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1/2014 

Blučinský 

zpravodaj 
 

Vážení občané,  

není to tak dlouho, co jsem Vám přál krásné 

svátky Vánoční a už je tu jaro a za pár dní 

budou Velikonoční svátky. Přeji Vám hezké 

prožití těchto svátků. S příchodem jara nastávají pro většinu z nás jarní práce na 

zahradách na polích a vinicích. Zastupitelstvo obce zase připravovalo, co se 

v letošním roce bude v obci dělat a s tím souvisela příprava rozpočtu na rok 2014. 

Jestli dovolíte tak Vám ve stručnosti sdělím, jaké akce jsou v letošním roce 

naplánovány. 

V prvé řadě to je zateplení bazénu. Tato akce musí být do poloviny roku 

dokončena. Máme s tím větší problémy, protože mnoho stavebních prací nebylo 

v době, když se bazén stavěl provedeno podle původní projektové dokumentace. 

Když se rozdělaly stropy, otloukla omítka na budově, tak se zjistilo, že podle 

nového projektu, který se zpracoval na základě původního se to dá těžko udělat a 

když ano, tak by to bylo velmi nákladné. Proto se musíme neustále scházet 

s projektantem, technickým dozorem, zhotovitelem a projektantem, který 

zpracoval energetický audit. Musí se zpracovávat změny v projektu, které splňují 

podmínky udělení dotace. O povolení těchto změn se žádá Státní fond Životního 

prostředí, který změny musí schválit a tím se celá akce prodlužuje. 

Vážení občané, tímto nechci svalovat vinu na naše předchůdce, kteří náš krytý 

bazén postavili, ale chtěl bych jim poděkovat, že bazén se postavil a cca 35 let 

sloužil veřejnosti. Každá doba nese jiné zákony,  vyhlášky a předpisy a o nás 

budou třeba další generace  také psát, jak jsme to dělali špatně, protože 
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technologie a zařízení se rychle mění k lepšímu a ta naše kterou právě provádíme 

bude za pár let již  méně úsporná a zastaralá.  

 

 Další práce na bazénu jsou v rekonstrukci šaten a nevyužitých ploch na 

bazénu. Tato rekonstrukce probíhá a měla by být nejpozději do poloviny května 

provedena. Do provozu bude dáno fit centrum, solárko a masérna. Dále se dělá 

studie do příštích let na vybudování menší haly pro ženy na cvičení aerobiku, 

zumby a ostatních pohybových cvičeních o které je velký zájem. 

    

V současné době se provádí výběrové řízení na zhotovitele akce 

,,Rozšíření hřbitova“, která bude v měsíci červnu zahájena. Dle projektové 

dokumentace činí finanční prostředky na tuto akci 3 500 000,- Kč. 

V rozpočtu na letošní rok máme také budování komunikace v ul. Fialky, 

prodloužení inženýrských sítí v ul. Dukelské. Budou dále prováděny opravy 

chodníků, v prvé řadě chodník u parku na náměstí Svobody a opravy místních 

komunikací. V rozpočtu obce jsou vyčleněny příspěvky organizacím, protože 

zastupitelstvo obce se snaží naše organizace a spolky udržet. Bez finanční pomoci 
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obce by naše organizace pomalu zanikaly. Další akce jsou dětská hřiště, opravy a 

výstavba nových hřišť.  

V současné době probíhá jednání se společností UPC o možnosti 

připojení místního kanálu do každého rodinného domu bez platby za programy 

které dodává UPC. Obec by to stálo finanční prostředky, ale byl by nahrazen 

místní rozhlas. Každý občan by si mohl každý den v určitou dobu pustit televizi a 

přečíst obecní zprávy.  

Vážení občané, v letošním roce zůstávají platby za daň z nemovitostí, 

poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů a poplatek za psa stejné jako 

v minulém roce, ale nedovedu odhadnout jak to bude v příštím roce, jako třeba 

v poplatcích za komunální odpad, kdy v současné době obec doplácí na likvidaci 

domovních odpadů 400 000,- Kč za rok. To ještě nepočítáme likvidaci 

biologického odpadu od občanů (větve ze stromů, tráva, a všechny zbytky ze 

zahrad a z polí), které jsou nám naváženy na skládku a likvidují je zaměstnanci 

obce, kteří je s dopravní firmou nakládají a odváží mimo obec a tam tento odpad 

likvidují. Mnoho obcí již zvýšilo daň z nemovitostí, která zaručuje trvalý příjem 

do rozpočtu obce. Ale tento problém bude řešit již nové zastupitelstvo obce, které 

si v letošním roce zvolíte.  

Já ještě do konce tohoto volebního období bych chtěl ve spolupráci s vámi 

řešit jiný aktuální problém a to jsou krádeže našeho majetku a vloupání do našich 

rodinných domů. Nejsem zastáncem nějakého omezování osobní svobody 

(sledování osob), ale v současné době kdy krádeže a vloupání jsou na denním 

pořádku, chci Vás požádat, jestli máte zájem o zbudování kamerového systému 

obce. Na zastupitelstvu obce jsme tento problém probírali nejsme proti, ale záleží 

jen na většině občanů jestli si to přejí. Proto Vás chci poprosit o vaše stanovisko. 

Své názory posílejte prosím mailem na adresu: starosta@blucina.cz,  

podatelna@blucina.cz, nebo poštou a také do schránky na obecním úřadu. 

V případě Vašeho souhlasu můžeme tento projekt rozjet již v tomto roce. Začínalo 

by se zbudováním asi 4 kamer ve vybraných ulicích, kdy počáteční vložené 

finance jsou cca 500 000,- Kč a každý další rok by se kamery přidávaly do dalších 

ulic dle finančních možností obce.  

Rozpočet obce na rok 2014 je vyvěšen ze zákona na úředních deskách a 

každý občan se k němu může vyjádřit. V letošním roce máme minusový rozpočet 

v částce cca 10 000 000,- Kč, ale můžeme si to dovolit, protože v rezervě máme 

starosta@blucina.cz
mailto:podatelna@blucina.cz
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stále 5 000 000,- Kč na nepředvídané výdaje např. obchvat obce, kamerový systém 

obce, vratky dotací aj. 

V měsíci únoru proběhla za účasti všech dotčených orgánů závěrečná 

kontrolní prohlídka za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí. Sběrného 

střediska odpadů. Všechny dotčené orgány musí vydat stanoviska tj. hasiči 

protipožární stanovisko, JMK provozní řád, Povodí Moravy havarijní plán, 

Odbor dopravy dopravní řád a předat Stavebnímu úřadu, který potom vydá 

kolaudační rozhodnutí. Věřím, že v měsíci dubnu bude provoz na sběrném 

středisku odpadů zahájen. 

 

Vážení občané, chci poděkovat zastupitelstvu obce, že za dobu kterou 

jsme zde byli zvoleni jsme nikdy neměli úvěry, dluhy a půjčky, a to proto že, jsme 

vždy  sestavovali rozpočet obce na každý rok, tak jak jsme se domnívali, co je pro 

obec potřebné. I když někteří občané mají námitky, že na některých paragrafech 

v rozpočtu máme velké částky, my o nich víme, že se třeba neuskuteční, ale 

přijdou nenadálé situace, které nemáme ve schváleném rozpočtu. Tyto finance si 

můžeme převést z těchto kapitol a tím neporušíme rozpočtovou kázeň, která je 

dána ze zákona. Za porušení rozpočtové kázně hrozí obci pokuta ve výši 500 000,- 

Kč. Pokud se tyto částky nevyčerpají, přechází opět do přebytku roku a použijí se 

v dalším roce. 

V současné době, když žádáme o dotaci a je nám sdělováno, že 

zastupitelstvo obce hraje líbivou politiku a nezvyšujeme daně, tak zastupitelstvo 

naší obce dospělo k názoru, že když obec není po finanční stránce moc špatně, tak 

pro naše občany je lepší daně nezvyšovat, na obci budovat potřebné věci pro 

každodenní život občanů a nebudovat akce, které by obec zadlužili v příštích 

letech formou úvěru při výstavbě, nebo později při údržbě a provozu. 
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Vážení občané, na březnovém zastupitelstvu obce bude hlavní bod 

rozpočet obce na rok 2014. Pevně věřím, že nám věříte, že se snažíme obec 

zvelebovat ale nezadlužovat. 

Josef Srnec  -  starosta obce Blučina 

Matrika obyvatel za rok 2013 

Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 2148, z toho mužů 1050 a žen 1098 

Průměrný věk v naší obci 40 let, z toho muži 41 let a ženy 42 let 

Narozeno: 19 dětí z toho 11 chlapců a 8 děvčat 

Úmrtí: 20 z toho 5 mužů a 15 žen 

Uzavřené sňatky: na obci 8, v kostele 3 

Zlatých svateb: 3 

12 jubilantů v rozmezí 90-100 let z toho 11 žen a 1 muž 

Odstěhovaní z Blučiny: 17 

Marcela Čaňová 

Informace o událostech řešených Městskou policií Židlochovice 

za období 1.1.2013-31.12.2013 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a 

plnění dalších úkolů podle zákona č.553/1991 Sb., nebo podle zvláštního zákona, 

řešila na území obce Blučina tyto přestupky: 

23 přestupků – nedovolené stání, zastavení, vjezd na Výhon 

67 – překročení nejvyšší dovolené rychlosti 

5 – rušení nočního klidu 

9 – neoprávněné poškození nebo zabrání veřejného prostranství 

3 – skládka, odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa 

4 – úmyslné narušení občanského soužití 

6 – odstavené silniční vozidlo (vrak) 

3 – postoupení správnímu orgánu (doprava) 

7 – předáno PČR (krádeže, řízení bez řidičského oprávnění) 

MP přijala 51 telefonických oznámení od občanů. 

 

Další činnost: 

40 – kontrola prodejců v obci 

12 – kontrola podomních prodejců 
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1 – převzetí a odevzdání nalezených věcí (doklady) 

13 – odchyt psů 

12 – usměrňování dopravy (pohřby, nehody) 

průběžně – kontrola mládeže (zastávka bus, koupaliště).  

Přistižení skupiny mladistvých při prokopnutí skleněné výplně u pošty, zadrženi 

dva mladiství, jeden zraněn a oba pod vlivem alkoholu, přivolána RLP, která 

mladíka převezla do nemocnice. 

3 – spolupráce s HZS a SDH (dopravní nehoda, požár trávy) 

průběžně – kontrola rybníka 

23 – kontrola podezřelých osob 

3 – výjezd alarm ZŠ 

11 – řešení opilců 

6 – řešení cikánů zastavujících vozidla 

2 – odstranění kadáveru (1x srna, 1x zajíc) 

2 – kontrola nedovolené těžby dřeva 

1 – otevření domu 

 

MP se dále podílí svou přítomností na prevenci kriminality a přispívá k ochraně a 

bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží na bezproblémový průběh kulturních, 

sportovních a společenských akcí. Spolupracuje s pracovníky obce na přechodech 

pro chodce a podílí se na bezpečnosti a plynulosti provozu v obci. Provádí 

kontrolu hřbitova a rozhledny. Spolupracuje s OÚ Blučina, PČR, HZS a SDH. 

Zajišťuje kontrolu a napojení ZŠ na pult centrální ochrany městské policie. 

 

Kontaktní telefonní čísla: 

547 238 215  telefon 

604 290 319  pohotovostní mobil (nepřetržitý provoz) 

str. Šebek – MP Židlochovice 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Blučině 

V letošním roce 2014 plánujeme uspořádat: 

29. března – sběr železného šrotu  

7. června – Oslavy 130. let založení hasičského sboru Blučina 

září – říjen – proběhne tradiční Drakiáda pro děti 

Náš sbor se i v letošním roce bude účastnit několika výročí okolních sborů, kde 

budeme vystavovat naši historickou i současnou techniku. Seznam a pozvánky 

na tyto oslavy bude průběžně vyvěšován v naší nástěnce u pošty. 
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Blučina je zřízena v kategorii JPO III/1 

a tím zajišťuje výjezd zmenšeného družstva v počtu 1+3. Vyjíždí do 10 minut po 

vyhlášení poplachu jednotce.  

K 1.3.2014 má naše jednotka celkem 17 členů ( 1x – velitel jednotky, 2x – velitel  

družstva, 6x – strojník a 8x – hasič ). 

Naše jednotka od 1. ledna vyjela celkem k 10ti událostem: 

1.2.2014 – Blučina – zahoření kabiny chladírenského automobilu 

23.2.2014 – Blučina – planý poplach 

25.2.2014 – Židlochovice – požár trávy Výhon lokalita Strže 

26.2.2014 – Blučina – požár trávy u hřiště za chovatelnou 

10.3.2014 – Židlochovice – požár trávy nad starou bažantnicí 

10.3.2014 – Židlochovice – vyhledávání pohřešovaných osob – pohotovost 

14.3.2014 – Blučina – planý poplach 

18.3.2014 – Židlochovice – požár trávy Výhon lokalita Strže 

20.3.2014 – Blučina – požár trávy Výhon 

20.3.2014 – Židlochovice - požár trávy Výhon lokalita Strže 

 

Michal Sládeček ml. 

Mateřská škola 

Mateřská škola nový rok 2014 zahájila divadelním představením - Hvězdné 

pohádky a kouzlením s Katonas v měsíci lednu. V únoru jsme byli v divadle 

Bolka Polívky na představení - Tetiny na dvorku. Zdraví otužujeme plaváním a 

saunováním dětí. Masopustní odpoledne s rodiči se nám vydařilo 4.3.2014 a 17.4. 

jsme si zahráli na indiány při muzikoterapii. Se zimou se rozloučíme 

21.3.2014  vynesením Mořeny. V dubnu pojedeme do divadla Radost  a při 

canisterapii  dětem zábavnou formou vysvětlíme jak se chovat ke psům, 

abychom  předcházeli zraněním. Hudební potěšení s vážnou hudbou nevážně se 

bude konat 13.5.2014 v mateřské škole. Na celodenní výlet pojedeme do ZOO s 

dinoparkem ve Vyškově 15.5.2014. Den maminek plánujeme oslavit v pátek 

16.5.  v 15,00 hodin a pozveme všechny maminky a babičky z Blučiny. Divadlo 

Bolka Polívky pro nás připravilo 29.5.2014 pohádku - Jak se Honza dostal na 

hrad. MDD oslavíme se zvířátky - pejsky, opičkami a hady. Rozloučení se 

školním rokem 2013/2014 spolu s rodiči se uskuteční 12.6.2014, navštíví nás Pat a 

Mat. Skákací hrad a táborák pro děti z mateřské školy bude dopoledne 26.6.2014. 

Provoz mateřské školy o letních prázdninách bude v červenci. V měsíci srpnu je 

MŠ uzavřena.  
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Masopustní odpoledne s rodiči.   Indiáni při muzikoterapii 

Irena Nosková – ředitelka MŠ 

 Základní škola 

V únoru naši školu navštívili lidé ze sdružení Slepíši. Děti se díky nim 

seznamovaly se životem handicapovaných. Na vlastní kůži si vyzkoušely, jak se 

žije hlavně nevidomým lidem. Několik dlouhých minut vnímaly svět kolem sebe 

jen s pomocí sluchu a hmatu. Se šátkem na očích procházely neznámou cestu 

s bílou holí. Ve společnosti vidoucích i nevidomých lektorů prožily zajímavé 

dopoledne. 

…vyzkoušela jsem si , jaké to je, být slepá. Byla to sranda být na chvíli slepá, ale 

nevydržela bych být slepá pořád.... 

…učili nás, jak slepému pomoci a ukazovali nám, co slepí umí vyrobit 

z keramiky. Byly to nádherné sochy, které bych neudělala ani já…. 

…můj kamarád šel dělat slepce, chodil s berlí a málem narazil…. 

…skoro slepý pán nám říkal, že slepci můžou dělat všechno co my…. 

…když jsem oslepl, připadalo mi, že moje ostatní smysly byly o něco lepší než 

před tím…. 

…chci zůstat takový, jaký jsem…. 

připravili žáci 5.třídy ZŠ Blučina 
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Judo Orel Blučina – historie a současnost 

Náš oddíl byl založen v září roku 1996. A hned od 

ledna 1998 je součástí Českého svazu Judo. Kromě několika 

historicky významných medailových umístění jak v republikovém měřítku, tak 

v měřítku mezinárodním, oddíl zaznamenal významnou změnu v září roku 2007. 

V tomto roce se oddíl rozdělil a v Blučině zůstalo na tatami dále cvičit asi dvacet 

dospělých judistů. Okamžitá aktivita vedla k novému náboru mladých judistů a 

v tomto režimu jsme pokračovali na začátku každého školního roku. 

 V současné době k 1. 1. 2014 má oddíl 90 členů, kteří se schází na tréninky 

rozděleni do pěti věkových skupin. Nejpočetnější skupina nese název „Judistická 

školička“. Tato skupina předškolních dětí čítá 33 členů a trénuje rozdělena do 

dvou dnů. Druhou skupinu „Nováčci“ navštěvuje 17 dětí, skupina „Přípravka“ 

má 14 členů a nejstarší nedospělá skupina s 10 členy je skupinou závodní a nese 

název dle věkové kategorie - „Starší žáci“. Pátou skupinu tvoří dlouhodobě 

trénující dospělí judisté ve věku od 16 do 42 let. 

 Aktuálně působí v našem oddílu tři trenéři, kteří mají věkové kategorie 

rozděleny dle vlastní kvalifikace, zkušeností a osobního záběru. Cílem 

pravidelných tréninků je vychovat z dětí všeobecně připravené sportovce. Judo 

totiž není pouze úpolový sport, jak je v poslední době skloňováno a 

propagováno. Judo je především výchovný systém, který v sobě zahrnuje velmi 

široké spektrum schopností a dovedností, které u svěřenců stimulujeme. 

V případě, že se v průběhu své sportovní „kariéry“, kterýkoliv z judistů rozhodne 

pro jiný sport, odchází z našich tréninků výborně všeobecně připraven jak po 

fyzické, tak po psychické stránce. Neváhejte a klidně navštivte naše tréninky ať už 

je vám 5 či 50 let. Členy přijímáme celoročně. 

Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř 

 

Jarní úklid – Orel Blučina 

Dost často se setkávám s názorem, že lidem je jejich okolí lhostejné. Prý se každý 

stará většinou jen sám o sebe, svoji rodinu a majetek. To jak vypadá naše okolí 

nás prý přestává zajímat. Počet odpadků v přírodě a našem okolí roste a 

důvodem je možná i to, že pokulhává výchova v rodině. Vždyť proč bych se 
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snažil, když z toho nic „nekápne“. A vůbec, já jsem přece ten nepořádek neudělal 

. . . 

 

 
 

O tom, že to není až zase tak velká pravda, jsem se sám na vlastní kůži přesvědčil 

v sobotu 8.3. kdy místní jednota Orel zorganizovala jarní brigádu. Ta byla 

zaměřena na úklid kolem silnice do Opatovic a cyklostezky, která vede kolem 

Šéby. Bylo sesbíráno celkem 25 pytlů odpadků.  

Tímto ještě jednou děkuji všem zúčastněným brigádníkům. Pocit z dobře 

vykonané práce je k nezaplacení . 

Ing. Petr Závodník 

místostarosta Jednoty Orel Blučina 

Divadlo 

Dětský Divadelní a loutkářský soubor uvede koncem března představení 

„Sněhurka a 7 trpaslíků.“ První dvě představení sehrajeme pro místní Mateřskou 

a Základní školu. Potom pojede soubor na Krajskou přehlídku do Třebíče a 

později do Hustopeče na Dny divadel pro děti. Rádi bychom tuto veselou 

pohádku sehráli i v Lidovém domě pro veřejnost. Termín tohoto představení se 

dozvíte později z plakátů a z místního rozhlasu. 

Hana Kratochvílová 
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Pozvánka do rajhradského hospice sv. Josefa 

V letošním roce si připomínáme již 15 let od přijetí první pacientky do 

rajhradského hospice. Tato skutečnost láká zalistovat v archivních materiálech, 

výročních zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od pamětníků 

sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních.  

Více jak před dvaceti lety 

vznikal rajhradský hospic 

z iniciativy pracovníků České 

katolické charity, která 

zahájila svoji činnost ihned po 

listopadových událostech v 

roce 1989.  Jednou z 

jejích prvních aktivit byla péče 

o nemocné v domácím 

prostředí. Na ni navázal v roce 

1994 projekt Domu léčby 

bolesti s hospicem sv. Josefa. Diecézní charita Brno začala v roce 1995 přestavbou 

bývalých vojenských kasáren stojících na pozemku kláštera sester Těšitelek 

Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě. První dotaci na tento projekt obdržela 

Diecézní charita Brno v září 1995 od Ministerstva zdravotnictví. Stavba byla 

slavnostně zahájena 9. října 1995 a celý projekt byl zasvěcen sv. Josefovi. V roce 

1996 a 1997 uvolnilo ministerstvo zdravotnictví další finanční prostředky. V roce 

1998 obdržela Diecézní charita Brno dotaci na výstavbu kuchyně a v prosinci 

téhož roku se započalo s její výstavbou. Významnou finanční podporu poskytl 

hospici Magistrát města Brna. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa s padesáti 

lůžky zahájil provoz 1. dubna 1999 a patří k největším zařízením tohoto typu v 

Evropě.   

Při příležitosti 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa se uskuteční několik 

akcí. Nejdříve přijměte co nejsrdečnější pozvání na putovní výstavu fotografií 

„Být nablízku“ věnované službě nemocničních kaplanů, kterou slavnostně 

otevřeme v úterý 18. března 2014  ve  14,30 hod. v  přízemí Domu léčby bolesti 

s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. 

Autorem snímků je mladý, talentovaný fotoreportér MF Dnes,  Filip Fojtík, 

dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards 

za snímek „Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí“ (2010) a za soubor „Stáří“ 
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(2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét 

za soubor „Boží služebníci“.   

Výstavu zaštítilo Arcibiskupství olomoucké s Fakultní nemocnicí Olomouc, ve 

spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů ČR a Domem léčby 

bolesti s hospicem sv. Josefa. „První snímky vznikaly loni v červenci v našem 

hospici, kdy mne autor mile překvapil svým profesním a hluboce lidským 

přístupem k nemocným. Po dva dny Filip Fojtík doprovázel P. Jana Zachovala a 

mne při naší službě“, říká nemocniční kaplanka hospice sv. Josefa Mgr. Zita 

Havlenová.  Fotografie zachycují pacienty v mezních životních situacích, kdy jim 

jsou na blízku nemocniční kaplani v mlčení, naslouchání, rozhovorech, četbě 

Božího slova, udělováním svátostí, podáváním Eucharistie, modlitbách a při 

bohoslužbách. Z Rajhradu pokračoval autor ve fotografování v nemocnicích, 

hospicích a sociálních zařízeních v Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a 

Ostravě.   Fotografie si můžete prohlédnout v rajhradském hospici sv. Josefa do 

22. dubna 2014, vstup na výstavu je volný.  

29. a 30.dubna proběhne oslava 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa 

v Rajhradě spojená s prohlídkou hospice a také setkání bývalých zaměstnanců.  

V neděli 18. května ve 14 hodin zveme všechny příznivce, kteří chtějí svojí účastí 

podpořit činnost a poslání DLBsH sv. Josefa na benefiční koncert sboru Brno 

Gospel Choir. Koncert je současně poděkováním tříkrálovým asistentům a 

koledníkům za jejich obětavou pomoc při Tříkrálové sbírce. Koncert se koná 

v kostele Božského srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek v areálu rajhradského 

hospice. 

Těšíme se na vás, určitě se k nám přijeďte podívat!    

Ing. Hana Bělehradová   

Oblastní charita Rajhrad  

 

Očista Výhonu 

V letošním roce opět proběhne jarní úklidová akce „Očista Výhonu“. 

Sraz účastníků bude 5.4.2014 v 13:30 hod. u Akátové rozhledny, kde se rozdělí 

trasy a sběrné pytle. Akce proběhne pouze za příznivého počasí a po skončení je 

zajištěno občerstvení. Podrobnější informace budou upřesněny obecním 

rozhlasem a vyvěšeny na nástěnkách.  

Pavel Šťastný 
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Tříkrálová sbírka - výsledek 

Česká katolická charita pořádala v prvních lednových dnech celorepublikovou 

Tříkrálovou sbírku určenou pro lidi v nouzi. 

Jednota Orel Blučina, která organizovala tuto sbírku v Blučině, oznamuje, že bylo 

vybráno a odesláno na účet České katolické charity 

55 454 Kč 
Pro zajímavost uvádíme statistiku vybraných bankovek a mincí:  

 2000 korun 1 ks 

 500 korun 8 ks 

 200 korun 74 ks 

 100 korun 203 ks 

 50 korun 180 ks 

 20 korun 182 ks 

 10 korun 137 ks 

 5 korun 43 ks 

 2 korun 39 ks 

 1 korun 51 ks 

Všem dárcům děkujeme za finanční dary a koledníků za ochotu podílet se na 

sbírce, která pomáhá potřebným. 

Jana Jedličková  

Jednota Orel Blučina 

 

Slovo k Velikonocům - (podle 9. kapitoly Janova evangelia) 

 O Velikonocích (večer na Bílou sobotu při velikonoční vigílii) tradičně 

Církev křtí, zvláště pak dospělé katechumeny. Ve křtu je člověk vysvobozen 

z temnot a osvícen. Je uschopněn žít jako syn světla a posvěcen královským 

pomazáním. Na druhého se pak snaží dívat jako křesťan srdcem. A ptá se: co je za 

jeho slovy, za jeho skutky, za jeho obličejem? Co nevidím přímo, co se skrývá za 

výrazem jeho tváře, za tónem hlasu? Ptej se svého srdce, aby Ti řeklo: s kým 

mluvíš? Aby ti ovšem řeklo pravdu, musí být tvé srdce nasměrováno na Boha, 

formováno Bohem a Jeho slovem: „Jste světlem v Pánu“ a „Probuď se, spáči, 

Kristus tě osvítí“! Bůh se tak postupně stává Tím jediným, co bezpodmínečně 

nutně potřebuješ, jedinou hodnotou tvého srdce: „Slyš, Izraeli, Hospodin JE 

JEDINÝ!“   

 Každý člověk dostává ve křtu a v každodenním praktikování života z 

víry a ve víře oči a světlo pro srdce! Chceš-li poznat Boha a setkat se s Ním, musíš 

jít k Ježíšovi. Ježíš se zjevuje tomu, kdo je ochoten ho přijmout. Jít k tomu, který 

sám o Sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a ŽIVOT“. Ano, jistě pravda a ŽIVOT jsou 

dnes veliké hodnoty, které v současném světě chybí, ale jak se k nim dostat? Ježíš 

je i Cesta! Proto poznáváme Ježíše, milujeme Ježíše, proto vyznáváme víru 

v Něho, abychom dosáhli Pravdy a ŽIVOTA. Plně se nasytíme Pravdou, až ji 

uvidíme tváří v tvář: „Nyní vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme 
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tváří v tvář…“ a apoštol Jan dodává: „Milovaní, už teď jsme Boží děti, ale čím 

budeme není ještě zřejmé. Víme však, že až On se ukáže, budeme mu podobní, a 

proto Ho budeme vidět tak, jak je“. To je veliké zaslíbení.  

 A tak se každé prohlédnutí stává pobídkou k rozhodnutí: půjdu za 

poznaným nebo nepůjdu?!? Ježíš je kámen, o který se zakopává. Lidé chtějí 

směřovat k Bohu a říkají, že jsou různé cesty… Pro křesťana (a pro člověka, který 

vyrostl v naší zemi, kde po tisíc let křesťanství žije a je zakořeněné) však platí: 

řekni, co soudíš o Ježíši Kristu a hned bude jasné, jak vypadá tvůj obraz Boha a 

kam v životě směřuješ. Existuje rozdíl mezi životem a poznáním, je podstatný 

rozdíl, jestli člověk žije, nebo jen poznává život. Je tedy protiklad mezi životem a 

poznáním.  

 Gnostik je ten, jehož největším štěstím je poznání. Křesťan je ten, jehož 

největším štěstím je ŽIVOT. A Život je náš Pán Ježíš Kristus. On nám říká: „Já 

Jsem Cesta, Pravda a ŽIVOT.“  Jeho následovat. Jeho poslouchat. Jemu se 

podřídit: „Viděl´s Ho, je to Ten, kdo s tebou mluví!“ a on na to řekl: „Věřím, Pane, 

a padl před ním na kolena.“  

 Přeji každému z nás, aby dospěl až do tohoto posledního jmenovaného, 

aby žil skutečný a pravý ŽIVOT a poznal v něm své pravé štěstí. Kéž i ty letošní 

velikonoční svátky k tomu přispějí.  

P. Dr. Hynek Šmerda, blučinský farář 

Křesťanské velikonoce 2014 v Blučině  

13.dubna  10:30 hod.  Květná neděle – mše sv. s průvodem 

15.dubna  17:30 hod.  Úterý Sv. týdne – mše sv. 

17.dubna  17:30 hod.  Zelený čtvrtek  – památka poslední večeře Páně 

18.dubna   15:00 hod.  Velký pátek – Křížová cesta 

  17:30 hod.  bohoslužba s uctíváním Kříže 

19.dubna   20:00 hod. Bílá sobota – Velikonoční vigílie 

20.dubna  10:30 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční 

21.dubna  10:30 hod. Pondělí velikonoční – mše sv. 

Předvelikonoční svatá zpověď: 

Úterý 15. 4. 2014 – před a po mši svaté  

 

Místní skupina Český Červený Kříž 

Letošní rok 2014 je pro MS ČČK Blučina významný, protože slavíme 

60.výročí jejího založení. Dne 13.2.1954 se několik občanů rozhodlo založit MS 

ČSČK nyní ČČK Blučina. První výbor tvořilo osm členů: Paní Jedličková Růžena, 

pan Bartl Josef, paní učitelka Schilldbergerová Milada, paní Haňková Jarmila, 
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paní učitelka Schäfrová Antonie, paní Böhmová Eliška, paní učitelka Jedličková 

Marie a pan Sklenář Karel. Je potěšující, že ze zakládajících členek žije paní 

Růžena Jedličková a paní Eliška Böhmová - Bukovinová. V současném výboru 

MS pracují vnučky zakládajícího člena pana Josefa Bartla, Zlatka Kubíčková a 

Ludmila Studená. Naše skupina byla vždy početná, mívala až 220členů. 

Po roce 1989 dochází nejen cestou přirozenou k ubývání členů. Největší 

úbytek byl v roce 2011, kdy své členství zrušilo 35 lidí. Důvodem bylo zvýšení 

členského příspěvku z 20,-Kč na 100,-Kč a z 50,-Kč na 200,-Kč. I když každý rok 

přijímáme nové členy především z rodin současných členů, máme nyní jen 142 

přispívajících členů. Naše MS se vždy podílela aktivně na činnosti Okresního 

výboru nyní Oblastního spolku ČČK Brno-venkov. V této činnosti pokračujeme i 

nyní. V roce 2013 Valná hromada zvolila předsedkyni naší MS paní Helenu 

Špondrovou do funkce místopředsedkyně Výkonné rady a paní Ludmilu 

Studenou do Dozorčí rady OS ČČK Brno-venkov. Naše snahy o zdravotní osvětu 

narážejí na nezájem nejen občanů, ale i našich členů. Zdravotní přednášky i 

školení První pomoci zařazujeme do programu našich členských schůzí. Daří se 

nám pokračovat ve všeobecně prospěšné činnosti, která byla po všechny roky 

místní skupinou organizována. 

V roce 2013 se nám podařilo několik zdařilých akcí. Dne 21.4.2013 jsme 

navštívili hru “V+W Korespondence“ v divadle Reduta, autobus platilo divadlo. 

Dne 18.5.2013 na zámku ve Slavkově nás potěšil koncert „Z operety do operety“, 

všechny náklady si účastníci hradili individuálně. Mimořádným zážitkem byla 

pro 19 občanů návštěva 12 koncertů v době od 1.6. - 29.6-2013, kdy se konal 

v Jihomoravském kraji 18.ročník Concentus Moraviae, jehož náplní byla stará 

hudba pod názvem “Italské slunce“. Dne 31.5.2013 jsme pro našich 32 dětí a 20 

dospělých zajistili návštěvu baletu v Janáčkově divadle „Sněhurka a sedm 

trpaslíků“. Autobus opět platilo divadlo. Dne 9.9.2013 v Mahenově divadle, při 

zahájení div.sezóny, jsme zažili krásné představení „Králova řeč“, které diváci 

odměnili potleskem ve stoje. Představitel hlavní role Martin Sláma je nominován 

v širším výběru na cenu Thálie a od diváků získal cenu „Diva“ za nejlepší 

herecký výkon v roce 2013. Dne 5.12.2013 opět v Janáčkově divadle 39 dětí a 41 

dospělých shlédlo představení „Betlémská hvězda“. Po skončení přišel za dětmi 

Mikuláš s andělem i čertem a rozdal všem dětem, které se za ním nebály přijít na 

jeviště, pěkné dárky. Mimořádně bylo povoleno i focení na jevišti s Mikulášovou 
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družinou. Podařilo se nám splnit i oba plánované zájezdy. Dne 31.8.2013 pro 30 

dětí a 25 dospělých se uskutečnil zájezd do ZOO Brno spojený s jízdou lodí na 

hrad Veveří. Tam byla výstava draků, prohlídka hradu a akcí, které probíhaly na 

nádvoří. Kromě zážitků na hradě a v ZOO, si děti ze ZOO ještě odnesly dárky, 

protože v ZOO probíhala oslava 60.výročí jejího založení. Zimní zájezd byl dne 

27.12.2013 pro 19 dětí a 35 dospělých. Začínali jsme v Brně v Letohrádku 

Mitrovských, kde byla velice pěkná výstava „Nekonečný příběh Jablonecké 

bižutérie“ a ještě i výstava betlémů a vánočních výzdob. Na oběd jsme se zastavili 

ve Svitavách a pak pokračovali do Rychnova nad Kněžnou. Tam již po 

17.připravili výstavů betlémů především z oblasti Orlických hor. Před vlastní 

prohlídkou nám p.dr.Tydlitát popovídal o historii pořádání výstav a upozornil 

nás na zajímavosti a novinky, které tam byly. Zvláště nám doporučil, abychom si 

prohlédli krásné vánoční ozdoby na stromech, kterých tam bylo hodně. Ženy 

v Rychnově soutěží, která zajímavější a krásnější ozdoby pro tuto výstavu 

zhotoví. Odtud jsme jeli do Chotovic podívat se na rozsvícený dům, který jste 

určitě někteří z vás viděli v televizi. Ale toto nelze srovnávat s osobním zážitkem 

při pohledu na nádherně svítící dům. Jako poděkování p.Truncovi jsme společně 

s dětmi zazpívali koledy.  

Paní Libuše Janovská má na starosti zasílání blahopřání ke kulatým 

narozeninám a významným životním událostem. V roce 2013 poslala 46 přání a 

11 kondolencí. Ke konci roku všem členům i spolupracujícím partnerům zasíláme 

vánoční a novoroční přání, které zhotovuje paní Marie Ševčíková. Daří se jí vždy 

nás mile překvapit a potěšit výběrem textu i obrázku. Členkám starší 80ti let 

k přání přidáváme ještě ovocný balíček. V roce 2013 nám zpestřili program 

výroční schůze Petr a Marie Šenkýřovi prezentací fotografií z našich zájezdů. Na 

oplátku se 12 členů naši MS dne 24.5.2013 podílelo na organizaci akce „Noc 

kostelů“. 

Činnost MS ČČK Blučina se daří udržovat a naplňovat obětavostí i 

ochotou darovat svůj čas pro druhé především díky naší předsedkyni a všem 

členkám výboru. Poděkování patří i Zastupitelstvu obce Blučina za finanční 

příspěvek, bez něhož bychom nemohli naše akce uskutečnit. 

Mgr. Věra Figurová 

místopředsedkyně MS ČČK Blučina 
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Jarní výstava 

Ve dnech 22.-23.3.2014 pořádal Dámský klub a Orel Blučina jarní jarmark 

s názvem „První jarní den“.  3x foto Karel Pekárek, Brno. 
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Zpravodaj vydává obec Blučina v nákladu 600 výtisků, email: zpravodaj@blucina.cz 
Za jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů odpovídá jejich autor. 

Odpovědný redaktor Ing. Petr Závodník 

Ženský pěvecký sbor Blučina a mužský pěvecký sbor Chrlice pořádají 

v sobotu 3.5.2014 od 19 hod. v Lidovém domě v Blučině 

ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM 

Vystoupí pěvecké sbory: 

- ženský sbor Rozmarýna Újezd u Brna 

- ženský sbor Blučina 

- mužský sbor Šatavan Žabčice 

- mužský sbor Zvonica Chrlice 

Dále vystoupí v sólech a duetech zpěváci z vesnic: Blučina, Moutnice, 

Opatovice, Chrlice, Tuřany a Klobouky u Brna. 

Hraje cimbálová muzika SYLVÁN z Brna. 

 

mailto:zpravodaj@blucina.cz

