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SLOVO STAROSTY
Vážení občané. 

Srdečně Vás zdra-
vím a chtěl bych Vám 

sdělit do nového zpra-
vodaje jen pár slov. Není 

to dlouho co jsem Vám přál 
krásné svátky vánoční a  už tu máme léto. 
Léto je také krásné období protože svítí 
sluníčko, je teplo v přírodě je všechno ba-
revné a  to hned zlepší náladu. Nejvíce se 
těší děti, začnou jim prázdniny, ale také 
dospělí přemýšlí jak to léto prožijí. Plánu-

jí se dovolené v  zahraničí, u  moře, nebo 
v tuzemsku se svými přáteli, ale také u nás 
doma v  Blučině. Já bych Vám chtěl dnes 
popřát, ať Vám vyjde vše co jste si naplá-
novali, prožijte si krásné léto, odpočiňte si 
a naberte nové síly do celého zbytku roku. 
Dětem přeji hodně sluníčka, tepla, koupá-
ní, ale hlavně co nejméně úrazů. Nakonec 
Vám všem přeji, ať se po prázdninách a do-
volených ve zdraví všichni sejdeme.

Josef Srnec – starosta obce 
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Zápis č. 9/2016 z veřejného zasedání 
ZO Blučina, konaného dne 11.04.2016 

9/4 Projednání a schválení rozpočtu obce Blučina na rok 2016
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Blučina na rok 2016 s těmito změnami oproti 
vyvěšenému návrhu rozpočtu obce na rok 2016:
Příjem 26 885 200 Kč  navýšení 27 451 600 Kč
Výdej 42 832 500 Kč  navýšení 46 454 400 Kč
Minusový rozpočtový schodek ve výši 19 002 800 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření 
z roku 2015, který činí 25 369 774,09 Kč.
Obec Blučina se bude řídit závaznými ukazateli rozpočtu. Závaznými ukazateli rozpočtu 
obce Blučina na rok 2016 jsou schválené § rozpočtové skladby .
Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ se budou řídit závaznými ukazateli, kterými budou syn-
tetické účty.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/5 Žádost pana Jiřího Svobody o odprodej části obecního pozemku p.č. KN 912/11 
v k.ú. Blučina
ZO projednalo a schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 912/11 v k.ú. Blučina. Bude 
vyvěšen záměr obce o odprodeji výše uvedené části pozemku. ZO schvaluje cenu 100 Kč 
za 1m2. Na příštím zasedání ZO bude vybrán zájemce.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/6 Žádost paní Jitky Petrlové o odprodej části obecního pozemku p.č. KN 912/11 
v k.ú. Blučina
ZO projednalo a schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 912/11 v k.ú. Blučina. Zá-
měr obce o odprodeji výše uvedené části pozemku bude vyvěšen na úřední desce a na 
dalším zasedání ZO bude vybrán zájemce. ZO schvaluje cenu 100 Kč za 1m2. 

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/7 Žádost pana Pavla Studeného o  odprodej obecního pozemku p.č. KN 2660 
v k.ú.Blučina
ZO projednalo a schválilo prodej obecního pozemku p.č. KN 2660 v k.ú. Blučina v lokalitě 
Cesliky o výměře 1634 m2. Záměr obce bude vyvěšen na úřední desce a na dalším zase-
dání ZO bude vybrán zájemce. ZO schválilo cenu 15.Kč za 1m2.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/8 Nabídka pana Pavla Studeného o odprodání pozemku p.č. KN 1929 v k.ú. Blu-
čina Obci
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ZO projednalo a schválilo nabídku pana Pavla Studeného o odprodání pozemku p.č. KN 
1929 v k.ú. Blučina v lokalitě Výhon obci za cenu 15 Kč/1m2.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/9 Základní škola Blučina – výsledek hospodaření za rok 2015
ZO bere na vědomí kladný hospodářský výsledek Základní školy Blučina ve výši 11 028,01 Kč 
a schvaluje rozdělení této částky do rezervního fondu 6 000 Kč a fondu odměn 5028,01 Kč.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/10 Mateřská škola výsledek hospodaření za rok 2015
ZO bere na vědomí kladný hospodářský výsledek Mateřské školy Blučina ve výši 11 923,57 
Kč a  schvaluje rozdělení této částky do rezervního fondu 10731,21 Kč a  fondu odměn 
1192,36 Kč.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/11 Projednání smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005912
ZO projednalo a schválilo smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13005912.  
Jedná se o přeložku sloupu elektrického vedení u prodejny p. Lubomíra Káni. Obec při-
pravuje vybudování přechodu pro chodce a sloup brání v rozhledu. Byla požádána spo-
lečnost E.ON ČR s.r.o. o výše uvedenou přeložku. Společnost E.ON ČR s.r.o. souhlasí a po-
žaduje uzavření smlouvy. Předpokládané náklady činí 322 412 Kč.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/12 Projednání pronájmu rybníku a ostatní ploch, které jsou součástí rybníka
ZO projednalo a schválilo pronájem rybníka a ostatních ploch, které jsou součástí rybníka 
za roční nájemné 5 000Kč.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/13 Projednání zakoupení permanentek pro žáky ZŠ a MŠ, předškoláky a výjezdo-
vou jednotku hasičů (JSDH) od května do prosince 2016.
ZO projednalo a schválilo zakoupení permanentek pro žáky ZŠ a všech děti MŠ, výjez-
dovou jednotku hasičů JSDH od 1.května do 31.prosince 2016 v částce 600 000Kč. Firma 
ABRAZO s.r.o., Blučina., Na Lázních 620, musí do 10.01.2017 dodat seznam žáků v vyúčto-
vání paní účetní Z.Sotolářové, jinak jim bude účtována smluvní pokuta 10 000 Kč za každý 
den prodlení. Dále ZO požaduje předložit výsledek hospodaření od firmy ABRAZO s.r.o., 
Blučina, Na Lázních 620 za rok 2015. 

 Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/14 Aktualizace povodňového plánu obce Blučina
ZO projednalo a aktualizovalo povodňový plán obce Blučina
Povodňová komise – členové rady obce – Josef Srnec, František Nezmeškal, Mgr, Anna 
Báborová, Mgr. Jan Šenkýř, a Ing. František Kugler
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Povodňový štáb – Pavel Šťastný, Ing. František Minařík, Ing. Gustav Dosedla – předseda
Hlídková služba – Josef Jabornik, Ing. Oldřiška Jochmanová.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/15 Schválení odpisového plánu majetku obce Blučina na rok 2016
ZO projednalo a schválilo odpisový plán majetku obce Blučina na rok 2016

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/16 Schválení účetní závěrky obce Blučina
Pan Pavel Šťastný, pověřený ZO k převzetí podkladů ke schválení účetní závěrky, konsta-
tuje spolu s ostatními členy ZO, že předložená dokumentace dává věrný obraz o před-
mětu účetnictví, finanční a majetkové situaci účetní jednotky obce Blučina. ZO projed-
nalo a schválilo účetní závěrku obce Blučina, včetně výsledku hospodaření sestavenou za 
účetní období roku 2015 k rozvahovému dni 31.12.2015 bez výhrad. Součástí schválení 
účetní závěrky je protokol o schválení účetní závěrky za rok 2015 obce Blučina.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/17 Projednání Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
ZO projednalo a odložilo k vypracování OZV č.1/2016, která bude stanovovat pravidla pro 
volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Blučina.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

9/18 Projednání a schválení smlouvy o bezúročné půjčce ve výši 2 milióny korun pro 
VAK Židlochovicko
ZO projednáno a schválilo smlouvu o bezúročné půjčce ve výši 2milióny korun pro VAK 
Židlochovicko. Tato půjčka je určena na opravu vodovodu DN 100 v obci Blučina na ul. 
Měnínská a  Komenského. Tato částka bude věřitelem poukázána na účet dlužníka č. 
2022840309/0800 do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
Půjčka je sjednána jako bezúročná.
Dlužník se zavazuje splatit dlužnou částku v celkem 3 splátkách , první a druhá splátka 
po 666 665,- (slovy: šestsetšedesátšesttisícšestsetšedesátpětkorun českých) a třetí splát-
ka 666 670,- (slovy: šestsetšedesátšesttisícšestsetsedmdesátkorun českých) v termínech:

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0
    

Poř. č. položka termín úhrady do min. splátka splaceno celkem

(Kč)

1 splátka jistiny 31.12.2017 666 665,00     666 665,00

2 splátka jistiny 31.12.2018 666 665,00 1 333 330,00

3 splátka jistiny 31.12.2019 666 670,00 2 000 000,00
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19/a) Žádost paní Lenky Pelikánové o místo učitelky v MŠ
ZO bere na vědomí žádost paní Lenky Pelikánové o místo učitelky v MŠ. ZO nemá v kom-
petenci přijímat pracovníky ve školství, žádost musí být podána ředitelce MŠ. ZO doporu-
čuje při uvolnění místa přijetí paní Lenky Pelikánové do MŠ Blučina.

19/b) Výroční zpráva o hospodaření ZŠ. - přednesla Mgr. Anna Báborová - ZO bere 
na vědomí .

19/c) ZŠ - Inventarizace ke dni 31.12.2015 - přednesla Mgr. Anna Báborová – ZO 
bere na vědomí.

19/d) Městská policie – informace o událostech řešených Městskou policií Židlocho-
vice v obci Blučina v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 – přednesl pan starosta - ZO 
bere na vědomí.

19/e) Policie ČR – zpráva o bezpečnostní situaci v obci Blučina za rok 2015 – předne-
sl starosta – ZO bere na vědomí.

19/f) Návrh pana Tomáše Trávníčka pro ZO - zřízení bezpečnostního kamerového 
systému v obci Blučina.
Návrh usnesení 9/19/e) 2016
ZO schvaluje zadat studii na kamerový systém na nám. Svobody a na ulici Na Lázních.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

19/g) Návrh pana Tomáše Trávníčka pro ZO - zápisy ze zasedání ZO zveřejňovat v Blu-
činském zpravodaji a na internetových stránkách obce Blučina zveřejňovat nepřetržitě.
Pan Petra Kubeš jako správce obecních internetových stránek pro obec, sdělil, že už určitě 
od roku 2015 jsou zápisy ze zasedání ZO na internetových stránkách obce stále k dispozi-
ci. Panu Kubešovi bylo vytknuto nepřehlednost obecních internetových stránek.

Pan Ing.Petr Závodník sdělil, že náklady obecní zpravodaj ve velikosti A5 16 stran (vydání 
č. 1 v roce 2016)  vyšlo 17 Kč za kus x 700 výtisků + DPP za roznos zpravodaje , takže cca 
13 100 Kč, Zpravodaj vychází 4 x do roka jako čtvrtletník, takže roční náklad na obecní 
zpravodaj je cca 52 400 Kč v tomto počtu stran.
ZO schválilo zveřejňování zápisů ze zasedání ZO v obecním zpravodaji.

Výsledek hlasování : Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 3

19h) Návrh pana Pavla Šťastného pro ZO
1. Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Hřbitovní směrem k dálnici – starosta dal návrh 

přemístit zastávky do obce, cedule značení obce přemístit zpátky (blíž k obci) 
2. Zřízení přechodu pro chodce u autobusové zastávky autobusu v ul. Hřbitovní a ul. Komen-

ského- starosta sdělil, že po novém povrchu na hlavní silnici jsou v jednání i přechody v obci. 
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3. Rozšíření chodníku v ul. Na Lázních naproti Mateřské školy(popř. před Lidový dům)– 
ZO hlasovalo o rozšíření chodníku na ulici Na Lázních 

Výsledek hlasování : Pro 2 Proti 6 Zdrželi se 4
ZO se dohodlo požádat SÚS o umístění značky „zákaz zastavení“.

19/ch) Pan starosta přednesl žádost slečny Anny Bečičkové o příspěvek na pohřeb panu 
Zdeňkovi Čuby, který zemřel 11.4.2016 a má trvalý pobyt na ohlašovně (tedy nám. Svo-
body 119) .
ZO rozhodlo a schválilo uhradit pohřeb ve výši sociálního pohřbení. Pokud by chtěla sleč-
na Bečičková jiné pohřbení pana Čuby musí zbytek doplatit sama.

Výsledek hlasování : Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0

Zápis č. 10/2016 z veřejného zasedání 
ZO Blučina, konaného dne 25.05.2016 

10/3 Projednání a schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě uzavřené dne 07.12.2010 se 
svazkem Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí.
ZO projednalo a schválilo dodatek č. 5. ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 7.12.2010 se 
svazkem Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí.

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/4 Schválení Zástavní smlouvy č. 08017501-Z2 se Státním fondem životního prostředí ČR 
ZO schválilo zástavní smlouvu č. 08017501-Z2 uzavřenou mezi SFŽP ČR a obci Blučina.

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/5 a) Schválení žádosti o poskytnutí dotace- Tělovýchovná jednota Cezavan Blu-
čina, z.s.
ZO projednalo a schvaluje: žádost Tělovýchovná jednota Cezavan Blučina, z.s. o poskyt-
nutí dotace ve výši 100 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 6/2016 o poskytnutí dotace 
z programu obce Blučina mezi Obcí Blučina a Tělovýchovná jednota Cezavan Blučina, z.s. 

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/5b) Schválení žádosti o poskytnutí dotace- Orel Jednota Blučina
ZO projednalo a schvaluje: žádost Orel Jednota Blučina o poskytnutí dotace ve výši 131 
000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 9/2016 o poskytnutí dotace z programu obce Blučina 
mezi Obcí Blučina a Orlem Jednota Blučina

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 
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10/5c) Schválení žádosti o poskytnutí dotace- Spolek pro vybudování udržování Li-
dového katolického domu v Blučině
ZO projednalo a schvaluje: žádost - Spolek pro vybudování udržování Lidového katolic-
kého domu v Blučině o poskytnutí dotace ve výši 66 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 
11/2016 o poskytnutí dotace z programu obce Blučina mezi Obcí Blučina a Spolkem pro 
vybudování udržování Lidového katolického domu v Blučině .

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/5d) Schválení žádosti o poskytnutí dotace- SK Blučina 
ZO projednalo a schvaluje: žádost SK Blučina o poskytnutí dotace ve výši 160 000,- Kč 
a veřejnoprávní smlouvu č. 7/2016 o poskytnutí dotace z programu obce Blučina mezi 
Obcí Blučina a SK Blučina. 

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/5e) Schválení žádosti o poskytnutí dotace- Český svaz chovatelů Blučina
ZO projednalo a schvaluje: žádost Českého svazu chovatelů Blučina o poskytnutí dotace 
ve výši 65 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016 o poskytnutí dotace z programu 
obce Blučina mezi Obcí Blučina a Českým svazem chovatelů Blučina. 

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/5f) Schválení žádosti o poskytnutí dotace- Myslivecký spolek Blučina
ZO projednalo a schvaluje: žádost Mysliveckého spolku Blučina o poskytnutí dotace ve 
výši 100 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016 o poskytnutí dotace z programu obce 
Blučina mezi Obcí Blučina a Mysliveckým spolkem Blučina

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/6 Schválení rozpočtového opatření
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2016,které je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/7 Schválení pochybnosti vodního toku v  lokalitě Fialky a  požádání KÚ JMK 
o jeho zkrácení 
ZO projednalo pochybnost vodního toku v lokalitě Fialky spravovaného Povodím Moravy 
s.p. a schvaluje podání žádosti o pochybnosti vodního toku na KÚ JMK a o jeho zkrácení. 

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/8a) Schválení převodu Demalova kříže, který stojí na obecním pozemku p.č. 
1152 do majetku obce
ZO schvaluje převod Demalova kříže stojícím na obecním pozemku p.č. 1152 do majetku 
obce blučina za 1 Kč.

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0
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10/8b) Návrh ohledně analýzy odpadů v obci přednesl pan Ing. Trávníček Tomáš.
ZO schvaluje provést v obci analýzu odpadů.

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0 

10/8c) Žádost Klubu přátel vody Blučina o umístění unimobuňky u rybníka na ná-
řadí apod..
ZO schvaluje umístění unimobuňky za podmínek , že nebude narušovat ráz okolní přírody.

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/8d) Dotaz ohledně uzavření MŠ Blučina v měsíci červenci přednesla paní Hana 
Novotná
ZO rozhodlo, že MŠ Blučina bude v provozu do 22.07.2016. Poté budou zahájeny opravné 
práce.

Výsledek hlasování : Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 0

10/8e) Stížnost pana Mgr. Ampapy na hluk v nočních hodinách v areálu SK Blučina 
(u udírny) přednesl pan Ing. Závodník.
Pan starosta slíbil projednání stížnosti s předsedou SK Blučina.

10/9 Diskuse 
a) Ing. Závodník navrhl vyhlásit v místním rozhlase, kdo má zájem pracovat v komisi 
životního prostředí pro obec Blučina (za pana Ji řího Fialy).
b) Ing.Závodník se dotazoval na opravu a zakrytí vpusti u farské uličky,starosta objasnil 
důvod zpoždění oprav a sdělil, že další týden proběhnou opravy i odstranění nevzhledné 
reklamní cedule.
c) Paní A. Melová žádá, aby byla snížena silnice v lokalitě Fialky z obavy tekoucí vody 
při deštích na její pozemek. Starosta přislíbil, že se postará o projednání s firmou, která má 
realizovat výstavbu komunikace. 
d) Paní Jana Jedličková přednesla, že 18.6.2015 bylo schváleno na ZO odstranění lavi-
ček, vykácení keřů a odstranění fontány u autobusové zastávky, do dnešního dne byly 
pouze odstraněny lavičky a některé keře.
e) Paní S.Zmrzlá vznesla dotaz, zda se bude pokračovat v  úpravě vozovky ve Farské 
uličce, starosta odpověděl, že v současné době se pokračovat nebude. 
f ) Paní H.Zmrzlá vznesla dotaz ohledně možnosti stanovení místní úpravy provozu na 
místní komunikaci „zóny 30“ v ulici Sokolská a Návrší.
g) Paní M.Ševčíková se dotazovala, zda proběhne majetkové vyrovnání po digitalizaci 
pozemků s majiteli pozemků pod asfaltovou silnicí. Starosta sdělil, že silnice není majet-
kově zatím vyřešená a obec v současné době porovnává změny v obecních pozemcích.
h) Pan Ing.Trávníček vznesl dotaz proč se při pokládání nového asfaltového povrchu 
v ulici Měnínské nevyměnily staré obrubníky. Starosta odpověděl, že průtah obcí je v ma-
jetku SÚS JMK a obec nemůže rozhodovat o opravě krajské komunikace.
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Diamantová svatba 

Zlatá svatba

Zprávičky z naší školičky

V letošním roce oslavili diamantovou svatbu – 60 let společného života manželé Kvě-
toslav a Jiřina Zajícovi.

V letošním roce (do 30.06.2016) oslavili zlatou svatbu – 50 let společného života 
manželé František a Jarmila Pelouškovi
manželé František a Anežka Böhmovi
manželé Jan a Zdeňka Kleinovi
manželé Josef a Marie Příbramští.

Opět se hlásíme s  novými aktuálními 
zprávičkami ze školky. Naposledy jsme 
skončili u plánovaného loučení s paní „ Zi-
mou“ a vítání jara. Tato akce se opět vyda-
řila, děti s nadšením vynesly Moranu a vy-
provázely ji zpěvem a říkadly. Měsíc březen 
dále probíhal v  duchu svátků jara - děti 
vytvářely výrobky z  papíru - velikonoční 
zajíčky, slepičky, kuřátka a jako každoročně 
s nadšením zdobily velikonoční vajíčka.

Po Velikonocích jsme s dětmi plánovali 
další pěkné akce, ke kterým jednoznačně 
patří oslava „Dne matek“, kde děti potěšily 
maminky svým milým pásmem básniček, 
písniček, tanečků a také hranou pohádkou. 

Samozřejmě nechyběla přáníčka a  malé 
dárečky pro maminky. Děti byly odměněny 
nadšeným a zaslouženým potleskem.

Každým rokem připravujeme pro děti 
výlet. Letos děti navštívily ZOO Lešná u Zlí-
na. Děti a zvířátka k sobě prostě patří - děti 
je milují a vždy jim oči září štěstím.

V květnu se uskutečnila další ukázková 
hodina práce s předškoláky pro rodiče, kte-
ří si pochvalovali, že mohou trošku více na-
hlédnout do činností svých dětí ve školce.

Na konci května za dětmi přijeli do škol-
ky se svým vystoupením cvičení pejsci, 
opičky a  hadi. Děti byly nadšené, zvířátka 
se jim moc líbila.
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Na „Den dětí“ si všechny děti zasporto-
valy na školním dvorku, plnily připravené 
sportovní úkoly a za odměnu dostaly bon-
bóny a ledňáčky.

Dámský klub, Mateřská škola Blučina 
a Orel Blučina pořádaly „Dětské krojované 
hody“ s  průvodem krojovaných dětí obcí, 
s  vystoupením dětí z   MŠ Blučina a  s  vol-
nou taneční zábavou. Všechny děti ze škol-
ky si připravily tanečky, které předvedly na 
dvoře Lidového domu. Nácvik tanečků byl 
velmi ztížen nepříznivou situací v MŠ ,kde 
propuklo mezi dětmi infekční onemocnění 
- neštovice - a dále pak uzavření tří velkých 
tříd z důvodu špatného technického stavu 
stropů. Proto musel být omezen počet dětí 
chodících nyní do školky. Velký dík proto 
patří všem učitelkám, které ve ztížených 
podmínkách nacvičovaly.

Co nám všem přálo na této krásné akci, 
bylo počasí. Sešlo se mnoho krojovaných 
dětí, vládla pěkná nálada a  ten kdo přišel 

mezi nás, udělal si krásné nedělní odpole-
dne. Všem organizátorům této akce a  také 
výborné kapele „Blučiňáci“ patří velké po-
děkování. Všechny krojované děti ze školky, 
školy i z okolí byly jako květinky, veselily se, 
juchaly a tančily. Máme v nich dobré pokra-
čovatele lidových tradic v naší obci, což není 
v dnešní přetechnizované době plné počíta-
čů samozřejmostí. Je to velká hodnota, kte-
ré bychom si měli velmi považovat.

Konec školního roku jsme zakončili tá-
borákem s  opékáním špekáčků a  rozlou-
čením s  předškoláky, kterým p.ředitelka 
předala „stužky předškoláka“ a  p. učitelky 
předaly knihu na památku na MŠ.

Poslední akcí tohoto šk.roku bude ještě 
divadlo pro děti v Brně a to oblíbené „Tetiny“.

Slovo závěrem: Teď už si jen dobře za-
pamatovat slova p. učitelek ohledně číha-
jících nebezpečí na děti v  době volných 
letních dnů a pak už „Hurá na prázdniny !!!“

Hana Hanousková

Den Země v ZŠ Blučina
Ve spolupráci s Institutem cirkulární eko-

nomiky proběhl v tomto školním roce pro-
jekt „ Základní škola Blučina bez odpadů“. Na 
základě fyzické analýzy komunálního odpa-
du jsme provedli opatření k jeho minimali-

zaci. Zakoupili jsme do všech tříd koše na tří-
děný odpad a také kompostér. U příležitosti 
Dne Země proběhl na naší škole osvětový 
den, jehož cílem bylo vzbudit v žácích zájem 
o správné nakládání s odpadem a zároveň 
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Postřehy žáků 5. ročníku k této akci

a vysvětlit, jak se mají chovat k planetě Zemi 
a jaký má dopad jejich chování na planetu. 
Zároveň proběhla i osvěta o kompostování 
a o uzavírání biologických cyklů. Žákům byl 
celý cyklus vysvětlen jednoduše a  s  ohle-
dem na jejich věk.

Akce byla zahájena interaktivní před-
náškou v  lidovém domě. Členové týmu si 
s dětmi povídali o planetě Zemi a o tom, jak 
ji chránit. Velká pozornost byla věnována 
tomu, jak lidé svojí činností ohrožují životní 
prostředí, pozornost se stočila na využívá-
ní odpadů. Děti názorně viděly, co končí 
v  jejich koších ze tříd a  co by tam končit 
nemělo. Poté se všichni přesunuli na školní 
dvůr, kde už na ně čekal nový kompostér, 
povídali si o  uzavřeném cyklu bioodpadů 
a o významu kompostu. Druhá část dopo-
ledne probíhala ve třídách, zde se věnovali 
problematice odpadu a jejich využití.

• Na Den Země jsme měli program, který se jmenoval Škola bez odpadu.
• Myslím, že to byl ten nejlepší den. Od toho dne celá škola třídí odpad.
• Ukazovali nám, co se kam třídí a přebírali školní odpadky. Do každé třídy dali malé 

kontejnery a na dvůr kompostér.
• Bylo zajímavé i to, že z odpadu se dá něco vyrobit. Nejlepší je, že z bioodpadu je plyn.
• Tento program byl velmi poučný a zábavný. Říkali jsme si, co je kompost, pojmenova-

li žížaly a rozdělovali jsme odpad. Takže mě to bavilo.
• Hromadění odpadků bychom měli zastavit dřív, než bude planeta jeden velký odpadek.
• Třídění chrání planetu a taky nás.



Blučinský zpravodaj

12

• Zapamatovala jsem si, že na třídění nemáme hledat nic složitého, protože na každém 
kontejneru jsou obrázky nebo napsané, co tam patří.

• Nejvíce mě bavilo, jak jsme se bavili u kompostéru. Dozvěděli jsme se hodně nových věcí.
• Ve třídách jsme měli program. V týmech jsme museli odprezentovat před tabulí urči-

té téma ohledně odpadků.
• Vysvětlili nám, co všechno žije v půdě a ve vzduchu a tím, že nerecyklujeme, zvířatům 

i svým potomkům kazíme život.
• Kéž by třídil odpad každý.

Mgr. Anna Báborová –  řed.školy

SK Blučina
Oddíl kopané

V dnešní zprávě bychom vás chtěli infor-
movat hlavně o ukončené sezóně podzim 
2015/jaro2016.

Přípravka starší a  přípravka mladší : 
mnoho pěkných zápasů, obětavých trené-
rů a rodičů a velký zájem fotbalové drobo-
tiny.

Mladší žáci: vynikající 2.místo v  okres-
ním přeboru

„B“ mužstvo dospělých : do posledního 
soutěžního zápasu boj o  vítěze IV A  třídy. 
Mužstvo v  posledním kole prohrálo, tak 
skončilo na pěkném třetím místě.

Starší páni : druhé místo na pohárovém 
turnaji v Nosislavi.

„A“ mužstvo dospělých : po přibližně 
15 letech strávených ve III třídě dokázalo 
postoupit do Okresního přeboru. Po vy-
nikající sezóně, kdy v předposledním kole 
vyhrálo klíčový zápas na hřišti Šlapanice-B 
i v oslabení, potvrdilo posledním domácím 
vítězstvím 5:0 nad Modřice-B svoji suve-
renitu a  zasloužený postup do Okresního 
přeboru.
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Dětský den
Sportovní klub Blučina, Myslivecký spo-

lek Blučina, Hasičský sbor Blučina ve spo-
lupráci s Kulturní komisí Blučina uspořáda-
ly dne 4.6.2016 Dětský den. Za krásného 
slunného počasí v areálu SK na fotbalovém 
hřišti při účasti více než 160 dětí byla naší 
odměnou dětská radost a smích a také pří-
jemné prožité sobotní dopoledne.

Tímto bychom chtěli také poděkovat Lu-
boši Teinerovi za ukázku výcviku psů, Luká-
šovi Srncovi za ozvučení areálu, Stanislavu 
Haňkovi za moderování a obci Blučina za 
dárečky a občerstvení pro zúčastněné děti.

Za SK Blučina Tomáš Čaňo 
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Tenisový oddíl 
Dne 28.5.2016 pořádal SK Blučina, teni-

sový a  nohejbalový oddíl již 6.ročník me-
moriálu Ing.Ladislava Faltýska. Turnaje se 
zúčastnilo deset tříčlenných mužstev. Čtyři 
mužstva byla z Blučiny, další mužstva byla 
z  Brna, Rajhradu, Moutnic, Těšan, Újezdu 
a Kněždubu.

Letošním vítězem se stalo mužstvo 
z  Moutnic. Nejlepší blučinské mužstvo 
ve složení Marek Petrásek, Jiří Hofírek, Jiří 
Haňka skončilo na třetím místě.

Za tenisový oddíl Ing. František Strava

Hasiči Blučina
Vážení rodiče,
nabízíme dětem v naší obci vyžití v dět-

ském a dorostovém kroužku při Hasičském 
sboru dobrovolných hasičů v Blučině.

Děti se budou přiměřeně věku učit zá-
klady sportovních aktivit (atletika, běh, 
štafeta..) kolektivní míčové hry, učit se ori-
entaci v terénu a práci s mapou - buzola, 
topografické značky, šifry.., umět zacházet 
s provazy, vázání uzlů.

Při práci v klubovně kromě různých her 
budeme děti učit zásadám zdravovědy, hy-

gieny, bezpečnosti a ochrany svého zdraví, 
ochrany životního prostředí - půdy, vody a 
vzduchu.

Děti se naučí základní hasičské doved-
nosti jak v teorii, tak v praxi. Budou po-
znávat hasičské vybavení, stroje a nářadí. 
Podnikáme exkurze a školení na stanicích 
profesionálních hasičů v Židlochovicích a 
na hasičském učilišti Brně - Líšni.

Umíme dětem zorganizovat o prázdni-
nách letní výcvikový tábor. Radi bychom 
vyrazili stanovat i do přírody.
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Z vážných zájemců vytváříme sportov-
ní družstvo - nejméně však 10 členů, které 
cvičíme v disciplínách hasičského sportu - 
požární útok, štafeta 4x60m, uzlová štafe-
ta, soutěž jednotlivců a připravujeme je na 
účast v postupových soutěžích požárního 
sportu - oblast kraj, mistrovství republiky.

Pojištění dětí v kroužku pro případ úra-
zu je zajištěno.

Scházíme se každý pátek od 17 hodin 
na hasičce, vedoucí kroužku jsou Roman 
Peterka, Jana Rašovská a Petr Kopřiva. Dále 
se těší celý kolektiv blučinských hasičů.

přihlášku pro své dítě naleznete http://
www.sdhblucina.cz/nabor-deti-do-hasics-
koho-krouzku/

Dne 23. 4 .2016, pořádal hasičský sbor 
sběr železného šrotu v obci. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat všem, kteří nám 
přispěli železným šrotem do sběru a panu 
Rostislavu Musilovi za svoz želze.

Zůčastnili jsme se:
30. 5. 2016 - Dětský den na koupališti 

Relax Blučina
4. 6. 2016 - Dětský den na fotbalovém 

hřišti v Blučině
11. 6. 2016 - 110 let od založení sboru 

dobrovolných hasičů Hrušivany u Brna
Foto naleznete na www.sdhblucina.cz 

nebo na facebooku - Hasičský sbor Blučina

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Zásahy: Jednotka dne 23. 4. 2016 v do-
poledních hodinách vyjela k požáru udírny 
do obce Opatovice.
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Oddíl JUDO OREL BLUČINA vyhlašuje MEGA NÁBOR do všech 
tréninkových skupin
Vybírat můžete ze skupin:
NOVÁČCI - děti od 1. třídy základních škol
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA - předškolní děti se zájmem o rozmanitou pohybovou průpravu
GYMNASTIKA - dívky od 1. třídy základních škol
S radostí však přivítáme nováčky i do tréninkových skupin dorostenci, muži a ženy.
Tréninky v novém školním roce startují od pondělí 5. září 2016 a dále dle rozpisu.
Samotný nábor probíhá celé září 2016 a v průběhu školního roku dle domluvy.
Předběžné přihlášení do tréninkových skupin na adrese WWW.JUDO.ORELBLUCINA.CZ/
PRIHLASKA.

Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř

Dětské hody


