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Slovo 
starosty

Vážení občané,

považuji zpravodaj a slovo starosty za 
prostor pro sdílení informací, které před-
kládáme jako na „stříbrném podnose“ 
všem občanům přímo do domácností. 
Myslím si tedy, že je vhodné vám před-
ložit zásadní akce, které se řeší na obec-
ním úřadě. V tomto předprázdninovém 
vydání shrnuji všechny body, o kterých 
jste se dozvěděli v březnovém zpravodaji,  
a přidávám některé další. Pro přehlednost 
uvádím akce v bodech vždy s citací textu 
z března.

1) „Výstavba bude zahájena už v le-
tošním roce a hala by měla být uvedena 
do provozu během jara 2018.“ Bohužel 
toto tvrzení z března musím vzít zpět, 
protože pokračování projektu výstavby 
sportovní haly je velice nejisté. V rám-
ci kauzy s dotacemi týkající se předsedy 

Fotbalové asociace české republiky (dříve 
Českomoravský fotbalový svaz) Miroslava 
Pelty a bývalé ministryně školství Kateřiny 
Valachové byly dotace pozastaveny. Obec 
Blučina samozřejmě nedisponuje takový-
mi finančními prostředky, aby sportovní 
halu postavila na vlastní náklady, a proto 
aktuálně čekáme, jak s dotacemi naloží 
nové vedení ministerstva školství. Pravdě-
podobně vznikne nová výzva a o dotaci se 
bude muset požádat znovu.

2) „Rádi bychom problematiku ře-
šili komplexně a zahrnuli do projektu 
přečerpávání vody i z koryta hovorově 
nazývaného jako Zmolka. Projekt pře-
čerpávání dešťové vody z níže položených 
částí Blučiny do řeky je v plném proudu, 
kdy je vysoutěžena projekční firma, pro-
bíhají geodetické práce a zpracování sa-
motného projektu. Celou problematiku 
se však snažíme pojmout komplexněji,  
a to ještě v širším rozsahu než jen přečer-
pávání Zmolky, ale rádi bychom zadali 
zpracování studie řešící protipovodňová 
preventivní opatření i na Výhoně, údržbu 
svodnic, zadržování vody v krajině atd. 

3) „Žádám o strpení, protože se až 
během měsíce dubna dozvíme, jestli 
jsme vůbec dotaci získali. Poté bude 
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projekt odstartován komplexním po-
dáním informací, s reálným uzavřením 
smluv a fyzickým rozdáním popelnic  
v průběhu října a listopadu.“ S řešením 
sběru, svozu, likvidace a vůbec komplet-
ním nakládáním s odpady se roztrhl py-
tel, a proto nám do dnešního dne není 
známa skutečnost, jestli dotaci na popel-
nice dostaneme. Každopádně ať už ano 
nebo ne, jsme v současné době rozhod-
nuti řešit svoz a třídění odpadu i jinak. 
Na změny se tedy můžete rozhodně těšit  
a my se budeme snažit co nejdříve infor-
mace poskytnout.

4) Už z bodu tři je patrné, že zpracová-
váme kompletní řešení odpadového hos-
podářství. Bohužel nelze vše zařídit hned, 
tak jak by si hodně lidí (včetně mě) přálo. 
Rozšíření provozní doby sběrného stře-
diska odpadů je další střípek do mozaiky 
komplexního projektu nakládání s odpa-
dy v Blučině. Aktuálně jsme tedy rozšířili 
otevření sběrného dvora o další sobotu,  
tj. na každou sudou sobotu…

5) … a dál… Na základě mnoha připo-
mínek ohledně nepořádku v obci bude 
během léta po celé obci i nejbližším okolí 
naistalováno 30 sad odpadkových košů 
včetně držáků sáčků na psí exkrementy. 
Žádáme tedy občany, aby po svých psech 
uklízeli a udržovali tak trávníky a předza-
hrádky po obci v čistotě.

6) „Prakticky bychom tedy rádi za-
hájili výkup pozemků přímo pod těle-
sem obchvatu už v letošním roce, čímž 
celý proces zisku stavebního povolení 
urychlíme.“ Jednání se SÚS JMK pokra-
čuje, žádost obce Blučina o následném 

výkupu pozemků Jihomoravským krajem 
prošla zastupitelstvem kraje a my nyní 
ladíme memorandum, které musíme mít 
uzavřené ještě před výkupem. Hlavním 
bodem tohoto dokumentu bude cena za 
metr čtvereční.

7) „… a proto optimisticky věřím, že 
do letních prázdnin bude ulice hotová.“ 
Tuto větu z březnového zpravodaje nešlo 
nevypíchnout, protože se opravdu poved-
lo ulici Fialky dokončit a v současné době 
probíhá jen dodatečné dodláždění vjezdů 
nad rámec projektu a celá ulice je přístup-
ná. Děkuji tímto obyvatelům ulice Fialky 
za spolupráci a trpělivost.

8) V souvislosti s informací o ukončení 
prací na ulici Fialky je vhodné informovat  
i o dalších plánovaných ulicích v obci. 
Konkrétně se jedná o prodloužení ulice 
Zahradní a Dukelské. Obě prodloužení 
jsou v podobném stádiu realizace, kdy 
jsou v budoucích předzahrádkách umístě-
ny sítě. Aktuálně řešíme výběr projektanta 
pro realizaci samotného projektu pro sta-
vební povolení.

9) „Ulice Havlíčkova se stane jed-
nosměrnou se zákazem vjezdu z ná-
městí.“ Nikdy bych nevěřil, jak často bude 
nutné řešit v obci dopravu. Dá se bez pře-
hánění konstatovat, že dopravu řešíme 
denně. V rámci komplexního řešení do-
pravní situace na místních komunikacích 
jsme si vyhlídli jako nejhorší ulici Havlíč-
kovu. Zastupitelstvo zpracovanou studii 
zjednosměrnění schválilo, ale obyvatelé 
ulice předložili petici, na které bylo pode-
psáno skoro 100 % obyvatel, nesouhlasící 
se zjednosměrněním ulice. Zastupitelstvo 
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obce tedy přijalo petici a zjednosměrně-
ní odložilo. Konkrétně s tímto usnesením 
20/5, 2017: „Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí petici za zachování obousměrné-
ho silničního provozu v ulici Havlíčkově  
a odkládá umístění značení o zjednosměr-
nění ulice do doby, než přijdou další stíž-
nosti ze strany bezpečnostních složek, 
svozové firmy či občanů. Současně za-
stupitelstvo obce vyzývá obyvatele obce, 
nejen ulice Havlíčkovy, aby své automobi-
ly neparkovali na místních komunikacích  
v rozporu s pravidly silničního provozu.“

10) „Obě zastávky tak byly odstraně-
ny a budou nahrazeny novou, funkční 
variantou.“ Zastávka na náměstí již byla 
vybrána, objednána a během léta proběh-
ne instalace. V případě zájmu si můžete 
najít na internetu vybranou variantu, a to 
prosklenou autobusovou čekárnu typu 
Uhlyk od firmy Urbania.

11) „… bychom chtěli v knihovně 
zprovoznit automatizovaný výpůjč-
ní protokol přes počítač.“ I přesto, že 
se počet dětí a dospělých navštěvujících 
naši knihovnu nijak nemění, zprovoznili 
jsme automatický výpůjční systém. Práce 
s evidencí, půjčováním a distribucí je tak 
jednodušší. Tímto zveme nové čtenáře do 
knihovny třeba i s cílem vypůjčit si nové 
tituly, které naše knihovna bude v rámci 
spolupráce s ostatními knihovnami střídat.

12) Kamerový systém v obci je jedna  
z akcí, které spadají do rubriky „Bezpeč-
nost v obci“. Tak, jak jsme byli osloveni 
Městskou policií ohledně neúnosné do-
pravní situace na místních komunikacích, 

úplně stejně přišla policie s připomínkou 
týkající se kamerového systému. Většina 
okolních obcí kamerový systém zavedla  
a z informací policie to mělo velmi pozitiv-
ní vliv na bezpečnost a dokonce i na řešení 
vandalismu či trestných činů. Od srpna le-
tošního roku tedy budou některá veřejná 
prostranství pod kamerami s přenášením 
záznamu Městské policii Židlochovice.

13) Opravy, rekonstrukce, výměny či 
výstavby chodníků jsou aktuální po celé 
Blučině. I tyto opravy zahájíme ještě v le-
tošním roce. V rozpočtu obec alokovala 
finanční prostředky na rekonstrukci chod-
níků v ulici Komenského už v loňském 
roce. Tato rekonstrukce aktuálně stojí na 
domluvě s občany týkající se technického 
řešení přípojek. Rekonstrukci chodníků 
tedy v letošním roce zahájíme na jiné části 
obce, a to podél hlavní silnice výměnou 
chodníků v ulici Měnínské.

14) Na základě žádosti spolku „Klub 
přátel vody“, který je nájemce rybníku 
„Blučiňák“, rada obce rozhodla umístit zá-
kaz vjezdu od koupaliště směrem k rybní-
ku.

V rámci výše uvedených bodů jsem vy-
čerpal hlavní témata, která obec Blučina 
aktuálně řeší. Pokud nastanou změny, rád 
bych pokračoval v informování občanů 
prostřednictvím zpravodaje i v dalším čís-
le, které má uzávěrku 20. září. 

S přáním příjemných letních dní zdraví 

Mgr. Jan Šenkýř (starosta).
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ZO scHVálilO:
•	 rozpočtové opatření č. 2/2017, (které je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 2)  

a schválilo uzavřít smlouvu s VaK Židlochovicko o bezúročné půjčce ve výši 2 226 272 Kč.
•	 ZO rozhodlo prodat část obecního pozemku p. č. 952/1 o výměře 77 m2 v obci Blučina 

a k. ú. Blučina zapsaného na LV 10001 za cenu 30 Kč/m2 panu Ondřeji Schillerovi, Blu-
čina, Osvobození 616 (veškeré náklady hradí kupující). Výši ceny pozemku zastupitel-
stvo bere jako cenu obvyklou pro pozemek p. č. 952/1, kdy už v minulosti byla část 
tohoto pozemku prodána za stejnou cenu. Obec Blučina nemá k pozemku ideální 
přístup, jedná se o svažitý pozemek s minimální užitnou hodnotou. 

•	 ZO rozhodlo vyvěsit záměr o prodeji části obecního pozemku p. č. 912/16 o výměře 
cca 15 m2 v obci Blučina a k. ú. Blučina zapsaného na LV 10001.

•	 ZO rozhodlo poskytnout dotaci Spolku pro vybudování a udržování Lidového ka-
tolického domu v Blučině ve výši 110 000 Kč a Dechové kapele Blučiňáci ve výši  
38 000 Kč. Současně ZO rozhodlo uzavřít s těmito spolky veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace.

ZO bERE Na VědOmí:
•	 účetní závěrku Mateřské školy Blučina 2016 schválenou radou obce.

RůZNé:
•	 ZO rozhodlo vyvěsit záměr o prodeji části obecních pozemků
 p. č. 1675/1 o výměře cca 60 m2

 p. č. 1676/1 o výměře cca 35 m2

 p. č. 1677/1 o výměře cca 171 m2

 p. č. 2451/3 o výměře cca 0,5 m2

•	 v obci Blučina a k. ú. Blučina zapsaného na LV 10001.
•	 ZO rozhodlo vyvěsit záměr o prodeji obecních pozemků p. č. 1589/4 o výměře  

72 m2, p. č. 1589/5 o výměře 54 m2, části obecních pozemků p. č. 1590/3 o výměře cca  
15 m2 a p. č. 1590/4 o výměře cca 13 m2 v obci Blučina a k. ú. Blučina zapsaného na 
LV 10001. ZO současně rozhodlo koupit pozemky v areálu Krytého bazénu Blučina  
p. č. 4421 o výměře 152 m2 od Cezava a. s. Blučina, Blučina 627, 664 56 Blučina za 
cenu 50 Kč/m2 a pozemek p. č. 4422 o výměře 206 m2 také od Cezava a. s. Blučina, Blu-
čina 627, 664 56 Blučina, která je spoluvlastníkem společně s Pavlem Melem, Měnín-
ská 67, 664 56 Blučina také za 50 Kč/m2. Oba tyto pozemky se nachází v obci Blučina  
a k. ú. Blučina zapsaného na LV 10001.

•	 ZO pověřuje předsedu finančního výboru pana Pavla Šťastného k převzetí podkladů 
týkajících se schválení účetní závěrky obce za rok 2016 a následné předložení zastu-
pitelstvu obce 31. 5. 2017. 

Zkrácený zápis č. 19/2017 z  veřejného zasedání  
ZO Blučina dne 9. 5. 2017
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diskUsE:
•	 Paní Libuše Faltusová vznesla dotaz, zda by obec mohla podniknout nějaké opatření 

ohledně rušivého hluku z cvičného pohybu letadel nad zástavbou obce o víkendu. 
Pan Josef Srnec vysvětlil postup obce v minulých letech v podobě podání stížnosti, 
na kterou dostal zápornou odpověď opřenou o argument, že hluk nepřekračuje hygi-
enické normy. Pan Josef Srnec navrhl společné podání stížnosti s dalšími dotčenými 
obcemi.

•	 Pan Petr Moučka doplnil k tématu stejnou otázku týkající se hluku vydávaného pa-
poušky na ulici 9. května. Uvedl skutečnost, že před několika lety podával stížnost, 
byla měřena hygienická hladina hluku, která byla překročena, ale dál se problemati-
kou nikdo nezabýval. Odpovědi se zhostil opět pan Josef Srnec a argumentoval sku-
tečností, že je stavba a chov papoušků legální. Vlastníci dali v minulosti souhlas s cho-
vem papoušků i výstavbou voliér. Pan Petr Moučka doplnil argument o informaci, že 
souhlas dali pouze bezprostřední sousedé stavby a žádá o prověření možností regu-
lace hluku. Pan starosta Mgr. Jan Šenkýř slíbil zjistit zevrubné informace o problému.

•	 Paní Bohumila Stravová přispěla do diskuze dotazem ohledně skácených smrků na 
hřbitově, kdo a proč povolil jejich skácení. Pan starosta Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že 
o skácení rozhodla rada obce. Hlavním důvodem skácení bylo zajištění bezpečnosti 
občanů, ochrana majetku (kořeny prorůstaly hrobovými místy) a plánované úpravy 
hřbitova (obec Blučina plánuje prodloužení chodníku do vrchní části hřbitova).

•	 Paní Marie Ševčíková navrhla odstranění skládky větví, trávy, části keřů a dalšího bio 
odpadu před čističkou odpadních vod. V rámci této problematiky předložila řešení 
v podobě zřízení kompostárny. Dále upozornila na suchou jabloň a potřebu zmul-
čovat trávu na pozemku U Hájičku. Pan Ing. Petr Závodník informoval o vystavené 
objednávce na odvoz celé skládky. Dále rozvedl myšlenku o složitém procesu zřízení 
kompostárny, o které obec uvažovala, ale realizaci neplánuje. Pan starosta Mgr. Jan 
Šenkýř přislíbil zmulčování trávy na obecním pozemku vedle ulice U Hájíčku i skácení 
suché jabloně.

•	 Pan starosta Mgr. Jan Šenkýř informoval občany a zastupitele o vytvoření publikace 
týkající se krojů a dobového oblečení v rámci DSO Region Cezava, čímž chtěl oslovit 
obyvatele Blučiny, jestli nemají staré fotografie předků jako podklad k této publikaci. 
Fotografie se budou pouze skenovat a obratem by je obec vracela majitelům.

•	 Pan Pavel Šťastný informoval občany a zastupitele o odpadkových koších na psí ex-
krementy. Doplnil, že je studie skoro hotová a slíbil podání kompletního návrhu na 
rozmístění košů na příštím zasedání zastupitelstva obce.

•	 Pan Josef Srnec navrhl zákaz vjezdu k rybníku „Blučiňák“. Jako důvod uvedl neúnosné 
znečišťovaní okolí rybníka cizími občany venčícími psy. Pan starosta Mgr. Jan Šenkýř 
navrhl situaci prokonzultovat s PČR, popř. odborem dopravy MěÚ Židlochovice, vypra-
covat projekt a rozhodnout o umístění zákazu vjezdu v rámci kompetencí rady obce.

•	 Pan Petr Moučka se dotazoval na pokračování oprav povrchu hlavní silnice a upozor-
nil na havarijní stav silnice směrem na Židlochovice, kde se trhá krajnice. Pan starosta 
Mgr. Jan Šenkýř přislíbil urgenci u SÚS.
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PlNěNí UsNEsENí Z miNUlýcH ZasEdáNí ZO:
•	 Kamerový systém je samostatný bod tohoto zápisu ze zastupitelstva.
•	 Výběr autobusové zastávky na náměstí – rada při výběru přihlédla k anketě, ve kte-

ré se vyjádřili občané a rozhodla zakoupit krytou zastávku od firmy Urbania s.r.o., 
typ Uhlyk.

•	 Autobusové zastávky u hřbitova – pozemky naproti hřbitova byli zaměřeny a vlast-
níci byli osloveni zatím ústně. Záměr obce je vykoupit pozemky na zastávku včetně 
svodnice.

•	 Rozmístění odpadkových košů po katastru obce: rada obce rozhodla o výběru typu 
košů, a objednala 25 sad i se sáčky do zásoby v celkové ceně 97 500 Kč.

•	 Hluk z akrobatického létání – informoval místostarosta Ing. Petr Závodník: pro ak-
robatické létání je v blízkosti Blučiny vyčleněn vzdušný koridor. Ten je mimo zástav-
bu Blučiny a akrobatické létání je v něm řádně povoleno. Pro podání stížnosti je tře-
ba identifikovat datum a čas létání, kterou můžou občané podat i prostřednictvím 
obecního úřadu Blučina.

•	 Starosta obce přednesl strategii týkající se regulace kácení stromů – po výběru 
arboristy, bude provedeno zhodnocení všech významných stromů v intravilánu 
obce, na základě čehož bude vypracován pasport. V rámci pasportu bude mít obec 
Blučina informace o poškozených stromech včetně návrhu řešení.

•	 Biologický odpad u ČOV byl odvezen, vlastníkům pozemků byla písemně doručená 
žádost o odkupu jejich pozemků za účelem rozšíření plochy k ukládání biologic-
kého odpadu jako plochu pro rozšíření sběrného dvora. Výkup pozemků je tedy  
v jednání.

•	 Umístění dopravního značení zákazu vjezdu od krytého bazénu směrem k rybníku 
schválila rada obce a byla vystavena objednávka.

•	 Obec Blučina pořídila fotodokumentaci nevyhovujících částí hlavní ulice (dešťo-
vých spustí, děr, záplat apod.) a bude poslána urgence na jejich opravu na SÚS.

ZO scHValUjE:
•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti do zastupitelstva Jihomorav-

ského kraje týkající se odkupu vykoupených pozemků pod tělesem obchvatu. 
•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít smlouvu s Jihomoravským krajem o odkupu 

vykoupených pozemků pod tělesem obchvatu. 
•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo zahájit výkup pozemků pod tělesem obchvatu dle 

znaleckého posudku.
•	 ZO rozhodlo revokovat usnesení č. 13/11, 2016 a č. 18/16, 2017 o prodeji obecních 

pozemků p. č. 245/13 a p. č. 245/22.
•	 ZO rozhodlo zveřejnit záměr o prodeji pozemku p. č. 245/13 o výměře 74 m2, čás-

Zkrácený zápis č. 20/2017 z  veřejného zasedání  
ZO Blučina dne 31. 5. 2017
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ti obecního pozemku p. č. 245/1 o výměře cca 20 m2 a části obecního pozemku  
p. č. 231/1 o výměře cca 2 m2 v obci Blučina a k. ú. Blučina zapsaného na LV 10001.

•	 ZO rozhodlo prodat části obecních pozemků v obci Blučina, nacházejících se  
v katastrálním území Blučina, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001, panu Stani-
slavu Jiříkovskému, a Elišce Jiříkovské, oba trvale bytem Blučina, Osvobození 559, 
za cenu 500 Kč/m2 (slovy: pětsetkorunčeských). ZO ukládá starostovi obce Blučina 
vypracovat návrh smlouvy dle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít 
a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.

 p. č. 1675/1 o výměře cca 60 m2

 p. č. 1676/1 o výměře cca 35 m2

 p. č. 1677/1 o výměře cca 171 m2

 p. č. 2451/3 o výměře cca 0,5 m2

•	 ZO rozhodlo prodat část obecního pozemku p. č. 912/16 o výměře 15 m2 v obci Blu-
čina, nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001, panu Ivo Zedkovi, a paní Veronice Zedkové, oba trvale bytem Blučina, So-
kolská 274, za cenu 100 Kč/m2 (slovy: stokorunčeských). ZO ukládá starostovi obce 
Blučina vypracovat návrh smlouvy dle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem 
obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.

•	 ZO rozhodlo prodat obecní pozemek p. č. 80/18 o výměře 15 m2 v obci Blučina, 
nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsaného na listu vlastnictví  
č. 10001, paní Bohumile Zoššákové, trvale bytem Jívanská 1855/22, Praha 9, za cenu  
200 Kč/m2 (slovy: dvěstěkorunčeských). ZO ukládá starostovi obce Blučina vypraco-
vat návrh smlouvy dle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat 
příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.

•	 ZO rozhodlo neprodat část pozemku p. č. 3128/1 o výměře cca 40 m2 v obci Blu-
čina, nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsaného na listu vlastnictví  
č. 10001.

•	 ZO rozhodlo zveřejnit záměr o prodeji pozemku p. č. 979/2 o výměře 54 m2 v obci 
Blučina, nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsaného na listu vlastnic-
tví č. 10001.

•	 ZO rozhodlo revokovat usnesení č. 17/7, 2017 ze dne 27. 2. 2017 o koupi pozemku 
p. č. 1581/1.

•	 ZO rozhodlo koupit pozemek p. č. 1581/1 o výměře 1349 m2 za cenu 80 Kč/m2 od 
spoluvlastníků:

•	 Kubešová Iveta, Komenského 538, 664 56 Blučina  1/12
•	 Studená Božena, Komenského 538, 664 56 Blučina  1/4
•	 Studený Jaroslav, Mikulovská 4057/4, Židenice, 628 00 Brno 1/2
•	 Studený Petr, Václavkova 1281/54, Židenice, 615 00 Brno 1/12
•	 Šťastná Renata, Sokolská 30, 664 56 Blučina   1/12
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•	 ZO rozhodlo zveřejnit záměr o prodeji pozemku p. č. 2762/39 o výměře 53 m2  
v obci Blučina, nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001.

•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí petici za zachování obousměrného silničního 
provozu v ulici Havlíčkově a odkládá umístění značení o zjednosměrnění ulice do 
doby, než přijdou další stížnosti ze strany bezpečnostních složek, svozové firmy či 
občanů. Současně zastupitelstvo obce vyzývá obyvatele obce Blučiny nejen ulice 
Havlíčkovy, aby své automobily neparkovali na místních komunikacích v rozporu  
s pravidly silničního provozu.

•	 ZO rozhodlo zadat firmě MOTLÍČEK s.r.o., se sídlem v Židlochovicích, Bezručova 621 
instalaci kamerového systému po obci Blučina dle cenové nabídky a návrhu do 
výše cca 170 000 Kč.

•	 Předseda finančního výboru Pavel Šťastný, pověřený zastupitelstvem obce k pře-
vzetí podkladů ke schválení účetní závěrky konstatuje společně s ostatními členy 
zastupitelstva obce, že předložená dokumentace dává věrný obraz o předmětu 
účetnictví, finanční a majetkové situaci účetní jednotky obce Blučina. Zastupitel-
stvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce Blučina (včetně výsledku hos-
podaření) sestavenou za účetní období roku 2016 k rozvahovému dni 31. prosince 
2016 bez výhrad. Součástí schválení účetní závěrky je i protokol o schválení účetní 
závěrky obce Blučina za rok 2016.

•	 ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Blučina za rok 2016 a souhlasí s ce-
loročním hospodařením obce bez výhrad.

•	 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017, které je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
•	 ZO rozhodlo zaplatit členský příspěvek na rok 2017 v MAS Podbrněnsko.
•	 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu.

RůZNé:
•	 ZO pověřuje radu obce zveřejňovat záměry o nakládání s obecním majetkem.
•	 ZO bere na vědomí zprávu starosty o rozšíření konceptu protipovodňových opat-

ření směrem na Výhon.
•	 ZO bere na vědomí zprávu starosty o stavu žádosti o popelnice na tříděný odpad.
•	 ZO schvaluje závěrečný účet DSO Region CEZAVA za rok 2016. 

diskUsE
•	 Mgr. Anna Báborová přednesla zprávu o výsledku auditu v ZŠ Blučina. V hospo-

daření za rok 2016 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. ZO bere na vědomí.
•	 Mgr. Martina Broklová upozornila na nevyhovující technický stav cyklostezky – sta-

rosta sdělil, že si je plně vědom toho, že byla stezka převedena do vlastnictví obce. 
Technický stav cyklostezky aktuálně obecní zaměstnanci řeší improvizovaně a cy-
klostezku by bylo třeba rekonstruovat kompletně. Tento zásah je velice nákladný.
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•	 Václav Strouhal st. kritizoval zaplátování silnice na ulici Hřbitovní připomínkami, že 
suť bude zanášet kanalizaci, na mostu u hřbitova po opravě opět vznikla terénní 
vlna a požádal starostu, aby apeloval na SÚS.

•	 Václav Strouhal st. urgoval vymezení prostoru pro venčení psů. Starosta odpověděl, 
že tento problém lze řešit obecně závaznou vyhláškou. Na radě se tento problém již 
řeší s panem Ing. Františkem Kuglerem. Dále konstatoval, že problém se psy je jako  
s parkováním, vše je o lidech.

•	 Václav Strouhal st. požádal vysvětlení, proč cena chodníků od firmy DS Stavby tak 
vzrostla a žádá zkontrolovat zpětně za 5 let faktury od kontrolního výboru obce. 
Místostarosta Josef Srnec odpověděl, že tahle zakázka byla původně jen na vý-
měnu chodníkové dlažby, ale cena vzrostla o cenu a práci na výměnu obrubníků  
a vjezdů. Starosta přislíbil kontrolu faktur.

•	 Václav Strouhal st. se dotazoval, proč nebyly vyměněny i obrubníky na ulici Měnín-
ské. Místostarosta Josef Srnec odpověděl, že silnice je majetkem SÚS a že výměnu 
obrubníků v ulici Komenského na požadavek obce sice proběhla, ale na náklady 
obce, a to ve výši asi 670 000 Kč. 

•	 Starosta Mgr. Jan Šenkýř pochválil občany na ulici Měnínské, kteří zasadili od obce 
dodané sazenice keřů. 

•	 Luboš Komínek se informoval na kvalitu kamer, které by měly být instalovány  
v obci. Starosta odpověděl, že by kamera měla rozeznat na 100 m poznávací znač-
ku na automobilu.

•	 Tomáš Čaňo st. chtěl vědět, jak to bude dál s podmínkami ohledně jednosměrky  
v ulici Havlíčkově a jak se to občané dotčené ulice dozví. Starosta odpověděl tím, 
že přečetl znovu usnesení č. 20/5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí petici za 
zachování obousměrného silničního provozu v ulici Havlíčkově a odkládá umístění 
značení o zjednosměrnění ulice do doby, než přijdou další stížnosti ze strany bez-
pečnostních složek, svozové firmy či občanů. Současně zastupitelstvo obce vyzývá 
obyvatele obce Blučiny nejen ulice Havlíčkovy, aby své automobily neparkovali na 
místních komunikacích v rozporu s pravidly silničního provozu. Usnesení doplnil 
o několik faktů, z nichž je nejzásadnější ten, že zastupitelstvo obce rozhodlo dle 
požadavků občanů podepsaných na petici a dále bude obce Blučina postupovat 
individuálně dle usnesení a stavu parkování na místních komunikacích.

•	 Marie Ševčíková upozornila na vysoký obrubník u chodníku v ulici Komenského  
č. p. 298. Starosta přislíbil prošetření a případnou opravu nájezdu na silnici.

•	 Pavel Šťastný se zeptal na umístění zrcadel na náměstí (na křižovatce ulice na Lázních  
a Nám. Svobody). Starosta odpověděl, že zrcadla jsou objednána i do "Ťukačové 
uličky".

•	 Anna Brabcová poděkovala jménem ČSCH zastupitelstvu obce Blučina za dotaci  
z programu obce. Dále informovala o uzákonění povinné předškolní výchovy a chtěla, 
aby se zkvalitnila výuka těchto dětí zřízením předškolní třídy v místní mateřské škole.
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Mateřská škola
Měsíc duben začal krásným vítáním jara. 

S pěkným počasím přišly na řadu i výlety  
a jedním z nich byla i návštěva divadla Bolka 
Polívky, kde jsme shlédli krásné představení 
Jak vodník Kapička o vodu přišel. 

I ve školce jsme měli hodně práce s pro-
bíráním vzdělávacího tématu Jaro na vsi, kdy 
děti objevovaly krásy změny přírody i živých 
tvorů, především tajemství zrození. 

Během období Velikonoc jsme si připo-
mněli mnohé lidové tradice, vyrobili jsme si 
krásné kraslice a vyseli osení, které jsme pra-
videlně pozorovali a měřili. Velmi oblíbená 
aktivita dětí bylo trénování básniček a písni-
ček s velikonoční tematikou. Závěrem dubna 
nás navštívil oblíbený Brněnský operní zpě-
vák, pan Vojkůvka, který se mimo jiné věnuje 
vytváření hudebního programu pro děti.

První týdny května probíhaly ve znamení 
příprav na Den matek. Děti vyráběly krásná 
přáníčka, učily se básničky a písničky, které 

předvedly maminkám na společném pose-
zení, kde oslavily tento výjimečný den, a na 
závěr společně vyrobily dárek maminkám.

Následovala návštěva ZOO, kde jsme měli 
možnost pozorovat krásná exotická zvířata,  
o kterých jsme si povídali ve školce. Dětem se 
líbila i cesta vláčkem a návštěva obchodu se 
suvenýry. 

V červnu jsme s dětmi trénovali tance  
a písně na dětské hody, které proběhly za-
čátkem měsíce. Nechyběl krojovaný průvod  
s představením pro rodiče.

20. 6. jsme si z blízka prohlédli koně, na 
kterých se děti povozily a nakrmily je pamlsky, 
které jsme jim všichni přichystali. Závěrem 
školního roku se rozloučíme s předškoláky  
u táborového ohně krátkým představením 
pro rodiče a budoucí prvňáčci obdrží pamá-
teční knihu.

A potom už se budeme těšit na prázdniny.
Veronika Kilianová
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Základní škola
Vážení spoluobčané, máme před se-

bou konec školního roku, a proto bych 
Vás ráda stručně informovala o jeho prů-
běhu.

Ve školním roce 2016/2017 probíha-
la výuka v šesti třídách, školní družina 
byla organizována ve dvou odděleních, 
dobu před vyučováním mohli žáci trávit 
v „Raníčku“. Na škole jsme měli 112 žáků.  
V rámci projektu Šablony na ZŠ Blučina 
mohli žáci navštěvovat kroužky doučo-
vání a čtenářské kluby. Škola byla za-
pojena do celostátních projektů Školní 
mléko, Ovoce a zelenina do škol.

Pro smysluplné trávení volného času 
byly žákům nabídnuty různé krouž-
ky – angličtina, logopedický kroužek, 
míčové hry, sportovní hry, gymnastika  
a roztleskávačky.
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Aby byla výuka pro žáky přitažlivější a zají-
mavější, zorganizovali jsme pro ně různé pro-
jekty, kulturní a vzdělávací akce:

Září: vystoupení kouzelníka

Říjen: projekt Týden v barvách podzimu
Listopad: návštěva hvězdárny – 4. a 5. tř., 
pasování prvňáků na čtenáře, výchovný 
program Jak jsou ovoce a zelenina 
důležité pro naše zdraví   

Prosinec: projekt Čertovská škola, vánoční 
dílničky (žáci společně se svými rodiči), 
návštěva divadla Radost, Jája a Pája

leden: divadelní představení Nová 
dobrodružství veverky Zrzečky

Únor: návštěva zábavného centra Bruno, 
mobilní planetárium Morava – 1. – 3. tř.

březen: návštěva vědeckého centra VIDA

duben: projekt Škola čar a kouzel, 
projekt Den Země

květen: projekt Zdravé zoubky, školní 
výlet – pirátská plavba, ZOO Hodonín

Červen: Den dětí, návštěva Špilberku
5. tř., projekt Den se zvířátky
1. – 4. tř. (ve spolupráci se ZO Chovatelů)
školní akademie

Den dětí již tradičně organizují pro své 
mladší spolužáky žáci 5. tř. Přikládáme něko-
lik jejich postřehů a fotografie:

…2. června se uskutečnil Den dětí na velkém 
hřišti, který pořádali páťáci pro ostatní spolu-
žáky…
…na Dětský den se každý rok hrozně těším,  
ale tohle bylo něco úplně jiného…
…vždy se mi líbilo zábavné plnění úkolů, které 
pro nás chystali páťáci, ale dělat radost ostat-
ním, to bylo ještě lepší…
…na zahájení ukázali páťáci tanec,  
který vymysleli…
…když si děti vybíraly odměnu, viděla jsem, 
jak jsou nadšení a měla jsem z toho strašnou 
radost…
…nejvíc se mi líbili prvňáčci a to jejich  
nadšení z každé drobnosti…
…nejšťastnější jsem ale byla, když jsme 
pomohli prvňáčkům k postupu do tomboly. 
Myslím, že jsme zářili víc než oni…
…a to nejlepší na konec – když ke mně  
přišel druháček a řekl: „ Měli jste to hezký.“

Zpracovala Mgr. Anna Báborová 
a Mgr. Marie Fidrmucová
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Sportovní klub Blučina se na únorové valné 
hromadě rozrostl o třetí oddíl. K fotbalovému  
a tenisovému přibyl oddíl hokejový. Tento oddíl 
amatérských nadšenců odehrál během zimní-
ho období mnoho hokejových zápasů s vyhlíd-
kou možného přihlášení do amatérské soutěže.

Fotbalový oddíl
Přípravka mladší a starší – tradičně druž-

stva, kde se nám v rámci okresu velmi daří. 
V mladší přípravce nám chybí ještě několik 
hráčů do rozšíření kádrů, a to ročník 2011  
a starší. Zájemci (rodiče dětí) kontaktujte pro-
sím pana Libora Pařízka na tel. č. 732 763 550.

Starší žáci – po úspěšném působení ještě 
jako Blučina (2. místo v OP) budou v sezóně 
2017/2018 hrát ve spojení Újezd – Měnín  
krajský přebor.

B – mužstvo – po ročním působení ve  
III. třídě sestoupilo do základní IV. třídy.

A – mužstvo – vynikající jarní část sezóny 
2016/2017 nám zabezpečila setrvání v okres-
ním přeboru.

Tenisový oddíl
Dne 3. 6. 2017 pořádal SK Blučina, teniso-

vý a nohejbalový oddíl již 7. ročník memoriálu 
Ing. Ladislava Faltýska. Turnaje se zúčastni-
lo dvanáct tříčlenných mužstev. Tři mužstva 
byla z Blučiny, další mužstva z Brna, Rajhradu, 
Moutnic, Újezdu a Kněždubu. 

Letošním vítězem se stalo konečně blučin-
ské mužstvo ve složení Jaroslav Mátl, Vladimír 
Maděránek a Marek Petrásek. 

SK Blučina
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dětský den
Sportovní klub Blučina, Myslivecký spolek 

Blučina, Hasičský sbor Blučina a kynologický 
kroužek ve spolupráci s Kulturní komisí obce 
Blučina uspořádaly dne 3. 6. 2017 již druhý 
ročník – Dětský den na hřišti. Pěkně počasí  
a radost 160 dětí naplnilo celé sobotní dopo-
ledne.

Pozvánka
Předhodová zábava na hřišti SK
18. 8. 2017
Kácení máje na dvoře Lidového domu
2. 9. 2017
Fotbal – sezóna 2017/2018

Za SK Blučina Tomáš Čaňo
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Přehled zásahů:
28. 3. 2017  – požár trávy na kopci Výhon pod rozhlednou, Blučina
29. 3. 2017  – požár trávy 200x300 m na kopci Výhon lokalita Strže, Židlochovice
4. 4. 2017  – proplach kanalizace na náměstí Svobody, Blučina
17. 4. 2017  – požár ve sklepě rodinného domu, Opatovice
24. 4. 2017  – požár trávy a palachu v Rumunské bažantnici, Měnín
29. 5. 2017  – požár trávy a křovin 100x20 m u Zlatého potoku, Měnín
3. 6. 2017      se jednotka SDH účastnila na Dětském dnu na fotbalovém hřišti v Blučině, 
     kde jsme připravili pro děti dráhu zakončenou hašením domečku 
     a prezentaci Hasíka od HZS JMK PS Židlochovice.
dne 27. 6. 2017 proběhne ve městě Židlochovice výcvik jednotek s policejním vrtulníkem 
      za účelem nácviku plnění Bambivaku určeného pro lesní požáry.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Blučina
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Judo Blučina, z. s.
Děkuje všem členům, rodičům i přátelům 

za důvěru a aktivitu během uplynulého škol-
ního roku 2016/2017 a přeje všem dětem po-
hodové prožití letních prázdnin. Rozpis tré-
ninků od září 2017 bude zveřejněn 1. srpna 
2017 na webových stránkách oddílu. Zaháje-
ní tréninků v novém školním roce 2017/2018 
bude v úterý 1. září 2017.

Za oddíl Judo Blučina Mgr. Jan Šenkýř
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Babské hody
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Desítka členských obcí Regionu Cezava se 
rozhodla v rámci společné propagace svazku  
i regionu vytvořit novou publikaci zaměřenou 
především na tradice, které obce v našem re-
gionu reprezentují a spojují. Ve spolupráci  
s etnografkou a odbornicí na místní lidovou 
kulturu chtějí obce Cezavy vydat společnou 
brožuru, která by měla sloužit nejen obyvate-
lům regionu, ale také odborníkům či zájem-
cům o moravské tradice.

Publikace se chce zaměřit především na 
tradiční krojové odívání typické pro tu kterou 
obec. Autorka bude čerpat z historických pra-
menů, muzejních či soukromých sbírek, ale  

Marie Ťukačová, ročník 1890, zemřela 
26. 10. 1939. Fotka z roku 1918 nebo 1919. 
Fotku zapůjčil pan Jiří Janovský.

Jan Šupka s manželkou Františkou 
a dětmi Emilií, Janem a mladším Rudolfem. 
Fotka z roku 1905. Fotku zapůjčila paní 
Marie Novotná.

i ze zkušeností, kterými si mnohé obce prošly 
při obnovování svých krojů. Kniha bude sa-
mozřejmě doplněna fotografiemi.

Propagace Regionu Cezava je projekt, kte-
rý byl podpořen finanční dotací Jihomorav-
ského kraje.

Vážení spoluobčané, prosíme o zapůjčení 
starých dobových fotografii, které by byly po-
užity do připravované publikace. Fotografie, 
které přinesete na obecní úřad, s vaším dovo-
lením naskenujeme a nepoškozené co nejdří-
ve vrátíme. Děkujeme.

Jana Jedličková

Region Cezava připravuje vytvoření 
publikace o tradicích, krojích a místní kultuře
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Na tři sta cyklistů se sjelo v sobotu 29. 4. 
2017 do Hevlína, aby společně zahájili sezó-
nu na cyklostezce Brno-Vídeň. Přijeli i hosté 
z rakouského Laa an der Thaya, včetně tamní 
starostky Brigite Ribisch.

Účastníci se bavili při adrenalinové show 
na kolech v podání RideWhell, ochutnávali 
vína Vinařství Válka z Nosislavi a Víno.cz, speci-
ality tamních hasičů a zajeli si také na výlet do 
Laa, kde všem starostka ukázala tamní hrad 
Laaer Burg a požární zbrojnici. Tam na cyklisty 
čekali nejen hasiči, ale i občerstvení a decho-
vá hudba.

Rozdávala se také spousta dárků. Na uvíta-
nou dostal každý účastník tričko s logem cy-
klostezky, reflexní samonavíjecí pásky a také 
kalendář akcí na cyklostezce v roce 2017. Pou-
kazy na celodenní pobyt v lázních Therme Laa  
i do zábavního centra Excalibur. A také domácí 
"Honzovy" buchty od místní pekařky.

Díky mnoha sponzorům bylo obdarová-
no také více než 40 šťastlivců ve slosovatelné 
anketě. Nejvíce radosti udělalo dětské kolo 

v hodnotě osmi tisíc korun, které věnovala 
společnost Atlanta a.s. Nový Šaldorf. Dárková 
balení chutných darů Dolního Rakouska a pl-
nohodnotné poukazy na vstup do lázní Ther-
me Laa věnovalo město Laa. Výherci dostávali 
také spoustu vína, dárkových tašek a nakonec 
si poslední z nich odnesl obří koláč z Matějova 
pekařství Blansko.

Odměněni byli také nejmladší a nejstarší 
účastníci akce. Léčivý bylinný likér si odnesli 
dva osmdesátiletí cyklisté Čestmír Kříž a Bo-
humil Polesný. Obřího plyšového žabáka si na 
sedačce tatínkova kola odvezl nejmladší 'cyk-
lista' jednoletý Michael Sevelda. Už na svém 
vlastním kole odjela domů s plyšáky nejmlad-
ší cyklistka sedmiletá Julie Kosinová.

Během programu shlédli lidé v informač-
ním centru výstavu řezbářských prací rakous-
kých umělců Ms. Matthiase Winna a Theodora 
Seefrieda. Děcka venku dováděla na skákacím 
hradu a pohodu doplňovala hudba Granit. 
Překvapením byla hevlínská školní kapela.

Dagmar Sedláčková

Cyklisté zahájili sezónu v Hevlíně a Laa a. d. Thaya
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Kostel po bombardování 1945

Pohled na náměstí

Žundr naproti radnice
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Poděkování

Inzerce

Vážení spoluobčané, 
děkujeme všem, kteří jste zakoupením 

kvítku měsíčku přispěli do sbírky Českého 
dne proti rakovině, který se uskutečnil ve 
středu 10. 5. 2017 a na kterém se stejně jako 
v loňském roce spolupodílela i naše místní 
organizace.

V letošním roce se díky Vám podařilo  
v Blučině utržit za prodej 200 ks kvítků mě-
síčku částku 5 518 Kč, která byla zaslána Lize 
proti rakovině Praha.

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME.
Místní organizace KDU-ČSL Blučina

Hledám bydlení v Blučině a v okolí - menší RD se zahrád-
kou nebo byt  2-3+1 s balkonem. Tel.: 721 387 897

Hledám byt v Blučině OV nebo DB. Děkuji T: 722 012 297

Dům se zahradou – HLEDÁME! 
Blučina, Holasice, Vojkovice, ap..T: 774 340 338

Nabídněte rekreační objekt ke koupi. 
Děkuji. T: 739 826 409
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