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Slovo starosty
Vážení občané,
rok 2016 se blíží ke konci a přicházejí jedny z nejhezčích svátků, 

svátky vánoční a oslava nového roku. Dovolte mi, abych Vám jménem 
svým, jménem celého zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřa-

du, popřál krásné, radostné a pohodové prožití těchto svátků. Do nového 
roku 2017 Vám přejeme co nejvíce zdraví, štěstí a spokojenosti.

Josef Srnec, starosta obce 

Veřejná výzva:  
Účetní obce Blučina

Obec Blučina přijme pracovníka na místo 
účetního a rozpočtáře. Více informací na 

www.blucina.cz nebo na obecním úřadu.

Zápis č. 13/2016 z veřejného zasedání ZO Blučina, 
konaného dne 26. 10. 2016 v 18.00
13/4 Rezignace zastupitele obce Blučina pana Františka Nezmeškala na funkci čle-
na zastupitelstva obce a na funkci místostarosty obce Blučina ke dni 30. 9. 2016,  
z důvodu změny bydliště.
ZO bere na vědomí rezignaci zastupitele obce Blučina pana Františka Nezmeškala na 
funkci člena zastupitelstva obce a na funkci místostarosty obce Blučina ke dni 30. 9. 2016. 
z důvodu změny bydliště.
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13/5 Volba místostarosty obce Blučina 
a)   Návrh veřejná volba.
ZO neschválilo návrh o veřejné volbě.
                    Výsledek hlasování: Pro 5. Proti 10. Zdrželi se 0.

b)   Návrh a volba tříčlenné volební komise ve složení: Hana Novotná, Mgr. Martina 
Broklová a Petra Minaříková.
                      Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0 Zdrželi se 0.
c)   Návrh č. 1:
1 uvolněný místostarosta:      
                     Výsledek hlasování: Pro 3. Proti 12. Zdržel se 0.
Návrh č. 2:
2 neuvolnění místostarostové:     
                     Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 3. Zdržel se 1.
ZO schválilo 2 neuvolněné místostarosty.

d)   Návrh volba dvojic kandidátů Ing. Petr Závodník + Mgr. Jan Šenkýř versus Milan 
Zajíc + Pavel Šťastný: 
ZO neschválilo volbu dvojic kandidátů. 
     Výsledek hlasování: pro 7, proti 7, zdržel se 1

e)   Volba 2 neuvolněných místostarostů: Volební komise po sečtení hlasování tajné 
volby konstatovala počty hlasů jednotlivých kandidátů:
Mgr. Jan Šenkýř  10 hlasů
Ing. Petr Závodník 8 hlasů
Milan Zajíc  7 hlasů
Pavel Šťastný  4 hlasy

ZO schválilo 2 neuvolněné místostarosty Mgr. Jana Šenkýře a Ing. Petra Závodníka.  

f)    Volba předsedy KV obce Blučina:
Navržena Ing. Oldřiška Jochmanová.
ZO schválilo jako předsedkyni kontrolního výboru Ing. Oldřišku Jochmanovou, která byla 
členkou kontrolního výboru.
                             Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.

13/5 g)   Volba člena KV obce Blučina:
Navržena byla Mgr. Martina Broklová.
ZO schválilo jako členku kontrolního výboru Mgr. Martinu Broklovou.
                    Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1.
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13/6   Žádost paní Hanušové Jany ul. Na Lázních č. p. 243 o odprodej části obec-
ního pozemku p. č. 378/5 o výměře cca 14 m2, dle nového geometrického plánu  
p. č. 378/19 o výměře 14 m2, v k. ú. Blučina, u rodinného domu z důvodu rozšíření 
dvorku. 
ZO schválilo žádost paní Hanušové Jany ul. Na Lázních č. p. 243 o odprodej části obecního 
pozemku p. č. 378/5 o výměře cca 14 m2, dle nového geometrického plánu p. č. 378/19  
o výměře 14 m2, v k. ú. Blučina, u rodinného domu z důvodu rozšíření dvorku. ZO schválilo 
cenu 300 Kč za 1 m2.
                    Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/7   Žádost paní Libuše Pacalové, Sokolská 425, Blučina o odprodej obecního po-
zemku p. č. 912/12 o výměře 69 m2 v k. ú Blučina. 
ZO schválilo žádost paní Libuše Pacalové, Sokolská 425, Blučina o odprodej obecního po-
zemku p. č. 912/12 o výměře 69 m2 v k. ú Blučina. ZO schválilo cenu 100 Kč za 1 m2.
                                  Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/8   Žádost pana Jiřího Svobody, Sokolská 280, Blučina o odprodej části obecního  
 pozemku p. č. 912/11, dle nového geometrického plánu p. č. 912/29 o výměře 39 m2 
 v k. ú. Blučina.
ZO schválilo žádost pana Jiřího Svobody, Sokolská 280, Blučina o odprodej části obecní-
ho  pozemku p. č. 912/11, dle nového geometrického plánu p. č. 912/29 o výměře 39 m2  
v k. ú. Blučina. ZO schválilo cenu 100 Kč za 1 m2.
                    Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/9   Žádost paní Jitky Petrlové, Sokolská 315, Blučina o odprodej části obecního  
pozemku p. č. 912/11, dle nového geometrického plánu p. č. 912/11 o výměře 84 m2, 
v k. ú. Blučina.            
ZO schválilo žádost paní Jitky Petrlové, Sokolská 315, Blučina o odprodej části obecní-
ho  pozemku p. č. 912/11, dle nového geometrického plánu p. č. 912/11 o výměře 84 m2 
v k.ú. Blučina. ZO schválilo cenu 100 Kč za 1 m2.
                                                                                   Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/10   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 dle nového  
geometrického plánu p. č. 328/2 o výměře 25 m2 a pozemek p. č. 328/3 o výměře  
17 m2 v k. ú. Blučina.
ZO schválilo 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 dle nového  
geometrického plánu p. č. 328/2 o výměře 25 m2, a pozemek p. č. 328/3 o výměře 17 m2  
v k. ú. Blučina. ZO schválilo cenu 300 Kč za 1 m2. 
                           Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
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13/11   Žádost paní Jany Justové, 9. května 571, Blučina o odprodej obecních po-
zemků p. č. 245/13 o výměře 40 m2 a p. č. 245/22 o výměře 56 m2 v k. ú. Blučina. 
ZO schválilo odprodej obecních pozemků p. č. 245/13 o výměře 40 m2 a p. č. 245/22  
o výměře 56 m2 v k. ú. Blučina. Záměr obce bude zveřejněn na úřední desce dle zákona  
a na příštím ZO bude vybrán zájemce.
                   Výsledek hlasování: Pro 15. Proti . Zdrželi se 0.

13/12  Žádost pana Mgr. Lukáše Opla o odprodej části obecního pozemku p. č. 505/5 
o výměře cca 30 m2 dle nového geometrického plánu p. č. 905/15, o výměře 27 m2.
ZO projednalo a schválilo žádost pana Mgr. Lukáše Opla o odprodej části obecního po-
zemku p. č. 505/5 o výměře cca 30 m2, dle nového geometrického plánu p. č. 905/15,  
o výměře 27m2. ZO schválilo cenu 300 Kč za 1 m2.
                    Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/13  Žádost pana Ludvíka Flodra o odprodej části obecního pozemku p. č. 1066/1, 
o  výměře cca 40 m2 v ul. Sokolská.
ZO schválilo odložit a upřesnit odprodej obecního pozemku  p. č. 1066/1, o výměře cca  
40 m2 v ul. Sokolská v k. ú. Blučina. 
                  Výsledek hlasování: Pro 15. proti 0. Zdrželi se 0.

13/14  Žádost Římskokatolické farnosti Blučina o finanční příspěvek na opravu části 
zdi mezi farou a kostelem, které hrozilo zřícení a poškození majetku a újmy na zdra-
ví občanů.
ZO schválilo finanční příspěvek formou finančního daru ve výši 80 000 Kč na opravu části 
zdi mezi farou a kostelem, které hrozilo zřícení a poškození majetku a újmy na zdraví ob-
čanů. Bude sepsána darovací smlouva.
                     Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/15  Žádost pana Zdeňka Böhma o uznání vlastnické hranice. 
ZO schvaluje narovnání hranice mezi pozemky obce p. č. 1692/4 a pozemky p. č.1697  
a p. č. 2242, pana Zdeňka Böhma, bytem Měnínská 56, Blučina, na stav původních hranic 
dle původního pozemkového katastru. 
                         Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/16  Smlouva o výpůjčce a následně o budoucí smlouvě darovací na stavbu Cykli-
stická stezka Brno-Vídeň.  
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následně o budoucí smlouvě darovací na stavbu Cyk-
listická stezka Brno-Vídeň mezi obcí Blučina a Cyklistická stezka Brno-Vídeň Dobrovolný 
svazek obcí.
                               Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
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13/17 Žádost obce Měnín o odprodej obecních pozemků p. č. 1415/2 o výměře  
8 m2, p. č. 1415/3 o výměře 12 m2, p. č. 1415/4 o výměře 12 m2, a pozemek p. č. 1415/5  
o výměře 2 m2 v k. ú. Měnín.        
ZO odkládá žádost obce Měnín o odprodej obecních pozemků p. č.1415/2 o výměře  
8 m2, p. č. 1415/3 o výměře 12 m2, p. č. 1415/4 o výměře 12 m2, a pozemek p. č. 1415/5  
o  výměře 2 m2 , v k. ú. Měnín z důvodu, že Pozemkový úřad Brno navrhoval, aby obec 
Měnín vykoupila všechny pozemky obce Blučina v k. ú. Měnín. Obec Měnín chce vykoupit 
pouze pozemky bez pozemku vodní tok. 
                    Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/18 Prodej hasičského auta ŠKODA, ASC25-706 RTHP.
ZO schvaluje prodej hasičského auta ŠKODA, ASC25-706 RTHP cena 45-50 000 Kč.
                    Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/19 Návrh OZV o nočním klidu.
ZO bere na vědomí Návrh OZV o nočním klidu.

13/20 Svodnice dešťových vod pod hřbitovem (nutná oprava a vyčistění, vybrat firmu).
ZO schvaluje opravu svodnice pod hřbitovem z důvodu nutné opravy a vyčištění. ZO po-
věřuje radu oslovit dvě firmy o podání cenové nabídky a vybrat firmu s lepší nabídkou.
                         Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/21 Oprava komunikace II/416 v ul. Komenského. Podání informací ohledně vý-
měny obrubníků.
ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na výměnu obrubníků v ulici Komenského od křižo-
vatky na Opatovice po ulici Na Cézavě firmě Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o., Hudcova 
588/70b, Brno za nabídnutou cenu 448 753 Kč bez DPH.
                          Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

13/22 Různé:
a)   Rozpočtové patření č.06/2016
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.06/2016, které je nedílnou součástí zápisu   
(příloha č. 2).
                  Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

b)   ZŠ Návrh na vyřazení DDHM k 31. 12. 2015
ZO schvaluje Návrh na vyřazení DDHM ZŠ Blučina k 31. 12. 2015, který je nedílnou sou-
částí zápisu (příloha č. 3).
                   Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
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c)   Žádost p. Ivo Zedka o odprodej části obecního pozemku p. č. 912/16 v k. ú. Bluči-
na z důvodu oplocení a zabezpečení parcely o výměře cca 41 m2.  
ZO odkládá pro upřesnění odprodej části obecního pozemku p. č. 912/16 v k. ú. Blučina  
o výměře cca 41 m2.
                   Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.

d)   ZO na vědomí schválení převodu bezejmenných vodních toků z povodí Moravy  
s. p. Brno na obec Blučina.

e)   ZO na vědomí o kontrole Krajský úřad JMK – odbor správní na výkon přenesené 
působnosti svěřené orgánům obcí – matriční agenda – bez závad.

f )   Stanovení měsíční odměny neuvolněným místostarostům:
ZO stanovuje výše měsíční odměny 8 000 Kč neuvolněným místostarostům s platností  
od 01. 11. 2016. 
                     Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.

g)   ZO schvaluje, že do 4 let bude vybudována komunikace v ulici Dukelská.
       ZO schvaluje vybudovat komunikaci do 4 let v ulici Dukelská.
                          Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdržel se 1.

13/23 Diskuse:
a)   Nákup multifunkčního stroje pro obec s možností dokoupení přídavných komponentů.
b)   Pan Komínek L. ml. upozornil, že nákladní auta rozjezdila polní cestu ve Fialkách. Pan 
starosta přislíbil nápravu.
c)   Pan Mgr. Tomáš Trávníček přednesl nabídku firmy Kentico.com ohledně vhodné loka-
lity, kde by firma mohla provést výsadbu stromů.

Starosta obce pan Josef Srnec požádal přítomné o uctění památky zesnulého pana Jiřího 
Fialy minutou ticha.

13/24 Závěr 
Předsedající pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastu-
pitelstva obce ve 20.48 hodin. Na zasedání bylo 13 občanů z veřejnosti dle prezenční 
listiny hostů.
         Zapisovatelka: Marcela Čaňová, DiS.
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14/3 Schválení projektu: Systému odděleného sběru materiálově využitelných od-
padů v obci Blučina a podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Život-
ního prostředí 2014-2020.

Starosta obce pan Josef Srnec předal slovo Mgr. Janu Šenkýřovi, který seznámil zastu-
pitelstvo a hosty s projektem prostřednictvím prezentace, která je nedílnou přílohou 
tohoto zápisu. Po této prezentaci vstoupili do jednání zastupitelstva hosté s dotazy.  
Ing. Tomáš Trávníček se dotázal, zda obec bude dále spolupracovat s firmou zařizují-
cí analýzu odpadů. Na tento dotaz odpověděl pan starosta, že aktuálně ne. Další do-
taz Ing. Tomáše Trávníčka se týkal problematiky, co bude obec dělat s popelnicemi, 
o které nebude ze strany občanů zájem, a tím pádem se nerozdají. Odpověď podal 
Mgr. Jan Šenkýř, že není v rámci smlouvy o dotaci potřeba popelnice rozdat všechny. 
Je požádáno o menší množství popelnic než je domácností a v dotačním programu 
se zavazujeme k naplnění kvóty v podobě objemu vytříděného odpadu, ne k tomu, 
že musíme rozdat všechny sady popelnic. Proto tyto popelnice uskladníme, aby si je 
mohli vyzvednout i občané, kteří je nebudou chtít hned v první vlně. Třetí dotaz vzne-
sl Ing. Tomáš Trávníček – jak se sníží náklady na svoz komunálního odpadu, z čehož 
Ing. Trávníček vytrhl další dotaz týkající se nemožnosti umístění popelnic v některých 
domácnostech, kvůli nedostatečnému prostoru. Mgr. Jan Šenkýř: Do domácností, do 
kterých se popelnice nevejdou, bude obec dodávat pytle na tříděný odpad, které bu-
dou sváženy stejným způsobem jako popelnice. Na otázku o snížení nákladů na svoz 
komunálního odpadu Mgr. Jan Šenkýř neodpověděl konkrétní čísla, ale v debatě byl 
několikrát zmíněn pozitivní efekt z třídění odpadů, který bude mít dopad na náklady se 
svozem komunálního odpadu pro obec. Za svoz komunálního odpadu obec platí svo-
zové firmě, kdežto za tříděný odpad se vrací peníze zpátky do obce. Čtvrtá otázka Ing. 
Tomáše Trávníčka: „Proč nakupujeme popelnice na bio odpad, proč nenakoupíme kom-
postery. Mgr. Jan Šenkýř: „Protože v této výzvě dotace na kompostery nejsou.“ Dále byla 
Ing. Tomášem Trávníčkem debata znovu stažena k zadání kompletní analýzy třídění v 
Blučině. Mgr. Jan Šenkýř poukázal na finanční náročnost analýzy, na fakt, že do termínu 
podání žádosti se analýza nestihne a Ing. Petr Závodník doplnil debatu o informaci, 
že pokud podáme žádost letos, tak popelnice do domácností budou nejdříve koncem 
roku 2017, což kdybychom zadávali analýzu a čekali s podáním žádosti až v roce 2017, 
tak se celý projekt o další rok protahuje. Další otázka Ing. Tomáše Trávníčka se týkala 
rušení sběrných hnízd po Blučině. Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že sběrná místa zrušit 
nelze, ale budou v budoucnu redukována, doplněna o kontejnery na textil. Tříděním  
v domácnostech se zmenší nápor odpadu na tyto sběrná hnízda, takže se zlepší i vzhled 
a počet kontejnerů na stejný odpad. Poslední návrh Ing. Tomáše Trávníčka se týkal do-
plnění popelnice na kuchyňský odpad a sběrná hnízda. Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že 

Zápis č. 14/2016 z veřejného zasedání ZO Blučina, 
konaného dne 23. 11. 2016 v 18.00
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se v rámci tohoto dotačního programu o tyto popelnice nežádá, ale v budoucnu by se 
po zájmu občanů daly dokoupit z rozpočtu obce. Posledním bodem diskuze byl do-
taz Pavla Šťastného na rozměr 240 l popelnic. Mgr. Jan Šenkýř poukázal především na 
neefektivitu nákupu 120 l popelnic, protože v rámci ušetření prostoru jde o zanedbatel-
ný rozměr (240 l popelnice jsou zvětšeny výškově).

ZO schválilo projekt: Systému odděleného sběru materiálově využitelných odpadů  
v obci Blučina a podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životního prostře-
dí 2014-2020.
                    Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

14/4 Různé:
a)   Schválení DPH k ceně 2400 Kč za pronájem obecních pozemků. 
ZO schvaluje 2400 Kč bez DPH.
                   Výsledek hlasování: Pro 11. proti 0. Zdrželi se 2.

b)   Dohoda o spolupráci mezi obcí Blučina a LEO MINOR GROUP s.r.o.
ZO schválilo odložit Dohodu o spolupráci mezi obcí Blučina a LEO MINOR GROUP s.r.o. 
Bude zahájeno jednání s JMK a SÚS JMK.
                    Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 0. Zdrželi se 2.

c)   Čestné prohlášení: obec Blučina prohlašuje, že vlastní podíl financování na 
„Sportovní zařízení Blučina“ bude řešen sdružením finančních prostředků z obecní-
ho rozpočtu obce Blučina a JMK a z Nadace ČEZ.    
ZO schválilo: Čestné prohlášení obce Blučina, že vlastní podíl financování na „Sportovní 
zařízení Blučina“ bude řešen sdružením finančních prostředků z obecního rozpočtu obce 
Blučina a JMK a z Nadace ČEZ.                                          
                    Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

d)   Čestné prohlášení, že má obec Blučina ve svém rozpočtu vyčleněny finanční pro-
středky na financování vlastních zdrojů ve výši 50 % celkových předpokládaných 
realizačních nákladů na „Sportovní zařízení Blučina“.
ZO schválilo: Čestné prohlášení, že má obec Blučina ve svém rozpočtu vyčleněny finanční 
prostředky na financování vlastních zdrojů ve výši 50 % celkových předpokládaných rea-
lizačních nákladů na „Sportovní zařízení Blučina“.
                    Výsledek hlasování: Pro 12. Proti 0. Zdrželi se 1. 

e)   JMK – žádost o finanční podporu projektu – spolufinancování akce podané na 
MŠMT v programu 133.510 ve výši 300 000 Kč na „Sportovní zařízení Blučina“.
ZO schválilo: JMK - žádost o finanční podporu projektu – spolufinancování akce podané 
na MŠMT v programu 133.510 ve výši 300 000 Kč na „Sportovní zařízení Blučina“.
                    Výsledek hlasování: Pro 11. Proti 1. Zdrželi se 1.
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f )   Vzájemné odsouhlasení neinvestičního příspěvku na pojištění – Region CEZAVA 
ve výši 19 600 Kč.
ZO schválilo neinvestiční příspěvek ve výši 19 600 Kč na pojištění – Region CEZAVA.
                    Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

g)   Schválení zástupce obce Blučina místo pana F. Nezmeškala do Dobrovolného 
svazku Cezava.
ZO schválilo zástupce do Dobrovolného svazku Cezava pana Mgr. Jana Šenkýře. 
                    Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

14/5 Diskuse:
a)   Na dotaz ohledně jednání o obchvat obce Blučina, ZO pověřilo pana starostu zasadit 
se o podání žádosti o jednání na KÚ JMK .
b)   Odstranit reklamní cedule u fary, které již měly být odstraněny (p. Pavel Šťastný – Re-
staurace Lidový dům, a fa NOVOSPOL s.r.o.) 
c)   Snížení rychlosti od ZŠ přes ulici Komenského na 30km/h . Starosta přislíbil podat 
žádost.
d)   Za FV přednesl pan Pavel Šťastný, že obec platí zbytečně poplatek za kabelovou tele-
vizi, kterou nevyužívá. 
ZO schvaluje podat výpověď ze smlouvy firmě UPC za provoz kabelové televize. 
                    Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.
e)   Za FV přednesl pan Pavel Šťastný, že obec platí vysoké poplatky bankám a navrhuje 
přechod na elektronické bankovnictví. 
ZO schvaluje přechod obce blučina na elektronické bankovnictví.
                    Výsledek hlasování: Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0.

14/6 Závěr 
Předsedající pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastu-
pitelstva obce ve 21.14 hodin. Na zasedání bylo 9 občanů z veřejnosti dle prezenční listiny 
hostů.

Zapisovatelka: Marcela Čaňová, DiS.

Plánované změny systému sběru tříděného odpadu
Rádi bychom vás prostřednictvím to-

hoto krátkého článku informovali o po-
tencionálních změnách v odpadovém 
hospodářství obce. Česká republika patří v 
evropském průměru mezi země, která stále 
obrovské množství odpadu skládkují a dále 

využívají jen minimálně. Domníváme se, 
že se společnost vyvíjí k „lepšímu“, uvažu-
je ekologičtěji a řešení v podobě nahrnutí 
odpadu do jámy je řešením, které se takto 
vyvíjející se společnosti protiví čím dál víc. 
Jedním z omezení, o kterém již řada z vás 
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slyšela, je zákaz skládkování neupraveného 
směsného komunálního odpadu od roku 
2024. Již před tímto termínem se ale čeští 
zákonodárci budou snažit omezit množ-
ství odpadu likvidovaného skládkováním. 
Nejsnadnějším způsobem, jak toho dosáh-
nout, je zvýšit poplatek za jejich uložení. 
Tudíž v průběhu následujících let se s na-
prostou jistotou budou zvyšovat náklady 
na likvidaci směsného komunálního odpa-
du. Tahle skutečnost se samozřejmě logicky 
promítne i do výše místních poplatků za ko-
munální odpad. Abychom nemuseli zvyšo-
vat v průběhu následujících let výši poplat-
ku, rozhodli jsme se změnit obecní systém 
nakládání s odpady. Naším cílem je co nej-
více snížit množství směsného komunální-
ho odpadu, který bude v budoucnu obec 
stát nemalé náklady. Dosáhnout tohoto cíle 
ale bude samozřejmě možné pouze s vaší 
spoluprací. Hlavním úkolem totiž bude co 
nejvíce třídit právě v domácnostech. Pokud 
se nám podaří z odpadu, který nyní končí 
v černých popelnicích, vytřídit co nejvíce 
druhotných surovin, za které obec dostane 
zaplaceno, nebude nutné zvyšovat místní 

poplatek a třeba se nám podaří ho i snížit. 
Papír, plast i bioodpad jsou surovinou, ze 
které lze vyrobit ještě spoustu nových věcí 
a je škoda je bez užitku zahrnout do země.

Aby byl nový systém co nejjednodušší  
a hlavně pro vás občany co nejpohodlnější, 
dostane každá domácnost, která projeví zá-
jem, zdarma do zápůjčky popelnici na plast, 
papír a bioodpad, která jim bude pravidel-
ně svážena přímo od domu. Nebude tedy 
nutné s tříděným odpadem chodit desítky 
až stovky metrů k nejbližšímu sběrnému 
hnízdu. Abychom systém třídění odpa-
du zrealizovali co nejefektivněji, tak obec 
uskutečnila první krok a podala žádost  
o dotaci na Státní fond životního prostředí.
Pokud se nám podaří dotaci získat, bude-
me mít finanční prostředky nejen na nákup 
popelnic, ale i na veřejné besedy spojené 
s přednáškami a na další šíření informací  
o třídění atd.

I když trošku předbíháme a máme za se-
bou teprve první krok (podání žádosti o do-
taci), žádáme o zvážení zájmu zapojit vaši 
domácnost do systému třídění odpadu. Ne-
jen proto, že takový systém svozu odpadů 

ušetří Blučině několik 
set tisíc korun ročně, 
které můžeme inves-
tovat do dalšího roz-
voje obce, ale hlavně 
sníží zátěž životního 
prostředí, abychom 
Zemi, potažmo naši 
nejbližší okolní krajinu 
nenechali dalším ge-
neracím jako vyždíma-
ný zdroj energie.

Za obec Blučina 
Mgr. Jan Šenkýř 
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 22. 6. 2016 schválilo komisi ve složení 
Mgr. Jan Šenkýř, Ing. Petr Závodník a Jana 
Jedličková k posouzení a vybrání nejvhod-
nější nabídky na vytvoření a správu nových 
webových stránek obce. Komise zhodnotila 
nabídky pro obec Blučina a navrhla vytvo-
ření nových stránek stávajícím webmaste-
rem panem Petrem Kubešem. Z následné 
diskuse zastupitelů vyplynul návrh schůzky 
zastupitelstva s panem Kubešem. Na ní byly 
dne 6. 9. 2016 předneseny představy a po-
žadavky na nové webové stránky. Od toho-
to data se komise schází 2x měsíčně a prů-

Blíží se svátky vánoční a s nimi i konec 
roku. S dětmi ve školce pilně pracujeme na 
přípravě výrobků, přáníček a dárečků, který-
mi chceme potěšit svoje nejbližší.

Ve dnech volna, které nás čekají, si kaž- 
dá z nás zrekapituluje uplynulé období 
školního roku a zavzpomínáme na krásné 
prosluněné letní dny, které byly spojeny  
s rozsáhlou rekonstrukcí naší milé školičky.  

Všechno začalo nevinnými kousky omítky 
na koberci uprostřed herny ve Včeličkách, po-
tom i ve Hvězdičkách a Sluníčkách. Pak už to 
šlo ráz na ráz. Okamžitě jsme uzavřeli všechny 
tři třídy pod střechou a začalo se s opravami. 

Rodičům dětí, kteří mohli v této situaci 
nechat děti doma, dodatečně děkujeme, pro-
tože nám tím velice pomohli se zvládnutím 
provozu pro děti, které ve školce zůstaly.

Opravily se kompletně  stropy v postiže-
ných třídách, včetně rekonstrukce stávající-
ho elektrického vedení stropního osvětlení. 
Nově jsme třídy nechali vymalovat,  vyměnily 

běžně staví nový web. Ten by měl nahradit 
v současnosti dvě internetové adresy, kdy 
elektronická vývěska obce je z obecních 
stránek www.blucina.cz přesměrovávána 
na portál www.blucina.info. Nové interne-
tové stránky obce Blučina tak poběží na 
jedné adrese www.blucina.cz kde bude 
implementována úřední deska s aktuální-
mi dokumenty. Z původní elektronické vý-
věsky nyní překlápíme aktuální data. Před-
běžné datum překlopení na nové stránky je 
stanoveno na první týden v lednu 2017. 

Ing. Petr Závodník

se poškozené půdní trámy,  opravila se  plas-
tová okna a žaluzie v celé budově a vyleštily 
se podlahy ve třídách školky. Za vše děkuje-
me zúčastněným řemeslníkům, kteří nám 
pomohli. 

Provozní pracovnice celou budovu peč-
livě uklidily a těšily se na začátek školní-
ho roku, aby mohly uvítat děti v opravené  
a čisťoučké školičce.

Dětem se nové prostředí líbilo a pomalu si 
začaly zvykat, že prázdniny už skončily.

Na podzim jsme s dětmi i rodiči uspali 
broučky a berušky na školní zahradě a opoz-
dilým jsme posvítili lampionky na cestu.

Nyní kromě vyrábění si také rádi zpí-
váme vánoční koledy, které jsme zazpívali  
i na náměstí při rozsvěcování krásného vá-
nočního stromečku a Mikulášské nadílce. 
Zpěvem koled jsme všechny potěšili druhý 
adventní víkend na výstavě „Vánoční čas“  
v Lidovém domě v Blučině. Mikuláš s čertem 
přišli i k nám do školky. Tentokrát to nebyl zlý 

Nové internetové stránky obce

Ze života našich dětí ve školce
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a strašidelný čert, ale hodný čertík, kterého se 
děti nemusely bát.

Před vánočními prázdninami nás čeká ješ-
tě jedna významná akce a tou bude tradiční 
charitativní výstava dětských výrobků, které 
si za symbolickou cenu koupí rodiče, příbuzní 
a přátelé. Výtěžek darujeme nedonošeným 
dětem v Dětské fakultní nemocnici v Brně. 

Učíme děti pomáhat dětem a radovat se  
z toho, že můžeme někomu pomoci.  

Potom už se i naše děti dočkají vytouže-
ných dárečků pod stromečkem jak ve školce, 
tak  i doma. 

 Vytvořme jim krásné chvíle, aby jim oči 
dlouho zářily po krásně prožitých chvílích 
strávených mezi svými nejmilejšími.

Dětem, rodičům, prarodičům a všem blíz-
kým přejeme šťastné a veselé prožití svátků 
vánočních a pevné zdravíčko v novém roce.

Buďme k sobě milí, ať má každý každého rád.   
Věra Rudolecká
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Už je to několik let, co jsme s Mikulášem soběstační. O celou školu, o každého žáčka se po-
starají páťáci.  Několik týdnů před velkým dnem snášejí jablíčka, ořechy a jiné malé dobrůtky. 
Chystají si křídla, kopýtka i rohy, bílé vousy. Trénují přísný i laskavý mikulášský pohled, sesta-
vují proslovy, rozpočítávají nashromážděné pamlsky. 

A pak to přijde. Je 5. prosince a jde se na to…

Několik postřehů žáků 5. třídy:
…škoda, že to tak rychle uteklo. Šla bych to ještě jednou…
…Ten den byl pro mě výjimečný. Moc jsem se bavila…
…Myslím, že tohle všechno byl krásnej pocit udělat někomu radost…
…líbilo se mi, že nám to spousta  prvňáčků zbaštila a že jsme mohli přispět  

k tomu, aby měli pěkný den…
…Byl to můj nejlepší Mikuláš…
…Vždycky jsem myslel, že to žádný Mikuláš neměl připravené, ale teď jsem zjistil, jak je to 

těžké…
…Byl to moc hezký pocit a už se těším, až to po nás převezmou další…
…V 1. třídě to bylo úžasné, brali nás tam opravdu vážně…

Mikuláš ve škole
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Vánoční dílničky

Hasičský sbor

Pro velký úspěch v loňském roce jsme  
i letos uspořádali vánoční dílničky. Děti si spo-
lečně se svými rodiči a mohly pod vedením 
učitelek a vychovatelek vyrobit různé vánoč-
ní ozdoby. Vládla zde příjemná předvánoční 
atmosféra a všichni jsme si to báječně užívali.

Zpracovala 
Mgr. Marie Fidrmucová 
a Mgr. Anna Báborová

Vážení spoluobčané, rodiče a milé děti,

dne 1. 6. 2016 začal v naší obci fungovat 
kroužek „Mladý hasič“. Momentálně je přihlá-
šeno 21 dětí.  Všechny děti jsou v rámci krouž-
ku pojištěny. 

Máme tři kategorie dětí: přípravka – děti 
vě věku 4-6let, mladší žáci – 6-12let a starší 
žáci – 12-15 let. V letním a hezkém pod-
zimním počasí jsme dny s dětmi trávili na 
dvoře hasičské zbrojnice, kde jsme je učili 
základům hasičského sportu – požárnímu 
útoku a šatefetě. Scházíme se každý pátek od  
17-19 h. Ukázku práce dětí při hasičském 

kroužku jste mohli vidět na dnu otevřených 
dveří 24. 9. 2016, kde děti předvedly z jakých 
částí se skládá štafeta a nakonec malá ukázka 
hašení požáru. 

Jak to tak s podzimem bývá, chladné  
a pošmourné počasí nás zahnalo do vnitřních 
budov hasičské zbrojnice, kde s dětmi procvi-
čujeme uzlovou techniku, topografii, zdravo-
vědu, správné chování při mimořáných udá-
lostech apod. Teorii se snažíme tvořit pomocí 
soutěží, her a edukačních videí, aby to bylo 
zajímavější. V zimním čase se stekáváme od 
17-18.30 h.
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12. 11. 2016 vyrazlo družstvo mladších  
a starších žáků na svojí první soutěž v uzlo-
vé štafetě v Drnovicích. Z celkového počtu  
115 soutěžních družstev sice neobsadili me-
dailové pozice, ale pro děti to byla velká zku-
šenost. Dětem za jejich odvahu a šikovnost 
při uzlové soutěži děkujeme.

2. 12. 2016 jsme si na hasičské zbrojni-
ci udělali malou „Mikulášskou nadílku“, kde 
jsme dětem předali balíčky se sladkostmi. 

S dětmi se již těšíme na jaro až opět vyrazí-
me trénovat ven požární útoky a šatefy. Rádi 

bychom začali jezdit na závody v požárním 
útoku a dovezli nějakou tu blištivou medaili.  

Za HS Blučina bych ráda poděkovala ro-
dičům od dětí, které můžou kroužek „Mladý 
hasič“ navštěvovat. 

Přeji Vám, milí spoluobčané a děti, pří-
jemné prožití vánočních svátků v kruhu těch 
nejmilejších, dětem hodně krásných dárečků 
pod stromečkem a do nového roku pevné 
zdraví, upřímnou lásku, hodně štěstí a úspě-
chů.  

Jana Rašovská, vedoucí mládeže
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Jednotka sboru dobrovolných  hasičů

Zrestaurování kříže

Jednotka SDH vyjela v období od 1. 10. do 11. 12. 2016 celkem k 5 událostem, a to:
15. 10. 2016 – Blučina – požár střechy rodinného domu
24. 10. 2016 – Blučina – zahoření startéru motoru na dodávce u Rumunské bažantnice
27. 10. 2016 – Kupařovice – požár stodoly, pohotovost na vlastní zbrojnici
29. 11. 2016 – Blučina – planý poplach, spustění signalizace EPS ve fa. Schenker
1. 12. 2016 – Blučina – požár uskladněného dřeva na dvoře rodinného domu

Na závěr roku 2016, bych Vám chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 

Michal Sládeček ml., velitel JSDH Blučina

V letošním roce se poda-
řilo zrestaurovat kříž, pochá-
zející z roku 1855 a stojící na 
obecním pozemku u základ-
ní školy. Nejprve bylo nutné 
kříž demontovat a odvézt do 
provozovny v Tetčicích. Pís-
kovcové díly se citlivě očistily 
tlakovou vodou a chybějící 
části doplnily umělým pís-
kovcem. Část pískovcových 
dílů byla natolik strávená, že ji 
bylo nutné vyměnit za novou. 
Všechny kovové díly se opís-
kovaly, natřely kvalitní anti-
korozní a povrchovou barvou.  
V zemi byl následně vybudo-
ván nový betonový základ, 
na který se dne 28. září 2016 
instaloval opravený kříž. Tím-
to děkuji firmě Kamenictví 
Oškrdal, která se o toto citlivé 
zrestaurování postarala.

Ing. Petr Závodník 
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Fotokronika stárků

Judo Orel Blučina v roce 2016

…„Nejslavnostnější a zároveň jedinou  
v podstatě bez přetržky dochovanou lido-
vou zábavou byly a jsou v Blučině hody. 
Slaví se v neděli po svátku patronky kos-
tela – P. Marie Nanebevzaté (15. 8.).“ Tolik 
výpis z publikace „Dějiny Blučiny“, vydané  
v roce 1994.

Chceme se pokusit sestavit fotokroniku 
stárků. Proto prosíme, pokud máte nějaké 

Na konec kalendářního roku bychom rádi 
prezentovali oddíl prostřednictvím rekapitu-
lace akcí, kterých jsme se aktivně účastnili ať 
už soutěžením, vzděláváním se nebo třeba 
dokonce pořádáním a organizací.

Nejmenší z oddílu 
(mláďata, mladší a starší žáci)
Naši nejmladší členové měli několikrát 

možnost změřit své síly s vrstevníky na turna-
jích přípravek v Brně. O jarních prázdninách 

pěkné fotky (nejlépe společné), o jejich za-
půjčení. Máte-li již digitální kopie, můžete je 
poslat na adresu jedlickova.jana@blucina.cz 
nebo redakce@blucina.cz. Případně zavolejte 
na 728 943 741 a domluvíme se na zapůjčení 
fotografií, které my zdigitalizujeme a originál 
obratem vrátíme. 

V letošním roce se podařilo sehnat několik 
fotografií, nejstarší je z roku 1928:

proběhlo soustředění v Bystřici nad Pernštej-
nem, zaměřené na fyzickou i technickou pří-
pravu. Někteří judisté si měli možnost zvýšit 
své technické stupněkyu (pásky). V letních 
měsících jsme pro mláďata připravili sportov-
ně-programový tábor v Bedřichově. Pokroči-
lejší judisté se zúčastnili i vyšších soutěží, kde 
nasbírali velmi cenné zkušenosti a přivezli tak 
nejeden cenný – Český pohár v Jablonci nad 
Nisou, Velká cena Prostějova, Velká cena Kar-
viné či Velká cena České Třebové.
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Dorostenci, muži a ženy
Mezi dospělé členy oddílu patří neod-

myslitelně trenéři, kteří sbírali zkušenosti  
a poznatky na seminářích např. s japonským 
instruktorem panem Genem Yonanagou. 
Pořádali jsme školení trenérů II. třídy v červ-
nu přímo na tatami v Blučině a soustředění 
Czech masters týmu v září. Nejen děti, ale  
i dospělí členové oddílu stáli na závodním 
tatami na Moravské lize družstev mužů, ale  
i jako jednotlivci na mistrovských soutěží – 

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, příznivcům, fanouškům, ale především všem 
rodičům, kteří děti pravidelně vozí na tréninky, soustředění i soutěže a spolupracují s oddílem.

Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř

Mezinárodní mistrovství Slovenska, Maďar-
ska, České republiky, Irska, Srbska s výsledkem 
3 zlaté a 2 bronzové medaile. Na Mistrovství 
České republiky v Kata měl oddíl své premié-
rové zastoupení, a tak jsme zde medaile nezís-
kali.Nejcennější umístění za celou sezónu při-
vezla Markéta Markelová z Mistrovství Evropy  
v Poreči, kde se jí podařilo získat stříbrnou 
medaili v soutěži jednotlivců a bronzovou 
medaili v soutěži družstev.
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Tříkrálová sbírka 2017 v Blučině

V sobotu 6. ledna 2017 v dopoledních hodinách do Vašich domovů už tradičně zavítají 
koledníci Tříkrálové sbírky přinést šťastnou zvěst a požehnání Vašim příbytkům. Do kasiček, 
kterými je vybavena každá skupinka koledníků, můžete i Vy přispět libovolnou sumou, která 
pak poputuje na pomoc přímo těm, kteří ji potřebují. 

Pomocnou ruku poskytuje Oblastní charita v Rajhradě, která zahrnuje celkem 117 obcí 
modřického a rosického děkanátu. Díky Vašim každoročním příspěvkům se nám daří 
udržovat vysokou kvalitu služeb a dále se rozvíjet. V Domě léčby bolesti s hospicem  
sv. Josefa pomáháme nevyléčitelně nemocným a také jejich rodinným příslušníkům. Kvalitní 
péči se dostane i těm, kteří chtějí dožít své poslední dny doma díky Mobilnímu hospici  
sv. Jana. Do domácností jezdí i terénní pečovatelské a ošetřovatelské služby, které poskytují 
zdravotní ošetření a uspokojují základní životní potřeby. 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA poskytuje v Židlochovicích a okolí zázemí 
mladým, kteří jsou ve svém okolí ovlivňováni negativními jevy. Klienti Chráněného bydlení 
sv. Luisy pro lidi s demencí si pochvalují novou, na základě jejich potřeb vybudovanou 
zahradu, která byla pořízena právě z loňského výtěžku Tříkrálové sbírky.  

Při naší činnosti spolupracujeme s dobrovolníky, provozujeme vzdělávací centrum a sociálně-
rehabilitační službu Kavárna Slunečnice v budově hospice, půjčujeme kompenzační pomůcky 
a přímo v budově hospice zajišťujeme ubytování pro rodinné příslušníky našich klientů. 

Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je potřeba. 

Každá domácnost, která se otevře dobré věci a přispěje do pokladniček koledníků, má 
velkou zásluhu při pomoci potřebným. 

Mária Durkáčová     Ing. Petr Závodník 
koordinátorka Tříkrálové sbírky     koordinátor Tříkrálové sbírky 
za Oblastní charitu Rajhrad    v Blučině 
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Křesťanské vánoce
Sobota 24. 12. 2016 16.30 Troubení muzikantů na hřbitově 
     a pak po celé vesnici
    21.00 mše sv. - Štědrý den
Neděle 25. 12. 2016 10.30 mše sv. - Slavnost narození Páně
Pondělí 26. 12. 2016 10.30 mše sv. - Svátek sv. Štěpána
    16.00 Živý Betlém ve dvoře Lidového domu
Sobota 31. 12. 2016 17.00 mše sv. - svatého Silvestra - Na poděkování 
     Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2016
Neděle 1. 1. 2017 10.30 mše sv. - Slavnost Matky Boží Panny Marie
Pátek  6. 1. 2017 17.30 mše sv. - Slavnost Zjevení Páně – Svěcení vody,  

     kadidla, zlata a křídy, požehnání koledníkům
Neděle 8. 1. 2017 10.30 mše sv. - Svátek Křtu Páně

PROHLÍDKA FARNÍHO BETLÉMA OD 24. 12. 2016 PO KAŽDÉ MŠI SVATÉ.
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Sháním rodinný dům se zahrádkou 
v Blučině nebo přilehlých obcích. 

Tel.: 607 496 359

Hledám dům ke koupi, Blučina 
nebo okolí. Tel.: 739 826 409

Byt v dobrém stavu – hledám. 
Směr Brno. Tel.: 607 127 906
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Jsme „tací“, „jací“ chceme být …
Ani jsme se nenadáli a opět nám uběhl rok. 

Taky se vám zdá, že čím více se snažíme praco-
vat, život utíká rychleji a často ani nezazname-
náme jeho podstatné okamžiky? 

Děti opouštějí rodná místa, naši starší přátelé 
nás opouštějí a my sami, ač na duchu mladí, zjiš-
ťujeme, co trápilo naše rodiče na těle v požeh-
naném věku, trápí stále více mladších ročníků. 

Ne vždy si uvědomujeme, že si sami činíme 
své životy uspěchanější, než musíme, nechce-
me si ani uvědomovat, že naše rčení „ti mladí 
dnes“, jsou vlastně obrazem nás, našeho konání 
a našich skutků. Často slýcháváme důležité věci 
z povzdálí, jež si ani neuvědomujeme, jak blíz-
ce se nás týkají. Nalijeme-li si však čistého vína, 
musíme se pozastavit nad spoustou okamžiků 
dění kolem nás. Náš život je veskrze krátký a 
budoucnost je v našich rukou, jak činíme, komu 
činíme a s jakým svědomím a okolí nás tím od-
mění, nespěchejme na život...

Musíme se všichni snažit konat své činy tak, 
jak v daný okamžik dokážeme nejlépe. Víme, 
že dokonalost neexistuje a je třeba jen konat 
správně věci, tak jak umíme, abychom se za ně 
nemuseli stydět, i když nejsou vždy dokonalé.

Snažit se nastínit možnosti všem vždy tak, 
aby nebylo zavdáváno omylům a neporozumě-
ním.

Nevytvářet domněnky, ale zůstat lidmi  
s lidskou tváří, dobrými sousedy, či spolehlivými 
známými.

I přes nástrahy, které jsou nejen nám před-
kládány sobeckostí, závistí a leností je vždy 
pouze na nás, jaké skutky budeme kolem sebe 
konat. Tyto základní principy nás posouvají dále, 
proto jsme lidmi. 

 Za sebe i kolektiv spolupracovníků děku-
jeme Vám všem, kteří se s námi potkáváte, že  
v nás vkládáte nadále důvěru a byli jste s námi 
v uplynulém roce.  Snažili jsme se všem pomoci, 
jak jsme nejlépe dokázali. 

Posunuli jsme dále možnosti námi posky-
tovaných služeb a zvýšili jejich spolehlivost. 
Modernizovali jsme technická řešení a zajistili 

násobně stabilnější připojení k internetu v naší 
obci Blučina. U některých starších tarifů jsme 
klientům zdarma navýšili rychlosti o více jak  
100 %. Také jsme všem klientům přidali navíc vá-
noční bonus 20 % rychlosti navíc k jejich tarifu .

Úspěšně jsme umožnili klientům u nás bez-
platně vyzvednout poštovní balíky přes pře-
pravce PPL a řada klientů také úspěšně využívá 
možnost odesílání balíků bez dlouhých front za 
ceny od 79 Kč. Služba slouží jako zpestření pro 
všechny občany obce a v klidu a pohodě.

Na letošní svátky jsme rozšířili zdarma balíček 
sledování TV o dětské pořady a sportovní kanály.

Zastupitelé obce Blučina nás oslovili se žá-
dostí o spolupráci na modernizaci web stránek 
obce, které nyní dokončujeme, a od ledna roku 
2017 budou k dispozici v novém stylu a s aktua-
lizovanými informacemi. Uvítali jsme spolupráci 
občanů nad veřejnou a někdy nezavíděníhod-
nou službou informovanosti okolí.

Pro obec Blučina jsme také zdarma realizo-
vali systém SMSInfo, pro rozesílání SMS o dění 
v obci. Ve spolupráci Tomáše Trávníčka jsme se 
souhlasem a podporou zastupitelstva a spolu-
prací s obcí Blučina zajistili technické řešení pro 
levný a bezproblémový provoz rozesílání SMS 
spoluobčanům. Věříme, že i tato služba, která 
je poskytována s obcí Blučina obyvatelům obce 
zdarma, bude k užitku.

Zajistili jsme taktéž nový zajímavý tarif mo-
bilního telefonování, kdy již za 49 Kč měsíčně 
uživatel volá 20 minut zdarma a další hovorné, 
či SMS jsou jen za 1,49 Kč. Dle našich zkušeností 
se jedná opravdu o jeden z nejúspornějších tari-
fů pro telefonování mobilem, kdy sami dbáme 
o opravdu jednoduchá a přehledná řešení pro 
všechny.

Jsme rádi, že i nadále můžeme u nás po-
skytovat služby, o které je mezi uživateli zájem  
a přitom zůstáváme vašimi dobrými sousedy, na 
které se můžete kdykoli obrátit.

Krásné prožití svátků a úspěšný vstup do 
roku 2017.

 
 Petr Kubeš, za kolektiv BlučinaNet.
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Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, 11. 12. 2016

Foto: Ladislav Rygl
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A
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H
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J

K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A	 anglicky	beznadějný;	úcta
B	 anglická	řeka;	list	v	atlasu;	velikonoční	řehtačka
C	 německy	kapoun;	jméno	herečky	Patrasové;	polské	město
D	 mez.	kód	Íránu;	cévní	tekutina;	hudební	styl;	anebo	(zast.)
E	 nezhoubný	nádor;	část	molekuly;	zn.	kilokalorie;	anglicky	jedna
F	 TAJENKA
G		 ženský	hlas;	zvířecí	noha;	nevzdělanec	(řídce);	pařížský	modelový	dům
H	 hejno;	mořské	ryby;	část	svíčky;	ozvěny
I	 krmivo	pro	koně;	jehličnany;	měsíc	planety	Neptun
J	 politik	fr.	revoluce;	okrasná	rostlina;	naříkati	(zast.)
K	 nezbednosti;	dávat	slib

Vodorovně:

1	 arabský	mudrc;	plod	jahodníku
2	 zabijačkové	pochoutky;	hliníková	folie
3	 ševcovské	lepidlo;	hudební	forma
4	 biblický	obr;	mýtina	(zast.);	náš	botanik
5	 cizí	ženské	jméno;	zadní	část	lodi;	docela	(zast.)
6	 název	hlásky;	být	si	jistý;	básnický	zápor
7	 ovocná	zahrada;	oddíl	pochodujících	vojáků;	a	to
8	 pařát;	den	mayského	měsíce;	egypt.	bohyně	sváru
9	 náš	divadelní	a	filmový	režisér;	meknutí;	inic.	fr.	módního	návrháře
10	 kód	Etiopie;	angl.	účet;	tihle
11	 zn.	oxidu	stroncia;	klub	angažovaných	nestraníků	(dř.	zkr.);	zámořská	loď
12	 dětský	pozdrav;	národ;	stav	bez	hluku
13	 hospodárnost;	tavenina
14	 zakalovaná;	dobrá	vůle	pomoci
15	 část	Hradce	Králové;	způsobit	úraz

Svisle:

Murphyho zákon: Rychlost načtení webové stránky tvým počítačem je 
nepřímo úměrná tomu, ...
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Blučinský zpravodaj č. 4/2016, 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, odpovědný 
redaktor Ing. Petr Závodník; datum vydání: 19. 12. 2016. Uzávěrka příspěvků pro další 
číslo je 20. 3. 2017, zlom a sazba: Mgr. Michal Peichl, Tisk: Computer Media s. r. o.  


