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Vážení občané, 

zima nám skončila a začíná nám jaro, na které se všichni těšíme, protože těch 
pochmurných dnů bylo již dost. Když svítí sluníčko, tak hned je lepší nálada a 
všechno je veselejší. Na druhé straně zase nastanou práce na zahradách, polích a 
vinicích. Za pár dnů budou Velikonoční svátky a tímto Vám přeji hezké prožití 
těchto svátků.  

Zastupitelstvo obce připravovalo rozpočet na rok 2015: 
dokončila se vzduchotechnika s rekuperací na bazénu a dále se ještě budou 
instalovat solární panely, na které má obec schválenou dotaci. Tímto bude bazén 
celkově zrekonstruován. Dále je naplánovaná komunikace v ulici Fialky. 
Majetkoprávní záležitosti by měly být vyřešeny, a proto obec zadává vypracování 
projektové dokumentace. Předběžná cena je vyčíslena na 5 miliónu korun. Tato 
komunikace je součástí svodnice a proto musí být udělána kvalitně, aby ji 
přívalové deště nepoškodily. 

V současné době byly zahájeny práce na prodloužení vodovodu a 
kanalizace v ulici Dukelské. Výběrové řízení vyhlásil a provedl Dobrovolný 
svazek obcí VAK Židlochovicko, který je vlastníkem všech vodárenských 
zařízení. Tuto zakázku získala firma DIRS Brno, protože podala nejlepší nabídku. 
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Od 23.3.2015 započnou práce na vyčistění svodnice dešťových vod od 
benzinové čerpací stanice až po most krytého bazénu.  

Správa a údržba silnic zahájila opravu komunikace v Nosislavi a 
v Přísnoticích, z tohoto důvodu se opět zvýšil počet projíždějících aut přes naši 
obec. Motorová vozidla, která jedou směrem na Hustopeče musí najet v Blučině 
na dálnici. Tato situace má trvat tři měsíce a jak se otevře komunikace 
v Přísnoticích, bude doprava vedena tímto směrem. Při jednáních o těchto 
uzavírkách bylo obci Blučina přislíbeno, že v druhé polovině tohoto roku bude 
přes celou obec položen nový asfaltový koberec a srovnány všechny dešťové 
vpustě a kanalizační šachty.  

V letošním roce připravuje společnost E.ON projektovou dokumentaci 
pro položení kabelu NN do země v ul. Komenského. Uložení kabelu povede po 
obou stranách v chodníku, a proto obec již připravuje souběžně provedení opravy 
chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu.  

Jakmile bude lepší počasí, proběhne vysvěcení nového hřbitova. O době 
konání vysvěcení Vás budeme předem informovat. 

Vážení občané, to je jen stručný výňatek co se plánuje v roce 2015 v naší 
obci, podrobnější informace si můžete přečíst na vyvěšeném návrhu rozpočtu 
obce.   

Josef Srnec – starosta obce 

Zpráva finančního výboru za rok 2014 

V roce 2014 se členové Finančního výboru sešli celkem 5x a to 4x 
v sestavě minulého Obecního zastupitelstva (Ing. L. Sklenář, J. Schiller, P. Šťastný) 
a 1x v nově zvolené sestavě (H. Novotná, P. Minaříková, P. Šťastný). 

Na začátku roku jsme kontrolovali dotace spolkům, až na drobné 
nedostatky (nedodržení termínu odevzdání vyúčtování dotací, pozdní dodání 
žádosti o dotaci) jsme neshledali větší nedostatky, které by měly důvod o vrácení 
dotace.  Nedodržení smlouvy o finančním příspěvku jsme zjistili u firmy Abrazo, 
která nedodala vyúčtování na poslední příspěvek a to i přes písemné upozornění 
paní účetní. Jelikož je to již několikáté pochybení navrhuji, aby z důvodu  
nedodržení smlouvy byl tento příspěvek vrácen. 

Dále byly kontrolovány nájemní smlouvy nebytových prostor a 
pozemků. V současné době je pronájem bytových prostor 1200,-kč za m2/rok(byty 
nad poštou). Nebytové prostory se pronajímají od 95,- do 500,-kč za m2/rok. 
Pozemky pro podnikání se v současné době pronajímají za 1350,- za ha/rok. 
Obecní pozemky jsme nabídli okolním družstvům a ty nám přislíbily částku 
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3500,- až 3800,-kč za ha/rok.  Nájemním smlouvám se budeme věnovat nadále i 
v tomto volebním období, jelikož některé smlouvy jsou již více jak 20 let staré. 

V průběhu minulého roku jsme kontrolovali i příspěvkové organizace. 
V ZŠ je vše v pořádku bez výhrad. V MŠ byly opět nalezeny nepřesnosti 
v účetnictví. 

Chtěl bych poděkovat všem bývalým členům FV za vzájemnou 
spolupráci při řešení různých problémů a především paní účetní Sotolářové za 
přípravu podkladů k jednání. 

Pavel  Šťastný - předseda FV 
 

Informace o událostech řešených MP Židlochovice v roce 2014 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a 
plnění dalších úkolů podle zákona č.553/1991 Sb., nebo zvláštního zákona, řešila 
na území obce Blučina tyto přestupky: 

12 přestupků – nedovolené stání, zastavení, vjezd na Výhon 
38 – překročení nejvyšší dovolené rychlosti 
8 – rušení nočního klidu 
3 – neoprávněné poškození nebo zabrání veřejného prostranství 
2 – skládka, odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa 
2 – úmyslné narušení občanského soužití 
4 – škoda na cizím majetku, zpronevěra, podvod nebo zničení věcí 
2 – odstavené silniční vozidlo (vrak) 
3 – předáno PČR (krádeže, řízení bez řidičského oprávnění) 
MP přijala 49 telefonických oznámení od občanů. 
 
Další činnost: 
– kontrola prodejců v obci (průběžně) 
– převzetí a odevzdání nalezených věcí (1x doklady, 1x kolo) 
14 – odchyt psů 
8 – usměrňování dopravy (pohřby, nehody) 
průběžně – kontrola mládeže (zastávka bus, koupaliště).  
průběžně – kontrola rybníka 
20 – kontrola podezřelých osob 
6 – výjezd alarm ZŠ 
5 – řešení opilců (1x odvoz na záchytku) 
2 – řešení cikánů zastavujících vozidla 
2 – odstranění kadáveru (1x pes) 
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1 – otevření domu 
– zadržení zlodějů na sběrném dvoře (3 osoby) 
– kontrola restauračních zařízení společně s PČR (alkohol mládež) 
 
MP se dále podílí svou přítomností na prevenci kriminality a přispívá k ochraně a 
bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží na bezproblémový průběh kulturních, 
sportovních a společenských akcí. Spolupracuje s pracovníky obce na přechodech 
pro chodce a podílí se na bezpečnosti a plynulosti provozu v obci. Provádí 
kontrolu hřbitova a rozhledny. Dohlíží na mládež v rizikových lokalitách v obci. 
Spolupracuje s OÚ Blučina, PČR, HZS a SDH. Zajišťuje kontrolu a napojení ZŠ na 
pult centrální ochrany městské policie. 
 
Kontaktní telefonní čísla: 
547 238 215  telefon 
604 290 319  pohotovostní mobil (nepřetržitý provoz) 

str. Šebek – MP Židlochovice 
 

Vítání občánků 

Dne 13.12.2014 se konalo v obřadní síni budovy Radnice „Vítání 
občánků“ narozených v roce 2014. Tento rok byl opravdu silný ročník třicet dětí a 
to se ještě v prosinci narodily další děti ☺ . 

Velkou převahu měli chlapečci v počtu 22 a z toho dokonce dvojčátka 
František a Daniel, dále Jan, Viktor, Lukáš, Heřman, tři Matyáši, Jonáš, Štěpán, 
Vojtěch, David, Adam, Vladimír, dva Šimoni, dva Jakuby, další Daniel, Martin a 
Dominik.  
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Holčiček bylo pouze 8 a to Nela, Sofie, Sára, Aneta, Veronika, Karolína, 
Nikola a Marie. 

Všem dětem přejeme v životě mnoho štěstí, lásky a zdraví. Rodičům 
přejeme mnoho krásných chvil prožitých spolu s dětmi, trpělivost a dostatek času 
na své ratolesti. ☺ 

Marcela Čaňová 
 

Mateřská škola 

Nový rok jsme v lednu zahájili společnou kulturní akcí s prvňáčky ZŠ 
COUNTRY bálem v Lidovém domě. Před zápisem do ZŠ 9. 2. 2015 jsme navštívili 
1.třídu ZŠ, kde pro nás paní učitelka připravila ukázkovou hodinu. Odklad školní 
docházky zvažují rodiče dvou dětí z 25 předškoláků naší MŠ.  

 
MASOPUST jsme oslavili 17. 2. 2015 kejklířským představením ve školce 

a masopustním průvodem obcí. Děti si vyrobily vlastní masky. Dne 5. 3. 2015 
jsme rodičům nabídli vyšetření očí dětí. Předcházet vadám zraku lze screeningem 
v nejranějším věku dítěte. Kouzelník KATONAS děti rozveselil v pátek 6. 3. 2015. 
Těšíme se na rozloučení se zimou průvodem s MORANOU, kdy ji zapálíme a 
hodíme do řeky.  

Irena Nosková – ředitelka MŠ 
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Základní škola 

V období od 15.ledna do 15.února proběhly v naší republice zápisy do 1. 
ročníku základní školy. Aby se děti zápisu nebály, každoročně pro ně v prosinci 
připravujeme den otevřených dveří. Děti přijdou k nám do školy se svými rodiči 
nebo prarodiči. Prohlédnou si společně celou školu, zúčastní se jako diváci části 
vyučovací hodiny v 1.třídě a vyzkouší si práci na počítači. Letos přišly děti ještě 
den před zápisem se svými učitelkami z mateřské školy. 

 

 
Ve čtvrtek 12.2. konečně nadešla ta – pro budoucí školáčky – velmi 

důležitá událost: ZÁPIS. Paní učitelky si připravily vše potřebné, aby zápis byl 
pro děti co nejpříjemnější. Žáci 5.třídy se oblékli do pohádkových kostýmů a 
starali se o malé školáčky. Po absolvování zápisu dostaly děti malý dáreček, který 
pro ně vyrobili naši žáci v pracovní výchově, obrázky na vymalování a pamětní 
list. Pro příští školní rok je do 1.třídy přijato 20 žáků. 

Mgr. Anna Báborová – ředitelka školy 
 

A ještě se podívejme, jakýma očima vidí svou rodnou vesnici naši školáci: 
 Nemám oblíbené místo, ale prostě se mi tu líbí. 
 Na Blučině je super, že tu mám kamarády, je tu zábava a ráda chodím do 

školy. 
 V Blučině je nejlepší, že tu máme koupaliště. 
 Mám ráda toto prostředí: lesy, pole, rybník, vinohrady. 
 Mám ráda různé akce, třeba Den dětí. 
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 Líbí se mi rybník a hřiště, protože hraji fotbal. 
 Můžu si jít zachytat na rybník nebo na řeku. 
 Je tu hezká příroda. 
 Nejvíce se mi líbí sportovní centrum, protože si mohu s rodinou jít zaplavat. 
 Mám to tu rád. 

 
Co by děti chtěly v Blučině nejvíce změnit: 

 kdybych byla starostka, udělala bych nový přechod pro chodce na ulici 
Hřbitovní. Bylo by to bezpečnější pro malé děti, ale i pro starší lidi … 

 na ulici Hřbitovní musím někdy čekat i 15 minut, než se ulice uvolní … 
 na ulici Komenského by měli být rozšířené chodníky … 
 na chodníku často zakopávám … 
 nechala bych opravit dětské hřiště … 
 do řeky by měli dát nějaký filtr, aby byla čistá … 
 do rybníku bych dal víc ryb … 
 ať lidé víc třídí … 
 na koupališti je málo parkovacího místa … 
 také tu velmi, velmi chybí Pizzerie, M´c Donald, papírnictví, kino, tobogán. 

 
A ještě jeden vzkaz: 

… aby se lidi nechovali jako zvířata, ale jako lidi a neodhazovali odpadky 
na trávníky a do keřů, ale do košů … 

 

Dětský maškarní ples  

Kulturní komise obce Blučina připravila Dětský maškarní ples. Akce se 

zúčastnil opravdu velký počet masek. Tento maškarní ples byl pořádán již 

druhým rokem. Na plese vystupoval dj Zbyněk, který svou hudební produkcí 

pobavil nejen děti, ale i dospělé. Na plese pro děti v maskách byl připraven 

přivítací dáreček v podobě sladkosti. Po vstupu do vyzdobeného sálu se děti 

shromáždily na tanečním parketě a zábava mohla začít. Členové naší komise si 

pro děti připravili program, který je organizačně v takové počtu masek náročný. 

Průběh nástup masek byl bez problémů na písničku Jede, jede mašinka, dále byly 

pro děti připraveny úkoly, které měly splnit. Pokud tento úkol splnily, dostaly 

sladkou odměnu. Úkoly byly pro některé poměrně náročné, ale vše proběhlo 

hladce. Pro děti bylo připraveno také malé překvapení, vystoupily „Opatovské 

dračice“, které tuto zábavu opravdu rozproudily. Měly připraveno předtančení, 
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které sklidilo velký úspěch. Nejmladší tanečnici bylo 7 let.  

Pro děti byl také připraven bazének s balónky a skluzavkou, který byl 

zapůjčen z místní hasící zbrojnice. Na financování maškarního plesu se podílela 

z části kulturní komise a především obec Blučina. Děkujeme všem, kteří se 

jakkoliv na přípravě a průběhu maškarního plesu podíleli. A doufáme, že jsme 

tímto potěšili naše nejmenší návštěvníky.  

Za kulturní komisi Tomáš Trávníček. 

 

Plavecká škola  

Plavecká škola v Blučině má dlouholetou tradici, funguje již 36 let a 

nabízí plaveckou výuku pro základní i mateřské školy. Za tuto dobu se naučilo 

plavat tisíce dětí.  

V současné době má škola pět kvalifikovaných cvičitelek, které se dětem 

maximálně věnují. Vyučujeme na bazénech v Blučině a v Nové Vsi u Oslavan, 

které máme pronajaté. Jsme příspěvková organizace  a fungujeme z kurzovného, 

které platí žáci. Dříve přispívala jak tělovýchova, tak okresy, kraje, ale v 

současnosti to musí platit vesměs rodiče a proto se snažíme držet cenu co nejníže. 

Zajišťujeme i dopravu dětí na bazén. V posledních 3 letech nám pomohla i obec 

Blučina, od které jsme získaly příspěvek, ten jsme použili na dopravu, nájem 

bazénu a v loňském roce jsme zakoupili nové pomůcky na plavání pro děti, 

protože ty staré již byly nevyhovující. Jezdí k nám školy z blízkého okolí, ale i 
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mateřské školky z Brna. V minulosti nám spoustu škol odešlo ke konkurenci, ať 

již do Kohoutovic nebo do Hustopeče, kvůli nevyhovujícímu prostředí bazénu  a 

v loňském roce kvůli zavření z důvodů rekonstrukce.. Naší největší prioritou v 

současné době je  získat některé školy z nejbližšího okolí, např. Židlochovice, 

Hrušovany, Žabčice atd. zpět k nám na bazén do Blučiny. Určitě jim máme co 

nabídnout nové, čisté 

prostředí, teplou vodu, 

kvalitní výuku a 

individuální přístup 

cvičitelek k dětem. 

Myslím, že je dobře, 

když se děti nebojí 

vody, berou ji jako 

přirozenou. Největším 

zadostiučiněním našim 

cvičitelkám je, když 

vidí, jaké dělají děti pokroky, přestávají se bát vody. V letošním roce také funguje 

plavecký oddíl pro děti, o který je velký zájem a to nás těší. Jako doplňkovou 

činnost nabízíme také cvičení oblíbeného  aqua-aerobiku. V nově otevřeném, 

zrekonstruovaném bazénu a celém areálu si určitě vybere každý, nabízí se zde 

spoustu možností: sauna, solárium, bazén, vířivka a posilovna. 

Lenka Kubíčková - ředitelka Plavecké školy Blučina 

 

 

Dětský divadelní a loutkářský soubor - DaLS 

Po Novém roce opět začne fungovat Dětský divadelní a loutkářský 

soubor Blučina a byli bychom rádi, aby se nepřerušila 50 let stará tradice. Chtěli 

bychom se s dětmi jako každý rok opět účastnit Loutkářské a divadelní přehlídky 

pro JM kraj, která se koná v Třebíči a Okresní divadelní přehlídky v Hustopeči. 

Na obou přehlídkách náš soubor za ta léta znají a mají nás rádi. Každý 

rok čekají, co naše děti zase předvedou a dokážou. Je to dobrá prezentace 

Blučiny. 

Vedoucí DaLS paní Hana Kratochvílová se chce postupně vyvázat 

z povinnosti nacvičovat s dětmi a chce převést tuto funkci na mladou paní Zdenu 
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Mlezivovou – Janovskou. Paní Zdena má o tuto pedagogickou činnost zájem, má 

v tomto oboru praxi a vzdělání. Pracovala s dětmi v brněnské Kociánce. Prozatím 

má ale malé miminko, takže to zřejmě nepůjde tak rychle. 

Na sezonu 2015 plánuje paní Kratochvílová jednu loutkovou inscenaci 

s malými dětmi (DaLS Blučina) a jednu činoherní pohádku s dospělými a dětmi 

(Orelský soubor Radovan). Tato naše spolupráce má již také svoji tradici. 

V letech 2001 až 2014 jsme sehráli společně 7 inscenací a některé jsme pro 

úspěch i opakovali. Jak vidíte, práce jsme odvedli hodně, i když mnozí občané o 

ní ani nevědí a někteří i přes propagaci v místním rozhlase, přes pozvánky do 

domu i plakáty, ji dokonce ignorují. 

Je nám to všem velice líto. Při tom myslíme, že vyvíjíme všeobecně 

prospěšnou činnost jak pro děti, tak pro dospělé. A to jak při nacvičování her, tak 

i při jejich prezentaci. 

Hana Kratochvílová 

 

Jarní úklid – Orel Blučina, Myslivecké sdružení 

Po loňském „úspěšném“ úklidu silnice od Opatovic, kdy jsme sesbírali 

více než 25 kusů 120 litrových pytlů plných odpadků, jsme se rozhodli tuto akci 

zopakovat. Letos jsme ale šli "očistit" silnici směrem od Jaloviska. Vzhledem k 

tomu jak to tam vypadalo, jsme se dopředu vyzbrojili mnohem větším počtem 

pytlů, které nám poskytl obecní úřad. 

Cílem bylo vyčistit příjezdovou cestu do Blučiny od hřbitova až po most 

přes dálnici směrem na Jalovisko a Moutnice. Start úklidu byl u dálničního mostu 

na Jalovisko. Brigádu jsme 

nakonec z důvodu špatného 

počasí a množství odpadků 

museli ukončit u boží muky. I 

tak jsme posbírali více než 50 

kusů 120 litrových pytlů 

odpadků. Úklid zbývající části 

cesty zajistil myslivecký spolek 

z Blučiny. 

Petr Závodník 
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JUDO OREL BLUČINA  

 Během uplynulých pěti měsíců proběhla v našem 

oddíle specifická část ročního tréninkového plánu. Této části 

se dle sportovní terminologie říká přechodné období. Jedná se 

o tu část sezóny, během které by si měli sportovci odpočinout, načerpat nové síly 

a především chuť na další sportovní výkony a trénink. Toto přechodné období 

platí pro všechny věkové kategorie, začalo současně se začátkem prosince 

a probíhalo až do konce kalendářního roku. V našem oddíle byly tréninky 

zaměřeny především na zdokonalení techniky a v mládežnických kategoriích děti 

ocenily větší množství her zařazených do tréninků. Počínaje novým rokem, 

posilněni novoročními předsevzetími, jsme se znovu pustili do tréninkového 

kolotoče.  

 Od konce roku jsme se zúčastnili nebo pořádali následující akce: 

- EXHIBICE S NÁZVEM „DOŽO SHOW“ – 13.12.2014 

- VALNÁ HROMADA ČESKÉHO SVAZU JUDO – 24.1.2015 

- SOUSTŘEDĚNÍ STARŠÍCH ŽÁKŮ A DOROSTU – 29.1. – 1.2.2015 

- MORAVSKÁ LIGA DRUŽSTEV MUŽŮ – 28.2.2015 

- SEMINÁŘ TRENÉRŮ A ROZHODČÍCH – 1.3.2015 

 

Na fotografii můžete vidět účinkující našeho oddílu po exhibici 13.12.2014 
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Nejzajímavější akcí uplynulého půl roku bylo čtyřdenní soustředění starších 

žáků a dorostenců, které letos poprvé proběhlo ve Žďáře nad Sázavou. V termínu 

od 29. ledna do 1. února 2015 se vlakem do Žďáru vypravilo z našeho oddílu 

20 judistů. Pod vedením čtyř trenérů se žáci snažili splnit jediný cíl: čtyři dny 

intenzivně trénovat svoje technické dovednosti a na konci soustředění složit 

zkoušku na vyšší stupeň technické vyspělosti (KYU). Je důležité podotknout, 

že se všichni na zkoušku připravují průběžně a se všemi technikami se judisté 

setkávají běžně během tréninků. Soustředění tedy bylo především k zefektivnění 

nácviku a intenzivnějšímu ponoření se do problematiky. Aby nebylo soustředění 

pouze ve znamení juda, tak jsme navštívili skoro nový aqua park, ve kterém jsme 

plně vytížili kapacitu tobogánu, vyzkoušeli veškeré vodní překážky a průlezky a 

po dvou hodinách relaxace jsme se všichni zase mohli vrátit na žíněnku a ponořit 

se do studia technik. Na konci soustředění skládali zkoušku všichni judisté. Až na 

výjimku všichni zkoušku složili, což můžete vidět na fotografii dole. Chtěl bych 

poděkovat trenérům, protože velkou měrou pomohli ke zvládnutí kontroly 

technik během tréninků, a tak mohli mít naši judisté individuálnější přístup a lépe 

techniky procvičit. 

Sezóna je již v plném proudu, a tak se v následujících měsících můžeme těšit 

na Velikonoční turnaj mládeže v Blansku a koncem dubna družstvo mužů 

naskočí do nového ročníku 1. ligy mužů 2015. 

 Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř. 
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Zpráva velitele JSDH Blučina za rok 2014 

K 31.12. 2014 má naše jednotka celkem 19 členů ( 1x – velitel jednotky, 2x 

– velitel družstva, 6x – strojník a 10x – hasič ), v letošním roce se k nám přihlásil 

jeden nový člen, který prochází zaškolením a seznámením se s činností u zásahu. 

I v roce 2014 využila naše jednotka možnosti čerpat dotace z dotačního 

programu jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení 

mimořádných událostí. 

Začátkem měsíce února jsem s panem starostou obce Blučina vyplnil 

žádost o dotaci a následně jsme ji předali na krajský úřad jihomoravského kraje. 

Koncem měsíce února proběhl každoroční výcvik obsluhovatelů motorových pil 

v délce 3 hodin v místním hájíčku nad hřištěm. Výcviku se účastnilo 7 členů ( 

Kugler Martin, Novák Petr, Ježek Jaroslav, Štefík Lubomír, Sládeček Martin a 

Komosný Tomáš a Sládeček Michal ml. ). 

V březnu se naše jednotka účastnila v Židlochovicích na fotbalovém hřišti 

výcviku s policejním vrtulníkem BELL 412. Zde si členové jednotky zdokonalili 

dovednosti při plnění závěsného vaku, který se využívá při hašení větších požárů 

v přírodě. 

Během měsíce června byla provedena na vozidlech pravidelná 

každoroční prohlídka STK + EMISE. V tomto měsíci byla jednotce schválena 

dotace od Jihomoravského kraje ve výši 30.000,- Kč na výbavu jednotky. Z této 

dotace byly nakoupeny zásahové kabáty Deva, zásahové hadice, rozdělovač, 

trhací hák a další vybavení pro činnost jednotky u zásahu. 

Naše jednotka obdržela od firmy Svoboda – výroba domácích knedlíků 

s.r.o. sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč, který byl použitý na nákup nového 

vybavení jednotky (zábleskové majáky na CAS 24 Liaz, akumulátory, ...) 

4.července byla naše jednotka povolána do obce Vojkovice k požáru trávy 

kolem železniční trati, v úseku Holasice - Šakvice, odtud byla jednotka převelena 

k zásahu do obce Šakvice na výpomoc zasahujícím jednotkám, a při návratu na 

základnu byl zjištěn defekt pravého zadního kola na CAS 24. 

V měsíci srpnu byla podána žádost o dotaci na akceschopnost jednotky – 

zásahy mimo obec. 

V září jsme byli požádáni starostou obce o úklid cyklostezky od bláta po 

zvednuté hladině Cézavy.  
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22. listopadu proběhla na VUT v Brně konference pro jednotky sborů 

dobrovolných hasičů, z naší jednotky se účastnili 3 členové.  

13.prosince naše jednotka provedla na žádost starosty obce úklid a oplach 

parkoviště u místního hřbitova po stavebních pracích. V tomto měsíci nám byla 

přidělena dotace na akceschopnost jednotky, která byla využita na nákup 

pohonných hmot a na proplacení STK. 

I v loňském roce byla naše jednotka rozdělena do 3 skupin, které jsou v 

obsazení: 1x velitel,1x strojník + hasiči. Během celého roku vždy ke 30tému dni 

měsíce jedna skupina provádí pravidelné zkoušky a údržbu svěřené techniky a 

budovy.  

Jednotka vyjela do 31.12. 2014 celkem ke 15ti událostem, při kterých 

nedošlo k žádnému úrazu člena jednotky. 

Zásahy: požár – 11x 

 taktické cvičení  - 1x 

 technická pomoc - 3x  

11.4. 2015 – proběhne sběr železného šrotu po obci od 9:00 hodin 

Na závěr bych chtěl poděkovat panu starostovi, radě obce, zastupitelstvu 

a celému obecnímu úřadu, členům zásahové jednotky, našim sponzorům a všem, 

kteří nás podporují v naší práci. Těším se na další spolupráci v roce 2015. 
Michal Sládeček ml. 

Vypalování trávy  

Slunečné počasí (především na jaře) přímo vybízí 

k úklidům zahrádek. V souvislosti s touto činností by 

občané měli pamatovat na skutečnost, že plošné 

vypalování trávy a porostů je zakázáno hned několika 

zákony. Jedná se především o zákon o ochraně přírody a 

krajiny, dále zákon o požární ochraně a zákon o ochraně 

ovzduší. Kdo se takovýmto způsobem rozhodne „vyčistit“ svoji zahrádku může 

zaplatit i pětadvacetitisícovou pokutu. I když se většinou tyto požáry obejdou bez 

větší majetkové škody, najdou se výjimky, kdy je majetková škoda opravdu 

značná. Mnohdy stačí opravdu jen chvilička nepozornosti, slabý poryv větru a z 

malého ohýnku je rázem velký oheň, který se začne nekontrolovaně šířit. Hasiči 

se každoročně potýkají s desítkami až stovkami požárů trávy a travních porostů. 
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Ohlášením pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského 

záchranného sboru zcela určitě předejdete zbytečným výjezdům hasičů k 

ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd.  

Ohlášení můžete provést na těchto internetových stránkách: 

www.sdhblucina.cz/pro-obcany/paleni-travy 

www.firebrno.cz/paleni-klesti 

Michal Sládeček ml. 

 

SK Blučina 

V prvním příspěvku do blučinského zpravodaje vám nejdříve 

představíme náš blučinský sportovní klub. 

V současnosti SK Blučina sdružuje ve dvou oddílech více než 200 členů. 

Fotbalový oddíl, který se pravidelně zúčastňuje mistrovských soutěží má 71 

aktivních fotbalistů z toho 29 v mládežnickém věku. Do mistrovských soutěží 

2014/2015,kdy jarní část začíná začátkem dubna, jsou přihlášeny tyto mužstva – 

přípravka mladší, přípravka starší, mladší žáci (Měnín–Blučina), starší žáci 

(Měnín–Blučina), dorost (Měnín-Blučina), A-mužstvo a B-mužstvo dospělých. 

Mimo soutěže působí také mužstvo starých pánů. O výsledcích a jak se nám 

dařilo, budeme informovat v následujícím zpravodaji. 

Pár slov k těm nejmenším: základna mladší a starší přípravky se řadí 

k těm největším v okrese a příkladné vedení trenérů pana Libora Pařízka, Karla 

Darolíka, Patrika Odehnala, Josefa Zámečníka ml., a velký zájem a také i pomoc 

rodičů jsou velkým příslibem do fotbalové budoucnosti našeho oddílu. 

Tenisový oddíl, který má 25 členů (tenis+nohejbal) pořádá na podzim 

pravidelně tenisový turnaj ve čtyřhře. Dále pořádá každoročně koncem května 

jeden z největších nohejbalových turnajů na okrese „Memoriál Ladislava 

Faltýska“. Tento turnaj si vybudoval pevnou pozici mezi amatérskými turnaji a je 

pěknou reprezentací nejen našeho sportovního oddílu, ale i naší obce. 

Z mimo sportovních aktivit našeho sportovního klubu proběhla 

v zimních měsících generální rekonstrukce toalet v přízemí fotbalových kabin a 

vybudování nové toalety pro ženy.  
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Na ilustračních fotografiích je znázorněna náročnost a výsledek 

rekonstrukce. 

 

V rekonstrukci     Výsledek po rekonstrukci 

Na závěr bychom chtěli pozvat všechny příznivce sportu na všechny sportovní 

akce, ať už ve fotbale, tenise či nohejbalu do našeho sportovního areálu. 

� Fotbal-mistrovské soutěže ročník 2014/2015 -Jaro 

� Nohejbal-Memoriál Ladislava Faltýska-konec května 2015 

� Tenis-Tradiční turnaj ve čtyřhře-podzim 2015 

Aktuální rozpis jarní pro jaro 2015 naleznete na www.skblucina.cz 

Za Sportovní klub Blučina Tomáš Čaňo 

 

Zpráva o činnosti ZO ČS Chovatelů v Blučině 

V roce 2014 bylo v organizaci registrováno 36 členů, z toho 3 ženy a 4 

mládežníci. 27 chovatelů chovalo 145 králíků, 8 chov. 87ks drůbeže velké, 9 chov. 

92ks zakrslé, 2 chov. 6ks  hus, 1 chov. 11 perliček, 11 chov. 192ks holubů, 12 chov. 

294ks exotického ptactva včetně kanárů, 1 chov. 10 nutrií, 1 chov. 2kozy. 1 chov. 3 

ovce. 

Výbor pracoval v tomto složení: předseda Brabec Josef st., jednatel Bábor 

Radomír, místopředseda Šiller Václav ml., pokladník Studený František, 

hospodář Hamerník Milan, správce budov Brabec Josef ml., registrátor a tetovatel 

Drahonský Zdeněk. Vedoucí odboru králíků Kresa Zdeněk, holubů Partyka 

František, drůbeže Maršálek Svatopluk (zástupce Daněk Jan), okr. ptactva Šiller 

Václav ml. Revizní komise: Kresa Zdeněk, Partyka František a Janovský Jaroslav. 

Setkávali jsme se každý první pátek v měsíci dle potřeby a důležitosti 

buď na schůzích výborových nebo členských, kde se řešili chovatelské a 
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organizační záležitosti. Během roku se konalo 8 výborových a 4 členské schůze. 

V měsíci únoru jsme požádali obecní úřad o finanční výpomoc na zhotovení 

střechy nad voliérami drůbeže a na uspořádání jubilejní výstavy. 23.února jsme 

pořádali maškarní ples, hrála Vonička. Hlavními pořadateli byli Bábor Radomír a 

Brabec Josef. 

V loňském roce jsme se rozloučili s našimi dlouholetými členy Janem 

Březinou a Jiřím Sklenářem. Během roku jsme obeslali 7 výstav v okolních 

organizacích včetně výstavy oblastní a výstavy jihomoravského kraje. Od roku 

2008 v měsíci červnu u příležitosti MDD v chovatelském areálu pořádáme pro 

žáky základní školy ukázku zvířat z našich chovů. Dětem je poskytnuto malé 

občerstvení. 21.-22.září se konala výstava k 65.výročí založení organizace. Všem 

členům naší organizace a všem chovatelům byly předány pamětní plakety. 

Josef Brabec 

 

Informace občanům – www.blucina.cz  

Na základě několika dotazů občanů, jsem se rozhodl napsat krátký článek 

na téma, kolem poskytování informací občanům Blučiny. Skoro denně se 

setkáváme se záplavou informací a mnohdy nám unikají informace, které by nás 

měli zajímat více z našeho okolí, než to co se děje třeba v Praze s tunelem Blanka. 

Obec Blučina sděluje informace ze svého statutu několika způsoby: 

� Vývěska na obecním úřadu 

� Elektronická vývěska 

� Rozhlasem 

� Infokanál na kabelové televizi  

� Blučinský zpravodaj 

� Webové stránky  

Vývěska slouží pro sdělení obecního Úřadu, tedy tištěných informací ve 

vitríně na budově obecního úřadu. Informace jsou vesměs administrativní a jsou 

velmi důležité týkajících se výzev, či legislativních změn v našem blízkém 

sousedství. Digitální elektronickou verzí vývěsky na obecním úřadu je 

„elektronická vývěska“. Zde obecní úřad zveřejňuje všechny dokumenty tak, jak 

jsou na kamenné vývěsce obecního úřadu, Informace jsou ale poskytovány 

výhradně elektronicky přes internet. Rozhlas obce slouží převážně pro obecná 

sdělení, svolávání na jednání zastupitelstva obce a sděluje i některá poskytnutá 
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sdělení občanů ostatním spoluobčanům. Infokanál na kabelové televizi 

zveřejňuje videozáznamy z konaných akcí, sportovních či společenských aktivit. 

Blučinský zpravodaj reflektuje písemnou formou dění v obci zpětně a částečně i 

připravovaných akcích. Webové stránky se snaží sloučit všechny výše zmíněné 

informace do jednoho celku tak, aby každý zájemce se dostal k informacím 

kdykoli a kdekoli, nezávisle na čase, nebo místě. Oficiální webovou prezentací 

obce Blučina a obecního úřadu jsou stránky www.blucina.cz . 

Všechny nás zajímá, co se děje v našem okolí, málo kdo má ale již zájem 

se o informace podělit. Mnoho mladých používá k informovanosti přátel ještě jiné 

elektronické alternativy typu facebook, nicméně mnoho těchto alternativ nemá až 

tak obecnou prospěšnost, jelikož tímto nejsou informace pro občany sdělovány 

bez omezení a řada lidí s přístupem na internet ani facebook nepoužívá a 

používat nechce. Ukázkou byly loňské hody 2014, kdy nebyly poskytnuty ke 

zveřejnění informace o hodech jako takových ještě cca 14 dní před termínem 

hodů. Stárci si vše sdělovali přes facebook, ostatní občané ale moc informací 

neměli, měli li nějaké. Informace k hodům se podařilo dohledat až opravdu těsně 

před termínem a to ještě ne úplně kompletní. 

Nikdo za nás „nic neudělá“ a musíme začít sami od sebe a rozhodnout se, 

jaké to chceme mít. Chceme li mít dostatek informací o dění kolem nás v obci, 

musíme se i sami zamyslet a podělit se o ně s ostatními. Každého, kdo pořádá 

nějakou výstavu, ples, nebo setkání určitě potěší, když na tuto připravovanou 

akci přijdou sousedé, spoluobčané i známí ze sousední vesnice. Většinu těchto 

akcí děláme z radosti, tradice a pro to, že je to náš život v tomto místě i čase. 

Chtěl bych touto formou apelovat na nás všechny, kteří se k podobným 

informacím dostáváme, abychom se o tyto informace podíleli mezi sebou, všem 

našim spoluobčanům. Poskytněme si informace, je to snadné. Stačí o plánované 

akci, námětu, či zajímavosti poslat informace na email redakce@blucina.cz a tyto 

informace zveřejníme. Na tomto webu může zveřejňovat obecně prospěšné 

informace každý, kdo má zájem se o informace podělit. Web www.blucina.cz 

umožňuje, aby i členové komisí, spolků či sdružení v obci tyto informace ve své 

sekci zveřejňovali sami. 

Vize pro web www.blucina.cz je informovat: 

� s dostatečným předstihem o sportovních akcích, kulturních akcích 

� udržovat elektronickou historii obce z dění 
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� realizovat digitální opis infokanálu a zpravodaje 

� reflektovat názor občanů na konání zastupitelů a rady obce 

� informovat občany o záměrech obce 

� poskytovat legislativní informace obce Blučiny (poplatky a tp.) 

� umožnit spoluobčanům sdělovat obecně prospěšné informace (volná místa, 

charita, dary apod.) 

Portál jako takový obsahuje i formulář na podání námětů a dotazů, tento 

kdokoli z občanů může použít a tento dotaz je předán patřičným osobám 

zastupitelstva, nebo komise. Rádi budeme spolupracovat i s lidmi, kteří mají 

zájem se o informace podělit se svým okolím. 

„Jaké si to uděláme, takové to máme“. 

Plánujete li společenskou událost, nebo víte zajímavost, pošlete informace 

emailem na adresu 

redakce@blucina.cz, zveřejníme ji. 

Děkujeme všem, kteří se s námi podělíte! 

Petr Kubeš - administrátor  

 

Digitalizace obce Blučina  

Na zasedání zastupitelstva Obce Blučina dne 18.3.2015 byla odsouhlasena 

nefinanční spolupráce zastupitelstva obce Blučiny na projektu „Digitalizace 

Blučiny“ v předloženém návrhu panem Petrem Kubešem ze společnosti 

BlučinaNet s.r.o. 

Projekt „Digitalizace Blučiny“ reflektuje snahu zpřístupnit každému 

občanu Blučiny moderní telekomunikační služby včetně internetového připojení, 

prostřednictvím optické sítě s kvalitou a možnostmi přesahující v současné době 

v Blučině jiné dostupné technologie. 

V projektu jde o tyto cíle: 

1. Připojení obce Blučina na optickou mezinárodní telekomunikační síť (již 
zrealizováno Petrem Kubešem na přelomu r. 2013/14). 

2. Postupně realizovat v katastru obce nové digitální okruhy pro připojení 
občanů s minimem zatížení provozu v obci.   

3. Zpřístupnit internetovou síť kabelem s rychlostmi 100Mb/s  a více do každé 
domácnosti v Blučině. 



20 

 

4. Digitalizovat infokanál obce do technologie IPTV a zpřístupnění občanům 
infokanálu v digitální kvalitě. 

5. Poskytnutí digitálního příjmu kanálů televizního vysílání prostřednictvím 
nové digitální kabelové sítě. 

6. Zvýšit bezpečnost v obci zřízením samostatného digitálního okruhu, pro 
bezpečnostní kamerový systém obce ve vybraných lokalitách obce. 

7. Modernizovat kabelové vedení rozhlasu. 
8. Poskytnutí nejmodernějších technologických připojení k internetu pro ZŠ i 

MŠ v Blučině. 
9. Zvýšení informovanosti občanů zpřístupněním všech informací na 

zbudované digitální síti. 
10. Nezávislost telekomunikačních služeb. 

Vlastní realizace projektu reflektuje snahu o minimální zatížení života 

občanů obce postupnou výstavbou se snahou o sloučení staveb s jinou 

plánovanou výstavbou v lokalitě obce. 

Realizace projektu „Digitalizace Blučiny“ je ale vždy závislá na vstřícném 

přístupu občanů, institucí a zastupitelstva obce k vlastnímu zájmu naplnění a 

dokončení takovéhoto náročného projektu. Obec Blučina ve své historii již 

mnohokráte prokázala schopnost realizovat různé projekty a vlastní modernizaci, 

kdy došlo ke zvýšení životní úrovně občanů a věříme, že tomu tak bude 

společnými silami i nadále. 

Předkládáme tímto i výzvu občanům, kteří mají zájem se 

k realizovanému projektu sami připojit, nebo mají k projektu dotazy, mohou 

se obrátit s dotazy na email: digitalizace@blucina.cz 

Jako rodák z Blučiny zastávám kladné přesvědčení, že podaří li se nám 

součinnost zainteresovaných při realizaci projektu „Digitalizace Blučiny“ a 

najdeme společná řešení věci, budeme nadále schopni vlastními silami postupně 

rozšířit v Blučině komplexnost nejmodernějších služeb v souladu nejen se 

zvyšujícími se nároky na tyto služby se zachováním slušné ceny, ale i současně 

zachováme vstřícný přístup k prostředí obce, její bezpečnosti a udržení dalšího 

rozvoje s přihlédnutím k ekologickému prostředí. 

„Jaké si to uděláme, takové to máme.“ 

Děkuji za podporu občanů a zastupitelů obce Blučina 

Petr Kubeš, autor projektu „Digitalizace Blučiny“. 
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Očista Výhonu aneb zameťme si před vlastním prahem – 3.ročník 
Kdy: 10.5.2015 

Kde: v Blučině 

Start: ve 14 hod od Akátové rozhledny 

 
Očista Výhonu v roce 2014 

 

Inzerce  

Od příštího čísla bude možné umístit do Blučinského zpravodaje inzerci. 

Pro subjekty z oblasti sociální sféry a neziskové organizace je inzerce 

poskytována zdarma.  

Inzerce určená ke komerčním účelům je placená, a to následovně: 

� celá strana A5 800 Kč 

� 1/2 strany A5 400 Kč 

� 1/4 strany A5 200 Kč 

Uvedená částka se platí buď hotově na pokladně obecního úřadu, nebo převodem 

na účet č: 3228641/0100, variabilní symbol: 33492111. 

 

 

Své nápady, příspěvky do Zpravodaje můžete posílat emailem na adresu 

zpravodaj@blucina.cz 

 

Termíny uzávěrek zpravodaje pro rok 2015 jsou: 20. 6., 20. 9. a 20. 12.2015. 
 

Zpravodaj vydává obec Blučina v nákladu 600 výtisků, email: zpravodaj@blucina.cz 
Za jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů odpovídá jejich autor. 

Odpovědný redaktor Ing. Petr Závodník 
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Vypouštění balónků pro Ježíška v prosinci 2014 

 
 

Živý Betlém v Blučině 2014 
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Orel Blučina oznamuje, že zisk z letošní Tříkrálové sbírky v Blučině činil 62.560kč. 

 

 
Pohlednice z roku 1920 
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