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3/2014 

Blučinský 

zpravodaj 
 

Vážení občané,  

právě držíte v ruce poslední číslo zpravodaje 

obce Blučina v tomto volebním období, a 

proto mně dovolte na úvod pár slov. V prvé 

řadě bych Vám chtěl jménem svým a 

jménem celého zastupitelstva obce 

poděkovat za důvěru, kterou jste nám 

v tomto volebním období dali. Snažili jsme se pracovat tak, abychom uskutečnili 

akce, které jsme si na začátku volebního období dali do programu. 

Byla provedena intenzifikace čistírny odpadních vod, která stála cca 42 

miliónu Kč bez DPH, dále bylo postaveno sběrné středisko odpadů v hodnotě 4 

300 000 Kč včetně DPH. V současné době probíhá „rozšíření hřbitova“, na který je 

rozpočet 3 500 000 Kč.  Kvůli špatným povětrnostním podmínkám se termín 

dokončení asi prodlouží, ale věřím, že v letošním roce se podaří tuto akci 

dokončit. Byly prováděny opravy chodníků a komunikací, hlavním bodem byla 

oprava chodníku u parku na náměstí Svobody. V ulici Komenského bylo 

postaveno nové parkoviště v hodnotě 500 000 Kč včetně demolice domu. Další 

větší akcí bylo zateplení krytého bazénu a celková rekonstrukce budovy. Díky 

zateplení, kdy se muselo provést posouzení stavu budovy, zjistil statik, že hrozí 

zřícení stropu nad bazénem, protože ocelová konstrukce byla po 35 letech 

zkorodována. Z tohoto důvodu byl bazén začátkem března letošního roku 

uzavřen. Zateplení, rekonstrukce, a přestavba šaten stála cca 12 000 000 Kč.  

Vážení občané, mnoho času nám zaberou jednání a práce kolem obchvatu 

obce. Rozesílali jsme vlastníkům pozemků pod obchvatem žádost k podpisu 

souhlasu se stavbou, který je potřeba k tomu, aby se mohlo pokračovat 

v projektování obchvatu. V dopise jsme informovali vlastníky, že se nejedná o 

žádné závazné stanovisko, ale Krajský úřad potřebuje vědět, že vlastníci se 

stavbou souhlasí a nebude vyhozeno pár miliónu za projektové dokumentace. 
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Závazné podmínky prodeje budou projednávány až při uzavírání smluv. 

Až při podpisu smlouvy se obě strany zavazují plnit obsah smlouvy, na které se 

svobodně a dobrovolně dohodli. Mám z toho špatný pocit, protože podpisem 

souhlasu stavby se o nic nejedná, tak již nám chodí nesouhlasy od vlastníků, kteří 

v naší obci nežijí a ani neuvedou důvod. Budou to složitá jednání a časově 

náročná, protože vlastníků pozemků je kolem 230. 

Velkým problémem naší obce je nadměrná automobilová doprava. 

Mnoho občanů se domnívá, že je to způsobeno dopravním omezením tranzitní 

kamionové přepravy po staré silnici z Břeclavi až do Židlochovic a z druhé strany 

z Rajhradu a Vojkovic. Naší obci to spíše ulehčilo, protože většina kamionu 

jedoucích z Břeclavi jela po staré silnici, aby nemusela platit mýtné a odbočila na 

Blučinu a najela na dálnici na Brno. Dnes už se kamiony jedoucí z Břeclavi po 

staré silnici nebo z Brna přes Rajhrad do Blučiny nedostanou. Domníváme se, že 

hlavní problém v nárůstu dopravy v naší obci je, že Ředitelství silnic a dálnic a 

Správa a údržba silnic JMK nedovedou zkoordinovat plán oprav. Podrobnější 

informace si můžete přečíst ze zápisu Odboru dopravy z našeho jednání. Vážení 

občané, dálniční křižovatka u Blučiny byla v minulých letech vybudována, 

zapsána do map jako přivaděč na dálnici a proto počínaje ministerstvem dopravy, 

Krajským úřadem nebo Odborem dopravy není možnost na silici II/ 416 dělat 

nějaká omezení. Tyto problémy by měl vyřešit až obchvat naší obce. 

Vážení občané, přejeme Vám pevné zdraví a co nejméně takových 

problémů, které nám znepříjemňují život v naší obci a o kterých nemůže 

zastupitelstvo obce rozhodnout samo. 

Josef Srnec  -  starosta obce 

 

Volby 

Ve dnech 10. 10. - 11. 10. 2014 se budou v naší obci konat volby do zastupitelstva 

obce a volby do Senátu  Parlamentu ČR  a to: 

v pátek   dne 10. 10. 2014  od  14:00 hodin  do  22:00 hodin 

v sobotu  dne 11. 10. 2014  od  08:00 hodin  do  14:00 hodin 

Místem konání voleb je budova Radnice, Nám. Svobody 119 

Pro okrsek č. 1 – přízemí – Obřadní síň – pro voliče bytem ulice: Komenského, Na 

Cézavě, ul. 9. května, Na Lázních, nám. Svobody, Havlíčkova, Sokolská, 

V Humnech. 

Pro okrsek č. 2 – 1. patro – zasedací místnost – pro voliče bytem ulice: Měnínská, 

Hřbitovní, Zahradní, Na Příkopech, Příční, Nová, Návrší, Sportovní, Osvobození, 

U Hájičku, Dukelská, Fialky. 
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Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním 

průkazem. 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb volební lístky.  Ve dnech 

voleb si může volič vyzvednout hlasovací lístky i  ve volební místnosti. 

V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto 

uskuteční: 

 

v pátek   dne  17. 10. 2014  od  14:00 hodin  do  22:00 hodin 

v sobotu dne  18. 10. 2014  od  08:00 hodin  do  14:00 hodin 

 

Jak se volí do Senátu Parlamentu: 

Volič vloží do úřední obálky žluté barvy 1 hlasovací lístek pro kandidáta, pro 

kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 

 

Jak se volí do zastupitelstva obce: 

Zastupitelstvo v naší obci má 15 členů, volič má 3 možnosti způsobu hlasování a 

to: 

1. označit ve čtverečku křížkem v záhlaví hlasovacího lístku pouze jednu 

volební stranu. 

2. označit v rámečcích  před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro 

kterého hlasujete, nejvýše však tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva 

v naší obci 15. 

3. lze kombinovat oba předchozí způsoby a to tak, že lze označit křížkem jednu 

volební stranu a dále v rámečku před jménem další kandidáty, pro které 

hlasuje a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 

ostatní volební strany. 

 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného 

kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne 

nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je 

jeho hlas neplatný. 

 

Hlasování do přenosné volební schránky: 

Volič může ze závažných zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi  o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost. Toto může učinit na telefonním čísle 724 232 723. 

Marcela Čaňová 
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Vyjádření k dalšímu nárůstu provozu na silnici II/416 v Blučině  

Koncem léta 2014 došlo k nárůstu dopravy na již tak hodně zatížené 

silnici II/416 v průtahu obcí Blučina.  

Jedním z údajných důvodů je prý osazení dopravní značky omezující 

průjezd tranzitu před obcí Vojkovice u křižovatky sil. II/416 a II/425. 

Na situaci je však třeba se podívat v širších celkových souvislostech: 

V záři osazované dopravní značení pro omezení tranzitu na sil. II/425 souběžné 

se zpoplatněnou dálnicí D2 je třeba posoudit v celkovém kontextu. Jeho 

důsledkem má být omezení 

využívání sil. II/425 pro 

objíždění placené dálnice D2 a 

to tranzitní, tzn. zejména 

zahraniční kamionovou 

dopravou, která nemá 

v regionu kolem sil. II/425 

místo nakládky nebo 

vykládky. Nejedná se o 

vytlačení veškeré nákladní 

dopravy z této silnice, což není žádoucí ani možné. Omezující dopravní značení 

pro tranzit je umístěno nejen před obcí Vojkovice, ale i na sjezdu z dálnice u 

Blučiny a u Břeclavi, na sil. II/416 před obcí Blučina u  dálnice D2, na sil. I/52 od 

Brna, na sil. II/425 před Rajhradem, v Židlochovicích, ve Velkých Němčicích, 

v Hustopečích, u Břeclavi atd. Dopravní značení bylo zpracováno odbornou 

firmou a podle řádného dopravního průzkumu. Koncepce celého řešení 

uvedeného dopravního značení by měla částečně omezit i průjezd tranzitujících 

kamionů obcí Blučina, kterým je jasně naznačeno, že není žádoucí z důvodu 

objíždění placeného mýtného na exitu Blučina z dálnice D2 sjíždět a pokračovat 

přes sil II/416 na sil. II/425.  

V současné době však toto nelze objektivně posoudit, jelikož v našem 

regionu a jeho okolí probíhá velké množství různých oprav krajských silnic i 

dálnice D2, tzn. různých uzavírek, s čímž je v podstatě spojen „netradiční“ pohyb 

automobilové dopravy:  

Protože je úplně znemožněn nájezd ve směru od sil. I/52 po uzavřené sil. 

II/152 u Modřic na dálnici D2 (sousední sjezd exitu Blučina) a objízdná trasa této 

silnice je vedena po opravované dálnici D1 u Brna (kde vznikají neuvěřitelné 

kolony), není se čemu divit, že doprava od Pohořelic na D1 se přesunula na sil. 

II/416 procházející mj. obcí Blučina, kde je možnost nájezdu na dálnici D2 a dále 

na D1. A navíc protože je v současné době uzavřena sil. II/425 v průtahu 
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městysem Velké Němčice, je třeba počítat s tím, že část vozidel směřujících 

z našeho regionu na Hustopeče využívá k trase do Hustopečí a okolí dálnici D2 

s průjezdem přes Blučinu. I když žádná z objízdných tras výše uvedených 

opravovaných silnic není vedena přímo přes obec Blučina, není možné se nárůstu 

provozu z uvedených důvodů divit.  

Je nám jasné, že situace na průtahu obcí Blučina je dlouhodobě neutěšená, 

ale bohužel se jedná o přípojku našeho regionu na dálniční sít a není možné 

zakázat průjezd veškeré kamionové dopravy a nákladních vozidel po této silnici. 

Neutěšenou situaci důsledně vyřeší až zbudování obchvatu obce Blučina, který je 

v současné době ve fázi projektové přípravy. 

Nicméně dne 24. 9. 2014 proběhla z iniciativy starosty obce Blučina 

schůzka se zástupcem DI Policie ČR, SÚS JMK, p.o.k. a odboru dopravy MěÚ 

Židlochovice, na které se zúčastnění neutěšenou situací zabývali a byla 

prodiskutována případná možná opatření zmírňující dopady neúměrného 

silničního provozu.  

     Radek Šotnar, MěÚ Židlochovice, odbor dopravy 

 

Základní škola Blučina 

Školní rok 2014/2015 byl slavnostně zahájen v pondělí 1. 9. za přítomnosti pana 

starosty. V letošním roce máme přesně 100 žáků, z toho 52 dívek a 48 chlapců.  

 

Třída Počet žáků 

I. 25 

II. 20 

III. 18 

IV. 21 

V. 16 

 

V  úterý 23. 9.  jsme se s dětmi zúčastnili druhého ročníku „Ekodne s Kometou“. 

V letošním roce se akce konala v zámecké oboře slavkovského zámku. Žáci byli 

rozděleni do skupin. Každou skupinu provázel hráč prvního mužstva Komety. 

Děti dostaly od pořadatelů pořádnou svačinku, ochranné rukavic, barevné pytle 

na tříděný odpad a s chutí se pustily do soutěže. 

Několik postřehů od našich žáčků 3. třídy z této akce: 

 

 Sbírali jsme kaštany pro zvířátka. Viděli jsme veverku. Potom jsme šli lesem. A 

potom jsme došli tam, kde jsme se mohli fotit a dostávali jsme kartičky 

s podpisem Komeťáků. (Adrianka) 
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 Tato akce byla zábavná, ale také poučná. Dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavého. (Elenka) 

 Šli jsme do kopce a táhli mě na vozíčku 2 hokejisti. Po cestě jsme sbírali 

kaštany, sklo, papír, plast. Dolů s kopce jsem s paní učitelkou jela policejním 

autem. Dostali jsme podpisy hokejistů a kartičky s podpisy. (Petruška)  

 Na začátku jsme dostali jídlo, pití a pracovní rukavice. S rukavicemi se totiž 

dělá lépe. Nechceme přece špinavé ruce při sbírání kaštanů. (Viktorka) 

 

 
 

Zpráva o činnosti Divadelního a loutkářského souboru Blučina 

v roce 2013 a 2014 

I když jsme v roce 2013 studovali jednu loutkovou hru a jednu činohru, 

kvůli nemoci režisérky a vedoucí souboru DaLS Blučina, jsme tyto hry 

nedokončili. Proto vedoucí souboru považovala za správné vrátit Obecnímu 

úřadu dotaci, kterou jsme na rok 2013 obdrželi. 

V roce 2014 bylo vše v pořádku a zkoušky na obě hry proběhly a byly 

tyto hry odehrány. Jednalo se o loutkovou hru Sněhurka a trpaslíci, kterou jsme 

odehráli celkem 5x a to: pro rodiče a děti na hasičské zbrojnici, v MŠ, v ZŠ, na 

přehlídce v Hustopečích a na Oblastní přehlídce pro JM kraj v Třebíči. 

Ve spolupráci s orelským souborem Radovan jsme v režii paní Hany 

Kratochvílové 3x hráli detektivní komedii Ryba ve čtyřech. Dne 22. a 23. 11. 2014 

bude tato hra znovu opakována. 

Díky dotaci z OÚ Blučina, jsme pro děti uspořádali 2 zájezdy. Na jaře do 

Technického muzea v Brně a na podzim do Olomouce a ZOO Olomouc. 
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Chtěli bychom tímto OÚ Blučina poděkovat za podporu naší činnosti a 

jelikož se vedoucí a režisérka DaLS Blučina cítí ve svých 75 letech unavena, ráda 

by přenechala činnost dětského souboru někomu mladšímu. Doufám, že se 

v kulturní komisi někdo schopný a ochotný najde. 

Děkuji všem, kteří mě od roku 1963 až do roku letošního pomáhali. 

Hana Kratochvílová 

 

Jak se co nejlépe postarat o seniory? 

V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto roku otevře nový domov pro seniory 

Akátový dům. Jedná se o nový a krásný domov pro seniory, který poskytuje 

kvalitní bydlení se sociální péčí. O výhodách a přínosech Akátového domu pro 

seniory jsme si povídali s paní Mgr. Večeřovou z vedení Akátového domu:  

Na začátek otázka, která mě osobně zajímá  –  proč „Akátový dům“? 
Ve vnitřním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a senioři se tak mohou těšit 

na to, že jim strom v letních dnech poskytne příjemný stín.  

Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém domě? 
Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti, 

a proto si senioři mohou nakoupit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit spoustu 

věcí sami, bez pomoci druhých a bez pocitu, že jsou na někom závislí.  

Tzn., že je určený převážně pro aktivní a samostatné seniory? 
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž služby 

senioři mohou, ale nemusí využívat. V okamžiku, kdy se zdravotní stav seniora 

zhorší, nastupují hospodyně a pečovatelky, které jsou připraveny se vším 

pomoci.   

Je Akátový dům něčím výjimečný? 
Naši klienti oceňují především skutečnost, že čerpají a platí pouze takové sociální 

služby, o které mají zájem a které skutečně potřebují. Ubytování s poskytováním 

základní péče v samostatném pokoji stojí  7.750,- Kč za měsíc.  

A nakonec, co by jste popřála Akátovému domu a jeho obyvatelům. 
Přeji všem obyvatelům Akátového domu, aby se jim jejich nové bydlení líbilo a 

aby si podzim života užívali plnými doušky. Akátovému domu přeji, aby byl 

místem, kde jsou spokojení jak jeho obyvatelé, tak zaměstnanci, kteří se o 

obyvatele starají. 

 

Akátový Dům, Městečko 52, Rajhrad;  

tel.: 776 479 455 ; e-mail: info@senbydleni.cz    www.senbydleni.cz 

mailto:info@senbydleni.cz
http://www.senbydleni.cz/
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JUDO OREL BLUČINA 

 Nový školní rok je již v plném proudu a i v našem 

oddíle jsme si zvykli na změny v rozpise, nové kamarády, 

početnější tréninkové skupiny a zejména další členy. V oddíle 

aktuálně působí pět trenérů, kteří se dělí o jedenáct tréninků za 

týden. V následující tabulce si můžete prohlédnout rozpis na školní rok 2014/2015 

včetně trenérů. Nábor do jednotlivých skupin probíhá celoročně v uvedených 

časech. 

PONDĚLÍ 

  16:30 - 17:30 17:30 - 19:00 19:00 - 21:00 

  JUDISTICKÁ ŠKOLIČKA NOVÁČCI PŘÍPRAVKA MUŽI A ŽENY 

  Jan Šenkýř Michal Doležel Trénink Brno SKKP 

            
 

  

ÚTERÝ 

  16:00 - 16:55 17:00 - 17:55 18:00 - 19:30 

  JUDISTICKÁ ŠKOLIČKA NOVÁČCI STARŠÍ ŽÁCI 

  Jan Šenkýř Markéta Markelová a Viktor Steingart 

            
  

STŘEDA 

15:30 - 16:30 16:30 - 17:30 17:30 - 18:30 18:30 - 20:30 

JUDISTICKÁ ŠKOLIČKA PŘÍPRAVKA STARŠÍ ŽÁCI MUŽI A ŽENY 

Jan Šenkýř Jan Šenkýř Jan Šenkýř Jan Šenkýř 

                

ČTVRTEK 

    17:00 - 18:30 18:30 - 20:30 

    STARŠÍ ŽÁCI MUŽI A ŽENY 

    Zdeněk Hochman Jan Šenkýř 

Judo je již od roku 1964 zařazeno do programu olympijských her. Díky 

tomuto faktu, kvalitní české reprezentaci a výsledkům z vrcholných soutěží je u 

nás judo v současné době relativně dobře medializováno. Všechny tyto okolnosti 

hrají ve prospěch „našeho“ úpolového sportu. Většina laické veřejnosti však vidí 

v judo pouze druh zápasnického sportu. Ale, judo není jen úpolový sport. 

Málokdo vnímá další pozitivní okolnosti, které vedou k výchově malých 

i starších dětí prostřednictvím judo. Jedná se i o sofistikovaný edukační systém 

plný kvalitních pedagogických metod. Ať jsou svěřenci seberezistentní, vždy jsou 

tyto metody na trénincích aplikovány a vedou děti k soustředěnosti, sebepoznání, 

trpělivosti, socializaci, sebekázni atd. atd. Nelze si tedy představit scény 

z některých amerických filmů, ve kterých bojovníci tvrdě dřou, aby byli lepší a 
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dokázali porazit soupeře – žijeme přece v 21. století. Filozofie našeho oddílu je 

daleko od nastíněné představy. V každé tréninkové skupině se najde čas na 

zábavnou úpolovou hru, prostřednictvím které se snažíme vést děti k pohybové 

aktivitě, vztahu ke kamarádům, ke zlepšení kondičních a především 

koordinačních dovedností. Naším primárním cílem tedy není vychovat 

z pětiletého nováčka reprezentanta České republiky, ale ukázat mu, co je to sport, 

a s postupem času jej naladit na tréninkové zvyky, se kterými přichází další 

povinnosti a jiné tréninkové zatížení. A pokud děti v našem oddíle vydrží, tak 

není vyloučena ani výše zmíněná reprezentační kariéra. :-) 

Na následující fotografii, která byla pořízena na posledním tréninku 

školního roku 2013/2014, si můžete prohlédnout část našeho oddílu. 

 

Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř 

Mateřská škola Blučina 

Školní rok 2014/2015  jsme zahájili v pondělí 1. 9. 2014 v 6:30 hodin. Provoz školy 

je nadále denně do 16:30 hodin. Mateřská škola v Blučině byla od 1. 9. 2014 

zařazena do sítě škol s kapacitou školy 85 dětí a kapacitou školní jídelny 170 

strávníků. Mateřská škola stravuje i žáky základní školy. O prázdninách jsme 

zřídili v budově MŠ novou třídu pro 11 dětí. Školné zůstalo na 400 Kč měsíčně na 

jedno dítě. V současné době tvoříme nové lepší a pro rodiče přehlednější webové 

stránky mateřské školy.  

Irena Nosková – ředitelka MŠ 

 



10 
 

Památka věrných zesnulých (2. listopad)  

Zabarvené a později i padající listí, snižující se venkovní teplota, ubývání 

sluníčka a naopak přibývající vodní srážky a ranní mlhy dávají vytušit příchod 

nového období roku. Stejně tak přicházející podzim je úzce spjat se vzpomínkou 

na naše zemřelé. Mám vždycky radost, když se v hojném počtu každoročně 

scházíme na hřbitově ke vzpomínce na své zemřelé a ukazujeme tím, že na své 

zemřelé nezapomínáme, že jsme je ze své mysli nevymazali. Má to pochopitelně 

svou důležitost a dosah – i pro život nás živých v naší obci.  

Pravidelně věnujeme vzpomínku na zemřelé při každé bohoslužbě 

v kostele, ale právě v týdnu po 2. listopadu jsou naši zemřelí na hřbitově hlavním 

předmětem našeho vzpomínání. Na jejich hrobech si můžeme lépe a intenzivněji 

uvědomit, co je v životě trvalé, co přežije smrt – a co je jen chvilkové a pomíjivé. 

Co je pomíjivé, co je trvalé? Zde už není důležité, co zemřelý kdy byl, ale jaký 

byl. Různé tituly a hodnosti se mohou dostat ještě na úmrtní oznámení, mohou je 

pozůstalí dát vytesat i na hřbitovní náhrobky, ale zde už to působí až dojemně 

bezmocně… Nazí na svět přicházíme a nazí ze světa odcházíme. To čím se 

obklopíme během života, to smrt nepřežije. Tituly, majetek, původ z „lepších“ 

rodin – to vše už nic neznamená. Ne nadarmo jsou zemřelí při zádušních 

bohoslužbách jmenování už jen křestním jménem: „Tvůj služebník Karel, tvá 

služebnice Pavlína…“. 

A co zůstává? Když smrt odvála plevy, zůstává zrno, jádro: zůstává to, 

jakým byl, co vykonal. Jakou byl osobností. Ta osobnost zůstává dál a působí dál 

mezi lidmi, kteří zemřelého znali. Ba někdy začne dílo zemřelých působit po 

jejich smrti víc, než oni zmohli za svého života. Zatímco oni se vracejí ke Zdroji 

života, tam, odkud jsme přišli na svět, zde na zemi zůstává jejich láska k lidem, 

které měli rádi. A ti živí to pociťují a vnímají. Několikrát jsem slyšel: „Můj muž je 

se mnou. Já se vůbec necítím sama, já vnímám jeho blízkost každou chvíli.“ Tak zde 

zůstává i dílo, které za života vykonal pro druhé. Rodina bydlí v domě, který 

zemřelý postavil, opravil, zařídil…Proto také mají zemřelí další vliv na náš život 

doma, v obci živých. Můžeme se dokonce často od nich učit. Učí nás, v čem je 

trvalá hodnota, co přežije i smrt. Učí nás, že láska smrtí nekončí, naši smrt přežije.  

„Při smrti dochází k oddělení duše od těla, tělo propadá rozkladu, zatímco 

nesmrtelná duše jde vstříc Božímu soudu a čeká na opětovné spojení s tělem, až vstane 

proměněné při druhém příchodu Pána. Pochopit, jak dojde ke vzkříšení, přesahuje 

možnosti naší představivosti a našeho rozumu.“ Takto popisuje smrt Kompendium 

Katechismu katolické Církve. Mluví o tajemství, o němž je dobré uvažovat, 

protože není dobře, aby smrt zastihla člověka nepřipraveného. 
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Mám za to, že zmiňované „oddělení duše od těla“ může být pro 

umírajícího člověka příčinou velkého překvapení a zmatku. Hodina pravdy 

přitom nastává každý den, když býváme vystaveni ztrátě nejen osob a věcí, ale 

třeba i ztrátě určitého postavení, oblíbenosti, iluzí o sobě samých i o jiných. Je to 

zvláštní škola, při níž se lze přesvědčit, že jakákoliv, i malá ztráta je nepříjemná. 

Jaké to však bude, až nám Bůh poručí odevzdat všechno. Jednou totiž budeme 

muset všechny a všechno nechat zde a jít. I tělo zde necháme a duši spolu s celým 

životem odevzdáme k soudu. Už nebude žádný odklad, žádná možnost něco 

dodělat, změnit… Co z nás potom zbude? Něco zbýt musí, abychom mohli dojít 

k pravému bohatství v nebi. Myslím teď na oděv duše, jímž je milost posvěcující 

provázená nadpřirozenou vírou, nadějí a láskou. V jejich světle spojujeme svou 

smrt se smrtí Ježíše na kříži. 

Vždy, když uvažuji o smrti a umírání, nutí mne k jistému respektu dva 

výroky. Jeden pochází z úst Ježíšových, když vyslovil verše žalmu: „Bože můj, 

proč jsi mne opustil?“ A druhý citát je zase z deníčku Božího Milosrdenství od sv. 

Faustyny Kowalské: „Náhlá slabost – smrtelné utrpení. Nebyla to smrt, čili přechod do 

opravdového života, ale chutnání jejího utrpení. Smrt je strašná, třebaže nám dává věčný 

život. Náhle se mi udělalo špatně, nemohu dýchat, temno před očima, cítím odumírání 

údů – to dušení (se) je strašné. Chvilka takového dušení je nepředstavitelně dlouhá… Také 

přichází zvláštní strach, navzdory důvěře. Přála jsem si přijmout poslední svátosti. Avšak 

svatá zpověď je velmi obtížná, přestože se chci zpovídat. Člověk neví, co říká, jedno začne, 

druhé nedokončí. – Kéž Bůh uchová všechny duše od toho odkládání zpovědi na poslední 

chvíli. Poznala jsem velikou moc slov kněze, která proudí do duše nemocného…“ 

Chci ukázat, že ve smrti je člověk sám, ale sám touto zkouškou projít 

nemůže. Opravdu si nedokážu představit, co ze mne zbude, až odevzdám po 

smrtelném zápase všechno, co jsem schopen vnímat smysly. Ale už teď se chci 

učit spoléhat na Boží milosrdenství, které se ukazuje v tom, že Ježíš pro mne 

vydal své Tělo a Krev.  

P. Dr. Hynek Šmerda, farář 

 

Poděkování 

Dovolte mi touto cestou poděkovat ing. Ladislavu Sklenářovi za krásně opravený 

obelisk před místní farou, věnovaný padlým blučinským občanům ve Velké 

válce, jejíž stoleté výročí si letos připomínáme.             Marie Černohorská 

 

Příští číslo zpravodaje vyjde začátkem ledna 2015, příspěvky můžete posílat do 28. 12. 2014. 

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 

mailto:zpravodaj@blucina.cz
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