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Zpravodaj obce Biskupice 

 za rok 2014 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 
dostává se Vám do rukou první číslo obecního 

zpravodaje, ve kterém bychom Vás chtěli informovat o dění v 
obci v minulém i začínajícím volebním období. 

Dne 10. a 11. října 2014 se konaly volby do ZO 
Biskupice. Byly podány tři kandidátní listiny. 

Z jednotlivých kandidátek byli zvoleni do ZO: Ing. Radek 
Pančocha, Pavel Talaš, Ing. Vítězslav Hanák, Vojtěch Josefík, 
Ondřej Huňka, Ing. Markéta Lamborová, Ladislav Huňka, Zdeňka 
Pančochová a Rostislav Kandrnál. 

Obec by se měla v novém volebním období zaměřit 
především na projekty, které budou rozvíjet obec a zvyšovat 
úroveň a kvalitu života občanů. Jednoznačně by to měly být 
projekty přinášející prospěch pro všechny skupiny občanů. 
 V letošním roce je hlavní akcí a největší výdajovou 
položkou projekt „ Silnice III/49026: Biskupice, úprava silnice“, 
při níž dojde k rekonstrukci chodníků, úpravě šíře vozovky, 
úpravě autobusových zastávek, přechodů a vybudování 
parkovacích míst. Pro větší bezpečnost chodců ve směru na 
Ludkovice zvažujeme dobudování chodníku po konec obce.  
Velkým přínosem pro milovníky cyklistiky by bylo dobudování 
cyklostezky na Polichno, kde by bylo možné se napojit na již 
vybudovanou cyklostezku do Uherského Brodu, čímž by se 
konečně dosáhlo propojení s navazujícími trasami v okolí Uh. 
Brodu.  Vyřešení trasy se stále zadrhává na nesouhlasu 
některých vlastníků, tak jak tomu bylo i u jiných projektů. Je 
škoda, že někteří majitelé nechtějí své pozemky odprodat i když 
jde opravdu o projekty, které by po realizaci sami využívali. Stále 
hledáme spolu s ŘSZK cestu na vyřešení přestupů u 
autobusových spojů, které v současné době probíhá v prostoru 
křižovatky. I tento záměr vázne na odkupu pozemků. 
 V průběhu roku počítáme s celkovou digitalizací 
kabelové televize a úpravou programové skladby. Rekonstrukci 
si zaslouží i místní rozhlas, který zatím udržujeme v 
provozuschopném stavu. Vybudováním nového bezdrátového 
rozhlasu s připojením na HZS systém varování, by byl ideálním 
řešením. 
 Plánujeme opravit hrací prvky na dětském hřišti u 
základní školy a doplnit hrací prvky na zahradě mateřské školy. 
Nemalá část prostředků půjde na provoz ZŠ a MŠ. Mezi projekty 

o kterých uvažujeme, patří rekonstrukce střechy skladu v ZŠ. 
Krov na tomto objektu je ve špatném stavu a zaslouží si 
celkovou rekonstrukci. Výhledově by se mohlo projekčně 
připravit zateplení budovy ZŠ a víceúčelového objektu, u 
kterého by současně měla proběhnout výměna skleněných 
výplní. 
 Samozřejmostí je údržba obecních objektů, komunikací, 
veřejné zeleně a provedení dalších drobných akcí. 
 Stále ještě není vyřešen způsob čistění odpadních vod. 
Navrhované řešení zatím není z důvodu finanční náročnosti 
realizovatelné. Obec má povolenou výjimku k vypouštění 
odpadních vod, ale je jen otázkou času, jak se tomuto postaví 
Ministerstvo životního prostředí a vodoprávní orgány. Řešení 
bychom proto nechtěli dlouhodobě odkládat.  
 Jsou zde i podněty na zastřešení areálu SDH. Ten je 
však v posledních letech při pořádání akcí čím dál méně 
navštěvován a proto je třeba se zamyslet nad tím, jestli do 
tohoto záměru investovat. 
 Co se týká pořádání kulturních akcí, budeme se jim 
věnovat jako v předcházejícím období.   
 To je pouze stručný výčet záměrů, o kterých jsme Vás 
chtěli v krátkosti informovat.  Věřím, že se nám podaří uvedené 
záměry z větší části realizovat ke spokojenosti převážné části 
občanů. 
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Dále se v krátkosti zmíním o práci zastupitelstva v 
minulém volebním období. 

Obecní zastupitelstvo se scházelo zpravidla jedenkrát za 
dva měsíce a projednávalo a schvalovalo všechny potřebné 
podněty, vyhlášky, žádosti o prodeje pozemků a jiné. Všechna 
zasedání byla veřejná, ale ze strany občanů byl o tato zasedání 
malý zájem. Byla vypracována a schválena nová územně 
plánovací dokumentace (ÚP), nový LHP, OZV vyhláška pro 
spalování suchých rostlinných materiálů na území obce, OZV o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
zrušovací vyhláška o místním poplatku za provozovaný VHP. 

Pro práce v lese, na údržbu veřejné zeleně  
a komunikací byla zakoupena nová technika, která je využívána 
během celého ročního období. Pro sbor dobrovolných hasičů 
bylo pořízeno plovoucí čerpadlo, dýchací přístroje a další 
vybavení pro zásahovou jednotku. 

V průběhu volebního období byl zakoupen pozemek od 
správy železniční dopravní cesty, na kterém měl být vybudován 
přestupní uzel. 

Zemědělská půda je v nájmu ZD Zálesí. Příjmy z lesa se 
v jednotlivých letech rovnaly převážně výdajům. V minulém roce 
jsme realizovali prodej dříví nastojato, což z hlediska plateb bylo 
pro nás ideální. Vyklizení porostů po těžbě, až na nějaké 
maličkosti, proběhlo celkem dobře. Na pokácených porostech 
proběhlo nové zalesnění a při jeho ochraně nám pomohli 
myslivci výstavbou nových oplocenek. 

Finanční hospodaření obce se řídilo finančním 
rozpočtem zpracovaným na každý rok. Hlavními příjmy rozpočtu 
byly daně, dotace z rozpočtu Zlínského kraje a státního 
rozpočtu. Finanční hospodaření obce bylo každoročně 
kontrolováno auditem krajského úřadu a v hospodaření obce 
nebyly shledány nedostatky. 

Z rozpočtu obce byl hrazen provoz MŠ, ZŠ a ŠJ. ZŠ má 
zřízenou školskou radu. 

V obci je pro čtenáře k dispozici obecní knihovna, která, 
kromě stálého knižního fondu, je doplňována novými knihami, 
hrazenými z obecního rozpočtu a výpůjčním fondem krajské 
knihovny. 

Z kulturních akcí, které probíhaly během let je 
každoroční masopustní průvod pořádaný SDH, šibřinky pro děti i 
dospělé, velikonoční a vánoční tvoření, dětský den, vánoční 
zpívání a vítání dětí do života. 

Po dva roky jsme pořádali kateřinskou zábavu. Tradicí 
se stalo ukončení starého roku a vstup do nového roku. 
Proběhly besedy s důchodci, pro které byl připraven kulturní 
program s občerstvením.  

V průběhu volebního období jsme provedli nové 
zastřešení, izolaci zdiva, výměnu oken a dveří a zateplení OÚ, 
čímž se zlepšily teplotní podmínky uvnitř objektu a vzhled celé 
budovy. V interiéru OÚ a kulturního zázemí byly provedeny 
nové dlažby a obklady. Kuchyně byla vybavena novým nábytkem 
a provedla se výměna části zastaralého nádobí. V samotné 
kulturní místnosti byla provedena výměna podlahy, osvětlení a 
pořízeny nové stoly a židle.   V rámci oprav místních komunikací 
byly zrekonstruovány chodníky od mlýna až po číslo 12 a MK v 
různých částech obce. V ZŠ v průběhu prázdnin byly provedeny 
následující opravy: rekonstrukce komína, zateplení stropu 1. 
podlaží, výměna oken a dveří včetně malování a nátěru střechy 

nad sociálním zařízením. Pro možnost většího využití 
víceúčelového hřiště bylo toto dovybaveno mantinely. V 
minulých letech byly na jednotlivé akce zpracovány projekty. 
Posledním projektem je úprava silnice III/49026, jehož realizace 
proběhne v roce 2015. Podařilo se nám zrekonstruovat věžičku 
na zbrojnici a střechu nad zadní částí zbrojnice. Pro zlepšení 
třídění odpadu byly do domácností pořízeny kompostéry a po 
obci rozmístěny kontejnery na papír a plast. 

Ve všech letech probíhala údržba obecních objektů, 
veřejného osvětlení, u kterého byly vyměněny všechny výbojky. 
Pravidelná revize je prováděna i na zařízení místního rozhlasu, u 
kabelové televize jsme přešli na pozemní digitální vysílání a 
rozšíření programové skladby o nové multiplexy.  V současné 
době běží současně i analogové vysílání některých programů.  
Pestrost programové skladby je dle mého pohledu dostatečná. 
Pro komplikované přepínání u starších televizorů, které vyžadují 
set-top-boxy by bylo nejlepší přejít i u stávajících analogových 
programů k digitalizaci. V letošním roce se mírně zkomplikovala 
údržba veřejné zeleně, jelikož obec neměla k dispozici stálého 
pracovníka. 

Nevyužité prostory pod poštou stále hledají své využití. 
Třída v 1. podlaží MŠ je využívána tenisovým klubem TJ Hřívinův 
Újezd – Kaňovice, k nácviku na kulturní akce a ke cvičení žen.  
Dobrá je i naše spolupráce s charitou Svaté rodiny v 
Luhačovicích. 

Po finanční stránce jsme obec předali v dobrém 
finančním zdraví.  V následujících letech bude záležet hodně na 
možnosti čerpání dotací na jednotlivé projekty, které si nové 
zastupitelstvo vybere.  Nevýhodou je, že ještě nejsou stanoveny 
všechny programy na nové plánovací období, do kterých by se 
daly napasovat projekty pro čerpání dotací. 

To byl v krátkosti přehled akcí v létech 2010 – 2014. 
Mimo zmiňované projekty bylo realizováno mnoho dalších 
drobných akcí. 

Vojtěch Josefík, starosta obce 
 
 

Kulturní akce v naší vesnici 
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi. Touto cestou 

bych Vás ráda seznámila s činností kulturní komise naší obce 
Biskupice. 

Začátkem roku je vše, tedy bývalo vše bílé, nyní šedivé 
bez barev. Snažíme se rozveselit barvami, tancem a zpěvem. Už 
asi tušíte, kam směřuji. Ano, každoročně námi oblíbené 
ŠIBŘINKY. 

Chtěla bych zabrousit do historie, neboť maškarní ples 
se v naší vesnici už traduje hodně dlouho. 

 
Počátek tradičních maškarních plesů v Biskupicích se 

datuje do roku 1972. Pořadatelem byla ZO KSČ ve spolupráci s 
tehdejší mládežnickou organizací ZO SSM. Tato tradice trvala 
nepřetržitě až do roku 1989.  

Maškarní ples se konal vždy v sobotu od 19:00 hod. Ve 
20 hodin byl sraz masek na klubovně pod poštou a odtud se šlo 
průvodem do sálu. Masek bývalo různě, mezi 25 až 35, někdy i 
více. Po slavnostním přivítání a zahájení plesu pořadateli 
následovala volná zábava s tancem, kde se masky vyřádily.  

Po celou dobu téměř dvacetiletého trvání maškarních 
plesů se zde vystřídalo několik kapel. Ať už to byly OB Nevšová, 
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Jednota Štípa, K-band ze Zlína, Franta Šimák a další. Nejčastěji 
však na těchto maškarních plesech hrávala LUNA z Újezdce u 
Luhačovic. Masky byly velmi nápadité a po odmaskování, jenž 
bylo plné překvapení, následovala volná zábava s tancem. Kolem 
půlnoci bylo slosování tomboly, kde na tu dobu bývalo dosti cen, 
které se organizátorům podařilo zajistit od svých členů a také 
okolních podniků. Dobrá zábava trvala až do ranních hodin. Ke 
konci zábavy bylo zvykem tančení v kruhu mladí staří  
a končilo se zpěvem. 

V neděli již kolem 9 hodiny ráno bylo zapotřebí uklidit 
sál, opravit případně výzdobu a zajistit jiné uspořádání židlí a vše 
připravit na odpolední dětské šibřinky, které začínaly již ve 14:00 
hodin. Už kolem půl druhé se začal sál plnit. V té době, jsme 
pořádali šibřinky v takovém rozsahu v okolí jako jediní, takže 
sem přijížděly děti i z okolních vesnic a tím bylo vždycky plno.  
Pořadatelem dětských šibřinek byla tehdejší školská a kulturní 
komise MNV a MŠ a ZŠ. Do organizování dětí se vždy aktivně 
zapojily obě tehdejší ředitelky pí. Božena Zapletalová i Vlasta 
Pančochová a jejich učitelky, které obětavě přijely z Luhačovic, 
tehdejšího Gottwaldova i odjinud. Po slavnostním zahájení 
následoval průvod a představení masek. Každá maska se na 
jevišti představila a něco přednesla či zazpívala, nebo také 
mlčela. Masky uváděl tehdejší místopředseda MNV Josef Hřib, 
který zodpovídal za kulturu v obci.  

Pak následoval kulturní program, který si děti připravily 
se svými učitelkami.  Pro zpestření programu jsme zajistili 
několikráte vystoupení kouzelníků Hadašových z Uherského 
Hradiště, kteří měli velmi dobrou úroveň, dále to byli také 
loutkáři a jiné programy. Později se nám osvědčilo, že jsme 
zajistili řadu krátkých filmů pro děti (Jen počkej zajíci, Lolek  
a Bolek a jiné grotesky). Promítání zajišťoval nejdříve František 
Michalec, později Rosťa Hroš. Součástí šibřinek bylo i slosování 
tomboly, kde bylo plno drobností, protože vyhrát musel každý. 
Po 18 hodině, děti spokojené a unavené odcházely s rodiči domů.  

Po roce 1989, kdy svou činnost vzhledem k tragickému 
úmrtí kapelníka Miroslava Jurči ukončila skupina Luna, se konaly 
dětské šibřinky ještě dvakrát, jednou v sále a jednou dokonce v 
jídelně MŠ za doprovodu kláves. Tradice dětských šibřinek se na 
čas v Biskupicích přerušila.  

Výpis z historie šibřinek 
 
         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náhoda tomu dopomohla a v prosinci roku 2006 se 
sešli tři horlivci (Petr Dobiáš, Irena Hrošová a má maličkost), 
kteří měli v hlavě pořádat něco nového. Slovo dalo slovo, obešli 
jsme obec, sponzory, sehnali pár nadšenců, kteří chtěli podat 
pomocnou ruku a v únoru 2007 byl na světě první ročník 

„ŠIBŘINEK“. Jenom pro připomenutí, kdo nyní pořádá maškarní 
bál: obecní zastupitelstvo Biskupice, základní škola Biskupice 
(která s námi spolupracuje i v dalších činnostech), hostinec u 
Kolegy - pan Dynka Miroslav a nesmím zapomenout na spoustu 
dobrých přátel, kteří nám pomáhají a „touto cestou jim moc 
děkuji“. Výzdobu sálu nám vyrábějí žáci ZŠ, kteří ji připravují pod 
vedením Ireny Hrošové. S pomocí Lenky Hrošové je připraveno 
taneční číslo pro zahájení dětského karnevalu. Děti tančí, plní 
soutěžní úkoly a za každý dostávají sladkou nebo zdravou 
odměnu a mezi tím opět tančí. Po vyhlášení tomboly, která nám 
každý rok zabírá víc a víc času (neboť máme stále více a více 
sponzorů „děkujeme“), na závěr šibřinek dostávají všechny děti 
dárek z pirátské truhlice, který je pokaždé jiný. Následuje volná 
zábava, která je ukončena v 18 hod. 

Nastává chvíle přeměnit sál dětský v sál pro dospělé, 
aby si zatančili i starší a dospělejší občané. K tanci nám už třetí 
rok hraje kapela PULZ. Bál začíná ve 20 hodin, kdy také 
poděkujeme všem sponzorům, kteří přispějí na tombolu. Ve 
větší míře jsou to spoluobčané, ale začali se přidávat firmy z 
okolí blízkého i dalekého, „opět všem moc děkujeme“. 

Při této příležitosti jsme založili taneční sdružení 
Biskupice kde je 30 až 35 členů věkového rozmezí 15 až 65 let. 
Toto sdružení každoročně nacvičuje na večer krátké pásmo 
tanců na dané téma (letos to byla CESTA KOLEM SVĚTA).  31. 
ledna 2015 jsme pořádaly IX. Ročník. Podle ohlasů se vydařily 
šibřinky pro děti i dospělé. Ještě jednou děkujeme všem 
sponzorům a lidem, kteří se podíleli na klidném průběhu celého 
dne. Za rok se těší všichni pořadatelé.       

                  
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šibřinky ze 70. let 

Šibřinky 2015 

Šibřinky 2015 
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Další akcí, kterou každoročně pořádáme je VELIKONOČNÍ 
TVOŘENÍ. 

Každým rokem se snažíme ukázkami jako je pletení 
tatarů, malování a vrtání vajíček, vystřihování, lepení, 
vybarvování různých slepiček, zajíčků a jiných zvířátek, 
prodejem perníčků, letos nově látkovými výrobky a jinými 
činnostmi zaujmout děti i dospělé. Výzdoba vás naladí na jarní 
dny a pomlázka připomene chystání vajíček a jiných dobrot. 

Každý si najde, co potřebuje nebo donese i pro nás 
novinky, které neznáme. Letos plánujeme tvoření na 29. března 
2015. Těšíme se opět na vaši návštěvu a hezké výrobky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro naše seniory pořádáme SETKÁNÍ S DŮCHODCI. 

Setkání opět zpestřují svým vystoupením děti ze ZŠ 
Biskupice pod vedením pí. Ireny Hrošové. Mají připravené 
pásmo písní a tanců, rozdají malou upomínku. Dále naši senioři 
shlédnou film, nebo fotografie z doby minulé i dnešní.  
Při malém pohoštění si posedí, zatančí, zazpívají i zavzpomínají. 

Tento rok plánujeme páté setkání v sálu hostince u 
Kolegy 16. května 2015, doufáme, že se opět pobavíme. „Tímhle 
srdečně všechny naše důchodce zveme.“ 

 

Nedílnou součástí kulturních akcí je Mezinárodní den 
dětí konaný v krásném prostředí sportovního areálu Tatran 
Biskupice. Sportovci nám areál zapůjčí, ale i pomohou při 
stanovištích. Musím vzpomenout i SDH Biskupice neboť tito 
členové nám pomáhají s akcí, mladé hasičky tuto akci zahajují 
ukázkou útoku. Nesmím zapomenout i další složku – Myslivecké 
sdružení Hrabovina. Myslivci děti učí poznávat jak zvěř, stromy, 
tak i děti zaujme střelba na plechovky ze vzduchové pistole nebo 
šípem na divočáka (nakreslený divočák a na něm terč). A aby to 
nebylo málo, tak kynologické sdružení Biskupice, potěší nejen 
mladé svojí ukázkou, jak se dá vycvičit náš nejlepší přítel 
člověka. Pejsci jsou úžasní, poslušní a hodní. Všem našim 
sdružením děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Vrátím se k dětem, které navštěvují tuto akci. Při 
vstupu dostanou kartičku s jejich jménem a rozpisem stanovišť, 
které by měly absolvovat. Po splnění úkolu dostávají na každém 
stanovišti razítko. Jakmile zaplní celou kartičku razítky, odevzdají 
ji pořadatelům, a jak už všichni dobře víte, dostanou dárek  
a pohoštění. Poté je areál jejich a můžou se vyřádit, co hrdlo 
ráčí. V tento den nás navštíví 80 až 110 dětí. Každým rokem pro 
ně máme nachystané překvapení a i letos tomu nebude jinak, 
ale to si necháme na 30. května 2015. TĚŠÍME SE NA VÁS DĚTI!  

 
 
V letošním roce chceme zahájit první DUŠIČKOVÉ 
ROZSVICOVÁNÍ. 

Chtěli bychom touto cestou požádat všechny maminky 
a tatínky, kteří umějí tvořit z dýní strašáky, aby nám pomohli. 
Rozsvícení dýní by se uskutečnilo u obchodu a s rozsvícenými 
lampiony obejdeme vesnici a skončíme v kulturním areálu SDH, 
kde by bylo pro děti nachystáno občerstvení a ani na rodiče se 
nezapomene. Doufáme, že se tato akce osvědčí a bude mít 
spoustu příznivců. Tuto akci plánujeme mezi 25. - 27. říjnem 
2015, datum ještě upřesníme. 
 
Jak se rok otočí tak tu máme i vánoce a s nimi zažité ADVENTNÍ 
TVOŘENÍ. 

Jako i při velikonočním tvoření, tak i teď budeme chtít 
své příbytky vyzdobit a udělat pěknou atmosféru vánoc. Máme 
připravenou výstavu betlémů (které přinesou naši spoluobčané), 
adventních věnců, ikeban a vánoční náladu nám zpříjemní  

Velikonoční tvoření 

Setkání se seniory 

Dětský den 
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i nazdobené stromečky. Na toto tvoření se můžete přijít nejen 
podívat, ale i zakoupit hotové výrobky. Nebo si přinesete vlastní 
materiál, ze kterého si sami nebo s naší pomocí vytvoříte 
ikebanu, adventní věnec a jiné ozdůbky. Děti si mohou vytvořit 
zápich do květináčů, látkové andělíčky a čerty, vymalovat 
vánoční sádrové ozdoby.  Přijďte se zapojit, ukázat co dokážete 
anebo se jen podívat dne 5. prosince 2015 
              V neděli 6. prosince 2015 plánujeme rozsvícení 
vánočního stromku u kaple. Budou nám zpívat děti, ale i dospělí 
se mohou přidat. 
 
Radostnou událostí je i VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA. 

Na tuto akci se obzvlášť těšíme, neboť uvítání malého 
človíčka do života je událost, na kterou se nezapomíná. Vítáme 
ho nejen do života, ale i jako právoplatného občana naší obce. 
Každý malý občánek je zapsán do pamětní knihy. Nedílnou 
součástí je kulturní vystoupení žáků ZŠ pod vedením paní 
učitelky Ireny Hrošové. Starosta pan Vojtěch Josefík nebo 
místostarosta Ondřej Huňka přednese slavnostní projev. O 
uvítání se stará paní Magda Kandrnálová, která děti i rodiče 
představí. Předsedkyně kulturní komise paní Zdeňka 
Pančochová má na starosti slavnostní slib rodičů. Celá tato 
událost je zakončena předáním dárků. Na nově narozené děti se 
už teď moc těšíme. 

 
 

Zdena Pančochová, předsedkyně kulturní komise 

 

Kaple Panny Marie Nanebevzaté 
V naší kapli zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté jsou 

po celý rok ve čtrnáctidenních denních intervalech slouženy 
bohoslužby.  Mimořádně bývají slouženy bohoslužby v 
některých významných obdobích církevního roku, na svátek 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Panny Marie 
Nanebevzaté a na Štědrý den. V adventní době pěvecký sbor 
Bratříčci již po několik let zpívá vánoční písně a koledy, které 
jsou pro návštěvníky pěkným úvodem do doby vánoční. O 
údržbu vnitřních a venkovních prostor se starají dobrovolníci 
tak, aby i nadále sloužily všem, kteří chtějí tyto prostory 
využívat. O pěknou květinovou výzdobu před konáním 
bohoslužeb se již od postavení kaple stará p. Jiří Gajdůšek. 

Vojtěch Josefík 
 

Obecní knihovna Biskupice 
„Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví  
a naše duše odpovídá."                                                          André Maurois 

Naše knihovna se nachází v prvním poschodí Obecního 
úřadu. Nabízí bohatý výběr knih pro Váš volný čas i připojení k 
internetu. V knihovně je téměř 2 000 knih a je u nás 
registrováno 40 čtenářů.  Knihovní fond je obnovován nákupem 
nových knih a výměnnými soubory z Městské knihovny ve Zlíně. 
Najdete u nás vše od domácí i zahraniční beletrie přes dětskou 
literaturu, sci-fi, detektivní romány a naučnou i odbornou 
literaturu.  

Služby knihovny jsou zdarma a s výběrem knih Vám 
ráda pomůžu. Výpůjční doba je každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 
hod.   

Ráda přivítám nové čtenáře a těším se na Vás.  
Ilona Kadlčíková, knihovnice 

 

Mateřská škola 
Školní rok 2013/2014 

Mateřská škola Biskupice je jednotřídní s kapacitou 30 
dětí. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo mateřskou školu 
28 dětí, z toho 18 chlapců a 10 dívek ve věku  2,5 - 7 let. K 31. 8. 
2014 odešlo do 1. ročníku základní školy 5 dětí. 

Pracovali podle nového Školního vzdělávacího 
programu pro mateřskou školu s názvem „Sluníčko je náš 
kamarád“, platného od 1. září 2013, čj. 35/2013. Vzdělávací 
obsah byl rozpracován do čtyř hlavních témat, každé téma bylo 
rozděleno na týdenní podtémata. V tématech jsme navazovali 
na poznatky získané z předešlého období. Program prolínal 
všemi oblastmi vývoje dítěte a nabídl taková témata, která 
seznamují děti s realitou.  

Ve vzdělávací činnosti jsme se zaměřili na 
znovunalezení pravých hodnot poučením ze života našich 
předků, jejich vztahu k rodině, přírodě, práci. Život našich 
předků jsme srovnávali s naší dobou, rozvíjeli jsme úctu ke stáří, 
sounáležitost s přírodou. Využívali jsme mluveného slova k 
rozvoji řeči formou lidových tradic, písní a říkadel. Poznávali 
život v každém ročním období a zaměřili se na důležitost 
ochrany přírody.  
K podpoře cílů jsme dětem nabídli zajímavé akce:    

 výukový program v DDM Luhačovice 

 vánoční besídka v tradičních krojích 

 návštěva Muzea luhačovického zálesí 
 
Během roku jsme měli možnost se účastnit besed s 

lidmi různých profesí (dětská lékařka, policista, hasič, záchranář, 
knihovnice). Dětem se tyto besedy velmi líbily, byly přínosné. 
Na začátku prosince jsme se zúčastnili vánočního programu v 
DDM, který svým obsahem podpořil naše výchovné záměry. Děti 
si vyzkoušely některé staré tradice a upekly si čertíka z kynutého 
těsta. 

V předvánočním období děti v mateřské škole pekly  
a zdobily vánoční perníčky. Z této činnosti měly velkou radost, 
protože toto cukroví vyráběly na pohoštění pro své blízké na 
vánoční besídku. 

17. prosince proběhla v mateřské škole vánoční besídka 
na téma „Zimní hry a Vánoce našich prababiček“, kde jsme 
využili lidové písně, tanečky, pranostiky a seznámili se s životem 

Vítání občánků 
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našich prarodičů. Děti vystupovaly v lidových krojích, půjčených 
k tomuto účelu z různých obcí.  

V rámci výchovného vzdělávání jsme navštívili Muzeum 
luhačovického zálesí s programem „Lázeňské menu“, kde se děti 
seznámily, jak vypadaly lázně Luhačovice v dřívější době. Pěkný 
program pro nás připravili i zaměstnanci Městské knihovny 
Luhačovice, kteří dětem zahráli divadlo a umožnili prohlídku 
knihovny. 

Se základní školou Biskupice jsme pořádali společné 
akce např. divadelní představení, besedy, vzájemné návštěvy. 
Na konci školního roku jsme navštívili Základní školu  
a Mateřskou školu Ludkovice, kde každoročně nastupují naše 
děti do prvního ročníku základní školy. S Mateřskou školou 
Ludkovice jsme uspořádali společný školní výlet do ZOO Lešná.  

Po celý rok se děti seznamovaly s novými informacemi z 
rostlinné a živočišné říše, získaly poznatky o naší vlasti, vesmíru, 
planetě Zemi, dopravě a bezpečnosti v různých situacích. 
Pravidelně jsme procvičovali časové představy a rozšiřovali 
poznatky o ročních obdobích. Děti se seznámily s informacemi o 
lidském těle a jeho funkcích, o správné výživě a činnostech, 
které podporují zdraví. 

V jazykové výchově jsme využívali spoustu jazykových 
her, vytleskávání, artikulační cvičení, rozhovorů, vyprávění 
pohádek podle obrázků.  

Matematické dovednosti jsme upevňovali používáním 
číselné řady, srovnáváním předmětů, určováním pozice daných 
předmětů. U starších dětí byly oblíbené logické hry, které 
procvičovaly jednoduché početní operace. 

Ve výtvarných činnostech jsme v dětech probouzeli 
fantazii při používání známých technik. Děti se seznamovaly s 
novými technikami a postupy. Zkoušeli jsme zapíjení barev, 
průsvity barevných papírů, pracovali s textilem i plastelínou  
a hlínou. Především nové techniky v dětech vzbuzovaly zájem  
a zvídavost. Zařadili jsme také častější modelování, důležité 
rozvoj jemné motoriky a řečové dovednosti.  

Rozvíjeli jsme hudební a taneční cítění lidovými i 
umělými písněmi, tanečními hrami a hrou na dětské hudební 
nástroje. Spojením pohybu a hudby dětí procvičovaly koordinaci 
celého těla.  

Při pobytu venku byly oblíbené míčové hry, různé 
soutěživé hry, běh v terénu a jízda na dětských dopravních 
prostředcích.  Děti se učily dodržovat zásady pobytu v přírodě. 
 
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Spoluúčast rodičů s mateřskou školou funguje na 
základě partnerství.  Rodiče v průběhu roku sdělovali škole své 
názory a požadavky ústní formou. Z dotazníků a rozhovorů s 
rodiči vyplývá, že jsou spokojeni s úrovní mateřské školy, 
požadavky jsou směrované ke zlepšení vybavenosti školní 
zahrady hravými prvky. Rodiče se zúčastnili veřejných schůzí 
zastupitelstva obce, kde společně hledali cestu ke zlepšení  
a vybavenosti školní zahrady. 

Ve spolupráci s DDM Luhačovice bylo vzdělávání v 
mateřské škole zkvalitňováno nabídkou kroužků Barevný 
hopsáček,  Angličtinka pro děti a Brousek-logopedie. 

V letošním roce jsme měli i podporu sponzorů.  
Za sponzorské finance jsme zakoupili pro děti hračky a pomůcky 
ke vzdělávání a zábavě. 

V příštím období bychom chtěli nadále usilovat o rozvoj 
osobnosti samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího 
jedince cestou přirozené výchovy a položení základů 
schopnostem a dovednostem důležitých pro život.   
 
Uskutečněné akce MŠ: 

 Divadlo Sluníčko - Tři prasátka, Koblížek 

 Týden mobility - Luhačovice  

 Drakiáda (s rodiči)  

 Beseda s paní doktorkou 

 Mikulášská nadílka   

 Vánoční program v DDM - Luhačovice 

 Vánoční besídka s vánočním tvořením (s rodiči)  

 Návštěva ZŠ Biskupice - školáci  

 Beseda o výcviku psa  

 Výstava traktorů (Zálesí) 

 Kouzelník (ZŠ)      

 Cyklovýlet/s rodiči/      

 Besídka ke Dni matek v ZŠ     

 Dětský den      

 Výlet vlakem do Luhačovic     . 

 Beseda s policií        

 Beseda se záchranáři      

 Návštěva školáků v Ludkovicích  

 A mnohé další.  
   

Jitka Josefíková, vedoucí učitelka 

  

 

 

Cyklovýlet 

beseda s policií 
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Základní škola 
V minulém školním roce 2013/2014 navštěvovalo základní školu 31 žáků.  Výuka a výchova probíhala ve 3. a 4. ročníku 

podle školního vzdělávacího programu „Škola je prima“ platného k 1. září 2013. Nejdůležitějším vzdělávacím cílem školy byla 
kvalitní výuka se zaměřením na celkový postupný rozvoj osobnosti žáka. 

Zaměřili jsme se na metody a formy práce, které vedou k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti i jazykové 
vybavenosti žáků.  Nad rámec výše uvedeného byl při výuce a výchově také kladen důraz na komunikativní dovednosti, 
upevňování pracovních návyků a etické normy chování ke svým vrstevníkům a k dospělým.  A nutno podotknout, že pro 
zatraktivnění výuky byly využívány digitální technologie, a to konkrétně interaktivní tabule s dataprojektory a počítače 
s vhodnými výukovými a studijními programy.   

Kromě znalostí a dovedností daných školním vzdělávacím programem usiluje škola taktéž o vytváření potřebných 
společenských a sociálních postojů. V této oblasti je využíván tzn. minimální preventivní program školy, jenž obsahuje akce  
a úkoly týkající se preventivní práce se žáky.  
 
Do výuky byly zařazeny následující projekty s cílem zpestřit a obohatit žákům předávané informace:  

 Kniha je kamarád, čtu si ji rád      
Žáci společně ve škole přečetli v každém ročníku několik pro ně vhodných knih. Dále pak četli knihy doma, a to dle vlastního 

výběru, které následně po přečtení ostatním spolužákům krátce prezentovali. Cílem tohoto projektu bylo vzbudit v žácích zájem 
o četbu a seznámit je s nabídkou knih. Součástí tohoto projektu byly v průběhu školního roku akce: Beseda v Městské knihovně 
v Luhačovicích: K. J. Erben, Výstava a nabídka knih z vydavatelství Albatros. 

 Recyklohraní   
Ve škole je již několik let pravidelně tříděn odpad, probíhá sběr vysloužilých baterií a drobného elektrozařízení a byl taktéž 

zorganizován sběr starého papíru v obci. 

 Výuka jinak 
Na podzim 2013 byl ze strany školy zorganizován pro žáky výlet do Prahy. Žáci navštívili Pražský hrad, Karlův most, 

Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, a to za použití metra, jakožto dopravního prostředku MHD. Exkurze se velmi vydařila  
a pro mnohé žáky to byl nezapomenutelný zážitek.             
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 Výchova v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva  
Ve škole se uskutečnila instruktáž Hasičského záchranného sboru Zlín s preventivním programem „Hasík“ a beseda 

s lékařkou.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zdravý životní styl, zdravé zuby 

 Všech pět pohromadě   
V rámci tohoto projektu si žáci vyzkoušeli jednoduché zdravé recepty a byli obeznámeni s pravidelným stravovacím režimem 

„jíst pětkrát denně“. Správné stravovací návyky byly ze strany pedagogů žákům vysvětlovány v průběhu celého roku.  

 „ Bramborování“  
Bylo zaměřeno na tvořivé dílny a využití brambor (vaření zdravých jídel, výtvarné tvoření a sportovní disciplíny). Cílem 

projektu bylo získání potřebných stravovacích a hygienických návyků, překonat ostych, naučit se vnímat jiné a spolupracovat 
s nimi. 
Ve škole měli žáci taktéž dostatek pohybu a relaxace o přestávkách i při vyučování. Na uvolnění využívali tělocvičnu, relaxační 
pytle a míče, zařízení školní družiny a v co největší míře jsme pobývali v době přestávek na dětském hřišti u školy.  

 Plavecký výcvik žáci absolvovali v rozsahu 20 hodin na Městské plovárně Luhačovicích. 
 
Výběrové ověření výsledků žáků 

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové šetření žáků 4. ročníku v oblasti Člověk  
a jeho svět. Testování se uskutečnilo 27. 5. 2014. Výběrové šetření ověřovalo aktuální míru dosažení požadovaného standardu 
podle výstupů rámcových vzdělávacích programů. Cílem testování je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu 
objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. 
 
 
 
Průměrná úspěšnost žáků 4. třídy: 79% 
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porovnání třídy s celkem 
 
Další výchovně vzdělávací aktivity školy 
Pro zpestření výuky probíhaly ve škole další výchovně vzdělávací aktivity podle celoročního plánu školy a aktuálních nabídek.   

 Hudební akce:  
Festival písní a tancem v Luhačovicích 
Koncert filharmonie Bohuslava Martinů – Zlín 

 Divadelní a filmové představení: 
ve škole: Pojďme spolu do Betléma - Řád červených nosů Blatnice 
Anglická pohádka - kino Elektra Luhačovice 
MD Zlín - Bajky (Polárka Brno) 
Knihovna Luhačovice K. J. Erben, Otesánek a Tři přadleny 

 Výukové programy:  
Veronica Hostětín - Eko-workshop invazní rostliny 
Návštěva muzea Příběhy krajiny a malíři Luhačovic  
Centrum pro rodinu Zlín - Myšlenky a vztahy, Moje vzory, úspěch a neúspěch 
Dravci - praktické ukázky dravých ptáků 

 Zábavné a sportovní programy:   
Spaní ve škole 
Karneval 
Vánoční a velikonoční tvoření 
Mikulášský turnaj ve vybíjené v ZŠ Luhačovice  
Orientační závod 
Sportovní hry na Den dětí 

 Veřejná vystoupení:  
Předvedení divadelní pohádky pro děti z MŠ 
Vystoupení pro seniory 
Besídka ke Dni matek 

 Exkurze: 
ZD Zálesí - areál družstva a výstava zemědělské techniky 
Prohlídka ZŠ Luhačovice, výrobny lázeňských oplatků a lázeňského areálu 

 Školní výlet:              
Zlín - muzeum, dílny, zámek Vizovice - prohlídka, divadlo - Karel IV. 

 
 
 
 
Žáci školy pravidelně prezentují výsledky své práce na veřejnosti a zúčastňují se školních, okrskových i okresních soutěží. 

Na besídce ke Dni matek žáci předvedli divadelní představení „Ať žijí duchové“, pásmo recitací, zpěvu a tance. 
Vystoupení se dětem povedlo a setkalo se s velmi pozitivní ohlasem u všech přítomných diváků.  
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Školní rok  2014/2015 
Ve škole je 34 žáků a pokračujeme vzděláváním v rozvoji čtenářské 

gramotnosti (porozumět textu, přemýšlet o něm, reprodukovat text), více se 
zaměřujeme na rozvoj matematické gramotnosti (význam matematiky, 
zajímavá matematika, správný úsudek, nakupování). 

V pracovních činnostech vedeme žáky ke zručnosti a technickým 
dovednostem (stavebnice, jednoduché výrobky). 

Vytváříme příznivé klima ve škole diferencovaným přístupem k 
žákům, respektováním jejich individuality, dodržováním zásad slušnosti.  
Zajišťujeme péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování  
a podporujeme u všech žáků péči o jejich tělesnou a duševní hygienu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáky oblíbenou akcí naší školy je již tradiční Spaní ve škole, jehož náplní jsou právě probíhající školní projekty:     

 Všech pět pohromadě – žáci si připravili jídlo jako za časů našich babiček (ovesnou a rýžovou kaši, občerstvení z ovoce  
a zeleniny). V průběhu večera plnily další úkoly stezku odvahy, vařili na zimu puding pro ptáčky. 
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 Cesta proti času – bádáme v minulosti. V projektu Cesta proti času jsme mimo jiné v Archeoskanzenu Modrá a na 
Velehradě poznávali život lidí na Velké Moravě a navštívili divadelní představení Cesta do pravěku v podání hereckého 
souboru MD Zlín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci projektu Recyklohranní jsme v Kovosteelu ve Starém Městě viděli zpracování tříděného odpadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V průběhu  1. pololetí se žáci ještě zúčastnili mnoha akcí, např. zhlédli anglické divadlo, vánoční koncert, praktický nácvik 
dentální hygieny, pohádku Písnička pro draka a dále pracují na již rozdělaných projektech. 

Do konce školního roku nás čeká splnit ještě hodně úkolů ve vzdělávání i výchově. A kromě toho i různé soutěže, 
příprava besídky pro maminky a také za námi přijede hudebník s bubenickou show. Taky se těšíme na výlet, kde pojedeme až do 
Ostravy do vědeckotechnického parku.  

Vnitřní vybavení školy je v současné době na standartní úrovni srovnatelné s plně organizovanými školami ve větších 
městech a obcích. Protože ale vývoj jde rychle dopředu, chceme i nadále držet krok s technickým pokrokem a umožnit dětem 
plnohodnotné a zajímavé vzdělávací prostředí. Je nutno i do budoucna doplňovat potřebné zařízení, vybavení a pomůcky do 
výuky. Samozřejmě bychom neměli zapomenout i na vnější vzhled budovy školy, která je výraznou dominantou obce. 
        

Mgr. Anna Šohajová, ředitelka školy 
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Školní družina 
ŠD při ZŠ Biskupice zahájila svou činnost v roce 1984.  V současné době pracujeme dle Školního vzdělávacího programu 

pro školní družinu „Sluníčko“ platného od 1. září 2014 a navazujeme tak na program předškolního vzdělávání. Prostřednictvím 
volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny tyto kompetence k učení, k řešení 
problémů, komunikativní, sociální, občanské a k trávení volného času. Ze vzdělávacího 
programu byl sestaven plán činnosti dle zájmu dětí, hygienických požadavků, prostorových 
možností a materiálního vybavení.  V letošním školním roce to je celoroční hra „Cesta kolem 
světa“, která je rozdělena do provázaných programových bloků. Na konci hry má každý 
účastník vypracovaný svůj cestovatelský deník. V loňském roce jsme poznávali rozdíly života 
ve městě a na vesnici v celoroční hře „Městečko – vesnice“.  Mezi pravidelné akce školní 
družiny patří např. Šibřinky, vynášení Moreny, čarodějnický rej, módní přehlídka, vánoční  
a velikonoční tvoření, sportovní akce (pětiboj, olympijské hry), návštěva ve školce a DDM 
Luhačovice, beseda s lékařkou, vystoupení žáků na vítání občánků, den dětí.   
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Irena Hrošová, vychovatelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irena Hrošová, vychovatelka 
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Kynologický klub Biskupice 
Počátky našeho klubu se datují již do roku 1964. 

Původně sídlil v Luhačovicích, nad pramenem Aloiska  
a zakladateli byli pánové Karel Trtek, Milan Goliáš a Karel 
Klimeš. 

Později museli členové tento pozemek opustit 
 a jednat o novém, který získali v katastru obce Biskupice. 
Pozemek byl následně odkoupen a je využíván dodnes. 

Náš klub je zaměřen především na sportovní 
kynologii, ale jsme schopni uspořádat například besedy na 
různá témata a předváděcí akce, zkoušky, výstavy  
a bonitace. V minulosti jsme pořádali krajskou a klubovou 
výstavu německých ovčáků. Několikrát jsme navštívili MŠ 
v Biskupicích, připravili jsme besedu pro žáky ZŠ Luhačovice 
na téma agresivita psů a využití psů – sportovní kynologie. 
Každoročně předvádíme ukázky výcviku našich psů na 
dětských dnech v širokém okolí.  

K dnešnímu dni má klub 22 členů. Někteří z nich se 
aktivně zúčastňují zkoušek a závodů jak ve sportovní 
kynologii, tak agility. Navštěvují různé semináře, kde rozvíjí 
své znalosti a také máme mezi námi hodně chovatelů, kteří 
se účastní výstav, na kterých získávají krásná ocenění. 

Dále spolupracujeme s DDM Luhačovice a již několik 
let pořádáme Hafany – Bafany, akci pro celou rodinu i se 
čtyřnohými kamarády a ani letošní rok nebude výjimkou. 
Další velkou akcí, na které spolupracujeme, je první ročník 
oficiálního závodu agility pod názvem Fešák lázeňský, konaný 
v SC Radostova. 

Naše spolupráce nespočívá jen v pořádání akcí, ale 
také podporujeme mladé nadějné kynology z kynologického 
kroužku a tím si vychováváme naše nástupce. 

Pokud byste chtěli náš klub navštěvovat, máme pro 
vás připravený kurz – Základy práce se psem, což je 10 
instruktážních hodin pod vedením kvalifikovaného výcvikáře, 
kde vás naučíme jak s pejskem správně pracovat.  
Pokud vás naše aktivity a zaměření zaujalo, neváhejte k nám 
zavítat, budeme se na vás všichni těšit. 

Emil Man, předseda kynologického klubu Biskupice 

 

Myslivecké sdružení Hrabovina 
Biskupice 

Myslivecké sdružení bylo založeno v roce 2002 a v 
současné době má 9 členů a 1 adepta. Od roku 2003 
obhospodařuje honitbu Biskupice o výměře 619,2 ha. Z této 
výměry připadá 368,4 ha na zemědělskou půdu, 213,5 ha na 
lesní pozemky, 6 ha na vodní plochy a 31,3 ha na ostatní 
pozemky. Nadmořská výška honitby je 230 – 370 m n. m. 
Hlavní činnost myslivců je ochrana a péče o zvěř, zlepšování 
životního prostředí a přikrmování v zimním období. 

V honitbě se vyskytuje ze spárkaté zvěře srnec 
obecný, daněk skvrnitý, prase divoké a ojediněle jelen lesní. 
Z drobné zvěře zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká, 
holub hřivnáč a v malých stavech též koroptev polní. Ze 
zvěře dravé se zde vyskytuje liška obecná, kuna lesní a skalní, 
jezevec lesní, káně lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný, 
poštolka obecná, výr velký, puštík obecný, kalous ušatý, z 

krkavcovitých krkavec velký, sojka obecná a straka obecná. 
Ze vzácných druhů zvěře se v posledních letech objevuje 
bobr evropský a vydra říční. 

Naše myslivecké sdružení spolupracuje s OÚ 
Biskupice při práci v lese, zejména při stavbě oplocenek na 
ochranu lesních kultur. Dále myslivci organizují pro děti 
našich škol vycházku do přírody spojenou s přikrmováním 
zvěře a besedou o myslivosti. Myslivci se aktivně podílí při 
organizaci dětského dne. Každý měsíc je aktualizována 
nástěnka před obecním úřadem k problematice myslivosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Tihlařík, předseda MS Hrabovina Biskupice 
 

Sbor dobrovolných hasičů Biskupice 
SDH v letošním roce oslaví již 80. výročí svého 

založení. Stručně připomenu bohatou historii sboru. 
Sbor zakládalo dne 6. 11. 1935 na valné hromadě v 

hostinci U hrošů 54 členů. Starostou byl zvolen Hynek 
Oksner. V následujícím roce byla zakoupena od firmy 
Jaroslav Chotěbor z Brna motorová stříkačka v ceně 24 720 
Kč. Sbírky na tuto stříkačku se konaly nejen u nás ale i v 
okolních obcích. Stříkačka byla splacena v roce 1938. Válečná 
léta jsou zlá, hasiči však pořádají pravidelně divadelní 
představení, končiny a výlety. V roce 1953 se z hasičů stávají 
požárníci, SDH se mění na SPO (Svaz požární ochrany). 50.  
a 60. léta jsou ve znamení budovatelském, v roce 1961 je 
slavnostně otevřeno taneční kolo v letním kulturním areálu. 
Předsedou je v 60. letech Šustek František (č. p. 3). V 
uvolněné atmosféře konce 60. let jsou slouženy pouťové 
mše svaté (1968, 1969). Začátkem 70. let vyvstává potřeba 
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stavby garáže pro požární auto T805, toto se stává 
skutečností. Jednotka disponuje dvěma motorovými 
stříkačkami (PS8 a DS16) a již zmíněným požárním 
automobilem T805. V akcích „Z“ sbor pomáhá při budování 
místní prodejny Jednoty a pošty, pozemních komunikací, 
mateřské školy. Jednotka zasahuje při požáru luhačovické 
Valašky a posklizňové linky v místním JZD Zálesí (1975). V 
roce 1976 při předávaní titulu obci k 30. výročí osvobozeni 
Československa sovětskou armádou, jednotka předvádí v 
centru obce požární cvičení. Předsedou je po krátkých 
přestávkách stále Šustek František a velitelem Dostál Milan 
(č. p. 49). Dostáváme se do 80. let, kdy nastává menší útlum 
v činnosti, na schůzích je kritizována malá aktivita členů. S 
velkým úsilím jsou v roce 1987 dokončeny stavební práce na 
úpravě letního kulturního areálu. V témže roce je slavnostně 
otevřen výčepní stánek a hudební pódium. Velitelem se v 
roce 1987 stává Krajča Jaroslav. Události roku 1989 mají 
samozřejmě dopad i na naši činnost, z požárníků se opět 
stávají hasiči. V roce 1990 se SPO mění na SDH ČMS 
(Sdružení dobrovolných hasičů Čech Moravy a Slezska). V 
roce 1992 je starostou zvolen Šůstek Antonín (č. p. 110), 
velitelem zůstává nadále Krajča Jaroslav. Výborná práce s 
družstvem žen vyúsťuje až v postup do krajského kola 
soutěže v požárním sportu v roce 1995 v Blansku. Pravidelně 
se účastníme okrskových soutěží v požárním sportu, kde 
vysíláme družstva mužů, žen a veteránů. Daří se práci s 
mládeží. Při povodních 1997 pomáháme s čerpáním vody v 
Uherském Hradišti. V roce 2003 jednotka hasí požár 
místního podlipského mlýna. V letech 2003, 2005, 2008  
a 2012 organizujeme okrsková kola soutěže v požárním 
sportu u nás na fotbalovém hřišti TJ Tatran. V roce 2005 je 
při oslavách 70. výročí založení sboru vysvěcen hasičský 
prapor. Oslav se účastní také poslední zakládající člen br. 
Josef Vítek (č. p. 45) ve věku úctyhodných 99 let. 

1. září 2009 dochází ke zřízení Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Biskupice (JSDHO) v počtu 9 členů, 
která zodpovídá za požární bezpečnost obce a jedině tato 
může zasahovat k událostem dle pokynů nadřízených 
orgánů. 

V roce 2010 opět zasahuje naše jednotka při 
povodních v Troubkách a Bělově. 

Ve sportovní a výcvikové činnosti se pravidelně 
účastníme okrskových kol soutěže v požárním sportu. V 
kulturní činnosti pořádáme letní taneční zábavy, táboráky 
pro děti, v letech 2000 - 2010 také pouťové zábavy s 
dechovou hudbou. Pravidelná je naše účast na hasičských 
poutích v měsíci květnu na Provodově - Maleniskách.  

Tradiční fašankový průvod je v Biskupicích 
neodmyslitelně spojen s hasiči. V roce 1981 natáčela 
masopustní veselí v Biskupicích Československá televize. 

S velkým ohlasem se také setkávají pravidelné 
hasičské zabijačky v měsíci prosinci. Tolik k historii SDH 
Biskupice. Krátce se zmíním o činnosti sboru v minulém roce 
2014 a také plánech v roce letošním. 

V okrese Zlín je celkem 116 dobrovolných sborů 
hasičů organizovaných v 18 okrscích po 3 až 9 sborech. Náš 
sbor je začleněn v 13. okrsku spolu s Luhačovicemi, 

Polichnem, Ludkovicemi, Pradlisky, Pozlovicemi, 
Řetechovem, Podhradím a Kladnou Žilín (9 sborů). 
Loňský rok jsme zahájili výroční valnou hromadou 4. 1., kde 
se zhodnotila práce za předcházející rok. 

1. března jsme prošli vesnicí, abychom rozveselili 
občany končinovým průvodem. Byli bychom rádi, kdyby se 
více našich občanů připojilo a posílilo větším počtem masek 
tento veselý průvod. V měsíci dubnu jsme provedli výměnu 
střechy na hudebním pavilónu, kde byly vyměněny již 
nevyhovující eternitové vlnovky za pozinkovaný trapézový 
plech. 4. května jsme se účastnili slavnostní bohoslužby u 
příležitosti svátku sv. Floriána na Provodově - Maleniskách. 
Naši odbornou a výcvikovou připravenost každoročně 
prověřuje okrsková soutěž v požárním sportu, která se 
konala 17. května v Kladné Žilín. Výsledky z našeho pohledu 
lze hodnotit jako velmi slabé. Muži se nezúčastnili vůbec, 
ženy skončily 2. a starší žákyně 4. Doufejme, že letos to bude 
podstatně lepší, jak jsme zvyklí za poslední roky. V práci s 
mládeží máme celkem dobré výsledky. V současné době 
disponujeme družstvy starších žákyň a dorostenek. V červnu 
jsme pořádali taneční zábavu se skupinou Kosovci, další 
zábavy se nám již zajistit nepodařilo. Soutěže požárních 
stříkaček PS8 (září) ani prověřovacího cvičení na Polichně 
(říjen) jsme se neúčastnili. Náš sbor má k dispozici motorové 
stříkačky PS4, PS8, 2xPS12, DS16, dále plovoucí čerpadlo, 
motorovou pilu, dýchací techniku a nákladní požární 
automobil A30. V rámci oprav zvonice na budově zbrojnice, 
jejíž opravu zajišťovala obec, jsme opravili sirénu, kterou lze 
nyní ručně spouštět. S velkým ohlasem se opět setkala 
tradiční hasičská zabijačka v měsíci prosinci. V minulém roce 
naše řady navždy opustili 4 členové sboru: František 
Ondrůšek, Michaela Jančová, František Šustek a Miloš Milas. 
Čest jejich památce. 

Rok 2015 jsme zahájili výroční valnou hromadou  
3. 1., kde proběhla volba nového výboru na další pětileté 
období a 14. února proběhl tradiční končinový průvod. 

Počet členů sboru je k 1. únoru 2015 celkem 66, z 
toho je 25 mužů, 24 žen a 17 členů mládeže. Funkci starosty 
sboru zastává Šůstek Antonín, velitele Huňka Ondřej. 

Jak již bylo zmíněno, v letošním roce sbor oslaví 80. 
let svého založení. Oslavy proběhnou v měsíci srpnu 2015  
v rámci pouťových oslav. Těšit se můžete na taneční zábavu  
s dechovou hudbou a bohatou tombolou. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
podíleli na chodu našeho sboru, za podporu při pořádaných 
akcích a obci za kladný přístup. 
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Antonín Šůstek, starosta SDH 

 

TJ Tatran Biskupice 
Vážení spoluobčané, v únoru 2014 byl zvolen nový 

výkonný výbor TJ Tatran Biskupice ve složení  
Dobiáš Petr – předseda, Vaškůj Josef – tajemník,  
Vaculíková Renata – pokladník, členové – Pančocha Radek, 
Polášek Pavel, Gajdůšek Miroslav st., Skovajsa Josef ml., 
Brauner Libor a Vojáček Marek. Pan Vojáček v letošním roce 
odstoupil a nahradil ho p. Gajdůšek Jan. 

 
V současné době máme jen jedno mužstvo – muže, 

kteří hrají čtvrtou třídu. Po podzimní části jsme na čtvrtém 
místě v tabulce a jsou šance na postup do třetí třídy. 

Naše jednička se zúčastní zimní přípravy na turnaji v 
Uherském Brodě, kde máme za soupeře týmy Strání, 
Nezdenice a Polešovice 

Vedoucí mužstva je pan Gajdůšek Miroslav st., 
trenérem pan Martin Zicha, asistent trenéra pan Radek 
Pančocha.  

Naše mladé fotbalové naděje trénuje pan František 
Žmolík, Miroslav Novosad a Jan Janeček. Na tréninky dochází 
okolo 13 malých fotbalistů, pokud bude zájem z řad naší 
mládeže a pomůžou nám i rodiče, chtěli bychom přihlásit do 
sezóny 2015/2016 i tento tým.  

Když se ohlédneme zpět, do roku 2014, byl 
zprovozněn nový bufet v areálu hřiště, uspořádali jsme 
pouťovou zábavu v areálu SDH Biskupice. Za přispění obce 
Biskupice jsme vybudovali vodovodní přípojku v našem 
areálu. 
Jaké máme plány na tento rok:  

 za pomoci obce upravit chodníky okolo kabin,  

 vydláždit prostor před výčepem  

 dobudovat přístřešek k výčepu 
 
Závěrem tohoto krátkého shrnutí uplynulého roku, 

Vás chci pozvat na první zápas jarního kola, které se 
odehraje 12. 4. 2015 v 15:30 hodin v našem areálu s týmem 
Komárova. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Dobiáš, předseda TJ Tatran Biskupice 
 
 

Tým starých pánů na tradičním turnaji v Huzové 

 

Společné foto hráčů a realizačního týmu 

před zahájením jarních zápasů r. 2014 
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Statistické údaje obce 
 

Počet obyvatel k 1. 1. 2014 712 

Přírůstek 

Narozeni 5 

Přistěhováno 6 

Úbytek 

Úmrtí 9 

Odstěhováno 10 

Počet obyvatel k 31. 12. 2014 704 

 
Narozeni: 
Šidlíková Nikol, Biskupice č. 217 
Gajdůšek Kryštof, Biskupice č. 204 
Chuchma Matyáš, Biskupice č. 173 
Kandrnál Jonáš, Biskupice č. 150 
Zapletalová Veronika, Biskupice č. 124 
 

 
 
 
 
 
 
 

Úmrtí: 
Ondrůšek František, Biskupice č. 166 
Jančová Ludmila, Biskupice č. 34 
Křenek Josef, Biskupice 50 
Jančová Michaela, Biskupice č. 177 
Lukášová Bohumila, Biskupice č. 139 
Šustek František, Biskupice č. 3 
Jankůjová Marie, Biskupice č. 122 
Milas Miroslav, Biskupice č. 176 
Pančochová Jarmila, Biskupice č. 116 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Termíny svozu odpadů 
 

Svoz komunálního 
odpadu 1x za 14 dní 

9. 1. 23. 1. 6. 2. 20. 2. 6. 3. 20. 3. 3. 4. 17. 4.  1. 5.  

15. 5.  29. 5.  12. 6.  26. 6.  10. 7.  24. 7.  7. 8.  21. 8.  4. 9.  

18. 9.  2. 10. 16. 10.  30. 10. 13. 11. 27. 11. 11. 12. 26. 12.  

Svoz papíru 5. 2. 7. 5.  13. 8.  3. 12.      

Svoz plastů 24. 2. 21. 4.  23. 6.  25. 8.  27. 10. 29. 12    

Svoz skla 
16. 1. 20. 2. 20. 3.  25. 4. 22. 5.  19. 6.  24. 7.  21. 8.  25. 9.  

23. 10.  20. 11.  18. 12.       

Nebezpečný odpad 22. 4. 23. 9.        
 

Nově byly v obci umístěny kontejnery na plast a papír. Nadále zůstává zachován i sáčkový svoz plastů a papíru. 
Občané, kteří si doposud nevyzvedli kompostéry, můžou se o ně přihlásit na obecním úřadě. 

18 

68 

46 

Věkové rozložení dětí 

15 - 18 let

7 - 15 let

do 7 let

282 

290 

132 

Věkové rozložení obyvytelstva 

Dospělí - muži

Dospělí - ženy

Děti
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Poplatky 
 

Poplatky v obci jsou vybírány od 2. 3. 2015 do 31. 5. 2015 v následující výši: 
 

Poplatek za svoz odpadů 450 Kč za osobu za rok* 

Poplatek za kabelovou televizi 1320 Kč za rok (není možná dělená platba) 

Poplatek za psa 100 Kč 

Stočné 50 Kč za rok 

 
* Snížený poplatek na polovinu mají děti do 6let věku a důchodci nad 75 let věku. 
 

Kabelová televize 
 
Ve dnech 20. 4. – 24. 4. 2015 proběhne digitalizace kabelové televize.  
V rámci digitalizace proběhne i úprava programové skladby. 

 

Digitální kanály 

Kanál Stanice 

C 6 ČT1, ČT2, ČT sport, ČT24 

C 7 Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barrandov 

C 8 Prima Love, Prima Zoom, Očko, Očko Gold, TV Šlágr, ČT:D/ČT art, TV Active 

C 10 Fanda, Smíchov, Telka, Rebel, Relax, TV-S, Contry no1 

K 21 Eurosport, Nova Sport 

K 23 Wau, Dajto, Senzi, Slovak Sport 3  

K 25 Film+, CS Film, CS Mini 

K 27 Viasat Nature, Viasat History, Viasat Explorer 

K 31 ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro Music 

K 32 STV1, STV2 

K 33 Nova HD, Prima HD 

K 35 TV Noe, Minimax 

K 36 Markíza, Joj, Joj Plus, Doma, TA3 

 

Analogové kanály 

Kanál stanice Kanál Stanice 

S 5 TV NOE S 16 NOVA 

S 7 ČT 24 S 18 PRIMA 

S 12 ČT 1 K 37 TV ŠLÁGR 

S14 ČT 2   

 
Zrušené kanály:  Spektrum   (nahrazeno Viasat Nature, Viasat History, Viasat Explorer) 
      AXN    (nahrazeno CS Film, CS Mini) 
 
 

Celý zpravodaj si můžete také stáhnout na obecním webu 

www.biskupiceuluhacovic.cz 


