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Vážení občané,  

i když tomu chmurné počasí nenapovídá, 

máme tu opět svátky vánoční. Jsou to asi 

nekrásnější svátky v roce, svátky pohody, 

klidu a radosti, a proto záleží jenom na nás, 

jaké si je uděláme. Proto Vám chci všem popřát, ať máte letošní vánoce krásné, 

klidné a radostné. Našim dětem přeji, aby se jim splnila všechna přání, dárečky 

které chtějí mít pod stromečkem.  

Vážení občané, přeji Vám všem ještě jednou krásné vánoce, co nejvíce 

zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce. 

Josef Srnec – starosta obce 

 

 

Zprávy finančního výboru  

Dovolte, abych na sklonku roku shrnul činnost Finančního výboru. 

V letošním roce pro nás státní zřízení připravilo podstatné změny pro přidělování 

dotací organizacím, spolkům, sdružením, ale i fyzickým osobám.  Tyto 

organizace mají povinnost podat žádost, podepsat smlouvu a hlavně odevzdat 

vyúčtování v daném termínu.  Při tom dotace mohou být poskytnuty pouze na 

činnost uvedenou ve stanovách.  Tyto podmínky splnila většina organizací a 

nebyl problém dotace vyplatit. Mimo tyto příspěvky spolkům byla radou obce 

schválena dotace v celkové částce 20 000,-kč pro hospodu Na radnici a dále 
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zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na permanentku na krytý bazén pro žáky 

školy v Blučině.  

Dalším ožehavým tématem, kterým se Finanční výbor zabýval v letošním 

roce, jsou nájmy z nebytových prostor. Podařilo se nám prosadit zvýšení ceny 

z pronájmu pozemků z částky 1350,-kč  na 2400,-kč za hektar. Můj návrh na 3000,-

kč/ha neprošel i když v okolních obcích jsou uzavřené smlouvy i na částky 

podstatně vyšší než 3000,-kč/ha. Vedení obce zvýšilo nájemné nebytových prostor 

o míru průměrné roční inflace. V roce 2014 byla tato inflace 0,4%  navýšení bylo 

v řádu desítek korun čtvrtletně pro většinu firem. Toto navýšení ceny, byla také 

pro většinu firem od sepsání smlouvy, což je v některých případech i více jak 

dvacet let, jediná změna (mimo změny DPH). To znamená, že většina firem až 

doposud platila stejný nájem, který byl sjednán v 90.tých letech (jenom pro 

srovnání pro občany poplatek za svoz odpadu se zvedl o stovky korun).  

V letošním roce rada obce na svém čtrnáctém zasedání ze dne 26. 5. 2015 

schválila oslovení tří firem k podání cenové nabídky na opravu chodníků v obci. 

Na šestnáctém zasedání rady obce ze dne 2. 7. 2015 rada provedla otevření obálek 

s cenovými nabídkami na opravy obecních chodníků a vyhodnotila nejvýhodnější 

nabídku. Nejvýhodnější nabídka byla 1071,-kč za 1m2  včetně DPH. Po kontrole 

faktur jsme zjistili, že po sečtení všech víceprací vyšel 1m2 na 2500,-kč včetně 

DPH (před domy 120-121). Další oprava chodníků na náměstí naproti radnice 

vyšla dokonce na 2700,-za m2 včetně DPH. Což znamená, že za tento úsek 

zaplatila obec cca 400 000,-kč (147m2). Jestliže se vypisuje výběrové řízení, mělo 

by to být na celou zakázku včetně výměny obrubníků a ne jenom na opravu 

chodníků. V posledních letech je z rozpočtu obce ročně uvolněn jeden milion 

korun na opravu chodníků a záleží pouze na vedení obce, jak tyto prostředky co 

nejefektivněji využije.  V minulých letech byla většina oprav chodníků podstatně 

levnější, ale některé firmy účtovaly tyto opravy v hodinové sazbě což je dle mého 

názoru absolutně nepřípustné a netransparentní. 

Dovolte, abych Vám popřál nádherné prožití svátků vánočních a 

především pevné zdraví v  roce následujícím.  

 

Pavel Šťastný - předseda FV 
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SDH Blučina 

Blíží se konec roku 2015 a tak bych Vám chtěl říct pár slov ohledně 

činnosti hasičského sboru v novém roce 2016. První akcí bude tradiční hasičský 

ples, a to 6. 2. 2016 v sále Lidového domu. S tím bude v měsíci lednu spojený i 

předprodej vstupenek. Další plánovanou akcí bude sběr železného šrotu v měsíci 

dubnu.  

Dále bych chtěl shrnout činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Blučina za rok 2015. Jednotka během tohoto roku vyjela celkem k 16ti událostem, 

např. požár chaty v Měníně, požár přístřešku rodinného domu v Opatovicích, 

čerpání vody ze zatopeného sklepa v Blučině, a jiné. V tomto měsíci se jednotka 

zúčastnila spolupráce při zabezpečení pochodu pravých čertů v Židlochovicích. 

Dovolte mi, abych Vám jménem hasičského sboru i jednotky sboru 

dobrovolných hasičů poděkoval za spolupráci v letošním roce, a popřál Vám 

krásné prožití svátků vánočních a všechno nejlepší do nového roku 2016.  

 

Za blučinské hasiče Michal Sládeček ml. - velitel HS a JSDH Blučina 

 

Drakiáda 
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Základní škola 

Čas ubíhá jako voda a máme tu poslední měsíc v roce, který i my ve škole 

prožíváme trochu jinak. 

Na Mikuláše se naše děti již tradičně učily v „čertovské škole“. Třídy byly 

plné čertíků a andílků a ti řešili zajímavé čertovské úkoly. Všechny třídy navštívil 

Mikuláš se svým doprovodem a podělil děti nadílkou, kterou připravili žáci 

5.třídy.

 

Ve čtvrtek 11.prosince odpoledne jsme uspořádali „vánoční dílničky“. 

Zde si děti společně se svými rodiči mohly pod vedením učitelek a vychovatelek 

vyrobit různé vánoční ozdoby. Vyhrávaly nám u toho koledy a všichni jsme si to 

báječně užívali. 

     Z obou akcí přidáváme také foto. Více fotografií najdete na našich 

webových stránkách: www.zsblucina.cz. 

http://www.zsblucina.cz/
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Přidáváme několik postřehů žáků 3. a 4. třídy z vánočních dílniček: 
 

  Já jsem přišla s mamkou a dělaly jsme hvězdu. Byl to krásný pocit i pro 

mamku. 

 Byl jsem na dílničkách. Moc se mi tam líbilo. Vyráběli jsme kapříky, 

andělíčky, hvězdičky, ozdůbky na stromeček a svícen z jablíčka. 

 Mně se ty dílničky líbily. Já bych je chtěl ještě příští rok. 

 Přišla jsem s bráchou. Mně a bráchovi se to moc líbilo. 

 Vyráběli jsme vánoční věci a ozdoby. Každá paní učitelka vyráběla jinačí věc. 

Všechny ozdoby byly nádherné. Dílničky byly super. 

Mgr. Anna Báborová 
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Zprávy z mateřské školy 

Máme tu nový rok. Vstupujeme do něj s novými plány. Co se však u nás 

událo v posledních měsících roku 2015? 

Rozloučili jsme se s podzimem malým průvodem houbiček za tetou 

Bedlou. Děti si ve třídách vyrobily kloboučky, vždy jedna třída jednu houbičku a 

vydaly se spolu s rodiči na krátkou vycházku po Blučině. Tak se na krátkou chvíli 

proměnily třídy na muchomůrky, hříbky, holubinky, kuřátka a žampiony. Teta 

Bedla pro ně měla na konci putování připravenu malou sladkou odměnu. Počasí 

nám přálo a tak jsme si to všichni spolu krásně užili. 

Všechny děti milují pohádky a naše děti nejsou výjimkou. Proto jsme pro 

ně připravili návštěvu Divadla Bolka Polívky. Shlédli jsme Pohádky pod Řípem a 

Čtyřlístek v pohádce. Zvláště z druhého představení byly děti nadšené. Všechny 

znají Bobíka, Fifinku, Myšpulína i Pinďu a tak se zcela spontánně zapojily do 

představení. S nadšením zpívaly, tleskaly a reagovaly na dění na pódiu. Děti už 

se těší na další představení, které navštívíme začátkem ledna. 

Nezůstali jsme ovšem jen u pasivního sledování pohádek. Každý měsíc 

probíhá ve třídách dramatizace některé z nepřeberného množství krásných 

pohádek. S vybranou pohádkou pak celý měsíc děti pracují. Kreslí, učí se 

básničky, zpívají. Své dovednosti předvedly rodičům v říjnu krátkým pásmem s 

pohádkou.
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Na nejkrásnější svátky v roce, Vánoce, se děti připravují již od začátku 

listopadu. Učí se nové koledy a opakují si ty, které již znají. Letos bylo 

nacvičování i trochu úsměvné. Asi bylo zvláštní slyšet z otevřených oken školky 

„Prosinec prosí o snížek bílý“, když svítilo sluníčko a počasí bylo jak na jaře, ale 

příprava pásma na rozsvěcování vánočního stromu na náměstí je dlouhodobý 

proces. Všechna práce se pak zúročila pod rozsvíceným stromem. Trochu nás 

mrzelo, že ozvučení plně nefungovalo a nevyniklo tak kouzlo spojení koled a 

dětských hlásků. Tak snad příští rok. 

Také se u nás ve školce zastavil Mikuláš s čertem. Děti vcházely do třídy s 

respektem a některé i se strachem. Mikuláš byl ale hodný a čertík veselý a 

rozpustilý. Všechny děti dostaly mikulášskou nadílku a s radostí zazpívaly 

Mikuláši i čertovi pár krásných písniček. 

I letos zazpívaly děti z mateřské školy několik koled na vánoční výstavě v 

Lidovém domě v Blučině a sklidily zasloužený potlesk. 

Již několik let organizuje naše mateřská škola vánoční charitativní galerii 

dětských prací pod heslem „Děti dětem“. I letos bude výtěžek z této akce 
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věnován Fakultní nemocnici v Brně pro nedonošené děti. Děti s chutí kreslily, 

vyráběly a vymýšlely, aby předvedly svou šikovnost a fantazii. Galerie byla 

otevřena pro širokou veřejnost a děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili svou 

účastí i finančním příspěvkem. 

Nejkrásnější vánoční chvíle nastává, když se děti shromáždí u vánočního 

stromečku, pod kterým je spousta větších i menších dárečků, určených právě jim. 

Vidět to očekávání, radost a překvapení v jejich očích při rozbalování dárků, je 

opravdu úžasné. I tuto chvíli jsme si užili s koledami a cukrovím, které děti 

upekly spolu se svými učitelkami, pod pečlivým dohledem našich milých 

kuchařek. 

Na závěr bych chtěla dětem, zaměstnancům mateřské školy i všem 

spoluobčanům popřát vše nejlepší v roce 2016. 

Marta Zmrzlá 

 

Tříkrálová sbírka - Každá koruna pomáhá 

V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého 

ročníku Tříkrálové sbírky, která začne s Novým 

rokem a potrvá do 14. ledna 2016. Jedná se o největší 

dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí tradice 

a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na 

pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky 

z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají 

k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb 

poskytovaných v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad. 

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například: 

 kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa  

 nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty 

hospicových služeb  

 vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro 

klienty Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě, určeného pro osoby 

s demencí 

 nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní 

pečovatelskou službu (za vozy již dosluhující) 
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Více o podpořených a dalších projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz. 

Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro: 

 obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů rajhradského 

hospice.  

 pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. 

Luisy 

 podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového 

týmu nebo pomáhají jako společníci klientů v Chráněném bydlení sv. 

Luisy 

 další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, 

které slouží mládeži v rámci prevence ohrožení negativními 

společenskými jevy 

 zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu  

 podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které 

vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim ubytování, vzdělávání, 

zdravotní péči a následné umístění do klasických škol 

 Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob v tíživé 

životní situaci 

 humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných 

katastrof  

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, 

otevřete svá srdce a přispějete do jejich pokladniček. 

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na 

číslo 87 777. 

Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve 

prospěch pomoci druhým. 

Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na 

Petrově v sobotu 2. ledna 2016 v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním 

kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno občerstvení. 

V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý 

přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně. 

http://www.rajhrad.charita.cz/


10 
 

V Blučině proběhne Tříkrálová sbírka 9. ledna 2016 

v dopoledních hodinách. 

Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Rajhrad: Ing. Hana Bělehradová 

mobil: 737 220 085 

 hana.belehradova@rajhrad.charita.cz 

 

Poděkování ČČK  Blučina 

V dnešní uspěchané době máme stále méně a méně času se pozastavit a 

zamyslet, dospělí, ale i děti. Nejen počítače, ale i kultura a historie patří k našemu 

životu. A zásluhou ČČK pobočka Blučina, dostávají všichni příležitost poznat 

současné kulturní dění, ale i cennou historii naší vlasti.  

Dovolte mi tedy poděkovat dvěma členkám výboru ČČK v Blučině, za 

obětavé organizování všech akcí, které pro spoluobčany dělají. Jistě je znáte. Jsou 

to paní Mgr. Věra Figurová a paní Marie Ševčíková. A tak oběma patří “Veliké 

děkuji!”.  

Marie Černohorská 

 

Dámský klub Blučina 

Na podzim uskutečnil Dámský klub v Blučině třetí ročník oblíbené akce 

pro ženy všeho věku „Den pro sebe“. Účast žen a dívek z širokého okolí byla 

opravdu veliká a sklidila uznání a pochvalu. Celá akce byla obohacena 

prvorepublikovou módní přehlídkou a prodejem dámských oděvů. 

V předvánočním čase 5. a 6. 12. 2015 se konala v Lidovém domě tradiční 

vánoční výstava s prodejem vánočních dekorací. Také tuto akci navštívilo mnoho 

našich příznivců, kteří si sem přišli ochutnat vánoční punč, posedět u kávy v naší 

kavárně a potěšit se vánoční atmosférou. 

V červnu 2016 plánujeme spolu s Mateřskou školou v Blučině 1. dětské 

blučinské krojované hody. Oslovujeme touto cestou všechny rodiče, zda by pro 

svoje děti připravili k této příležitosti kroje. Hody se uskuteční v neděli 12. 6. 2016 

za doprovodu DH Blučiňáci, v Lidovém domě v Blučině. 

Za Dámský klub Jiřina Stravová 

 

 

mailto:hana.belehradova@rajhrad.charita.cz
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Myslivecké sdružení Blučina 

Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vás v posledním zpravodaji v roce 

2105 informoval o činnosti mysliveckého sdružení. Pro myslivce začíná od 

začátku dubna do konce března. Toto období se dělí na dobu péče o zvěř a doby 

lovu. Doby lovu nám určuje myslivecký zákon. V našem revíru se jedná o odlov 

srnčí a drobné zvěře. Potom také lovíme zvěř škodnou povolenou zákonem což je 

liška, kuna lesní a kuna skalní, je to velmi důležité protože to má velký vliv na 

stavy drobné zvěře v revíru. Co se týka péče o zvěř tak je to v zimním období 

přikrmování každý týden přikrmujeme rozdáváme líz což je kamenná sůl která 

má velký význam na trávení. V letním období se hlavně věnujeme odchovu 

bažantí zvěře, provádíme v naší odchovně nad myslivnou do přírody je 

vypouštíme na podzim. Dále pak stavíme a opravujeme krmelce a posedy. Jako 

každý rok jsme se účastnili úklidu kolem obce, byl úspěšný posbírali jsme dva 

vleky odpadků. V létě provádíme opravy myslivny, která je chloubou našeho 

mysliveckého sdružení a máme zájem abychom tuto myslivnu udržovali 

v pěkném stavu pro další generace. Věkový průměr našeho sdružení je 64 let a 

proto by jsme rádi mezi sebou přivítali zástupce mladé generace, která by 

projevila zájem v myslivosti pracovat. V příštím roce připravujeme udělat několik 

akcí, které by měli seznámit mládež z činností mysliveckého sdružení. Na 

podzim probíhají hony na drobnou  zvěř v letošním roce i přes příznivé počasí 

není tolik zvěře co v minulém období proto jsme byli nucení zrušit lov zajíců. Pro 

zajímavost kmenový stav zajíců v naší honitbě je 300 a tento stav jsme povinni 

dodržovat, proto jsme také uspořádali menší počet honů. V závěru bych chtěl 

jménem mysliveckého sdružení poděkovat obecnímu úřadu za podporu v naší 

činnosti a všem spoluobčanům popřát pevného zdraví a hodně štěstí v roce 2016. 

za myslivecké sdružení předseda ing. František Kugler 

 

SK Blučina 

Dnešní zprávu našeho sportovního klubu zahájíme připomínkou 85.výročí 

založení fotbalu (kopané) v Blučině. K této události byl uspořádán fotbalový 

turnaj "Memoriál Bohuslava Skopala" a to za účasti mužstev: SK Měnín, FC 

Židlochovice, SK Blučina A a Blučinský výběr. Za pěkného počasí a před 

exhibičním utkáním, kdy přestávku vyplnily za nadšeného potlesku přihlížejících 
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diváků naše přípravky, bylo pořadí turnaje následující: 1. SK Měnín, 2. SK Blučina 

A, 3. Blučinský výběr, 4. FC Židlochovice. 

 

Blučinský výběr 

 

Turnaj mladších žáků - v červnu se mladší žáci zúčastnili prestižního turnaje v 

Oslavanech, kam každoročně přijíždí dva nejlepší týmy ze 6 okresů. Blučina 

turnaj vyhrála a za sebou nechala i taková mužstva jako jsou Slovan Brno, 

Tasovice nebo domácí Oslavany. 

 

Výsledky našich mužstev podzimní sezony ročníku 2015/16  najdete na našich 

stránkách www.skblucina.cz  s tím, že v jarních postupových bojích jsou ve hře i 

naše dvě mužstva dospělých, jenž se shodně umístila na druhých místech ve 

svých třídách. Těšíme se na Vaši účast a děkujeme za podporu.     
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Mladší žáci 

    Za fotbalový oddíl Tomáš Čaňo 

 

Činnost tenisového oddílu  léto-podzim 2015: 

Členové oddílu se zúčastnili celoroční soutěže ve čtyřhře „Křišťálové 

léto“, kterou pořádá Dřevomonta Židlochovice. Mimo náš oddíl se soutěže 

zúčastnili hráči například z Velkých Němčic, Židlochovic, Vojkovic, Hrušovan, 

Měnína a Brna. Nejlepšího výsledku dosáhl Josef Brabec, který skončil na druhém 

místě. 

26.9.2015 náš oddíl pořádal pro členy další ročník „Burčákového turnaje“ 

ve čtyřhře. 

Za tenisový oddíl Ing.František Strava 

 

 

Zpravodaj vydává obec Blučina v nákladu 600 výtisků, email: zpravodaj@blucina.cz 

Za jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů odpovídá jejich autor. 

Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2016. Odpovědný redaktor Ing. Petr Závodník 

 

mailto:zpravodaj@blucina.cz
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Koupím udržovaný byt. Opravy nám nevadí. 
Děkujeme. Tel: 606 158 288 
 
Z důvodu stěhování hledám vhodný dům, 
maximálně 40km od Brna.          
Děkuji. Tel: 737 309 875 

 

 

Hledám ke koupi domek se zahradou v Blučině 
nebo v okolí do 10 km. 

Tel: 604 522 895 
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