ZPRAVODAJ OBCE BISKUPICE
ZA ROK 2019
Vážení spoluobčané,
Po více než pětileté odmlce se Vám touto formou dostává do rukou aktuální vydání
zpravodaje, ve kterém bych chtěl shrnout to, co se událo v obci za posledních několik
měsíců, a také představit plány do budoucna. Chybět nemůže také přehled činnosti ZŠ a MŠ
a jednotlivých spolků či sdružení, které přispívají ke společenskému dění v naší obci.
Naleznete zde také praktické informace ohledně svozu odpadů, výši jednotlivých poplatků
vybíraných obcí a přehled kabelové TV.
Věřím že přečtení stránek zpravodaje bude pro Vás jak poučné, tak i zajímavé. Snahou bude
i nadále seznamovat občany o dění na vsi touto formou, v ročním nebo dvouletém cyklu.
Rád bych Vám všem popřál závěrem pevné zdraví a množství radosti a úspěchů v
nastávajícím roku 2020.
Ing. Radek Pančocha, starosta
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ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad je výkonným orgánem obce, zajišťující veškerý chod a aktivity. Personálně je
obsazen starostou, místostarostou, účetní a zaměstnancem obce.
Starosta reprezentuje obec navenek, schvaluje, vydává a parafuje vyhlášky a smlouvy a řídí
veškerou činnost obce. V tomto je podřízen závazným rozhodnutím zastupitelstva obce. V
případě nepřítomnosti přebírá veškeré kompetence místostarosta.
Účetní provádí jednak zúčtování, fakturaci a evidenci majetku a osob, v rámci Czechpointu
také provádí ověřování podpisů, výpisy z různých registrů a v neposlední řadě také výběr
místních poplatků.
Údržbu obecních budov, komunikací a zeleně, které v minulosti byly většinou zajišťovány
externě, provádí nyní p. Tihlařík. Jsme tak schopni pružněji reagovat na každodenní potřeby
a situace, které potřebují rychlou nápravu. Také se podařilo vytvořit zázemí-dílnu-pro
drobné opravy používané techniky. Pro občany je také nově možnost si nechat podrtit
dřevní hmotu na štěpky.
Správu obecních lesů má na starosti lesní hospodář, kterým byl jmenován Ing. Martin Hroš.
Ten má na starosti veškeré aktivity týkající se funkce lesa, od výsadby až po těžbu. Při své
činnosti se řídí schváleným lesním hospodářským plánem. Více informací pak v podrobném
článku níže.
V naší kapli, zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté, jsou po celý rok ve čtrnáctidenních
intervalech slouženy bohoslužby. Pro rok 2020 v pátek v sudé týdny (zimní období od 17.
hod. a v letním období od 19:30 hod.). Mimořádně bývají slouženy bohoslužby v některých
významných obdobích církevního roku, např. na svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje, Panny Marie Nanebevzaté a na Štědrý den. O důstojné prostředí pro účastníky
obřadů se starají p. Josefík, paní Pančochová Věra, Jahodová Hana a další dobrovolníci. O
pěknou květinovou výzdobu se již od postavení kaple stará p. Jiří Gajdůšek.
Finanční hospodaření obce se řídí finančním rozpočtem, zpracovaným na každý rok, a
výhledovým plánem na následující tři léta. Finanční hospodaření obce je každoročně
kontrolováno auditem krajského úřadu a v hospodaření obce nebyly shledány zásadní
nedostatky. Hlavními příjmy rozpočtu jsou daně, dotace z rozpočtu Zlínského kraje a
státního rozpočtu. Největší výdajové položky jsou pak dotace na provoz ZŠ a MŠ, náklady na
provoz úřadu a investiční náklady. Pak jsou to další položky, jako náklady na lesní
hospodářství, celoroční údržbu, příspěvky na činnost jednotlivých spolků a sdružení atd.
Rozpočet, jakožto základní hospodářský ukazatel, je kdykoliv k nahlédnutí na úřední desce.
Tak jako v předchozích letech, ani pro nadcházející období nechceme jít cestou zadlužování,
ale naopak vytváření rezerv pro případné nenadálé situace a větší investiční akce.
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Budeme i nadále usilovat o dotační příjmy, ačkoliv jejich výše postupně klesá a jednotlivé
programy jsou hůře aplikovatelné na naše podmínky.
Dále se v krátkosti zmíním o práci zastupitelstva ve volebním období.
V listopadu r. 2018 po komunálních volbách byli na ustavující schůzy zastupitelstva zvoleni:
Pančocha Radek Ing.

Starosta - neuvolněný

Kandrnál Rostislav

Místostarosta - uvolněný

Doležalová Martina Bc.

Členka zastupitelstva, členka školské rady

Gajdůšek Martin Ing.

Člen zastupitelstva

Huňka Ladislav

Člen zastupitelstva

Huňka Ondřej

Člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru

Chmelová Věra

Členka zastupitelstva

Jandora Tomáš Ing.

Člen zastupitelstva, předseda finančního výboru

Vaculíková Renáta

Členka zastupitelstva, předsedkyně kulturní komise

Obecní zastupitelstvo se schází zpravidla jedenkrát za měsíc a projednává a schvaluje
všechny potřebné podněty, vyhlášky, žádosti o prodeje pozemků a jiné. Všechna zasedání
jsou veřejná a v předstihu ohlašovaná, ale ze strany občanů byl a zůstává o tato zasedání
malý zájem. Obvykle se zasedání zúčastní 2-3 občané. Je to škoda, neboť právě tak se
občané mohou dovědět o tom, co se chystá, nebo se přímo vyjadřovat ke svým vlastním
žádostem a podnětům. Veškerá rozhodnutí jsou pak dostupná na úřední vývěsce, a to
formou písemnou i elektronickou.
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PŘEHLED INVESTIC 2019
Na rok 2019 byly schváleny finanční prostředky na investice a údržbu ve třech prioritních
oblastech:
-

Oprava místních komunikací
Oprava víceúčelového hřiště
Oprava elektroinstalace v budově OÚ

Dalšími důležitými výdaji pak byly:
-

oprava sociálního zařízení v MŠ
projekt sběrného dvora

Oprava MK
S příchodem příhodného počasí v průběhu března-dubna byla specializovanou firmou
realizována oprava komunikací, a to:
-

Celoplošný nástřik komunikace od
č.p. 108 k č.p. 117
Lokální opravy metodou Turbo
Zalití prasklin a spár v asfaltovém
povrchu

Dále byl opraven příčný kanál u č.p. 191,
který byl již zcela nefukční, a také přidány
obrubníky v Chaloupkách u č.p. 181 a 182.
Prostranství před víceúčelovým objektem č.p. 4 bylo upraveno přidáním dlažby pro stání kol.
Tyto opravy provedla fy p. Lukáše.
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Oprava víceúčelového hřiště
Po více jak 10 –ti letech užívání již bylo nutné přikročit
k nutným opravám pro zachování funkčnosti. Toto bylo
plánováno již v r. 2018, ale z různých důvodů došlo
k realizaci až v roce minulém.
Opravu vlastního povrchu provedla specializovaná firma,
která musela nejprve odstranit starý výplňový písek,
srovnat vlákna a zapravit několik tun nového písku.
Souběžně s tím byly vyměněny rozbité mantinely, ty zachovalé později natřeny. Nakonec
došlo k i obměně ochranných sítí.

Oprava elektroinstalace v budově OÚ
Jednou z časově a finančně nejnáročnějších akcí pak byla oprava kompletní elektroinstalace
a IT sítí v budově OÚ. Většina instalace byla ještě původní a již nedostačovala aktuálním
nárokům a normám. Proto bylo rozhodnuto provést kompletní opravu a přidat navíc
rozvody pro IT infrastrukturu. To vše za plného chodu úřadu a s časovým omezením daným
obsazením kulturní místnosti. Znovu jsme vsadili na místní či lokální firmy a soukromníky,
což se mimořádně vyplatilo. Elektroinstalace prováděla fy Estol Březůvky, zednickou část p.
Brauner Erik a malířské práce p. Němeček a Polášek. Především jejich zásluhou se podařilo
vše dokončit včas a mohli jsme již začátkem léta hlásit hotovo. Nechtěl bych zapomenout
také na dobrovolníky, kteří nám pomohli při stěhování a
úklidových pracích. Finálně jsme do hotového pořídili nový
nábytek do kanceláře a klimatizační jednotky. Tato rozsáhlá
oprava tak přispěje ke snížení energetické náročnosti celé
budovy použitím úsporných spotřebičů. Zároveň také
vzhled interiérů přispěje k lepšímu dojmu návštěvníků
úřadu.
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Oprava sociálního zařízení v MŠ
Tato akce byla vůbec první, kdy jsme využili období jarních prázdnin. Byly vyměněny původní
obklady, umývadla a okenní výplň, posléze vymalováno. Nový vzhled a vybavení, výsledek
práce party kolem p. Vaškůje Richarda, pak kvitovaly nejenom děti, ale i dospělí.

Projekt sběrného dvora
Sběrný dvůr, a vůbec nakládání s odpady, bylo jedno ze stěžejních témat již před
komunálními volbami. A je to záležitost, která se týká a bude týkat i každého z nás. Nový
zákon o nakládání s odpady výrazně zpřísní způsob ukládání TKO, a zvýší nároky na separaci,
sběr a využití různých typů odpadů. A co se očekává všeobecně je zvýšení cen, které bude
nakonec přeneseno na koncové uživatele (rozuměno občany).
Proto již koncem r.2018 byla oslovena firma se specializací na odpadové hospodářství
s žádostí o zpracování základní studie proveditelnosti.
Během následných konzultací jsme vybrali i preferovanou lokalitu, kterou je nevyužitý dvůr
MŠ. Vycházeli jsme přitom z objemů generovaných odpadů, dostupnosti lokality z hlediska
občanů i svozových firem a souladu s územním plánem.
Předběžná studie prokázala možnost realizace v požadovaném rozsahu, proto jsme mohli již
v průběhu 1. kvartálu přejít k realizaci projektové části. Je to zřejmě to nejnáročnější, kdy
bylo nutno oslovit veškeré dotčené orgány a organizace a dle jejich připomínek dělat
projektové úpravy. Po půl roce jsme tak mohli mít v ruce kompletní složku s projektem,
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který prošel řízením na stavebním odboru a získali jsme tak stavební povolení. Souběžně
s tím byly kompletovány podklady pro dotační program MŽP, abychom v souladu
s dotačními podmínkami zažádali a obdrželi finanční prostředky.
V roce 2020 nás tak čeká výběrové řízení na zhotovitele stavby a dodavatele vybavení,
posléze zahájení výstavby. Dle předběžného časového harmonogramu bychom tak mohli do
konce r. 2021 otevřít brány a zahájit provoz.
Předběžné náklady na realizaci SD jsou ve výši 5 mil. Kč, z čehož předpokládaná výše dotace
je cca. 40%

PLÁN INVESTIC 2020
Pro rok 2020 byly zastupitelstvem scháleny finanční prostředky na následující plánované
akce:
-

Výběrové řízení zhotovitele a realizace projektu SD
Výměna podlah v třídách ZŠ a MŠ: obměna stávajících dřevěných povrchů za kvalitní
zátěžové lino
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-

Projekt cyklodráhy: návrh projektu cyklistické „pumptrackové“ dráhy
Projekt školní tělocvičny: návrh projektu nové budovy – tělocvičny pro potřeby školy
i veřejnosti
Oprava povrchu chodníků: poslední etapa obměny v místní části Chaloupky
Oprava lávky ve středu obce

K tématu lávek jenom krátký komentář. Oprava z r. 2018, která díky technologické nekázni
způsobila odskočení podkladových ocelových plátů a zvrásnění asfaltového povrchu, nemá
nyní jednoduché řešení. Žádná z firem, která se podílela svým dílem na opravě, se nehlásí
k nápravě a soudní spor by byl zřejmě jen dalším nekonečným příběhem. Oprava
současného stavu by stála zhruba totéž co před rokem, tudíž jsme oslovili další zhotovitele
s žádostí o nabídku na novou lávku. Vybrali jsme nakonec fy. Duometal, která nabídla
nejlepší cenu. Chtěli bychom proto v průběhu 1. pololetí zhotovit nový povrch lávky ve
středu obce spolu s novým vzhledem zábradlí tak, aby mohla kvalitně sloužit i další léta.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naše škola patří k málotřídním školám, které často bojují s nízkým počtem žáků. Nízký počet
žáků byl také jedním z důvodů, proč od roku 2017 vyučujeme ve třech ročnících (3. – 5.).
Především chceme dětem zajistit pohodový přestup na jinou školu z pátého do šestého
ročníku, tedy na II. stupeň základního vzdělávání. Přestože probíhá výuka částečně ve
smíšených třídách, nevidíme v tomto uspořádání žádný zásadní problém. Naopak u takto
vzdělávaných dětí pozorujeme větší samostatnost a schopnost soustředit se na prováděné
činnosti. Také se snažíme vytvářet pro děti bezpečné a podnětné prostředí. Ve velké míře
využíváme moderní didaktické pomůcky, interaktivní tabule i počítačové výukové programy.
Od ledna 2020 nás čeká reforma financování, která má posílit rozpočty malých škol. Proto
věříme, hlavně kvůli našim dětem, že budeme moci v nastaveném systému pokračovat.
Ve školním roce 2018/ 2019 navštěvovalo základní školu 38 žáků, školní družinu 29
účastníků a mateřskou školu 25 dětí. Vzdělávání a výchova probíhala podle školních
vzdělávacích programů „Škola je prima“ (ZŠ), „Sluníčko“ (ŠD) a „Sluníčko je náš
kamarád“ (MŠ). Všechny děti se po celý školní rok podle těchto programů usilovně učily
novým vědomostem i dovednostem a některé z nich i úspěšně reprezentovaly naši školu v
dopravních, recitačních a sportovních soutěžích (atletické a plavecké závody).
Zařazením vhodných vzdělávacích, kulturních i sportovních aktivit do vyučování a nabídkou
zajímavých volnočasových aktivit se nám podařilo naplnit i preventivní program zaměřený
na bezpečnost dětí. Žáci základní školy se zapojili do celoročních projektů zaměřených
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na poznávání zajímavých míst naší vlasti, výchovu ke
zdravému životnímu stylu a sběr i třídění odpadu. V
průběhu školního roku se uskutečnil rovněž plavecký
výcvik na Plovárně v Luhačovicích a dopravní
výchova na mobilním dopravním hřišti DDM v
Luhačovicích.
Ve školní družině byla realizována
celoroční hra. Jejím cílem bylo seznámit se s kraji ČR.
Děti z mateřské školy se zaměřily na polytechnickou
výchovu. Učily se pracovat s různými materiály,
pečlivě se staraly o zeleninové a bylinkové záhonky
na školní zahradě. Výsledkem jejich snažení byla celá
řada zajímavých výrobků a bohatá úroda. Předškoláci
se intenzivně připravovali na vstup do první třídy pomocí Metody dobrého startu.
Nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu byly také akce pořádané mimo prostory
školy, např. koncert ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně, návštěva knihovny
v Luhačovicích, zážitkový program ve Středisku environmentálního vzdělávání na Maršově,
výukový program obohacený o
zajímavou výtvarnou techniku
v Muzeu Luhačovického Zálesí, výlet
do Kovozoo ve Starém Městě,
přehlídka dravců, výchovný koncert
žáků ZUŠ Luhačovice, prohlídka farmy
v Kaňovicích a návštěva stolařské,
keramické a kovářské dílny SOŠ
v Luhačovicích. Kolegyně z DDM
Luhačovice a Astra Zlín připravily pro
děti z mateřské školy vánoční
program s pečením kapříků z kynutého těsta a také jarní program o bylinkách.
Se školním rokem jsme se rozloučili společnou akcí Děti
dětem. Žáci základní školy připravili dětem z mateřské
školy zajímavé aktivity na dětském hřišti.
Po celý školní rok jsme se také aktivně zapojovali do
kulturního života obce (např. vítání občánků, lampionový
průvod, dětský den, vánoční a velikonoční tvoření).
Tradičně se konalo i koledování u „vánočního stromu“,
veřejné vystoupení dětí u příležitosti Dne matek a Dne
rodiny. Tímto programem účinkující potěšili i naše
seniory. Společně s rodiči byly vytvořeny krásné podzimní,
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vánoční i velikonoční dekorace, sáňkovalo se, připravovaly se a ochutnávaly ovocné a
zeleninové pokrmy. Na naše nejmenší nezapomněla ani Mikulášova družina, která je náležitě
odměnila. V rámci dlouhodobé spolupráce s okolními školami (Luhačovice, Ludkovice,
Hřivínův Újezd) a s odborníky z oblasti myslivosti, zdravovědy a složek integrovaného
záchranného systému byly uskutečněny zajímavé besedy, výukové programy i praktické
ukázky.
V tomto školním roce jsme otevřeli tři třídy, ve kterých se vzdělává 37 žáků. Pro zpestření
výuky jsme se hned v říjnu vydali vlakem na poznávací výlet do Prahy. Putování to bylo
náročné, ale odměnou nám jsou nezapomenutelné zážitky.
Vzdělávání, organizaci a realizaci školních akcí zajistil náš sedmičlenný pedagogický tým,
o čisté a příjemné prostředí v prostorách základní i mateřské školy a naše chuťové pohárky
se postaral tým čtyř nepedagogických pracovnic. Díky dobré spolupráci se zřizovatelem, Obcí
Biskupice, se podařilo zrekonstruovat hygienické zařízení v mateřské škole. Další úpravy
i opravy se plánují.
Na závěr bychom chtěli poděkovat přátelům školy za podporu a všem dětem, rodičům
i zaměstnancům popřát úspěšný školní rok 2019/ 2020!
Zpracoval: kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ
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OBECNÍ KNIHOVNA
„Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého.“
Obecní knihovna v Biskupicích je umístěna v prvním poschodí Obecního úřadu.
V roce 2018 proběhla její celková rekonstrukce a byla vybavena novým nábytkem.
Vítá ve svých prostorách návštěvníky všech
věkových kategorií a v současné době má 50
čtenářů. V knihovně je přes 2 000 knih. Najdete
u nás domácí i zahraniční beletrii, dětskou
literaturu, historické a detektivní romány i
naučnou literaturu.
Fond knih je každoročně rozšiřován nákupem
novinek. Využíváme také nabídky Krajské
knihovny ve Zlíně, která poskytuje výměnné
soubory knih se širokou tématikou.
Knihovna Vám zajistí neomezený přísun četby podle Vašeho vkusu a nálady. Je to pohodlné
a praktické, nemusíte nakupovat knihy v knihkupectví a po uplynutí výpůjční doby se Vám
uvolní místo na další zajímavé knihy.
Na stránkách obce je on-line katalog, kde si můžete prohlédnout nabídku knih.
V knihovně je umístěn i veřejný internet.
Služby knihovny jsou zdarma a výpůjční doba je každý čtvrtek od 16,30 do 18,30 hod.
Ráda přivítám nové čtenáře a poradím s výběrem knih.
Zpracovala: Ilona Kadlčíková, knihovnice
KULTURNÍ AKCE 2019
Tak nám uběhl celý rok, který nám přinesl i krásné chvíle strávené ve Vaší společnosti na
mnoha akcích naší obce.
Zimní počasí nám dovolilo uspořádat druhé ,,Bruslení na ledě,, v maskách. Dobrovolníci se
postarali o soutěže i zajištění výčepu, kde se mohli všichni vnitřně zahřát.
První jarní pozvánku před velikonočními svátky přineslo tradiční tvoření, kde si hlavně děti
mohly vyrobit mnoho zajímavých výrobků k velikonoční výzdobě.
Druhé jarní pozvání dostali naši nejstarší spoluobčané ke
každoročnímu posezení s cimbálovou muzikou ,,Máj“,. Taneční
vystoupení dětí i drobné upomínkové dárečky jistě potěšily.
Mezi letní aktivity patří ,,Dětský den“, který se opět vydařil. Děti
strávily celé odpoledne soutěžemi, malováním na obličej,
dováděním ve skákacím hradu. O program se postaraly i
Country tance.
Pro milovníky květin jsme uspořádali výlet autobusem na Florii Kroměříž, kde jsme si mohli
prohlédnout výstavu květin, úpravy zahrad, nakoupit sazeničky květin, stromků nebo
zahradnické potřeby, vše za doprovodu kultruního programu.
Obec Biskupice, Biskupice 120, 763 41
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Před prázdninami jsme ještě stihli ,,Letní maškarní“. Bohatá tombola a soutěže každoročně
lákají děti malé i velké. Discotéku na konci zpestřily dárečky z Kouzelné truhly.
Kvůli počasí jsme bohužel museli zrušit ,,Letní kino“, ale ,,Rozsvícení dýní“ s průvodem se už
vydařilo na jedničku. Překvapením pro děti byla Stezka odvahy.
Před Vánocemi si mohli zájemci vyrobit vánoční dekorace při
,,Vánočním tvoření“ nebo koupit již
hotové výrobky.
A vánoční náladu navodil letošní
první ročník ,,Zpívání s Bratříčky a
Rozsvícení stromu“ na tanečním
kole. Teplý svařáček, zpívání všech
účinkujících dětí ze ZŠ a MŠ i Leluje
bylo pro nás před vánočním shonem
příjemným zpestřením. Jarmark nabídl k prodeji krásné
výrobky. Teplá polévka či zabijačkové speciality? Málokdo
odolal!
Pro sportovní nadšence jsme zařídili dvě ,,Veřejné bruslení“ v průběhu vánočních prázdnin
na stadioně v Uherském Brodě. Aby náhodou někdo nezmrzl, mohl se občerstvit u výdejního
stánku.
Poslední den v roce mohli naši spoluobčané uzavřít
přípitkem před Obecním úřadem s ohňostrojem.
V roce 2019 jsme slavnostně přivítali v naší obci 9
nových občánků.
Nelze opomenout taneční zábavy v areálu hasičů,
kterým tentokrát přálo počasí.
Co říci závěrem?? Děkujeme všem našim sponzorům a
zaangažovaným lidem....bez Vás by to nešlo, patří Vám
velký dík!
Rádi všechny ve zdraví přivítáme na našich akcích i v dalším roce, potěší nás Vaše účast,
protože Vy jste naším hnacím motorem....

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). Převážná většina porostů je
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tvořena listnatými stromy s převahou dubu, buku, habru, lípy a ostatních listnáčů. Přibližně
jedna čtvrtina plochy obecních lesů je tvořena smrkovými porosty.
Nepříznivý klimatický vývoj posledních let se negativně podepsal také na stavu obecních
lesů. Dlouhotrvající suchá období doprovázená vysokými teplotami poškozují nejen mladé
porosty, které díky tomu hůře odrůstají, ale i dospělé, 100 let staré porosty. Nejmarkantnější
vliv pro návštěvníky lesa však má tento stav na starších porostech. Dlouhodobý stres
vyvolaný suchem zásadně snižuje schopnost smrků bránit se sekundárním škůdcům, jakým
je například Lýkožrout smrkový, lidově
kůrovec. Tento ani ne 5 mm velký brouček
dokáže díky tomu snadno překonat
obranyschopnost smrku a založí v jeho lýku
novou generaci. Larvy v lýku hlodají
chodby, kterými přeruší schopnost stromu
rozvádět po „těle“ živiny a smrk odumírá.
Kůrovcová kalamita, která nemá v republice
obdoby, se postupně šířila ze severní Moravy a zvyšující se množství kůrovcem napadeného
dříví sledujeme v obecním lese přibližně od roku 2016. V tomto roce bylo vytěženo přibližně
150 m3 kůrovcového dříví. V roce 2017 to bylo přibližně stejné množství, ale od roku 2018
propukla kalamita naplno i u nás. V roce 2018 bylo vytěženo již 450 m3 kůrovcového dříví a
začaly tak vznikat první holiny po kůrovci. Bylo tedy jasné, že v roce 2019 bude docházet již k
odumírání celých porostů. V lokalitě Perné, kde bylo zastoupení smrku nejvyšší, tak vznikly
jen v r. 2019 holiny o ploše, která by při normálním hospodaření, neovlivněném kůrovcem,
ani jinými nahodilými těžbami (zejména větrnými), představovala plochu "pasek" za období
nejméně 10 let. Jinými slovy bylo zničeno tolik lesa najednou, kolik by bylo v rámci
obnovních těžeb vytěženo v průběhu 10 let. Od ledna do října 2019 bylo vytěženo 676 m3
kůrovcového dříví a dalších asi 450 je kůrovcem napadeno a bude muset být do jara 2020
vytěženo, protože napadené stromy jsou zdrojem pro šíření další generace kůrovce.
Předpoklad dalšího vývoje, v případě že nedojde ke změně počasí oproti předešlým letům,
není nijak optimistický a znamená vymizení dospělých smrků do dvou let a předmýtních
porostů do 3 – 4 let. Jediné smrky, které přežijí, budou v porostech do 10, maximálně 15 let
stáří. Tyto porosty napadá jiný druh kůrovce (L. lesklý) a zatím není jeho výskyt zásadní.
Pokud je tedy nezahubí sucho samotné, nebo se neobjeví gradace škůdců na jehličí (Bekyně
mniška, Ploskohřbetky nebo Pilatky), mohly by tyto smrky přežít. Jelikož je ale Lýkožrout
lesklý doprovodným druhem Lýkožrouta smrkového, který na dospělých stromech obsazuje
vrškové partie, je velmi pravděpodobné, že tento druh po vymizení starých stromů napadne
ty mladé, které dosud „unikají“ jeho pozornosti z důvodu „vyšší atraktivity“ stromů
napadených L. smrkovým. Velkoplošná kůrovcová kalamita také způsobila přesycení trhu
smrkovým dřívím a tím pádem prudký pokles cen smrkového dříví. Kulatina se dnes prodává
za třetinovou cenu a vlákninové sortimenty jsou téměř neprodejné, jejich cena jen lehce
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převyšuje výrobní náklady. Spolu s narůstající plochou holin po kůrovci a nutností tyto
plochy zalesnit a mladé porosty chránit proti škodám buření a zvěří, to vede ke zvýšeným
nákladům, které je nutno do lesa investovat. Bez toho by ale nový les vznikal jen těžko
(zářným příkladem je stav na severní Moravě a na Vysočině kde by bez zásahu člověka
zůstaly holé obrovské plochy po desítky let).
Je tedy před námi úkol vypěstovat porosty nové, jejich tvář ale bude jiná než dosud, budou
převážně listnaté. I k tomu budou použity prostředky z dotačního progarmu MZe ve výši
přes 190 tisíc Kč, které jsme obdrželi na základě žádosti ještě v prosinci 2019.
Zpracoval: Ing. Martin Hroš, odborný lesní hospodář

TJ TATRAN
Dovolte nám, abych s koncem roku krátce zhodnotil rok 2019 z pohledu fotbalu družstva
mužů, žáků a starých pánů spolku TJ TATRAN Biskupice.
MUŽI
Sezónu 2018/19 můžeme hodnotit jako méně úspěšnou, když jsme byli po dobrém podzimu
na 4. místě, ale po velmi slabé účasti na jarní přípravě jsme uhráli pouhých 7 bodů a klesli
jsme na konečnou 9. pozici. Nejlepším střelcem mužstva se stal T. Gajdůšek s 24 góly a stal
se tak 3. nejlepším střelcem soutěže.
Tabulka ročník 2018/19
1.Velký Ořechov 70
2.Hvozdná 69
3.Dolní Lhota 53
4.Vysoké Pole 43
5.Nedašov 39
6.Rudimov 39
7.Drnovice 35

Obec Biskupice, Biskupice 120, 763 41

8.Štítná n/Vl. B 35
9.Biskupice 33
10.Bohuslavice n/Vl. 29
11.Rokytnice 28
12.Petrůvka 26
13.Šanov 25
14.Bratřejov 22
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Aktuální sezónu 2019 /2020 jsme zahájili s 20-ti hráči, když tým doplnili Daňo, Smejkal,
Slezák, Majliš a po zranění R.
Michálek. S příchodem nových
hráčů se zvýšila konkurence a
pozvedla upadajicí tréninková
morálka. Současně se
nacházíme pěkném 4. místě.
Nejlepším střelcem je M.
Porubský se sedmi brankami.
Do jara budeme vstupovat s
cílem udržení se na špici
tabulky a předvádět ofenzivní fotbal. K přípravě na jaro budeme využívat nově
zrekonstruovanou umělou trávu v areálu, okolní kopcovitý terén a místní cyklostezku .
Brigády TJ jsme zvládli úspěšně, kdy proběhlo přidělání přístřešku a každoroční sečení břehů
potoka v obci. V následujícím období je v plánu dokončení dlažby pod pergolou.
Tabulka podzim 2019/20
1. Vysoké Pole 32
2. Dolní Lhota 29
3. Drnovice 23
4. Biskupice 23
5. Bohuslavice n/Vl. 21
6. Šanov 21
7. Louky B 20

8. Rokytnice 20
9. Petrůvka 19
10. Štítná n/Vl. B 19
11. Rudimov 16
12. Nedašov B 14
13. Nedašova Lhota 13
14. Zádveřice 3

ŽÁCI
Začátky ml. žáků v Biskupicích
datujeme do období před 3. lety, kdy
jsme se spojili s Hřivínovým Újezdem.
První rok přípravky se hrál v
Hřivínově Újezdě pod vedením
trenérů Radima Šuranského a
Františka Žmolíka ( ml. přípravka).
Pro další působení odrostlých dětí v
týmu se musel založit spojený tým
ml. žáků v Biskupicích. První rok byl
spíše seznamovací, kdy si kluci zvykali
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na nový styl hry, ale hlavně na velikost hřiště. Mladších žáků nebylo tolik, a tak se tým
doplňoval klukama ze st. přípravky.
Nový ročník 19/20 se po straně tréninků i účastí na něm vydařil. Obecně máme v týmu 15 17 kluků a teď i jednu dívku. Tento ročník jsme rozehráli velice dobře, a po půlce sezóny se
umístili na krásném 2 místě.
1 Štítná n/Vl.

30

2 Biskupice

24

3 Šanov

15

4 Poteč

10

5 Vlachovice

8

6 Nedašova Lhota

6

Chtěli bychom poděkovat hlavně trenérům Radimovi Šuranskému, Františkovi Žmolíkovi,
Tomáši Jandorovi a Mirovi Novosadovi, ale také rodičům za jejich obětavost při rozvozu dětí
na zápasy.
STAŘÍ PÁNI
Tento rok mají staří páni asi 17 členů. Nejstarší hrající člen má už přes 70 let. Za rok si
zahrajeme kolem čtyř zápasů. Družbu trvající 12 let máme navázanou s týmem FK Huzová . S
těmi hrajeme dvakrát za rok, jednou u nich, podruhé u nás. Letos jsme sehráli také přátelské
utkání se Starou gardou z Nevšové s výsledkem 3:3.

Když se budeme těšit dobrému zdraví, budeme ve své činnosti i nadále pokračovat.
Rádi Vás uvítáme i na dalších sportovních utkáních všech týmů nebo jiných akcích
pořádaných v našem areálu jako je Zimní maškarní na ledě, veřejném bruslení, Dětský den či
Letní kino.
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Přejeme Vám všem skvělý rok 2020, ať jsme zdraví a spokojení s dostatečným množstvím
pohybu.
Zpracoval: Petr Dobiáš, předseda TJ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů byl v naší obci založen v listopadu r.1935 a v minulém roce jsme
tedy oslavili již 84.výročí. V současné době má sbor celkem 57 členů, z toho je 24 mužů,
27 žen a 6 členů mládeže.
Minulý rok
2019 jsme
zahájili výroční
valnou
hromadou
trochu
předčasně již
29.12.2018
kde se
zhodnotila
práce sboru za
předchozí rok.
Masopust připadl na 2.března, kdy jsme rozveselili občany končinovým průvodem.
V měsíci červnu a červenci jsme v letním kulturním areálu uspořádali dvě taneční zábavy
se skupinami Kosovci a Pantok. Další se nám zajistit již nepodařilo.
Poslední roky stabilně zajišťujeme průjezd amatérského cyklistického závodu naší obcí,
letos to byl závod nová Dubnica – Otrokovice v měsíci červnu.
V brigádnické činnosti pokračovala úspěšně úprava zbrojnice pro
nový požární automobil IVECO, který jsme pořídili v roce 2018 ze
státních a krajských dotací a za finančního přispění obce. Během
tohoto roku by měla být oprava zbrojnice hotová. V říjnu proběhl
hellowenský lampionový průvod obcí se zakončením v letním
kulturním areálu. S velkým ohlasem se již tradičně setkává
hasičská zabijačka v měsíci prosinci.
Další zdařilou akcí bylo rozsvícení vánočního stromu 7.12., které
proběhlo v kulturním areálu.
V minulém roce opustil navždy naše řady dlouholetý člen br. Josef Vaškůj. Čest jeho
památce.
Funkci starosty sboru zastává Antonín Šůstek, velitele Ondřej Huňka.
Nejbližší akcí bude končinový průvod obcí 22.února 2020, který již dlouhodobě
pořádáme. Těšit se můžete na taneční zábavy v letním kulturním areálu.
Obec Biskupice, Biskupice 120, 763 41
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V tomto roce oslavíme 85.výročí trvání sboru, což bychom chtěli v létě připomenout nějakou
menší oslavou.
Mimo kulturní činnost zastáváme také povinnosti vyplývající nám ze zákona o požární
ochraně. To pro nás znamená především udržovat akceschopnou jednotku, která aktuálně
má 10 členů. Všichni členové jednotky musí každý rok projít předepsaným školením, dále
podle zařazení v jednotce je čekají školení jako velitelská, strojnická, na obsluhu motorových
pil nebo nositelů dýchací techniky. V roce 2019 měla jednotka 2 výjezdy a jednu činnost
(práce pro zřizovatele JPO). První výjezd se uskutečnil 16.1. – jednalo se o technickou pomoc
při zjištění příčin uhynu ryb v místním potoce. Dalším výjezdem 1.8.2019 byl poplach
vyvolaný EPS v areálu Zálesí – po příjezdu na místo se ukázalo, že se jedná o planý poplach.
Evidovanou činností byl úklid vozovky, chodníku a kanálové vpusti od nánosu bahna z pole
směrem na Ludkovice.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu sboru, za podporu při
pořádaných akcí a obci za kladný přístup.
Zpracoval: Ondřej Huňka, velitel JSDH
MS HRABOVINA
Myslivecký spolek Hrabovina Biskupice má v současné době 10 členů. Hospodaří v honitbě
pronajaté od Honebního společenstva Biskupice o výměře 619 ha, která je tvořena 369 ha
zemědělské půdy, 213 ha lesní půdy, 6 ha vodní plochy a 31 ha tvoří ostatní pozemky.
Druhy zvěře v honitbě
Ze spárkaté zvěře se v honitbě vyskytuje zvěř srnčí, daňčí a zvěř černá. Výjimečně honitbou
migruje zvěř jelení. Ze zvěře drobné je to zajíc polní, bažant obecný a
kachna divoká. Ze zvěře dravé je to především liška obecná, jezevec
lesní, kuna lesní a skalní. Další druhy zvěře, vyskytující se v honitbě,
jsou výr velký, jestřáb lesní, káně lesní, poštolka obecná, krahujec
obecný, straka obecná a sojka obecná.
Ze vzácných druhů zvěře je to sluka lesní
a bobr evropský.
Lov zvěře v honitbě se pohybuje v rozmezí 15–20 ks zvěře srnčí,
10–15 ks zvěře daňčí a kolem 5 kusů zvěře černé. Do lovu se
samozřejmě započítává i zvěř uhynulá a usmrcená dopravními
prostředky. Lov zvěře drobné probíhá jen sporadicky a v roce
2019 bylo uloveno 5 zajíců, 4 bažanti a 1 kachna. K řádnému
výkonu myslivosti chovají naši členové 3 lovecky upotřebitelné psy.
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Myslivci během roku odpracují mnoho brigádnických hodin, především k zajištění a přípravě
krmiva pro zvěř v době nouze a údržbě přikrmovacích
zařízení, což představuje 14 zásypů pro bažanty a kachny, 17
krmelců pro zvěř srnčí, daňčí a zajíce, 6 seníků a 22 slanisk.
Pro obecní úřad odpracují brigády v lesním hospodářství při
vyklizování pasek po těžbě a budování oplocenek.
Vypomáhají i při kulturních akcích v obci, především při
pořádání dne dětí.
Zpracoval: Martin Hroš
KYNOLOGIE
Jak již bylo v předchozím zpravodaji zmíněno, náš kynologický klub je zaměřen především na
sportovní kynologii. Naši členové se připravují nebo jsou výcvikáři připravování ke zkouškám
z výkonu, skládající se ze stop, poslušností a obran. Dále nabízíme kurzy pro začátečníky
neboli základy práce se psem, kde se učí jak s pejskem zacházet, základní povely, různé triky,
vše podle potřeb a požadavků majitele pejska. Lidé opouští naše kurzy spokojeni a dále nás
doporučují.
K dnešnímu dni má náš klub 25 členů, z toho
asi půlka je členů aktivních.
V letošním roce jsme bohužel žádné zkoušky
nepořádali, za to jsme druhým rokem
podpořili mládež. Jedná se o závody v agility,
první ročník byl Mladý tunelář roku, kde
pejsci zdolávali pouze tunely, letošní druhý
ročník - Mladý skokan roku byl již náročnější a obsahoval mimo tunely i překážky skokové.
Oba ročníky se velmi vydařily, děti byly spokojeny a těší se na příští rok.
Co se týká úspěchů jednotlivců, nesmíme opomenout úspěch asi největší, a to Jirky Ťoka se
svým německým ovčákem Ingem z Kraje husitů, kteří se zúčastnili Mezinárodního
mistrovství českého klubu německých ovčáků a umístili se na krásném 6. místě z celkového
počtu 71 závodníků.
Další úspěšný člen je Jana Hubáčková, která se svým border teriérem Fenestrariou
Aeternum skládá zkoušky ze sportovní kynologie. I když tohle plemeno není zrovna typické
pro tento sport, obě se moc snaží a zkoušky skládají na vysoké body.
Zkoušku si připsal i Petr Kostka s fenkou Eimi Avax hof
Konec sezóny zakončila Michaela Vaškůjová se svou fenkou Unique z Holýkova, které se
zúčastnily Krajského přeboru Zlínského kraje, kde v kategorii obran obsadily 1. místo.
V příštím roce plánujeme další ročník závodu pro děti a mládež, na který vás všechny zveme,
třeba jen na kukandu, děti podpora určitě potěší. Rádi bychom také uspořádali nějaké
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zkoušky, popřípadě závod. Pokud byste měli zájem o kurzy s pejskem nebo se chtěli jen
podívat, jak to u nás funguje, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám podáme informace nebo i
uděláme ukázku.
Zpracovala: Jana Manová
KLUB SENIORŮ
V únoru 2019 se konalo první setkání Klubu seniorů. Obec nám umožňuje pořádat naše
setkání ve společenské místnosti na obecním úřadě, kde se scházíme jednou za čtrnáct dní, v
letních měsících máme pauzu.
Za necelý rok našeho fungování máme za sebou hned několik akcí a další aktivity jako je
třeba návštěva kina ve Zlíně nebo v Luhačovicích v
časech určených pro seniory, začátkem léta jsme
měli posezení u táboráku s kytarou a také náš klub
pomáhal s úklidem po rekonstrukci na obecním
úřadě. Naším prvním výletem byl výjezd autobusem
na Maršov, někteří členové si udělali procházku z
Maršova do Biskupic a někteří jeli zpět autobusem.
Na procházky chodíme také do Luhačovic, kde si
naše odpoledne zpříjemňujeme dobrým obědem nebo návštěvou cukrárny. V dubnu jsme
měli možnost si prohlédnout ustájené koně na Horním dvoře a také zázemí biskupského
letiště. Dalšími místy, které jsme navštívili, bylo
poutní místo Turzovka na Slovensku, Velehrad s
návštěvou archeoskanzenu Modrá a poutní místo
sv. Hostýn. Domov pro
seniory Luhačovice
pořádal dopolední zájezd
na Provodov, kterého
jsme se také zúčastnili.
Poděkování patří našim děvčatům, která uháčkovala krásné
chobotničky pro zlínskou porodnici, které se dávají nedonošeným
miminkám, aby jim zpříjemnily první dny života. Jako dárek jsme
pekli perníčky pro děti na vánoční tvoření, kde si je mohli hezky
ozdobit a odnést domů.
Velmi rádi přivítáme nové členy, kteří se k nám připojí a přinesou nové nápady.
Zpracovala: Jitka Bartončíková
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OBECNÍ AKCE NA ROK 2020 – předběžné termíny
Maškarní na ledě – dle počasí a ledu – leden – únor
Velikonoční tvoření – 4.4.
Setkání s důchodci – 15.5.
Dětský den – 30.5.
Maškarní den – 20.6.
Letní kino – 5.9.
Dyňáci – 23.10.
Vánoční tvoření – 28.11.
Zpívání u stromu, Bratříčci – 12.12.
Veřejné bruslení - prosinec
Silvestr – 31.12.

STATISTICKÉ ÚDAJE
Počet obyvatel k 1.1.2019

707
Přírůstek

Narození
Přistěhováno

6
7
Úbytek

Úmrtí
Odstěhováno
Počet obyvatel k 1.1.2020
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Průměrný věk obyvatel obce: 42,26 let
4% 2%
17%

50%

muži

50%

13%

3%

61%

ženy
děti do 3 let
děti do 15 let
dospělí

děti do 7 let
děti do 18 let
senioři nad 65 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2019
NAROZENÍ

ÚMRTÍ

Františka Hucko
Petr Straka
Gabriela Huňková
Lukáš Porubský
Nikol Gajdůšková
Berenika Janečková

Miloslav Chmela
Josef Vaškůj
Anna Vaškůjová

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)
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
4.1. 17.1. 31.1. 14.2. 28.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4.
Svoz TKO
8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8.
11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 6.11. 20.11. 4.12. 18.12.
Svoz papíru
30.1. 26.3. 21.5. 30.7. 24.9. 19.11.
Sáčkový svoz plastů 18.2. 15.4. 12.5. 9.6. 21.7. 18.8. 15.9. 13.10. 15.12.
24.1. 21.2. 20.3. 18.4. 15.5. 12.6.
Svoz skla
10.7. 7.8.
4.9. 2.10. 30.10. 27.11. 26.12.
Nebezpečný odpad
8.4.
9.9.
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
v našem kraji bude probíhat ve
2. kvartálu 2020, bude pro
občany přijímající TV signál
touto cestou nutno prověřit
technické vybavení domácností
(vhodný typ TV přijímače nebo
set top box).
U kabelového rozvodu toto
odpadá a současná
programová skladba bude
dostupná všem uživatelům. Již
nyní je možno sledovat
v Multiplexu 7 vysílání
programů ČT v novém formátu.
Je možné očekávat změny či
přeskupení vysílaných
programů v rámci jednotlivých
kanálů, o kterých Vás budeme
v předstihu informovat.
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