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3/2015 

Blučinský 

zpravodaj 
 

 

Vážení občané,  

srdečně Vás zdravím a chtěl bych se s Vámi 

podělit o dění v naší obci.  

Společnost E.ON plánuje v příštím roce položit 

kabely NN do země v ul. Komenského. Je to z důvodů, že v této 

ulici není místo pro stožáry a někteří občané rodinných domů mají na svých 

nemovitostech stožáry pro vedení sítě, které jsou velmi těžké a tím na 

nemovitostech vzniká škoda. Vedení bude uleženo po obou stranách 

v chodnících. Nová trasa vedení bude od fary po konec ul. Komenského. Obec 

nemá námitek k této akci, protože se dohodla, že současně s pokládkou kabelů 

bude opravovat chodníky, které jsou ve velmi špatném stavu. V současné době 

každá firma opravu chodníků odmítá, pokud nedojde k uzavření půlky 

komunikace a to SÚS JMK nepovolí. Pokud SÚS JMK dodrží slib, který je daný i 

písemně, že na podzim letošního roku bude proveden nový průtah obcí, tak 

zastupitelstvo obce schválilo jednat s SÚS JMK o úpravě křižovatky na nám. 

Svobody u obchodu Lubomíra Káni. Po místním šetření s policií a odborem 

dopravy by po úpravě křižovatky byl vybudován nový přechod pro chodce. Obec 

zadala zpracovat studii této úpravy.  

Dále obec požádala o stavební povolení na výstavbu komunikace v ul. 

Fialky. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaná 

cena dle projektové dokumentace činí 4 500 000 Kč. Vyšší cena je dána tím, že tato 

komunikace je současně svodnicí přívalových vod, a proto musí být zbudována 

tak, aby těmto vodám odolala. Pokud stavební povolení proběhne bez problému 
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tak věřím, že tato komunikace bude v letošním roce vybudována. Občané této 

ulice si zaslouží novou komunikaci. 

V ul. Dukelské byly vybudované kanalizační a vodovodní sítě a ještě 

máme v letošním roce naplánováno vybudování plynofikace.  

Naše obec potřebuje vybudovat novou tělocvičnu pro základní a 

mateřskou školu a pro všechny naše děti a občany. Zastupitelstvo obce na svém 

zasedání 16.09.2015 schválilo zadat studii na výstavbu tělocvičny, která by byla 

postavena v areálu krytého bazénu. Do dnešní doby chodí děti ze ZŠ, MŠ a další 

organizace cvičit do sálu Lidového domu. Lidový dům by měl sloužit jako 

kulturní dům naší obce, na pořádání plesů, zábav, školení, schůzí, oslavám a 

jiným akcím a neměl by sloužit jako školní tělocvična. Dalším bodem na 

posledním ZO bylo zbudovat nové dětské hřiště pro ZŠ, MŠ a všechny naše děti. 

Pro seniory zakoupit venkovní posilovací zařízení na zlepšení tělesné kondice. 

Vše by bylo v areálu krytého bazénu. V současné době je velký problém budovat 

dětská hřiště v obci. Není v našich silách tato hřiště uhlídat. Rozmáhá se 

vandalismus a herní prvky na těchto hřištích jsou demolovány a mohlo by dojít 

k úrazům našich dětí. V areálu krytého bazénu bude hřiště oplocené, kapacitně 

dostatečné, maminky nemusí mít strach, že jim dítě vběhne do vozovky a 

v případě potřeby bude pořízena kamera, která bude napojena na městskou 

policii, aby nedocházelo k ničení hřiště. 

Dále jsme jednali s naším panem farářem Hynkem Šmerdou o využití 

farní zahrady. Tato zahrada je ve velmi špatném stavu a proto se domnívám, že 

by bylo dobré, kdyby si obec zahradu pronajala a když to bude v budoucnu 

možné tak odkoupila. Máme představu, že můžeme vytvořit kus krásné přírody, 

kde se občané budou scházet k odpočinku a scházet se s přáteli. V letních 

měsících by bylo možné pořádat i mše svaté. Ale to jsou naše představy a vy si 

možná budete myslet, že to není reálné, ale chci Vás požádat, aby jste nám sdělili 

svůj názor. 

Vážení občané, nyní se na Vás obracím s ožehavým tématem a to je 

biologický odpad. Zákon stanovuje, že obec musí likvidovat biologický odpad od 

občanů. Co se děje v naší obci je až neskutečné. Někteří občané si sklidí úrodu na 

polích a odpad zavezou na obec. Stačí, když se podíváte k čističce odpadních vod. 

Do biologického odpadu se hází plasty, pneumatiky uhynulá zvířata a další 

odpad, který tam nepatří. Obec vybudovala sběrný dvůr, pořídila za 400 000 Kč 
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štěpkovač na dřevo, ale nemůžeme ho využít, protože občané vozí dřevo 

smíchané s trávou a se vším možným odpadem. ZO se zabývalo tímto 

problémem a je pro, aby se  sběrné místo na tento odpad oplotilo a určí se doba, 

kdy mohou občané tento odpad odevzdat. Pracovník obce bude kontrolovat, jak 

je odpad roztříděn (tráva, dřevo, rostliny). Pokud nebude odpad vytříděn, tak ho 

nepřevezme. Dřevo bude nasekané, celé koruny stromů nebudou odebrány. 

Dalším problémem je sběrný dvůr. Doufám, že už si všichni občané stihli odvézt 

odpad, co měli po stodolách, garážích a jinde. Obec udělala vstřícné gesto, že 

odebírala odpad zdarma. Jak občané tvrdí že nemají žádný odpad, tak nás 

zavalili odpadem a obec musela doplácet přes milion korun. Pokud to takhle 

půjde dál, tak do dnešního dne za odvezený odpad, za který obec zaplatila, 

vychází poplatek, na občana za rok 750 Kč, a to obec bude ještě doplácet.  Pokud 

likvidujete sedací soupravu, tak musí být rozmontována, jinak nebude převzata. 

Do kontejneru se vejdou dvě nerozmontované sedací soupravy a obec zaplatí za 

odvoz cca 5 000 Kč. Je to nehospodárné plýtvání obecních peněz. Dále Vás 

chceme požádat o sešlapování plastových lahví. Při sešlapování se ušetří odvoz 

dvou kontejnerů. Některé obce po vybudování sběrného dvoru stáhly všechny 

kontejnery z obce a občané odevzdávají veškerý komunální odpad na sběrném 

dvoře, kde pracovník dvora všechno kontroluje a obec tím ušetří desetitisíce 

korun. To záleží jen na nás občanech jak budeme zacházet s komunálním 

odpadem. Není přece možné, aby v kontejnerech na tříděný odpad byla uhynulá 

zvířata (králíci, slepice aj.) Pracovníci svozové firmy takový odpad odmítají 

odvážet a pracovníci obce musí tyto kontejnery přebírat a to je v letních měsících 

velmi zdraví nebezpečné.  

Neukáznění občané ukládají odpad vedle kontejnerů, který vítr rozfouká 

po veřejných prostranstvích. Tato situace je již také neúnosná, a proto obec 

zakoupila fotopasti a místa s kontejnery jsou monitorována. 

ZO na svém zasedání schválilo zadat studii na zbudování 3 ks 

stacionárních stojanů na radary měření rychlosti v obci. 

Uplynula doba deseti let od kolaudace rybníka. Po tuto dobu obec musela 

dodržovat dotační podmínky určené poskytovatelem dotace. Nyní přechází 

pravomoc o rozhodování jak naloží s rybníkem na obec. ZO nemá námitek, aby 

obecní rybník Blučiňák byl pronajat  nově vzniklému místnímu spolku, který by 

měl ve svých stanovách, že se o rybník bude starat, opravovat, udržovat a 
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zvelebovat. Žádám všechny zájemce kteří chtějí být členy nově vznikajícímu 

místnímu spolku, aby svoji žádost podali do 15.října 2015 na obecní úřad Blučina.   

ZO dále na svém zasedání projednávalo zřízení předškolní třídy v MŠ 

Blučina paní ředitelka MŠ Irena Nosková, byla ZO pověřena k předání anketního 

lístku rodičům „kdo má zájem o zřízení předškolní třídy“. Lístek vyplňte a 

vhoďte do schránky na obecním úřadě. Anketa je anonymní, ale kdo bude chtít, 

může se podepsat. 

Pan Jiří Fiala oznámil ZO, že ze zdravotních důvodů končí s prací za 

životní prostředí naší obce. Za jeho dlouholetou práci (25 let) v oblasti životního 

prostředí mu zastupitelstvo děkuje a schválilo finanční dar ve výši 5 000 Kč. 

  Děkuji všem, kteří si přečetli můj příspěvek  až do konce a v příštím 

zpravodaji se  Vám  svěřím s dalšími problémy naší obce. 

Josef Srnec – starosta obce 

 

Vítání občánků 

Vítání občánků se uskuteční 05.12.2015 v 

obřadní síni OÚ Blučina v 10 hodin. 

Žádáme rodiče dětí narozených 

od  prosince 2014 do listopadu 2015, 

kteří se chtějí zúčastnit vítání občánků, 

aby nahlásili svoji účast do 30.11.2015 na 

matrice a donesli s sebou rodný list 

dítěte. 

Marcela Čaňová  

 

Mateřská škola 

Začal nám nový školní rok a s ním přišly do školky nové děti. Rádi jsme 

je přivítali a začlenili do našeho kolektivu.  Některým se to podařilo velmi rychle, 

ale někdo je přece jen více fixován na mámu a tátu, tak to trvalo trochu déle.  Je 

třeba velké trpělivosti jak ze strany učitelek, tak i rodičů.   

Hned v měsíci září jsme se s dětmi vydali na malý výlet do Židlochovic, 

do zámeckého parku. Počasí nám přálo. Bylo krásné babí léto a tak pobyt v parku 

byl příjemný. Podařilo se nám potkat stádo muflonů a několik veverek, které se 

připravovaly na zimu sbíráním semínek. Na velkých vzrostlých stromech 

prozpěvoval kos a v trávě se krčili bažanti. Ještě v letošním roce plánujeme další 

akce pro děti, rodiče i veřejnost v naší obci.   
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Ale i v minulém školním roce se nám podařilo několik velmi zdařilých 

akcí.  Ať už to bylo pohádkové podzimní putování s lampičkami, rozsvěcování 

vánočního stromu na návsi a zpívání koled v Lidovém domě v Blučině na 

vánoční výstavě.  Také vánoční charitativní galerie dětských výtvarných prací, 

kde finanční výtěžek byl věnován na podporu nedonošených dětí v dětské 

nemocnici v Brně, byla úspěšná. Tímto děkujeme rodičům za účast i finanční 

příspěvek.  

Na jaře jsme se loučili se zimou vynášením Moreny, kterou děti za zpěvu 

vhodily do řeky.  V ten den bylo také zatmění slunce a tak děti pozorovaly tento 

jedinečný úkaz přes speciální brýle. Velikonoce jsme oslavili zdobením kraslic 

společně s rodiči ve školní dílničce.  

Den matek jsme pořádali spolu s Dámským klubem, Orlem Blučina a 

skupinou Fakt Jo sváteční odpoledne pro maminky, babičky a prababičky. Děti si 

připravily pásmo básniček, říkadel, písniček a tanečků. Úspěch této akce byl 

jednoznačný, jak ze strany diváků, tak později na internetových stránkách 

Novinky.cz.  

 

 
Konec školního roku jsme ukončili výletem do Zoo v Hodoníně a 

táborákem s hudbou a opékáním špekáčků. Také s předškoláky jsme se rozloučili 

předáním šerpy a knihy na památku na mateřskou školu.  Všichni už se zase 

těšíme na nové neméně zajímavé akce, na které vás rádi přivítáme. 

 

Jiřina Stravová 
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Základní škola 

Vážení občané, protože nám před pár dny začal nový školní rok, ráda 

bych Vás informovala, jak to na naší škole vypadá.  

Školní rok 2015/2016 byl slavnostně zahájen v úterý 1 .září za přítomnosti 

rodičů a pana starosty Josefa Srnce.  

V letošním školním roce je na naší škole 5 tříd (105 žáků) a 2 oddělení 

školní družiny (53 žáků). Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a 

notebookem, třídy v 1. patře jsou vybaveny také několika počítači, třídy v půdní 

vestavbě využívají počítače v počítačové učebně. K obohacení a zpestření výuky 

jsme pro žáky zajistili naučné programy, kulturní akce a exkurze, v jednotlivých 

třídách budou probíhat různé projekty, plánujeme připravit vánoční a 

velikonoční dílničky pro žáky a jejich rodiče. Již tradičně je naše škola zapojena 

do projektů „Zdravé zuby“, „Ovoce a zelenina do škol“ a „Školní mléko“. 

I v letošním školním roce mají naši žáci možnost trávit volný čas 

v zájmových kroužcích, které vedou naše paní učitelky nebo zkušené lektorky. 

Letos je to logopedický kroužek, angličtina (1. a 2.roč.), Hádej, hadači (2. a  3.roč.), 

Sportovní hry (1. a 2.roč.), Míčové hry (3. – 5.roč.), Ruční práce – módní doplňky 

(4. a 5.roč.), taneční kroužek, keramika. Z důvodu nízkého zájmu o výtvarný a 

pěvecký kroužek v minulých letech jsme se rozhodli, že v této oblasti se budou 

žáci rozvíjet v rámci činnosti školní družiny. 

Pracovníci školy:  

Mgr. Anna Báborová – ředitelka školy, vyučuje matematiku ve III. a IV. roč. 

Mgr. Soňa Rabatinová – tř.uč. I.roč. 

Mgr. Vlastimila Hondlíková – tř.uč. II.roč. 

Alena Krátká – tř.uč. III.roč. 

Mgr. Magda Poláková – tř.uč. IV.roč. 

Mgr. Marie Fidrmucová – tř.uč. V.roč.      

Ingrid Štursová – vedoucí vychovatelka ve ŠD 

Bc. Denisa Bartesová – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD 

Anděla Floderová – školnice 

Ludmila Březinová – výdej stravy 

Mgr. Anna Báborová 

¨ 

Ochotnické divadlo 

Ochotnické divadlo se v Blučině hrálo odjakživa, ale nebylo vždy snadné 

ho udržet při životě. V roce 1960 existovalo již jen divadlo sokolské. Po odchodu 

pana režiséra Kotase, pana Teplého a pana Otavy, jsem byla požádána, abych se 
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této funkce ujala sama. Netušila jsem, co všechno to bude obnášet. Pro představu 

za těch 50 let náš soubor vyměnil 5 zřizovatelů: 

1963 – 1968 zřizovatel TJ. Blučina 

1969 – 1976 zřizovatel ZŠ Blučina 

1977 – 1986  tajný zřizovatel 

1987 – 1989 zřizovatel Svaz invalidů Blučina 

1990 – 2001 Osvětová beseda Blučina 

2002 – 2015 právní subjekt, Klub přátel Divadelního a 

loutkářského souboru Blučina (DaLS) 

 a dále ?? 

 
Perly panny Serafínky (foto poskytla Jana Šmahelová) 

 

Ze začátku naší činnosti v roce 1963 jsme sehráli činoherní pohádky, 

večery poezie, loutkové hry a později činohry pro dospělé. 

Loukové pohádky s dětmi a pro děti hrajeme dodnes a s těmi jsme také 

zaznamenali největší úspěchy. 8x jsme s dětmi hráli na národní přehlídce 

Loutkářská Chrudim a 5x na jiných národních přehlídkách: Čechova Olomouc, 

Divadlo jednoho herce Čelákovice, Přehlídka svazu invalidů Otrokovice, 

Přehlídka Dialogy a monology SČDO Velká Bystřice, Dětská scéna 2005-Národní 

přehlídka Trutnov. 



8 
 

Letos jsme byli na Krajské přehlídce v Třebíči nominováni znovu na 

Loutkářskou Chrudim. 

Moc si toho vážíme a děkujeme všem našim přátelům, sponzorům i 

rodičům, že podporují nás i svoje děti v divadelním koníčku, že nás mají rádi a že 

nám fandí. 

Hana Kratochvílová 

 

Divadelní soubor Radovan 

První divadelní představení „Nejen v Betlémě, ale i v srdcích“ uvedl 

divadelní soubor 14.ledna 1996 (odtud název souboru, 14.1. má svátek Radovan). 

 

Následovaly pohádky: 

Nebojsa červen 1996 

Popelka červen 1997 

Jak květinky přezimovaly prosinec 1997 a leden 1998 

Šípková Růženka prosinec 1998 

Kašpárek kouzelníkem leden 2000 

Tři bílé šípy duben 2001 

Slavík a růže březen 2002 

Příběhy včelích medvídků duben 2003 

Všechny tyto pohádky uvedl dětský soubor. 

 

V roce 1999 vznikl vedle dětského souboru i soubor dospělých, který 

uvedl komedii „Sluha dvou pánů“ (duben 1999) a „Dalskabáty hříšná ves, aneb 

zapomenutý čert“ (prosinec 1999). V roce 2000 nastudoval soubor Zeyerovu 

pohádku „Radůz a Mahulena“ (prosinec 2000). 

Orelský soubor úzce spolupracuje s Divadelním a loutkářským 

souborem, který vede paní Hana Kratochvílová. Díky této spolupráci byly 

uvedeny pohádky „Kráska a zvíře“ (říjen 2001) a „Liška Bystróška“ (prosinec 

2003). Dalším představením byla komedie „Dědeček“, která byla prvně uvedena 

v březnu 2008 a podruhé v lednu  2009. 

Mezi léty 2007 až 2012 soubor Radovan vypomohl souboru DaLS ve 3 

činoherních inscenacích svými herci. 

Zatím posledním představením divadelního souboru Radovan, byla 

detektivní komedie „Ryba ve čtyřech“, která byla sehrána 26.-27.4. a 22.-23.11. 

2014. 
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Dětský divadelní a loutkářský soubor, spolu s orelským divadelním 

souborem Radovan, připravují pohádkovou komedii „JAK SE ČERT 

ZAMILOVAL“.  

Hrajeme 21. a 22. 11. 2015 v sále Lidového domu v Blučině. 

Srdečně zveme všechny malé i velké diváky 

Hana Kratochvílová, Jana Jedličková 

 

JUDO OREL BLUČINA  

 Čas letních prázdnin se přehoupl v období, kdy děti 

zasedají do školních lavic a školní rok se rozjíždí na plné 

obrátky. Tréninky v našem oddílu jsou v plném proudu již 

od 7. září a tréninkové skupiny se neustále plní. Tímto 

zveme i další zájemce o judo, aby přišli mezi nás. Nábor probíhá celoročně, 

zejména do tréninkových skupin, které nesou název „Sportovní přípravka“, 

„Nováčci“ a „Muži, ženy“. 

 

VYSVĚTLENÍ NÁZVŮ SKUPIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 

PŘÍPRAVKA 

- předškolní děti od 3 do 6 let 

- skupina nesla v loňském roce název „Judistická školička“  

- s dětmi v „Přípravce“ pracujeme na celkové sportovní přípravě 

- zodpovědný trenér: Mgr. Jan Šenkýř 
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GYMNASTIKA 

- skupina je určená pro dívky od 6. let (od 1. třídy) 

- v trénincích se zaměřujeme zejména na prostnou gymnastiku, ale i 

gymnastiku rytmickou, úpolovou nebo např. pádovou techniku 

- zodpovědný trenér. Mgr. Kateřina Migdauová 

NOVÁČCI 

- děti, které začaly v září 2015 hodit do 1. třídy a starší 

- jedná se o děti, které nemají s judem žádné zkušenosti a jsou tedy nováčci 

- zaměřujeme se na celkovou sportovní přípravu obohacenou o úpolové 

hry a pádovou techniku 

- zodpovědný trenér: Mgr. Markéta Markelová 

MLÁĎATA 

- judisté, kteří již absolvovali tréninky v loňském roce 

- od září 2015 budou trénovat již dva krát týdně 

- trenér s judisty cvičí již speciální techniky juda – především techniky 

držení a průpravu pro boj na zemi  

- zodpovědný trenér: Viktor Steingart 

MLADŠÍ ŽÁCI 

- judisté kategorie „Mladší žáci“ jsou již dlouhodobě trénující děvčata a 

chlapci ve věku od 10 do 13 let 

- zodpovědný trenér: Leoš Zouhar 

STARŠÍ ŽÁCI 

- judisté kategorie „Starší žáci“ jsou již dlouhodobě trénující a závodící 

děvčata a chlapci ve věku od 13 do 15 let 

- zodpovědný trenér: Mgr. Markéta Markelová 

DOROSTENCI 

- děvčata a chlapci ve věku od 14 do 18 let 

- zodpovědný trenér: Mgr. Jan Šenkýř 

 Za oddíl Judo Orel Blučina Mgr. Jan Šenkýř. 
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Dvojitá vzpomínka 

Navštívit Svatou zemi je snem mnoha lidí, nejen věřících. Vykonat pouť 

na biblická místa je jistě nezapomenutelným zážitkem. Už naši předkové toužili 

navštívit posvátná místa i přes náročnější podmínky cestování než máme dnes. A 

tak v roce 1905 byla uspořádána první lidová poutˇ z Moravy a měla veliký ohlas.  

Vyprávění účastníků pak ovlivnilo spoustu lidí, kteří toužili po návštěvě 

téhož. Důsledkem bylo, že v roce 1909 byl založen Spolek poutníků diecézí 

moravských do Svaté země. A tak přesně před 105 lety, v roce 1910, se 

uskutečnila druhá moravská lidová pouť a zúčastnilo se jí 533 lidí. Duchovních 

bylo více než sto a osm bohoslovců. Nejmladší účastnici bylo 14 let, nejstaršímu 

účastníku pak 87 let a byl na této cestě již po sedmnácté. Z Blučiny byli 3 

účastníci, z toho jedna žena a to Barbora Kratochvílová (1855-1943). 

Jak cestovali? Z Moravy? Nejdříve vlakem, který vyjížděl z Brna dne 

10.8.1910. A vlak nabral směr Terst, což byl tehdy přístav v rakouských vodách.  

Vlak měl však zastávky pro přibírání poutníků a to nejen ve velkých městech, ale 

i malých jako v Rajhradě a 

Hrušovanech u Brna. A tak 

“cestovatelé“ po šestnácti-

hodinovém trmácení dorazili do 

Terstu. Zde se nalodili na velkou 

loď jménem Tirolia společnosti 

Lloyd.  

Cesta lodí trvala 4 dny a 

na lodi konány bohoslužby 

ranní i odpolední u rozložených 13ti oltářů. Ke „slovu“ se dostali i bohoslovci. 

Vezli s sebou 25000 pohlednic objednaných do Brna přímo z Jeruzaléma a 

rozdělených do dvou sérií po 25 různých pohledech v jednom balíčku. Dnes jsou 

tyto vyhledávány a ceněny na burzách. Za půl druhé hodiny rozprodáno vše. 

Cituji: „Páni bohoslovci brněnští: Haňka, Martínek, Skoupý, olomoucký 

Novotný, pražští: Kučera, Makeš, Multerer, Pohlídal, českobudějovický Řehoř a 

novosvěcenec z Olomouce P.Zapletal nestačili vyhovovati neobyčejně velkým poptávkám,  

a pokladník vyndávati zásoby ze dvou beden a počítati. A dvakrát tolik by se prodalo, 

kdyby jen bylo bývalo.“  



12 
 

Když se všichni vylodili v Jaffě, po bohoslužbě, odpočinku a odeslání 

pohlednic, pokračovali na své pouti vlakem. Takové množství lidí bylo rozděleno 

a dvěma vlaky vezeno nejdříve krajem pomerančovníků a granátových jablíček - 

rovinou saronskou, později krajem hornatým a chudým do hor judských, do 87 

km vzdáleného Jeruzaléma při stoupání 750 metrů. Z nádraží pak šel průvod 

poutníků do vnitřního města. Ubytováni byli v hospicech (ubytovnách pro 

poutníky), kde pobývali ve dnech  16.8 až 24.8.1910.  

Aby bylo možné navštívit všechna důležitá posvátná místa, bylo nutné 

rozdělit poutníky na 5 skupin a vytvořit 8 poutních programů tak, aby všichni 

byli spokojeni. Bylo to: návštěva Božího hrobu a chrámového nádvoří, služby 

Boží v chrámu sv. Spasitele a návštěva svatyně na hoře Sion, služby Boží 

v chrámu sv. Štěpána, cesta do chrámu sv. Anny údolím Josafatským, Zeď nářků, 

návštěva kaple bičování a křížové cesty, hroby královské, jeskyně smrtelné 

úzkosti Páně, Gethsemanie, hora olivetská, hrob Panny Marie, Betlém a sv. Jan 

v horách. 

Dne 25.8.1910 návštěva skončila a stejná loď poutníky nalodila v Jaffě a 

odvážela zpět, kolem jižního břehu Kréty.  Velmi špatné počasí a blížící se bouře 

nezabránila slavné mši svaté, kterou sloužil p. Augustin Kleveta za asistence 

novoveského kaplana Felixe Čelouda a blučinského faráře Vincence Ševčíka, 

jehož  90té výročí úmrtí letos vzpomínáme. Zazněla i píseň „Ejhle oltář 

Hospodinův září“.  A pak všichni prožívali mnohahodinovou bouři na moři a 

mnozí zakusili i „mořské“ (mořská nemoc).  

Po bouři bylo, od kapitána lodi, všem odměnou co největší přiblížení 

k ostrovu Korfu. Zdáli viděli zámek Achilleion v zeleni oliv a cypřišů. A potom 

loď už plula po klidném moři kolem břehů albánských a podél břehů 

dalmatských vodami rakouskými až do Terstu. Odtud pak, už znaveni, ujížděli 

vlakem ke svým domovům. Byli vítáni ve Vídni i jiných městech.  

Vrátili se všichni, k údivu tehdejších úřadů, protože na jedné straně obdiv 

k takové akci a na straně druhé velké pochybnosti o úspěšnosti. Zkrátka, poutˇ se 

vydařila! 

Zdroj: Inocenc Haňka korespondence 

Foto a citace: Emil Procházka: Do Svaté země, rok vydání 1911 

Marie Černohorská 
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Burčákové slavnosti 3. října v Blučině 

 

 
 

 



14 
 

PRETORIAN BLUČINA  

 Pretorian Blučina je nově vzniklý 

sportovní klub, který se zaměřuje zejména na 

Brazilské jiu-jitsu. Skupina Pretorian má pobočky 

také v Polsku, v Rusku a na Ukrajině, se kterými si 

vyměňujeme zkušenosti, účastníme se soutěží 

a soustředění. Nejblíže však máme ke klubu SK 

Pretorian Pardubice, ze kterého také vznikl podnět 

založit pobočku v Blučině. Náš klub oficiálně vznikl od září letošního roku 

a v Blučině trénujeme prozatím jednou týdně. 

 Brazilské jiu-jitsu, zkráceně BJJ, je úpolový sport, který se zaměřuje na 

úchopy, páčení a škrcení, jež se uplatňují hlavně v boji na zemi. Umění bylo 

odvozeno z japonského bojového umění Kodokan judo na počátku 20. století. 

Brazilské jiu-jitsu (BJJ) má zřejmě nejpropracovanější techniky pro boj na zemi ze 

všech úpolových sportů. Základní filozofií je, že většina z výhod většího, 

silnějšího soupeře pochází z dosahu 

paží, které po uchopení a následném 

páčení, škrcení nebo znehybnění značně 

zeslábnou. BJJ umožňuje širokou škálu 

technik uchopení, škrcení, páčení 

a hodů. Brazilské jiu-jitsu se také dělí na 

cvičení s GI (lidově GI nazýváme 

kimono) a NO-GI (čili cvičení bez 

kimona). Toto dělení dává zápasníkům 

větší rozhled na kontrolou soupeře a 

rozvíjí tak lépe technické dovednosti boje 

na zemi. 

 Tímto si vás dovolujeme pozvat 

na žíněnku do sálu Lidového domu v 

Blučině, kde trénujeme každou neděli od 

19:30 do 20:30. 

Za oddíl BJJ Mgr. Jan Šenkýř 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Judo
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Rybníkiáda 22. srpna 2015 
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Hledám ke koupi dům se zahradou. Opravy nevadí. Děkuji. 

Telefon: 721 195 834 

Koupím byt v této obci. Původní stav nevadí.  

Telefon: 722 012 297 



18 
 

 



19 
 
 



20 
 

Fotografie z října 1944, kdy se od vjezdu do areálu JZD až na kopec Výhon kopaly 

protitankové zákopy. Tyto zákopy museli povinně chodit kopat sedláci z Blučiny. 

Při těchto výkopech se našly mamutí kle a kostra dítěte. Fotografoval JUDr. Jan 

Dezort ze Židlochovic. 

Zprava klečící: Floder Jan, Hnilička Vavřín, Příbranský Josef 

Zprava stojící: Tyc Jan, Otava Ladislav, Pekárek František, Návedla Jan, Sklenář 

Jan, Böhm František, esesák, německý voják s puškou, Strouhal Václav, Dlabka 

Bedřich 

Kromě dvou Němců všichni Blučiňáci. 

fotografii zapůjčil pan Václav Strouhal 

 

 

 

 

Zpravodaj vydává obec Blučina v nákladu 600 výtisků, email: zpravodaj@blucina.cz 
Za jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů odpovídá jejich autor.  

Uzávěrka příštího čísla je 20.12.2015. Odpovědný redaktor Ing. Petr Závodník 
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