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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, 

dovolte mi, abych 
Vás v prvé řadě srdečně 

pozdravil a popřál Vám 
pěkné prožití posledních 

hezkých podzimních dnů. Léto je 
už za námi, tak věřím, že jste si ho užili podle 
svých představ. Našim dětem skončily prázdni-
ny a nastaly povinnosti ve škole. Proto jim přeji, 
ať se jim daří dobře zvládat nové učivo, hodné 
paní učitelky, dobré kamarády a aby se jim ve 
škole líbilo.

A nyní něco z obce. V lokalitě Fialky měla být 
již koncem loňského roku vybudována místní 
komunikace. Obec nedostala stavební povo-
lení, protože Povodí Moravy dalo nesouhlasné 
stanovisko s výstavbou z důvodu, že je správ-
cem potoka. Když se budovaly inženýrské sítě 
v ul. Fialky, všechno bylo povoleno stavebním 
úřadem, rodinné domy mají také stavební po-
volení. Když jsme vyvolali jednání s Povodím 
Moravy, stavebním úřadem a vodoprávním 
úřadem, jak je možné, že inženýrské sítě a ro-
dinné domy byly povoleny a komunikace ne-
jde, tak nám bylo sděleno, že v době když se 
povolovala výstavba inženýrských sítí nebylo 
Povodí Moravy ještě správcem tohoto beze-
jmenného potoka. Správcem byla Zeměděl-
ská vodohospodářská správa, která se k těmto 
akcím nevyjadřovala. Po převzetí správcovství 

potoka se již Povodí Moravy vyjadřuje a dává 
nesouhlasné stanovisko. Obec musela požádat 
Povodí o předání správcovství na naši obec. To s 
tím souhlasilo a teď žádáme Ministerstvo země-
dělství o souhlas s tímto převodem. Pokud to 
ministerstvo povolí, tak Povodí už nebude dá-
vat závazné stanovisko, ale jenom doporučení  
a rozhodovat bude Vodoprávní úřad Židlocho-
vice. V současné době zpevňujeme komunika-
ci, protože občané, kteří v této lokalitě bydlí, se 
musí dostat do svých domovů. Konečný povrch 
komunikace bude proveden až se nám podaří 
získat stavební povolení. Další důvod zpevnění 
je, že všechny ulice pod kopcem jsou svodnice 
dešťových vod, a kdyby napršelo větší množ-
ství vody, tak ta by mohla splavit zeminu nad 
inženýrskými sítěmi a přípojkami k rodinným 
domům a poškodit je.

Dne 26. září se začne s výstavbou plyno-
vodního řadu v ul. Dukelská (prodloužení). 
Nejvýhodnější nabídku podala firma HUTIRA 
- PSV Ivančice, s.r.o. Cena díla včetně DPH je  
469 500 Kč.

Rada obce schválila oslovit tři stavební firmy 
o podání cenové nabídky na opravu zdi starého 
hřbitova. Dále rada obce rozhodla opravit park 
u autobusové zastávky v ul. Na Lázních.

Naše obec získala bezúplatným převodem 
od Hasičského záchranného sboru JMK požární 
automobil Tatra 148 CAS 32. Touto cestou chci 
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Zápis č. 11/2016 z veřejného zasedání ZO Blučina, 
konaného dne 22. 6. 2016 v 18 hodin
11/3 Projednání žádosti paní Hanušové Jany, ul. Na Lázních č. p. 243 o odprodej 
části obecního pozemku p. č. 378/5 o výměře cca 14 m2 u rodinného domu z důvodu  
rozšíření dvorku.
ZO projednalo a schválilo odprodej části obecního pozemku p. č. 378/5 o výměře cca  
14 m2 za cenu 300 Kč/m2, pokud pod pozemkem nevedou inženýrské sítě. Kupující hradí 
veškeré náklady spojené s prodejem pozemku. Záměr obce bude vyvěšen na úřední des-
ce a na dalším ZO bude vybrán zájemce.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.

11/4 Projednání žádosti pana Ing. Vladimíra Šilhana o odprodej obecního pozemku 
p. č. 1776/10 o výměře 56 m2. Jedná se o pozemek sousedící s nemovitostí na parce-
le č. 1783 v lokalitě Farská ulička.
ZO projednalo a schválilo odprodej obecního pozemku p. č. 1776/10 o výměře 56 m2. 
Jedná se o pozemek v lokalitě Farská ulička za cenu 100 Kč/m2. Záměr obce bude vyvěšen 
na úřední desce a na dalším zasedání ZO bude vybrán zájemce.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.

11/5 Žádost pana Pavla Studeného, Sportovní 490, Blučina a paní Jitky Kovářové,
Ostrůvek 682, Rajhrad o odprodej obecního pozemku p. č. KN 2660 v k. ú. Blučina,  
o výměře 1634 m2, v lokalitě Cesliky.

poděkovat panu Tomáši Komosnému a panu 
Michalu Sládečkovi ml., kteří se zasloužili o ten-
to bezúplatný převod.

V současné době probíhá výměna hlavního 
vodovodního řadu v ul. Komenského. Touto 
cestou Vás žádám, vážení občané, o trpělivost, 
protože se často stane, že nezodpovědní řidiči 
nerespektují semafory, komunikace se ucpe  
a potom se tvoří z obou stran kolony automo-
bilů. Od 24. 9. 2016 do 14. 10. 2016 bude ul. Ko-
menského uzavřena v obou směrech. Průjezd 
bude povolen pouze pro autobusy veřejné pře-
pravy. Objízdná trasa do Židlochovic bude přes 
Opatovice, Rajhrad a Vojkovice. Občané, kteří 
mají trvalý pobyt v Blučině, mohou s automo-
bily do 3,5 t projet ul. 9. května a ul. Na Cézavě. 

Prosíme naše občany, aby (pokud to bude mož-
né) omezili průjezd přes tyto ulice.

Rád bych chtěl připomenout občanům, že 
pokud mají větší množství odpadu, ať využívají 
sběrné středisko, kde jsou kontejnery na všech-
ny druhy odpadů, a nepřeplňují kontejnery roz-
místěné po obci. Nepřípustné je ukládat odpad 
vedle kontejnerů. Svozová firma odmítá odpad 
uložený mimo kontejnery likvidovat.

Provoz sběrného střediska je v pondělí a 
středu od 8.00 - 11.00 hod. a 12.00 - 18.00 hod., 
a první sobotu v měsíci od 8.00 - 12.00 hod.

Vážení občané, to je asi všechno, co jsem 
Vám chtěl sdělit a ještě jednou Vás zdravím.

Josef Srnec – starosta obce 
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ZO projednalo a schválilo žádost pana Pavla Studeného, Sportovní 490, Blučina a paní 
Jitky Kovářové, Ostrůvek 682, Rajhrad o odprodej obecního pozemku p. č. KN 2660 
v k. ú. Blučina, o výměře 1634 m2, v lokalitě Cesliky za cenu 15 Kč/m2, s tím, že pan Pavel 
Studený, Sportovní 490, Blučina a paní Jitka Kovářová, Ostrůvek 682, Rajhrad odprodají 
obci pozemek p. č. 1929 v lokalitě Nové Hory (Výhon) za stejnou cenu 15 Kč/m2.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.
                                                                                                                                                           
11/6 Žádost paní Libuše Pacalové, Sokolská 425, Blučina o odprodej obecního po-
zemku p. č. 912/5 o výměře 135 m2 a 912/12 o výměře 69 m2 v k. ú. Blučina. 
ZO projednalo žádost paní Libuše Pacalové, Sokolská 425, Blučina o odprodej obecního po-
zemku  p.č. 912/5 o výměře 135 m2 a 912/12 o výměře 69 m2 v k.ú Blučina. ZO schválilo  od-
prodej výše uvedených pozemků za cenu 200 Kč /m2. Obec nechá zpracovat geometrický 
plán a poté bude vyvěšen záměr obce na úřední desce a na příštím zasedání ZO bude vy-
brán zájemce. Cena za vypracování geom. plánu bude připočtena k prodejní ceně pozemku.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.

11/7 Žádost pana Petra Pekárka, Hlavní 74, Vojkovice o odprodej obecních pozem-
ků p. č. 1591/2 o výměře 94 m2, 1591/3 o výměře 70 m2, 1590/3 o výměře 66 m2, 
1590/4 o výměře 48 m2, 1589/4 o výměře 72 m2 a 1589/5 o výměře 54 m2, v k. ú.   
Blučina, lokalita Nivky. 
ZO projednalo a odkládá na příští zasedání ZO žádost pana Petra Pekárka, Hlavní 74, Voj-
kovice o odprodej obecních pozemků p. č. 1591/2 o výměře 94 m2, 1591/3 o výměře 70 m2, 
1590/3 o výměře 66 m2, 1590/4 o výměře 48 m2, 1589/4 o výměře 72 m2 a 1589/5 o výměře 
54 m2, v k.ú. Blučina, lokalita Nivky z důvodů, že obec by byla pro směnu pozemků.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.                           

11/8 Žádost pana Ing. Zdeňka Kuglera, Náměstí Svobody 118, Blučina o odprodej 
části obecního pozemku p. č. 328 o výměře cca 40 m2 před svým domem.
ZO projednalo žádost pana Ing. Zdeňka Kuglera, Náměstí Svobody 118, Blučina o odpro-
dej části obecního pozemku p. č. 328 o výměře cca 40 m2 před svým domem.
ZO schvaluje odprodej části obecního pozemku p. č. 328 o výměře cca 40 m2 za cenu  
300 Kč/m2. Záměr obce bude vyvěšen na úřední desce a na příštím zasedání ZO bude 
vybrán zájemce. Obec nechá zpracovat geometrický plán a náklady hradí kupující.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

11/9 Prodej obecních pozemků KN 1415/2 ostatní plocha o výměře 8 m2, 1415/3 
ostatní plocha o výměře 12 m2,1415/4 ostatní plocha o výměře 12 m2, 1415/5 ostat-
ní plocha o výměře 2 m2 a 1416/4 vodní plocha o výměře 317 m2 v k. ú. Měnín.
ZO projednalo a schválilo prodej obecních pozemků KN 1415/2 ostatní plocha o výměře  
8 m2, 1415/3 ostatní plocha o výměře 12 m2,1415/4 ostatní plocha o výměře 12 m2, 1415/5 
ostatní plocha o výměře 2 m2 a 1416/4 vodní plocha o výměře 317 m2 v k. ú. Měnín. Záměr 
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obce bude vyvěšen na úřední desce a pokud se najde zájemce budou pozemky prodány.
Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.

11/10 Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2015.
Přednesla účetní obce paní Sotolářová.
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Blučina za rok 2015 a souhlasí s celoroč-
ním hospodařením – bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

11/11 Projednání a schválení inventarizační zprávy.
ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu. Jedná se o vyhodnocení dodržení Vy-
hlášky č. 270/2010 Sb., Směrnice č. 1/2011 k inventarizaci, plán inventur na rok 2015 včet-
ně harmonogramu prací na rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

11/12  Projednání a schválení návrhu k vyřazení obecního DDHM v roce 2016
Návrh na usnesení 11/12, 2016.
ZO projednalo a schválilo vyřazení obecního DDHM v roce 2016 dle přiloženého sezna-
mu, který je nedílnou součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0. 

11/13 Projednání a schválení zúčtování rozpracovaných investic na účtu 042 z let 
minulých r. 2001 – 2010. Jedná se o nedokončené investice, které nikdy dokončeny 
nebudou. Proto inventarizační komise navrhuje jejich odpis – vyřazení z účtu 042 
formou opravy let minulých na účet 408.
ZO projednalo a schválilo zúčtování rozpracovaných investic na účtu 042 z let minulých  
r. 2001 – 2010. Jedná se o nedokončené investice, které nikdy dokončeny nebudou. Proto 
inventarizační komise navrhuje jejich odpis – vyřazení z účtu 042 formou opravy let mi-
nulých na účet 408.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.                            

11/14 Různé:
11/14a) Žádost manželů Lindy a Tomáše Březinových o regulaci ohňostrojů pořáda-
ných v obci Blučina.
ZO bere na vědomí stížnost manželů Lindy a Tomáše Březinových a usneslo se, že pořá-
dání akcí v obci a na myslivně patří ke společenskému životu v obci, pouze připomene 
organizátorům akcí dodržování nočního klidu.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.                            

11/14b) Na vědomí: Návrh závěrečného účtu DSO Region CEZAVA za rok 2015.      
ZO bere na vědomí návrh závěrečného účtu DSO Region CEZAVA za rok 2015.
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11/14c) Podání žádosti společnosti CEZAVA a. s. Blučina o odprodej pozemků  
p. č. KN 4421 o výměře 152 m2 a p. č. 4422 o výměře 206 m2 v k. ú. Blučina obci. Obec 
tyto pozemky potřebuje na plánovanou výstavbu sportovní haly.
ZO schvaluje podání žádosti společnosti CEZAVA a. s. Blučina o odprodej pozemků  
p. č. KN 4421 o výměře 152 m2 a p. č. 4422 o výměře 206 m2 v k. ú. Blučina obci. Obec tyto 
pozemky potřebuje na plánovanou výstavbu sportovní haly.                                                              

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.                                                 

11/14d) Žádost společnosti BONVER WIN, a. s. o projednání záměru zřízení provo-
zovny typu BONVER, nacházející se na adrese Xaver, Měnínská 74, Blučina.
ZO neschvaluje žádost společnosti BONVER WIN, a. s. zřídit provozovnu typu BONVER, 
nacházející se na adrese Xaver, Měnínská 74, Blučina z důvodů, že tato provozovna je  
umístěna v zástavbě rodinných domů.

Výsledek hlasování: Pro 0. Proti 11. Zdrželi se 0.                                          

11/14e) Žádost paní Ing. Miroslavy Hrnčířové o ukončení členství v zastupitelstvu 
obce Blučina z důvodu dlouhodobé nemoci.
ZO bere na vědomí žádost paní Ing. Miroslavy Hrnčířové o ukončení členství v zastupi-
telstvu obce Blučina z důvodu dlouhodobé nemoci. Náhradník je pan Milan Zajíc, který 
bude vyzván ke složení slibu člena zastupitelstva obce.

11/14f) SK Blučina – Žádost o povolení na uspořádání tanečních zábav v areálu fot-
balového hřiště v těchto termínech:

  1. 7. 2016  -  RETRO DISKO devadesátých let, čas konání 20.00  -  02.00 hod.
12. 8. 2016  -  tradiční předhodová zábava, čas konání 20.00  -  03.00 hod. 
26. 8. 2016  -  kácení máje pro stárky v Lidovém domě 20.00  -  03.00 hod.                         

ZO schvaluje žádost SK Blučina na uspořádání tanečních zábav:
          Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.                                                         

11/14g) Kontrola plnění usnesení z minulého ZO.
Starosta přednesl plnění z minulého zasedání ZO.
ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého ZO.

11/14h) Nabídka Františka a Jarmily Rožnovských o odprodej pozemku KN 1101 o 
výměře 284 m2 v k. ú. Blučina za cenu 28 000 Kč. Jedná se o uličku v ulici Sokolské 
vedoucí na „Svatá pole“.
ZO projednalo a schválilo nabídku Františka a Jarmily Rožnovských o odprodej pozemku 
KN 1101 o výměře 284 m2 v k. ú. Blučina za cenu 28 000 Kč. Jedná se o uličku v ulici Sokol-
ské vedoucí na „Svatá pole“.      

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.                                                         
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11/14i) Rada oslovila firmy k vytvoření a správě nových webových stránek obce.
ZO schvaluje komisi ve složení: Mgr. Šenkýř Jan, Ing. Závodník Petr a Jedličková Jana, k po-
souzení a vybrání nejvhodnější nabídky k vytvoření a správě nových webových stránek obce.

Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 0.                                                         

11/15 Diskuse. 
a) Pan Pavel Šťastný upozornil na energetickou vyhlášku ohledně třešně před  
 domem č. p. 36 která prorůstá do NN, starosta informoval, že o téhle situaci 
 již jednal s E.ON. 
b) Starosta podal informaci o nahlášené kontrole inspekci ŽP za čerpání vody 
 na Pastviskách, čímž měla obec poškodit faunu a floru v této lokalitě. Obec 
 v letošním roce žádnou vodu v této lokalitě nečerpala. 
c) Komunikace Fialky je v jednání, starosta sdělil, že v pátek 17. 6. 2016 proběhlo 
 celodenní jednání se zástupci KÚ JMK ,ŽP ,Povodí Moravy a MěÚ Židlochovice, ŽP.

11/16 Závěr. 
Předsedající pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastu-
pitelstva obce ve 20.40 hodin. Na zasedání bylo 7 občanů z veřejnosti dle prezenční listiny 
hostů.

Zapisovatelka: Marcela Čaňová, DiS.

Zápis č. 12/2016 z veřejného zasedání ZO Blučina, 
konaného dne 10. 8. 2016 v 18 hodin

12/3 Plnění usnesení z minulého zasedání ZO – na vědomí. 
ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání ZO Blučina.

12/4 Projednání a schválení zpevnění účelové komunikace v lokalitě Fialky. 
ZO projednalo a schválilo zpevnění účelové komunikace v lokalitě Fialky firmou DIRS 
Brno s. r. o., která vyhrála výběrové řízení na výstavbu nové komunikace v ulici Fialky. 
Zpevnění komunikace se provádí z důvodu častých přívalových vod, kdy by mohla voda 
splavit zeminu nad hlavními inženýrskými sítěmi a domovními přípojkami.

Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

12/5 Projednání Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 07/2016 o poskytnutí do-
tace z programu obce Blučina mezi obcí Blučina a spolkem SK Blučina. 
ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 07/2016 o poskytnutí 
dotace z programu obce Blučina mezi obcí Blučina a spolkem SK Blučina.

 Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.
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12/6 Revokace usnesení č. 11/6 ze dne 22. 6. 2016. 
ZO projednalo a schválilo revokaci usnesení č. 11/6 ze dne 22. 6. 2016 ve znění:
ZO projednalo žádost paní Libuše Pacalové, Sokolská 425, Blučina o odprodej obecního 
pozemku p. č. 912/5 o výměře 135 m2 a 912/12 o výměře 69 m2 v k. ú. Blučina. ZO schvá-
lilo odprodej výše uvedených pozemků za cenu 200 Kč/m2. Záměr obce bude vyvěšen na 
úřední desce a na příštím zasedání ZO bude vybrán zájemce a schvaluje nové usnesení 
ve znění:
ZO schválilo odprodej výše uvedených pozemků (pozemek p. č. 912/12 za cenu 100 Kč/
m2 a parcelu p. č. 912/5 za cenu 200 Kč/m2). Záměr obce bude vyvěšen na úřední desce  
a na příštím zasedání ZO bude vybrán zájemce.

Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

12/7 Rozpočtové opatření č. 4/2016. 
 1.) Příjem finanční dar – pozůstalost Piterna
  Na: § 6171, pol. 2321, 4 231 700 Kč org. 0930,
  výdej na: § 6171, pol. 5169, 4 231 700 Kč org. 0930.
 2.) Přesun 41 000 Kč z § 6171, pol. 5011 (správa) 
  Na: § 3111, pol. 5011, MŠ 27 000 Kč,
  § 3113, pol. 5011 ZŠ 14 000 Kč.
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2016.

Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

12/8 Odkup pozemku od pana Marka Jedličky p. č. 1141/4 o výměře 54 m2 a od pana 
Petra Jedličky p. č. 1141/5 o výměře 7 m2 v lokalitě Farská ulička.
ZO projednalo a odložilo odkup pozemků od Marka Jedličky a Petra Jedličky z důvodu 
vyhotovení geometrického plánu a směny za pozemek před domem.

Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

12/9 Různé:
12/9 a) Schválení zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povo-
lení na sportovní zařízení Blučina (víceúčelová hala).
ZO schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace ve výši 1 300 000 Kč pro sta-
vební povolení na sportovní zařízení Blučina (víceúčelová hala).

Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdrželi se 1.

12/9 b) Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 625/16/011 na opra-
vu stropů v MŠ Blučina. 
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 625/16/011 na práce mimo soutěžení ve 
výši 97 000 Kč (malování, elektroinstalace) a převod 300 000 Kč z fondu investic na fond 
rezervní v MŠ Blučina na úhradu faktur za opravu stropů.

Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.
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12/9 c) Vyjádření ohledně webových stránek obce Blučina.
Za komisi ve složení Jana Jedličková, Mgr. Jan Šenkýř a Ing. Petr Závodník informoval 

ZO Mgr. Jan Šenkýř o zhodnocení nabídek pro obec Blučina, informoval i o jednání s Pe-
trem Kubešem a navrhl úpravu webových stránek stávajícím web masterem. Z následné 
diskuse se zastupitelstvem vyplynul návrh schůzky zastupitelstva s Petrem Kubešem.

12/10 Diskuse. 
a) Paní Linda Březinová vysvětlila, že podala s manželem stížnost na pořádání ohňostro-

jů po 22. hodině a žádost o omezení pořádní ohňostrojů na myslivně. Současně si 
nepřeje, aby bylo mylně vysvětleno, že žádá o ukončení zábav ve 22 hodin.

b) Paní Anna Brabcová prohlásila, že chtěla zveřejnit svůj dotaz ohledně počtu přija-
tých dětí v MŠ Blučina, což ji bylo ověřovateli zápisu odepřeno, proto opět žádá, 
aby byl její dotaz na počet tříd a dětí zveřejněn. Starosta a paní ředitelka ZŠ Blučina  
Mgr. Anna Báborová sdělili, že počet tříd v MŠ Blučina bude 6 a dětí cca 85, v ZŠ Blu-
čina bude 6 tříd a cca 112 dětí pro školní rok 2016/2017.

c) Komunikace Fialky – pan Tomáš Březina vznesl dotaz ohledně potoku a stavby komu-
nikace ve Fialkách. Pan starosta odpověděl, že se komunikace, která je vedena jako 
vodní tok, projednávala v bodě 4 tohoto zasedání, při kterém byl přítomen.

d) Zástupci ulice ul. 9. května se dostavili ohledně stížnosti nastupování vody z kanali-
zace a zaplavování domů v ulici ul. 9. května při deštích. V průběhu měsíce září 2016 
bude svolána VaS, VaK a občané ul. 9.května k jednání řešení dešťových vod.

e) Pan Pavel Šťastný opětovně podává stížnost na firmu E.ON ohledně prořezání stro-
mu, který zasahuje do drátů před domem č. p. 36.

f ) Pan Ing. Tomáš Trávníček upozornil na nedostatečnou propagaci Blučinských hodů.
g) Mgr. Martina Broklová vznesla dotaz na projekt ohledně třídění odpadů v obci, který 

má stát obec 58 000 Kč bez DPH, na který jí pan starosta odpověděl, že je zadaná 
studie.

11/16 Závěr. 
Předsedající pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupi-
telstva obce ve 20.45. Na zasedání bylo 16 občanů z veřejnosti dle prezenční listiny hostů.

Zapisovatelka: Marcela Čaňová, DiS.

Základní škola informace
Vážení spoluobčané,

zase už tu máme nový školní rok, a tak 
bych Vás ráda informovala, jak to na naší 
škole vypadá.

Letos máme 112 žáků, z toho 52 dívek  
a 60 chlapců. Děti prvního ročníku jsou roz-
děleny do dvou tříd. Druhým rokem máme 
otevřeny také dvě třídy školní družiny. Před 
vyučováním mohou žáci využít Raníček.
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Hasičský sbor

Zaměstnanci školy:
Mgr. Anna Báborová – ředitelka školy,  
výuka matematiky ve 4. a 5. ročníku.
Alena Krátká – třídní uč. I.A.
Mgr. Vlastimila Hondlíková – třídní uč. I.B.
Mgr. Soňa Rabatinová – třídní uč. II.tř.  
Mgr. Simona Muchová – třídní uč. III.tř.  
Mgr. Veronika Kosíková – třídní uč. IV.tř.
Mgr. Marie Fidrmucová – třídní uč. V.tř.
Ingrid Štursová – vedoucí vychovatelka ŠD.
Bc. Denisa Bartesová – asistent pedagoga 
ve 3. roč., vychovatelka ŠD.
Mgr. Bc. Šárka Dohnalová – výuka angličti-
ny ve 3. roč.
Anděla Floderová – školnice.
Ludmila Březinová – výdej stravy.

Od října mohou žáci navštěvovat něko-
lik zájmových kroužků:

Kroužky vedené učitelkami: Míčové hry, 

Sportovní hry, Gymnastika, Roztleskávač-
ky, Hádej, hadači, Logopedický kroužek.

Placené kroužky (zajištěno externě): 
angličtina, keramika, fotografický kroužek, 
taneční kroužek.

Během školního roku se žáci pro obo-
hacení výuky zúčastní různých kulturních 
představení, výukových programů a exkur-
zí. Ve 4. A 5. roč. bude opět jednou měsíčně 
probíhat výuka angličtiny s rodilým mluv-
čím.

I letos přispějí naši žáci programem při 
Rozsvěcování vánočního stromu na ná-
městí, připraví pro rodiče akademii, výstav-
ku výtvarných a ručních prací. Plánujeme 
také Vánoční dílničky pro děti a jejich ro-
diče, které měly v uplynulém školním roce 
velký ohlas.

 Mgr. Anna Báborová

Vážení rodiče, občané a milé děti.
V letošním roce jsme vytvořili kroužek 

„Mladý hasič“, ve kterém se naši vedoucí 
zaměřují na práci s dětmi. 

Děti připravujeme na hasičský sport  
– jinými slovy hasičské závody, dále to jsou 
štafeta, práce hasičů, zdravověda. 

Na zahájení kroužku „Mladý hasič“ se 
děti sešly v hojném počtu což nás velice 
těší, že v naší obci je u dětí i rodičů o krou-
žek velký zájem. 

V současné době k nám chodí celkem 18 
dětí. Ty jsme rozdělili do dvou oddílů. Do 
oddílu přípravky, zde máme tu nejmlad-
ší generaci hasičů, kteří čítají šest malých 
hasičů a hasiček. Přípravka se zaměřuje na 
úplné základy, jako jsou tísňová čísla, co se 
dělá, když hoří, apod. Přípravu provádíme 
formou her, aby byla pro děti zábavnější.

Oddíl žáku se zaměřuje na již výše zmí-
něný hasičský sport, štafetu, práci hasičů, 
zdravovědu, apod. Žáci se učí práci s hadi-
cemi, znalosti topografie, znalosti hasičské 
techniky (čerpadlo, proudnice, savice, atd.), 
dále se učí uzlové technice, jak se zachovat 
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Blučina

při mimořádných událostech a postupu při 
zranění osob nebo zranění svého.

Ve jménu HS Blučina bych rád poděko-
val rodičům, za důvěru, kterou v nás vklá-
dáte, když nám své ratolesti na dobu výuky 

Dne 15. 9. 2016 dostala obec Blučina  
a jednotka SDHO Blučina bezplatným pře-
vodem od Hasičského záchranného sboru 
jihomoravského kraje do užívání nové zá-
sahové vozidlo. 

Jedná se o cisternovou automobilovou 
stříkačku CAS 32 Tatra 148. Toto vozidlo 
bude náhradou za již dosluhující vozidlo 
Škoda 706 RTHP, které slouží od roku 1968. 
Vozidlo bude využíváno nejen při požá-
rech, ale také při úklidu a oplachu silnic po 
přívalovém dešti v naší obci.

svěřujete. Také bychom chtěli poděkovat 
dětem, bez kterých by kroužek „Mladý ha-
sič“ nemohl vzniknout.

Petr Kopřiva – vedoucí kroužku „Mladý hasič“

Závěrem bych chtěl poděkovat členovi 
naší jednotky, panu Ing. Tomáši Komos-
nému, a obecnímu úřadu v čele s panem 
starostou Josefem Srncem za podporu  
a realizaci převodu vozidla.

Zásahy:
27. 7. 2016 – Technická pomoc Blučina: 

čerpání vody ze zatopeného koupaliště.

Michal Sládeček ml. - velitel JSDH Blučina
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Lipolec Blučina
Vážení občané Blučiny, přátelé,

dovolte mi pronést pár slov, ale nejdří-
ve něco o nás. Jsem zástupcem společ-
nosti, která před několika lety odkoupila 
v poměrně velmi zdevastovaném stavu 
bývalý pionýrský tábor v obci Lipolec ne-
daleko Jindřichova Hradce, který býval 
součástí JZD Jaslo Blučina. Po rozsáhlé 
rekonstrukci budovy, chatek a částečně  
i prostranství jsme v první fázi otevřeli re-
stauraci a o rok později i ubytovací část. 
Na tom by však nebylo nic zvláštního, 
protože, jak už to v lidském životě bývá, 
někteří máme stále potřebu něco vytvá-
řet. Velmi nás ovšem překvapilo, s jakým 
zájmem občanů Blučiny se setkáváme. 
S každou návštěvou bývalých absolven-
tů Lipoleckého tábora nebo samotného 
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personálu, který k nám vážil svou cestu, 
byla vždy spojena až dojemná vyprá-
vění o nádherně strávených týdnech se 
spoustou zážitků, které si současné děti 
neumějí v dnešní přetechnizované době 
ani představit. Poslední kapkou, která 
mne přiměla napsat tento článek je do-
pis, který jsme obdrželi od pana Kryšpí-
na, který nás dojal a se kterým se absolut-
ně ztotožňujeme. Vším tím vzpomínáním 
doplněným starými fotografiemi, které 
jsme již od Vás obdrželi, cítíme, že jsme 

získali spoustu nových přátel, které u nás 
vždy rádi přivítáme a zároveň doufáme  
v jakousi pomyslnou družbu s Vaší maleb-
nou jihomoravskou obcí Blučina. Pokud 
budete mít zájem i nadále sledovat naše 
počínání, můžete vše podstatné vidět na 
našich webových stránkách www.restau-
race-blučina.cz nebo též na facebooku. 

S přátelským pozdravem 
Rostislav Vronka, jednatel společnosti. 
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MÍSTNÍ ORGANIZACE BLUČINA
 
 

Místní organizace KDU-ČSL Blučina
 

Vážení spoluobčané, 

děkuji všem, kteří jste zakoupením kvítku měsíčku přispěli 
do sbírky Českého dne proti rakovině, který se uskutečnil 
ve středu 11. 6. 2016 a na kterém se stejně jako v loňském 

roce spolupodílela i naše místní organizace.
V letošním roce se díky Vám podařilo v Blučině utržit za 
prodej kvítků měsíčku částku 5 854 Kč, která byla zaslána 

Lize proti rakovině Praha.
JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME.

Sháním rodinný dům se zahrádkou 
v Blučině nebo přilehlých obcích. 

Tel.: 607 496 359

Koupím udržovaný dům. Děkuji.  
T: 606 158 288

Hledám byt v této oblasti ke koupi. 
T: 737 309 875
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Aktivní léto seniorů v Rajhradě     
 Celé léto se v domově pro seniory neslo v duchu pohody, grilování, výletů 
a spousty dalších akcí pod širým nebem.   

Senioři z Akátového domu v Rajhradě trávili 
léto co nejvíce venku. Všichni si užívali 
koncerty a další kulturní a společenské akce. 
Spousta obyvatel vyrazila za zábavou  
i za poznáním na výlety, které Akátový dům 
organizoval. 

Hudebních vystoupení bylo opravdu hodně a všechna byla úspěšná, naši 
senioři si vždy rádi zazpívali společně s muzikanty.  
Už po několikáté nás se svým akordeonem navštívila 
Terezka Škrháková. Moravské lidové písně jsme si 
vyslechli i v podání hudecké muziky Koštýř, další 
odpoledne nám zpestřila cimbálová muzika Falešnica 
z Horňácka.   

 V červenci jsme se vydali na projížďku parníkem 
po Brněnské přehradě. V srpnu jsme vyrazili na další 
výlet, tentokrát do unikátní Papouščí zoo v Bošovicích. Strávili jsme společně 
nádherné slunečné odpoledne, na které budeme všichni ještě dlouho 
vzpomínat. 

Letní akce pod širým nebem jsme 
zakončili začátkem září rodinným dnem, 
kdy své rodiče a prarodiče navštívily 
jejich rodiny a všichni dohromady strávili 
příjemné odpoledne. U společného 
grilování, povídání a her nejen pro děti 
čas velmi rychle uběhl.  

 

DS Akátový dům Rajhrad, Městečko 52, 664 61 Rajhrad 

tel.: 776 479 455; www.senbydleni.cz  
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Rybníkyáda



Blučinský zpravodaj

16

Blučinský zpravodaj č. 2/2016, občasník, periodický tisk územního samosprávného celku. 
Zpravodaj vydává obec Blučina v nákladu 700 výtisků; Obec Blučina, Náměstí Svobody 
119, 664 56 Blučina; IČO: 00281611; email: zpravodaj@blucina.cz; MK ČR E 22496, odpo-
vědný redaktor Ing. Petr Závodník; datum vydání: 30. 9. 2016. Uzávěrka příspěvků pro 
další číslo je 12. 12. 2016 , zlom a sazba: Mgr. Michal Peichl, Tisk: Computer Media s.r.o. 

kosmeticky, vizážistky, masérky, kadernice

V 15h MÓDNÍ PŘEHLÍDKA SPOLEČENSKÉHO 
OBLEČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ
PO PŘEHLÍDCE ZAKOUPIT

Stavba kruhového objezdu, foto J. Dlapka


