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2/2014 

Blučinský 

zpravodaj 
 

 

Vážení občané,  

v pátek 27.6.2014 byl slavnostně ukončen 

školní rok pro děti základní školy, a proto 

jim přeji krásné prožití prázdnin, pěkné 

počasí a mnoho nezapomenutelných zážitků 

bez úrazů. Vám všem také přeji, abyste jste 

si léto prožili podle své chuti, ať už na dovolené v zahraničí nebo v tuzemsku, 

třeba i doma, tak jak to má každý rád a na co se těší. 

Dále bych chtěl připomenout, co se v obci událo a co máme ještě 

naplánované. 

Ve dnech 25.4.-27.4.2014 pořádal Orelský divadelní soubor Radovan ve 

spolupráci s paní Hanou Kratochvílovou divadelní představení „Ryba ve 

čtyřech“. Poděkování patří všem amatérským hercům a nadšencům co se podíleli 

na přípravě představení. 

Dne 31. května 2014 uspořádaly naše ženy „Babské hody“. Tyto hody 

byly zahájeny na Radnici, kde pro stárky bylo připraveno občerstvení. Po té 

stárky prošly v průvodu celou naši obec. Večer byla uspořádána taneční zábava, 

na které hrála naše kapela Blučiňáci. Celé hody se vydařily, i počasí stárkám 

přálo, všichni byli spokojeni a to je to nejdůležitější.  

Chtěl bych poděkovat všem, kteří kulturní akce pořádají, protože obětují 

spoustu svého volného času na jejich přípravu.  

Poděkování patří i místním organizacím a kulturní komisi, které 

provedly očistu na katastru obce od odpadků a úpravu náměstí. 
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V měsíci květnu byl zahájen provoz na sběrném středisku odpadů. 

Podrobnosti najdete v tomto čísle zpravodaje. Na Krytém bazénu probíhají práce 

na zateplení budovy, které by měly být do poloviny srpna dokončeny. Během 

měsíce července budou zahájeny práce  rozšíření a úprava předprostoru hřbitova 

v Blučině. 

Pokračují jednání se společností Správa a údržba silnic JMK a Krajským 

úřadem JMK  o obchvatu obce. V současné době budou vlastníkům pozemků pod 

obchvatem rozesílány žádosti o souhlas se stavbou. Proto bych chtěl požádat 

vlastníky, aby tyto souhlasy podepsali, aby mohly pokračovat práce na 

projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí.  Závazné podmínky prodeje 

budou sepsány až ve „Smlouvách o budoucí kupní smlouvě“.  

To je tak ve stručnosti vše co jsem Vám chtěl sdělit a na závěr Vám všem 

přeji ještě jednou krásné prožití léta. 

                                                                                Josef Srnec  -  starosta obce 

 

Sběrné středisko odpadů v Blučině 

Provozní doba sběrného střediska je pondělí a středa 8:00-11:00, 12:00 -

18:00 hod a první sobotu v měsíci 8:00-12:00 hod. Kontaktní telefon je 723 773 002 

(Vladimír Sevránek).  

Veškeré odebírané odpady od občanů obce Blučina, kteří jsou zapojení do 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů v obci Blučina, jsou odebírány na sběrném středisku 

odpadů Blučina, zdarma. 

Zpoplatněné druhy odpadů jsou: 

Směsné stavební a demoliční odpady 100 Kg za 1 měsíc na rodinný dům je 

zdarma. Každé další množství je placeno, 1 Kg = 1 Kč. Nejvíce však 500 Kg za 1 

měsíc. Pneumatiky na osobní automobil jsou odebírány zdarma. Pneumatiky na 

nákladní automobily, traktory, vlečky a zemědělské stroje, jsou odebírány za 

poplatek 1 Kg = 3 Kč. Lednice a mrazničky musí bít kompletní, ty jsou odebírány 

zdarma. Kde je demontován kompresor, platí se poplatek 100 Kč. = 1 kus. 

Ostatní občané a firmy, kteří nejsou zapojení do systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci 

Blučina, platí za odebíraný odpad poměrnou část, dle předloženého seznamu a 

ceníku, který je k dispozici ve sběrném dvoře. 
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 23.5. – 24.5.2014 

Celkové výsledky voleb do EP za obec Blučinu. 

Celkem voličů: 1746 

Odevzdaných obálek: 304 

Platných hlasů: 301 

Volební účast: 17,41% 

 

název strany 
celkem 

hlasů 

hlasů v 

% 

KDU-ČSL 66 21,92 

ODS 43 14,28 

ČSSD 40 13,28 

ANO 2011 31 10,29 

Koalice TOP 09 a STAN 28 9,30 

KSČM 22 7,30 

Strana svobodných občanů 18 5,98 

Úsvit přímé demokr.T.Okamury 12 3,98 

Česká pirátská strana 11 3,65 

Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 10 3,32 

Strana zelených 5 1,66 

Moravané 4 1,32 

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 1,32 

NE Bruselu-Národní demokracie 3 0,99 

Koalice SP a NO! 1 0,33 

Fair play - HNPD 1 0,33 

KSČ 1 0,33 

Občanská konzervativní strana 1 0,33 

 

 

Místní knihovna v Blučině 

Provoz knihovny, která je umístěna v 1.poschodí obecního úřadu, je 

každou středu od 14:30 do 18:30 hod. Fond knihovny čítá v současné době 7550 
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knih. Z toho naučná literatura 1812 ks a krásná literatura 5738 ks. Z časopisů jsou 

k zapůjčení: Čtyřlístek a Witch. Darované časopisy od čtenářů: 21.století, 100+1, 

Největší malíři. V roce 2013 bylo zakoupeno 82 nových knih v částce 35 252 Kč. 

Počet čtenářů je v současné době 153, z toho mladší 15 let je 62.  

U dětí do 15 let je roční poplatek za půjčovné 10 Kč, starší 15 let platí 20 

Kč. Půjčení knihy déle než na 1 měsíc bez prodloužení stojí 20 Kč. V průběhu 

půjčovní doby je možnost přístupu k internetu zdarma. 

Z nabídky knih si určitě vybere každý, proto neváhejte a staňte se našimi čtenáři. 

J. Švihelová - knihovnice 

 

Vodné a stočné 

Co platíme ve vodném a stočném? 

Počátkem 90. let přestal stát plošně dotovat cenu vody. Výše vodného a stočného 

dnes odpovídá nákladům na výrobu a distribuci pitné vody, jakož i odvádění a 

čištění odpadních vod, nicméně stále nedokáže pokrýt nezbytné investiční 

výdaje. Stát přestal provozní náklady na výrobu, distribuci a čištění pitné vody 

kompletně dotovat v roce 1994. Ta zůstávala po desetiletí stále na stejné úrovni, 

přestože reálné provozní náklady neustále rostly. Od roku 1994 tak došlo ke 

znatelnému navýšení cen vodného a stočného. Přesto však tyto poplatky 

představují v rámci celkových rodinných výdajů asi jedno procento, což je 

nejméně ze všech nákladů na bydlení a energie. Je navíc zřejmé, že na rozdíl od 

řady dalších výdajů, které vodné a stočné mnohonásobně převyšují, je voda pro 

náš život zcela nepostradatelná. Alternativu k vodě z kohoutku představuje 

pouze balená voda. Litr balené vody však v obchodě stojí až deset korun a 

přinejmenším stejně kvalitní litr vody z kohoutku přijde na osm haléřů. 

Co je vodné a stočné? 

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a 

distribuci pitné vody. 

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení 

(odkanalizování) odpadní vody a její čištění. 

Jak se určuje cena vodného a stočného? 

Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To znamená, že není 

regulována trhem, ale vychází z obecně závazných cenových předpisů. 

http://cenavody.cz/clanky/co-platime-ve-vodnem-a-stocnem
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Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle svého uvážení. Do ceny vodného a 

stočného lze započítat pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. 

Zisk VAS, a.s. se v jednotlivých kalkulacích pohybuje ve výši 1-2 % 

z celkových tržeb a konkrétně na Svazku Židlochovicko je to 1,2 % na vodném a 

1,6 % na stočném. Firmu vlastní přes Svaz VKMO s.r.o. jednotlivé obce a tvorba 

zisku na straně provozovatele nebude nejspíš prioritou ani v následujících letech. 

Předpisy rovněž stanovují, které náklady se do ceny vody započítat nemohou. Za 

ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady bezprostředně spojené s 

uvedenou činností a v obvyklé úrovni a za přiměřený zisk je považován zisk 

umožňující přiměřenou návratnost vloženého kapitálu a generování zdrojů na 

obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Cena bývá kalkulována 

zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku 

dodavatele. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného 

vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný městský 

(obecní) úřad a na svých webových stránkách. Vždy po skončení období platnosti 

ceny je dodavatel povinen provést vyúčtování všech nákladů a toto vyúčtování 

zveřejnit. 

Co se promítá do celkové ceny vody? 

Mezi položky, které se výrazně promítají do ceny vodného a stočného, patří 

náklady související s provozovaným majetkem. Především je to nájemné 

vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a náklady na její opravy. Tyto 

položky tvoří zhruba 30 % z celkové ceny. Zastaralé a často dožité vodovodní a 

kanalizační řady vyžadují velké investice, aby mohly dále sloužit. Se vstupem do 

EU navíc ČR přijala závazek, že vybuduje či zrekonstruuje čistírny odpadních 

vod ve více než 500 lokalitách. Na Svazku Židlochovicko byly v poslední době 

zrekonstruovány čistírny v Blučině a Hrušovanech, dále v současné době probíhá 

rekonstrukce ČOV Žabčice. 

Další významné položky z ceny za vodné a stočné tvoří náklady na energie, 

chemikálie, služby, mzdy či poplatky za vypouštění odpadních vod. Významná 

část nákladů v neposlední řadě připadá na samotný nákup surové vody z 

povrchových zdrojů či na poplatky za užívání podzemních zdrojů.  
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Na Svazku Židlochovicko je situace ještě složitější, neboť díky nedostatku vlastní 

kvalitní pitné vody musí být tato nakupována z Vírského oblastního vodovodu 

za cenu 15,20 Kč/m3.  

Ke konečným cenám také musíme přičíst i postupné zvyšování sazby DPH, která 

se z 5 procent vyšplhala až na 15 procent. 

Výsledná cena dále významně závisí na objemu fakturovaného vodného a 

stočného, neboť fakturační objemy jsou při výpočtu ceny jmenovatelem, kterým 

se dělí celkové náklady. Vzhledem k tomu, že přibližně 80 % všech nákladů na 

dodávku a odkanalizování vody tvoří fixní (tedy na spotřebě nezávislé) náklady, 

mají fakturované objemy na vývoj ceny velký vliv. Vodné a stočné tak může růst 

nejenom proto, že stoupají náklady na výrobu a čištění vody, ale také proto, že 

se v dané lokalitě sníží prodej vody. V současné době se spotřeba vody neustále 

snižuje a pokud bude tento trend nadále pokračovat, tak brzo klesne až na 

polovinu oproti roku 1990. 

Ing. Martin Juránek – VAS a.s. 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Blučině 

Náš sbor byl založen roku 1884, poté co vyhořel místní pivovar. Na letošní rok 

připadlo 130. výročí založení sboru. Oslavu tohoto výročí jsme uskutečnili dne 

7.6.2014. Zahájení oslav bylo na nám. Svobody, kde proběhla mše svatá za 

všechny zemřelé i živé hasiče, kterou sloužil místní farář, pan Hynek Šmerda. 

Následně jsme se v průvodu přesunuli na ulici Na Lázních, kde pokračoval 

program našich oslav, společně s výstavou historické i současné techniky. 

Proběhlo přivítání hostů a občanů, byla přečtena historie sboru, předali jsme 

ocenění našim hasičům a hostům. Oceněni byli: za práci pro sbor pan Michal 

Sládeček st., Bohuslav Valuš, za dlouholeté členství pan Oldřich Kozel, Jan Böhm 

a za spolupráci s naším sborem pan Josef Srnec – starosta obce Blučina a pan Ing. 

npor. Petr Svoboda – velitel HZS PS Židlochovice. Následovala ukázka hašení 

historickou technikou, kterou provedla naše jednotka s čtyřkolovou ruční 

stříkačkou, ta je v našem sboru od roku 1894. Dále proběhla ukázka hašení 

hořícího oleje vodou, následovala ukázka vyproštění zraněné osoby z 

havarovaného auta, kterou provedla jednotka HZS PS Židlochovice. Po 

vyproštění osoby z vozidla, proběhlo jeho zapálení a následně uhašení naší 
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jednotkou, což byla poslední ukázka v programu. Dále oslavy pokračovaly na 

dvoře hasičské zbrojnice, kde bylo připraveno občerstvení a k poslechu hrála 

místní dechová kapela Blučiňáci. U příležitosti těchto oslav, byla v sále hasičské 

zbrojnice připravena výstava, která zachycovala průběh činnosti blučinských 

hasičů. Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu obecnímu úřadu, KTV 

Blučina, sponzorům, občanům Blučiny a všem našim příznivcům.  

 

Během letošního roku jsme se účastnili i dalších výročí s naší historickou i 

současnou technikou a to: 

18.5. 2014 – 110 let založení hasičského sboru v Žabčicích 

30.5. 2014 – Slavnostní přísaha příslušníků HZS a PČR na nám. Svobody v Brně 

1.6. 2014 – 110 let založení sboru dobrovolných hasičů v Přísnoticích 

21.6. 2014 – 110 let založení sboru dobrovolných hasičů v Křepicích 

21.6. 2014 – 130 let založení hasičského sboru v Syrovicích 

 

Dne 17.3. 2014 se členové naší jednotky účastnili výcviku s vrtulníkem na hřišti v  

Židlochovicích. Jednalo se o nácvik plnění závěsného Bambivaku, který se 

používá při hašení požárů v přírodě.  
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Zásahy jednotky: 

22.3. 2014 - Židlochovice – požár trávy 10x20m nad vodojemem 

1.5. 2014 - Blučina – požár trávy 2x2m u asfaltové silnice směrem k rozhledně 

 

Dále přibíráme nové členy do zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Blučina, která je nedílnou součástí hasičského sboru Blučina. Členem se může stát 

každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů potřebují. Zájemci nás můžou 

navštívit každý pátek na hasičské zbrojnici v Blučině od 18:00 do 19:00hodin. Zde 

Vás budeme informovat o činnosti jednotky, technice, ale také o požadavcích pro 

přijetí. 

Michal Sládeček ml. 

Mateřská škola 

Se školním rokem jsme se rozloučili 12.6.2014 diskotékou a táborákem 

spolu s rodiči. Navštívila nás paní královna, která pasovala 26 předškoláků na 

budoucí prvňáčky. Ředitelka  dětem navlékla památeční šerpu a paní učitelky se 

rozloučily  knížkou pro děti. 

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo přijato 74 dětí, čímž byla naplněna 

kapacita školy. V průběhu roku ředitelka přijala dalších 8 dětí, což umožnila 

novela školského zákona ( § 34 odst. 9, viz přiložená příloha). Vzdělávání dětí 

proběhlo dle Školního vzdělávacího programu viz. stránky mateřské 

školy www.skolka.blucina.net. 

 V mateřské škole zůstaly na žádost rodičů tři děti s odloženou školní 

docházkou. Na základě demografického tlaku pan starosta souhlasil s žádostí 

ředitelky o zřízení další třídy v budově MŠ, kapacita školy by se zvýšila na 85 

dětí. Úpravy budou provedeny do 31.8. 2014 dle požadavků hygieny. 

http://www.skolka.blucina.net/
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 Provoz o prázdninách bude v měsíci červenci. V srpnu bude mateřská 

škola uzavřena. 

Školní rok bude zahájen 1.9.2014. 

Irena Nosková – ředitelka MŠ 

 Základní škola 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu 91 žáků, z toho 50 

dívek a 41 chlapců. Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu 

Škola v pohodě. V 5. ročníku bylo 17 žáků - na gymnázium byli přijati 2 žáci, do 

ZŠ Měnín budou přecházet 3 žáci, jeden se stěhuje do Velkých Němčic a přechází 

na tamější školu, ostatní jdou do ZŠ Židlochovice. 

Škola je nadstandardně vybavena prostředky informačních a 

komunikačních technologií, což přispívá k obohacení a zatraktivnění výuky. 

V letošním školním roce jsme se opět zaměřili na dopravní výchovu. 

Budova školy stojí u velmi frekventované silnice, která je rovněž přivaděčem na 

dálnici, proto je tato tématika velmi důležitá. Spolupracovali jsme s autoškolou z 

Hustopečí u Brna - žáci 4. roč. získali průkaz cyklisty. Nezapomínali jsme ani na 

protidrogovou prevenci, první pomoc a ekologickou výchovu. V jednotlivých 

třídách proběhly přednášky týkající se první pomoci s praktickými ukázkami. 

Vyučující prvouky a přírodovědy vysvětlovali žákům, přiměřeně jejich věku, 

nebezpečí návykových látek. Ke všem těmto tématům byly žákům také 

promítnuty výukové programy na videu. Ke zpestření výuky jsme využívali 

nabídek ekologických center. Již několik let je naše škola zapojena do projektů 

Zdravé zuby, Školní mléko a ovoce do škol. 

Zájmová činnost byla v tomto školním roce rozvíjena v několika 

kroužcích: pěveckém, výtvarném, tělovýchovném, keramickém, tanečním, v 

angličtině, kroužek na výrobu šperků. Několik let funguje u nás také logopedický 

kroužek.   

Druhým rokem mohou rodiče využít tzv. Raníček – je zde zajištěn 

pedagogický dohled nad dětmi od 6,30 do 7,40, kdy žáci odchází do svých tříd. 

Provoz školní družiny byl do 16,00 hodin. Díky velké podpoře našeho zřizovatele 

nemusí blučinské děti za pobyt ve školní družině ani Raníčku platit. 

Závěrem bych chtěla popřát všem dětem co nejkrásnější prázdniny. 

 

Mgr. Anna Báborová – ředitelka ZŠ 
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JUDO OREL BLUČINA  

Družstvo mužů má za sebou jarní část sezóny stejně 

jako loni s velkou spokojeností podloženou úspěchem! Za třetí 

místo je naše družstvo velice rádo, protože můžeme 

v podzimní části opět bojovat o místa nejvyšší s možností postupu do nejvyšší 

České soutěže. 

 

Do postupové skupiny se naše družstvo probojovalo ze třetího místa, 

když v moravské části nechalo za sebou družstvo BeF Home Blansko a Judo Budo 

Brno. Postup ze třetího místa znamenal, že před naším družstvem byly velice 

dobře sestavené týmy z Hranic na Moravě a Mohelnice.  

Větší úspěch a cennější kovy mohli do našeho oddílu přivést už jen 

veteráni, kteří soutěžili v Praze na Mistrovství Evropy. Tato soutěž byla velice 

dobře obsazená, zorganizovaná a do našeho oddílu putovala stříbrná medaile. 

V konkurenci 17 závodníků dokázal závodním systémem pavouk projít Antonín 

Bezunk až do finále. Tonda startoval ve věkové kategorii M1 (muži 30-35 let) a 

hmotností kategorii -90kg. Po celou dobu turnaje se mu dařilo dodržovat taktické 

pokyny a prohrál až ve finále se závodníkem z Azerbajdžánu. 
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 Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř 

Víte že? 

 

Na dvoře za poštou je umístěn sběrný kontejner 

na textil. Odložit zde můžete čistý a zabalený 

bytový textil, oděvy, obuv a hračky. Posloužíte 

tím dalším lidem! Pomáháte nejen ekologickému 

využití, ale i vytvářet nová pracovní místa po celé 

zemi. 
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