BLEVICKÝ ZPRAVODAJ
Září/říjen/2014
Milí občané Blevic,
jsme velice potěšeni, že se Vám do
rukou dostává již 2. vydání našeho občasníku.
První zpravodaj měl mezi Vámi
většinou kladné ohlasy. Našlo se samozřejmě
i několik výtek, ale i za ty Vám jménem celé
redakční rady děkuji.
Náš zpravodaj má nyní kromě redakční
rady, také nově i evidenční číslo, dle tiskového
zákona a je tedy zaregistrován na ministerstvu
kultury ČR.
Nově máme také osvědčení od
Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR,
s názvem: ,,Jak tvořit obecní zpravodaj.“

Jsme plni nových zkušeností a rad
o tom, jak Vás co nejvíce zaujmout a zároveň
se vyvarovat všech případných nesrovnalostí,
dle tiskového zákona.
Věříme, že tuto naši snahu oceníte
a budete nás i nadále kladně hodnotit.
Chceme Vás totiž vždy včas informovat
o dění v naší obci a ne se zbytečně dostávat do
konfliktů a nedorozumění.
Berte nás proto prosím jako
informativní občasník a ne jako ,,bulvární
plátek“. Děkujeme za pochopení.
(red)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny skončily a podzim se
pomalu hlásí o svá práva. Úroda je sklizena,
děti opět zasedly do školních lavic a nám
ostatním nastaly všední chvíle.
Pevně věřím, že jste si všichni užili
zasloužený čas dovolených. Upřímně, sluníčko
se k nám letos chovalo trochu macešsky, ale
v posledních letech se takovéto bláznivé počasí
stává stále častěji realitou.
Musím přiznat, že nás všechny mile
překvapila reakce na první číslo našeho
zpravodaje.
Mnoho ohlasů přišlo na zmínku
o jímkách a jejich vyvážení. Věřím, že si to
lidé (nejen ti, kterých se to týká, ale nás všech)
vzali k srdci a že vyvážení jímek se stane
standardem slušného chování a ohleduplnosti
vůči ostatním.
Rád bych se s Vámi podělil o příjemné
zprávy z našeho úřadu. Jednou z nich je
informace, že všichni majitelé psů mají
zaplacený poplatek za svého miláčka.
Další příjemnou zprávou je to, že u nás
neexistuje domácnost, která by nevyužívala
systému svozu domovního odpadu. Obec zatím
nepřistoupila k systému platby za každého
občana paušálně, ale zůstává nakloněna
používání jednotlivých známek či pravidelného
vývozu.
Většina lidí tohoto nezneužívá, avšak
přemýšlíme nad lepší organizací a systému při

ukládání odpadu do velkoobjemových
kontejnerů. Za toto obec platí nemalé peníze
a je to jakýsi bonus pro občany.
Díky tomuto má každý občan možnost
zbavit se přebytečných a nadměrných věcí
a zejména také listí, větví a dalšího odpadu ze
svých zahrad. Rád bych všechny upozornil, že
kontejnery jsou pro ,,všechny“ občany obce,
ale že nebudou sloužit k vývozu harampádí
pouze pro několik jedinců.
Odvoz většího množství si každý
občan musí zajistit sám, na svoje náklady.
Proto budou při příštím svozu
velkoobjemového odpadu nastavena pravidla,
o kterých budete všichni včas informováni.
Jsme přesvědčeni, že systém
s nakládáním odpadů v naší obci se osvědčil
a funguje. Stačí se rozhlédnout po našem okolí.
Zmizely černé skládky a začali jsme si více
vážit prostředí, ve kterém žijeme.
K tomuto však velkou měrou přispívá
naše zaměstnankyně J.P., za jejíž pracovitost ji
všichni velmi děkujeme. Pojďme ji proto
trochu ulehčit práci. Prosíme všechny pejskaře,
aby si po svých miláčcích uklidili a to zejména
na pěší stezce, která byla vybudována hlavně
pro bezpečnost našich dětí.
Co říci na závěr? Končí volební období
našeho zastupitelstva. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem členům zastupitelstva za
práci, kterou po čtyři roky vykonávali pro naši
obec. Vážím si jak jejich práce, tak i jejich

názorů, které vyjádřit veřejně není zrovna
lehké. Těm členům, kteří se rozhodli znovu
kandidovat, přeji v případě jejich zvolení
mnoho sil a elánu do práce.
Panu Kytkovi, který do zastupitelstva
již nekandiduje, chci ještě jednou poděkovat za
vše, co pro Blevice ve svém volném čase
vykonal. Jeho bystrý úsudek a obětavá práce

byly vždy velkým přínosem. Takže: ,,Díky
Martine!“
A nám všem chci popřát příjemný
podzim. Pojďme se sejít, zastavit se a příjemně
strávit čas, třeba při Božejácích, Posvícení,
v divadle nebo třeba s dětmi na rybách. Ale o
tom už jiný článek….
starosta

Seniorklub

Dne 5. září 2014 se uskutečnilo
první setkání našich seniorů.
Sešlo se neuvěřitelných 12 žen,
které od nás obdržely kávu či čaj dle
vlastního výběru, sladký nebo slaný
zákusek a jako odměnu za naše 1.setkání
dostala každá perníček pro štěstí a zpěvník
s dechovkovými písněmi od naší blevické
maminky Jitky Kořínkové, která jim
zpříjemnila závěrečné posezení i hudebním
doprovodem.
Poděkování patří samozřejmě také
ostatním maminkám, které pomohly zařídit
občerstvení a organizaci celého setkání.
Během tohoto pohoštění jsme spolu
se starostou rozvinuli debatu o tom, co by
si naši senioři přáli, do čeho by se rádi
zapojili a co by bylo pro ně zajímavé.
Nejvíce se shodli, že chtějí
v zimním období jezdit do divadel,
v letním období na výlety a také by se jim
líbilo občasné povídání s nějakou známou
osobností či cestovatelem.
Proto obecní úřad připravil
nejenom pro seniorklub, ale i pro všechny
naše spoluobčany první zájezd do divadla
(viz.rubrika ,,KULTURA“).
Druhé setkání proběhlo v pátek 19.
září 2014 v místním pohostinství, kam si
naši senioři vyšli na malý zákusek

v podobě
zmrzlinového
poháru.
A tentokrát jich bylo zase o něco více.
Stále však žádný zástupce mužského
pohlaví…
Jsme velice potěšeni, že náš klub
dostává ,,dobré jméno“ a že je o něj stále
větší zájem.
Věříme, že v říjnu naplníme celý
autobus na 1. divadelní zájezd a poté se
setkáme 28. listopadu v 17hod na sále
v Blevicích
restaurace
U
Primasů
a vyrobíme si adventní věnce a zase si
hezky popovídáme. Těšíme se na Vás u
dalšího
setkání.

Foto: obec Blevice
Maminky na MD a starosta

UDÁLOSTI
Jako tradičně se i letos uskutečnil ,,DĚTSKÝ DEN“ na fotbalovém hřišti v Blevicích na konci srpna.
Děkujeme všem dětem, které si přišly zasoutěžit a vyzkoušely všechny atrakce, a že jich letos bylo
opravdu hodně. Těšíme se na všechny naše děti zase za rok a věříme, že nás bude daleko více, než
tomu bylo letos.
Dne 9. 8. 2014 se poprvé u našeho rybníka uskutečnila Wasserman Party. Účast byla opravdu
nečekaná. Přišli lidé ze širokého okolí, počasí se vydařilo a všichni jsme se dobře pobavili a zatančili
při poslechu taneční hudby DJ KOKI73.

Dne 20. 9. 2014 proběhly
1. výjimečné rybářské závody.
Výjimečné proto, že se uskutečnily poprvé přes noc.
Během dne proběhl závod v dětské kategorii, kde se na
post vítězů, z celkových šestnácti zúčastněných dětí,
postavili: 1. místo: Pospíšil Petr, 2. místo: Procházka
Jakub, 3. místo: Vábek Ondřej.
Večerních závodů se zúčastnilo celkem jedenáct
rybářů, z čehož se na pomyslnou ,,bednu vítězů“
postavili: 1. místo: Dědič Miroslav, 2. místo: Orgoň
Antonín, 3. místo: Vábek Jaroslav.
Gratulujeme všem vítězům, ostatním rybářům
děkujeme za účast a hezkou atmosféru kolem našeho
rybníka a našemu Wasermanovi a jeho společníkům
děkujeme za celou organizaci těchto závodů.

KULTURA
BOŽEJÁCI
Jako tradičně i letos přijede do naší
vesničky jihočeská hasičská dechovka Božejáci.
Božejáci letos slaví 110let od svého vzniku
a my jsme velice rádi, že díky této kapele k nám
jako tradičně dne 18. října zavítají i lidé ze

širokého okolí a že si všichni přítomní hezky
zatancují a zazpívají.
Božejáci jsou jihočeskou hasičskou
dechovkou, která byla založena již v roce 1904.
Název kapely je odvozen z vesnice Božejov, která
leží mezi Pelhřimovem a Kamenicí nad Lipou.

Božejáci hrají pro potěšení všech na plesech,
zábavách, koncertech a festivalech, a to nejen na
Vysočině, ale i po celých Čechách a na Moravě.
V průběhu let Božejáky vedlo již mnoho
kapelníků a v obsazení kapely se vystřídala řada
výborných muzikantů.
Pod vedením kapelníka Jana Březiny se
Božejáci stali jednou z nejlepších českých
dechovek. O jejich popularitě svědčí mimo jiné 1.
místo v soutěži "Polka-fest", 2. místo v anketě
Českého rozhlasu "Dechovka století", 1. místo na
festivalu dechových hudeb v Mikulově "O zlatý
hrozen jižní Moravy", absolutní vítězství na
festivalu "Vejvodova Zbraslav 2002" a četná
vystoupení v České televizi a v Českém rozhlase.
V roce 2007 předal Jan Březina funkci
kapelníka dosavadnímu trumpetistovi Pavlovi
Skalníkovi.
DIVADELNÍ ZÁJEZD
Zveme všechny naše občany (nejenom
seniory) na náš 1. divadelní zájezd do Divadelní
společnosti Jana Hrušínského, DIVADLA NA
JEZERCE v Praze dne 30. 10. 2014 od 19hod na
muzikál ,, Já Francois Villon“, ve kterém hrají:
Martin Písařík, Petra Vraspírová, Jana Malá, Petr
Kostka, Petr Vacek aj. Režie: Radek Balaš, hudba:
Ondřej Brzobohatý.
Lístky v hodnotě 390 Kč (senioři nad 65let
za 300Kč) je možné zakoupit od 1. 10. v úřední dny
na OÚ BLEVICE. Počet míst je omezen, proto kdo
dřív přijde, …!!!
Autobus bude odjíždět v 17 hod od
místního pohostinství a bude zcela ZDARMA.
Představení bude končit ve 21 hod a autobus bude
odjíždět cca ve 21:30 hod a nabere nás opět přímo
před divadlem a odveze zase zpátky do Blevic.
Kdo bude chtít jet vlastním autem, dejte
nám prosím vědět, ať zbytečně nezabíráme místo
někomu jinému v autobuse. Děkujeme za
pochopení a věříme, že o lístky bude veliký zájem.
HALLOWEEN
Dne 15. listopadu proběhne v restauraci U Primasů
v Blevicích od 16hod Halloween pro děti. Děti ve
strašidelných kostýmech budou soutěžit o nejhezčí
doma vyrobenou dýni.
( Vyrábí pouze děti – bez pomoci rodičů!!!!)
Od 20hod pak proběhne Halloween Party pro
dospělé. Pro masky vstup ZDARMA!
HEAVY METAL
DJ KOKI73 vás zve na akci HEAVY METAL do
místního pohostinství dne 4. října od 20:00.

Při příležitosti 110let od založení kapely,
vydali letos Božejáci jejich nové CD.

Zdroj: www.bozejaci.cz/historie/galerie
(Blevice 2013, 2012)
(red)

POSVÍCENÍ
Svatomartinské posvícení se uskuteční dne
8. listopadu od 20:00, taktéž v našem místním
pohostinství. K poslechu a tanci zahraje kapela
Harmonie.
POZOR SOUTĚŽ!!!!
Obec Blevice vyhlašuje soutěž o nejlepší
svatomartinský posvícenský koláč.
Pravidla: Přineste dne 8. listopadu od 15 do 16hod
na OU Blevice vámi upečený koláč. Může být
jakéhokoliv rozměru a tvaru. Váš koláč bude zcela
anonymní pro porotu.
Porotou budou všichni ti, co se zúčastní
večerní zábavy. Každý z přítomných obdrží
hlasovací lístek a bude ochutnávat Vámi upečené
koláče. Ten, který jim bude chutnat nejvíce, obdrží
hlasovací lístek. Tři koláče s největším počtem
lístků budou obdarováni krásnými cenami, které
věnuje obec Blevice.
Soutěže se mohou zúčastnit i lidé, kteří
nebydlí v Blevicích nebo nepůjdou na večerní
zábavu!!! Těšíme se na Vaše koláčky….
VÁNOČNÍ DÍLNA
Zveme všechny kreativní nadšence, kteří si budou
chtít vyrobit svůj vlastní adventní věnec či nějaké
zajímavé vánoční ozdoby, aby přišli dne 28.
listopadu v 17hod do restaurace U Primasů.
Větvičky a ozdoby z přírodních materiálů budou
částečně k dispozici, ale pokud nasbíráte i vy
nějaké větvičky či přírodní materiál, budeme jen
rádi…
(red)

Blevický rybník
Přátelé od vody,
dostal jsem úkol abych napsal něco o
našem rybníku... Nejsem Čapek, tak nečekejte
zázrak a možná to nebude ani ke čtení ale pokusím
se...
Jak asi mnozí z Vás víte, tak rybník v této
podobě byl založen někdy kolem roku 1970 či
1971... nevím to ovšem úplně přesně, to ale není tak
důležité...
Do rybníka vedou různé drenáže a strouhy,
které jsme my nevymysleli, ovšem já jsem je nechal
vyčistit a snažím se je udržovat funkční.
Do rybníka neteče žádný stálý přítok, a tak
je rybník závislý na spodní vodě a na tom, co mu je
dáno shůry...!! Takový rybník nazýváme rybníkem
nebeským. Letos to u nás se spodní vodou není tak
růžové jako v posledních letech, proto je v rybníce
asi o patnáct až dvacet cm vody méně, než by se
pro ryby slušelo. Čím je rybník hlubší, tím lépe se
rybám a živočichům přezimuje. Myslím, že i když
jsou břehy pěkně zalité vodou, jsou i procházky
příjemnější.
Na rybníku se udělalo v posledních cca
šesti letech poměrně dost práce, která je doufám i
vidět.
Pak je tady něco, co až tak vidět není, ale
co je pro nás rybáře důležité... A to jsou ryby. Do
rybníka jsem opětovně vysadil ryby, které patří do
většiny rybníků v Čechách, a to jsou kapr, amur,
štika, lín, sumec velký, okoun a ne příliš
vysazovaný jeseter ruský... V rybníku je také
velkým poměrem zastoupen u nás nepůvodní druh
sumečka amerického a karase stříbřitého. Ještě bych
zmínil perlína ostrobřichého, plotici obecnou a
hrouzka obecného...
Plánuju na podzim ještě na zkoušku
vysadit candáta obecného.

Filozofie chyť a pusť na tomhle revíru myslím
začala nést svoje ovoce. Ryby dorůstají krásných
délek a jsou bojovné a zdravé. Tím pádem rybařina
u nás dostala nový impuls a náš dětský potěr je
každou chvíli vidět s udicí v ruce u rybníka, když
jim sem tam přibrzdí na háčku pořádná ryba, tak to
pak má svůj efekt. Zdá se, že i rybářský kroužek je
baví a i závody byly obsazeny.
Věřím, že náš rybník má tedy pořád nějaký
smysl a věřte, že já i obecní úřad uděláme
maximum proto, aby to tak vydrželo co nejdéle.
Přeji Vám hodně pěkných chvil strávených
u vody a ať koušou potvory.
Hastrman

Rybářský kroužek
Blevický Hastrman zve stále všechny místní i nemístní děti na velmi oblíbený rybářský kroužek.
Máte-li zájem, aby se ho účastnilo i Vaše dítě, domluvte se přímo s ním. Tel: 606 207 491.
TJ Sokol Blevice/sport
V pondělí 15. září proběhla v tělocvičně
Sokol Blevice 1.hodina ,,DANCE4KIDS“.
Sešlo se neuvěřitelných 12 nadšených dětí
ve věku od 5 do 14let. Jelikož děti byly velmi
nadšené, dohodli jsme se, že se budeme setkávat
pravidelně každé pondělí 17-18hod. Budeme
tančit v rytmu Modern Dance, Zumba, Street
Dance, Hip-hop, Funk, Belly Dance aj. Cena je
40Kč/hod a na děti /nejenom blevické/ se těší
trenérka Lenka.

Na konci srpna začala sezóna našim fotbalistům. Mají za sebou prvních pět utkání a my Vám zde
přinášíme rozpis dalších zápasů a pevně věříme, že přijdete naše fotbalisty podpořit.

6. Kolo
7. Kolo
8. Kolo
9. Kolo
10. Kolo
11. Kolo
12. Kolo
13. Kolo

27. 9. 2014
4. 10. 2014
11.10. 2014
18.10. 2014
25.10. 2014
1.11. 2014
8.11.2014
15.11.2014

Blevice: Zichovce
16:30
Koleč : Blevice
16:00
Blevice : Žižice
16:00
Stehelčeves : Blevice 15:30
Blevice : Uhy
14:30
Pozdeň ,,A“ : Blevice 14:00
Blevice : Černuc ,,A“ 14:00
Olovnice : Blevice 13:30

Výročí, narozeniny, úmrtí, vaše vzkazy

V tomto čísle bychom rádi pogratulovali paní Anně Černé, která oslaví v nejbližších dnech
své životní jubileum. Přejeme ji hodně zdraví a životní pohody.
POHOSTINSTVÍ

NEMUSÍTE K NÁM, MY PŘIJEDEME K VÁM
Pohostinství U Primasů Blevice
Vám od října 2014 nabízí novou službu:
Rozvoz jídel, nápojů a doplňkového zboží.
Na telefonním čísle 315 783 659
si můžete od pondělí do pátku od 16.00 do 22.00hod.
v sobotu a v neděli od 11.00 do 22.00 hod.
objednat veškerý sortiment z naší provozovny.
Pokud cena Vámi objednaného zboží překročí částku 100,-Kč
nebude Vám počítán příplatek 20,-Kč za dopravné po Blevicích.
Potraviny přepravujeme v hygienických obalech určených
k přepravě jídel a nápojů, které jsou zahrnuty v ceně výrobku.
Ceny jsou stejné, jako by jste zboží nakoupili v pohostinství ,to znamená bez jakéhokoliv
příplatku.
Slovo na závěr
Sledujte nejnovější dění na webových stránkách naší obce a pravidelně 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.
Příští číslo BLEVICKÉHO ZPRAVODAJE očekávejte ve Vašich schránkách na konci listopadu. Těšíme
se opět na Vaše ohlasy, připomínky, ale také nápady a náměty na články.
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