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Slovo 
starosty

Vážení občané,
během uplynulého půl roku jsem měl 

příležitost Vás již dvakrát informovat pro-
střednictvím zpravodaje o dění v obci. V obou 
předchozích případech byl výčet akcí obsáhlý 
a  nelehko jsem vybíral pořadí, protože akce 
byly podobně důležité. Pro tento kvartál, ve 
kterém opět vychází Blučinský zpravodaj, 
byl výběr tématu mnohem jednodušší a do-
volím si věnovat pozornost nejožehavější 
problematice, která trápí celou obec několik 
let a nyní nabyla na aktuálnosti. Zkusím tedy 
v několika větách shrnout celou problemati-
ku stavby OBCHVATU, a to především z pohle-
du toho, co se děje dnes a v dohledné době. 
Řízení týkající se obchvatu Blučiny běží již 
řadu let, a proto je velice zajímavá i historie 
vývoje, vetknutí do prostoru, pozemkové 
úpravy apod., ale na tomto místě chci infor-
movat pouze o  věcných faktech. Obchvat 
Blučiny bude měřit skoro 4,5 km s  rozlohou 
překvapivých 22,5 ha. V celé trase obchvatu 
budou čtyři mosty různých velikostí a možná 
především kvůli tomu je celková cena stavby 
vyčíslena na více než 750 milionů korun.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
(dále jen SÚS JMK), jako pořizovatel stavby, 
který dodává ke stavbě dokumenty pro sta-
vební povolení, je těsně před vydáním územ-
ního rozhodnutí (dále jen ÚR). Toto ÚR již 
více než na rok pozdržely dvě zásadní akce, 
a  to nedokonalé zpracování biologické stu-
die a  následné odvolání se Českou inspekcí 
životního prostředí a Českou společností or-
nitologickou proti této studii. SÚS JMK tedy 
dostala od odboru životního prostředí JMK za 
úkol celou tuto studii zadat znovu, a to v rám-
ci kompletního zjišťovacího řízení posuzující-
ho vliv stavby na životní prostředí, zkráceně 
– EIA. Celý proces jsme se rozhodli urychlit 
tím, že tuto studii dodáme SÚS JMK do do-
kumentace pro ÚR my. Dokázali jsme získat 
investora této studie tak, abychom SÚS JMK 
usnadnili práci a především abychom obešli 
mnoho zdlouhavých administrativních kro-
ků. Monitoruje se tedy celý vegetační rok od 
února 2017 do října 2017 a na přelomu roku 
by mělo být toto zjišťovací řízení EIA kom-
pletní. Je reálné, aby územní rozhodnutí bylo 
vydáno na jaře roku 2018.
Paralelně s  tímto probíhajícím řízením EIA 
běží od března 2017 komunikace se SÚS JMK, 
častěji však přímo s  JMK, jak dále přiblížit 
stavbu obchvatu. Po půl roce jednání obec 
Blučina uzavřela memorandum o výkupu po-



Blučinský zpravodaj

2

zemků v  trase obchvatu. Samotné majetko-
právní řízení totiž doposud zahájeno nebylo. 
V  tomto memorandu se obce Blučina zava-
zuje, že vykoupí všechny pozemky potřebné 
pro stavbu, a poté je za stejnou cenu odpro-
dá JMK. Aktuálně má obec Blučina z 22,5 ha 
obchvatu více než pětinu pozemků již ve 
vlastnictví. Celkový počet vlastníků pozemků 
se pohybuje kolem 400 osob, z nichž je více 
než polovina přímo obyvateli Blučiny. Zastu-
pitelstvo obce zaujalo strategii v komunikaci 
s vlastníky, a proto můžou vlastníci pozemků 
očekávat, že budou vedením obce osloveni 
s  prosbou o  odkup. Jak je již uvedeno výše, 
jednání s JMK trvalo půl roku, a to také proto, 
že jsme se snažili vykomunikovat co nejvyšší 
cenu, za kterou budeme pozemky vykupo-
vat. Cena tedy byla stanovena v  jednotné 
výši 200 Kč/m2. Žádáme všechny vlastníky 
pozemků, aby předem zvážili prodej tak, aby 
majetkoprávní řízení trvalo co nejkratší mož-
nou dobu.
Prosba o  urychlení výkupu, s  tím související 
povolení stavby a  její zahájení, je totiž limi-
továno získáním dotace. Na stavbu tohoto 
rozsahu bude JMK žádat o dotaci Evropskou 

unii prostřednictvím dotačního programu 
IROP, který končí v roce 2020. Do této doby je 
velmi strategické, aby byly v pořádku veške-
ré podklady v co nejvyšší míře připravenosti 
pro zisk dotace. Troufám si velice optimistic-
ky říci, že se to dá za dva roky stihnout. Bude 
to ovšem chtít velkou dávku spolupráce SÚS 
JMK, obce Blučina a JMK. Jakákoliv tato snaha 
však může být bohužel k  ničemu, pokud se 
nepodaří úspěšně zvládnout majetkoprávní 
řízení – výkup pozemků. Doufám a  pevně 
věřím, že dokážeme zvládnout co nejvíce 
práce s  vyřízením stavebního povolení tak, 
abychom třeba už v  roce 2023 zaznamenali 
v obci větší bezpečnost, menší hluk a vibra-
ce, či viděli projíždět nákladní automobily jen 
výjimečně.
Těším se na viděnou, nejlépe u podpisu kupní 
smlouvy pozemku pod obchvatem, ale třeba 
i při mnoha příležitostech, na které Vás všech-
ny zveme prostřednictvím pozvánek na dal-
ších stranách našeho zpravodaje. Doporučuji 
tedy důkladně pročíst celý zpravodaj včetně 
pozvánek na akce.

Mgr. Jan Šenkýř

Zkrácený zápis č. 21/2017 z veřejného zasedání ZO 
Blučina dne 26. 7. 2017
Plnění usnesení z minulých zasedání ZO:
•	 Odpadkové koše – na začátku července bylo rozmístěno 25 sad odpadkových košů včetně 

držáků na sáčky na psí exkrementy po celém intravilánu obce. Starosta obce vyzval občany, 
aby přispěli k úklidu po obci používáním těchto košů a úklidem nejen svých odpadků, ale 
i úklidem po svých zvířecích mazlíčcích.

•	 Zrcadla – starosta obce informoval občany o umístěných zrcadlech do Havlíčkovy ulice a na 
náměstí Svobody, dle předchozí domluvy zastupitelstva. V nejbližší době obec umístí nové 
zrcadlo i  na roh obchodu na náměstí tak, aby byl zabezpečen výhled při výjezdu z  ulice  
Sokolské.

•	 Parkoviště – začátkem měsíce července byla dokončena zpevněná plocha pro parkování 
osobních automobilů na náměstí a v ulici 9. května vedle hasičky. Po zmonitorování technic-
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kých možností by obec ráda vybudovala další zpevněnou plochu před „Domem služeb“ pro 
návštěvníky obchodů a obyvatele DSCHB.

ZO schvaluje:
•	 ZO rozhodlo prodat pozemek p. č. 245/13 o  výměře 74 m2 a  části obecních pozemků  

p. č. 245/1 o výměře 20 m2 a p. č. 231/1 o výměře 2 m2, nacházejících se v katastrálním území Blu-
čina, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001, paní Janě Justové za cenu 500 Kč/m2.

•	 ZO rozhodlo prodat pozemek p. č. 979/2 o výměře 54 m2, nacházející se v katastrálním území 
Blučina, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, panu Františku Stravovi za cenu 500 Kč/m2.

•	 ZO rozhodlo koupit pozemky p. č. 2152 o  výměře 272 m2, p. č. 2191 o  výměře 2 531 m2  
a p. č. 2192 o výměře 1136 m2 za cenu 15 Kč/m2, nacházející se v katastrálním území Blučina, 
zapsaných na listu vlastnictví 633 od spoluvlastníků: Lenka Boráková 1/5, Jana Graclová 1/5, Alois 
Holčák 2/15, Miroslav Holčák 1/15, Marie Studená 1/5, Milan Štromovský 1/5.

•	 ZO rozhodlo koupit část pozemku p. č. 1141/2 o výměře 7 m2 za cenu 300 Kč/m2 od spoluvlastní-
ků Petra Jedličky 1/2 a Marty Šimkové 1/2, nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsa-
ného na listu vlastnictví č. 2277.

•	 ZO rozhodlo koupit část pozemku p. č. 1141/1 o  výměře 54 m2 za cenu 300 Kč/m2 od Mar-
ka Jedličky, nacházejícího se v  katastrálním území Blučina, zapsaného na listu vlastnictví  
č. 1547.

•	 ZO bere na vědomí zveřejnění záměru o prodeji části obecního pozemku p. č. 1066/3 o výměře 54 
m2 v obci Blučina, nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsaného na listu vlastnictví č. 
10001.

•	 ZO rozhodlo prodat pozemek p. č. 2762/39 o výměře 53 m2 za cenu 50 Kč/m2 v obci Blučina, na-
cházející se v katastrálním území Blučina, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, akciové společnosti 
Cezava a. s. Blučina, zastoupené předsedou Ing. Miroslavem Ivanem, se sídlem Blučina č. p. 627.

•	 ZO rozhodlo prodat pozemky: p. č. 1589/4 o výměře 72 m2, p. č. 1589/5 o výměře 54 m2, část p. č. 
1590/3 o výměře 15 m2, část p. č. 1590/4 o výměře 12 m2, nacházející se v katastrálním území Blu-
čina, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 za cenu 50 Kč/m2 akciové společnosti Cezava a. s. Blučina, 
zastoupené předsedou Ing. Miroslavem Ivanem, se sídlem Blučina č. p. 627.

•	 ZO rozhodlo koupit pozemek p. č. 2524/19 o  výměře 9069 m2 za cenu 15 Kč/m2 od pana  
Ing. Martina Faltýska, nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 2207.

•	 ZO schválilo příjem dotace a rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje č. 045782/17/OKH o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč pro podporu jednotek sboru 
dobrovolných hasičů.

•	 Zastupitelstvo obce Blučina rozhodlo opětovně podat žádost o  dotaci na akci „Sportov-
ní zařízení Blučina“ z  programu MŠMT 133D 531 Podpora materiálně technické základ-
ny sportu – ÚSC, SK a  TJ na rok 2017 až 2018. ZO schvaluje spolufinancování akce z  vlast-
ních zdrojů ve výši minimálně 40 % z  celkové hodnoty akce. Na realizaci projektu obec 
Blučina vyčlenila ve svém rozpočtu částku 12 500 000 Kč. ZO rozhodlo uzavřít Příkazní smlouvu  
č. 005/2017-HIM součástí které je i plná moc pro Husák Invest Management, s.r.o. na zakázku „Spor-
tovní zařízení Blučina“.
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•	 ZO rozhodlo podat žádost o dotaci na nákup 200 ks kompostérů v rámci projektu: Před-
cházení vzniku odpadu v rámci DSO „Region Židlochovicko“. Žádost bude podána společně 
s dalšími obcemi v rámci DSO Region Židlochovicko. 

•	 ZO schválilo Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 7. 12. 2010 s Vodovody a ka-
nalizacemi Židlochovicko, Dobrovolný svazek obcí. Smluvní strany se dohodly na ročním 
nájemném za rok 2017 ve výši 1 112 344 Kč bez DPH.

RůZNé:
•	 ZO určilo název ulice vedoucí z náměstí Svobody od č. p. 21 a fary jako ulici Farská.
•	 ZO rozhodlo uzavřít Smlouvu s firmou ASHPA oběhová hospodářství, s. r. o. týkající se zadání 

veřejné zakázky „Dodávka nádob na tříděné odpady pro obec Blučina“ a věcí s tím souvise-
jících.

•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci k připravovanému podání žádosti o dotaci 
pro výstavbu přečerpávacího zařízení.

DiskusE:
•	 ZO probralo žádost manželů Michala a Anety Kubíčkových o prodej části obecního 

pozemku p. č. 378/1 o výměře cca 56 m2 na výstavbu rodinného domu. ZO navrhuje 
žadatelům, aby si nechali vyhotovit odhad ceny pozemku, pro další jednání.

•	 Starosta obce oznámil, že od 10. 9. 2017 začne rekonstrukce chodníků v ulici Měnín-
ská. Chodníky by měly vzniknout už z náměstí Svobody až po ulici Hřbitovní. V rámci 
akce proběhne i výměna silničních obrubníků a rekonstrukce vjezdů.

•	 Starosta informoval, že obec Blučina podala žádost zastupitelstvu JMK o  uzavření 
smlouvy mezi Jihomoravským krajem a obcí Blučina. Hlavním předmětem smlouvy 
je průběžné vykupování pozemků potřebných pro realizaci stavby obchvatu od obce 
Blučina krajem. Zastupitelstvo JMK žádost schválilo a  začátkem srpna proběhnou 
jednání a podpis smlouvy.

•	 Za firmu MAPLAST s. r. o. informoval pan Pavel Ohniště občany o plánovaných pra-
cích. Vedle výrobní budovy bude vybudováno parkoviště firmy a nový sjezd na ko-
munikaci č. II/416 vedoucí na Židlochovice. 

•	 Pan František Šťastný požádal za ZO ČZS Blučina o nástěnku, která mu byla přislíbena.
•	 Jana Jedličková navrhla, aby obec zřídila plakátovací plochu. Starosta přislíbil návrh 

řešení.
•	 Pavel Šťastný navrhl umístit značku „Stůj, dej přednost v  jízdě“ k výjezdu z ulice 

Sokolské na náměstí. Dále se chtěl informovat, kam bylo odstraněno odpočívadlo 
z  parkoviště, které buduje firma Intersat. Místostarosta Ing. Petr Závodník, od-
pověděl, že bylo odpočívadlo nepoužitelné, ale že firma přislíbila zřídit nové po 
vybudování parkoviště.

•	 Paní H. Zmrzlá upozornila, že zaparkovaná vozidla firmy Intersat brání ve výhledu při 
vjezdu z asfaltové silnice z Výhonu – vedení obce slíbilo prověřit situaci.

•	 Pan Petr Moučka se ohradil proti nepřesným výrokům z minulého zastupitelstva, kte-
ré byly součástí zápisu, a  tudíž i  v  obecním zpravodaji, týkající se jeho stížnosti na 
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nadměrný hluk papoušků v ulici 9. května. Uvedl na pravou míru výrok pana Josefa 
Srnce sdělením zastupitelstvu, že občané bydlící na ulici 9. května nedali panu Stu-
denému svolení k výstavbě voliéry pro papoušky. Konstatoval, že je stavba nezkolau-
dovaná a hluk převyšuje hygienické limity, což vyplývá i z měření.

•	 Anna Brabcová opětovně vyzvala vedení obce, aby byla zřízena v MŠ Blučina před-
školní třída.

Zkrácený zápis č. 22/2017 z veřejného zasedání ZO 
Blučina dne 24. 8. 2017

Plnění usnesení z minulých zasedání ZO:
•	 Starosta informoval zastupitele a hosty o realizaci umístění značky „Stůj, dej přednost v jíz-

dě“ a  zvětšení rádiusu na rohu náměstí Svobody a  ulice Sokolské. Oba požadavky jsou 
domluveny a budou zrealizovány v  rámci opravy chodníků v ulici Měnínské, která bude 
zahájena v průběhu září.

•	 Odpočívadlo pro cyklisty u firmy Realimmo, a. s. a zlepšení výhledu při výjezdu je s vedením 
firmy vykomunikováno a obci bylo slíbeno pořízení posezení a posunutí místa parkování 
aut směrem dál od silnice.

ZO schvaluJE:
•	 ZO rozhodlo prodat část obecního pozemku p. č. 1066/3 o výměře 54 m2 v obci Blučina, 

nacházejících se v katastrálním území Blučina, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001, panu 
Markovi Jedličkovi, za cenu 300 Kč/m2.

•	 ZO rozhodlo prodat pozemek p. č. 912/4 o výměře 177 m2 v obci Blučina, nacházející se 
v katastrálním území Blučina, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, paní Jitce Petrlové, za 
cenu 200 Kč/m2.

•	 ZO rozhodlo prodat pozemek p. č. 952/1 o výměře 74 m2 v obci Blučina, nacházející se v ka-
tastrálním území Blučina, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, panu Ondřeji Schillerovi, za 
cenu 30 Kč/m2.

•	 ZO rozhodlo neprodat pozemek p. č. 2648/4 o výměře 1720 m2 v obci Blučina, nacházející 
se v katastrálním území Blučina, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001.

•	 ZO rozhodlo nekoupit ideální polovinu pozemku p. č. 3131/50 o výměře 2622 m2, v obci 
Blučina, nacházejícího se v katastrálním území Blučina.

•	 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení 20/4.1.3. o výkupu pozemků pod tělesem obchvatu 
ze dne 9. 5. 2017.

•	 ZO rozhodlo vykoupit pozemky pod tělesem obchvatu za 200 Kč/m² dle záborového elabo-
rátu, který je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2.

•	 ZO rozhodlo uzavřít Smlouvu o  dílo se zhotovitelem stavby „Sportovní zařízení Blučina“ 
s firmou Pro Stavby a.s, se sídlem Otnice, Dědina 447, IČ 27713130, která vyhrála výběrové 
řízení.

•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout účelový finanční dar Římskokatolické farnosti 
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Blučina ve výši 500 000 Kč na opravu střechy kostela. ZO rozhodlo uzavřít darovací smlouvu 
s Římskokatolickou farností Blučina týkající se účelové dotace na opravu střechy kostela.

•	 ZO bere na vědomí stížnost na hluk způsobený křikem papoušků v  ulici 9. května a  po 
zjištění všech dostupných informací doporučuje stěžovatelům, aby řešili sousedský spor 
soudní cestou.

•	 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2017.

DiskusE:
•	 Starosta obce Mgr. Jan Šenkýř zahájil diskusi prvním příspěvkem, a to žádostí o spo-

lupráci občanů při výkupu pozemků pod tělesem obchvatu. Obec vyjednala s KÚ 
JMK cenu 200 Kč/m2, což je dle názoru pana starosty celkem vysoká suma a  pro 
občany by tahle cena mohla být hlavním argumentem, proč pozemky obci prodat. 
Doplnil, že samozřejmě hlavní argument je akutní potřeba odvést dopravu ze stře-
du obce.

•	 Paní Anna Brabcová navrhla, aby se kamerový záznam ze zasedání ZO Blučina vy-
sílal na kabelové televizi nebo i na internetu, aby občané viděli, kdo a co ze zastu-
pitelů a z občanů navrhuje, jaké má připomínky apod. Tento návrh nebyl členy ZO 
přijat s nadšením.

•	 Pan Moučka se dotazoval, zda by na opravu střechy kostela neměla spíš přispět 
církev než obec. Což podložil osobním názorem, že je církev po vrácení majetku 
v restitucích dost bohatá. Kritizoval, že obec již dala 100 000 Kč ze svého rozpočtu 
a nyní ZO odsouhlasilo dalších 500 000 Kč. Přidal svůj názor týkající se rekonstruk-
ce, domnívá se, že se trámy při opravě mění celé a pokud vydržely 70 roků, tak teď 
musí také vydržet nejméně stejně dlouho. Na závěr monologu kritizoval ZO, že když 
se jedná o příspěvek pro farnost, tak ZO hlasuje vždy jednotně, stejně a bez připo-
mínek. Pan starosta uvedl na pravou míru informaci o poskytnutí finančního daru 
argumentem, že obec v  rozpočtu schválila na začátku roku částku 100 000 Kč na 
opravu střechy kostela, které ještě farnost nevyčerpala. Nyní byl schválen další fi-
nanční dar ve výši 500 000 Kč na stejnou akci, ale počítá se s tím, že původních 100 
000 Kč vyčerpáno nebude. Bohužel až po odkrytí střechy se zjistilo, že chybí část 
trámové konstrukce, která se v roce 1947 při opravě krovu nedoplnila. Na připomín-
ku týkající se restituce majetku církve sdělil svůj názor pan farář Dr. Hynek Šmerda 
a dále vysvětlil, že žádal o dotaci ministerstvo kultury a KÚ JMK při prvním rozpočtu 
oprav krovu kostela, který byl vyčíslen na částku 369 070 Kč. Ministerstvo kultury 
přispělo částkou 240 000 Kč. Krajský úřad žádosti o dotaci nevyhověl, i když byla 
žádost řádně podaná a splňovala všechny požadavky. V současné době podal pan 
Dr. Hynek Šmerda novou žádost na ministerstvo kultury při nové kalkulaci oprav, 
která vzrostla o dalších 360 000 Kč. Pracuje se tedy na tom, aby farnost celou částku  
500 000 Kč od obce Blučina ani nevyčerpala v plné výši.
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Novinky v naší obci
Nové zpevněné plochy pro parkování osob-
ních automobilů na náměstí Svobody a u ha-
sičky jsou hotovy a připraveny k užívání. Žá-
dáme občany, kteří nemají možnost parkovat 

ve svých garážích či na svých pozemcích 
a parkují na obecních místních komunikacích 
v  rozporu s  pravidly silničního provozu, aby 
využili i tyto parkovací plochy.
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Nová autobusová zastávka na náměstí Svobody je nainstalována. Zastávka bude v nejbližší 
době osazena LED svítidly a napojena na veřejné osvětlení.
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Aktuálně probíhá rekonstrukce chodníků v  ulici Měnínská. Práce zahrnují výměnu dlažby 
u chodníků i vjezdů a výměnu chodníkových i silničních obrubníků. Děkujeme za pochopení 
při omezení průjezdu v tomto úseku.

Z důvodu nedostatku parkovacích míst před domem služeb a DSCHB (dům s chráně-
nými byty) se upravuje toto prostranství pro parkování osobních automobilů. Práce se 
komplikují pro množství kabelů, které bylo nutné správně uložit do chrániček. V době 
vydání zpravodaje již budou probíhat dokončovací práce.
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Prodloužení chodníku na hřbitově.

V průběhu měsíce října a  listopadu budou probíhat další práce na průtahu obcí v celé ulici 
Komenského, a  to obdobným způsobem, jakým byl realizován úsek od radnice po ulici Na 
Cézavě. Do uzávěrky vydání zpravodaje nebylo zřejmé, jakým způsobem bude realizována 
uzavírka. Sledujte prosím obecní nástěnku nebo internetové stránky obce, kde budou zveřej-
něny podrobnosti.

Petr Závodník

Mateřská škola

Ve školním roce 2017/2018 je zapsáno do naší 
mateřské školy 85 dětí. Děti navštěvují šest tříd.
Ve třídě Vrabečků se paní učitelka Bc. Jarmila 
Rožnovská stará o nejmenší dvou a půl až tří-
leté děti. Odpoledne přebírá třídu paní učitelka 
Jiřina Stravová. Jedná se o  třídu homogenní, 
s počtem 11 dětí.
Třída Motýlci je smíšená třída s počtem 14 dětí. 
V této třídě učí paní učitelka Bc. Martina Kiliá-
nová.
Ve třídě Rybičky učí paní učitelka Veronika  
Kiliánová společně s  paní asistentkou Mgr. 
Klaudií Dobrotovou. Ve třídě je snížený počet 
dětí (10 dětí) vzhledem k  integraci dítěte se 
speciálními vzdělávacími potřebami.
Třídu Včeličky vede paní učitelka Hana Ha-
nousková a  třídu Sluníčka paní učitelka Mgr. 
Marta Zmrzlá společně s paní ředitelkou Irenou  
Noskovou. Obě třídy mají shodný počet 16 dětí.

V největší třídě Hvězdičky, s počtem 18 dětí, 
vyučuje paní učitelka Věra Rudolecká.
I v letošním roce máme velký počet předško-
láků, který oproti loňskému roku mírně vzros-
tl. Školního věku dosáhne 35 dětí, se kterými 
paní učitelky pracují individuálně nebo v ma-
lých skupinkách.
Tento rok si paní učitelky připravily kromě 
velkého počtu zajímavých akcí i tři odpolední 
aktivity. Výtvarnou, kterou povedou paní uči-
telky Rudolecká a Kiliánová Veronika, hudeb-
ně pohybovou pod vedením paní učitelky 
Hanouskové, Rožnovské a  Kiliánové Martiny 
a  literárně dramatickou pod vedením paní 
učitelky Zmrzlé a  Noskové. Dále nabízíme 
předplavecký výcvik, saunování a angličtinu 
pro nejmenší.
Začátek školního roku máme zdárně za 
sebou, ale děti ještě pořád vzpomínají na 



říjen 2017

11

prázdniny, co všechno viděly a  zažily. My 
dospělí vzpomínáme na to, co všechno jsme 
v naší školičce v této krátké době volna stihli 
pro naše děti připravit.
Zrekonstruovali jsme kompletně celou školní 
kuchyni, aby paní kuchařky mohly vařit pro 
ještě větší počet dětí, než to bylo doposud.
Do oken ve třídách Hvězdiček, Sluníček a Vče-
liček nám namontovali nové žaluzie, které 
nás chrání před sluníčkem a hlukem z ulice.
Na školní zahradu jsme přikoupili kolotoč 
pro děti, který si hned první den vyzkoušely 

a  s  velkou radostí využívají každý den. Teď, 
když plánujeme, co všechno s  dětmi nebo 
pro děti připravíme, máme naplánovanou 
první společnou akci. Bude to podvečerní 
průvod s  dráčky po Blučině s  názvem „Není 
drak jako drak“, na který zveme všechny rodi-
če a přátele našich dětí ze školky. 
Tímto průvodem se rozloučíme s podzimem 
a  budeme čekat, co pěkného a  zajímavého 
nám přinese zima.

Věra Rudolecká

Základní škola

Vážení spoluobčané,
v  souvislosti s  novým školním rokem bych 
Vás ráda informovala o dění na naší škole. 
Letos máme 118 žáků, z  toho 56 dívek a  62 
chlapců. Děti prvního ročníku jsou rozděleny 

do dvou tříd. Školní družina má dvě oddělení 
(Skřítci a  Šikulové), dobu před vyučováním 
mohou žáci opět strávit v Raníčku.
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Zahájení školního roku 2017/2018

Od letošního školního roku začneme vyučovat 
angličtinu od 1. ročníku. Ve 2. ročníku mohou 
letos žáci navštěvovat kroužek angličtiny, od 
příštího školního roku pak bude angličtina vy-
učována ve všech ročnících.
Od října bude zahájena činnost zájmových 
kroužků, které vedou naše paní učitelky: Míčové 
hry, Sportovní hry, Hádej hadači, logopedický 
kroužek, Mladý zdravotník, angličtina.
Pro obohacení výuky se zúčastníme se žáky růz-
ných kulturních představení, výukových pro-
gramů a  exkurzí. Plánujeme několik projektů: 
Týden v barvách podzimu, Čertovská škola, Na 
Vánoce dlouhý noce, Hody hody doprovody, 
Den Země, Škola čar a kouzel, Den se zvířátky 
a celoroční projekt Přes zebru se nebojíme. 

Před Vánocemi uspořádáme dnes již tradiční 
vánoční dílničky pro děti a jejich rodiče, připra-
víme s  dětmi vystoupení na Rozsvěcování vá-

nočního stromu na náměstí. Se školním rokem 
se pak rozloučíme akademií.
Koncem června pojedou žáci 4. a  5. ročníku 
letos poprvé na školu v přírodě. Plánujeme, že 
budeme tuto akci realizovat vždy jednou za dva 
roky pro dva poslední ročníky.
Zaměstnanci školy:
Mgr. Anna Báborová – ředitelka školy, výuka 
matematiky ve 3. a 4. ročníku
Mgr. Soňa Rabatinová – třídní uč. 1. A
Mgr. Helena Rudolfová – třídní uč. 1. B
Mgr. Vlastimila Hondlíková – třídní uč. 2.třídy 
Alena Krátká – třídní uč. III.tř. 
Mgr. Marie Fidrmucová – třídní uč. 4. třídy
Mgr. Veronika Kosíková – třídní uč. 5. třídy
Ingrid Štursová – vychovatelka ŠD (Skřítci)
Bc. Denisa Bartesová – asistent pedagoga ve  
4. roč., vychovatelka ŠD (Šikulové)
Anděla Floderová – školnice
Ludmila Březinová – výdej stravy

Mgr. Anna Báborová

Hasičský sbor

Srdečně Vás zveme na 16. ročník DRAKIÁDY, který se bude konat v sobotu 30.9. 2017.  Sraz bude
ve 13:30 hod. na NÁMĚSTÍ SVOBODY a ve 14:00 hodin odstartuje na kopci VÝHON u rozhledny
pouštění draků. Více informací naleznete na plakátech a na webových stránkách sboru. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Zásahy:
30.6.2017 – Hrušovany u Brna – požár slámy a travin v lese 
2.7.2017 – Blučina – požár trávy u cyklostezky
2.7.2017 – Rajhrad – požár boudy v zahradě rodinného domu

27.6. 2017 proběhl v obci Přísnotice výcvik s policejním vrtulníkem BELL 412 za účelem nácviku 
plnění závěsného Bambivaku. 

  

Hasiči
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Ohlédnutí do historie

V  minulém zpravodaji jste měli 
možnost shlédnout 3 snímky 
z  historie, a  to „Pohled z  věže“ 
z  roku 1931, snímek 1. čás-
ti kostela po bombardování 
z  roku 1945 a  snímek „Dům 
s  žundrem“ naproti radnice  
č. p. 24, který byl pořízen v roce 
1946.
V dnešním zpravodaji vás sezná-
míme s  druhou částí bombar-
dovaného kostela z  roku 1945 
a fotografií morového sloupu 
z  roku 1959, který byl vybudo-
ván v  roce 1720 a  je zařazený 
mezi národní kulturní památky. 
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Nalézá se v parku na náměstí Svobody, kde je 
znatelně vidět, že se o památky musí pečovat 
a předávat dalším generacím. Škoda jen, že si 
toto neuvědomili vandalové, kteří nedávno 
poškodili sochu svaté Barbory na tomto mo-
rovém sloupu.
Mezi národní kulturní památky patří i  „Ná-
hrobek Marie Nebowitzké“, který je jedním 
z  posledních zbytků bývalého hřbitova ko-
lem blučinského kostela. Figurálně pojatý 
náhrobek má umělecko-historickou i kulturní 
hodnotu a  pochází z  1. poloviny 19. století. 
V současné době chybí náhrobní deska, která 
tam ještě v roce 1965 byla.

Zpracovala Libuše Bartková
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VINAŘSKÝ ZÁJEZD 
RUST 

 
Základní organizace ČZS Blučina Vás srdečně zve na jednodenní tematický 
zájezd do rakouského vinařského městečka RUST, na břehu Neziderského 
jezera, který se bude konat v sobotu dne 4. 11. 2017. 
 
Odjezd se uskuteční v 10:00 hodin z náměstí v Blučině směr Bratislava do 
rakouské spolkové země Burgenland. Předpokládaný příjezd do Rustu je kolem 
13:00 hodiny. 
 
13:00 – 14:00 hodin vítání nového vína ve vinařské akademii 
14:00 – 18:00 hodin návštěva více než 27 sklepů, kde proběhne degustace 
místních vzorků a občerstvení. Vstupné cca 20 Eur (platí každý osobně) 
Cena zájezdu je 500,- Kč na dopravu.  
 
V případě zájmu je nutno se přihlásit v prodejně Květiny – Zahrada, Měnínská 
732, Blučina. Závazné přihlášení: 500,- Kč na osobu. 
 
                                                              Těšíme se na Vás ČZS Blučina 
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Pochod rakouských čertů v Židlochovicích

Pochod rakouských čertů bude v  letoš-
ním roce v  sobotu 25. 11. 2017 na trase 
ulic Komenského, Masarykova a  náměstí 
Míru. Čerti vyjdou v 17.30 od základní ško-
ly na ulici Komenského. V letošním rose se 
účastní rakouské skupiny Reichraminger 
Hintergebirgsteufe, Waldzeller Woidteifln, 
Zarathos Teufel a  Krampusverein Diabolos 

Sandl v  minimálním počtu 80 masek. Od 
10.00 hod. bude v  Židlochovicích dopro-
vodný program pro děti i dospělé, řemeslný 
jarmark, bohaté občerstvení a  zabíjačkové 
pochutiny.
Více informací na internetových stránkách 
www.certi-zidlochovice.cz (webové stránky 
budou průběžně aktualizovány).
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hledáme rekreační objekt 
(voda a el. výhodou),T: 722 012 297

Dům (opravy nevadí) nebo sTP. hledáme.  
T: 774 340 338 

Nabídněte byt ke koupi, Blučina, 
Židlochovice apod. 

T: 607 127 906

Inzerce
Předání hodového práva
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Odpovědi na tyto a spousty jiných 
otázek spojených s novým systémem 

svozu odpadu se dozvíte na „ekologicko
-popelářské“ besedě, která se bude konat

PROČ JE 
DOBRÉ MÍT 

4 POPELNICE?

Máte spoustu otázek 
k novému systému svozu odpadu?

Jaké jsou výhody 
nového systému? 

Jaké důsledky to bude mít 
pro mě jako pro občana?

Proč se obec rozhodla 
pro změnu? 

19. října 2017 v 18:00   
 v Lidovém domě 

Obec Blučina 


