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Milí občané Blevic,
jsme velice potěšeni, že se Vám do rukou
dostal náš občasník, který Vás bude
informovat o nejnovějším dění v naší obci.
Věříme, že bude přínosný nejenom pro Vás, ale
i pro naše zastupitele, abychom společnými
silami navázali lepší kontakt a mohli tak plnit
přání ku prospěchu Vaší-naší spokojenosti.

Věříme, že tento krok uvítáte a že budete
sledovat dění naší obce nově i na našem webu
a facebooku, kde Vás již nyní informujeme o
událostech naší obce v předstihu a kde s námi
dokonce můžete i komunikovat a zasílat nám
Vaše příspěvky.
Přejeme Vám hezké počtení…
Lenka Honsová
zpravodaj

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, byl jsem požádán o
pár slov pro náš nový občasník.
Jsem velmi rád, že tento informační plátek o naší
obci a jejich občanech vznikl. Myšlenka k jeho
vzniku je již staršího data, ale až teď se nám
podařilo najít obětavce, kteří se do toho s vervou
pustili, a věřím, že jim tento elán vydrží co nejdéle.
Chtěl bych vás proto v těchto letních dnech
obeznámit s věcmi, které právě teď probíhají a
kterými se na OÚ zabýváme. Jistě jste zaznamenali,
že zastupitelstvo na přelomu roku zakoupilo
prostory bývalé porodny prasat. Obec připravuje
projekt na výstavbu víceúčelového hřiště a kulturně
sportovních prostor. Možná se někomu zdá, že vše
neprobíhá dost rychle, ale věřte, že jen projekt na
demolici porodny zabere spoustu času, zejména
z hlediska administrativy. Přesto doufáme, že
demolice začne ještě na sklonku léta. Další věc,
která zajímá mnohé občany, je internet v obci.
Firma SaTan Kladno v průběhu července dokončila
umístění antén na pozemcích Agrobosu ve Slatině
a nyní čeká na vyjádření ČEZu pro umístění
optických vláken na sloupy elektrického vedení.
Rád bych se na vás obrátil i s věcmi, které nás
trápí a v těchto horkých letních dnech možná trochu

více. První věcí je vypouštění žump do dešťové
kanalizace. Obec nemá kanalizaci a ČOV – tento
projekt je opravdu běh na dlouhou trať, ale to nikoho
neopravňuje vypouštět žumpu do kanalizace, která
byla v minulosti zřízena pro odvod dešťové vody.
Nechceme občany perzekuovat, či se zabývat
různými přestupkovými řízeními, ale zřejmě se
tomuto nevyhneme. Je veřejným tajemstvím, které
domácnosti toto praktikují a jsou bezohlední vůči
ostatním spoluobčanům. Další věc, která dokáže
znepříjemnit život všem sousedům, je pálení suché
trávy. Tato činnost je nejen velmi nepříjemná,
zejména při otevřených oknech v domácnosti, ale
též v rozporu se zákonem.
Buďme proto k sobě ohleduplnější a zkusme opět
oživit dobré sousedské vztahy. Já osobně žiji v naší
malé vesničce velmi rád a život v současné době je
až moc hektický, tak proč si ho ještě
znepříjemňovat.
Přeji všem krásné prázdniny, dětem hodně
sluníčka, zemědělcům bohatou úrodu a nám všem
dohromady načerpání nových sil do dalších
běžných dnů.
Václav Krejžik
starosta

Zprávy z úřadu

Tradiční Máje

jediná vesnice zachovali tuto tradici již několik
desítek let.

Obec Blevice se rozhodla podpořit spolek
Havlíček v pořádání našich tradičních Májí.
Jelikož jsme široko daleko ve Středočeském
kraji jediní s tak dlouholetou tradicí, rádi
bychom, aby se Máje v roce 2015 zapsali do
dějin naší obce v důsledku obnovení krojů.

O dalším dění kolem tradičních Májí, Vás
budeme ještě několikrát informovat.
Kdo by měl zájem mít v průvodu tradiční kroj,
prosíme, aby jste se do konce srpna přihlásili
na e-mail: blevickyzpravodaj@gmail.com nebo
to nahlásili přímo na obecním úřadu.

Obec se rozhodla přispět na výrobu krojů pro tři
generace, které budou Máje reprezentovat.
Dále také připravujeme větší program
v průběhu průvodu, kdy se zapojí do tancování i
malé děti naší obce. Starší generace pak
napeče pečivo, které bude rozdávat lidem
v průvodu.

V krojích by měly jít děti do 15ti let (dívky i
chlapci), poté střední generace, tzn. ,,matky“
těchto dětí a jako zástupci třetí generace by
měly být ženy v důchodovém věku.
Neprovdané dívky od 15ti let budou opět tančit
u svého domu ve svých slavnostních šatech a
kolem nich budou v kruhu tančit děti v krojích.

Chceme také, aby se Máje stali dnem, kdy lidé
otevřou své dveře, pohostí své sousedy, zapojí
se do velkolepého krojovaného průvodu, ale
také zapomenou na starosti všedních dnů a na
jeden den se odreagují s příjemnou hudbou a
se svými sousedy.
Budeme velice rádi, když se na naše tradiční
Máje přijedou podívat i lidé ze širokého okolí,
popřípadě lidé z ministerstva, kteří nám předali
vlajku Blevic právě díky tomu, že jsme jako

Pomozte nám obnovit tuto tradici Blevic. Vítáme
jakékoli vzpomínky, fotky a informace o tom, jak
Máje probíhali dříve.
Děkujeme za Vaši podporu, za Vaši ochotu
obnovit tuto velkolepou slávu a za Vaši pomoc.
Moc si toho Vážíme a jako obec uděláme vše
proto, abychom spolku Havlíček pomohli opět
pozdvihnout naše tradiční Máje.

Co je nového

SENIORKLUB BLEVICE
Obec Blevice se rozhodla pro pořádání akcí
nejenom pro děti a mladé lidi, ale také pro naše
občany v důchodovém věku.
Od září 2014 chystáme pro všechny naše
občany v důchodovém věku pravidelné měsíční
posezení v novém SENIORKLUBU.
Provedli jsme však prozatímní průzkum (formou
dotazníkového šetření), zda by byl o tento klub
zájem a bohužel zájem byl téměř minimální.
Proto první setkání proběhne prozatím
v zasedací místnosti na obecním úřadě dne
5. 9. 2014 od 16hod, kde Vás pohostíme
dobrou kávou a sladkým dezertem (vše
zdarma), zahraje Vám k tomu hezká hudba

Vašeho mládí a naplánujeme společně akce,
které by Vás bavili.
Z navrácených dotazníků jsme zjistili, že
největší zájem je o výlety a divadelní
představení, proto se nebráníme tomu, učinit
nějaký hromadný zájezd na nějaké hezké
divadelní představení. Obec by pro své občany
zařídila autobus a sehnala by lístky a budeme
moc rádi, když se připojí nejenom senioři, ale i
ostatní spoluobčané.
Chystáme i tvořivé dílny, kde bychom si
společně třeba před Vánoci napekli cukroví
nebo vyrobili Vánoční věnce a ozdoby.
Nebráníme se jakékoliv aktivitě, potřebujeme
jen vidět, že je i zájem z Vaší strany.

Snažíme se Vám být blíže, sdružit Vás, aby jste
se v Blevicích cítili opravdu ,,JAKO DOMA“.

Všichni senioři jste srdečně zváni. I ti, co jste
nevrátili dotazník.

Těšíme se na Vás, 5. září v prozatímním
SENIORKLUBU na obecním úřadě v Blevicích.

Lenka a Jitka

Co se chystá
Každoroční DECHOVKOVÁNÍ s BOŽEJÁKY proběhne jako tradičně na podzim. O přesném datu Vás budeme
informovat v zářijovém zpravodaji.
9. 8. 2014 od 17hod Vás zve DJ KOKI73 na ,,OPEN AIR WASERMAN PARTY“ u rybníka v Blevicích. Jídlo a pití
bude zajištěno od místního hospodského. Přijďte se pobavit. Všichni jste zváni.
13. 9. 2014 proběhnou každoroční RYBÁŘSKÉ ZÁVODY. Tentokrát od 7 do 16hod pro děti a od 17 do 12hod
(přes noc) pro dospělé. Rybník není nafukovací, proto je potřeba, aby se zájemci včas registrovali na tel:
606 207 491, Blevický Waserman KOKI73

FotoArchiv: Dětské rybářské závody 2013, Zdroj: www.obecblevice.cz

Rádi by jste, aby se přímo
v Blevicích konalo nějaké cvičení
pro děti, dospělé či seniory?
Neváhejte, naše nově
zrekonstruovaná tělocvična je
plně k dispozici jakémukoliv
cvičení a budeme jen rádi za Váš
zájem. Zatím můžeme nabídnout
tyto aktivity: Zumba pro děti, Funk
hip-hop pro děti, Moderní tanečky
pro děti, PIDI tanečky pro děti od
3let, Sportovní hry pro děti,
Fotbalová přípravka pro děti od
3let, Outdoorové hry pro děti,
Zumba pro dospělé, Břišní pekáč
pro dospělé, Břišní tance, Zumba
pro seniory a Dechovkové
tancování pro seniory. V případě
zájmu nám napište na
blevickyzpravodaj@gmail.com
nebo se nahlaste přímo na
obecním úřadě.
Blevický rybník
Obec Blevice bude podávat žádost o zaregistrování rybníkářství. Bude podána žádost o dotaci
na odbahnění rybníka a o celý rybník se bude starat tzv. rybníkář. Usilujeme o to, aby se náš rybník
stal příjemným místem pro relaxaci, ke kterému vede i naše nová stezska, kterou jsme loni slavnostně
otevřeli.
Jistě jste si všimli i nových výstražných cedulí. Prosíme o jejich respektování a věříme, že i Vy
uděláte vše proto, aby se náš rybník stal krásným a příjemným místem naší vesnice.
Rybářský kroužek
Již dvakrát proběhl u našeho rybníka, rybářský kroužek pro děti, pod vedením místního
Wasermana, Davida Kokoše.
Ten se snaží dětem předat svůj kladný vztah k přírodě. Učí děti, jak se mají chovat k přírodě,
jak se mají chovat k rybám a také je učí techniky rybolovu, čtení vody, vhodný výběr nástrah atd.
Děti se schází nepravidelně, vždy po předešlé domluvě. Účast není povinná, prostě děti
mohou, či nemusí chodit. Pokud mají Vaše děti zájem o tento kroužek nebo i Vy chcete, aby si našly
kladný vztah k přírodě, kontaktujte našeho Wasermana a on Vám vždy upřesní, kdy se děti zase
sejdou. Tel: 606 207 491.
Tj Sokol Blevice/sport

V této rubrice bychom rádi pogratulovali TJ SOKOLU BLEVICE, za vynikající výkon v turnaji ve fotbale
ku příležitosti 35 let od založení Sokolu Blevice. Naši chlapci podali skvělé výkony a diváci skvěle
fandili. Děkujeme za tento kulturní zážitek a jsme rádi, že naši fotbalisté dál reprezentují obec Blevice.

Rádi bychom Vám zde ještě představili fotbalisty, kteří reprezentují TJ SOKOL BLEVICE v následující sezóně.
Základní sestava:
brankář Miroslav Horsica
obránci: Václav Smetana, Antonín Tůma, Petr Mrázek a Ondřej Měkota
záložníci: Martin Šerák, Radek Šerák, Jaroslav Smetana a Pavel Kubín
útočníci: Tomáš Bauer a Tomáš Tůma.
Na střídání jsou: Ondřej Slanina, Jiří Kraus, Daniel Středa, Michal Thainer, Stefan Ivanov a Jaroslav Urbánek
Ve vedení týmu jsou: Antonín Tůma (předseda klubu), Karel Blahuš (sekretář, trenér) a Václav Kozelka (trenér).
Trénují jednou týdně, vždy ve čtvrtek od 17:30 na fotbalovém hřišti. Zápasy mají každou sobotu. Rozpis
plánovaných zápasu do konce září, naleznete níže. Budou velice rádi, když je přijdete podpořit na všechny jejich
zápasy. Poslední tři roky hrají III. třídu a minulou sezónu skončili na 10.místě a podle slov trenéra Karla Blahuše
je pro klub obrovská škoda, že už je nereprezentuje Radek Bednár, jelikož to byl nejlepší střelec, jakého zatím TJ
SOKOL BLEVICE, měl.
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Výročí, narozeniny, úmrtí, vaše vzkazy

V této rubrice Vám představíme ta nejdůležitější jubilea v naší obci, představíme Vám nové občánky a
budeme zároveň rádi, když zde budete chtít někomu poblahopřát a veřejně mu pogratulovat či sdělit
upřímnou soustrast nebo jen tak zanechat pár hezkých slov…
Jako prvnímu, bychom rádi pogratulovali, panu Jaroslavu Faloutovi, který bude mít dne 6.8. 2014
významné životní jubileum. Přejeme mu všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a životní klid a pohodu.
Slovo na závER

Sledujte nejnovější dění na webových stránkách naší obce a nově i na facebooku
www.facebook.com/obecBlevice a buďte v obraze jako první. Také nám zasílejte Vaše připomínky,

postřehy, upozornění, či náměty na články do našeho zpravodaje na náš e-mail:
blevickyzpravodaj@gmail.com. Budeme se těšit na Vaši spolupráci a rádi budeme publikovat důležité
zprávy.
Náš BLEVICKÝ ZPRAVODAJ nebude vydáván pravidelně, ale jen když se bude blížit nějaká akce, či
Vám budeme chtít sdělit něco důležitého. A opět ho najdete ve Vašich schránkách nebo ho naleznete
v obchodě Coop. Pro občany Blevic zcela ZDARMA!!!
Reklama/Inzerce

Máte i Vy, zájem, publikovat Vaši inzerci v našem zpravodaji? Neváhejte nás kontaktovat, rádi
zveřejníme jakoukoli Vaší reklamu, či inzerci.
Kontakty
Starosta: Václav Krejžik, tel: : 315 783 234, e-mail: oublevice@quick.cz
Vedoucí vydání Blevického Zpravodaje: Mgr. Lenka Honsová, tel: 607 659 418, e-mail:
blevickyzpravodaj@gmail.com
Za správnost údajů zodpovídá Mgr. Lenka Honsová (LH), červenec 2014

