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Vážení občané,  

blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce, Svátky vánoční a proto mě dovolte, 

abych jménem svým, jménem celého zastupitelstva obce a zaměstnanců obce 

Vám popřál krásné a klidné prožití těchto svátků. Dětem přejeme co nejvíce 

dárků pod stromečkem, také trochu sněhu, aby si vánoční prázdniny hezky užili. 

Do Nového roku přejeme všem co nejvíce zdraví, štěstí, spokojenosti a také ať se 

Vám podaří vše, co si do Nového roku naplánujete. 

Josef Srnec – starosta obce 

 

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Blučina, 10.-11. října 2014 

Počet zapsaných voličů: 

  

1 769 

Počet odevzdaných obálek 980 

Voličská účast v procentech 

  

55,46 % 
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"Sdružení nestraníků" 
  

Občanská demokratická strana 

1 František Nezmeškal 411 
 

1 Bc. Tomáš Trávníček 172 

2 Ing. František Minařík 366 
 

2 Mgr. Anna Báborová 229 

3 Josef Jaborník 281 
 

3 Zdeněk Černý 124 

4 Lubomír Štefík 84 
 

4 Karek Darolík 168 

5 Jiří Hofírek 219 
 

5 Břetislav Švihálek 158 

6 Milada Zajícová 218 
 

6 Pavel Šťastný 227 

7 Petr Hanuš 90 
 

7 Ing. Petra Mrázová 130 

8 Libor Pařízek 129 
 

8 Svatopluk Kaňa 103 

9 Stanislav Haňka 92 
 

9 Radek Strouhal 84 

10 Petra Minaříková 211 
 

10 Milan Svoboda 94 

11 Vojtěch Kučera 94 
 

11 Ivana Trávníčková 75 

12 Rostislav Musil 109 
 

12 František Piterna 73 

13 Jan Kopřiva 134 
 

13 Eliška Stravová 120 

14 Ladislav Šiller 85 
 

14 Roman Drahonský 65 

15 Zdeněk Ustohal 164 
 

15 Bc. Anna Báborová 97 

Počet hlasů 2687 – 21,23 % Počet hlasů 1919 – 15,17 % 

 

Starostové a nezávislí 
  

OREL s podporou KDU-ČSL 

1 Josef Srnec 494  1 Mgr. Jan Šenkýř 487 

2 Ing. František Kugler 355 
 

2 Ing. Petr Závodník 409 

3 Ing. Miroslava Hrnčířová 360 
 

3 Hana Novotná 386 

4 Milan Zajíc 258 
 

4 Ing. Ladislav Sklenář 359 

5 Ing. Gustav Dosedla 335 
 

5 Ing. Oldřiška Jochmanová 294 

6 Petr Hanuš 154 
 

6 Jana Jedličková 312 

7 Michal Sládeček 194 
 

7 Štefan Hracho 246 

8 Pavel Masař 260 
 

8 Mgr. Martina Broklová 292 

9 Jan Kopřiva 211 
 

9 Jiří Šťastný 268 

10 Jiří Mifek 233 
 

10 Ing. Pavel Tyc 284 

11 Jiří Fiala 198 
 

11 Radek Floder 297 

12 Hana Šťastná 185 
 

12 Jakub Urbánek 194 

13 Libuše Bartková 127 
 

13 Mgr. Pavel Ampapa 248 

14 Jarmila Teiner 107 
 

14 Romana Hanušová 178 

15 Radmil Zajíc 126 
 

15 Alois Kugler 197 

Počet hlasů 3597 – 28,43 % Počet hlasů 4451 – 35,17 % 
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce Blučina dne 6. 11. 2014 

Počet přítomných členů ZO je 15, jednání zastupitelstva obce Blučina je  

usnášeníschopné. Ustavující zasedání obce Blučina bylo zahájeno v 18.00 hodin 

dosavadním starostou obce p. Josefem Srncem, který seznámil s programem 

zasedání. Pan Ing. Ladislav Sklenář se vzdal mandátu člena zastupitele obce. (Od 

příštího zasedání ho nahradí pan Štefan Hracho – pozn. Redakce) Pan starosta Josef 

Srnec poděkoval panu Ing. Sklenářovi za jeho spolupráci v minulém volebním 

období. Počet členů ZO je 14, tj. nadpoloviční většina a jednání ZO Blučina je 

usnášeníschopné. 

1) Zahájení  

Po odstoupení pana Ing. Sklenáře se ujal zasedání dosavadní starosta Josef Srnec 

jako předsedající. 

2) Určení zapisovatele. 

Předsedající pan Josef Srnec navrhl zapisovatelku paní Marcelu Čaňovou DiS. 

Výsledek hlasovaní: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

3) Složení slibu všech členů zastupitelstva 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu 

proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený (§ 69 odst. 2. zákona o obcích): 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.“  

Každý člen zastupitelstva ke složení slibu pronesl slovo „slibuji“ a podepsal se na 

připravený arch. Žádný člen zastupitelstva neodmítnul složit slib. Každý člen 

zastupitelstva obdržel osvědčení o zvolení do ZO Blučina. 

4) Schválení členů návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 

Do návrhové komise byli navrženi -  Ing. Gustav Dosedla a Ing. Miroslava 

Hrnčířová. Jako ověřovatelé zápisu byly navrženy -  Hana Novotná a Mgr. Anna 

Báborová  

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2 

5) Schválení programu zasedání.  

Mgr. Jan Šenkýř navrhl změnu programu a to: Původní bod 6c) navrhuje zařadit 

jako 6a) schválení způsobu volby starosty a místostarosty. Původní bod 6d) 

navrhuje zařadit jako 6b) volba starosty. 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 5, zdržel se 0 

6) Volba starosty a místostarosty 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty. Předsedající navrhl veřejnou 

volbu starosty a místostarosty. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 6, zdržel se 0 
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Volba starosty 

Předsedající pan Josef Srnec vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 

funkci starosty. 

Navrženi: Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků - Josef Srnec, nar. 

11.8.1953. Výsledek hlasování: kandidát obdržel 8 hlasů z celkového počtu 14 

přítomných hlasů. ZO zvolilo jako starostu obce Blučina p. Josefa Srnce. 

Orel s podporou KDU-ČSL: Mgr. Jan Šenkýř 

Určení počtu místostarostů 

Předsedající pan Josef Srnec vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na počet 

místostarostů.  

Navrženi: Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků – pouze 1 uvolněný 

místostarosta  

Výsledek hlasování: pro 9 hlasů z celkového počtu 14 přítomných hlasů. 

Orel s podporou KDU-ČSL - 1 uvolněný + 1 neuvolněný místostarosta 

d) Určení počtu a funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni. 

ZO schvaluje počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na dva a určuje, 

že starosta a místostarosta obce budou pro volební období 2014 až 2018 

dlouhodobě uvolněni pro výkon těchto funkcí. 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

e) Volba místostarosty 

Předsedající pan Josef Srnec vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 

funkci místostarosty. 

Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků: František Nezmeškal 

Výsledek hlasování: pro 7  

Orel s podporou KDU-ČSL  - Mgr. Jan Šenkýř - nehlasovalo se 

Hlasování o nové volbě z důvodu že nebyla nadpoloviční většina  

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků: František Nezmeškal   

Výsledek hlasování: pro 8  

Orel s podporou KDU-ČSL  - Mgr. Jan Šenkýř - nehlasovalo se 

Kandidát obdržel 8 hlasů z celkového počtu 14 přítomných hlasů. ZO zvolilo jako 

místostarostu obce Blučina pana Františka Nezmeškala. 

7) Volba rady obce 

a) Schválení počtu členů rady obce. Návrh 5 členů rady včetně starosty a 

místostarosty. ZO schválilo pro volební období 2014 až 2018, 5 členů rady obce. 

Starostu, jednoho místostarostu a tři členy rady obce.  

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 
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b)Určení způsobu volby rady obce, předsedů a členů finančního a kontrolního  

výboru. ZO schválilo volbu rady obce, předsedů a členů finančního a kontrolního 

výboru veřejnou volbou 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Volba rady obce 

Orel s podporou KDU-ČSL :   Mgr. Jan Šenkýř  8 pro 

     Ing. Petr Závodník 6 pro 

     Pavel Šťastný   6 pro 

Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků: 

     Ing. František Kugler 8 pro 

     Mgr. Anna Báborová 8 pro 

     Ing. František Minařík nehlasovalo se 

ZO schválilo jako členy rady obce Blučina: Mgr. Jan Šenkýř, Ing. František Kugler, 

Mgr. Anna Báborová 

8) Zřízení finančního a kontrolního výboru. 

Předsedající úvodem informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor 

(§117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích) neboť funkční období výboru 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva) 

ZO schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

a) Schválení počtu členů finančního a kontrolního výboru.  

Předsedající navrhuje, aby měly finanční a kontrolní výbory předsedu a 2 členy. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro volební období 2014 až 2018 bude mít 

finanční a kontrolní výbor předsedu a dva členy. 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

b) Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající pan Josef Srnec vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 

funkci předsedy finančního výboru.  

Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků navrhují pana Pavla Šťastného. 

Orel s podporou KDU-ČSL  nepodává žádný návrh. 

ZO zvolilo předsedu finančního výboru p. Pavla Šťastného s účinností od 

6.11.2014. 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající pan Josef Srnec vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 

funkci předsedy kontrolního výboru.  

Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků navrhují paní Ing. Miroslavu 

Hrnčířovou. 

Orel s podporou KDU-ČSL  nepodává žádný návrh. 
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ZO schválilo předsedu kontrolního výboru  paní Ing. Miroslavu Hrnčířovou 

s účinností od 6.11.2014. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 

d) Volba členů finančního výboru 

Předsedající pan Josef Srnec vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 

funkci členů finančního výboru.  

Orel s podporou KDU-ČSL  navrhují paní Hanu Novotnou.  

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků navrhují paní Petru Minaříkovou. 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

ZO schválilo dva členy finančního výboru paní Hanu Novotnou a paní Petru 

Minaříkovou. 

e) Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající pan Josef Srnec vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na 

funkci členů kontrolního výboru.  

Orel s podporou KDU-ČSL  navrhují paní Ing. Oldřišku Jochmanovou. 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Starostové a nezávislí se Sdružením nestraníků navrhují pana Tomáše Trávníčka. 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 

ZO schválilo dva členy kontrolního výboru paní Ing Oldřišku Jochmanovou a 

pana Tomáše Trávníčka. 

9) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO. 

ZO stanovuje výši měsíční odměny neuvolněným členům ZO s platností od 

6.11.2014 (včetně) takto: 

Člen Rady obce 1280 Kč měsíčně 

Předseda komise nebo výboru 1110 Kč měsíčně 

Člen výboru nebo komise  910 Kč měsíčně 

Člen zastupitelstva obce 450 Kč měsíčně 

Výsledek hlasování: 14 pro, proti 0, zdržel se 0 

ZO stanovuje, že v případě souběhu několika funkcí náleží neuvolněným členům 

zastupitelstva jen jedna měsíční odměna a to podle funkce, za kterou lze 

poskytnout nejvyšší odměnu. 

10) Různé 

  a) Pověření rady obce provádět rozpočtové opatření 

ZO pověřuje radu obce provádět rozpočtové opatření do výše 500 000,- Kč, s tím, 

že na příštím zasedání musí být ZO o tomto rozpočtovém opatření informováno 

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

11) Diskuse 
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a) Příspěvek do diskuze od Mgr. Jan Šenkýř 

Za Orel Blučina s podporou KDU-ČSL bychom chtěli poděkovat všem 

voličům, kteří dali hlas naší kandidátce, a samozřejmě velice děkuji i za hlasy pro 

mou osobu. Rozhodně jsme se všichni shodli na tom, že jsme opravdu nečekali 

tolik mandátů. Volba představitelů obce je ovšem samozřejmě postavená dle 

volebního zákona tak, že vítězové voleb, pokud nemají většinu v zastupitelstvu, 

nemusí vůbec do řízení obce zasáhnout. Naše povolební vyjednávání bylo 

postaveno na upřímnosti a férovém jednání, ale v politice se tento druh jednání 

zřejmě nenosí. Určitě jste si všimli, že Orel Blučina je aktivní organizací, která 

přispívá do dění obce mnoha akcemi, ve kterých budeme určitě pokračovat jen je 

dle mého názoru škoda, že jsme nedostali příležitost podílet se na dění v obci více 

než jen jako členové zastupitelstva. Děkuji za pozornost a přeji všem nově 

zvoleným zastupitelům obce v čele s panem starostou a místostarostou, aby byli 

schopni v celé míře plnit slib, který dnes složili. 

b) Pan Pavel Šťastný měl připomínky k zápisu jeho příspěvku z minulého 

zastupitelstva, pan Ing. Sklenář mu sdělil (jako ověřovatel zápisu), že je třeba dát 

příspěvek písemně, aby mohl být v zápisu přesně zapsán. 

c) Pan Kadlec měl připomínky na špatný stav dešťových vpustí a pan starosta 

odpověděl, že je to majetek SÚS JMK a obec již upozorňovala na jejich špatný 

stav, ale bohužel to je vše co s tím zmůže . 

d) Pan Sojka se ptal na zvýšený provoz na hlavní komunikaci, pan starosta 

odpověděl, že již bylo vysvětlení podáno ve zpravodaji a že je to tím, že SÚS JMK 

a Ředitelství silnic a dálnic nekoordinují opravy komunikací, a z důvodu 

uzavírek řidiči musí jet náhradní trasou tj. přes Blučinu. 

e) Pan Kyrš měl připomínku, že nikdo neřeší vodu a bláto z kopců. A 

poděkoval panu starostovi za jeho práci pro obec. 

12) Závěr           zapsala Marcela Čaňová DiS. 

Podrobný zápis je k dispozici na internetových stránkách obce. 

 

Judo Orel Blučina 

Judisté v celé České republice prožívají podzim ve znamení závěru 

sezóny. V tomto ročním období probíhají Mistrovství České republiky všech 

věkových kategorií, zakončení dlouhodobých soutěží družstev a přípravy na 

zkoušky, čili zvyšování technických stupňů. 

Poslední a největší úspěch členů našeho oddílu je zisk čtyř významných 

medailí. Mezi turnaje zařazené do Českého Poháru – Českého Svazu Judo patří 

neodmyslitelně Brno Cup a je bezesporu nejobsazenějším a nejkvalitnějším 
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turnajem. Za Judo Orel Blučina 20. září 

2014 startovali nejlehčí a nejtěžší závodník 

našeho oddílu. Zdeněk Hochman se ve 

váhové kategorii -60 kg pere již několik let, 

ale ve velice silné konkurenci na stupně 

vítězů bohužel nedosáhl. Umístění na 

pátém místě je však velice dobrým 

výsledkem. Petr Šenkýř nejtěžší váhovou 

kategorii + 100 kg teprve zkouší a je na 

první pohled velice znát hmotnostní 

převaha soupeřů. Výsledek z Brna ale 

svědčí o tom, že by mu tato váhová 

kategorie mohla pro další turnaje 

vyhovovat. Petr na tomto turnaji získal 

krásné třetí místo. 

 Další tři medaile pro oddíl vybojovali naši nejstarší judisté. 15. listopadu 

2014 se v pražských Vršovicích konalo Mezinárodní mistrovství České republiky 

veteránů! Výsledek je vynikající - tři závodníci, tři medaile. Martina Broklová, 

Markéta Markelová a Antonín Bezunk si na konci turnaje s velkou radostí mohli 

pověsit na krk stříbrné medaile. Nebude trvat dlouho a tito tři nejaktivnější 

veteráni budou mít k sobě další členy našeho oddílu, kteří do této věkové 

kategorie pomalu, ale jistě, dospívají. 

 Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř 

 

https://www.facebook.com/zdenek.hochman.5
https://www.facebook.com/petr.senkyr.9
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Díky Vám Tříkrálová sbírka opět pomůže potřebným   

V těchto dnech vrcholí přípravy již patnáctého 

ročníku Tříkrálové sbírky, která odstartuje 

s novým rokem a potrvá do 14. ledna 2015. Jde o 

největší dobrovolnickou akci v zemi, která je 

součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se 

spolu s Charitou na pomoci lidem v nouzi. 

Prostředky z Tříkrálové sbírky každo-

ročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění 

a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních 

služeb v regionu poskytovaných Oblastní charitou Rajhrad. 

 Z prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nového zařízení 

Chráněného bydlení sv. Luisy určeného pro osoby s demencí, jehož provoz bude 

zahájen v lednu 2015. Další prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným 

v hospici sv. Josefa například příspěvkem na nákup léků proti bolesti a 

zdravotnického materiálu, podpoří činnost dobrovolníků, kteří jsou nedílnou 

součástí hospicového týmu a také zajistí provoz odborného sociálního 

poradenství, které je zdarma poskytováno osobám dlouhodobě pečujícím o 

nevyléčitelně nemocné. 

Díky Vašim darům bude možné přispět na provoz charitní pečovatelské a 

ošetřovatelské služby v regionu a usnadnit tak život seniorům a lidem se 

zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení potřebují pomoc druhých. 

Peníze pomohou mládeži ohrožené negativními společenskými jevy, 

kterým se věnují sociální pracovníci Nízkoprahového centra Vata 

v Židlochovicích. Část výtěžku poputuje také do salesiánského střediska Don 

Bosko Hospet v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim 

pobytovou službu, roční základní školní vzdělávání, zdravotní péči a stravu a ve 

spolupráci s rodinou následné umístění do klasických škol. 

Další prostředky budou věnovány na pomoc rodinám s více dětmi v 

nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a 

zahraničí. Více o podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz. 

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete 

koledníky, otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a 

lidem v nouzi. Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně 

svůj čas ve prospěch pomoci druhým. 
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Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při 

mši svaté na Petrově v pátek 2. ledna v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním 

kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno teplé občerstvení. 

V neděli 4. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 shlédnout přímý 

přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně. 

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS 

KOLEDA na číslo 87 777. 

Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad:  

Ing. Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, hana.belehradova@rajhrad.charita.cz 

 

Jednota Orel Blučina oznamuje, že Tříkrálová sbírka bude 

probíhat v sobotu 10. ledna 2015 v dopoledních hodinách. 

 

mailto:hana.belehradova@rajhrad.charita.cz
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Živý Betlém v Blučině 

Živý Betlém bude v Blučině v pátek 26. 12. 2014 na dvoře Lidového 

domu. Účinkující mají sraz v 16 hodin. Můžete jít oblečeni za různá řemesla či ve 

starém dobovém oblečení. Kostým i dary si vytvoří každý sám, drobnostmi bude 

každý dovybaven dodatečně po domluvě. Zájemci z řad dětí i dospělých, kteří by 

se chtěli aktivně účastnit, ať se ozvou paní Evě Závodníkové na tel: 776 249 706. 

 

 
 dvůr otevřen již od 16,30 hodin 

 možnost občerstvení  

 živá zvířátka 

 vánoční scénka dětí 

 průvod venkovanů a Tří králů 

 koledy se skupinou Fakt jo 

 

Zve Jednota OREL a farnost Blučina. 

Po skončení je možné navštívit otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

 

Milé děti, 

v neděli 7. prosince 2014 ve 14 hod.  

za vámi přijde do blučinského 

kostela svatý Mikuláš. 
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Křesťanské vánoce 2014 v Blučině  

30. 11. 2014 10:30 hodin mše sv. – 1. neděle adventní 

Svěcení adventních věnců (přineste si svoje adventní věnce) 

7. 12. 2014 10:30 hodin mše sv. – 2. neděle adventní  

14:00 hodin návštěva svatého Mikuláše 

14. 12. 2014 10:30 hodin mše sv. – 3. neděle adventní 

21. 12. 2014 10:30 hodin mše sv. -  4. neděle adventní 

Možnost odnést si domů Betlémské světlo (lampičky na světlo s sebou). 

24. 12. 2014 od 16:30 hodin průvod muzikantů od hřbitova po vesnici 

21:00 hodin „PŮLNOČNÍ“ MŠE SVATÁ 

25. 12. 2014 10:30 hodin mše sv. - BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

26. 12. 2014 10:30 hodin mše sv. - svátek sv. Štěpána 

17:00 hodin Živý Betlém – ve dvoře Lidového domu 

27. 12. 2014 17:00 hodin Svátostné požehnání spojené s žehnáním vína.  

   Následuje posezení ve farním sklepě. 

28. 12. 2014 10:30 hodin mše sv. - SVÁTEK SVATÉ RODINY - obnova  

manželských slibů 

31. 12. 2014 17:00 hodin mše sv. - svatého Silvestra 

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2014. 

1.1. 2015 10:30 hodin mše sv. – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY  

MARIE, Světový den modliteb za mír. 

4.1. 2015 10:30 hodin mše sv. – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

Předvánoční svatá zpověď: 

Pátek 19. 12. 2014 - od 16 hodin a po mši sv. 

Úterý 23. 12. 2014 - od 16 hodin a po mši sv. 

 

Prohlídka farního betléma: 

24.12., 25.12. a 28.12. po mši svaté 

26.12. 17:30 – 19:00 (po skončení Živého 

Betlému na dvoře Lidového domu) 
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Pořádáte nějakou akci? Vadí vám něco nebo naopak chcete někoho za něco 

pochválit? Podělte se o tom s ostatními občany v našem zpravodaji.  Své 

příspěvky do Zpravodaje můžete posílat na email redakce: zpravodaj@blucina.cz  

 

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
mailto:zpravodaj@blucina.cz

