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Vážení občané,
tři předchozí slova starosty v  letošním roce 
obsahovaly informace především o plánova-
ných akcích. V tomto vánočním vydání bych 
vám chtěl především poděkovat. Poděkovat 
za spolupráci, protože všechny rozjeté „pro-
jekty“ jsou ve fázi rozpracovanosti, a  ještě 
nějakou chvíli bude trvat, než je dokážeme 
dotáhnout do provozního stavu. Celý výčet 
„projektů“ si dovolím sesumírovat pro pře-
hlednost v bodech:
DĚKUJI všem majitelům pozemků napro-
ti hřbitovu, kteří obci prodali jejich část za 
účelem vybudování nových autobusových 
zastávek, aby byly blíže obci. Aktuálně už 
jsou vykoupeny všechny potřebné pozemky 
a  v  následujícím roce bychom rádi vše na-
projektovali i zrealizovali.
Současně DĚKUJI všem majitelům pozem-
ků pod obchvatem. Výkup asi 400 pozemků 
v trase obchvatu jsme zahájili na podzim le-
tošního roku a  počet podepsaných kupních 
smluv se nyní co do počtu přesouvá z  řádu 
jednotek do řádu desítek. I v této aktivitě bu-

deme pokračovat v roce 2018 s cílem mít toto 
majetkoprávní řízení v roce 2019 hotové.
Nemůžu nepoděkovat všem občanům, kteří 
se objednávkou popelnic zapojili do nové-
ho systému svozu a  třídění odpadů v  obci. 
Pokud bych měl poděkování něčím pod-
trhnout, tak asi nejlépe formou čísel: v  obci 
máme přibližně 700 domácností, z  dotace 
jsme obdrželi 600 sad popelnic (sada se sklá-
dá ze 3 popelnic 3 barev) a  aktuálně máme 
rozdány popelnice do 500 domácností. Mys-
lím, že čísla mluví celkem jasně za to, že tento 
nový systém podporujete, a že se do třídění 
zapojí skoro celá Blučina, DĚKUJI.
DĚKUJI také občanům ulice Komenského za 
spolupráci s  firmou SKANSKA, která realizo-
vala pro Jihomoravský kraj rekonstrukci další 
části průtahu obce. Jsme rádi, že jsme mohli 
v  rámci této rekonstrukce vyměnit obrubní-
ky, a  tím nám do finální podoby ulice chybí 
vložit kabely sítě NN do země a v rámci této 
akce zrekonstruovat chodníky.
Stejně jako obyvatelům ulice Komenského 
DĚKUJI i  lidem z  ulice Měnínská, kteří měli 
část podzimu ztížený příjezd do domů z dů-
vodu rekonstrukce chodníku a  výměny ob-
rubníků.
Záměrně v  tomto slovu starosty vynechá-
vám jakýkoliv výčet kulturních i sportovních 
akcí na rok 2018, které plánuje obec Blučina 
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i všechny Blučinské spolky, protože jsme vám 
informace o těchto akcích zpracovali do stol-
ního kalendáře, který prosím přijměte jako 
drobnou pozornost. Informace o  plánova-
ných akcích jako jsou opravy, rekonstrukce či 
výstavba v obci budete moci najít zpracova-
né v rámci rozpočtu obce pro rok 2018. Tento 

rozpočet bychom rádi schválili hned na prv-
ním zastupitelstvu obce v novém roce, které 
se bude konat 24. ledna.
Na závěr bych Vám rád popřál požehnané 
svátky vánoční a do nového roku hlavně pev-
né zdraví. 

 S pozdravem starosta Mgr. Jan Šenkýř

Zkrácený zápis č. 23/2017 z veřejného 
zasedání ZO Blučina dne 27. 9. 2017
ZO schvaluje:
•	 vstup obce Blučina jako společníka v  obchodní společnosti KTS EKOLOGIE s. r. o., 

se sídlem Hutní osada 14, 664  84 Zastávka, IČ: 28310942 se  základním kapitálem  
1 775 000 Kč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 
C, vložka 60416 s předmětem podnikání:
•	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona
•	 Podnikání v oblasti nakládání s odpady
•	 Silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní, provozovaná vozidly hmotnosti 

nad 3,5 t
•	 Silniční motorová doprava nákladní, mezinárodní, provozovaná vozidly o největší 

hmotnosti 3,5 t včetně
•	 Obec Blučina se stane společníkem této společnosti na základě navýšení základ-

ního kapitálu společnosti a převezme závazek k novému vkladu ve výši 50 000 Kč.
•	 znění společenské smlouvy upravující poměry ve společnosti KTS EKOLOGIE s. r. o.
•	 peněžitý vklad obce Blučina ve výši 50 000 Kč a rovněž i převzetí závazku ke spla-

cení tohoto vkladu do základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s. r. o. se síd-
lem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČ: 28310942, zapsané v obchodním rejstří-
ku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60416. Zastupitelstvo obce 
Blučina zároveň pověřuje starostu, aby učinil za obec jako společníka společnosti 
KTS EKOLOGIE s. r. o. veškeré s tímto související právní úkony, zejména podpis pí-
semného prohlášení týkajícího se převzetí vkladové povinnosti.

•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo nekoupit část pozemku p. č. 3178/36 o výměře 171 m2 od 
vlastníka Zdenka Březiny, bytem Osvobození 558, Blučina, nacházejícího se v katastrál-
ním území Blučina, zapsaném na listu vlastnictví č. 310.

•	 Zastupitelstvo obce navrhuje koupit části pozemků p. č.: 1576/56, 1576/55, 1576/54, 1576/53, 
1576/52, 1576/51, 1576/50, 1576/49, 1576/48 v obci Blučina, nacházejících se v katastrálním 
území Blučina, za cenu 100 Kč/m2. Důvodem je posunutí autobusové zastávky.

•	 Zastupitelstvo obce Blučina schvaluje text memoranda o spolupráci při přípravě stavby sil-
nice II/416 Blučina obchvat mezi Jihomoravským krajem a obcí Blučina, se sídlem nám. 
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Svobody 119, 664 56 Blučina, IČO: 00281611, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Sou-
časně zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Mgr. Jana Šenkýře uzavřít toto me-
morandum. 

•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo koupit část technického vybavení krytého bazénu dle 
předložených daňových dokladů za 70 % původní ceny, tedy celkem za 197 833 Kč.

•	 rozpočtové opatření č. 8/2017.
•	 odpisový plán 10.–12. 2017 Základní školy Blučina, okres Brno-venkov, příspěvkové or-

ganizace.
•	 odpisový plán 10.–12. 2017 Mateřské školy Blučina, okres Brno-venkov, příspěvkové 

organizace.

Diskuse:
•	 Starosta Mgr. Jan Šenkýř informoval občany o  rekonstrukci ulice Komenského, která 

bude v době od 8. do 26. 10 2017 zcela uzavřena. Dne 3. 10. 2017 proběhne koordinač-
ní schůzka, na které bude možné přednést připomínky k uzavírce v Blučině. Starosta  
Mgr. Jan Šenkýř doplnil informaci o fakt, že při a po finálním lití povrchu nebude prů-
jezd obcí možný vůbec. Místostarosta Ing. Petr Závodník uzavřel problematiku uzavírek 
informací o uzavírce sjezdu a vjezdu ve směru z Břeclavi do Brna silnice D2, která bude 
od 8. 10. 2017. 

•	 Paní Zmrzlá s odkazem na podnět z předchozího zastupitelstva opětovně informovala, 
že firma REALIMMO, a. s. doposud neposunula linii parkovacích míst, aby nezastiňovala 
výhled při výjezdu vozidel z asfaltové cesty na Výhon.

•	 V rámci problematiky třídění odpadu pozval pan starosta Mgr. Jan Šenkýř občany na 
besedu, která proběhne dne 19. 10. v Lidovém domě od 18.00. Besedy se zúčastní pan 
Marek Matuš ze společnosti KTS EKOLOGIE s. r. o. a zástupci firmy ASHPA oběhová hos-
podářství, s. r. o. (která řeší kompletní servis nakládání s odpady v Blučině).

Zkrácený zápis č. 24/2017 z veřejného 
zasedání ZO Blučina dne 1. 11. 2017
ZO schvaluje:
•	 koupit pozemek p. č. 1584/2 o výměře 837 m2 za 80 Kč/m2 od vlastníka Zdeňky Lazaro-

vé, nar. 2. 5. 1952, bytem Na Návsi 5/21, Brno-Holásky, nacházejícího se v katastrálním 
území Blučina, zapsaném na listu vlastnictví č. 1164. 

•	 Zastupitelstvo obce souhlasí, aby pozemky p. č. 1415/2 o  výměře 8 m2, p. č. 1415/3 
o výměře 12 m2, p. č. 1415/4 o výměře 12 m2, p. č. 1415/5 o výměře 2 m2, p. č. 1416/4 
o výměře 317 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 1669 pro obec a katastrální území Mě-
nín o celkové výměře 351 m2 byly použity na společná zařízení navržená v plánu spo-
lečných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měnín (dále jen „KoPÚ) 
a  souhlasí s  tím, že z  KoPÚ vystoupí s  nulovou výměrou.  V  souladu s  ustanovením  
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§ 15, odst. 3 vyhlášky č. 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a ná-
ležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů lze pro společná 
zařízení použít pozemky řešené v pozemkové úpravě, a to s výlučným souhlasem vlast-
níka. 

•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí nerealizovanou koupi p. č. 2524/19 o  výměře  
9069 m2 od vlastníka Ing. Martina Faltýska, bytem ul. 9. května, Blučina v obci Blučina, 
nacházejícího se v katastrálním území Blučina, zapsaného na listu vlastnictví č. 2207 
z důvodu rozhodnutí vlastníka pozemek prodat jinému kupujícímu.

•	 Zastupitelstvo obce se zavazuje, že do pěti let vybuduje komunikaci v místě prodlou-
žení ulice Zahradní.

•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo jako vlastník areálu krytého bazénu, že bude tento areál 
od 1. 1. 2018 spravovat na vlastní náklady s cílem udržet areál v chodu včetně zajištění 
co nejefektivnějšího provozu.

•	 Zastupitelstvo obce odkládá koupi druhé části technického vybavení krytého bazénu 
v Blučině.

•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo udělit výjimku z  nejnižšího počtu dětí  Mateřské škole 
v Blučině.

•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí ponížení finančního daru Římskokatolické farnosti 
Blučina z původní schválené částky 500 000 Kč na částku 355 000 Kč. Finanční dar obec 
Blučina ponižuje na základě žádosti Římskokatolické farnosti Blučina, která na rekon-
strukci ještě dodatečně získala dotaci z Ministerstva kultury.

•	 rozpočtové opatření č. 11/2017, které je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha 
č. 2.

•	 rozpočtový výhled na rok 2020.

Diskuse:
•	 Systém separovaného sběru odpadu v obci Blučina – starosta Mgr. Jan Šenkýř shr-

nul informace o probíhající změně způsobu svozu odpadů. Připomněl termíny převzetí 
popelnic, které bude možné vyzvednout osobně v sobotu 25. 11. 2017 ve dvoře Lidové-
ho domu, nebo následující sobotu 2. 12. 2017 budou lidem popelnice rozvážet pracov-
níci obecního úřadu přímo do domu. Starosta Mgr. Jan Šenkýř doporučil občanům, aby 
si nádoby na tříděný odpad raději vyzvedli osobně, protože občané obdrží při osobním 
převzetí dárek. Zbylé nádoby budou uskladněny na sběrném dvoře, takže si je bude 
možné vyzvednout i po domluvě v roce 2018. Všechny informace o probíhající akci je 
možné nalézt na webových stránkách obce Blučina v sekci Život v obci – Systém sepa-
rovaného sběru odpadu.

•	 Informace o výkupu pozemků pod tělesem obchvatu – starosta Mgr. Jan Šenkýř in-
formoval občany o podepsaném Memorandu s Jihomoravským krajem, které konečně 
umožnilo zahájit výkup pozemků pod tělesem obchvatu, s tím, že do konce roku chce 
obec Blučina vykoupit co nejvíce těchto pozemků.

•	 Parkování v obci – paní Ševčíková vznesla dotaz týkající se pronájmu pozemků využí-
vaných jako parkovací místa u transformátoru na pomezí ulic 9. května a V Humnech. 
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Parkovací plocha není zpevněná a  v  období špatného počasí auta vyváží na kolech 
bahno na místní komunikaci. Navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě, kde bude nájem-
ník zavázán parkovací plochu zpevnit a tím předejít znečišťování místních komunikací. 
Starosta Mgr. Jan Šenkýř přislíbil jednání s nájemci o tomto dodatku ke smlouvě a pod-
mínkách nájmu. K parkování byl vznesen ještě jeden dotaz z řad občanů, a to kdo par-
kuje mezi „hasičkou“ a regulační stanicí plynu, a zda to má od obce povolené. Starosta 
Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že s dotyčnými majiteli nákladních vozů mluvil a nastínil 
jim možnosti nájmu obecních pozemků za účelem parkování. Zároveň konstatoval, že 
obec Blučina vyvíjí snahu dát řidičům možnost parkovat na obecních pozemcích, aby 
nákladními automobily neblokovali místní komunikace či prostory blízko zástavby. 
Ing. Ladislav Sklenář přednesl návrh řešení problému s parkováním v podobě možnos-
ti pronájmu zpevněných ploch v areálech firmy Cezava, a. s. Blučina. Starosta Mgr. Jan 
Šenkýř návrh nepřijal z důvodu nepřijatelné vzdálenosti od obce.

•	 Provoz krytého bazénu – Ing. Ladislav Sklenář se ptal, jak bude zajištěn provoz kryté-
ho bazénu. Starosta Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že obec Blučina začala zaštítění provo-
zu řešit především personálně tím, že přijala po vyhlášení veřejné výzvy vedoucí provo-
zu. Ve spolupráci s ní budou přijati další zaměstnanci a celý chod krytého bazénu bude 
pod kontrolou obce. 

•	 Vánoční osvětlení – Paní Marie Gumančíková vznesla dotaz, jaké bude letos vánoč-
ní osvětlení a výzdoba na náměstí. Místostarosta Ing. Petr Závodník odpověděl, že je 
zajištěná zápůjčka vánoční výzdoby. Už v srpnu proběhla příprava v podobě montáže 
konzol a zbudování elektrických přípojek. Do budoucna by obec chtěla mít rostlý strom 
přímo na náměstí, který by se využíval jako vánoční.

•	 Dar Římskokatolické farnosti Blučina – pan Pavel Šťastný navrhl, aby Římskokato-
lická farnost Blučina kompenzovala finanční dary od obce poskytnutím pozemků ve 
vlastnictví farnosti. Místostarosta Ing. Petr Závodník informoval, že o nakládání s ma-
jetkem farnosti nerozhoduje farář ani občané, ale biskupství. Paní Marie Ševčíková po-
tvrdila informaci místostarosty Ing. Petra Závodníka a doplnila, že farnost stejně vlastní 
pouze malé množství pozemků. 

•	 Zřízení předškolní třídy – pan Pavel Šťastný se dotazoval, zda bylo v rámci inspekce 
v mateřské škole řešeno zřízení předškolní třídy. Starosta Mgr. Jan Šenkýř odpověděl, že 
tato otázka při inspekci řešena nebyla a dodal, že si myslí, že je zřízení předškolní třídy 
plně v kompetenci ředitelky mateřské školy nikoliv zřizovatele. 

•	 SMS informace občanům – pan Jan Sedláček upozornil na nespolehlivost rozesílání 
SMS zpráv občanům. Místostarosta Ing. Petr Závodník vysvětlil, že si je vedení obce 
vědomo toho, že  systém plně nefunguje. Obec SMS info občanům optimalizuje již 
více než 2 měsíce, aby byl využit stávající zakoupený systém. Řešení v podobě pořízení 
nového je samozřejmě nejjednodušší, ale také mnohonásobně dražší. Pokud se obec 
rozhodne do tohoto systému poskytování informací měsíčně investovat, tak bude pro-
blém vyřešen rychle, ale neekonomicky. 

•	 Internetové stránky Blučina – pan Petr Moučka se chtěl informovat, kdy bude na 
webových stránkách obce zprovozněna slibovaná mapa závad. Starosta Mgr. Jan Šen-
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kýř odpověděl, že obec řeší optimalizaci webových stránek dle priorit. Aktuálně jsou 
na stránkách dostupné veškeré zásadní informace a nadstavby v podobě mapy závad, 
fotogalerie, kroniky Blučiny atd. budou doplněny postupně.   

•	 Výměna silničních obrubníků v ulici Komenského – paní Anna Brabcová kritizovala 
uvedení chodníků v ulici Komenského do původního stavu. Starosta Mgr. Jan Šenkýř 
obhajoval rekonstrukci tím, že firma musela držet normy výšek obrubníků a nové vo-
zovky, čímž vznikly nerovnosti.  Oprava chodníků v celé ulici Komenského bude řešena 
současně s pokládkou elektrického vedení do chodníků. Nejkritičtější místa Obec upra-
ví hned po rekonstrukci silnice.

•	 Vyústění odpadní roury z vinného sklepa – zazněla připomínka z řad občanů na sil-
niční vyústění odpadní roury z vinného sklepa v ulici Sportovní. Starosta přislíbil zjištění 
situace.

Zkrácený zápis č. 25/2017 z veřejného 
zasedání ZO Blučina dne 29. 11. 2017
Plnění usnesení:
•	 Parkování v obci – starosta Mgr. Jan Šenkýř opětovně vysvětlil problematiku týkající 

se parkování v obci a nájmu ploch za účelem parkování. Informoval o nově vznikajícím 
pasportu parkovacích míst, strategii nájmu a vybudování nových ploch. 

•	 Mapa závad – na základě připomínky pana Petra Moučky z minulého zasedání zastu-
pitelstva oznámil starosta Mgr. Jan Šenkýř testování pořízené mapy závad, která bude 
funkční na webu obce Blučina od ledna 2018.

•	 Koupě pozemků naproti hřbitovu za účelem vybudování autobusové zastávky  
– starosta Mgr. Jan Šenkýř informoval občany, že už proběhl kompletní výkup potřebný 
pro realizaci autobusové zastávky směrem do Blučiny. Je tedy možné začít projektovat 
a vybudovat autobusové zastávky již v příštím roce. 

•	 Dokončení rekonstrukce vozovky ulice Komenského – oprava chodníku v celé uli-
ci Komenského bude řešena současně s  pokládkou elektrického vedení a  veřejného 
osvětlení, která by měla proběhnout v roce 2018. V plánu je opravit výrazně nevyho-
vující místa.

ZO schvaluje:
•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva obce pana Josefa 

Jaborníka na funkci člena zastupitele obce ke dni 31. 10. 2017.
•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového zastupitele obce pana Lubo-

míra Štefíka. 
•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí rady nezveřejnit záměr prodeje části 

obecního pozemku p. č. 1583/1 o  výměře 25 m2 nacházející se  v  katastrálním území 
Blučina, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001. 
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•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí rady nezveřejnit záměr prodeje obec-
ních pozemků p. č.  1591/2 o výměře 94 m2 a p. č. 1591/3 o výměře 70 m2, nacházející 
se v katastrálním území Blučina, zapsané na listu vlastnictví č. 10001. 

•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpisový plán Základní školy Blučina, okres Brno-
venkov, příspěvková organizace pro rok 2018 schválený radou obce dne 27. 11. 2017 
usnesením číslo 75/16.

•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyřazení majetku Základní školy Blučina, okres  
Brno-venkov, příspěvková organizace k 31. 12. 2017 schválený radou obce dne 27. 11. 
2017 usnesením číslo 75/17.

•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí jmenování členů školské rady za obec Blučina 
schválený radou obce dne 27. 11. 2017 usnesením číslo 75/18.

•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo pokrýt část mzdových nákladů Mateřské školy Blučina, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, které vznikly z  důvodu udělení výjimky 
z  nejnižšího počtu dětí na rok 2018 v  celkové výši 638  400 Kč, které budou hrazeny 
z rozpočtu obce Blučina.

•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo koupit část technického vybavení krytého bazénu od fir-
my Abrazo s. r. o. za celkovou cenu 902 500 Kč dle seznamu, který je přílohou zápisu. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Mgr. Jana Šenkýře a místostarostu Ing. Petra Zá-
vodníka vypracovat návrh smlouvy dle tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít, převzít vybavení, sepsat o tomto převzetí předávací protokol, to vše však ne dří-
ve, než proběhne předání celého Krytého bazénu firmou Abrazo s. r. o. do užívání obce.

•	 Zastupitelstvo obce rozhodlo upravit výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvol-
něného člena zastupitelstva obce v částkách místostarosta 8 000 Kč, člen rady 2 000 Kč, 
předseda výboru/komise 1 500 Kč, člen výboru či komise 1 000 Kč a člen zastupitelstva 
obce 500 Kč. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka 
na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne 
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

•	 Zastupitelstvo obce bere na vědomí tato rozpočtová opatření schválená Radou obce 
Blučina
•	 Rozpočtové opatření č. 1/2017 schválené usnesením č. 61/7 ze dne 2. 5. 2017
•	 Rozpočtové opatření č. 4/2017 schválené usnesením č. 67/14 ze dne 27. 7. 2017  
•	 Rozpočtové opatření č. 5/2017 schválené usnesením č. 68/11 ze dne 8. 8. 2017  
•	 Rozpočtové opatření č. 7/2017 schválené usnesením č. 71/6 ze dne 19. 9. 2017
•	 Rozpočtové opatření č. 9/2017 schválené usnesením č. 72/10 ze dne 3. 10. 2017
•	 Rozpočtové opatření č. 10/2017 schválené usnesením č. 73/12 ze dne 20. 10. 2017  
•	 Rozpočtové opatření č. 12/2017 schválené usnesením č. 74/20 ze dne 14. 11. 2017  
•	 Rozpočtové opatření č. 13/2017 schválené usnesením č. 75/14 ze dne 27. 11. 2017  

Diskuse:
•	 Informace o zveřejněném dotačním programu poskytování dotací spolkům v roce 

2018 – starosta Mgr. Jan Šenkýř informoval občany o zveřejnění dotačního programu, kte-
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rý je umístěn spolu s formulářem k podání žádosti na úřední desce obce Blučina. Žádos-
ti mohou spolky, svazy a sdružení působící na území obce Blučina podat pouze osobně 
na podatelně obecního úřadu do 12. 1. 2018 do 12.00.

•	 Změna územního plánu – Ing. Tomáš Trávníček se dotazoval, kdy bude pořízen nový 
územní plán. Starosta Mgr. Jan Šenkýř vysvětlil, že pořízení územního plánu probíhá v ně-
kolika fázích. První fáze, ve které bylo možné podat připomínky, byla ukončena koncem 
října. Nyní je územní plán i s připomínkami pořizovatele v Židlochovicích. Na základě další-
ho impulsu Ing. Tomáše Trávníčka starosta Mgr. Jan Šenkýř souhlasil, že o další fázi pořízení 
územního plánu budou občané informováni i prostřednictvím obecních komunikačních 
kanálů.

•	 Nájezdové obrubníky na nově rekonstruovaném úseku ulice na Cézavě – paní Marie 
Ševčíková upozornila na chybějící nájezdové obrubníky při přecházení ulice na Cézavě. 
Starosta Mgr. Jan Šenkýř přislíbil, že situaci prověří a obrubníky popř. vymění.

•	 Unimobuňka stojící u čističky odpadních vod – byl vznesen dotaz z řad občanů na uni-
mobuňku stojící u čističky odpadních vod. Starosta Mgr. Jan Šenkýř řekl, že je zde umístě-
na jen dočasně, a to do konce roku 2017. Dále informoval o záměru vybudovat na tomto 
místě parkovací plochu za účelem parkování nákladních automobilů především z  ulice  
9. května a z ulice V Humnech. Tato akce bude probíhat v několika krocích. Nejdříve se 
musí odklidit stavební suť a vyjmout pozemky ze státního pozemkového fondu, potom 
bude možné zpevnit plochu recyklátem.  Současně s touto akcí probíhá i výkup pozemků 
u čističky odpadních vod.

•	 Pozemky pod asfaltovou cestou ve vlastnictví pana Josefa Šťastného – pan Josef 
Šťastný se informoval, zda se řeší jeho podnět na situaci týkající se využívání místní komu-
nikace, pod níž má pozemky ve svém vlastnictví. Starosta Mgr. Jan Šenkýř poprosil pana 
Josefa Šťastného, aby dal nějaký čas k promyšlení návrhu řešení a upozornil, že jednání 
o návrhu řešení proběhlo teprve před týdnem. 

•	 Ordinace lékařky MUDr. Ivy Benešové – paní Brabcová se zajímala, zda prostory ordina-
ce MUDr. Ivy Benešové jsou v nájmu a v jaké výši. Místostarosta obce Josef Srnec konstato-
val, že prostory jsou pronajaté od obce a dodal, že s MUDr. Ivou Benešovou byla uzavřená 
nová nájemní smlouva, ale nájemné zůstalo skoro stejné. Pan Pavel Šťastný upozornil na 
to, že nájmy nebytových prostor se u jednotlivých nájemců hodně liší a také, že se za po-
sledních pár let nezvedaly. Starosta Mgr. Jan Šenkýř vysvětlil, že ordinaci, poštu atd. po-
važuje za službu občanům, a proto se nájem nezvyšoval. Pokud by se rozhodlo nájemné 
zvýšit MUDr. Ivě Benešové, je nutné upravit nájmy plošně všem, také podotknul, že výši 
nájmu nelze určovat podle ekonomické situace nájemce, tak jak vzešlo z diskuze občanů. 

•	 Kapacita Základní a Mateřské školy – Paní Brabcová vznesla dotaz na celkovou kapacitu 
Základní a Mateřské školy a současně navrhla, aby se kapacita všech tříd prověřila. Starosta 
Mgr. Jan Šenkýř obhajoval nynější kapacitu tříd tím, že je přesně vymezena hygienickými 
normami a slíbil, že ji předloží na některém z nadcházejících zasedání zastupitelstva obce.
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Volba prezidenta České republiky
Oznamujeme občanům, že ve dnech 12. a 13. 
ledna 2018 proběhne volba prezidenta České 
republiky. Volební místnosti (obřadní síň a za-
sedací místnost OÚ Blučina, nám. Svobody 
119) budou otevřeny v  pátek 12. ledna 2018 
v době od 14 do 22 hodin, v sobotu 13. ledna 
2018 v době od 8 do 14 hodin. Případné druhé 
kolo voleb proběhne ve dnech 26. a 27. ledna 
2018.
Přenosná urna: občané, kteří se ze zdravot-
ních důvodů nemohou do volební místnosti 
dostavit a chtějí volit, mají možnost nahlásit se 
předem v kanceláři OÚ Blučina na tel. číslech 
547 235 221, 547 235 306, v  pátek 12. ledna 
přímo ve volební místnosti nebo na tel. čísle 
724 232 723. V sobotu se k nim dostaví členo-
vé volební komise s přenosnou urnou v době 
cca 10-11 hodin.
Voličský průkaz: občané, kteří chtějí volit, ale 
v  době volby prezidenta nebudou ve voleb-
ním okrsku podle místa svého trvalého poby-
tu, vydá OÚ Blučina voličský průkaz. O  tento 
průkaz si můžete zažádat osobně nebo pí-
semně. Na písemné žádosti musí být ověřený 
podpis žadatele. Voličský průkaz je možné vy-
dat nejdříve od 28. prosince 2017, nejpozději 
však do středy 10. ledna 2018 do 16:00 hodin, 
kdy se uzavírá stálý seznam voličů. Konec lhů-
ty pro doručení písemné žádosti o  voličský 
průkaz je 5. ledna 2018.

Hlasovací lístky: budou občanům Blučiny do-
ručeny do schránek nejpozději v úterý 9. ledna 
2018. V  případě potřeby si můžete hlasovací 
lístky vyzvednout i ve volební místnosti.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská v prv-
ním kole volby prezidenta počet hlasů potřeb-
ný ke zvolení, koná se za 14 dní druhé kolo 
(26.–27. 1. 2018) a volič obdrží nové hlasovací 
lístky ve dnech volby prezidenta ve volební 
místnosti.
Volič: po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, 
platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky nebude mu hlasování umožněno.
Způsob a zásady hlasování ve volební míst-
nosti: po obdržení úřední obálky, popřípadě 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného pro vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky. Volič vloží do úřední obálky  
1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se ni-
jak neupravuje. Volič hlasuje tak, že vloží úřed-
ní obálku s  hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky. Voliči, 
který se neodebral do prostoru určeného pro 
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, 
okrsková volební komise hlasování neumožní.

Marcela Čaňová

Vítání občánků
V  neděli 10. prosince 2017 jsme se po 

roce sešli v  obřadní síni obecního úřadu 
u příležitosti vítání občánků naší obce. Pan 
starosta Mgr. Jan Šenkýř přivítal rodiče s je-
jich dětmi a Ivetka Závodníková přednesla 

básničky. Následně se rodiče podepsali do 
Pamětní knihy obce, převzali peněžitý dar 
v hodnotě 1 000 Kč, knižní publikaci „Naše 
holčička – první album“ nebo „Náš chlape-
ček – první album“ a blahopřání. Na závěr 
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Zprávy z knihovny
V letošním roce došlo v místní knihovně k ně-
kolika změnám.
Od ledna 2017 jsem převzala vedení knihov-
ny po paní Švihelové, od dubna půjčujeme 
knihy přes knihovní systém, vytvořila jsem 
zde malý dětský koutek a proběhla prázdni-
nová pohlednicová a pohádková soutěž.
V říjnu jsem uspořádala Čtení dětem, kdy se 
v knihovně sešlo 12 dětí a společně jsme četli 
knihu Knihožrouti od Kláry Smolíkové.
V  listopadu zde paní učitelky s  panem mís-
tostarostou pasovali prvňáčky na čtenáře.
V  prosinci se konalo 1. cestovatelské promí-

se pořizovala společná fotografie zúčast-
něných rodičů se svými ratolestmi (auto-
rem fotografie je Bc. Jan Strava z Blučiny).

Novými občánky obce se stalo 11 chla-
pečků jmenovitě: Miroslav, Jakub, Václav, 
Eliot, Ondřej, Bohumil, Nikolas, Bruno, Ma-
tyáš, Max, Patrik a  12 holčiček jmenovitě: 

Frída, Liliana, Sofie, Natálie, Magdaléna, 
Aneta, Dominika, Markéta, Barbora, Char-
lotte, Helena a Linda.

Děkujeme všem přítomným za příjem-
ně strávený čas a těšíme se na další vítání 
občánků.

Marcela Čaňová
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tání o putování na 6. nejvyšší horu světa Cho 
Oyu.
Celkem v naší knihovně najdete 5 740 svazků, 
z toho letos přibylo 422 knih.

Otevřeno je ve středu od 14.30 hodin do 
18.30 hodin. Půjčovné je symbolické – 10 Kč/
rok pro děti do 15 let, pro ostatní 20 Kč/rok.
Těším se na setkání s vámi v příštím roce a vy 
se můžete těšit nejen na knižní novinky.

Lucie Hofírková

Základní škola
Čertovská škola – Mikulášská nadílka
V  úterý 5. 12. 2017 k  nám do školy přišel 
opět Mikuláš. Na starosti jej měli žáci 5. třídy. 
Ti si poté zahráli také na reportéry a své zážit-
ky vylíčili v krátké reportáži. Dvě z nich si nyní 
můžete přečíst. 

Mikuláš ve škole 2017
Za Mikuláše, čerta a  anděla byli letos zase 
páťáci. V  osm hodin jsme se začali připra-
vovat, převlékli jsme se, rozdělili balíčky, 
nacvičili si to atd. Jako první jsme šli do  
1. B. Odříkali jsme, co jsme měli a šli jsme dál. 
Měli jsme pro děti nachystané balíčky, které 

obsahovaly ovoce, bonbóny, nutelky, balíčky 
se sušeným ovocem atd. Měli jsme dokonce 
i knihu hříchů a ve druhé třídě bylo dokonce 
třináct zlobivých hříšníků. Ve čtvrté třídě měli 
anděla Bonifáce Schillera s „kouzelnickou hůl-
kou“, to byla štětka do záchodu. Náročný den! 
Ale moc se mi to líbilo.

Sára Eridová, 5. třída
Den 5. 12. byl pro žáky 5. třídy docela výji-
mečný. 5. Třída totiž měla chodit po škole 
jako Mikuláš, čerti a andělé. Každý si do ško-
ly přinesl kostým. A právě druhou hodinu to 
začalo. Poprvé to začalo v 1. B a dále v 1. A, 
těmto dvěma třídám dali andělé ty nejlepší 
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dárky. Ve  druhé třídě to bylo podobné. Ale 
ve třetí třídě to bylo i pro čerty nadělení. Bylo 
tam dokonce 13 hříšníků. Ve třetí třídě už to 
byla klasika, ti už jsou dospělejší než prvňáci 
a druháci. Také dostali pěkné dárky. Nakonec 
čtrťáci. Ti si tam pokřikovali a vůbec nevníma-

li, co jsme říkali. Ale taky dostali dárečky. Celá 
akce proběhla v naprostém pořádku. Všem se 
to  líbilo. Nakonec jsme se vysvlékli a zbytek 
pojedli.

David Hanuška, 5. třída
         Zpracovala: Mgr. Veronika Kosíková

Hasičský sbor
Dobrý den, vážení občané,
od posledního zpravodaje nám utekl už ně-
jaký čas. Rádi by jsme Vás informovali, co se 
v mezičase událo v kroužku Mladý hasič.
Dětem se nechaly vyrobit dresy na závody. Ke 
konci léta jsme s dětmi absolvovali závody ve 
Vlasaticích se dvěma pokusy. Zde se zúčast-
nilo 10 družstev. Při prvním pokusu byly děti 
diskvalifikovány za překročení čáry. Nastal 
druhý pokus, kde naše děti byly v  časomíře 

na 1. místě, ale po ukončení závodu a  vy-
hodnocení času jsme skončili na 6. místě. Od 
umístění nás dělily jen setiny, přesněji 3 seti-
ny. Na první rok závodění to byl velký úspěch. 
Děti pilně trénují a zdokonalují se, za což mají 
náš respekt a velké díky.
Také bych Všem občanům Blučiny popřál 
krásné prožití vánočních svátků, plno poho-
dy, klidu a šťastný nový rok plný úspěchů jak 
v soukromém, tak v profesionálním životě.

Vedoucí kroužku Mladý hasič – Petr Kopřiva
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 v Blučině
Začátek roku se neúprosně blíží a  s  ním je již 
tradičně spjata Tříkrálová sbírka. V  sobotu  
6. ledna 2018 v  dopoledních hodinách do 
Vašich domovů už tradičně zavítají malí ko-
ledníčci, kteří budou zpívat o  narození Páně 
a všem dobrým lidem vinšovat štěstí a zdraví.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou 
sbírku s  úctou ke krásné tradici, kterou kole-
dování přináší. Šíření křesťanského poselství 
nespočívá pouze v  požehnávání příbytků, ale 
také v pomoci potřebným. Proto naši koledníč-
ci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dob-
rovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak 
v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do 
projektů pomoci.
Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivi-
ty a  činnosti Nízkoprahového centra pro děti 
a  mládež Vata v  Židlochovicích, které pomáhá 
řešit problémy mladé generace. Podařilo se nám 
zakoupit dodávku, díky které můžeme efektivně 
rozvážet humanitární pomoc lidem v nouzi v na-
šem blízkém i vzdálenějším okolí. V Domě léčby 
bolesti s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizo-
vali rozlučkovou místnost, kde se pozůstalí loučí 
se svými zesnulými příbuznými.
Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudo-
vání nových jednolůžkových pokojů v hospici 

sv. Josefa a namontovali zde venkovní žaluzie, 
které ochrání pacienty před vysokými letními 
teplotami. U  nás pečujeme nejen o  pacien-
ty, ale i  jejich příbuzné. Úmrtím pro nás péče 
o pozůstalé nekončí, poskytujeme jim i nadá-
le potřebnou oporu i případné rady. Pro tyto 
účely plánujeme vybudovat pietní místo, které 
bude sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní 
hospic sv. Jana zase bude moct zakoupit po-
třebné pomůcky k poskytování lepší péče pro 
nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.
V  Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lo-
kální úrovni. Možná jsou to i  o  vaši sousedi 
nebo známí, kteří využívají pečovatelskou 
službu, humanitární balíčky nebo našli oporu 
v hospicové péči. Díky příspěvkům dokážeme 
naši pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji tak, 
aby nikdo nestrádal.
Poděkování patří především všem dobrým 
lidem za to, že nám pomáhají poskytovat pří-
mou pomoc a péči tam, kde je potřeba.

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové 
sbírky za Oblastní charitu Rajhrad

tel.: 736 529 319
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

www.rajhrad.charita.cz
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Chrámový pěvecký sbor v Blučině
Každý, kdo vnímá, co se kolem děje, určitě za-
znamenal úspěšné působení pěveckého sboru, 
přesněji chrámového pěveckého sboru v  Blu-
čině. Co se dělo uvnitř a  v  souvislosti s  tímto 
pěveckým tělesem, bylo zaznamenáváno do 
ručně psané kroniky. Zápisy jsou doplněny fo-
tografiemi a  pohlednicemi. Kronikářkou byla 
členka sboru paní Libuše Janovská, a  to od 
založení na jaře roku 1993, až do ukončení čin-
nosti v  roce 2016. Zápisy dokumentují, jak se 
sbor vypracovával, byl úspěšný a měl výbornou 
pověst. Není tedy divu, že jeho působení se roz-
šířilo i mimo církevní obřady a za hranice naší 
obce. Autorka kroniky v  zápisech zachycuje 
sbor jako celek, tak i život jednotlivců po dobu 

existence sboru, tj. 23 roků, a to vše je zasaze-
no do veřejného, celospolečenského života. 
Proto tištěná verze kroniky nese název „Jak se 
žije v naší farní rodině“.  Výtisk je v jednoduché 
kroužkové vazbě. Zakoupením tištěné kroniky 
získáte, nebo si doplníte, případně upřesníte 
znalosti veřejného života v naší obci. Kronika je 
také pěkný dárek pro každého zvídavého, pro 
pamětníky, nebo jako vzpomínka na úspěch 
člena rodiny, nebo doplnění rodinné kroniky.
Zájemci o výtisk kroniky se hlaste u paní Li-
buše Janovské, ať osobně nebo na telefonu 
728736802.

Ing. Ladislav Sklenář

Křesťanské Vánoce 
Neděle 24. 12. 2017 10.30 mše sv. – 4. neděle adventní (po mši Betlémské světlo)
   16.30 Troubení muzikantů na hřbitově a pak po celé vesnici
   20.00 mše sv. – Štědrý den (po mši Betlémské světlo)
Pondělí 25. 12. 2017 10.30 mše sv. – Slavnost narození Páně
Úterý 26. 12. 2017 10.30 mše sv. – Svátek sv. Štěpána
Neděle 31. 12. 2017 10.30 mše sv. – svatého Silvestra – Na poděkování Pánu Bohu  
    za přijatá dobrodiní v roce 2017
Pondělí 1. 1. 2018 10.30 mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
PROHLÍDKA FARNÍHO BETLÉMA OD 24. 12. 2017 PO KAŽDÉ MŠI SVATÉ. 
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Farní betlém
Betlém pochází z roku 1985 a jeho autory je 
sochař Jan Kratochvíl a malířka Sabina Kra-
tochvílová. Představuje Pannu Marii a Josefa 
u jeslí s narozeným Ježíškem. Spolu s nimi se 
klanějí Ježíšovi tři králové z Východu. Nesou 
darem zlato, kadidlo  
a myrhu. Další posta-
vou je pastýř stád okolo 
betléma. 
Čelo stolu dole znázor-
ňuje klanějící se po-
stavy, za nimiž vlastně 
stojíme my a rozjímá-
me, jak se projevila Boží 
dobrota, která přináší 
spásu všem lidem.
Pozadí nahoře je roz-
děleno křížem, který 
roste z betléma, na čtyři 
pole. Dvě menší horní, 
vyjadřují obrazy z dáv-
ných dob. Vpravo jsou 
znázorněni Adam a Eva 
první lidé, kteří promar-
nili hříchem svoje přá-
telství s Bohem, ale jim i 
dalším pokolením svitla 
naděje, že přijde Vyku-
pitel a zachrání nás.
Vlevo je Davidův boj s 
Goliášem, který připo-
míná, že Vykupitel, kte-
rý se narodil, je z roku 
Davidova. Zvlášť v této 
scéně je David jasným 
předobrazem Pána Je-
žíše, který je zdánlivě 
bezmocný proti moci 

zla a hříchu. Proti očekávání bezbožné vět-
šiny však vítězí. „Goliáš oloupen, veselme se, 
člověk je vykoupen, radujme se.“
Dvě pole dolní, jsou obrazem naší přítomnos-
ti. V levé části je zobrazena nositelka Nobe-
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lovy ceny míru Matka Tereza z Kalkaty, kde 
se svými sestrami ošetřuje nemocné, krmí 
hladové a probouzí v umírajících naději na 
setkání s Kristem. V pravé části je vyobrazeno 
bludiště našeho života, ve kterém můžeme 
snadno zabloudit, pokud nežijeme v Bohu  

a nemáme správný směr. Přijímáme a zas od-
kládáme různé ideály a naděje, otloukáme 
si „hlavu o zdi“. Tady záleží na každém z nás, 
zda uslyšíme volání Boží milosti, abychom se  
v bludišti života neztratili, aby nás hvězda 
Boží lásky přivedla na kolena – k betlému.
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Piloti 332. Fighter Group na základně Ramitelli

Vzpomínková akce – památník  
Alberta Younga
Při příležitosti obnovení památníku amerického letce Alberta Younga Vás zveme na vzpomín-
kovou akci, která se bude konat 21. ledna 2018 od 13 hodin na náměstí Svobody v Blučině. 

 
Zastupitelstvo obce a  zaměstnanci obecní-

ho úřadu přejí všem spoluobčanům příjemné 
prožití vánočních svátků a  úspěšný vstup do 
nového roku 2018
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Chystání popelnic na třídění  
komunálního odpadu


