. A my
za to moc děkujeme. Do konce roku nás čeká několik soukromých oslav, firemních večírků a
svatomartinských degustací, že máme všechny termíny plně obsazené, s čímž jsme vůbec nepočítali a
samozřejmě nás to velmi těší. Proto se těšíme na další akce v roce 2020. Všem přejeme krásný podzim.
Honsovi, Foto: Archiv rodiny Honsových

VYKLÍZENÍ PŮDY NAD POHOSTINSTVÍM „U PRIMASŮ“
Formou fotoreportáže děkujeme všem zúčastněným za pomoc.

red (KK)

Foto: Archiv OÚ Blevice

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSVÍCENECKÝ KOLÁČ
Hodnocení koláčů bude probíhat dne 9.11. v 15:00 hod. na obecním úřadě (Blevice 13).
Nejlepší koláče budou oceněny. Koláče do soutěže můžete dodat dne 9.11. od 14:00 hod.
Chcete se stát členy hodnotící komise?
Registrujte se do 5.11. do 15:00 hod. na telefonním čísle 723 755 920. Registrace bude dle pořadí nahlášení.

PLÁNOVANÉ AKCE
Tímto bychom Vás rádi pozvali na následující akce:
9. 11. Posvícenská zábava od 18:00 hodin - pořadatel Spolek Havlíček ve spolupráci s OÚ,
9.11. Vítání občánků
11. 11. Pěkná - pořadatel Jan Skok - Pohostinství U Primasů
25. 11. Vánoční tvoření na OÚ od 17:00 hodin
27.11. Zájezd do Stavovského divadla na představení „Netrpělivost srdce“ – pořadatel OÚ
1. 12. Rozsvícení vánočního stromečku – stánek s občerstvením již od 16:00 hod.
7. 12. Adventní GREEN and RED Party pro děti (od 16 hod. s klaunem, soutěž o nejhezčí vánoční obrázek),
dospělí od 20 hod.
31. 12. Silvestr v pohostinství U Primasů s písničkami od Milana Goče – pořadatel Jan Skok
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