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SLOVO STAROSTY
Vážení občané. 

Všechny Vás 
srdečně zdravím 

a přeji Vám v roce 2016 
co nejvíce zdraví, štěstí 

a  spokojenosti. Přichází jaro, 
dny se prodlužují, občas nám vysvitne slu-
níčko a  hned je to veselejší. Začnou prá-
ce na zahradách, rozjedou se polní práce 
a bude rušno. Nejhezčí na jarních měsících 
je, když se vše zazelená, rozkvetou stromy 
a to nám zlepší náladu. Zastupitelstvo obce 
připravuje také práce na letošní rok. Při pří-
pravě rozpočtu na tento rok jsme se shodli, 
že děti základní a  mateřské školy, mládež 
a  všichni občané naší obce nemají přes 
zimní období možnost sportovního využi-
tí. Z  tohoto důvodu jsme schválili zapojit 
do letošního rozpočtu výstavbu nové spor-

tovní haly v částce do 25 000 000 Kč. Sou-
časně zastupitelstvo obce podalo žádost 
o dotaci z MŠMT. V tomto dotačním titulu 
lze získat finanční podporu ve výši 50 %. 
Pokud by bylo obci oznámeno, že žádost 
byla akceptována, tak se hned bude žádat 
o  stavební povolení a   bude provedeno 
výběrové řízení na zhotovitele. Projektové 
dokumentace jsou již zahájeny, protože při 
akceptaci musí být všechno doloženo na 
ministerstvo. Sportovní hala je situována 
do areálu krytého bazénu, je to jediné mís-
to které není v  zátopovém území od řeky 
Svratky po řeku Litavu.

Další investicí obce je vybudování ko-
munikace v ulici Fialky. Práce budou zahá-
jeny v  měsíci dubnu. V  prodloužení ulice 
Dukelské bude v letošním roce vybudová-
na plynofikace a vedení elektřiny NN.
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Společnost E.ON má v  plánu pokládku 
zemního elektrického vedení NN v  ulici 
Komenského od fary až po konec této uli-
ce. Obec po dohodě se společností E.ON 
musí souběžně položit kabely pro veřejné 
osvětlení a místního rozhlasu, protože slou-
py elektrického vedení budou odstraněny. 
Dále zastupitelstvo rozhodlo, že pokud tato 
akce bude realizována, tak obec bude sou-
časně s  pokládkou kabelu pokládat nové 
chodníky, jinak není v silách obce bez uza-
vírky krajské silnice tyto chodníky opravit.

Vážení občané, prosím Vás o pochopení, 
že v letošním roce budou omezeny opravy 
stávajících chodníků a  akcí které nejsou 
bezpodmínečně důležité, protože výdaje 
v letošním rozpočtu vysoce překračují pří-
jmy. V prvé řadě musíme plnit mandatorní 
výdaje, což jsou výdaje které musí obec 
plnit - Základní škola, mateřská škola, sprá-
va, veřejná autobusová doprava, členské 
příspěvky dobrovolných svazků obcí, za-
stupitelstvo, mzdy, odvody daní a všechno 
ostatní, aby byl zabezpečen plynulý chod 
obce, spokojenost občanů a udržení míst-
ních spolků a  organizací. Toto všechno si 
zastupitelstvo uvědomuje a  dovolilo si 
schválit rozpočet s takovým minusový defi-
citem, protože stále máme finanční rezervu 
kdyby došlo k mimořádným událostem. 

Nyní se dostáváme k  ožehavějšímu 
bodu a  to je komunální odpad. Chceme 
Vás požádat o  co nejvíce šetřivém uklá-
dání odpadu do kontejneru. To znamená 
sešlapávání pet lahví, rozřezání koberců, 
krabic z kartónu na menší díly, rozšroubo-
vání sedacích souprav, aby se kontejner 
co nejvíce zaplnil protože když odvážíme 
teoreticky plný ale prakticky poloprázdný 
kontejner, tak nejdražší je doprava. Dalším 
problémem je bioodpad. Jsou to obrovské 
hromady smíšeného dřeva s  trávou a  dal-

ším odpadem, který tam nepatří, jako je 
například plast, pneumatiky a  vše ostatní. 
Žádáme občany o  třídění tohoto odpadu, 
aby dávali zelenou hmotu na jednu hro-
madu a dřevo na druhou. Obec zakoupila 
štěpkovač a může větve ze stromů rozdrtit 
a štěpku využít.

V obci se rozmáhá, že do naších kontej-
nerů naváží odpad občané z  jiných obcí 
a  podnikatelé. Proto jsme umístili na sta-
noviště kontejnerů kamery a neoprávněné 
ukládání odpadů bude řešeno v  přestup-
kovém řízení a ukládání pokut.

Dalším návrhem je požádat Římskoka-
tolickou farnost o  dlouhodobý pronájem 
farské zahrady a  v  případě o  odkoupení, 
když to bude ze zákona o  církevním ma-
jetku možné. Je to krásný kus přírody, kde 
by obec zřídila park pro občany, maminky 
s  dětmi, ale také posezení s  přáteli . Je to 
v současné době nejhezčí místo v naší pří-
rodě, co nejblíže obci, z  dosahu automo-
bilové dopravy, hluku a  prachu kterou je 
v současné době naše obec zatížena.

Vážení občané. Během krátké chvíle na-
stala pro naši obec smutná událost. Zemře-
li nám dva dobří spoluobčané, kteří praco-
vali pro obec.

Pan Štefan Hracho, zastupitel obce. Byl 
oblíbený, kamarádský, ale hlavně spravedlivý.

Za tři měsíce zemřel další občan pan 
Alexej Pop. Dlouhá léta vykonával správ-
ce hřbitova a  hrobníka. Byl též oblíbený, 
kamarádský a i přes nějaké výhrady někte-
rých občanů, byl nejlepším pracovníkem 
v  tomto oboru v širokém okolí. My již ne-
můžeme udělat nic jiného, než jim podě-
kovat za jejich práci a uctít jejich památku.

Novým správcem hřbitova je František 
Holeček, bytem ul. Na Cézavě, (Komenské-
ho), Blučina. Po absolvování školení bude 
též hrobníkem.
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V měsíci květnu bude zahájena výstav-
ba 1 etapy ,, Přeložka silnice II/416, obchvat 
obce Blučina“. Jedná se o kruhovou křižo-
vatku u výjezdu z dálnice. Tato stavba bude 
postavena na pozemcích obce. Druhá 
a třetí etapa bude budována na pozemcích 
obce, společnosti LEO MINOR a na pozem-
cích ostatních vlastníků. Před cca čtyřmi 
lety proběhla pozemková úprava ohledně 
obchvatu obce, kde byli sezváni všichni 
vlastníci pozemků pod obchvatem.

Byla vytýčena trasa obchvatu a  všichni 
vlastníci souhlasili s trasou, se směnou nebo 
odprodejem pozemků pod obchvatem. 
Před rokem a půl bylo nutné oslovit všechny 
vlastníky pozemku pod obchvatem o  sou-
hlas se stavbou. Jedná se pouze o  souhlas 
aby mohly pokračovat práce projektových 
dokumentací, které stojí milióny korun. 
O  odkupu a  finančním vypořádání bude 
jednáno s vlastníky a budou teprve uzavírá-
ny kupní smlouvy a přesto čtvrtina občanů 
Blučiny nám souhlasy se stavbou nepode-
psala, a  jsou i  tací, že napsali, že s obchva-

tem nesouhlasí. Já a místostarosta jsme už 
absolvovali stovky hodin jednání o  našem 
obchvatu a teď přemýšlíme o tom, jestli má 
význam pokračovat v  jednáních, když naši 
občané nemají zájem. Poslední možnost je, 
že požádáme opět vlastníky o souhlas a ur-
číme termín. Po uplynutí termínu budou 
jména vlastníků pozemku pod obchvatem, 
kteří nepodepíši nebo nebudou souhlasit, 
vyvěšeni na vývěsce obecního úřadu, aby 
ostatní občané byli informováni, proč práce 
na obchvatu nepokračují. 

Vážení občané. Je toho mnoho co by-
chom s Vámi chtěli projednávat, ale je lepší 
se sejít na veřejném zastupitelstvu, a  tam 
nám sdělit, co se Vám líbí nebo nelíbí ,co by 
se mělo udělat, zlepšit a co děláme špatně, 
než si to psát, protože nás 15 zastupitelů 
obce není vždy schopno rozhodnout tak, 
jak by si většina občanů přála.

S pozdravem

Josef Srnec – starosta obce 

SMS Info Blučina 
Aktuální dění v obci pro všechny občany obce Blučina

Stále častěji se 
setkávám s  ob-
čany, kteří se cítí 
nedostatečně in-
formováni o  udá-
lostech v obci. Pro-
to jsem se rozhodl 
vytvořit systém, 
který umožní, aby 

občané Blučiny získávali informace co nej-
pohodlněji. A to prostřednictvím SMS zprá-

vy na Váš mobil. Tato SMS zpráva je zaslána 
ZDARMA a  občan neplatí žádný poplatek 
za využívání této služby. Na SMS zprávu za-
slanou z obce nelze odpovědět!

Pokud se zaregistrujete do systému SMS 
Info, budete dostávat informativní SMS 
zprávy z obce. Zasílány budou informace:
1. Upozornění (poplatky, lhůty, výstrahy, 

informace o výpadcích dodávek vody, 
plynu, elektřiny, pokud bude porucha 
nahlášena dopředu).
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2. Informace o  konaných událostech 
v  obci, pozvánky na kulturní události 
v obci a další…

Zasílány nebudou informace reklamní-
ho charakteru. Budeme se snažit selektovat 
zprávy tak, aby to občany neobtěžovalo, 
ale aby dostávali důležité informace, které 
jim mohou usnadnit život v obci. 

Jak se mohu zaregistrovat a  dát souhlas 
k zasílání SMS zpráv?

Je to jednoduché. Tím, že provedete 
registraci - automaticky dáte souhlas se 
zasíláním SMS zpráv z  obce. Registrovat 
se můžete na internetových stránkách - 
www.blucina.cz/smsinfo. Po vyplnění onli-
ne formuláře budete automaticky zapoje-
ni do systému.

Pokud nemáte přístup na internet, pro-
sím o  vyplnění formuláře, který je přilo-
žen za článkem. SMSInfo mohou dostávat 
všichni občané. Pokud jste členem spolku, 
přečtěte si následující odstavec. Jestliže ne-
jste členem, pokračujte k dalšímu odstavci 
a postupujte dle návodu.

Kolonku „funkce“, vyplňte v případě, že 
jste členem nějakého spolku v obci. Napří-

klad jste-li členem hasičského spolku - vy-
plníte: hasič, hrajete-li fotbal a jste členem, 
nebo jste členem zahrádkářů apod. Na zá-
kladě těchto informací budou vytvořeny 
skupiny. A  tyto skupiny budou mít mož-
nost jednoduché komunikace s obcí. 

Po té, co formulář vyplníte, ustřihne-
te jej ze Zpravodaje a vhodíte ho do šedé 
schránky na obecním úřadě. Pokud nemá-
te cestu kolem, požádejte někoho, kdo má 
přístup na internet, aby za Vás tyto infor-
mace vyplnil. 

Pokud se budete chtít ze systému od-
hlásit, tak kontaktujte pracovníky obce. 
Nebo napište na obecblucina@gmail.com.

Vaše kontaktní údaje nebudou posky-
továny dalším osobám. Budou sloužit vý-
hradně k zasílání SMS zpráv z obce.

Věřím, že tento systém, který jsem navr-
hl, bude významným přínosem pro celou 
obec. Aby však byl efektivně využíván, je 
třeba zapojit do něj co nejvíce občanů. Pro-
to využijme této možnosti získávání rych-
lých informací. 

Ing. Tomáš Trávníček

Jméno* Telefonní číslo - mobil*

Příjmení* E-mail

Ulice* Funkce - organizace

Číslo popisné *Povinné

Informace pro občany
Dobrý den, vážení spoluobčané.
V  minulém čísle obecního zpravodaje 

jsem uvedl, že byla radou obce schválena 
dotace v  celkové částce 20 000,- pro hos-
podu Na radnici. Jak mě pan starosta upo-

zornil na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 20. 1. 2016 a tuto informaci ne-
chal zapsat do zápisu v bodu 7/7 diskuse, 
byla tato informace nepřesná. Žádost ne-
byla napsána na dotaci, ale jako příspěvek 
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OMEZENÍ V DOPRAVĚ V ROCE 2016

části nákladů na rekonstrukci. Jestliže jsem 
Vás, vážení spoluobčané, uvedl v omyl, tak 
tímto sdělením bych rád vše uvedl na pra-
vou míru.

Na zastupitelstvu obce ze dne 20. 1. 2016 
jsem také uvedl skutečnost, že někteří pod-
nikatelé využívají obecní prostory bez řádné 
nájemní smlouvy. Tato informace se bohu-
žel do zápisu už nedostala.

V  současnosti je podaná žádost o  pro-
nájem části sklepních prostor pod radnicí. 
Za jakou cenu, jak bude vyřešeno účtování 
energií a jak se vyřeší veškerá povolení na 
změnu užívání? To se snad dozvíme v krát-
ké době. O této skutečnosti vás budu infor-
movat.

Dne 4. 3. 2015 jsem podal návrh o roz-
šíření chodníku na ulici Na lázních, naproti 
bočního vchodu do Mateřské školy. Jelikož 
se již několikrát rozšířila kapacita Mateřské 
školy a v době přijímání a propuštění dětí 
z Mateřské školy je dopravní situace v ulici 
Na lázních velice nepřehledná a  tudíž ne-
bezpečná. Připadá mi důležité udělat maxi-
mum pro bezpečnost občanů a především 
dětí v této části obce. V tomto návrhu jsem 

také požádal o  zvýšení počtu zpomalova-
cích prahů nebo zpomalovacích polštářů 
na nepřehledná místa a úseky, kde je větší 
pohyb osob. Bohužel se tyto mé návrhy ne-
setkaly s pozitivním postojem vedení obce. 
V  bodě tři tohoto návrhu jsem požádal 
o zbudování přechodů pro chodce. Aspoň 
tento návrh se snad podařilo částečně pro-
sadit, i když zatím pouze jeden přechod. 

Na příštím veřejném zasedání zastupi-
telstva obce bych rád požádal o  rozšíření 
veřejného osvětlení v  ulici Hřbitovní k  za-
stávce autobusu. Tato část obce je rozšíře-
na již několik let, ale na veřejné osvětlení 
se nějak zapomnělo. I tato lokalita je velice 
frekventovaná a osvětlení si určitě zaslou-
ží. Jestliže by se podařilo i k  této zastávce 
zřídit přechod pro chodce, bylo by pro bez-
pečnost občanů uděláno téměř maximum. 
Ale o tom snad někdy příště. 

Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné 
prožití svátků velikonočních, bohatou po-
mlázku a především plno nádherné atmo-
sféry v tomto jarním období.

Pavel Šťastný

Obec Blučina čekají v tomto roce značné 
dopravní komplikace, proto bychom Vás 
chtěli informovat o termínech jednotlivých 
akcí a rozsahu omezení.

První stavba, která se dotkne naší obce 
je „zárodek“ budoucího obchvatu, okružní 
křižovatka na silnici II/416 u  sjezdu na D2 
směr Břeclav. Se stavbou by se mohlo začít 
už během letošního jara a hotovo by moh-
lo být do čtyř měsíců od zahájení stavby. 
Před zahájením stavby okružní křižovatky 
zde bude vybudována provizorní souběž-

ná komunikace, takže omezení provozu by 
mělo být jen minimální.

Jistě jste na přelomu listopadu a  pro-
since loňského roku zaznamenali dopravní 
omezení na ulici Měnínské, které souviselo 
s první etapou rekonstrukce průtahu silni-
ce II/416 obcí Blučina, opravou kanálových 
vpustí. Kompletní rekonstrukce povrchu 
komunikace v  tomto úseku se měla usku-
tečnit již v prosinci 2015, ale z důvodu ne-
příznivých povětrnostních podmínek byla 
tato rekonstrukce posunuta až na letošní 
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jaro. Rekonstrukce bude probíhat při úplné 
uzavírce ulice Měnínská od křižovatky s uli-
cí Sokolskou až po křižovatku s ulicí Návrší. 
Vjezd do ulic Sokolská a Návrší bude povo-
len pouze obyvatelům zde bydlícím a auto-
busům IDS a  dodržování tohoto omezení 
bude policií kontrolováno. Objízdná trasa 
bude obousměrně vedena přes obce Opa-
tovice, Rajhradice, Otmarov a Měnín.

V průběhu celého roku bude postupně 
pokračovat rekonstrukce dálnice D2 v úse-
ku od Brna po Hustopeče. Nejprve se za-
čne opravovat úsek Hustopeče – Němčice. 
Od dubna do července se bude pracovat 
na úseku Brno – Modřice, kdy na konci 
tohoto období, v  červenci, bude uzavřen 
sjezd na Olympii, takže vozidla jedoucí 
do tohoto nákupního centra pojedou až 
k Blučině, kde sjedou a opět najedou na D2 
směr Brno. V měsíci červnu se bude opra-
vovat úsek Němčice – Blučina. Tyto opravy 
budou naštěstí probíhat jen s  omezením 
provozu na dálnici, bez uzavření sjezdu. 
Bohužel, na podzim nás čeká uzavření sjez-
du od Brna, kdy se bude pracovat na úseku 
9,7 – 16,2 km. V průběhu celého roku bude 
postupně, po úsecích dlouhých dva až tři 

kilometry, probíhat oprava zádržného sys-
tému (svodidel) v celém úseku od Modřic 
po Hustopeče.

Jak jistě všichni víme, tak je spousta ři-
dičů neukázněných a podceňují nebezpe-
čí v omezeních na dálnicích, kdy dopravní 
nehoda na sebe nenechá dlouho čekat. 
Potom se může stát, že i když se nás opra-
vovaný úsek zdánlivě netýká, tak se dálnice 
musí kvůli dopravní nehodě uzavřít a hned 
máme šňůru vozidel přes celou obec, kde 
vede objízdná trasa. Proto chceme na 
všechny řidiče apelovat, jezděte opatrně, 
pozorně a  dodržujte nejvyšší povolenou 
rychlost. Prosím, buďte ohleduplní k  pra-
covníkům, kteří se na opravované komuni-
kaci pohybují a opravují ji pro nás. Opravdu 
je velký rozdíl, když kolem nich projíždějí 
auta dovolenou osmdesátkou nebo ne-
povolenou stovkou. Četnost střetu vozidel 
s pracovníky údržby nemá v Evropě obdo-
by, je to naše česká specialita.

A  na závěr trochu optimismu … práce 
na projektové dokumentaci na celý ob-
chvat obce Blučina jsou v plném proudu.

Ing. Dagmar Kratochvílová, vedoucí 
odboru dopravy, MěÚ Židlochovice

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2016 
(20. ročník)
Termín: středa 11. května 2016 od 8:00
Hlavní téma letošní sbírky: Rakovina prsu u žen a u mužů
STANOVIŠTĚ V BLUČINĚ:
- U OBCHODU NA NÁMĚSTÍ
- U ČESKÉ POŠTY
- U HRUŠKY
ORGANIZUJE KDU-ČSL Blučina
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Hasičský sbor Blučina

JUDO
1. KOLO DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ

Turnaj přípravek SKKP Brno

Super vstup do dalšího ročníku Moravské ligy 
družstev mužů oddílu Judo Orel Blučina.
Čísla mluví za vše:
Počet přihlášených týmů v lize: 9
Počet vítězství v 1. kole: 8
Počet bodů za výhru: 2
Počet bodů po 1. kole: 16
Průběžné pořadí: 1. místo
Blučina vs. Hranice na Moravě: 4:3
Blučina vs. SKKP Brno: 4:3
Blučina vs. Mohelnice: 6:0
Blučina vs. Blansko: 5:1
Blučina vs. Ostrava: 5:2
Blučina vs. Dolní Kounice: 6:0
Blučina vs. Judo Budo Brno: 6:0
Blučina vs. Uherské Hradiště: 6:0

V sobotu 19. března 2016 jsme 
se vydali do Brna na tzv. Turnaj pří-
pravek. Za oddíl Judo Orel Blučina 
startovalo devět mláďat a mladších 
žáků. Všichni zúčastnění závodníci 
přivezli medaile, takže do Blučiny 
z Brna putovalo 6 stříbrných a 3 bron-
zové medaile. Je zcela na místě říci, 
že pro mnohé z našich judistů i tvr-
dě vybojované. Velké poděkování 
patří rodičům, kteří si udělali čas 
a jeli na turnaj s námi.

Mgr. Jan Šenkýř

Hasičský sbor Blučina bude pořádat 
sběr železného šrotu a  sběr starých auto-
baterií v sobotu 23. 4. 2016 od 8.30 hodin.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Blučina – Vypalování trávy

Blíží se začátek jara a  je dobré si připo-
menout nebezpečí, které z  hlediska mož-
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nosti vypuknutí požáru v  této době nej-
častěji hrozí. Jsou to rozsáhlé požáry trávy 
a dalších porostů. Příčinou je: vypalování 
staré trávy.

Plošné vypalování staré trávy i ostat-
ních porostů je zákonem o  požární 
ochraně zakázáno. Fyzické osobě, kte-
rá vypaluje porosty, lze uložit pokutu 
do výše 25 tisíc Kč. Hrozí nebezpečí pře-
nesení požáru na jiný objekt nebo plochu 
podobnou té spalované a  to po povrchu 
suché vegetace, zanesením ohně větrem 
nebo i  proudy horkých spalin s  jiskrami 
a  přenesením ohně v  podloží. Poslední 
nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo 
na plochách, kde je silnější vrstva lesní 
hrabanky nebo nedostatečně mineralizo-
vaných zbytků organických látek z dřívější 
vegetace. Takový oheň může „doputovat“ 

na vzdálenost desítek metrů a  objevit se 
i po několika dnech. Bohužel může nastat 
i  udušení lidí v  kouři a  uhoření při ne-
zvládnutém, původně jen malém kous-
ku vypalované plochy.

Ohlásit pálení staré trávy nebo klestí 
můžete provést vyplněním formuláře na 
internetových stránkách:
www.firebrno.cz nebo www.sdhblucina.cz

Odesláním formuláře Hasičský záchran-
ný sbor Jihomoravského kraje nepovoluje 
pálení. Odesláním vyplněného formulá-
ře je Vaše pálení evidováno operačním 
a  informačním střediskem hasičského zá-
chranného sboru Jihomoravského kraje. 
Evidence slouží jen pro možnost ověření 
místa pálení s možným nahlášením požáru.

Za HS a JSDH Blučina 
– Michal Sládeček ml.
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Zprávičky z naší školičky
Měsíc leden bývá mimo jiné zvláště do-

bou pro naše předškoláky, kteří si prožijí 
první pocity opravdového školáka. Před zá-
pisem do ZŠ probíhala ve školce intenzivní 
příprava. Začátkem ledna jsme pozvali do 

školky rodiče našich předškoláků, aby spo-
lečně se svými dětmi a jejich paní učitelka-
mi prožili a viděli ukázkovou hodinu práce 
s  předškoláky. Děti se před rodiči nadšeně 
předváděly a mnohdy kontrolovaly svoje ro-
diče, jestli je pozorně sledují. Po zápise pak 
našim předškolákům zářila očka radostí, jak 
vše ve škole zvládli. Další ukázková hodina 
by měla proběhnout během měsíce května. 
V  lednu jsme také stihli navštívit divadel-
ní představení „ Strašidelný mlýn“, které se 
odehrávalo v sále Bílého domu v Brně, kam 
jsme se vypravili celá školka poschoďovým 
autobusem, na který se děti vždy velmi těší. 

Začátkem února jsme v  naší školce pro 
děti připravili karneval, každé dítě si vyro-

bilo masku a  společně jsme si zatancovali. 
Masopustní veselice pokračovala pak pro-
cházkou po vsi kolem radnice, náměstí a dal-
ších ulic v  maskách za doprovodu písniček 
a básniček, které děti během cesty recitovaly 

a  zpívaly. Počasí nám krásně přálo, sluníč-
ko se radovalo a  veselilo s  námi. Další akcí 
v měsíci únoru byly pohádky pro rodiče dětí 
z  naší školky. Každá třída představila svoji 
nacvičenou pohádku, také nějaké básničky, 
tanečky a písničky. Rodičům i dětem se diva-
délko velmi líbilo a už se těší na další, které 
by mělo proběhnout během měsíce května.

Měsíc březen jsme začali s  hudebním 
představením pro radost v podání pana Voj-
kůvky. Ten se snaží hravou formou vést děti 
k  poslechu vážné hudby. Děti zapojuje do 
svého vystoupení jak pohybově tak i pěvec-
ky, děti nakonec odmění představení vel-
kým potleskem. Další akcí v měsíci březnu je 
pravidelné loučení se s paní Zimou a vítání 
jara. Děti s  pomocí paní učitelek připraví 
nejdříve Moranu, kterou pak nesou v  čele 
průvodu. Průvod vede od školky směrem 
k místní říčce, kde Moranu zapálíme ohněm 
a vhodíme do říčky. V průběhu průvodu děti 
vítají jaro písněmi a básněmi. Všichni se spo-
lečně radují z přicházejícího jara. 

Bc. Martina Kilianová
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Základní škola Blučina
Od školního roku 2010/2011 je naše 

škola zapojena do projektu Ovoce a zeleni-
na do škol – žáci dostávají dvakrát měsíč-
ně ovoce nebo zeleninu zdarma. Byli jsme 
mezi prvními školami, které se do tohoto 
projektu zapojily. 

Před dvěma lety jsme podepsali smlou-
vu s novou firmou a jsme nadmíru spokoje-
ni nejenom se šíří sortimentu (jahody, ma-
liny, třešně, broskve, meruňky, nektarinky, 
pomeranče, mandarinky, jablka, banány, 
hrušky, rajčata CHERRY balená, ovocné šťá-
vy, švestky, kaki, nashi, hroznové víno, hra-
chové lusky, kiwi, liči, ananas, blumy atd...), 
ale také s různými variantami způsobu do-
dávání ovoce a  zeleniny (na volno, tácky, 
krabičky, sáčky, papírové krabice).

Kromě toho nabízí firma v rámci projek-
tu Ovoce a zelenina do škol bohatý dopro-
vodný program.

Toho jsme samozřejmě využili. 10. února 
přijel k nám maskot Citrón a spolu se svo-

jí kamarádkou seznámil děti s tím, proč je 
důležité jíst ovoce a zeleninu, jaké vitaminy 
a prospěšné látky obsahují ty nejznámější 
druhy ovoce a zeleniny. Vše probíhalo for-
mou dialogu a soutěže s dětmi, odměnou 
bylo samozřejmě ovoce. Na závěr dostaly 
děti propagační materiály a mohly se mas-
kotem vyfotografovat.

Mgr. Anna Báborová – řed. ZŠ Blučina
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Hrkání
Na Velký pátek a Bílou sobotu se již tra-

dičně i letos chodilo hrkat. Děkujeme všem 
dětem, které se zapojily do této velikonoč-

ní akce. Vystřídalo se jich celkem 34! Taktéž 
hrkači děkují za vlídné přijetí od občanů 
a za přijaté dary. 
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Blučinské ochotnické divadlo
Ve dnech 21. a 22. listopadu 2015 sehrál 

Orelský divadelní soubor „Radovan“ vese-
lou pohádku pro malé i velké – „Jak se čert 
zamiloval“.

Účinkovalo 16 dospělých - z toho byli 3 
dojíždějící a 8 dětí z divadelního a loutkář-
ského souboru Blučina.

S  nápovědou a  organizací nám pomá-
haly jako vždy ochotné Jana Jedličková 
a paní Jarmila Lvovská. Kostýmy a rekvizity 
vytvořili členové souboru a  jejich rodinní 
příslušníci a známí.

Světelné efekty, hudbu a ozvučení zajiš-
ťoval pan Alois Kugler se svým pomocní-
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kem. Odvedli opravdu profesionální práci 
a  tyto technické pracovníky nám mohou 
ostatní soubory jen závidět.

Ale nebýt paní Marie Tiché, která do na-
šeho souboru přivedla posilu čtyř mužů, 
představení by se nemohlo konat. V  ins-
cenaci tentokrát nechyběl ani závěrečný 
čertovský efekt za který děkujeme panu 

Singerovi a jeho dceři Zuzaně.
Úplně na závěr chci poděkovat všem 

hercům a herečkám. Všichni této inscenaci 
věnovali svůj volný čas, hráli s velkou chutí, 
přirozeně a  opravdově, což ocenila nejen 
režie, ale i početní diváci.

Hana Kratochvílová

Paní Hana Kratochvílová přebírá z rukou Ing. Stani-
slava Juránka –starosty Orla čestné uznání a stříbrnou 

pamětní medaili
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INZERCE
Koupím RD do 3 mil. Kč do 30km od Brna. Opravy nevadí.

Tel : 792 284 071

Koupím byt v udržovaném stavu. Děkuji. T:606 158 288
RD vhodný k bydlení. 

Drobné opravy nevadí. Stav nemov. dobrý. T: 737 309 875
Pozemek určený k výstavbě. Koupíme. T:722 012 297

Hledám chatu/chalupu do 40km od Brna. T:774 340 338

Zahájení sez  ´ny
na cyklostezce
Brno - Vídeň

7. 5. 2016
Hevlín

Laa an der
Thaya

Výlet
do PIVOVARU

HUBERTUS
v Laa a.d. Thaya

hasičské zbrojnice
a historického

centra START
8:00 BRNO - Rondo

dále orientačně:
9:30 Židlochovice nám.

10:45 Ivaň hospoda
12:00 Nový Přerov Jáňův dvůr

13:00 Hevlín PIC
program, občerstvení

14:00 Laa a.d.
Thaya

HEVLÍN: 
  Mažoretky

                                  z Velkého Karlova

                        Kapela Granit
Vlakem z Brna:
směr Vranovice odj. 9:10
směr Hrušovany n/j., Novosedly odj. 8:49
Vlakem do Brna:
odj. Novosedly 17:41, Vranovice 18:16 a 19:16

Pořadatelem akce je DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň ve spolupráci s obcí Hevlín
a městem Laa an der Thaya a mikroregionem Hrušovansko. Pořadatelé si vyhrazují
právo na změnu programu. www.brnoviden.cz
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Termín akcí pro rok 2016
Datum Název akce Den Poznámka

6. 2. Hasičský ples Sobota

13. 2. Dětský maškarní ples Sobota Hrají TETINY, od 15.00

20. 2. Chovatelský ples Sobota

12. 3. Muzikantský ples Sobota Vstupné v předprodeji

27. 3. Velikonoční zábava Neděle Hraje skupina Helan Band

3. 4. Bodování vín Neděle

9. 4. Košt Vín Sobota Hraje CIMBALICA

4. 6. Babské hody Sobota DH Blučiňáci

Červen Letní noc na Myslivně Termín bude upřesněn

12. 6. Dětské hody Neděle

12. 8. Předhodová zábava Pátek Hraje PROJEKT ROCK

13. – 15. 8. Blučinské hody SO, NE, PO

Srpen/Září Rybníkyáda Termín bude upřesněn

10. 12. DOŽO  show Sobota

*Změna termínů vyhrazena. Termíny akcí se mohou v průběhu roku měnit.                                            Tomáš Trávníček
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