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2/2015 

Blučinský 

zpravodaj 
 

 

Vážení občané,  

Dovolte, abych Vás všechny pozdravil a 

seznámil s událostmi, které se udály v tomto 

čtvrtletí. Chtěl bych poděkovat všem 

občanům, kteří se zúčastnili svěcení hřbitova 

dne 27.06.2015 a hlavně panu faráři 

PhDr.Hynku Šmerdovi, který nový hřbitov vysvětil. 

V posledním ZO byly rozděleny finanční prostředky spolkům a 

organizacím a také finanční dar římskokatolické farnosti Blučina. Na ulici 

Dukelská bylo provedeno prodloužení vodovodu a kanalizace pro výstavu 

nových rodinných domů. ZO schválilo zakoupení půlročních permanentek pro 

děti základní školy v Blučině, pro předškolní děti a hasiče v rámci využití 

volného času a zlepšení tělesné kondice na Krytém bazénu Blučina.  

Rada schválila zakoupení nové traktorové sekačky, z důvodu 

narůstajících ploch zeleně. V měsíci květnu byla vyčištěna svodnice dešťových 

vod od střediska Kolperky po čerpací stanici u mostu přes Cézavu. V lokalitě 

Pastviska probíhají přípravné práce – úprava terénu na obchvat obce a 

průmyslovou zónu.  V současné době probíhá zpracování projektu obchvatu pro 

stavební povolení. 

Vážení občané, to hlavní co jsem Vám chtěl sdělit je pěkné prožití léta, 

dovolených a dětem krásné prožití prázdnin, hodně sluníčka a málo úrazů a ať se 

opět ve zdraví sejdeme.  

Josef Srnec – starosta obce 
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Matrika - statistika 

V obci Blučina je hlášeno k trvalému pobytu 2166 občanů z toho 1075 

mužů a 1091 žen. Nejčastěji používána jména: Jan 78, Marie  74, Jiří 72, Jana 58, 

Pavel 52, Petr 48, Josef a Zdeněk 46, Hana 36, Zdeňka, Ludmila a Lenka 28, Petra 

23. 

 

Nejstarší občanka je paní Jiřina Březinová, 

která je stejný ročník 1921jako paní Marie Šťastná, o rok 

mladší jsou paní Anna Hanušová a Josefa Floderová. 

Další dvojice žen v letošním roce slaví 92 let a to paní 

Věra Otavová a paní Růžena Jedličková. A jediný 

zástupce z mužů je pan Jaroslav Nekuda, který letos 

oslavil 91 let.  

Marcela Čaňová 
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Velikonoční zábava 

V neděli 5. dubna uspořádala kulturní komise při obci Blučina 

Velikonoční zábavu. Akce se zúčastnilo kolem 130 návštěvníků. Podle reakcí 

všech usuzujme, že se velmi povedla a rádi bychom tak z Velikonoční zábavy 

udělali každoroční tradici. 

Večerem nás provázela kapela „Helan band“, která v Blučině vystupovala 

poprvé a tak jsme byli všichni plní očekávání. Dostalo se nám však mnoho 

pozitivních ohlasů a taneční parket byl neustále plný bavících se hostů. Sama 

kapela hodnotila akci za vydařenou a několikrát poznamenala, že se sešlo 

opravdu milé a akční publikum a do Blučiny by se ráda opět vrátila. 

Celá večerní akce byla laděná do barev jara, Velikonoc. Dokonce i někteří 

hosté barevně zářili. Doufáme, že v příštích letech budeme ještě barevnější. 

Jako malou pozornost jsme pro hosty připravili ochutnávku vín od 

místních vinařů. Sesbírali jsme na třicet vzorků vín, které splňovaly podmínky 

tzv. „selských vín“. Mohli jsme tedy ochutnat vína, která jsou zpracovávána 

tradičními postupy a mají charakter naší oblasti. Touto cestou bychom ještě 

jednou rádi poděkovali pánům vinařům Jiřímu Hofírkovi, Jiřímu Šťastnému, 

Jarmilu Zajícovi a Panu Melovi, kteří nám ochotně vzorky vína věnovali. 

Pokud byste měli nějaké náměty, připomínky či nápady ke zkvalitnění 

akce, napište nám prosím e-mail na komisekulturni@seznam.cz nebo na 

naše Facebookovéstránky Kulturní komise Blučina. Děkujeme. 

Tomáš Trávníček 

 

ZO ČS Chovatelů v Blučině – pohled do historie 

V roce 1949 byla jedenácti blučinskými občany založena „Místní pobočka 

Jednoty chovatelů drobného hospodářského zvířectva“. Prvním předsedou se stal 

Studený Josef, jednatel: Kozel Václav a členové: Brabec Jaroslav, Jedlička Alois, 

Kaplan František, Pitterna František, Příbranský Bořivoj, Sklenář Jan, Slouk 

Vavřín, Tukač František a Vodička Josef. 

V letech 1951-1958 funkci předsedy zastával Jedlička Alois, jednatele 

Kozel Václav. První výstava se konala 15.-16.12.1951 v Lidovém domě. Od těch 

dob pořádala organizace výstavy nebo stolní ocenění každoročně, až na výjimky 

výskytu myxematozy, později ptačí chřipky a králičího moru. 

V roce 1958 se změnil název organizace na „Místní pobočku 

československého svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva“. Po rozpadu 

Československa na „Základní organizaci českého svazu chovatelů“. 

V roce 1959 vykonával funkci předsedy Příbranský Bořivoj, v roce 1960 

Malý Hubert, v letech 1961-1973 Šiller Václav, v letech 1974-1989 Brabec Josef, 

mailto:komisekulturni@seznam.cz
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v letech 1990-1997 Šiller Václav a od roku 1998 doposud je předseda organizace 

Brabec Josef. 

Naše organizace mimo výstavní a chovatelskou činnost pořádala různé 

kulturní akce jako dožínky, hodové zábavy a od roku 1956-1990, 2002 a podnes 

tradiční maškarní plesy. 

V roce 1963 jsme se zúčastnili výstavy v bývalém NDR v Lipsku 

v městské části Neusdorf. Naše organizace měla družbu s tamějšími chovateli. 

Vzájemně jsme se navštěvovali minimálně 2x do roka a navzájem si vypomáhali 

s chovným materiálem. Tato spolupráce trvala 15 let. 

Dne 15.-16.8.1964 se konala jubilejní a zároveň soutěžní výstava ve dvoře 

MNV, (15 let od založení organizace). Soutěž mezi organizacemi Blučina, Telnice 

a Moutnice trvá doposud. 4lenská základna v roce 1968 činila 74 členů, z toho 19 

mládežníků, což byl největší počet členů od jejího založení. Od roku 1974-1988 

probíhala soutěž o nejlepšího chovatele králíků, holubů a drůbeže v rámci 

organizace.  

V listopadu 1980 jsme za zakoupení drůbežárny zaplatili JZD v Blučině 

2.000,- Kč. Stavbu jsme prováděli většinou svépomocí. Od roku 1984-1988 jsme 

odpracovali 8632 brigádnických hodin. 1988 byla dokončena hrubá stavba. 

Budova byla zkolaudována teprve v roce 1996, pro nedostatek financí. 

29.-30.dubna 1989 jsme uspořádali v našem areálu jubilejní výstavu ke 

40ti letému trvání organizace. V říjnu 1999 se konala jubilejní výstava k 50let 

trvání organizace. Zástupce okresu Ludvík František předal naší organizaci 

čestnou vlajku od ÚV ČSCH za zásluhy o chovatelství. 

V roce 2004 a 2005 pořádala naše organizace oblastní výstavy, kterých se 

zúčastnilo 25 organizací brněnské oblasti. Hlavním sponzorem těchto výstav byl 

OÚ v Blučině. Od července roku 2007-2011 jsme pořádali vždy 1.neděli v měsíci 

prodejní trhy okrasného ptactva. V posledních letech díky obecnímu 

zastupitelstvu a jeho finančním příspěvkům udržujeme a zvelebujeme naše 

chovatelské zařízení a pořádáme výstavy. 

Josef Brabec – předseda ZO ČSCH 

 

SK Blučina 

V dnešním vydání blučinského zpravodaje by jsme vás hlavně chtěli  

informovat o skončené fotbalové sezoně o turnaji v nohejbalu. 

Po jarní části mistrovských soutěží ročník podzim/jaro 2014/2015 je konečné 

umístnění našich mužstev následující: 

Muži A – III Třída   3. místo 

Muži B – VI Třída   10. místo 
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Dorost Měnín-Blučina – OP  2. místo 

Starší žáci Měnín-Blučina – OP  5. místo 

Mladší žáci Blučina-Měnín – OP 3. místo 

Přípravka A – OP   8. místo 

Přípravka B – OP   9. místo 

Družstva Muži A a mladší žáci Blučina-Měnín se obě umístily na pěkném 

3.místě a dorost Měnín-Blučina na 2 místě, když do posledních kol bojoval o 

postup do vyšší třídy. Podrobné výsledky a rozlosování pro novou sezonu 

2015/2016 najdete na naších stránkách www.skblucina.cz  

Z mimo sportovních aktivit pořádáme 14.08.2015 předhodovou zábavu v areálu 

na hřišti. Hraje rocková skupina PROJEKT  a dne 28.08.2015 kácení máje na dvoře 

Lidového domu hraje taneční skupina Šarže 24. Zveme všechny fanoušky dobré 

hudby a dobré zábavy. 

Za fotbalový oddíl Tomáš Čaňo 

 

13.6.2015 proběhl v areálu SK Blučina 5.ročník memoriálu Ing.Ladislava 

Faltýska v nohejbale trojic. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev - z Veselí na Moravě, 

Kněždubu, Brna, Újezdu u Brna, Moutnic, Rebešovic, Rajhradu a pěti družstev z 

Blučiny. 

Za horkého slunečného počasí zvítězilo mužstvo z Veselí na Moravě, 

druzí skončili hráči z Moutnic, třetí Rebešovice. Nejlepší blučinské družstvo ve 

složení Jiří Hofírek, František Strava a Marek Petrásek skončilo čtvrté.  

http://www.skblucina.cz/
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Poděkování patří všem pořadatelům a sponzorům, kteří se zasloužili o 

zdárný průběh turnaje, zejména Mgr. Pavle Faltýsková, Libě Faltusové, Tomáši 

Svobodovi, Petru Spáčilovi a restauraci Xaver Blučina.  

Za tenisový oddíl Ing. František Strava 

 

Hody 2015 

Obecní úřad Blučina, Farnost Blučina, 

Spolek Lidového domu a stárci Vás 

srdečně zvou na letošní tradiční 

blučinské hody, které začínají v pátek 

14. 8. 2015 stavěním máje, v sobotu 15. 

8. 2015 předhodová zábava se 

skupinou Stone, v neděli 16. 8. 2015 

hodová mše svatá v 10:30, odpoledne 

průvod stárků a beseda, večer hodová 

zábava s DH Vacenovjáci, v pondělí 

17. 8. 2015 zábava se skupinou Merllin. 

Srdečně zvou pořadatelé 

 

Třídění odpadů v Blučině 

Co je nového, co se chystá? Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec 

povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu 

produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. 

Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek 

komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, 

kovů a biologicky rozložitelných odpadů (BRKO). Podle navazujícího 

ustanovení může ministerstvo stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a 

způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Podle 

navrhované vyhlášky je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování 

minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období 

od 1. dubna do 30. října kalendářního roku. Vyhláška tedy zohledňuje sezónnost 

sběru BRKO, pro které se zavádí povinné třídění. Povinnost odděleného 

soustřeďování BRKO je podle navrhované úpravy splněna také v případě, že obec 

zavede oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu 
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společně s biologickým odpadem živočišného původu. Obce tak mohou využívat 

veškerý biologický odpad bez ohledu na rozlišení rostlinné a živočišné složky. 

Pokud mají obce již tento způsob sběru zaveden, nebudou muset navíc zajišťovat 

samostatný oddělený sběr biologického odpadu rostlinného původu. Tato 

varianta je pro obce přístupnější a méně zatěžující. Zároveň je zdůrazněna 

povinnost sbírat biologické odpady rostlinného původu, protože právě tato 

složka tvoří největší množství BRKO a pouze při odděleném sběru této složky je 

možné zajistit plnění cílů směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpad. 
Zdroj:http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/caoh-informuje-vyhlaska-k-trideni-slozek-komunalnich-odpadu-vcetne-

brko-k-pripominkam.html
 

Biologický odpad, tím myšleno odpad biologického původu je jedním 

z nejvýznamnějších složek směsného komunálního odpadu. Z provedených 

analýz, kdy bylo svezeno dostatečné množství komunálního odpadu a po té 

provedena analýza – směsný odpad byl svezen na jedno záchytné místo, kde byl 

po té dobrovolnou skupinou roztříděn na konkrétní složky odpadu a zvážen 

vyplývá, že každý občan ČR za rok vyprodukuje 330 kg BRKO. Biologický odpad 

činí až 70 % směsného komunálního odpadu. Jak je známo, biologický odpad je 

rozložitelnou složkou a vzniká nepřetržitě po celý rok.  Vzniká z domácností, 

zahrad obecních pozemků, zahradní oblasti v intervilánu obce, stravovacích 

zařízeních atd. Existují možnosti, jak předcházet vzniku tohoto typu odpadu. 

Proto jsem se rozhodl připravit pro občany ve spolupráci s obecními zastupiteli 

strategii, jak předcházet vzniku odpadu a snížit tak produkci odpadu, která 

zatěžuje naše 

životní 
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prostředí. Je třeba nalézt řešení, které bude efektivní udržitelné a pro občany 

přijatelné.  Jedno z nejméně náročných řešeních je domácí kompostování. Toto 

řešení je nejméně nákladným ve všech směrech aplikace této strategie. Domácí 

kompostování nám umožní předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu, 

který umíme separovat a zpracovat na místě jeho vzniku. Tím snížíme i produkci 

směsného komunálního odpadu. 

Důsledky NEtřídění odpadu 

Jedním z hlavních negativních důsledků je porušení legislativy. 

Enviromentální důsledky 

Při tlení BRKO na skládkách komunálního odpadu vznikají vedlejší 

produkty, jako je například metan, který je postupně uvolněn do atmosféry a má 

za následek například skleníkový efekt.  

Při spalování BRKO ve spalovnách vznikají nebezpečné, (neplatí u 

spaloven) jedovaté látky (dehty) poškozující ovzduší, životní prostředí a zdraví 

obyvatel.  

Pokud se rozhodneme třídit BRKO, nabízí se několik variant, které mohou být 

přínosem pro naši obec. Vyprodukovaný materiál na našem území bude opět 

vrácen zpět do půdy, tím obohatíme naši půdu o živiny. Získáme kvalitní 

hnojivo, za které si každý občan nese vlastní odpovědnost – ví, co jeho produkt 

bude obsahovat a má jistotu toho, co vkládá na své trávníky, zahrady, vinohrady 

a pole. 

Ekonomické 

Vyhýbaní se řešení těchto otázek má negativní dopad na rozpočet každé 

obce a v důsledku také na každého občana. Pokud se obec rozhodne pro svoz 

biologicky rozložitelného odpadu do komunitních kompostáren, který má přímý 

vliv na náklady spojené se svozem odpadu, bude muset přenést finanční zatížení 

v souvislosti se svozem BRKO na občana daného území. Bez kompostování, 

sběru BRKO se obec i občan připravuje o získání kvalitního přírodního hnojiva, 

které může využít na svých zahradách a přilehlých místech. Čímž občan může 

ušetřit za nákup průmyslově vyráběných hnojiv.  

Přínosy 

1. Snížení množství komunálního odpadu o více než 30%. 

2. Snížení nákladů obce na separaci, odvoz a skládkování odpadu. 

3. Respektování zákonů. 
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4. Zvýšení environmentálního povědomí občanů. 

5. Ochrana životního prostředí. 

6. Ochrana zdraví obyvatel. 

7. Získání kvalitního hnojiva. 

Zdrojem této části je „Strategie území správního obvodu ORP Židlochovice v oblasti 

předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a 

prorodinné politiky (pracovní verze)“ a popisuje možnosti nakládání s odpady v obci 

Blučina. 

Jednotlivé možnosti nakládání s odpady: 

 Separovaný odpad: kontejnery (papír, sklo bílé, barevné, PET lahve) – 

sběrná místa v obci 

 Nebezpečný odpad: mobilní sběr, je možné odevzdat i do sběrného 

střediska odpadů, platí i dále. 

 Objemný odpad: kontejner na velkoobjemový odpad  

 Bioodpad: domácí kompostování, dále místo, kde lze bioodpad odložit  

 Kovy: sběrné středisko odpadů  

 Textil: kontejner na textil  

 Elektrozařízení: mobilní svoz, případně sběrné středisko odpadů  

 Zářivky: jako nebezpečný odpad  

 Baterie: jako nebezpečný odpad  

Provozní doba sběrného střediska: 

Pondělí a středa 8:00-11:00, 12:00 -18:00 hod a první sobotu v měsíci 8:00-12:00 

hod 

Těchto možností může občan využít na území obce. Dále je třeba se zabývat 

otázkou, kam uložit výše zmiňovaný biologicky rozložitelný materiál. Tento 

článek je informativní a rozhodl jsem se pro občany připravit vzdělávací seminář 

a nastínit varianty, jak nakládat s odpadem. Je třeba obec nastavit správným a pro 

všechny přínosným směrem.   

Tomáš Trávníček 

Den dětí na ZŠ – pohledem „páťáků“  

Na naší škole je již tradicí, že se tu každý rok 1. června koná Dětský den, 

organizovaný 5. ročníkem. A jelikož jsme letos páťáci my, již začátkem 

posledního květnového týdne se v naší třídě začali shromažďovat potřebné věci, 

tedy: míčky, plechovky, pytle na skákání a hlavně: plyšáci do tomboly.  
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Ráno, když jsme přišli ke škole, vzali jsme vše potřebné s sebou a šli jsme 

na fotbalové hřiště, kde se událost konala. Jakmile došly ostatní třídy, začal 

celodopolední program s mnoha atrakcemi, dovršený tombolou s pětapadesáti 

plyšáky. Téměř každý si odnášel nějakého plyšáka a zážitek, na něž určitě 

nezapomene! 

 Měl jsem střelbu na plechovky. Na svém stanovišti jsem potřeboval: stůl, 5 

tenisových míčků a 10 plechovek. Měl jsem tam strašný fofr, pořád jsem musel 

skládat plechovky, ale jsem rád, že se všem dětem líbilo moje stanoviště. I 

když děti neshodily všechny plechovky, snažily se a to je důležité.  

 Měl jsem slalom s vejci. Děti si myslely, že je to opravdové vejce, ale měl jsem 

gumový vejce. Všechny děti měly strach, že jim vejce spadne. 

 Ze začátku k nám chodilo hodně dětí. Všem dětem to moc šlo, i když se jim to 

nepovedlo, řekli jsme: „Nevadí.“ Bylo to celkem únavné, ale užili jsme si to. 

Když měly všechny děti splněné úkoly, vyhrály něco v tombole, ale taky na 

některé už nezbylo. Myslíme si, že všem dětem se to líbilo i nám. 

 Dětský den na fotbalovém hřišti připravovala 5. třída pro 1.– 4.třídu s velkou 

radostí. Byla tam spoustu stanovišť, některé děti nestihly obejít všechna 

stanoviště. Myslíme si, že jsme si to užili všichni a udělali jsme pro to všechno, 

co bylo v našich silách, ale bylo to velice únavné. Pak jsme je namalovali a 

mohli si např. kopat, hrát vybíjenou. 

 Příprava programu byla náročná, ale zábava u toho nechyběla. Hry byly jak 

logické, tak i fyzické. 

 Na tanec jsem potřebovala jen hudbu a rádio. Prvně se tanec, který jsem si 

vymyslela, naučili páťáci a potom děti. Všichni byli moc šikovní. Myslím, že to 

všechny bavilo i kluky. 

 Všechny děti byli spokojené a 5. třída byla ráda, že se jí to moc povedlo . 

 Tak jsme měli napilno, hrnula se skupina za skupinou. Nevěděli jsme, kam 

dřív skočit. Bylo jich tam spousta a my nestíhali. Ale co, jeli jsme dál na plný 

obrátky.  

 Podle nás se jim nejvíce líbilo malování na obličej. Poté byl konec Dětského 

dnu ve škole. Domů si odnesli ceny a radost z výhry. A my si donesli domů 

jen naše unavené a bolavé tělo. Ale stejnak, pro nás to byl taky dobrý den, 

nemuseli jsme se učit. Taky jsme prohnali dvě paní učitelky. Ty naši trať 
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dokonale zvládly. A myslím, že je to pobavilo. A nás taky. Byl konec školního 

dne a my šli unavení domů. Moc se nám to líbilo. A vám? 

příspěvky páťáků zpracovala  Mgr.M. Fidrmucová 

 

 

Jak telefonovat mobilem s nízkou cenou  

Často odpovídám na dotaz, jak ušetřit za volání mobilem. Proto zde 

sděluji moji zkušenost. Často jsem byl dříve nespokojen s cenou za telefonování 
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přes mobil a často se s touto nespokojeností setkával u přátel i známých. I když 

jsme se mohli snažit změnit tarif telefonování u operátora, vždy nebyl výsledek 

takový, aby nás přesvědčil o slušné a férové ceně za volání. V současné době 

možností bylo až s podivem, kolik lidí vlastně tento problém opakovaně řeší a 

nedaří se u operátora dohodnout na slušné ceně za volání.  

Na přelomu roku 2013/14 jsem taktéž řešil tuto otázku, jak uspořit 

měsíčně nějakou korunu za telefonování mobilem. Cílem bylo volat mobilem za 

ceny 1-2 Kč za minutu, nebyl několikaletý závazek smlouvy a zůstalo původní 

telefonní číslo. 

Již druhý rok existují v ČR poskytovatelé, tzv.“ virtuální mobilní 

operátor“. Často vidíme jejich reklamy, ale nic o nich nevíme. Možnosti 

virtuálního operátora jsou velmi podobné jako u běžného operátora, protože 

používá jejich vysílače, ale díky nižším provozním nákladům a administračnímu 

„aparátu“, je schopen poskytnout opravdu nižší cenu za volání i včetně dalších 

služeb a většinou i bez závazků a limitů. Je potřeba jen vědět, co od volání 

očekávám.  Starším generacím často stačí, že telefonují. Mladší generace k 

běžnému volání a SMS ještě používají mobilní internet. Všechny tyto možnosti 

virtuální operátor nabízí, stačí si jen vybrat toho Vám nejblíže.  

Zvolil jsem přechod k virtuálnímu operátorovi s mým stávajícím číslem a 

s tím přišla řada otázek. Jak to udělat?  Co to bude stát?  Bude to fungovat? Jak 

dostanu výpis hovorů? Kdo to zařídí? Jsou dané přesné postupy úřadem, který 

chrání uživatele před zlovůlí velkých operátorů a umožňuje vše realizovat bez 

větších složitých řešení.  

Když se rozhodnete pro změnu a máte vybraného operátora, tak se 

nejlépe provádí tato změna takto: 

1) z vašeho mobilu zavoláte stávajícímu operátorovi. Požádáte ho o přechod k 

jinému operátorovi. Stávající operátor vám pošle SMS během dne se speciálním 

číslem, které určuje váš požadavek ke změně operátora. Nyní máte 90dnů na 

řešení, takže máte dostatek času vše vyřídit. Stávající číslo Vám bude těch 90dnů 

dále fungovat. Máte-li smlouvu, tedy když si "nedobíjíte telefon", tak bude 

operátor požadovat, aby jste se zastavili na pobočce a podepsali přenos čísla a 

ukončení smlouvy. Tak to učiňte, jde to sice i poštou, ale na pobočce je to 

rychlejší. Dostanete poté číslo přenosu a budete svobodní. Pokud Vám operátor 

bude sdělovat, že za ukončení smlouvy dostanete pokutu, neděste se, pokuta činí 
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jen 1/5 ceny z tarifu po dobu do konce smlouvy, to je také dané zákonem. Většině 

lidí se změna vyplatila a i zde jsou možnosti, jak pokutu snížit na stokorunové 

částky a i přesto se změna vyplatí. 

2) kontaktujete nového operátora a předejte mu číslo přenosu, které jste dostali 

v SMS. Nový operátor použije toto číslo, aby nastavil datum (den "D") pro den 

změny operátora, kdy budete s vaším stávajícím číslem volat již přes jeho služby 

a předá Vám přednastavenou novou SIM s Vaší službou a Vaším číslem. 

3) V den "D" si do telefonu dáte od nového operátora jeho SIM kartu a od této 

chvíle je změna dokončena a dokonce není ani výpadek dostupnosti vašeho 

telefonu (mimo vypnutí a zapnutí).  Se starým operátorem již nemáte nic 

společného. 

4) Nový operátor s Vámi vyúčtuje pouze tyto záležitosti a poplatky: 

a) poplatek za zachování vašeho čísla (nás stál 299,-Kč jednorázově, u 

někoho nemusí stát nic, ale nic není zadarmo) 

b) nová SIM karta za 99,-Kč  

c) nový tarif (nás stojí 99,-Kč měsíčně a máme 100 minut volání zdarma v 

rámci všech mobilů v ČR) 

d) potvrdíte novému operátorovi, že jste jeho zákazníkem, předá vám 

ceník a obecné informace a způsob zaslání vyúčtování. 

Tímto je vše dokončeno. Takovouto změnou sice budete mít chvíli trochu 

práce navíc (při přenosu) ale můžete si být jisti, že také můžete ušetřit nemálo 

peněz z rodinného rozpočtu. Velkou výhodou je i to, že vašeho operátora můžete 

znát osobně a mnohdy může celou změnu a přenos vyřídit za Vás a vy s tím práci 

nemáte. 

My nyní voláme s poplatkem 99,-Kč/měsíčně 100minut zdarma, tedy 

volání za 1Kč na kterýkoli mobil v ČR a SMS za 1,49Kč. Chci li mít v mobilu 

základní mobilní internet, přijde to na 69Kč/měsíčně. Nebojte se změny, není to 

nic složité. 

Budete li chtít poradit s takovouto změnou, klidně se za námi zastavte v 

Blučině u nákupního střediska, Na Lázních 331, můžeme poradit i pomoci a i zde 

platí: 

"Jaké si to uděláme, takové to máme". 

Petr Kubeš – BlučinaNet - tel. 530505530 
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Pomník na náměstí – pohled do historie  

V letošním roce si připomínáme 70 let od konce 2.světové války. 

Připomeňme si jednu událost, která souvisí s naší obcí. 

Na počátku roku 1945 zaznamenalo americké letectvo ztrátu jednoho 

stíhacího stroje v okolí Brna v souvislosti s bojovými akcemi 15. letecké armády 

USA nad územím Rakouska. 

Dne 21. ledna 1945 provedlo 170 bombardérů B-17 za doprovodu 130 

stíhaček nálet na vídeňské rafinerie pohonných hmot. Ještě nad Vídní došlo k 

blíže neurčenému poškození Mustangu P-51C (výr. číslo 42-103454 s označením 

"Daisy Mae") od 100. perutě 332. stíhací 

skupiny. Slavná černošská letecká skupina 

zvaná „Tuskegee“, která jako první výlučně 

černošská skupina v americkém letectvu 

bojovala v první linii, zde tedy konkrétně proti 

Hitlerovi. Proslavila se především tím, že 

během svých doprovodných akcí, neztratili její 

piloti ani jeden svěřený bombardér, který měli 

doprovázet a chránit, což je skutečně 

úctyhodné! 

Letoun se zřítil v katastru obce Blučina, 

přesně ve 12:05. Pilot byl černoch 2/Lt. Albert L. 

Young a vzhledem k tomu, že panovala špatná 

viditelnost, při pokusu o opuštění letounu na 

padáku, špatně odhadl výšku, která bohužel 

činila jenom 50 m a letoun v této výšce opustil. Padák se mu nestačil otevřít a tak 

se mladý americký letec při nárazu na zem zabil.  

Dobová kronika Blučiny praví: "Kolem poledne bylo pojednou slyšeti, jak 

hukot jednoho letadla nápadně zesílil a bylo zřejmé, že motor letadla vynechává. Pak bylo 

slyšeti výbuch a nastalo ticho. Letadlo se zřítilo do polí mezi Blučinou a Opatovicemi. 

Pilot se zabil. Byl pohřben na blučinském hřbitově za asistence místních Němců. Přesto, 

že pohřeb byl večer, a že byl přísný zákaz občanům pohřbu se zúčastniti, byl hřbitov hodně 

zaplněn občany, kteří se jednotlivě přece dostavili". 
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Ostatky pilota 2/Lt Younga zůstaly v Blučině až do podzimu 

následujícího roku. Dne 17. září 1946 provedla čtyřčlenná skupina amerických 

vojáků exhumaci padlého pilota (později byl převezen do Spojených států). Při 

průjezdu vozu s rakví přes Židlochovice, Vojkovice a Rajhrad vzdávalo poctu 

množství místních obyvatel, kteří jej doprovázeli až na hranice okresu.  

 

Exhumace na hřbitově v Blučině.   Průvod s ostatky pilota. 

V polovině 90. let 20. století byl A. J. Youngovi odhalen malý pomník na 

náměstí v Blučině (bohužel se zkomoleným příjmením "Yong"). Zbytky jeho 

mustangu byly vyzdviženy ze země již dřív v roce 1990 členy klubu letecké 

historie. 

Petr Závodník 

 

Vzpomínky na konec 2.světové války v dubnu 1945  

Sama, co by šestiletá si pamatuji "jen" mířící samopaly Němců na nás při 

přecházení z krytu do krytu, hvizd kulek, hořící Hájíček, kvílení sirény, na obloze 

bílé čáry a hukot stíhaček, bombardování. Také nikdy nezapomenu na zaprášené 

ruské vojáky, kteří nám bouchali při osvobození na vrata. Než však přišli Blučinu 

osvobodit, si blučinští občané ještě zkusili. Bomby, granáty a zápalné střely 

padaly na všech stranách. V Komenského ulici (tzv. Pendrov), u Böhmů a 

Schillerů padla bomba, u Šafrů zápalná střela zapálila stodolu a část Dlabkova 

stavení. Na dvůr školy, kde byl dočasně umístěn dětský domov, padl 

dělostřelecký granát, který zranil správcovou domova, učitelku a zabil 3 děti. 

Starosta Adolf Brabec zajistil pomoc zdravotníků a pohřbení dětí. 

V Měnínské ulici bomba zasáhla Démalův dům, v Sokolské ulici hořelo 

asi 10 domů od spadlé bomby. V jednom z nich zahynuli Ladislav Drahonský a 
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jeho babička Františka Drahonská. Zasažené domy byly také Haňkových, 

Tycových, Čermáků a roh Ledeckých (nyní Goldovi). Ve Hřbitovní ulici hořely 

stodoly. V posledním dni války padla bomba před dům Zajícových. 

Celkem bylo zničeno 42 domů. Smutný pohled byl na mrtvé koně, kteří 

byli pohřbeni do zákopů v okolí Blučiny. 

Řádění německých vojáků v posledních dnech války si odnesli i blučinští 

občané Tomáš Březina, František Kučera a Ladislav Faltýsek, který chtěl 

přestřihnout vedení k náložím pod mostem přes Cézavu. Dodnes se neví, jak 

skončil Josef Novotný, který byl odveden německým vojákem a nikdo jej už 

nespatřil. Doživotní památku na postřelení si odnesl Josef Schneider, kterému 

byla amputovaná noha. Střepiny granátu smrtelně zranily také Jana Hamana. Při 

přestřelkách došlo i k tragickým omylům, při jedné byl zastřelen František Jarý a 

v rumunské bažantnici Karel Klajba. 

23. 4. 1945 konečně Němci opouštěli své pozice v Blučině a okolí. 

Ustupovali směrem na Opatovice, Rajhradice a Otmarov. V ranních hodinách 24. 

4. 1945 se objevili první rudoarmějci. Byli občany upřímně vítáni. O život přišlo 

celkem 14 ruských vojáků a 1 americký pilot. 

Od té doby uplynulo 70 let v míru. Přála bych si těmito vzpomínkami 

připomenout hrůzy války a společně nedopustit, aby se ještě někdy opakovaly. 

Ředitelka ZŠ Anna Báborová spolu s učitelkami a žáky v den výročí osvobození 

uctili památku všech padlých položením kytice v barvách trikolory k pomníku na 

náměstí Svobody. Nešlo jen o položení kytice, ale také o vysvětlení žákům proč 

nezapomínat na 24. duben 1945. Také zastupitelé obce položením květin u 

pomníku vyjádřili úctu padlým a vzpomínku na zasedání rady obce. 

sestavila: Libuše Bartková 

vzpomínali: Marie Čaňová, Libuše Kratochvílová, Jindřich Zajíc 

 

Vzpomínka na rozpočítadla  

V dnešní uspěchané počítačové době už nikdo ani neví, jaké to bylo 

v minulosti. Zvláště pak děti. Sedí většinou u internetu a tak se pokusme 

seznámit je trochu s minulostí. Menší děti pomáhaly rodičům v hospodářství, 

hlavně na pastvě hus. Při této činnosti, při hrách, ale i při udržování starých 

zvyků a obyčejů se používala říkadla a rozpočítadla. 
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A tak se zkusme vrátit do 20.tých let minulého století do Blučiny a 

připomenout si některá rozpočítadla. 

 

 Amen, amen, pravím vám, 

kde zůstává Abrahám, 

v tom domečku, na kopečku, 

pije kafé ze škopíčku – bum! 

 

 En den das, přišel ras, 

chytl kočko na vidličko 

a šel zas! 

 

 Jenda, dvanda, třinda 

čtvrnda, pádě, ládě, 

louka, souka, do klobouka, 

even, epsa, pečínka ze psa, 

kotrmelec, válec,  

rendlík vajec –bum! 

Marie Černohorská 

 

Hody trochu jinak  

Dodnes v obci každá hospodyně žije hodovou tradicí. Uklízí, peče a vše 

připravuje tak, aby její blízcí i hosté měli velký požitek. Ale hody v Blučině – to 

svátek Nanebevzetí Panny Marie, jíž je místní kostel zasvěcen.  

A tak si vzpomeňme na dobu, kdy hody byly nejen světskou oslavou, ale 

především oslavou velkého svátku. To chodívalo procesí se zlatou sochou Matky 

Boží, kterou zde, bohužel, již nemáme, po obci. Před tímto svátkem nejen každý 

dům byl uklízen a nabílen, kostel vyzdoben, ale hlavně se lidé v srdcích těšili na 

tuto oslavu.  

Ta se konala vždy v hodovou sobotu večer. Začala mší svatou a po ní 

vyšel průvod z kostela. Družičky, dospělé dívky v dlouhých šatech, nesly na 

nosítkách ozdobenou a osvícenou mariánskou sochu. Socha byla oděna do bílého 

závoje, u něhož od hlavy vedlo množství stuh, kterých se přidržovaly malé 

družičky. Před sochou pak ještě kráčela „nevěsta“, která nesla na polštářku 

osvětlenou korunku mariánskou. Osvětlení sochy i korunky připravoval vždy 

pan Karel Sklenář, kdy stovky malých žároviček, napájel obyčejnými plochými 

bateriemi, umístěnými na nosítkách. Přesto záře byla veliká. Nejen družičky se 

sochou na nosítkách, ale i všichni ostatní doprovázeli sochu po obci. Vycházelo 

se, už za tmy, z kostela přes náves ulicí Havlíčkovou, pak Měnínskou a zpět do 

kostela. A co bylo velmi dojemné? Překrásná hudba muzikantů blučinských, 

které vedl kapelník pan Rudolf Kratochvil. Atˇuž to bylo „Chválu vzdejme...“ či 
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„Tisíckrát pozdravujeme Tebe…“, vždy krásné a hudba se nesla  celou obcí. 

Všichni muzikanti považovali za čest, hrát při této slávě, ale i pak v neděli při 

hodové mši svaté. Po návratu do kostela byly mnohdy ještě recitovány básně 

k Panně Marii a slavné požehnání s litanií. A pak už všichni spěchali domů. Ti 

mladí převléknout a na hodovou muziku. Ti starší s pokorou po prožité oslavě. 

 

Marie Černohorská 

 Poděkování 
Děkujeme všem, kteří jste zakoupením kvítku měsíčku 

lékařského přispěli do sbírky Českého dne proti rakovině, 

který se uskutečnil ve středu 13.5.2015 a na kterém se 

stejně jako v loňském roce spolupodílela i místní 

organizace KDU-ČSL. 

V letošním roce se díky Vám podařilo v Blučině utržit za 

prodej kvítků částku 3 788,- Kč, která byla zaslána Lize 

proti rakovině Praha. 

JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME  
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Pohlednice Blučiny z roku 1905 (škola, kostel a fara, radnice, náměstí) 
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Příspěvky do Zpravodaje můžete posílat emailem zpravodaj@blucina.cz Za 

jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů odpovídá jejich autor. 

Termíny uzávěrek zpravodaje pro rok 2015 jsou: 20.9. a 20.12.2015. 

 

Koupím rodinný dům se zahrádkou v 

Blučině a blízkém okolí. 

Tel: 607 496 339 

mailto:zpravodaj@blucina.cz
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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 

Přijměte pozvání na Babské hody, které se příští rok konají 4. 6. 2016. 

mailto:zpravodaj@blucina.cz

