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Vážení spoluobčané, 

S ročním odstupem se Vám opět dostává do rukou aktuální vydání zpravodaje, ve kterém 
bych chtěl vyzdvihnout to, co se událo v obci za posledních několik měsíců, a také představit 
plány do dalšího období.  

Uplynulé měsíce byly pro nás všechny bez rozdílu složitým obdobím, když jsme byli 
konfrontování bezprecedentními opatřeními, která zasáhla jednotlivé rodiny i celou 
společnost. Nejinak tomu zřejmě bude i několik dalších týdnů roku 2021.  

Přesto věřím, že přečtení stránek zpravodaje bude pro Vás povzbuzením, že i v takové době 
jsme byli schopni dosáhnout dílčích úspěchů a budeme se brzy moci vrátit k běžnému 
způsobu života. 

Rád bych Vám všem popřál závěrem pevné zdraví a množství sil, radosti a úspěchů v 
nastávajícím roku 2021. 

Ing. Radek Pančocha, starosta 

ZPRAVODAJ OBCE BISKUPICE 

ZA ROK 2020 
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HOSPODAŘENÍ OBCE 

Tak jako v každé dobré rodině je i rozvoj obce dán stavem finančních prostředků a jejich 
správou. Hospodaření obce se řídí finančním rozpočtem, zpracovaným na každý rok, a 
výhledovým plánem na následující období. V posledních letech se výše rozpočtu pohybuje 
v řádu 10 milionů Kč a bilance příjmů a výdajů je vyrovnaná – tzn. že obec nejde cestou 
zadlužování ale vytváření rezerv pro nepředvídatelné situace a významné rozvojové 
investice do budoucna. 

Hlavními příjmy rozpočtu jsou daně a dotace, přerozdělené ze státního ropočtu, dotace z 
rozpočtu Zlínského kraje - tyto spolu tvoří cca. 80% všech příjmů. Vlastní příjmy jsou pak 
z hospodaření lesa, místní poplatky a další. 

Největší výdajové položky jsou obvykle investičního charakteru, dále pak dotace na provoz 
ZŠ a MŠ a náklady na provoz úřadu. V menší míře jsou to náklady na lesní hospodářství, 
celoroční údržbu, příspěvky na činnost jednotlivých spolků a sdružení atd. 

Finanční hospodaření obce je každoročně kontrolováno auditem krajského úřadu. Obec 
tímto procesem prochází bez zásadních připomínek, což je dobrou vizitkou nejen obce, ale 
především také práce účetní pí. Miroslavy Talašové. Díky její pečlivé kontrole všech dokladů, 
účtů a smluv se daří mít finance v nejlepším pořádku. 

Rok 2020 byl složitý v mnoha aspektech obecního financování. Od měsíce dubna bylo 
avizováno podstatné snížení daňových příspěvků státu, což mohlo mít negativní dopad až 
1,5 mil.Kč. Díky schválenému rozpočtu, který již počítal s nižšími příjmy, se toto výrazněji 
neprojevilo. Naopak obec obržela kompenzaci téměř 900 tKč, která tak mohla být použita na 
financování oprav chodníků.  

Další velkou položkou pak bylo na straně výdajů nutné navýšení plateb v souvislosti 
s kůrovcocou kalamitou, která postihla porosty především v Perném a Dolním háji. Zde jsme 
museli zaplatit téměř dvojnásobek peněz za služby spojené s těžbou a přibližováním. Na 
druhou stranu jsme částečně mohli kompenzovat ztrátu prodejem většího množství dřeva, 
byť za poměrně nízké ceny. 

Pokud lze ovšem bilancovat rok 2020 z hlediska finančního, hospodařili jsme s přebytkem 
více než 4 miliony Kč, který bude v roce následujícím využit na financování sběrného dvora. 
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PŘEHLED INVESTIC 2020 

Na rok 2020 byly schváleny finanční prostředky na investice a údržbu těchto prioritních 
oblastech: 

- Oprava místních komunikací a chodníků 
- Úprava prostranství u pomníku 
- Oprava lávky ve středu obce 
- Oprava podlah MŠ a ZŠ 
- Projekt sběrného dvora 

Oprava komunikací a chodníků 

S příchodem příhodného počasí v průběhu března byla realizována první oprava komunikací, 
a to na Drahách u č.p. 184. Vozovka tam dlouhodobě byla vystavena působení spodní vody, 
což způsobovalo ujíždění svahu a trhání asfalové vrstvy. Každoroční záplaty pak byly 
nouzovým řešením a stav silnice havarijní.  

Během prací byla odbagrována přilehlá část svahu a provedena sanace podloží spolu 
s odvodněním. Na tento základ pak přišla finální vrstva asfaltu.  

                   

Na sklonku léta, když finanční situace dávala možnost realizace, jsme oslovili tři firmy 
ohledně nabídky na opravu chodníků v místní části Chaloupky. Nejnižší částku nabídla fy. Vlk 
s.r.o., které byla tato zakázka zadána. 

V průběhu měsíců říjen – prosinec se podařilo provést výměnu v plném rozsahu od školy po 
č.p.  81.  Spolu s tím se měnily i kanálové vpusti a vjezdy u č.p. 97, 99, 87 a 90, které si zčásti 
zaplatili majitelé přilehlých nemovitostí. 

Co se bohužel nestihlo je dokončit krátký úsek mezi čp. 105 a 25. Zdržení vlivem deštivého 
počasí v říjnu se nepodařilo dohnat a tak bude tato část dokončena začátkem roku 2021. 
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Akcí menšího rozsahu pak byla výměna obrub u hlavní komunikace u č.p. 134. Zde došlo 
k výměně cca. 30m obrubníků a srovnání vozovky a přilehlého pozemku do správné nivelety. 

Celkem bylo takto proinvestováno přes 1,5 mil.Kč. 

Úprava prostranství u pomníku 

Stav tohoto místa po letech bez důslednější údržby byl s výjimkou samotného pomníku 
zanedbaný a nedůstojný. Proto jsme se přikročili k úpravě okolí pomníku. 

Nejprve byly řešeny původní přístupové chodníky, kdy jsme zachovali pouze přístup od 
lávky. Po vydláždění chodníčku a okolí pomníku jsme osadili novou lavičku. Rovněž byly 
opraveny a nově natřeny stožáry pro vlajky. 

Okolní terén byl zbaven starých nevzhledných tůjí a výškově srovnán. Po osetí trávou jsme 
mohli na podzim konstatovat, že se záměr zdařil.  
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Oprava lávky 

Oprava lávky v centru obce byla plánována na jarní období. Bohužel z důvodu příchodu 
Covidu nám vybraná dodavatelská firma stále odkládala temíny, až jsme se rozhodli od ní 
odstoupit. V průběhu 2. kvartálu jsme usilovně hledali náhradu a našli nakonec u fy. Hanák 
z Uh. Brodu., která nám vyšla vstříc. Po vzájemné konzultaci a zaměření byli schopni během 
dvou měsíců začít s vlastní realizací.  

Postupně bylo nutné osekat zvlněný asfaltový 
povrch, poté odřezat veškeré podkladní pláty a 
zábradlí, až zbyly pouze základní nosníky. Tyto byly 
spolu s příčníky poté kompletně opískovány a 
ošetřeny vícevrstvým antikorozním nátěrem. 
Zábradlí bylo opatřeno pozinkem pro vyšší 
odolnost. Podkladové rošty poté byly už jen 
jednoduchou montáží. 

Na podzim se nám naskytla možnost provést 
stejnou opravu i u horní lávky, a to za zvýhodněných 
podmínek. Nakonec jsme se rozhodli pro, a i přes 
rozmary podzimního počasí se vše podařilo do 
konce listopadu stihnout. 

Nutno podotknout, že betonování a další stavební 
úpravy u obou lávek prováděl p. Brauner Erik a 
oplechování p. Josefík Martin. Lešení nám nezištně 

poskytl p. Lukáš Pavel. 

Zmínil bych, že nová konstrukce obou lávek je shodná a to modulárního typu. Je tedy možné 
v případě potřeby jednotlivé části demontovat a opravit či vyměnit. Doufejme však že to 
nebude třeba a lávky budou nadále sloužit nám i dalším generacím.  
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Oprava podlah v MŠ a ZŠ 

Tato akce, původně plánovaná na období letních prázdnin, nakonec byla realizována 
v průběhu května. Jak si vzpomínáte, díky uzavření škol na více než měsíc se nám otevřela 
možnost přivítat děti po znovuotevření v „novém“. 

Původní dřevěné podlahy a parkety 
byly v obou třídách ZŠ a části třídy MŠ 
nahrazeny novým zátěžovým linem, 
které je do takových prostor vhodnější 
jak po stránce estetické tak i praktické. 

Doufejme tedy, že i tato „drobnost“ za 
150 tKč přispěje k tomu, že žáci budou 
školu navštěvovat raději místo výuky 
doma na dálku... 

 

Projekt sběrného dvora 

Po více jak 13. měsících práce jsme v lednu obdrželi souhlas a stavební povolení. Ihned poté 
byly veškeré podklady zaslány na MŽP a byly zařazeny do dlouhého seznamu žadatelů o 
finanční příspěvek.  

Potud zdá se vše plynulo hladce. Pak ale nastaly okolnosti způsobené infekcí a i komise řešící 
dotační tituly zpomalily. Nezbývalo nám než čekat, neboť bez znalosti závazného stanoviska 
nebylo možné pokračovat dále. Naše čekání skončilo v červenci, kdy nám bylo oznámeno, že 
v tomto kole jsme získali 62 bodů od hodnotící komise, když minimum bylo 65. Vzhledem 
k velkému počtu nevyčerpaných peněz z EU a nutnosti tyto dočerpat do konce roku 2020 
bylo zřejmé, že v dalším podzimním kole budou naše šance vysoké. To se také potvrdilo, a 
v polovině října jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace 2,3 mil.Kč (z toho 2 mil.Kč z EU a 
350 tKč z národních fondů).  

V září jsme také zadali výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy jsme oslovili tři uchazeče. 
Výběrovou komisí byl vybrán vítěz, fa. Vlk stavby za nabídkovou cenu 3,99 mil.Kč. 

V listopadu proběhlo také výběrové řízení na dodavatele technologického vybavení. 
Z oslovených uchazečů nakonec přišla pouze nabídka od fy. Zálesí, která byla také 
doporučena, za nabídkovou cenu 599 tKč. 

V závěru roku také započaly stavební práce, vyměření jednotlivých sítí a dodávka nové ČOV. 
Podle počasí budou práce přes zimu pokračovat stavebními úpravami prostoru bývalé 
kotelny a přeložky kabelu NN.  
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Rádi bychom stavební práce a dodávku technologií ukončily v červnu 2021 a ve druhém 
pololetí chceme spustit zkušební provoz. Do toho plného se pak dostaneme po kolaudaci 
zřejmě od ledna 2022. 

S tím jak je bouřlivá a nepřehledná stávající situace týkající se odpadového hospodářství, jde 
na druhou stranu jasný vzkaz pro všechny bez rozdílu. Záměr je v maximální míře separovat 
a v minimální míře ukládat či spalovat. Současná legislativa tomu jde už naproti a sazby za 
skládkování odpadu výrazně rostou – což se promítne do peněženek nás všech. Jestli nyní 
obec platí za svoz TKO kolem 500 tKč, při stejném objemu tato částka může narůst během 
několika let násobně. Tudíž vyšší procento separovaného odpadu bude znamenat také 
menší dopad na každého z nás. Také letos díky separovanému sběru železa, papíru, plastů a 
skla získala obec zpět kolem 100 tKč. 

I nadále se budeme snažit spolu s TS Zlín o co nejhospodárnější způsob sběru odpadu. 
Výhledově bude zřejmě platba poplatku za odpady pro každé č.p. zohledňovat množství 
vyvezeného TKO a také množství separovaného odpadu umístěného ve sběrném dvoře. 
Technické možnosti jsou dostupné již nyní a jejich zavedení je otázkou dalších 2-3 let. 

Závěrem mi dovolte Vás všechny již nyní pozvat na otevření sběrného dvora, a doufat, že již 
bude povoleno se beztrestně shromažďovat ve větším počtu. O termínu Vás budeme 
v předstihu informovat. 

Pomník rumunského letce 

Tato památka- válečný hrob - v lokalitě Německé již utrpěla zubem času a proto jsme se 
rozhodli pro opravu. I tady se bohužel infekce projevila a 
kameník tak mohl usadit opravenou desku až v prosinci. 
Výsledkem je ovšem důstojná připomínka smrti 
rumunského pilota, který zde zemřel za naši svobodu  
v samém konci II. sv. války. 

Nové webové stránky 

Není novinkou, že obec má vlastní webové stránky- jednak 
ze zákona, pak také z důvodu lepšího informování široké 
veřejnosti. Na základě ankety z ledna 2020, které se aktivně 
zúčastnilo na 50 oslovených, jsme lépe viděli mezery a 
nedostatky současné podoby stránek. Proto jsme využili 

nabídku p. Jiřího Kadlčíka na zpracování nové formy, která bude lépe odrážet charakter 
toho, co lidé potřebují a sledují.  Výsledkem jsou obecní stránky v novém formátu, vhodné i 
pro mobilní zařízení, které najdete pod původní doménou www.biskupiceuluhacovic.cz  
v průběhu února. 
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PLÁN INVESTIC 2021 

Pro rok 2021 byly zastupitelstvem scháleny finanční prostředky na následující plánované 
akce: 

1. Realizace stavby a vybavení sběrného dvora 

Jak již bylo popsáno v předchozím příspěvku, první půlrok 2021 bude věnován vlastní 
výstavbě objektu a doplnění vybavení. K tomuto jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 5 
mil. Kč. 

2. Projekt cyklodráhy: projekt cyklistické „pumptrackové“ dráhy  

Tento nový prvek pro malé i velké cyklisty a koloběžkáře by měl volnou formou navazovat na 
cyklostezku, a to v prostoru za nádražím. Prvotní zpracovanou studii na dráhu v rozsahu cca. 
100m při investici téměř 900 tKč jsme nechali předělat a novou verzi posoudíme začátkem 
roku 2021. 

 

3. Projekt školní tělocvičny: návrh projektu nové budovy – tělocvičny pro potřeby školy i 
veřejnosti  

Nová budova by měla doplnit vybavení školy, jejíž tělocvična (dána dispozicemi) je zcela 
nevyhovující. Kromě školy by byla k dispozici široké veřejnosti  - jak pro sportovní, tak i 
kulturní vyžití. Prvotní studie ukázala možnost jejího umístění a příp. vzhledu, finální verzi 
budeme upřesňovat v průběhu prvních měsíců 2021. 
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4. Revitalizace zeleně 

Cílem je postupná náhrada bříz, rostoucích na březích potoka, vhodnějším typem okrasných 
dřevin. Zde postupujeme ve spolupráci s Povodím Moravy (většina stromů je na jejich 
pozemku) a chtěli bychom v období vegetačního klidu odstranit stávající a postupně vysadit 
nové.  

 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo základní školu 37 žáků. Ne vše, co bylo v minulém 
roce naplánováno, se podařilo uskutečnit. Oproti uplynulým školním rokům jsme museli od 
řady tradičních aktivit ustoupit.  

V prosinci se naši žáci zúčastnili mikulášské vybíjené v ZŠ Luhačovice. Kalendářní rok jsme 
uzavřeli úspěšnou předvánoční akcí Vánoční jarmark, na který žáci vytvořili výrobky 
v pracovních činnostech. Při této příležitosti jsme si zazpívali koledy u rozsvíceného 
vánočního stromečku.  

Druhé pololetí jsme zahájili obvyklým způsobem. Před 
jarními prázdninami jsme společně s MŠ navštívili 
Sklárnu Květná. Žáci byli seznámeni se zajímavou 
výrobou foukaného skla. Sami si mohli vyzkoušet, jak 
je toto řemeslo náročné. V březnu, po návratu 
z jarních prázdnin, jsme se všichni museli přizpůsobit 
novým trendům vzdělávání. Důvodem bylo celostátní 
uzavření škol kvůli špatné epidemiologické situaci. 

Nastalo období distanční výuky. Účast žáků byla stoprocentní. Na pozadí distanční výuky 
probíhala renovace podlah ve třídách. Oprava byla zajištěna zřizovatelem školy.  
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Dobrovolná prezenční výuka byla obnovena 25. května 2020. Probíhala za přísných 
hygienických opatření. Za zvládnutí nelehkého školního roku děkujeme našim žákům i jejich 
rodičům.  

Začátek školního roku 2020/2021 jsme 
zahájili pohledem do usměvavých tváří 
dětí, protože mnohé z nich se do školy 
vrátily po půl roce. Nastoupilo celkem 36 
žáků. V rámci hodin tělesné výchovy byl 
zahájen plavecký výcvik ve 3. a 4. ročníku 
na Plovárně Luhačovice. V průběhu týdne 
mobility jsme se zaměřili na ověřování 
znalostí a dovedností dětí v dopravní 
výchově, a to ve spolupráci s DDM 
Luhačovice. Žáci 5. ročníku získali průkaz 
Mladého cyklisty.  

Postupně jsme se vrátili k nošení roušek. Hodiny informatiky jsme zařadili do všech ročníků 
z důvodu zdokonalení se v online výuce. Tato příprava se nám vyplatila, protože již 14. října 
přešla výuka zpět do distanční formy. A jak toto období hodnotily děti?  

Citujeme zde výpovědi několika dětí: 

„Distanční výuka mě trošku bavila, protože jsme nemuseli vstávat v 7 hodin ráno, ale klidně 
až v devět. Záleželo na tom, v kolik jsme začínali. Když jsme se vzbudili, tak jsem se nemusela 
oblékat a tak dále, protože jsme mohli být v pyžamu klidně celý den. Nebavilo mě si každý 
den zapínat počítač, tablet nebo telefon a být na něm 3 hodiny. Chtěla jsem jít do školy. Tam 
mě to baví víc. Jezdíme na výlety a vyrábíme různé věci a tak dále.“ (žákyně 4. třídy) 

 „Byl jsem vyděšený. Nevěděl jsem, co bude dál… Ze začátku jsem si to náramně užil, ale pak 
se mi začalo stýskat. A teď chci zas online výuku. Je to jiné, bylo to lehké, teď je to moc těžké! 
Ale jsem rád, že zase vidím paní učitelky, spolužáky, kamarády. Jsem šťastný, že jsem ještě 
nedostal koronavirus.“ (žák 4. třídy) 

„Je to hrůza sedět dvě hodiny za počítačem. Počítač se seká a vypíná. Ale měli jsme jenom 
dvě hodiny a nemuseli jsme chodit do zimy. Zato jsme měli hodně úkolů.“ (žák 3. třídy) 

„Distanční výuka se mi líbila, protože jsem se naučil víc věcí na počítači. K zajímavému učivu 
jsem si mohl hned vyhledat informace. Odpoledne jsem měl čas si hrát venku.“ (žák 5. třídy) 

Je zřejmé, že děti preferují prezenční výuku před distanční.  
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Školní rok 2019/2020 ve školní družině  

Ve školním roce 2019/ 2020 navštěvovalo školní družinu 29 účastníků.  

Tématem školní družiny bylo: „Pojďte s námi na hřiště“. Stalo se motivací k pohybu. 
Vzhledem k epidemiologické situaci se nám v tomto školním roce bohužel nepodařily splnit 
všechny vytyčené cíle. 

Do uzavření zařízení se podařilo uskutečnit tyto víkendové akce: lampionový průvod, tvořivé 
vánoční odpoledne, vánoční jarmark s vystoupením a vítání občánků. 

V září školního roku 2020/ 2021bylo zapsáno 30 účastníků zájmového vzdělávání.  Tématem 
celoroční hry se staly pohádky. Prostřednictvím pohádek se seznámíme s nejznámějšími 
spisovateli nejen naší vlasti, ale nahlédneme i do tvorby autorů z různých krajin celého 
světa. 

Školní rok 2019/2020 v mateřské škole 

Školní rok 2019/ 2020 byl zahájen 2. září 2019. K tomuto dni bylo zapsáno 25 dětí. Ve 
vzdělávání dětí jsme se zaměřili na ekologickou výchovu a třídění odpadů. Na toto téma si 
DDM Astra Zlín pro děti připravil výchovný ekologický program „Třídíme odpad s Krtečkem“. 
Děti si vytvořily rakety z recyklovaného papírového odpadu.  

Na první vánoční jarmark jsme ve spolupráci s rodiči zhotovili výrobky, které se velmi líbily. 
Příjemným zakončením roku 2019 byla vánoční besídka připravená dětmi pro rodiče a jejich 
blízké. 

V zimním období jsme navštívili místní knihovnu a 
seznámili se s jejím prostředím a bohatou 
nabídkou knih. V únoru jsme společně se ZŠ 
uskutečnili exkurzi do Skláren Květná, kde děti 
poznaly, jakým způsobem vznikají skleněné 
výrobky a vyzkoušely si vyfukování skla. 

Spoustu času jsme trávili na školní zahradě hrami 
a péčí o naši bylinkovou a zeleninovou zahrádku.  

Od 18. 3. - 24. 5. 2020 byl provoz MŠ přerušen z důvodu pandemie Covid -19. V průběhu 
přerušení provozu se uskutečnila ve třídě MŠ výměna parketové podlahy za vinylovou, 
kterou zajistil zřizovatel Obec Biskupice. 

Znovuotevření mateřské školy probíhalo za zpřísněných podmínek, děti se učily novým 
hygienickým návykům.  
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Od září roku 2020 se MŠ opět řídila opatřeními vydanými MZ. V době nařízené karantény 
v mateřské škole probíhala pro nejstarší děti distanční výuka. Plánované akce musely být 
odvolány, ale Mikuláš se svou družinou na děti nezapomněl. Z jeho dárečků měly děti velkou 
radost. 

A poděkování na závěr: 

Děkujeme všem za přízeň i podporu v tomto nelehkém roce a těšíme se na společné 

projekty v roce následujícím☺! 

Zpracoval: kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ 

 
KULTURNÍ AKCE 2020 

Tento poněkud ,,zvláštní,, rok se nesl převážně v zákazech i omezováních, což se podepsalo i 
na kultuře. Z těchto důvodů jsme museli některé zažité akce zrušit. Ale ty, které proběhly, se 
myslím velice vydařily, počasí nám přálo a o zábavu bylo postaráno. 
Jako první se nám podařilo uskutečnit v srpnu ,,0. ročník v nohejbale o Pohár starosty,,. 
Někteří zapálenci již dlouho postrádali nějakou soutěživou zábavu, tak jsme jim zkusili vyjít 

vstříc. Nakonec se přihlásilo celkem 10 týmů převážně 
z blízkého okolí. Za naši obec bojoval tým mládežníků 
i starých pánů. Zápasy se odehrávaly na víceúčelovém 
hřišti. Za úmorného horka byla hra náročná, ale i tak 
se hráči dokázali postarat o pěknou podívanou pro 
diváky, kteří je povzbuzovali.  O finále zabojovaly 
týmy 

,,WARIORS“,, a „Dřeváci“, oba z Velkého Ořechova, a 
cenu pro vítěze vybojovali první uvedení. Na bronzové 
příčce pak stanuli mladí hráči z Biskupic z „Gangu Shiit“. 
Za první tři vítězné místa dostali hráči krásné odměny. 
Jako bonus jsme vymýšleli, komu dáme láhev dobrého 
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vzorku za cenu útěchy. Nakonec podle dohody láhev získaly poslední dva týmy, které mezi 
sebou svedly litý boj o poslední místo v tabulce. Jejich hra trvala nejdéle ze všech. V jejich 
věku jsme rádi, že je netrefil šlak  a vyrovnané derby mezi sousedními vesnicemi … to stálo 
za to!! 
Po společném focení a stříkáním šampaňského se posedělo s krásně vychlazením pivečkem 
do pozdních hodin. 
 
Druhou akcí jsme chtěli potěšit děti na ,,Dětském dni,,, po kterém následovalo promítání 
,,Letního kina,,. 
Za účasti 112 dětí a doprovodu jsme strávili krásné odpoledne, kdy si děti kvůli covidovým  

 
opatřením mohly proběhnout zkrácenou dráhu se soutěžemi, kdy po splnění všech úkolů 
dostali malou odměnu a dáreček. V doprovodném programu nechyběla sladká zmrzlina 
z Pípastanu, skákací hrad či malování na obličej od krásných maléreček. DDM Luhačovice 
spolu s agility nám nabídli možnost se podívat na ukázku výcviku psů.  
Počasí vydrželo až do večera a tak mohlo proběhnout i promítání filmu ,,Poslední 
aristokratka,,. Za pomoci fotbalistů TJ, kteří vypomohli se vstupným či roznášením 
občerstvením mezi diváky, se večer vydařil a všichni se mohli bavit pod širým nebem u 
komedie na plátně. 
 
Dne 27.9. jsme ještě stihli ,,Vítání občánků,, a to pro 6 dětí. Jsme rádi, že se naše obec 
rozrůstá a dětem přejeme hlavně zdraví a ať se jim mezi námi líbí. 
 
Bohužel další akce musely být k naší lítosti zrušeny. Loňská povedená akce ,,Vánočního 
jarmarku,, se letos nemohla opakovat, i když přípravy byly v plném proudu. Doufáme, že se 
situace co nejdříve zlepší a v příštím roce se všichni sejdeme ve zdraví, odpočinutí a plní 
elánu. 
 
Zpracovala: Renáta Vaculíková, předsedkyně kulturní komise 
 
HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE 

Obec Biskupice hospodaří na lesním majetku o výměře necelých 200 ha, který se nachází na 
území tří katastrů (Biskupice, Luhačovice a Újezdec u Luhačovic). V roce 2020 Obec 
zakoupila od soukromého vlastníka lesní pozemky o výměře 0,61 ha, které navazují na již 
stávající obecní lesy v trati Chrásť.  
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I když byl letošní rok z hlediska klimatických podmínek o mnoho příznivější než roky 
předchozí, kůrovcová situace z předchozích let zapříčinila dosud nejvyšší kůrovcové těžby. 
Na tomto faktu se nejvíce podepsal loňský rok, kdy 3. generace kůrovce napadla téměř 
polovinu rozlohy smrkových porostů v lokalitě Perné. Vlivem nedostatku zpracovatelských 
kapacit bylo toto dříví vytěženo až v březnu tohoto roku (tedy ještě v době před vylétnutím 
1.  letošní generace). K těžbě byla použita převážně harvestorová technologie. V prvním 
čtvrtletí bylo vytěženo celkem 940 m3 smrkového dříví, z toho 892 m3 dříví kůrovcového.  
 

 
Díky příznivým klimatickým podmínkám a rovněž preventivnímu vytěžení okolí kůrovcových 
ohnisek na jaře, bylo 1. letošní rojení o poznání menší než ta předchozí. V letošní kůrovcové 
sezóně bylo napadeno a vytěženo 287 m3 což je oproti předchozímu roku pokles o 80 %. 

Smrkové dříví bylo dodáváno jak do místních pil 
(Pila Doubravy, Tokymacom Dobrkovice), tak do 
velkých dřevozpracujících podniků (Mayr-Melnhof 
Holz Paskov; Lenzing Biocel Paskov, Tatratimber 
Liptovský Hrádok). 
Celková výše těžeb za rok 2020 činí 1383 m3, což 
je nejvíce od počátku platnosti lesního 
hospodářského plánu (1. 1. 2014). 
V rámci letošního roku byla provedena umělá 
obnova lesa na ploše 0,40 ha, z toho 0,31 ha 
sadbou, 0,05 ha síjí žaludů a 0,04 ha přirozeného 

zmlazení. Na zalesňování v Perném se podíleli i obecní zastupitelé a jejich rodinní příslušníci, 
za což jim patří velké poděkování! 
 
Zpracoval: Ing. Martin Hroš, odborný lesní hospodář 
 

TJ TATRAN 

Letošní rok nebyl zrovna lehký. Díky koronavirové pandemii jsme přišli o větší část zápasů. 
Shrneme si letošní rok postupně.  
Rok 2020 pro nás začal valnou hromadou, která se konala dne 8. 2. 2020 a zúčastnila se jí 
nadpoloviční většina členů. Na této valné hromadě byl zvolen novým předsedou spolku pan 

Harvestor v Perném 20. 3. 2020 

Kůrovcová těžba červenec 2020 
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Ing. Lukáš Důbrava, který nahradil Petra Dobiáše, kterému touto cestou chceme poděkovat 
za jeho dobře odvedenou práci pro spolek. 
 
MUŽI  
V sezóně 2019/2020 jsme nastoupili s dvaceti členy mužstva. Zúčastnili jsme se přípravného 
turnaje Gambrinus Cup 2020, který se konal na fotbalovém hřišti v Uherském Brodě na 
Lapači. Změřili síly s týmy z Přečkovic, Dolní Němčí B, Strání B a v boji o 3. místo jsme 
prohráli proti týmu z Prakšic a skončili jsme na krásném 4. místě.  V základní části jsme díky 
koronavirové pandemii odehráli pouze podzimní část, kde jsme obsadili 4. místo a nejlepším 
střelcem byl Michal Porubský se sedmi brankami. Jarní část byla odložena, později však 
zrušena.  
Tuto nucenou „přestávku" jsme využili k zvelebování areálu, například k dokončení nové 
dlažby pod stávající pergolou nebo také úklid okolí a tradiční sečení břehů, a další.   
Po dlouhé fotbalové odmlce jsme se vrátili na trávník.  Slibně jsme začali podzimní část 
sezony 2020/2021, kdy jsme se pohybovali na předních příčkách tabulky. Tyto dobře 
vypadající pozice se nám však nepodařilo udržet a skončili jsme na aktuálním 10. místě 
tabulky. Podzimní část však přerušila druhá vlna koronaviru a nám tak bylo znemožněno 
dohrát zbylých pět zápasů a zasadit se tak o lepší umístění.  

 
 
ŽÁCI 
Bohužel si ani žáci v sezóně 2019/2020 jarní část nezahráli. To neznamená, že usnuli na 
vavřínech a jakmile to nařízení dovolila vrhli se trenéři i děti s elánem do dalších tréninků a 
přípravných zápasů.  
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Do nové sezóny tak vstoupili nejen do nové skupiny MŽB, kde je čeká více soupeřů, ale také 
plně připraveni poprat se o dobré výsledky. Po odehrání pěti zápasů podzimní části se 
udržují na krásném 5. místě tabulky.  

 
Chceme tímto poděkovat 
trenérům Radimovi 
Šuranskému, Miroslavu 
Novosadovi a Františku 
Žmolíkovi za příkladné 
vedení našich 
mládežnických týmů, za 
snahu je rozvíjet ve 
fotbalových 
dovednostech. Věříme, 
že vaše práce přinese co 
nejvíce úspěchů, radosti i 
v dalších sezónách. 
Děkujeme také rodičům 
za ochotu děti 
podporovat v jejich 
koníčku, což zahrnuje i 

rozvozy na zápasy, tréninky, ale i pomoc při organizaci.  
 
 
STAŘÍ PÁNI  
Letos byla scéna starých pánů slabší.  Podařilo se jim odehrát pouze dva zápasy.  Jeden 
zápas se odehrál na hřišti FK Huzová a skončil vítězstvím starých pánů z Biskupic. Druhý ze 
zápasů se konal v Ludkovicích, kde po dramatickém průběhu se podařilo vybojovat také 

vítězství. Věříme, že nás 
neopustí zdraví a 
odhodlání a uvidíme se 
opět na hřišti s naší 
starou gardou.   
 
 

V tomto roce se udály i dvě smutné události. Opustili nás dlouholetí členové Tatranu, kteří 
se zasloužili o chod a rozvoj spolku. Pan Miroslav Gajdůšek, se kterým jsme se rozloučili dne 
8.6 2020 a pan Josef Hřib, se kterým jsme se rozloučili dne 16. 12. 2020.  
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I přes všechny nemilé události, které nás v letošním roce potkaly, věříme a doufáme, že nám 
zachováte přízeň nejen při fotbalových utkáních, ale také i akcích pořádaných naším 
spolkem TJ Tatran Biskupice.  
 
Přejeme vám všem hodně pevného zdraví, spokojenosti a mnoho sportovních zážitků a 
aktivit v roce 2021.  
 
Zpracoval: Ing. Lukáš Důbrava, předseda TJ 
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Sbor dobrovolných hasičů byl v naší obci založen v listopadu r.1935 a v roce 2020 jsme tedy 
oslavili již 85.výročí. V současné době má sbor celkem 57 členů, z toho je 22 mužů, 28 žen a 
7 členů mládeže. 

Rok 2020 jsme zahájili výroční valnou hromadou trochu předčasně již 28.12.2019, kde se 
zhodnotila práce sboru za předchozí rok a byl zvolen nový výbor na další pětileté období. 
Valná hromada našeho 13.okrsku proběhla 25.ledna ve zbrojnici SDH Luhačovice. 

Masopust připadl letos na 22.února, kdy jsme rozveselili občany končinovým průvodem. 

Další činnost sboru byla ovlivněna koronavirem, soutěže v požárním sportu byly zrušeny a 
další činnost pokračovala až v letních měsících, uspořádali jsme v letním kulturním areálu        
dvě taneční zábavy, 14.srpna se skupinou Rocksoar a 12.září se skupinou Pantok. 

Setkání představitelů sborů OSH Zlín se konalo místo původního březnového termínu až 
15.srpna ve Fryštáku, byl zde zvolen nový starosta OSH Zlín. 

Podzimní činnost byla opět poznamenána zrušením všech akcí kvůli koronaviru. 

V brigádnické činnosti jsme pokračovali na opravách hasičské zbrojnice. 

Funkci starosty sboru zastává Antonín Šůstek, velitele Ondřej Huňka. 

Nejbližší akcí v příštím roce bude končinový průvod obcí 13.února 2021, který již 
dlouhodobě pořádáme. Těšit se můžete na taneční zábavy v letním kulturním areálu. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Biskupice 

Jednotka čítá 10 členů z toho 1 velitel jednotky, 2 velitele družstva, 3 strojníci a 4 hasiči.  
V jednotce máme zatím 2 nositele dýchací techniky, kterou jednotka disponuje. Bohužel i 
činnost JSDHO byla poznamenána koronavirem, odložila se školení a výcvik se omezil na 
minimum.  
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V roce 2020 měla jednotka 5 zásahů, jednalo se o požár v areálu bývalé cihelny, 2x technický 
zásah spojený s čerpáním vody a 2x technický zásah – likvidace obtížného hmyzu – kdy jsme 
pro tento typ zásahu nově vybaveni i motorovým vysavačem.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat v této nelehké době všem, kteří se podílejí na chodu 
sboru a jednotky za podporu při pořádaných akcí a obci za spolupráci.  

Za SDH Ing. Antonín Šústek, za JSDH Ondřej Huňka 

MS HRABOVINA 

Myslivecký spolek Hrabovina Biskupice má v současné době 9 členů, o jednoho méně než 
v předešlém roce. 

V probíhajícím mysliveckém roce, který započal 1. 4. 2020 a bude ukončen 31. 3. 2021, byla 
činnost spolku obdobná jako v minulých letech. V jarním období je činnost zaměřena 
především na přípravu objemového krmiva na zimní období, opravu přikrmovacích zařízení 
v honitbě (krmelců a zásypů), dále opravy posedů a umělých nor. Samozřejmostí je 
procházení travnatých ploch, kde probíhá senoseč, za účelem ochrany zvěře. Další práce 
byly prováděny jako každoročně v obecním lese při budování oplocenek mladých porostů o 
výměře téměř 1 hektar. 

Skladby druhů zvěře žijící v honitbě Biskupice je neměnná. Ze 
zvěře spárkaté je to především zvěř daňčí, srnčí, černá a 

v menším počtu zvěř jelení. Ze zvěře drobné je to zajíc 
polní, bažant obecný, u kterého jsme ale letos zaznamenali 
pokles stavů, zapříčiněný především špatným počasím 

v době snůšky. Dále se ze zvěře drobné vyskytuje v menší 
míře kachna divoká. 

V probíhající lovecké sezóně jsme ulovili 15 ks zvěře srnčí, 16 ks zvěře daňčí a 4 ks zvěře 
černé. Z predátorů je uloveno 5 lišek. 

V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený počet střetů zvěře s dopravními prostředky. Bylo 
zraněno nebo usmrceno 8 ks zvěře srnčí. 

Myslivci se nevěnují jen pracím v honitbě a lovu, ale vypomáhají i při kulturních akcích 
v obci, především při pořádání dne dětí. 

Zpracoval: Rostislav Hroš, hospodář MS 
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KLUB SENIORŮ 

Uběhl 2. rok existence klubu seniorů. Rok 2020 jsme zahájili 7.1. procházkou 
Luhačovicemi,  spojenou s ochutnávkou léčivých pramenů a návštěvy lázeňské cukrárny. 

21.1. se uskutečnilo setkání se 
žáky ZŠ, kteří pro nás připravili 
menší  kulturní program. 
Posléze jsme společně s nimi 
zavzpomínali na mládí 
znalostní hrou- " město, jméno, 
zvíře, věc ". Naše seniorky 
předvedly žákům ukázku 
ručních prací. Na oplátku jsme 
byli pozváni navštívit školu, ale 

tato návštěva se už bohužel neuskutečnila. V únoru jsme se se sešli ještě 2x u kávy. Po delší 
odmlce vzhledem k epidemiologické situaci, jsme se setkali až začátkem září v areálu SDH, 
kde jsme společně oslavili 70. jubileum paní Dany Michalcové. Bohužel to byla poslední akce 
v tomto roce, protože  se epidemiologická situace opět zhoršila.  

Doufáme, že se v příštím roce situace zlepší a my se opět budeme setkávat a pořádat různé 
společné akce.   

Zpracovala: Jitka Bartončíková 

STATISTICKÉ ÚDAJE 

Počet obyvatel k 1.1.2020 691 
Přírůstek 

Narození  3 
Přistěhováno 12 

Úbytek 
Úmrtí 6 

Odstěhováno 6 
Počet obyvatel k 1.1.2021 694 

 

Průměrný věk obyvatel obce: 42,82 let 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2020 

NAROZENÍ 

Timea Ráčková 
Lenka Berčíková 
Klára Valová 

ÚMRTÍ 

Ludmila Šuranská 
Ludmila Skovajsová 
Miroslav Gajdůšek 
Jaroslav Malina 
Pavla Králíková 
Božena Vítková 

 

POPLATKY 

Poplatky v obci jsou vybírány od 2. 3. do 31. 5. v následující výši:  

Poplatek za svoz odpadů:   450 Kč za osobu za rok*  

Poplatek za kabelovou televizi: 1.320 Kč za rok (není možná dělená platba)  

Poplatek za psa:    100 Kč za rok ** 

Stočné:     50 Kč za rok  

* Snížený poplatek na polovinu mají děti do 6let věku a důchodci nad 75 let věku. Případné 
osvobození osoby dle platné vyhlášky. 

** Osvobození poplatku (zejména držitelé osoby nevidomé, se ZTP a ZTP/P a další dle platné 
vyhlášky) 

muži 
49%

ženy
51%

4% 1%
13%

4%

60%

18%

děti do 3 let děti do 7 let děti do 15 let

děti do 18 let dospělí senioři nad 65 let
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ 

Svoz TKO  

2.1. 15.1. 29.1. 12.2. 26.2. 12.3. 26.3. 10.4. 23.4. 7.5. 

21.5. 4.6. 18.6. 2.7. 16.7. 30.7. 13.8. 27.8. 10.9. 24.9. 

8.10. 22.10. 5.11. 19.11. 3.12. 17.12. 31.12. 

Svoz papíru                     26.2. 23.4. 18.6. 13.8. 8.10. 3.12. 
Sáčkový svoz plastů  15.2. 12.4. 10.5. 7.6. 5.7. 2.8. 30.8. 27.9. 25.10. 20.12. 

Svoz skla                         
22.1. 19.2. 19.3. 16.4. 14.5. 11.6. 9.7. 
6.8. 3.9. 1.10. 29.10. 26.11. 24.12. 

Nebezpečný odpad 21.4. 22.9. 
Nádoby s použitým jedlým olejem nebo tukem budou shromažďovány ve dvoře OÚ. 

KABELOVÁ TELEVIZE 

V souvislosti s přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2, který již nyní 
pokrývá celou ČR, bylo nutné technicky nachystat síť kabelového vysílání. S jistými 
omezeními, která jsou nám daná kapacitou, jsme v červnu  převedli valnou většinu 
programů. Nicméně, letní bouřky odhalily u některých prvků infrastruktury jejich věk, a 
proto bylo nezbytné vyměnit také zesilovače, převážně v Chaloupkách. Po přeskupení 
programů ve druhé polovině roku současná nabídka zahrnuje více než 50 programů. 

 

 

Programy kabelové televize Biskupice
stav k 1.12.2020
Kanál Program
5 Barrandov, Noe
6 Rozhlas
7 Minimax
8*  Relax, Rebel, TVS, Šlágr, ABC TV, Galerie, Klenot TV, CS Mystery, Sport 5, Retro music
9* NASA UHD, Seznam TV
11 Eurosport 1
12 Nova Sport 1, Nova Cinema
21 Joj, Joj plus, Promo, Wau, TA 3, otto
23 STV 1, 2, 3, 1HD
24 Prima, Prima Cool, Prima Krimi, Šlágr 2
28 ČT 1 JM, ČT 2
29 ČT 24, Sport, D/ Art
31 Nova, Nova action
32 Viasat History, Explorer, Natur, Prima Max, Prima Zoom, Prima Love
34 Nova Sport 2, Markíza int., Joj family, Nova 2
35 CS film, CNN Prima news, Prima comedy, Filmbox
37 Nova Gold

A5** History chanel
A7** Krimi

* pouze ve formátu DVB-T2
** analogové kanály


