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Slovo starosty
Vážení občané,

při setkáních 
s vámi prostřed-

nictvím rozhovorů 
jsem se dovtípil, že i  když 

Blučina není úplně malá vesnice, 
tak většina z vás zaznamenala změny, které 

se v posledních měsících udály na obecním 
úřadě. V rámci celého volebního období jste 
mohli zaznamenat několik změn v zastupi-
telstvu a od října i první personální změny 
přímo na radnici. Po odchodu místostarosty 
Františka Nezmeškala na sebe nedal dlouho 
čekat odchod účetní obce Zdeny Sotolářo-
vé. Tyto změny završil pro špatný zdravotní 
stav i starosta obce Josef Srnec. Jménem 
celé obce bych mu rád tímto poděkoval za 
jeho dlouholetou službu a popřál pevné 
zdraví.

Již před dvěma lety jsme získali velkou 
podporu v komunálních volbách, za kterou 
děkujeme, a aktuálně děkujeme za důvěru 
zastupitelstvu obce. Máme asi rok a půl na 
to, abychom zrealizovali všechny rozpra-
cované záměry obce. A že jich není málo. 
Jedním z hlavních cílů, které jsou podle nás 
důležité, je zlepšení informovanosti občanů. 
Proto jsme uvedli do provozu nové webové 
stránky obce, kde se můžete dozvědět nej-

aktuálnější informace. Současně bych rád 
využil tohoto úvodního slova starosty k pre-
zentaci hlavních bodů, které má obec v čele 
se zastupitelstvem v plánu v  letošním roce 
naprojektovat, započít či úplně zrealizovat.

1. Velkým projektem je výstavba nové 
multifunkční sportovní haly. Na 
tuto sportovní halu jsme v minulém 
týdnu dostali od MŠMT dotaci ve 
výši 12  997  005 Kč. Celkové nákla-
dy, ale s  velkou pravděpodobností 
přesáhnou 30 000 000 Kč. Výstavba 
bude zahájena už v  letošním roce  
a hala by měla být uvedena do pro-
vozu během jara 2018.

2. Neméně finančně nákladným pro-
jektem je systém přečerpávání deš-
ťových vod do Litavy. Obec Blučina 
se bude snažit již v  letošním roce 
podat žádost o dotaci prostřednic-
tvím svazku obcí VAK na kompletní 
výměnu přečerpávacího systému 
v prostoru za garážemi naproti kry-
tého bazénu. Svazek obcí a  obec 
spolupracuje na podání žádosti 
s  projekční firmou VEGAspol, která 
aktuálně předložila studii řešící pře-
čerpávaní dešťových vod. Vzniklá 
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studie obsahuje přečerpávání deš-
ťové vody prozatím „pouze“ z kana-
lizace vedoucí od Domu služeb a už 
nyní náklady na výstavbu překračují 
12  000  000 Kč. Rádi bychom pro-
blematiku řešili komplexně a zahr-
nuli do projektu přečerpávání vody  
i z koryta hovorově nazývaného jako 
Zmolka. Celkové náklady na projekt 
se budou dle nejhrubějšího odhadu 
pohybovat kolem 20 000 000 Kč.

3. Mezi levnější projekty, které nás v le-
tošním roce čekají, je zavedení nové-
ho systému sběru tříděného odpa-
du. Informaci o tomto bodu zařazuji 
především proto, že se velice často 
setkávám s dotazy na podání žádos-
tí o nové popelnice ze stran občanů. 
Žádám o strpení, protože se až bě-
hem měsíce dubna dozvíme, jestli 
jsme vůbec dotaci získali. Poté bude 
projekt odstartován komplexním 
podáním informací, s  reálným uza-
vřením smluv a fyzickým rozdáním 
popelnic v průběhu října a listopadu.

4. Nerad bych zapomněl na již více než 
20 let běžící projekt „Obchvat“. Na 
tuto problematiku není nikdy dost 
prostoru ani ve zpravodaji ani na za-
stupitelstvech obce, kde vznášíte své 
dotazy. Proto jsme se rozhodli, že bě-
hem letošního roku uspořádáme ve-
řejnou besedu s občany. K průběhu 
řízení o  povolení stavby lze vypích-
nout dvě hlavní aktivity, které obec 
v posledních měsících vyvíjí. První je 
převzetí části dokumentace o územ-
ním rozhodnutí a tím je dodání do-
kumentace EIA. Druhá aktivita spočí-
vá v převzetí majetkoprávního řízení 

od SÚS JMK. Prakticky bychom tedy 
rádi zahájili výkup pozemků přímo 
pod tělesem obchvatu už v letošním 
roce, čímž celý proces zisku staveb-
ního povolení urychlíme.

5. Po dlouhém řízení s Povodím Mora-
vy obec Blučina dostala do správy 
vodní tok vedoucí v místě plánova-
né výstavby ulice Fialky a výstavba 
tedy započne v následujících dnech. 
Vydání stavebního povolení brání už 
opravdu pouze formální náležitosti, 
a proto optimisticky věřím, že do let-
ních prázdnin bude ulice hotová.

6. Problém, který řešíme na obecním 
úřadě asi nejčastěji, je parkování 
po celé obci – na hlavní ulici i ostat-
ních místních komunikacích. I Měst-
ská policie Židlochovice se na nás 
obrátila s  upozorněním, abychom 
občany informovali o  nevhodném 
parkování, které je velice často na 
hranici udělení pokut. Jako nej-
problematičtější jsme vybrali ulici 
Havlíčkovu. Vzniklá a na zastupitel-
stvu odsouhlasená studie aktuálně 
prochází schvalovacím procesem  
u PČR. Ulice Havlíčkova se stane jed-
nosměrnou se zákazem vjezdu z ná-
městí. Jezdit se tak bude po vnější 
straně půlkruhu, který ulice tvoří,  
a po vnitřní straně budou označena 
parkovací místa pro podélné stání.

7. S  dobrým úmyslem zvelebit náměstí 
prořezáním rozsáhlého porostu auto-
busové zastávky byl zjištěn havarijní 
stav obou přístřešků pro cestující. Obě 
zastávky tak byly odstraněny a budou 
nahrazeny novou, funkční variantou.
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8. Jako poslední bod bych rád uve-
dl seznam akcí, na které vás zveme  
a na které se můžete těšit:

a. 16. dubna – Velikonoční zábava
b. 27. května – Babské hody
c. 9. června – Noc kostelů
d. 11. června – Dětské hody
e. 26. června – Dětský den na chovatel-

ně pro děti ze ZŠ a MŠ
f. 19. – 21. srpna – Blučinské hody

Vážení občané,
nejprve mi dovolte, abych Vás všechny 

srdečně pozdravil, popřál Vám ještě jed-
nou co nejvíce zdraví, štěstí a vše nejlepší 
v tomto roce. Koncem letošního ledna jsem 
ze zdravotních důvodů podal po 22 letech 
rezignaci na funkci starosty obce Blučina. 
Chtěl bych Vám nyní poděkovat za důvě-
ru, kterou jste mně a každému zvolenému 
zastupitelstvu dávali. Touto cestou děkuji 
členům zastupitelstva, kteří v  tomto dlou-
hém období vždy hájili zájmy obce, občanů  
a nikdy se neprosazoval ani politický boj, 
ani osobní zájmy, jak vídáme v jiných obcích  
a městech. Vždy jsme se snažili o rozvoj 
obce a kladně řešit žádosti občanů. Velmi 
se omlouváme občanům, kterým jsme ne-
vyhověli podle jejich představ, ale v  sou-
časné době dle nových zákonů to není již 
možné. Vážení občané při každých volbách 
do zastupitelstva obce jsem Vám slíbil, že 
budu hájit zájmy obce, občanů, budu vždy 
a všude jednat tak, aby obec Blučina měla 
všude dobré jméno. Já doufám, že se mi to 
alespoň trochu podařilo, ale hlavní důvod, 
proč jsem jednal a pracoval tak, jak jsem 
slíbil, je ten, abych mohl já a moje rodina 

Akce uvádím pouze v bodech. Více si mů-
žete přečíst na webových stránkách obce 
v sekci „Život v obci“ popř. na facebooku.

V  rámci výše uvedených bodů jsem vy-
čerpal hlavní témata, která obec Blučina 
aktuálně řeší. Pokud nastanou změny, rád 
bych pokračoval v informování občanů pro-
střednictvím zpravodaje i v dalším čísle, kte-
ré má uzávěrku 20. června. 

S přáním příjemných jarních dní zdraví 
Mgr. Jan Šenkýř (starosta).

v Blučině dále a spokojeně žít, mít své přá-
tele, kamarády a s každým občanem které-
ho potkám, si mohl popovídat a podívat se 
mu zpříma do očí.

V  současné době jsme si zvolili nové 
vedení obce, starostou byl zvolen pan 
Mgr. Jan Šenkýř a místostarostou pan  
Ing. Petr Závodník. Já jim oběma přeji, aby 
se jim ve vedení obce dařilo, jejich vize, 
jak dál pokračovat, dotáhnout do konce  
a ještě mnoho dalších nápadů, jak zvelebit 
naší obec. Vážení občané, náš pan staros-
ta a místostarosta to mají o mnoho těžší, 
že začínají v  polovině volebního období. 
Dali jsme jim důvěru, tak je musíme pod-
porovat a nehledat chyby. Čtyřleté volební 
období je velmi málo na to, aby zastupi-
telstvo uskutečnilo svůj volební program, 
a to například při dnešních nesmyslných 
zákonech (např. když zvěř a ptáci mají před-
nost před zdravím svých občanů, kdy státní  
a městská policie má omezené možnosti 
řešit přestupky konané v obci aj.). 

Vážení občané, ještě jednou děkuji a tě-
ším se na další klidná a přátelská setkávání 
v naší obci.

Josef Srnec
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ZO schválilO:
•	 Finanční dar bez finančního vypořádání ve výši 50 000 Kč na opravu havarijního sta-

vu Lidového domu.
•	 Rozpočtový výhled obce Blučina na rok 2019.
•	 Změnu rozpočtového výhledu obce Blučina na rok 2016.
•	 Rozpočtové provizorium obce Blučina na rok 2017, které se bude řídit následujícími 

pravidly:

1. budou hrazeny běžné výdaje na provoz, nutné opravy a údržbu majetku a výdaje 
vyplývající ze smluvních vztahů z předchozích let v celkové výši 4/5 schváleného roz-
počtu na rok 2016,

2. budou hrazeny výdaje na rozpracované investiční akce přecházející do roku 2017 
z předchozích let a nejsou omezeny maximálním čerpáním, náklady na ÚPO, náklady 
na veškeré projektové dokumentace, investiční akce – víceúčelová hala, průtokové 
dotace,

3. výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmové pokryty 
z dotace, příspěvky a půjčky od obcí svazku nejsou omezeny maximálním čerpáním. 
Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěv-
ku nebo půjčky, dotace od Úřadu práce a o příjmy a výdaje na finanční vypořádání 
let minulých, neinvestiční příspěvky např. náklady na provoz MŠ, ZŠ a jiných škol, 
školní jídelna Židlochovice, přestupky a jiné nepředvídané finanční vypořádání z let 
minulých, popřípadě vratky jiných dotací, volby a jiné,

4. příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a vý-
daji rozpočtu 2017 obce Blučina dnem schválení rozpočtu na rozpočtový rok 2017. 

•	 Pověření rady obce Blučina provádět rozpočtová opatření do výše 1 milionu Kč do 
konce roku 2016. 

•	 Návrh na vyřazení majetku obce Blučina v roce 2016. 
•	 Odpisový plán ZŠ pro rok 2017. 
•	 Odpisový plán MŠ pro rok 2017. 
•	 Uhradit fakturu ve výši 135 000 Kč DSO Cyklistická stezka Brno–Vídeň za opravu cyk-

listické stezky v k. ú. Blučina. 

DiskuZE:
•	 Pan Petr Kubeš vznesl dotaz ohledně opravy cyklostezky směrem na Měnín. Starosta 

objasnil situaci, že tahle cyklostezka nespadá do Cyklostezky Brno–Vídeň, a oprava 
bude velmi náročná z důvodu, že se musel břeh zvýšit navozením zeminy (podmínka 
Povodí Moravy). V současné době navezená zemina klesá, tím se trhají obrubníky, 

Zkrácený zápis č. 15/2016 z  veřejného zasedání  
ZO Blučina dne 16. 12. 2016
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které měly zpevnit okraje stezky a vznikají velké trhliny v asfaltovém povrchu. Bohu-
žel tuhle část cyklostezky musí opravit obec na své náklady v plné výši. 

•	 Dotazy ohledně snížení rychlosti v obci na 30 km/h na ulicích Návrší a Komenského, 
přislíbil pan starosta zajistit jednání s SÚS JMK a MěÚ Židlochovice, odbor dopravy.

•	 Kritika padla na vánoční výzdobu náměstí v Blučině a dotaz byl na obnovení vánoční 
světelné výzdoby. Pan starosta odpověděl, že stará výzdoba je již nefunkční a pokud 
bude schválen nákup vánoční výzdoby, což nebude nízká částka, tak obec nakoupí 
nové světelné vánoční komponenty.

ZO BErE Na věDOmí:
•	 Závěrečnou zprávu o předání účetnictví obce (přednesla účetní paní Zdena Sotolá-

řová).

Dne 31. 1. 2017 ukončuji svoji činnost z pracovního poměru na obci. Jako účetní obce 
a  správce rozpočtu bych chtěla závěrem informovat ZO o finančních prostředcích na 
účtech k 31. 12. 2016 a o stavu závěrečných prací k 31. 12. 2016. Zůstatek finančních pro-
středků na účtech k 31. 12. 2016 je v celkové výši 36 733 354,56 Kč. Příjmová část rozpoč-
tu je ve výši 113,64 %, výdajová část rozpočtu je ve výši 49,31 %. Výdajová část rozpoč-
tu byla plněna pod 100 % v  jednotlivých paragrafech, což znamená, že  rozpočet obce  
k 31. 12. 2016 je plněn v souladu se zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Nižší pro-
cento celkových výdajů oproti předešlým rokům je z důvodu zapojení do rozpočtu finanč-
ního daru (pozůstalost p. Piterny). Je zapojen do § 6171 –  správa, ve výši 4 231 624,42 Kč 
organizačně vyčleněn z celkové výši rozpočtu § 6171 – správa. V souvislosti s kontrolou 
rozpočtu jsem zajistila finanční vyúčtování dotací vůči státnímu rozpočtu, zpracovala 
jsem daňové přiznání DPH a kontrolní hlášení vůči FÚ. Zpracovala jsem účetní závěrku 
roku 2016 dle platné legislativy k rozvahovému dni. Součástí účetní závěrky je inventari-
zace majetku, pohledávek, závazků dle vyhl. 270/2010 Sb. Inventarizace je ve stádiu roz-
pracovanosti a je zapotřebí zajistit spolupráci inventarizační komise s novou paní účetní. 
Inventarizaci všech pozemků dle LV 10001, LV 2178, LV 2180 na k. ú. Blučina, LV 1043  
k. ú. Nosislav, LV 1669 k. ú. Měnín, LV 1208 k. ú. Vojkovice, LV 2282 k. ú. Opatovice, LV 3001 
k. ú. Židlochovice jsem zajistila ve spolupráci s Ing. Šrámkem.
Kromě stručného shrnutí a informování bych touto cestou chtěla ještě poděkovat za spo-
lupráci vedení obce, zastupitelům, dále za dobrou spolupráci bývalému místostarostovi 
panu Nezmeškalovi, bývalé zastupitelce paní Hrnčířové a panu Šťastnému, předsedovi 
FV. Starosta Josef Srnec poděkoval paní Sotolářové za spolupráci a její řádně odvedenou 
práci a Mgr. Jan Šenkýř poděkoval za celé ZO a předal ji kytici. 

Zkrácený zápis č. 16/2017 z  veřejného zasedání  
ZO Blučina dne 30. 1. 2017
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•	 Rezignaci pana Srnce na funkci starosty k 31. 1. 2017 ze zdravotních důvodů.
•	 Rozpočet MŠ. ZO tento návrh rozpočtu schválí na následujícím zasedání po upřesně-

ní některých položek. 

ZO ODkláDá:
•	 Rozhodlo provést místní šetření a odložit žádost pana Ivo Zedka o odprodej části 

obecního pozemku p. č. 912/6 do následujícího zasedání ZO. 
•	 ZO rozhodlo provést místní šetření a odložit žádost pana Ludvíka Flodera o odprodej 

části obecního pozemku p. č. 1066/1 do následujícího zasedání ZO. 
•	 ZO rozhodlo provést místní šetření a odložit žádost pana Stanislava Jiřikovského o od-

prodej obecních pozemků p. č. 1676/1, 1675/1 a 1677/1 do následujícího zasedání ZO.

ZO schvalujE:
•	 Počet uvolněných členů ZO: 1 uvolněný starosta, 1 uvolněný místostarosta, 1 neuvol-

něný místostarosta. 
•	 Veřejnou volbu starosty a místostarosty.
•	 Uvolněného starostu Mgr. Jana Šenkýře od 1. 2. 2017. 
•	 Uvolněného místostarosty pana Ing. Petra Závodníka od 1. 3. 2017.
•	 Neuvolněného místostarosty pana Josefa Srnce od 1. 2. 2017.
•	 Rozhodlo nechat zpracovat geometrický plán na p. č. 952/1, vyvěsit záměr obce  

a na následujícím zasedání ZO bude vybrán zájemce o odprodej obecních pozemků.
•	 Pověřit radu obce k zajištění návrhu dopravní situace v ulici Havlíčkové. 
•	 Žádost ředitelky MŠ Blučina o omezení provozu z důvodu onemocnění dětí (více než 

50 %). ZO nemá námitek k omezení, ale provoz v MŠ Blučina musí být zachován.
•	 Zástupce za obec Blučina v dobrovolných svazcích:
 VaK Židlochovicko – Mgr. Jan Šenkýř. 
      DSO region Cezava – Ing. Petr Závodník.
       DSO Cyklistická stezka Brno–Vídeň – Ing. Petr Závodník.
      DSO Region Židlochovicko – Mgr. Jan Šenkýř.
ZO Blučina potvrdilo pana starostu Mgr. Jana Šenkýře jako určeného zastupitele dle 
§ 6 odst. 5 písmeno f ) zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (stavební zá-
kon), který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního plánu Blučina, a to 
při návrhu zadání či vyhodnocování jejich projednání tak, jak to ukládá stavební zákon.

růZNé:
Předseda finančního výboru pan Pavel Šťastný přednesl činnost výboru za rok 2016. Dále 
upozornil, že firma ABRAZO s.r.o. nedodala podklady k vyúčtování permanentek, vede-
ní účetnictví a hospodářský výsledek za rok 2015. ZO pověřuje pana starostu předložit 
firmě ABRAZO s.r.o. unesení ze zasedání ZO Blučina č. 9/13 2016 a dává firmě termín do  
15. 2. 2017 (včetně), aby firma předložila paní účetní seznam žáků ZŠ a MŠ, výjezdové 
jednotky hasičů JSDH, kterým byly vydány permanentky. Dále ZO požaduje předložit vý-
sledek hospodaření od firmy ABRAZO s.r.o., Blučina, Na Lázních 620 za rok 2015.
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ZO ODkláDá:
•	 Žádost ředitelky MŠ Blučina o finanční příspěvek na rekonstrukci školní kuchyně 

a pověřuje Pavla Šťastného dodat dvě další nabídky na rekonstrukci. Tyto nabídky 
dodá ředitelce MŠ.

ZO schvalujE:
•	 Žádost jednotky SDH Blučina o dotaci na nákup výzbroje, výstroje a na provozní vý-

daje jednotky ve výši 230 000 Kč a schvaluje podání žádosti na dotaci KÚ JMK.
•	 Plán rozpočtu na rok 2017 ZŠ Blučina v celkové výši 915 000 Kč. 
•	 Plán rozpočtu na rok 2017 MŠ Blučina v celkové výši 1 048 000 Kč. 
•	 Vypořádání pozemku p. č. 1581/1, a to odkupem pozemku od vlastníků a případně 

odkoupení i p. č.1582/9 za odhadní cenu. 
•	 ZO pověřuje pana starostu Mgr. Jana Šenkýře k dalšímu jednání o možnostech, za 

jakých podmínek lze kopec „Hliník“ odstranit.
•	 ZO stanovilo prodejní cenu hasičského vozu LIAZ RTO 706 na částku nejméně 30 000 Kč.
•	 Termíny řádných zasedání ZO: 20. 3., 31. 5., 27. 9., 29. 11. 2017.

ZO NEschvalujE:
•	 Pověření rady obce zveřejňovat záměry o prodeji obecních pozemků. 

ZO BErE Na věDOmí:
•	 Vyhlášení výsledku soutěže „Dobrý skutek za starý mobil“.

Zkrácený zápis č. 17/2017 z  veřejného zasedání  
ZO Blučina dne 27. 2. 2017

DiskuZE:
•	 Paní Anna Brabcová vznesla dotaz na členku ZO Janu Jedličkovou, kdo je předseda 

Spolku Lidového domu v Blučině, aby jej mohla požádat o informaci, jak lze získat do-
taci od obce na rekonstrukce. Bylo ji sděleno, že předsedou Spolku Lidového domu 
je pan Jiří Šťastný. Starosta obce Blučina Josef Srnec uvedl na pravou míru, že Spolek 
Lidového domu nedostal finanční prostředky na opravu havarijního stavu střechy 
prostřednictvím dotace, ale dostal mimořádný dar.

•	 S odkazem na opakované stížnosti občanů na činnost nové obvodní lékařky, přislíbil 
pan starosta konzultaci s předáním informací paní lékařce.

•	 Tomáš Trávníček doplnil otázku z  bodu různé týkající se pořízení územního plánu 
obce. Starosta Josef Srnec informoval, že je plán teprve v návrhovém šetření a až poté 
bude veřejné projednání. 

•	 V rámci diskuse o veřejném osvětlení obce poukázal Ing. Ladislav Sklenář na firmu 
LUXART s.r.o. sídlící v areálu Cezava Blučina. 
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růZNé:
•	 ZO bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti situaci v obci za rok 2016.
•	 Ing. Petr Závodník přednesl zprávu ohledně nových webových stránek obce Blučina, 

které jsou od ledna 2017 v provozu a v současné době probíhají poslední úpravy.

DiskuZE:
•	 ZO schvaluje umístění košů a sáčků na psí exkrementy do konce měsíce července 

2017. 
•	 ZO pověřuje starostu zpracováním studie do 31. 5. 2017 o umístění kamer po obci  

a cenové nabídky. 
•	 Paní M. Ševčíková upozornila, že by bylo vhodné dětské hřiště U Hájičku také oplotit.
•	 Pan J. Böhm vznesl dotazy ohledně nevyčerpaných peněz z  rozpočtu obce, dále 

se dotazoval na vybudování chodníků v  ulici Komenského, a kdy se bude realizo-
vat elektrické vedení do země taktéž v ulici Komenského. Dotazy zodpověděli pan  
Mgr. Šenkýř a pan Josef Srnec.

ZO schvalujE:
•	 Návrh jednosměrného dopravního značení v ulici Havlíčkova od firmy ZNAKOM s do-

plněním značení zákaz stání po pravé straně a značením parkovacích míst na vozov-
ce s vyznačením vjezdu.

•	 ZO schválilo rozpočet obce Blučina na rok 2017 s  těmito změnami oproti vy-
věšenému návrhu rozpočtu obce na rok 2017: Příjem: 42  420  105 kč a výdej:  
67 731 105 kč. Minusový rozpočtový schodek ve výši 25 311 000 kč bude pokryt 
z přebytku hospodaření z roku 2016, který činí 36 733 354,56 kč. Obec Blučina se 
bude řídit závaznými ukazateli rozpočtu. Závaznými ukazateli rozpočtu obce Blučina 
na rok 2017 jsou schválené paragrafy rozpočtové skladby. Příspěvkové organizace  
ZŠ Blučina a MŠ Blučina se budou řídit závaznými ukazateli, kterými budou syntetic-
ké účty.

•	 Žádosti o dotace spolkům obce Blučina dle uvedené tabulky o poskytnutí dotace 
z programu obce Blučina v plné výši a rozhodla uzavřít veřejnoprávní smlouvy s jed-
notlivými spolky.

Zkrácený zápis č. 18/2017 z veřejného zasedání ZO 
Blučina dne 20. 3. 2017

Tělovýchovná jednota Cezavan Blučina, z. s. 100 000 Kč

Český svaz chovatelů Blučina 65 000 Kč

Základní organizace českého zahrádkářského svazu Blučina 30 000 Kč
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•	 Prodej obecních pozemků p. č. 245/13 a 245/22 zapsaného na LV č. 10001 pro obec 
Blučina, k. ú. Blučina žadatelce Janě Justové, bytem Blučina, 9. května 571 za cenu 
500 Kč/m2. Oproti znaleckému posudku (cca 800 Kč/m2) schvaluje nižší cenu pozem-
ku z důvodu nepřístupnosti k pozemku a historických nesrovnalostí.

•	 Vyvěsit záměr o prodej obecního pozemku p. č. 80/18 zapsaného na LV č. 10001 pro 
obec Blučina, k. ú. Blučina o výměře cca 15 m2.

•	 Opravu tiskové chyby v usnesení 14/4 d), 2016 ze dne 23. 11. 2016: Čestné prohláše-
ní, že má obec Blučina ve svém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na financová-
ní vlastních zdrojů ve výši 50 % celkových předpokládaných realizačních nákladů na 
„Sportovní zařízení Blučina“. Opravuje se na: Čestné prohlášení, že má obec Blučina 
ve svém rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na financování vlastních zdrojů ve 
výši 50 % celkových předpokládaných realizačních nákladů na „Sportovní zařízení 
Blučina“ a schvaluje znovu podání žádosti o dotaci na rok 2017.

•	 Změnu zasílání podkladů pro zasedání ZO na nových webových stránkách obce.
•	 Finanční prostředky ve výši 600 000 Kč na rekonstrukci a vybavení kuchyně v MŠ Blu-

čina a předkládá nabídku pro realizaci rekonstrukce firmu Goz Gastro.
•	 Výsledek hospodaření ZŠ Blučina za rok 2016 ve výši 25 597,90 Kč a schvaluje rozdě-

lení částky do rezervního fondu 15 000 Kč a do fondu odměn 10 597,90 Kč.

ZO NEschvalujE:
•	 Žádost pana Ludvíka Flodra o odkup předzahrádky v ulici Sokolská, část obecního 

pozemku p. č. 1066/1, zapsaného na LV č. 10001 pro obec Blučina, k. ú. Blučina.

ZO BErE Na věDOmí:
•	 Průběh žádosti o odstranění „Hliníku“ okomentoval starosta obce Mgr. Jan Šenkýř na-

stíněním postupu prací, které se budou muset realizovat ještě před podáním dotace:
 – geologický průzkum od České společnosti geologické
 – získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků, přes které by se eventuálně těžila zemina
 – geometrické zaměření celého pozemku včetně všech podzemních staveb a výškopisu
 – získání fotografické dokumentace z historie zachycující spadenou zeminu
•	 Podané vyúčtování firmy ABRAZO za rok 2016 a nepožaduje od firmy finanční postih 

za čas, kdy vyúčtování doplňovala a upřesňovala. 

Klub přátel vody Blučina, z. s. 50 000 Kč

Myslivecký spolek Blučina 100 000 Kč

MHJ o. s. hasičský sbor 10 000 Kč

Orel Jednota Blučina 110 000 Kč

SK Blučina 243 000 Kč

Judo Blučina, z. s. 70 000 Kč
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růZNé:
•	 ZO neschvaluje žádost o předkupní právo na část obecního pozemku p. č. 1066/1 za-

psaného na LV č. 10001 pro obec Blučina, k. ú. Blučina před nemovitosti číslo popisné 
36 manželů Patrika a Zuzany Odehnalových.

•	 ZO neschvaluje žádost o předkupní právo paní Jarmily Odehnalové část parcely  
č. 1066/1 zapsaného na LV č. 10001 pro obec Blučina, k. ú. Blučina před nemovitostí 
číslo popisné 37.

•	 Systém přečerpávání dešťových vod do Litavy – problematiku přednesl starosta  
Mgr. Jan Šenkýř. Obec Blučina se bude snažit již v letošním roce podat žádost o do-
taci prostřednictvím svazku obcí VAK na kompletní výměnu přečerpávacího systému 
v prostoru za garážemi naproti krytého bazénu. Svazek obcí a obec spolupracuje na 
podání žádosti s  projekční firmou VEGAspol, která aktuálně předložila studii řešící 
přečerpávaní dešťových vod. Vzniklá studie obsahuje přečerpávání dešťové vody 
„pouze“ z kanalizace vedoucí od „Domu služeb“ a už nyní náklady na výstavbu pře-
kračují 12 000 000 Kč. Obec Blučina by ráda řešila problematiku komplexně a zahr-
nula do projektu přečerpávání vody i z přítoku korytem hovorově nazývaného jako 
„Zmolka“. ZO bere na vědomí prvotní studii protipovodňového opatření a pověřuje 
starostu k dalšímu jednání ve věci.

DiskuZE:
•	 Autobusové zastávky na náměstí – Ing. Petr Závodník a Mgr. Jan Šenkýř informovali 

občany o probíhajícím poptávkovém řízení na nové zastávky. Staré byly demonto-
vané z  důvodu havarijního stavu, kdy po prořezání popínavých keřů, byla zjištěna 
poškozená nosná konstrukce. 

•	 Pavel Šťastný vznesl dotaz, v jaké fázi je již schválené přesunutí autobusových zastá-
vek u hřbitova. ZO odpovědělo, že přemístění zastávek nebylo nijak zvláště řešeno, 
především z důvodu výkupu soukromých pozemků. Usnesení tedy zastupitelé berou 
na vědomí a zajistí stanovisko majitelů pozemků. 

•	 Pavel Šťastný se zeptal, proč se nevyměnily obrubníky v ulici Měnínské v době rekon-
strukce vozovky na podzim loňského roku. Místostarosta Josef Srnec odpověděl, že 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje se vyjádřila negativně k této výměně.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás 
seznámil s činností Finančního výboru za rok 
2016. Rok 2016 jako i celé toto volební období 
bylo a je plné změn. Ať už v obsazení zastu-
pitelstva (čtyři změny) nebo vedení obce, tak  
i změna paní účetní Sotolářové, s kterou jsme 
velice úzce spolupracovali. Rád bych na tomto 

místě paní Sotolářové poděkoval za perfekt-
ní dlouholetou spolupráci a popřál jí hodně 
úspěchů v další nejen profesní činnosti. 

V  minulém roce jsme se setkali celkem 
čtyřikrát. Kontrolovali jsme v účetnictví obce 
účetní uzávěrku za rok 2015, což nám ukládá 
zákon. V účetní uzávěrce jsme neshledali žád-

Činnost Finančního výboru v roce 2016
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né nedostatky, což nám potvrdil i následný 
audit. Prověřovali jsme dotace spolkům. Sys-
tém dotací se v  minulých letech podstatně 
změnil a některé spolky měly problém s čer-
páním dotací. Po úpravě stanov a vyjasnění 
některých pojmů byly v minulém roce všem 
spolkům peníze vyplaceny. Na sklonku mi-
nulého roku jsme provedli kontrolu poskyt-
nutých příspěvků organizacím za rok 2016. 
Celkem bylo poskytnuto 734  000 Kč. Kont-
rolovali jsme příspěvky nad 50 000 Kč. Jsme 
velice rádi, že všechny potřebné doklady byly 
dodané v  termínu včetně všech náležitostí  
a kontrola proběhla bez připomínek. Prově-
řili jsme poplatkování transakčních účtů ve-
dených pro obec Blučina. Navrhli jsme přejít 
na elektronické bankovnictví, které má vyšší 
zabezpečení účtů, lepší přehlednost o účtech  
a v neposlední řadě hrála roli i úspora na po-
platcích cca 25 000 Kč ročně.

V minulých letech jsme peníze nejen roz-
dělovali, ale i dostali. Od manželů Matějko-
vých 100 000 Kč, které byly použity na dětská 
hřiště, především v  ulici U Hájíčku. Pozůsta-
lost po panu Rudolfovi Piternovi v  částce 
4 231 624 Kč byla zahrnuta do rozpočtu obce 
a tato částka byla použita na opravy, úpravy  
a zvelebení obce. Za tyto dary děkujeme  
a nebráníme se dalším následovatelům.

Toto byly nejdůležitější body, které jsme 
v minulém roce za Finanční výbor projednali. 

Já za svoji osobu jsem navrhl dokoupit 
odpadkové koše, s možností umístnění sáčků 
na exkrementy. Chtěl bych oslovit všechny 
majitele pejsků, aby tuto možnost využívali  
a po svých čtyřnohých miláčcích uklízeli. 
V naší obci jsou velice nízké poplatky za psa 
(100 Kč) a určitě by bylo dobré tuto částku za-
chovat i pro další roky. V případě, že nebude 
mít obec s úklidem psích exkrementů žádné 
náklady, jsem přesvědčen, že se částka v bu-
doucnosti nezvýší. Tato akce je v současnosti 

ve fázi objednávky odpadkových košů. V nej-
bližších dnech začneme vybírat vhodná mís-
ta na umístnění odpadkových košů. Jestliže 
máte konkrétní návrhy na umístnění těchto 
košů, zašlete je na adresu vedení obce nebo 
na adresu stastny@blucina.cz.

V  zastupitelstvu obce dne 11. 4. 2016 na 
návrh pana Ing Tomáše Trávníčka v bodě růz-
né 19/f rozhodlo ZO o zřízení kamerového 
systému v  naší obci a schválilo zadat studii 
na tento systém. Skoro po roce jsem se na za-
stupitelstvu informoval, v jakém stadiu je tato 
studie, a pan bývalý starosta Srnec mi sdělil, 
že v  tomto směru neudělali nic. Současné 
vedení obce vzalo tuto informaci na vědomí  
a přislíbilo sjednat nápravu. Na tomto zase-
dání (11. 4. 2016) v  bodě 19/h jsem navrhl 
rozšířit veřejné osvětlení směrem k  zastávce 
v ulici Hřbitovní. Tento návrh se shledal s ne-
gativním postojem tehdejšího vedení obce  
a bylo navrženo přesunutí zastávek blíž k obci. 
Na průběh prací na této změně jsem se infor-
moval na minulém zastupitelstvu. Bohužel, 
ani s  tímto návrhem bývalé vedení obce nic 
neudělalo. Přesunutí zastávek nebo osvětlení 
úseku kolem hřbitova směrem k  zastávkám 
určitě přispěje k bezpečnosti občanů (hlavně 
dětí) a zpříjemnění cestování autobusovou 
dopravou. Nyní probíhá výběr nové čekárny 
na náměstí. Můj návrh je vybudování zastře-
šené čekárny z ocelové konstrukce chráněné 
ze tří stran bezpečnostním tříštivým sklem, 
s  lavičkou a osvětlením (popř. s osvětlenou 
plochou pro reklamu nebo informace obce). 
Cena takové čekárny od certifikované firmy 
je v rozmezí od 90 000 Kč až 140 000 Kč dle 
použitých materiálů, velikosti a vybavení. Můj 
názor je, že si naši občané (v budoucnu nejen 
na náměstí), ale i naše náměstí určitě zaslouží 
novou a moderní čekárnu.

Jak mě, tak určitě i ostatní občany by za-
jímalo, proč se při pokládání nového asfalto-
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vého povrchu v  ulici Měnínská nevyměnily 
staré obrubníky za nové, jak to v  současné 
době probíhá v  ulici Komenského. V  zápisu  
č 10/2016 v diskusi v bodě h dal starosta vy-
světlení, že průtah obcí je v majetku SÚS JMK 
a obec nemůže rozhodovat o opravě krajské 
komunikace. I na toto jsem se informoval na 
minulém ZO. Bohužel jsem opět nedostal od 
bývalého vedení obce uspokojivou odpověď.

Začalo jaro doba práce na polích, zahrád-
kách na úpravách domů. Doba plná slunce  

Po vánočních prázdninách jsme se sešli 
všichni odpočatí a s elánem do nového roku 
2017. Měsíc leden probíhal v mateřské škole 
ve znamení zimy, pracovali jsme dle tématu 
„Zimní radovánky“. Počasí nám přálo, napadlo 
hodně sněhu, a proto jsme bobovali a sáňko-
vali na školní zahradě. Děti stavěly sněhuláky  
a na vycházkách pozorovaly zimní přírodu. 
Dvacátého ledna jsme navštívili představe-
ní pohádky „Obušku z  pytle ven“ v  divadle  

a rozkvetlých zahrad, ale i doba jarního úkli-
du. Rád bych požádal všechny spoluobčany, 
aby jim pořádek a vzhled naší obce nebyl 
lhostejný a aby prováděli úklid na svých, ale 
i pokud možno na obecních pozemcích jak 
mimo, tak hlavně před svými domy. Proto 
bych rád apeloval na současné vedení obce  
o rozšíření provozní doby sběrného dvora 
v sobotu do odpoledních hodin. 

 Pavel Šťastný

B. Polívky a dvacátého osmého února jsme se 
radovali z pohádky „Kuba, Kubula a Kubikula“ 
v divadle Radost. Dětem se obě pohádky líbi-
ly a nakreslily podle nich krásné obrázky.

O masopustním týdnu si děti vyrobily 
masky a za zpěvu a jásotu prošly v průvodu 
celou vesnicí.

Jako každým rokem děti z  mateřské ško-
ly navštívily před zápisem do ZŠ první třídu. 
Školáci ukázali dětem, co se naučili během 

Ze života našich dětí ve školce
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roku. Předškoláci se podívali, jak se pracuje 
ve škole, a prohlédli si všechny pomůcky prv-
ňáčků. Ze školy se vraceli plni nových dojmů.

 Na první jarní den jsme se loučili se zimou 
vynášením Morany. Tu vyrábí paní učitelky 
za asistence všech dětí. Průvod dětí v čele  

Vážení občané, 
jak již víte, hasičský sbor Blučina vytvořil 

kroužek pro děti tzv. Mladý hasič, kde se dětí 
učí dovednostem hasičů a požárního sportu.

V zimním období jsme s dětmi pokračo-
vali ve výuce uzlů, topografických značek, 
zdravovědy.

Děti chodí v hojné účasti, což nás moc těší, 
pro motivaci dětí k učení jsme zavedli systém 
odměn např. čokoládové medaile, které děti 
dostávají za aktivitu a dovednosti. Snažíme se 
dětem rozvíjet obzor v systému IZS (Integro-
vaný záchranný systém).

Naším cílem není děti jen slepě učit, naším 
cílem je aby děti pochopily tzv. proč, jak, kdy 
a co, což považujeme za důležitý rozvoj dětí.

Dne 9. 12. 2016 jsme pro děti vytvořili ex-

s Moranou se vydal za zpěvu po vsi a skončil 
na mostě u koupaliště. Moranu paní učitelky 
zapálily a vhodily do řeky. Děti jí na cestu za-
zpívaly s přáním, aby už voňavé jaro konečně 
zavítalo mezi nás.

Jarmila Rožnovská   

kurzi, kterou domluvil pan Roman Peterka na 
stanici HZS Židlochovice, kde si děti mohly 
prohlédnout techniku hasičů, cisterny, plo-
šiny, dýchací přístroje atd… Děti na konci 
exkurze dostaly odměny od profesionálních 
hasičů (pexeso, papírové modely hasičských 
aut.)

 Celou exkurzi prováděl pan Michal Sláde-
ček ml. a byla zakončena ukázkou, jak probí-
há vyhlášení požárního poplachu.

Dne 3. 3. 2017 proběhlo na hasičské zbroj-
nici Blučina seznámení dětí o spolupráci IZS  
s AČR (Armáda České republiky), která je další 
nezbytnou složkou při živelných pohromách. 
Tohle seznámení vedl příslušník AČR čet. AZ 
Jiří Zmrzlý, který dětem připravil seznámení  

Hasiči Blučina
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o fungování spolupráce IZS a AČR. Vše pro-
bíhalo v přátelském duchu. Na konci sezná-
mení o výše uvedené spolupraci následo-
vala diskuze. Děti aktivně spolupracovaly  
a předvedly ukázku – Neodkladné poskytnu-
tí první pomoci, kterou zvládly na výbornou. 
Dále děti čekají v jarních a letních měsících 
hasičské závody, na které se pilně celou zimu 
připravovaly.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří 
přispěli k fungování kroužku Mladý hasič.

Jsou to: paní Jana Rašovská, pan Roman 
Peterka.

Za prohlídku HZS Židlochovice: Pan Mi-
chal Sládeček ml., za seznámení spolupráce 
mezi AČR a IZS: pan čet. AZ Jiří Zmrzlý. 

To největší díky patří dětem, bez kterých 
by kroužek Mladý hasič nemohl fungovat. 
Za kroužek Mladý hasič

Kopřiva Petr

v sOBOtu 1. 4. 2017  
OD 8.30 hOD. BuDEmE pOŘáDat 
sBěr staréhO žElEZa pO OBci.

jednotka sboru dobrovolných hasičů
Jednotka od 1. 1. 2017 do 20. 3. 2017 
vyjela celkem ke 4 událostem:

16. 2. 2017 – požár kamionu na dálnici 
D2 8 km směr Brno
4. 3. 2017 –  požár trávy 100x100 m 
na kopci Výhon k. ú. Židlochovice
6. 3. 2017 – požár klestí, lokalita Šéby, 
k. ú. Blučina
15. 3. 2017 – požár trávy 30x20 m 
u cyklostezky, k. ú. Měnín
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Portál RegionŽidlochovicko.cz
Portál RegionŽidlochovicko.cz už 6 let in-

formuje o aktuálním dění v regionu.

hledáte práci v místě vašeho bydliště? 
chcete si přečíst aktuální zprávy anebo 
naplánovat akci na víkend? Na webovém 
portálu www.regionZidlochovicko.cz na-
jdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.

Portál RegionŽidlochovicko.cz je v provo-
zu od roku 2011 a postupně se z něj stal nej-
větší informační web v regionu. Denně přináší 
informace o všem, co se v regionu děje. Portál 
není zaměřený na specifické téma, a proto si 
na něm každý najde něco zajímavého.

Největší sekcí portálu jsou denně aktua-
lizované nabídky zaměstnání a brigád na 
Židlochovicku. Firmy a personální agentury 
zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejno-
vější nabídku míst ve vašem okolí najdete na 
www.regionzidlochovicko.cz/prace.

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle ka-
lendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete 

publikovat v přehledném seznamu událostí 
z celého regionu na adrese www.regionzi-
dlochovicko.cz/kalendar-akci/. Nejzajímavěj-
ší a nejčtenější akce se automaticky zveřejní 
na regionální facebookové stránce, kde ji uvi-
dí stovky fanoušků.

Portál RegionŽidlochovicko.cz podporuje 
regionální dění a spolupracuje s řadou insti-
tucí v regionu, např. Knihovnou Rajhrad či In-
focentrem Židlochovice. píšeme o židlocho-
vicku pro židlochovicko.

Telnice (Brněnsko) – Téměř patnáct set 
starých nepotřebných mobilních telefonů 
odevzdali v  uplynulých měsících obyvatelé 
10 obcí na Brněnsku, které tvoří dobrovolný 
svazek Region Cezava. Akci, díky níž získal do-
mov pro postižené děti LILA Otnice finanční 
podporu ve výši 15 tisíc korun, zorganizovaly 
vesnice ve spolupráci s  neziskovou společ-
ností ASEKOL a Jihomoravským krajem.

„Když uvážíme, že mají obce v  našem 
svazku dohromady okolo 13 tisíc obyvatel, 
považujeme výsledek za vynikající. Poděko-
vání patří všem občanům, kteří se do této 
prospěšné akce zapojili,“ uvedl za organizá-
tory místopředseda svazku a starosta Telnice 
František Kroutil, který celou akci s  názvem 
„Dobrý skutek za starý mobil“ inicioval. Vlast-
ní sběr podle jeho slov probíhal na jednotli-

Lidé v regionu Cezava sesbírali 1453 starých 
mobilů, akce podpoří postižené děti
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vých obecních úřadech, připojily se také ško-
ly. Občané se mohli při odevzdání telefonu 
zaregistrovat a mít pak kromě dobrého poci-
tu také šanci vyhrát například baterie, power-
banky, flash paměti a další drobné upomín-
kové předměty, které věnoval ASEKOL nebo 
samotné zúčastněné obce.

Symbolický šek na částku 15 tisíc korun od 
neziskové společnosti ASEKOL převzala ředi-
telka domova Ludmila Pšenáková. „Podpory 
si velmi vážíme. Je vidět, že když lidé naše 
zařízení znají, neboť sídlí v jedné z obcí svaz-
ku, zapojí se ve větším počtu,“ uvedla ředitel-
ka. Získané prostředky použije příspěvková 
organizace, zřizovaná Jihomoravským kra-
jem, podle jejích slov na úhradu týdenního 
ozdravného pobytu s hipoterapií v Lednici. 
V domově pečují o třicet dětí s tělesným, du-
ševním, smyslovým nebo sociálním postiže-
ním ve věku od 1 do 10 let.

Akce má kromě charitativního i nezaned- 
batelný ekologický význam. „Všechny vybra-
né telefony budou recyklovány a díky tomu 
se ušetří cenné suroviny. Navíc se příroda 
uchrání i od toxických látek, které by se moh-
ly uvolnit v  případě neodborné manipulace 

Vážení pacienti, klienti, spoluobčané,
Jmenuji se Iva Benešová a v lednu jsem 

převzala praxi po MUDr. Pirnerové. 
Ráda bych vám představila náš tým, který 

bude o vás v  příštích letech pečovat, bude 
tady pro vaše starosti i radosti, které, doufám, 
časem převáží.

nebo nesprávné likvidace, např. do běžné 
popelnice na komunální odpad,“ popsal regi-
onální manažer společnosti ASEKOL pro Jiho-
moravský kraj Daniel Hladilín.

Velké procento drobných elektrozařízení 
podle organizátorů akce stále končí bez užit-
ku ve směsném komunálním odpadu. „Nadá-
le proto budeme rozšiřovat síť stacionárních 
červených kontejnerů, díky nimž se zvyšuje 
množství drobného elektra, které putuje  
k recyklaci,“ doplnil Hladilín. V  celém Jiho-
moravském kraji se aktuálně nachází téměř  
300 červených kontejnerů a jejich počet se 
neustále zvyšuje. Z obcí mikroregionu Ceza-
va mají červené kontejnery k dispozici Telnice 
a Moutnice, další obce o nich vážně uvažují. 
Vysloužilých elektrozařízení se obyvatelé mo-
hou po celý rok zbavit také ve sběrných dvo-
rech a u prodejců elektra.

kontakty:
František Kroutil – místopředseda svazku 
a starosta Obce Telnice: tel. 725 330 044
Daniel Hladilín – regionální manažer 
společnosti ASEKOL pro Jihomoravský 
kraj: tel. 725 061 863

Náš tím se skládá z 5 lidí, 2 lékařů a 3 zdra-
votních sester. S vrchní sestrou Jolanou Švan-
dovou jsme pro vás vybíraly tak, aby nový ko-
lektiv byl nejenom na vysoké odborné úrovni 
s bohatými mnoholetými zkušenostmi, ale  
i lidsky kompatibilní.

Oba lékaři Iva Benešová a Pavel Nenička 

Pozitivní energie, smích, osobní lidský přístup
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mají atestace z  interní medicíny a praktické-
ho lékařství, takže zvládají řešit širokou pro-
blematiku praktického lékařství a interní me-
dicíny – nemoci srdce, plic, trávícího systému, 
metabolické nemoci – především cukrovku, 
vysoké hladiny cholesterolů, onemocnění 
štítné žlázy, onemocnění pohybového apará-
tu a nesčetná další.

Za 25 let praxe jsem poznala, jak důležité 
je nemocem především předcházet, a proto 
se zaměřuji na komplexní preventivní medi-
cínu, která vychází především z preventivních 
prohlídek, které jsou základem pro zjištění 
nejenom vašich onemocnění, ale už k odha-
lování rizik, která těmto nemocem předchá-
zejí. Proto je nezbytné zhodnotit vaše rodin-
né predispozice, prodělané nemoci po celý 
váš dosavadní život, zhodnotit momentální 
zdravotní stav, krevní testy, EKG a na základě 
všech těchto informací komplexně vyhodno-
tit váš léčebný plán. Díky tomuto přístupu se 
nám daří odhalovat včasná stadia rakoviny, 
onemocnění srdce, řešit metabolické nemoci, 
a tím prodloužit vaše životy.

Proto, abychom se mohli věnovat věcem, 
které jsou pro váš život důležité, jsme zavedli 
objednávkový systém, který zabezpečuje pro 
každého z vás dostatek času pro řešení vašich 
potřeb. Akutně nemocní nemusí a ani nesmí 
čekat hodiny na vyšetření, proto, když zavo-
láte, šikovné sestřičky Jana Rašovská a Len-
ka Zámečníková, které dokážou vyhodnotit 
akutnost vašeho onemocnění, vám vyberou 
nejbližší termín a ve většině případů ještě  
v ten den podstoupíte vyšetření a zahájíme 
léčbu. V  případech, u kterých vyhodnotíme, 
že bude lepší současně absolvovat vyšetření, 
která se provádí v laboratoři, můžete být ob-
jednáni na další den ráno.

Pro diagnostiku vašich nemocí používáme 
rozsáhlé množství nejmodernějších přístro-
jů, které nám umožňují provádět okamžitou 

diagnostiku řady krevních testů, důležitých 
u infekčních onemocnění, onemocnění kar-
diovaskulárního systému a diabetu mellitu,  
a přístrojů důležitých pro diagnostiku a léč-
bu kardiovaskulárních onemocnění – EKG, 
holtry tlaku a měření kotníkových tlaků, které 
napomáhají diagnostikovat život ohrožují-
cí stavy. U mnohých z  naších pacientů jsme 
takto diagnostikovali a mohli okamžitě začít 
léčit srdeční arytmie, ischemie srdce i dolních 
končetin, které se podařilo zachránit před 
amputací.

Našim pacientům se věnujeme s  nesmír-
nou pečlivostí, kterou vyžaduji po všech 
svých zaměstnancích. V  případě potřeby 
jsme tady pro vás i mimo ordinační hodiny. 
Není výjimkou, že se pacientům věnuji i v so-
botu nebo neděli. Už teď někteří z vás mohli 
tyto VIP služby vyzkoušet. Nakonec jak už vy-
plývá z názvu – Ambulance VIP, chceme vám 
všem poskytovat nadstandardní – VIP péči.

Snažíme se vycházet vám vstříc a zvlád-
nout vaše náročné požadavky, které vychází ze 
změn, které v tomto období všichni zažíváme.

Mnohým z vás bych ráda už teď poděko-
vala za vaši vstřícnost, toleranci a pomoc.

Nejvíce bych chtěla poděkovat vedení 
obce, především starostům – panu Srnco-
vi, který nás velmi vstřícně v  Blučině uvítal  
a okamžitě začal řešit potřebné změny v pro-
storách ordinace a také novému vedení 
obce pánům Šenkýřovi a Závodníkovi, kteří 
promptně navázali na započatou spolupráci  
a nesmírně nám v této chvíli pomáhají vylep-
šit prostředí, v kterém vám budeme poskyto-
vat zdravotní a léčebně-preventivní služby.  
Velké díky patří i technickým pracovníkům 
obce a malířské firmě pana Hanuše.

Doufám, že se nám podaří poskytovat vý-
razně kvalitnější péči pro všechny naše sou-
časné i budoucí pacienty. I při současném po-
čtu pacientů nové pacienty registrujeme, a to 
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už od 15 let. Rádi uvítáme zpátky i pacienty, 
kteří se možná trochu unáhleně rozhodli pře-
jít k jinému lékaři a výše uvedené informace 
a doporučení našich spokojených pacientů 
je přesvědčily, že se chtějí vrátit do blučinské 
ordinace.

Co ještě v  naší ordinaci najdete? Najdete 
tam pohodové lékaře a sestřičky, kteří o pa-
cienty pečují s  osobním lidským přístupem, 
kteří mají vždy dobrou náladu, kteří pacien-
tům dodávají pozitivní energii, s  kterými se 
můžete smát nebo se jim vyplakat na rameni, 

Protože nám není lhostejné, v jakém 
okolí žijeme, zorganizovala dne 25. 3. 
jednota Orel Blučina úklid silnice a okolí 
směrem na Opatovice a část cyklostezky 
kolem Šéby.  Při této akci bylo sesbíráno 
asi 20 pytlů odpadků. Radost nad krásně 
uklizeným okolím naší vesnice byla vidět 
ve všech tvářích nejen dospělých, ale hlav-
ně dětí. Po skončení jsme si na dvoře Li-

kteří rádi utěší, mají soucit a opravdový zájem 
o svoje pacienty, které mají upřímně rádi.

Na současné i nové pacienty se těší:
MUDr. Iva Benešová, MUDr. Pavel Nenička,
Jana Rašovská, Lenka Zámečníková, 
Jolana Švandová

Ambulance VIP s.r.o.
Na Lázních 600
664 56 Blučina
Tel: 608 898 600, 547 235 277

dového domu společně opekli první jarní 
špekáčky.

Touto akcí bych rád apeloval na všech-
ny místní organizace a spolky, které si žá-
dají v rámci dotačního programu o finanč-
ní příspěvek, aby se podobným způsobem 
zapojily a přispěly tak k jarnímu úklidu 
naší vesnice a blízkého okolí. Děkuji.

Petr Závodník

Jarní úklid
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Oblíbenost cyklostezky Brno–Vídeň stou-
pá. Prozradily to údaje z šesti sčítacích zaříze-
ní na trase. Už v předchozím roce vykázaly sta-
tistiky rekordní půlmilionovou návštěvnost, 
letos však předčily očekávání a tento rekord 
překonaly o více jak 260 tisíc záznamů. Celko-
vá návštěvnost tak poprvé překročila hranici 
tří čtvrtin milionu lidí, když vykázala bezmála 
780 tisíc záznamů. 

Cyklostezku Brno–Vídeň využívají nejen 
cyklisté, ale i koloběžkáři, in-linisté a také 
chodci. Ke sportu, ale i k bezpečné přepravě 
mimo dopravní komunikace za cestami do 
práce nebo do školy.

Lákadlem je také dění na trase, které na-
bízí nespočet sportovních a kulturních akcí  
v přilehlých městech a obcích.

Sčítací zařízení v Opatovicích napočítalo  
v loňském roce přes 115 tisíc pohybů.

Sčítací zařízení v Židlochovicích napočíta-
lo v loňském roce více než 120 tisíc pohybů.

co se opravilo
Téměř 2,5 kilometrů trhlin opravili na 

podzim loňského roku zaměstnanci stavební 
firmy v úseku Blučina a Židlochovice. Zne-
příjemňovaly cestu cyklistům v uplynulých 
sezónách, opravou se zabránilo i dalšímu 
znehodnocování povrchu. „Práce za necelých 
dvě stě tisíc korun schválilo předsednictvo 
svazku, podílelo se město Židlochovice i obec 
Blučina,“ upřesnil člen předsednictva a sta-
rosta Žabčic Vladimír Šmerda. Byla obnovena 
také výsadba alejových stromů u cyklostezky 
v Přísnoticích.

Návštěvnost na cyklostezce Brno–Vídeň 
překonala loňský rekord
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Poděkování

co se chystá
Pro budoucí roky je připravena výstavba 

nových úseků, které propojí obce na Žido-
chovicku, jmenovitě Rebešovice, Opatovice, 
Blučinu, Vojkovice, Hrušovany u Brna a Popo-
vice. Na Znojemsku se chystá výstavba u Jevi-
šovky a Hrušovanech nad Jevišovkou. Projekt 
je ve fázi zpracování a na jeho realizaci se bu-
dou hledat dotační granty.

Zahájení sezóny bude 29. 4. 2017
Společné zahájení sezóny na cyklostezce 

Brno–Vídeň se uskuteční v sobotu 29. 4. 2017  
v Hevlíně na Znojemsku a v rakouském Laa  
a. d. Thaya. Účastníci se mohou těšit například 
na bikerský freestyle, prohlídku zříceniny hra-
du v Laa v doprovodu starostky města, bohaté 

občerstvení i losování o ceny. Podrobný pro-
gram bude zveřejněn na obvyklých místech.

Článek a foto: 
Dagmar Sedláčková

Ochotní ochotníci děkují všem lidem  
a lidičkám, dětem a dětičkám, kteří přišli 
povzbudit a shlédnout divadelní předsta-

vení „Babiččina přání“. A budeme moc 
rádi, když přijdete na další představení, 
protože hrajeme hlavně pro vás.                 

Za všechny: Zuzana Popová
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Myslivecký spolek Blučina
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 

vám připomněl, že začíná jaro a s tím je spo-
jeno probouzení přírody ze zimního spánku. 
Začínají nasedat ptáci na svá hnízda, zají-
ci pokládají zajíčky a srny budou pokládat 
srnčata, proto Vás žádám, abyste byli ohledu-
plní k této situaci a nepouštěli jste své psy na 
volno a nechávali je na vodítku. Dalším dů-
vodem, proč takto činit, je to, že se v našem 
katastru objevují divoká prasata celoročně, 
což nebylo v  Blučině zvykem. Divoká prasa-
ta jsou hodně plachá, ale v kontaktu se psem 
nebezpečná. My máme snahu je z  našeho  
revíru vypudit, protože jsou nebezpečím pro 
drobnou zvěř ale i pro srnčí. Pro nastávající 
rok připravujeme úklid kolem obce, zejmé-
na se zaměříme na tzv. „Starou vojkovskou“, 
kde po zimě bývá největší nepořádek, dále 
bychom moc chtěli ve spolupráci s obecním 

Orel Blučina oznamuje, že zisk tříkrálové sbírky činí 64 511 kč.

Děkujeme vám všem, kteří jste koledníky přijali a přispěli do sbírky. Velký dík patří taktéž 
všem koledníkům, bez jejichž pomoci by se tato sbírka nemohla uskutečnit.

Dokáží-li lidé překonávat společenská, sociální a náboženská rozdělení, můžeme říci, že 
vytváříme lepší a smysluplnější svět. Věříme, že se nám všem podařilo skrze tuto akci učinit 

někoho šťastnějším.

Ještě jednou díky všem dárcům a spoluaktérům Tříkrálové sbírky.
Petr Závodník

úřadem vyčlenit lokality na výsadbu stromků, 
protože se všude kácí stromy a nových ne-
přibývá. Proto chceme být iniciátorem v této 
činnosti. Po zimě musíme poklidit, opravit 
a dezinfikovat všechny krmelce a zásypy,  
začíná nám celoroční práce na políčkách, na 
opravách posedu, odchovných zařízeních  
a také na opravách myslivny, která to potře-
buje ze všeho nejvíc. Máme zájem na tom, 
aby nám, ale i dalším spoluobčanům, mohla 
sloužit a byla pěknou reprezentací Myslivec-
kého spolku. V červnu, konkrétně 17. června, 
pořádáme letní noc na myslivně. Toto zdůraz-
ňuji, aby všichni věděli, kdy bude pršet.

Závěrem bych Vás chtěl pozdravit a pozvat 
Vás a především mládež, kdo by měl zájem  
o myslivost a přírodu. 

Předseda mysliveckého spolku Blučina
Ing. František Kugler

 

 

 

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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Sháním chatu-chalupu k rekreaci. 
T: 722 012 297

Hledám bydlení v Blučině nebo 
okolí. Stačí stav dobrý. 

T: 774 340 338

Hledám bydlení v Blučině 
a v okolí – menší  RD se zahrádkou 

nebo byt  2-3+1 s balkonem.
Tel.: 721 387 897

Blahopřejeme našim jubilantům, kteří se 
v roce 2017 dožívají více než 90 let:

Anna Hanušová  95 
Věra Otavová  94
Josefa Floderová  95
Libuše Brabcová  90
Jiřina Březinová  96
Ladislav Ivan  90
Marie Jílková  91
Drahomíra Užáková 91

Zlatá svatba
František a Ladislava Šťastní
Pavel a Ivona Štefíkovi

Diamantová svatba
Josef a Květoslava Brabcovi
Jan a Marie Hladůvkovi
Otto a Libuše Bartkovi

vítání občánků prosinec 2016
11 chlapečků: 
Maxim, Patrick, Filip, Max, Michael, Michal, 
Kristián, Radek, Michal, Patrik, Prokop.

7 holčiček: 
Adina, Eliška, Elen, Natálie, Ema, Jolana, 
Martina.

Matrika



březen 2017
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Živý betlém v Blučině 26. prosince 2016


