Blažejovice
Kraj: Středočeský

Okres: Benešov

Správní obvod: Vlašim

GPS souřadnice: 49.619797N, 15.199936E

Nadmořská výška: 432 m n. m.

První pís. zmínka: 1126 (896 let)

Počet obyvatel: 101

PSČ: 257 68

Adresa URL: www.obecblazejovice.cz

Současnost obce Blažejovice
V červnu 1990 vznikla obec Blažejovice s osadou Vítonice s plnou právní subjektivitou.
Tehdejší zastupitelé přijali velkou porci odvahy a pustili se do změn.
První úkoly byly:
- zabezpečit lidem trvale dodávku vody, doposud byly některé domy bez vody- odstranit černé skládky popřípadě zabezpečit výstavbu kanalizace a ČOV
Krédem bylo, aby obě vesničky Blažejovice i Vítonice zůstaly pravým českým venkovem, ale aby
občané měli možnost žít moderně u užívat si výhod doby v níž se nacházejí s pocitem, že
společnost jim pomáhá žít spokojeně.
Hned po ustavení obce:
začala výstavba vodovodu

následně došlo k realizaci stavby kanalizace a ČOV

ke zlepšení životního prostředí přispělo odbahnění a obnova všech rybníků tzn.i Vítonice a u
Šálkova mlýna

úprava a rekonstrukce místních komunikací, všechny jsou bezprašné s živičným povrchem

obnoveny byly téměř všechny přístupové cesty do lesů

daří se udržovat a stále zlepšovat životní prostředí

obnova zeleně a údržba veřejných prostranství
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největší podíl mají samotní občané udržováním a péčí o své domy

Od roku 2000 se obec účastnila několikrát soutěže VESNICE ROKU a vždy úspěsně. Nejvyšší ocenění
přijala obec v roce 2003 a to Modrou stuhu za společenský život. Rok 2008 Zelená stuha za životní
prostředí a ochranu krajiny.
Obec získává zkušenosti ze spolupráce, snaží se jí rozvíjet se spřátelenými obcemi a to Vítonice v
okr. Znojmo a Vítonice v okr. Kroměříž. Návštěvy se konají vzájemně při významných událostech
např. svěcení symbolů, srazy rodáků apod. Z Blažejovic byl do obou spřátelených vesnic uspořádám
zájezd.
V roce 2005 se obec zařadila mezi obce, které mají své výsostné symboly a to znak a prapor.
Velkou poctou a oceněním péče občanů o svoji obec bylo, že naše vesnice byla vybrána ze stopadesáti
obcí paní Marií Poledňákovou k natáčení filmu „Jak se krotí krokodýli".
Obec je součástí mikroregionu Želivka a aktivně se zapojuje i do dění v celém regionu Posázaví.
Členství ve sdružení obcí Benebus je zárukou, že je i u nás dobře zajišťována autobusová doprava.
Od prosince 2007 jsme součástí integrované dopravy středočeského kraje.
V obci je několik soukromých provozoven. Je zde pohostinství i prodejna smíšeného zboží.
Obec hospodaří v lesích sama, celková plocha je 103 ha.
V rybnících je možno se rekreačně koupat, popřípadě i v drobném rybařit. Rybaření provozuje
spolek občanů, je zde možnost chytání i pro náhodné zájemce.
Kulturní dění se odehrává většinou v bývalé škole spolkovém domě tzn. zábavy, ples, koncert, kabaret,
setkání harmonikářů.
Od roku 2000 platí v obci územní plán. Zastupitelstvo obce hledá řešení, jak podpořit výstavbu v obci.
Připravujeme rekonstrukci kanalizace a ČOV. Změnu technologie ČOV a samozřejmě rozšíření všech
sítí.
Život není jenom práce proto hodně pozornosti je věnováno kultuře a společenskému životu. Jsme
součástí i velkého hudebního projektu Podblanický hudební podzim. V roce 2008 se slavilo 40. výročí
obnovení masopustů, už po deváté byly pouťové slavnosti, bohužel špatné počasí kazilo dobrou
náladu.
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