Blučina
Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-venkov

Správní obvod: Židlochovice

GPS souřadnice: 49.054967N, 16.644496E

Nadmořská výška: 187 m n. m.

První pís. zmínka: 1240 (778 let)

Počet obyvatel: 2 150

PSČ: 664 56

Adresa URL: www.blucina.cz

O obci
Blučina leží asi 15 km jižně od Brna. Je rozložena při severním úpatí Výhonu (355 m), který
představuje nejvyšší bod Pracké pahorkatiny.

Historie obce
Název Blučina je tvořen s největší pravděpodobností příponou -ina k základu -bluk, značící hukot
vody, tedy místo, kde bylo zvuk vydávaný tekoucí vodou výrazně slyšet, případně kde takový vodní
zdroj, potok, tekl.

Ubytování a restaurace
Stavování či občerstvení poskytuje v obci restaurace - penzion, dva hostince a cukrárna.

Okolí a příroda
Blučinou protéká řeka Cézava, která se nedaleko vlává do řeky Svratky. Obec je rozložena na
severním svahu kopce Výhon (355 m), který je nejvyšším vrcholkem Pracké pahorkatiny. Na stráních kopce
je založena řada vinohradů, sadů a malých políček.

Současnost obce
Občanům je k dispozici pošta, mateřská i základní škola, knihovna s veřejným přístupem na internet,
sportovní hřiště, krytý bazén, tři obchody s potravinami, pekařství, maso - uzeniny, ordinace
praktického a zubního lékaře.

Sportovní možnosti
V Blučině a okolí byla vybudována řada cyklostezek, Brněnská, Velkopavlovická a jiné další. Nedaleko
městečka se můžeme napojit na Jantarovou cyklostezku, mezinárodní cyklistickou trasu vedoucí z Polského
Krakova přes Moravu do Vídně.

Památky a zajímavosti
Dominantou obce Blučina je kostel Nanebevzetí panny Marie, který má vysokou sedlovou střechu. Kostel byl
postaven v románském stylu a to ve 13. století. Později byl přestavěn v renesančním a pozdně gotickém
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slohu.

Doprava
Přes Blučinu projíždí dvě ISD linky:
Linka 151 Brno, Líšeň - Šlapanice - Kobylnice - Sokolnice - Měnín - Židlochovice - Hrušovany u Brna
Linka 514 Modřice - Rajhrad - Blučina - Židlochovice
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