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Milí občané Blevic,
máme letní prázdniny a my bychom Vás tímto chtěli ještě potěšit naším prázdninovým
zpravodajem.
Seznámíme Vás opět s proběhlými akcemi a dáme soupis toho, co Vás čeká do konce roku 2019.
Tímto přejeme všem krásné dovolené, žádné úrazy, hlavně děti ať jsou na sebe opatrné při letních
radovánkách a sportovních aktivitách a těšte se na další číslo na podzim.
red (LH)

SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
měsíce nám utekly jako voda a k Vám se dostává již 11. vydání „Blevického zpravodaje“. Začaly
nám prázdniny a s nimi krásné letní dny. Přestože dva měsíce volna budou mít jen naše děti, věřím, že i vy si
dopřejete zaslouženou dovolenou plnou pohody a neopakovatelných zážitků.
Pavla Černá

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás opět informovala o nejdůležitějších událostech z našeho zastupitelstva.
Myslím si, že stále nejvíce je diskutovaný náš rybník „nerybník“. V minulém čísle zpravodaje jsem psala, že
by v letošním roce měla být vypsaná dotace na rekonstrukci rybníka. Dle zjištěných informací bude dotace
opravdu vypsaná na přelomu léta a podzimu. Veškeré podklady máme připravené a jsme schopni okamžitě
po vyhlášení dotačního titulu podat žádost.
Další novinkou je, že jsme získali dotaci na rekonstrukci obecní komunikace vedoucí od obecního úřadu
k židovskému hřbitovu. Dotaci na opravu místní komunikace získala také obec Zákolany a díky tomu ve
spolupráci na jaře 2020 opravíme silnici směrem na Zákolany. Dne 8. dubna proběhlo místní šetření na
komunikaci vedoucí z Kolče směrem na Slatinu. Bohužel stav dané komunikace byl vyhodnocen jako
vyhovující, protože majitel musí v opravách upřednostnit silnice v daleko horších stavech.
Co se týká místního pohostinství, dotaci jsme bohužel nezískali. Je to velká škoda, protože jsme mohli
v rámci dotačního řízení zajistit kompletní rekonstrukci včetně elektroinstalace a plynu, které jsou dle
revizních zpráv v nevyhovujícím stavu. V současnosti je v žalostném stavu i sociální zařízení. Potýkali jsme
se i s legislativními problémy ohledně vybudování pergoly a bohužel zastřešená námi navrhovaná pergola
zatím nemůže být realizována. Pracujeme na novém návrhu posezení před pohostinstvím. V tuto chvíli
musíme také vyřešit drobný problém se střechou.

Žádáme občany, aby si překontrolovali, zda uhradili poplatek za komunální odpad, kde díky nové
obecně závazné vyhlášce došlo v letošním roce ke změnám v úhradě.
Děkuji všem, kterým není život v obci lhostejný, chodí se ptát a nepřejímají žádné dezinformace.
Poděkování patří i všem organizátorům kulturního dění v naší obci (Jarní tvoření, Typáci, Čarodějnice,
Máje, Hry bez hranic, zajištění dopravy na koncert Kabátů a Dětský sportovní den spojený s fotbalovým
turnajem) a nesmím zapomenout ani na všechny, kteří na akce chodí a podporují tak blevický kulturní život.
Práce je to nelehká a ne vždy se setkáte pouze s pozitivními ohlasy.
Pavla Černá

VÝSLEDKY VOLEB DO EUROPARLAMENTU
V květnových volbách do Evropského parlamentu byla účast blevických občanů překvapivě dobrá, a to
35,75 % oproti celostátnímu procentuálnímu výsledku 28,72 %. V níže uvedené tabulce můžete zjistit, jak si
jednotlivé strany v naší obci vedly:
Název strany

Počet hlasů

Procenta

KSČM
ANO
ODS
Piráti
STAN + TOP 09
ČSSD
SPD

23
14
9
9
8
6
5

27,38
16,67
10,71
10,71
9,52
7,14
5,95

Dále se umístily strany se dvěma hlasy (2,38 %): SPRRSČ, ČS a HLAS. S jedním hlasem (1,19 %) strany
KAN, CESTA, ANS a KDU-ČSL.
red (KK)

PROBĚHLÉ AKCE
Velikonoční tvoření
Obecní úřad pořádá tradiční tvořivé dny nejen pro blevické ženy a
děti, ale samozřejmě i pro ostatní, kteří mají zájem. Poslední z nich
bylo zatím velikonoční tvoření v polovině dubna, které se opět
vydařilo. Další tvoření proběhne před adventem. Jako vždy nás
k úžasným výkonům inspirovala paní Helena Macháčková, která
vnesla do našich domovů vánek inspirace – tentokrát jarní.
red (KK)
Foto: Archiv OÚ Blevice

Čarodějnice
Letošní rok proběhlo pálení čarodějnic, tentokrát organizované „Blevickou mládeží“, která se úkolu zhostila
na jedničku. Nechybělo občerstvení, alko i nealko a grilované pochoutky. Hranice byla zapálena a zábava
trvala až do ranních hodin.
Doufáme, že další ročníky budou stejně úspěšné a „Blevickou mládež“ dlouho neopustí síla, protože
organizace ať už jakékoli akce, je velice náročná. Děkujeme.
red (KK)

Foto: Archiv rodiny Černých

Máje
Jako tradičně, tak i letos proběhli v naší obci staročeské
máje.
Počasí do poslední chvíle nevypadalo vůbec dobře. Ještě
patnáct minut před začátkem pršelo, ale pak se počasí
umoudřilo a bylo krásné sluníčko a příjemné počasí na
průvod obcí.
Děti a ženy z Blevic zatančily staročeskou besedu,
v průvodu hrála Malá muzika Nauše Pepíka a večer
k poslechu a tanci hrála Vysočinka. Tombola byla opět
bohatá a děkujeme všem, kteří přispěli svými dary a
výhercům gratulujeme.
Foto: Archiv rodiny Černých
Máje letos proběhly po malé pauze opět ve spolupráci obce se spolkem Havlíček a my tímto děkujeme za
zachování této tradice a všem tanečníkům za jejich pravidelné trénování a poté i za krásné vystoupení.
Bohužel tradice tančení v naší obci pomalu opadá. Je potřeba nalákat nové děti a mladistvé, aby se zapojili
do této tradice a nebáli se tančit v kroji po obci či mladé dámy, aby se nebály tančit před svým domem.
Možná tímto apelujeme spíše na rodiče těchto ,,dětí“, aby to vzali jako jakousi úctu k obci a pokusili se o
zachování této tradice. Vždyť děti tvoří naši budoucnost. A pokud je k tomu nepovedou rodiče, tak i tato
tradice upadne v zapomnění.
red (LH)

Typáci
Toto známé hudební seskupení zavítalo poprvé i do naší obce. Musíme tímto poděkovat obecnímu úřadu a
našim zastupitelům, že tuto akci uspořádali a že se zábava velmi povedla. Sál byl celý večer nabitý a i
samotná kapela říkala, že se k nám trochu bála, ale že nakonec jsou velmi potěšení, jak se u nás tančilo a lidé
se bavili.
red (LH)

Hry bez hranic
Čtvrtý ročník „Her bez hranic“ byl pro Blevice plný zábavy a krásných zážitků. Letošním organizátorem her
byla obec Holubice, která se všeho chopila se ctí. Náš tým se celkově umístil na třetím místě společně
s dalšími dvěma obcemi. Je velká škoda, že jsme si špatně vytipovali vsazení žolíka, mohli jsme se umístit
na lepším místě. Přesto jsme si sobotní den užili s veškerou parádou. Velmi zajímavá byla jedna z nových
disciplín, a to vzájemné krmení dvojice jogurtem se zavázanýma očima. Velkým zážitkem byla i vodní
soutěž na paddleboardu. Děkujeme blevickým fanouškům, kteří nás přijeli podpořit na otvovické koupaliště
a velké poděkování patří i všem účastníkům her.
Pavla Černá

Foto: archiv rodiny Černých a Kučerových
Poznámka redakce: Příští rok bude organizace pod záštitou obce Blevice. Doufáme, že co nejvíce občanů
Hry bez hranic podpoří a vytvoříme tak společně další kvalitní ročník rodinného sportovního odpoledne.
red (KK)

Kabáti
Děkujeme paní Monice Pospíšilové a Báře Kokošové, které zařídily autobus na Kabáty, tentokrát do Eden
Arény v Praze, kde kapela slavila třicet let. Mnozí z účastníků si tak díky zajištěnému odvozu až před dům
mohli dopřát „pár“ piv a cesta zpět byla trochu náročnější, ale o to veselejší. Celkem se na koncert vypravilo
36 „kabátovců“, z nichž většina byli Blevičáci. Doplnilo nás pět Slatiňáků a dva Kralupáci. Koncert se
povedl a příští rok si akci určitě zopakujeme.
red (KK)

Foto: Archiv rodiny Kokošových

Jaro se Sokolem Blevice
V úvodu svého krátkého shrnutí jarní fotbalové sezóny bych vás rád informoval o výsledcích našeho
fotbalového týmu. Druhou část sezóny 2018/2019 jsme s ohledem na postupné omlazování našeho týmu o
mladé hráče převážně z Brandýska, zahráli poměrně dobře. Občas se projevovala sice nezkušenost a
nesehranost našeho omlazeného týmu, která ale byla vykoupena naší větší gólovou potencí oproti podzimu a
je předzvěstí lepších výsledků do budoucna. Nakonec jsme skončili na slušném 8. místě.
Tabulka:

Po skončení jarní sezóny jsme uspořádali ke 40. výročí od založené našeho klubu fotbalový turnaj, do jehož
programu jsme poprvé zařadili i dětské sportovní dopoledne. V sobotu dopoledne měly zúčastněné děti
možnost si mezi sebou zasoutěžit v rozličných sportovních disciplínách a ti nejlepší byli oceněni při
slavnostním vyhlášení medailí a diplomem. Následně pokračoval turnaj zápasem mezi Slatinou a Černucí,
který skončil vítězstvím Slatiny, po němž proběhl zápas mezi naším týmem a Pcherami, který skončil
vítězstvím našeho týmu. Nedělní program byl zahájen zápasem starých pánů mezi Slatinou a Blevicemi,
který byl odehrán v přátelském duchu a skončil vítězstvím slatinského týmu. Po souboji o 3. místo, který
skončil vítězně pro Černuc, se ve finále utkal náš tým se Slatinou. Slatinský tým nakonec díky lepšímu
využití vyložených šancí vyhrál v poměru 5:2 a celý turnaj vyhrál. Turnaj byl ukončen slavnostním
předáním pohárů a věcných cen všem zúčastněným týmům turnaje. Rád bych poděkoval všem divákům,
účastníkům dětského sportovního dne, pořadatelům a Obecnímu úřadu Blevice, díky kterým se oslava
našeho výročí velmi povedla.
Tým starých panů TJ Sokol Blevice

Foto: Archiv Sokol Blevice

Stefan Ivanov

ZAJÍMAVÉ KONÍČKY NAŠICH SPOLUOBČANŮ
Mnozí z vás možná netuší, že v naší obci máme úspěšnou malířku, která
měla čest svá díla vystavovat na vernisáži v Itálii. S ukázkou děl paní
Danuše Pichlové jste se mohli seznámit na říjnové výstavě ku příležitosti
sta let republiky, ale také v místní zrenovované kapličce svatého Václava
na návsi, kde je její dílo vystaveno. Níže v rozhovoru, který paní
Pichlová poskytla redakční radě, se dozvíte více 
red – (KK)
Rozhovor Danuše Pichlové o tom, jak to všechno začalo:
Red: Občané Blevic samozřejmě znají Danuši Pichlovou, která
s námi žije v naší obci. Ale ne každý ví, že maluje obrázky. Rozhodli
jsme se ji trochu vyzpovídat, abychom se o ní dozvěděli více. První
otázka zněla takto: „Danuško, vy nejste rodák z Blevic, jak dlouho zde
žijete?“
Dana: „No, já jsem se narodila v Ústí nad Orlicí, vyrůstala jsem
v Táboře, poté mě život zavál do Bíliny a v roce 1986 jsem se vdala a odstěhovala se na Kladno. Manžel je
rodák z Blevic, a tak jsme si zde pořídili zahrádku a nakonec tu žijeme natrvalo.“

Red: „A jak dlouho malujete?“
Dana: „Malovala jsem jako dítě. Vyučila jsem se prodavačkou, středoškolské vzdělání jsem si
doplnila dálkově na obchodní akademii v Praze a až do důchodu jsem pracovala jako účetní – ekonom. Můj
úprk životem skončil totálním vyčerpáním a odchodem do invalidního důchodu. Pár let jsem více méně
nežila – deprese, insomnie… Až jsem pro sebe našla formu terapie – malování. Asi tak.“
Red: „A terapie je úspěšná, letos jste vystavovala i na mezinárodní výstavě v Itálii!“
Dana: „Hele, nespím, maluju. Malování mě naplňuje, těší mě, že se obrázky líbí a dělají lidem
radost. Vystavovat jsem začala se slánskými výtvarníky v galerii „V Troubě“ tak třikrát do roka. Letos již
podruhé budu mít výstavu pouze ve dvou (29. 9. - 5. 10. 2019). Druhým rokem jsem vystavovala na
„Kladenských dvorcích“, což je tradiční akce Kladna pod Průhonem, letos již 37. ročník. Je tam úžasná
atmosféra. No a Itálie. To byla pecka! Mezinárodní výstava ARISIA ART SPOON 2019 v Porto Sant
Elpidio se účastnili umělci ze 37 zemí. Byla jsem si tam užít vernisáž. Mám štěstí na super lidi a Italové
neměli chybu.
Red: „A jaké plány a cíle máte do budoucna? Vypadá to, že nakonec
budete ještě slavná.“
Dana: „No jasně! Tradice velí „po smrti“. Nejsem už nejmladší a
život si chci ještě užít, poté co jsem pár let života zabila. Užívám si toho, že
mé obrázky dělají radost a dělají lidi lepšími. Od 8. 7. do 23. 8. 2019 se budu
účastnit mezinárodní výstavy PRAGUE ART COCTAIL 2019 v Praze
v galerii „U Zlatého kohouta“ a na konci srpna opět ve Slaném – dámský
klub a v září vystavuji opět ve dvou ve Slaném. Stačí?“
Red: „Tak to Vám přejeme hodně radosti i úspěchů a těší nás, že
jsme Vás mohli více poznat. Děkujeme za upřímná slova.“
Dana: „Já děkuji a vážím si toho. Mám lidi ráda, proto mé motto
kterým se prezentuji, zní: „Lidé jsou andělé s jedním křídlem, chtějí-li se
povznést, musí se obejmout.“
Foto: archiv rodiny Pichlových
Danuše Pichlová + red
Vážení občané Blevic,
rádi bychom Vám všem představili naši srdeční záležitost.
Jedná se o projekt, který začal tím, že jsme měli sen. Ten sen jsme
si dva roky vlastníma rukama budovali. Při dvou dětech,
zaměstnáních, našich aktivitách a do toho všeho jsme nemohli
sehnat nikoho, kdo by nám se
stavbou pomohl, a tak jsme si vše
den co den stavěli a budovali
vlastníma rukama sami.
Původně jsme chtěli otevřít již
před Vánoci 2018. To jsme bohužel nestihli. Druhý termín byl letošní Máje.
Také jsme to komplet nestihli, ale i přesto jsme pozvali celý májový průvod
na welcome drink a na ,,kukačku“ do naší degustační místnosti.
Také jsme si na tento den nechávali jako překvapení náš název, který jsme
tak utajovali. Všichni již dobře víte, že se jmenujeme B´le Vín.
Tento název má v sobě ukryto vše, co jsme chtěli. Ble, jako Blevice, kde
sídlíme. Vín, jako víno, čím se zabýváme. Ale také dávnou legendu naší
vesnice o knížeti Blevínu.
Oficiální otevření plánujeme pravděpodobně na konec prázdnin. No a v září se na všechny budeme těšit opět
u našeho každoročního Burčákobraní.

Často se nás ptáte, kdy a jak budeme mít otevřeno. Rádi bychom předešli těmto spekulacím a zde vše uvedli
na pravou míru. Nechceme být konkurencí pro místní pohostinství. Jsme pro zachování tradic a myslíme si,
že hospoda k tradiční vesnici prostě patří.
Nechceme se víny ani nijak živit. Máme to jen jako koníček a baví nás pozorovat lidi, jak se u nás odreagují
a odchází nadšeni, jak z opravdového sklípku na Moravě.
Náš B´le Vín bude tedy fungovat jen na objednávku. Pro skupinu lidí, pro rodiny, pro malé firmy či pro
nějaké soukromé oslavy či malé akce. Samozřejmě kdyby chtěla nějaká skupinka z Blevic nečekaně posedět,
tak nám také můžete zavolat a my rádi otevřeme. Občas otevřeme třeba i o víkendu, a když půjde někdo
kolem, rádi ho uvítáme u dobré kávy nebo u dobrého vínka či domácí limonády a k tomu něco dobrého na
zub.
Součástí naší degustační místnosti je i malý sklípek, kde se dá
s několika přáteli taktéž posedět. Stavíme i kuchyň a budeme se
snažit postupem času připravit i několikachodové menu pro
všechny naše hosty. Vše je formou netradičního zážitku.
Chceme, abyste si víno u nás vychutnali stejně tak dobře, jako
na Moravě. Místo, kde sídlíme, tomu tak trochu přispívá a teď
už je jen na nás, jak se toho chopíme my.
Zatím jsme zde měli jen akce
pro naše přátele, jako
zatěžkávací
zkoušky
na
doladění a vychytání chyb.
Ale díky bohu všichni
odcházeli nadšení a plní
dojmů.
Touto cestou bychom chtěli upozornit i naše budoucí hosty, že v rámci
zachování dobrých sousedských vztahů zde nechceme rušit noční klid, ani
nechceme, aby naši hosté dělali nějaký velký hluk či nepořádek před B´le
Vínem. Rádi bychom měli mezi lidmi dobré jméno. Pro bujaré oslavy
využijte raději místní pohostinství či jiná místa k tomu určená.
Děkujeme za váš čas a těšíme se třeba někdy na viděnou u nás v
B´le Vínu.
Foto: Archiv rodiny Honsových
Lenka a Michal Honsovi

Tímto bychom Vás rádi pozvali na následující akce:
30. 8. Letní kino
1. 10. Den seniorů - k tanci a poslechu zahraje pan Milan Goč a zúčastní se děti s tanečním vystoupením
28. 10. Slavnostní pokládání věnce
9. 11. Posvícenská zábava – pořádá Spolek Havlíček ve spolupráci s OÚ
11. 11. Pěkná v pohostinství U Primasů – pořadatel Jan Skok
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