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Vážení spoluobčané, 

Po roce se Vám opět dostává do rukou aktuální vydání zpravodaje, ve kterém bych chtěl 
vzpomenout na to, co se událo v obci za posledních několik měsíců, a také představit plány do 
dalších měsíců a let.  

Uplynulý rok byl pro nás druhým v řadě, kdy jsme se museli vzdát části obvyklých svobod 
z důvodu častých a turbulentních opatření a vyhlášek v zájmu zdraví svého  i okolí. Jak je patrné i 
v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, návrat k původnímu způsobu života se zatím nekoná a 
můžeme pouze doufat, že se tak stane ještě v letošním roce. 

Rád bych Vám všem popřál závěrem pevné zdraví a množství sil, radosti a úspěchů v 
nastávajícím roku 2022. 

Ing. Radek Pančocha, starosta 

 

  

ZPRAVODAJ OBCE BISKUPICE 

ZA ROK 2021 
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PŘEHLED INVESTIC 2021 

Na rok 2021 byly schváleny finanční prostředky na investice a údržbu těchto prioritních 
oblastech: 

- Projekt sběrného dvora 
- Studie tělocvičny ZŠ 

Projekt sběrného dvora 

Tento projekt započal prakticky první schůzí nového zastupitelstva obce na konci roku 2018. 

Dále jenom ve stručnosti časová osa nejdůležitějších milníků: 

- Leden – prosinec 2019: práce na projektové přípravě a souhlasy všech dotčených orgánů 
a organizací 

- Leden 2020: platné stavební povolení, žádost o dotaci MŽP 
- Září 2020: výběrové řízení na zhotovitele stavby,  vítěz fa. Vlk stavby za nabídkovou cenu 

3,99 mil.Kč. 
- Říjen 2020: rozhodnutí MŽP o přidělení dotace 2,3 mil.Kč (z toho 2 mil.Kč z EU a 350 tKč 

z národních fondů).  
- Listopad 2020: výběrové řízení na dodavatele technologického vybavení, vítěz fa. Zálesí, 

za nabídkovou cenu 599 tKč. 
- Listopad 2020-červen 2021: stavební práce,  dodávka technologií  
- říjen 2021: kolaudace stavby a schválení provozního řádu KrÚ Zlín 
- listopad 2021: plný provoz od 1.11.2021. 

Je na místě vyjádřit zde poděkování všem těm, kteří se na tomto díle podíleli. Zvláště také 
manželům Jančovým, obyvatelům řadovky a zaměstnancům MŠ, kteří  museli jako přímí sousedé 
delší období snášet nepohodlí a ruch související s pohybem stavební techniky. 

Odměnou nejen jim je pak areál, na 
který můžeme být právem pyšní, 
třebaže se jedná o skladování 
odpadů. Bude na každém z nás, aby 
svým dílem přispěl k tomu, že obec 
bude i v dalších letech čistá a 
upravená.  

Pevně věřím, že tato stavba bude 
přes všechnu nákladovost doceněna, 
možná již v blízké budoucnosti. 
Záměr vlády harmonizovaný s EU 
legislativou je v maximální míře 
separovat a v minimální míře ukládat 
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či spalovat. Každý z nás se může podívat do nových zákonů a vyhlášek a uvědomit si, jak sazby za 
skládkování odpadu výrazně rostou – což se promítne do peněženek nás všech. Oproti tomu 
možnost spalovat odpad je limitovaná kapacitou a dostupností jednotlivých spaloven – pro nás 
nejbližší je např. v Brně. 

Logicky pak lze říci, že vyšší procento separovaného odpadu bude znamenat také menší finanční 
dopad na každého z nás. A to především u odpadu, který lze opětně zpracovat a vrátit do 
koloběhu výroby-  jako plasty, papír, sklo a železo. Obec takto získává prostředky kolem 100 tisíc 
Kč ročně a věřím, že tato částka bude růst v dalších letech. 

Jako perličku na závěr bych poukázal na chování těch 
(doufám že cizích), kteří cca. týden po otevření dvora 
vyvezli do lesa v Chrastí tuto krásnou vizitku....  

 

 

Projekt školní tělocvičny 

Nová budova by měla doplnit vybavení školy, jejíž tělocvična je prostorově nevyhovující. Kromě 
školy by byla k dispozici široké veřejnosti  - jak pro sportovní, tak i kulturní vyžití. Takové 
prostory v obci chybí a jak ukazují zkušenosti z okolních obcí, jejich využití je velké pro široké 
spektrum zájemců.  

Prvotní studie z r. 2020 ukázala možnost jejího umístění a dispozice v prostoru současného 
dětského hřiště a části venkovního areálu. Podrobnější analýza, která zohledňuje velikost plochy, 
nutné sociální a technické zázemí, ukázala, že můžeme pomýšlet na objekt, jehož hlavní 
využitelná plocha je cca. 20*12m. Byla by tudíž vhodná jak pro hru, tak zároveň i jako sál pro cca. 
200 osob. Spolu se sociálním zázemím, propojením s budovou ZŠ a venkovní částí by se zvýšila 
využitelnost pro pořádání různých kulturních či sportovních akcí. 

Pro rok 2022 jsme naplánovali investici více než 1 milion Kč na zpracování projektové 
dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro stavební povolení a výběr zhotovitele. Jsme si 
vědomi, že současná situace co se týká budování není optimální, když veškeré položky rostou 
vysokým tempem. Nicméně, pokud budeme a chceme usilovat o podporu z některého 
dotačního titulu, bez pečlivě připraveného projektu se neobejdeme – ať už budeme chtít začít 
letos nebo napřesrok.  

Jenom na závěr uvedu, že hrubý rozpočet stavby na základě studie (v cenách pololetí 2021) se 
pohyboval na úrovni 25 milionů Kč. 
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Drobné akce 2021 

Vynucenou akcí se stala oprava dlažby u prodejny potravin 
a pošty, kdy stávající dlažba začala praskat a vypadávat, a to 
vlivem různého sedání terénu a špatnou pokládkou na 
některých místech. Také povrch, zejména pak v zimních 
měsících, byl kluzký a potenciálně nebezpečný. Místo 
„látání“ těch nejhorších míst jsme zvolili pokládku 
kamenného koberce v celém rozsahu. Práce v rozsahu 120 
tisíc Kč provedla firma Petra Krajči. 

Nečekanou investicí přes 150 tisíc Kč pak byla oprava 
havárie potrubí v MŠ v květnu, která se neobešla bez 
přerušení provozu na dva dny. Vlivem času prasklo odpadní 
kameninové potrubí na dětském WC a dlouhodobým 
působením splašků tak zkorodovala trubka přivádějící vodu pro 1. NP.  Bylo nutné vybourat 
několik sond do podlahy a posléze i část mezistěny, abychom se vůbec dobrali příčiny. Při 
opravách nám vydatně vyšli vstříc zaměstanci fy. Vlk stavby pracující na sběrném dvoře.  

Menší opravou prošlo také veřejné osvětlení v okolí MŠ, kde byly nahrazeny 4 světla a přidáno 
nové u kotelny. Dále byly nově instalovány koše na drobný odpad podél cyklostezky. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022 

V souvislosti se stavbou a uvedením do provozu sběrného dvora je nutné zmínit ještě několik 
administrativních změn, které se týkají nás všech. 

Především je to změna způsobu třídění, separování a ukládání odpadů. 

Jak už bylo avizováno, zároveň s otevřením sběrného dvora bylo nutné přepracovat obecně 
závazné vyhlášky týkající se odpadového hospodářství. S tím, jak vyšel v platnost zákon č. 
541/2020 Sb., každá obec musela postupně uzpůsobit své vyhlášky a zvolit způsob plateb za 
odpady produkované občany.  

Pro občany Biskupic tak vstupují v platnost vyhlášky č. 1 a 2/ 2021, které definují jak způsob 
třídění a sběru odpadů, tak i platbu za ně. 

Shromažďování tříděného odpadu tak bude probíhat s výjimkou skla a směsného odpadu 
výhradně ve sběrném dvoře. Zvony na sklo zůstanou rozmístěné po obci jako doposud, taktéž 
popelnice u jednotlivých domů. Pytle na plasty a papír (žlutý/ modrý) budou nadále k dispozici 
k vyzvednutí v kanceláři ve sběrném dvoře. Další tříděný a separovaný odpad dle vyhlášky bude 
soustřeďován do kontejnerů a nádob ve sběrném dvoře. 

Termínový plán svozu směsného odpadu byl distribuován do poštovních schránek, je také 
k dispozici na kabelové televizi, internetu -  v případě nutnosti se obraťte na kancelář OÚ. 
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Sběrný dvůr bude k dispozici výhradně pro obyvatele obce (nikoliv však pro podnikatelské 
subjekty) a otevřen: 

Listopad – Březen: Sobota 8-12h 

Duben-Říjen:  Středa 16-19h 

  Sobota 8-12h 

 

Výše plateb za odpadové hospodářství se novou vyhláškou zvyšuje ze 450 na 500Kč ( zůstávají 
však úlevy pro seniory a malé děti). Toto navýšení reflektuje navýšení sazeb svozové firmy 
v důsledku zdražení jejich vstupů a určitě tak nebude pokrývat celkovou částku za odpadové 
hospodářství. Jenom pro představu, v minulých letech se částka nákladů za  odpadové 
hospodářství obce blížila 500 tisícům korun, přičemž příjmy v této oblasti jsou stabilně na úrovní 
cca. 50-60%.  Nepředpokládám proto výraznou změnu ani pro období následující. 

STOČNÉ 2022 

Podobně jako komunální odpady, tak i odpadní vody jsou položkou zvýšeného zájmu státu a 
jeho dohledových složek v oblasti životního prostředí. Obec díky své geografické poloze a 
výškovému profilu má poněkud stížené podmínky ohledně odvádění odpadních vod, historicky 
tak vše odteče nakonec do Ludkovického potoka. Plány na vybudování centrální čistírny 
odpadních vod v katastru Polichno - Újezdec jsou prozatím v nedohlednu.  

Obec proto opakovaně žádá odbor životního prostředí o souhlas s vypouštěním odpadních vod 
z obecní kanalizace v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (“vodní“ zákon), který je podmíněn 
dokladováním kvality vypouštěných vod a má omezenou platnost. 

Proto byly již v minulých letech uzavírány smlouvy s majiteli nemovitostí, kteří přečištěné 
odpadní vody (z ČOV, septiků) vypouští do obecní kanalizace. Vzniká jim tak povinnost platit 
stočné dle výměru.  

Obec na sebe bere veškeré náklady a administrativu s tím spojenou, což ročně obnáší cca. 50 
tisíc Kč. Pro rok 2022 a dále navíc tato částka naroste z důvody častějších analýz vzorků vody. 
Naproti tomu příjmy ze stočného nedosahují ani 10 tisíc Kč. Tato disproporce byla také 
předmětem připomínek kontroly KrÚ Zlín.  Proto bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce, že 
sazba stočného pro rok 2022 bude stanovena paušálně částkou 200 Kč/ nemovitost/ rok. 

Platí ovšem pouze pro ty, kteří mají s obcí uzavřenou smlouvu o vypouštění odpadních vod 
(novou nebo staršího data). Pro ty, kteří vypouští odpadní vody přímo do koryta potoka, platí 
zákonná povinnost při kontrole doložit souhlas vodoprávního úřadu – jinak se vystavují riziku 
správního řízení a významných pokut. 
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PLÁN INVESTIC 2022 

1. Obnova vybavení kuchyně MŠ 

Tento projekt menšího rozsahu byl započat již v r. 2020, kdy spolu s MAS Luhačovické Zálesí byla 
konzultována možnost zapojení do dotačního titulu SZIF na podporu vybavení ZŠ a MŠ. 

V rámci projektu je řešena obnova vybavení kuchyně – školní jídelny, která slouží pouze pro stravování 
dětí z MŠ a žáků ZŠ v Biskupicích (nevaří pro cizí strávníky). Kuchyň denně připravuje obědy a svačinky 
pro žáky základní a mateřské školy. Stávající vybavení kuchyně je převážně původní, datováno do 
období konce 70. let minulého století a je jak morálně, tak fyzicky zastaralé. 

V tomto projektu je řešeno nové vybavení, konkrétně pak: plynový sporák s elektrickou troubou 
s novou plynovou přípojkou, digestoř ke sporáku s osvětlením, průmyslová myčka podstolová, 
chladnička s plnými dveřmi, pojízdná vodní lázeň a gastronádoby, pracovní stůl s dvířky 2 ks, pracovní 
stůl se zásuvkami 2 ks, mycí stůl na 2 dřezy. 

V průběhu měsíce dubna byl tento projekt schválen k podání na MZe a v měsíci říjnu byla 
podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Plánem je tuto akci realizovat během letní přestávky 
MŠ tak, aby koncem srpna již kuchařky mohly připravovat jídla na novém vybavení. 

Plánovaný rozpočet je 500 tisíc Kč, přičemž výše dotace je 400 tisíc Kč. 

2. 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.  

V souvislosti s tím proběhlo v r. 2021 několik jednání s odborem životního prostředí Luhačovice 
a šetření stavu jednotlivých stromů. Na základě intervence ochránců přírody – Česká společnost 
ornitologická – bylo vydáno rozhodnutí o etapovém průběhu kácení a výsadby. To zahrnuje 
celkem 3 etapy, vždy s odstupem 10 let. První etapu bychom chtěli proto realizovat v r. 2022 
v období vegetačního klidu, kdy chceme nahradit většinu stromů naproti ZŠ a mezi lávkami na 
ludkovické straně. 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Začátek kalendářního roku k nám nebyl zrovna vlídný. První měsíce se nesly v duchu distanční 
výuky. S příchodem jarních měsíců jsme se navrátili k prezenční výuce. Návrat však nebyl 
jednoduchý, mnozí žáci si doma zvykli na klidnější režim. Proto jsme se snažili vytvořit jim 
podnětné prostředí. Výuka neprobíhala jen ve třídě, ale třeba i v přírodě.  

V červnu jsme vyrazili na dopravní hřiště v Malenovicích, aby si žáci osvěžili znalosti v oblasti 
dopravní výchovy a dovednosti jízdy na kole podle pravidel silničního provozu.  
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Na konci školního roku jsme jeli 
na výlet do Vizovic. Navštívili 
jsme zámek, čokoládovnu a 
vyšlápli na Janův hrad.  

V aktuálním školním roce 
navštěvuje základní školu 40 
žáků. Hned na začátku školního 
roku jsme se snažili zapojit žáky 
do předmětu informatiky, 
abychom je připravili na případnou online výuku včetně žáků třetího ročníku, kteří tento 
předmět nemají povinný. Digitální gramotnost jsme rozvíjeli pomocí dostupných výukových 
programů.  Od 2. září do 18. listopadu proběhla výuka plavání u všech ročníků.  

V rámci Týdne mobility se nám 
podařilo zúčastnit se výukového 
program ve Středisku volného času 
v Luhačovicích.  

V dušičkovém čase jsme tradičně 
dlabali dýně, které v obci sloužily 
k výzdobě při lampionovém 
průvodu.  

Adventní čas jsme zahájili výrobou 
adventních věnců. Středisko volného 

času v Luhačovicích nám nabídlo adventní dílny na výrobu vánočních dekorací a také netradiční 
tělesnou výchovu na trampolínách.  

V předvánočním čase jsme navštívili Muzeum luhačovického Zálesí. 
Poslední dny kalendářního roku ve škole jsme si zpříjemnili 
vánočními dílnami. Děti všech tříd si upekly vánočku, vyrobily 
vánoční ozdoby a přání. Nevynechali jsme ani každoroční vzájemné 
předávání dárků. Na rozloučení jsme si zazpívali koledy u školního 
stromečku.  

Školní družina 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu 30 účastníků.  

Tématem celoroční hry se staly pohádky. Prostřednictvím pohádek jsme se seznámili 
s nejznámějšími spisovateli nejen naší vlasti, ale nahlédli jsme i do tvorby autorů z různých krajin 
celého světa. Epidemiologická situace nám však opět nedovolila plně realizovat všechny 
vytyčené cíle. 
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V září letošního školního roku bylo zapsáno 24 
účastníků zájmového vzdělávání.  Celoroční 
hra „Pod pokličkou“ nám otevírá další cestu 
k získávání různých dovedností.  

V září se nám podařilo uskutečnit setkání se 
seniory, v říjnu jsme navštívili místní knihovnu, 
v listopadu proběhl lampionový průvod, měsíc prosinec se nesl v duchu příprav na Vánoce a 
radovánek na sněhu.  

Mateřská škola 

I naši mateřskou školu čekalo od ledna 2021 střídání prezenční a distanční výuky. Děti 
s povinnou předškolní docházkou plnily zasílané úkoly.  

Na jaře se děti zapojily do výukového programu Malá technická univerzita, který v pěti lekcích 
dětem přiblížil technické obory z oblasti stavitelství a architektury. Program rozvíjel logické a 
konstruktivní myšlení.   

Na konci školního roku jsme s dětmi navštívili farmu v Kaňovicích. Děti měly možnost se 
seznámit se životem zvířat a prací na statku. 

S budoucími školáky jsme se rozloučili na školní zahradě hrami a soutěžemi.  

V letošním školním roce 2021/2022 mateřskou školu navštěvuje 25 dětí.  

Od prvních dnů jsme využívali pěkného počasí k pobytu venku. Na školní zahradě jsme si 
především hráli anebo pracovali na naší malé zahrádce. Z častých vycházek do lesa a okolí jsme 
si přinášeli přírodniny, které se využívaly ke hrám, pracovním a výtvarným činnostem.   

Z plánovaných podzimních akcí se nám podařilo uskutečnit tradiční drakiádu a procházku 
stmívajícím se lesem. 

V průběhu adventní doby jsme s dětmi připravovali vánoční besídku pro potěšení všech blízkých. 
Byla natočena a rozeslána elektronicky všem rodičům. Navštívil nás Mikuláš a tajně přinesl 
dětem stromeček a dárečky.  

Zpracoval: kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ 

 
KULTURNÍ AKCE 2021 

I tento rok, jako ten předcházející, nebyl nakloněn k pořádání většího počtu kulturních akcí. 
Proto jsme rádi, že mohly proběhnout aspoň některé. 

V srpnu jsme zopakovali nohejbalový turnaj o ,,Pohár starosty“. Předchozí nultý ročník měl velký 
ohlas a tento rok tomu nebylo jinak. Zúčastnilo se celkem 9 týmů. Některé jsme znali již z loňska, 
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přibyli i nováčci.  Vítězové prvního ročníku ,,Wariors“, bojovali o obhajobu prvenství, ale 
nakonec zůstali v těsném závěsu za vítězem ,, Balvánci“. Náš 
tým ,,Starých pánů – ZUBR tým“ tentokrát zabojoval a skončil 
na pěkném bramborovém místě. Krásné souboje i vítězství 
byly odměněny zaslouženými odměnami. Pro soutěžící i diváky 
nechybělo občerstvení v tekuté i pevné podobě. Budeme se 
těšit na další úspěšné ročníky! 

Z důvodu nařízení a posléze 
i počasí byl ,,Dětský den“ 

posunut až na září, soutěže pro děti obohaceny i o nové 
stanoviště. Zábava pokračovala i ve skákacím hradu či při 
malování krásných kreseb na obličej. Zaručená odměna jistě 
potěšila všechny přítomné soutěžící. 

Večer byl zakončen promítáním filmu ,,Prvok, Tečka, Šampon 
a Karel“ v Letním kinu a o úsměvy jistě nebyla nouze. 

K podzimu tradičně patří rozsvícené 
vydlabané dýně. Děti ze ZŠ a MŠ na nich 
zapracovaly, aby si je mohly vystavit na 
zelené ploše před místním obchodem. 
Když jsme se všichni sešli, mohli jsme 
vyrazit s rozsvícenými lampiony na 
průvod obcí. Děti se ještě ozdobily 
svítícími náramky, aby je bylo lépe vidět. 
Po cestě jsme si udělali společnou fotku. 
Jako překvapení jsme minuly zastávky 
s halloweenskou výzdobou. Při jedné 
zastávce nám vedoucí čarodějnice 
přečetla příběh o ztraceném skřítkovi. Na 
závěr se děti těšily na avízovanou Stezku 
odvahy. Všichni odvážlivci, kteří se nebáli 
a prošli stezkou, byli odměněni drobnou 
odměnou. Po skončení této akce jsme se 
přesunuli k táboráku, kde nám přichystali 
hasiči špekáčky a teplé nápoje na zahřátí.  

Poté se již opakovala stejná situace jako 
loni, další aktivity byly postupně s naší 
velkou lítostí zrušeny. 

,,Vítání občánků“ pro 7 nových dětiček bylo přesunuto do roku 2022. 
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27.12. mohlo proběhnout ,,Veřejné bruslení“ v Uherském Brodě, kde mohli bruslaři protáhnout 
svá těla v mezisvátkové době. 

Děkujeme všem zúčastněným, sponzorům a dobrovolníkům, kteří mají zásluhu na tom, že 
můžeme všechny tyto akce organizovat a budeme doufat, že rok 2022 již bude lepší a my se 
budeme moci nadále scházet a plánovat další aktivity pro nás všechny. 

Zpracovala: Renáta Vaculíková, předsedkyně kulturní komise 
 
 
HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE 

Uplynulý rok 2021 se z hlediska hospodaření v obecním lese nesl zejména ve zpracování 
následků větrné kalamity z 24.6. Tento den přišly na Moravu silné bouře a kromě tornáda na 
Hodonínsku se ničivý vítr objevil i na Luhačovicku.  
Nejvíce bylo postiženo Perné a Dolní Háj. Vítr musel mít nepředstavitelnou sílu, protože vyvracel 
a zpřelámal i silné duby, buky a modříny jako párátka. Naštěstí nedošlo k plošnému polomu ale 
k proředění lesa doslova v „pásech“, výjimkou byl jeden mladší smrkový porost, kde zůstaly 
smrky ohnuté jako luky a vznikla zde po těžbě asi 0,75 ha velká holina. Likvidace následků této 
kalamity bude zcela dokončena až počátkem roku 2022, nicméně většina kalamity byla 
zpracována začátkem prosince. Celkem bylo vytěženo 1460 m3 kalamitního dřeva: nejvíce smrku 
– 480 m3, dubu 370 m3, buku 160 m3 a modřínu 110 m3. Bez nadsázky lze konstatovat, že 
kdyby v uplynulých letech nezničil smrkové porosty kůrovec, letošní rok by nepřečkaly a 
kalamita by byla minimálně dvojnásobná. Celková výše těžeb v letošním roce činí 1806 m3, což 
je nejvíce od kalamity v roce 2010. Tolik stromů, co kůrovci trvalo zničit 5 let, jedna bouřka 
zvládla za 10 minut. 
Zalesňování v roce 2021 téměř neprobíhalo. Na mnoha plochách po kůrovcových těžbách z 
předchozích let se objevují semenáčky z přirozeného zmlazení, výsadba proto není potřeba. 
Avšak na některých místech bude nutné plochy zalesnit, což bude hlavním úkolem roku 2022. 
 

 
 
Zpracoval: Ing. Martin Hroš, odborný lesní hospodář 
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TJ TATRAN 

MUŽI  
Pro rok 2021 jsme měli předsevzetí moc nepříznivou 10. pozici v tabulce z podzimní časti vylepšit. 

Pandemická situace sportu moc nepřala a i po opětovných prodlouženích těchto restrikcí nás vedení 
FAČR drželo v naději, že jarní část odstartuje.  

Bohužel i přes optimistické vyhlídky na dohrání byla sezona 2020/2021 předčasně ukončena. 
 
Podzim 2021  
Náš oddíl v kategorii mužů zimuje po polovině sezony na 8. místě se ziskem 15-ti bodů ve 3.třídě 
sk.B.  
Tým zde nevidím rád, vždy chceme výš v tabulce.  
Povedlo se nám udržet oddíl aktivní a využít zkušenosti starších hráčů. S hráči jsme zdokonalili 
především herní činnosti jednotlivců a zapracovali je do herního projevu celého týmu. Dosavadní 
umístění bereme jako pobídnutí k další práci, především na kondičních schopnostech. 
Samotnou podzimní část sezony bych rozdělil do dvou polovin. V první půlce bych se zaměřil na 
přípravné zápasy a šest zápasů soutěže.  
 
Po dlouhé pauze, vlivem respiračního onemocnění a nařízeních vlády, jsme měli pestrý začátek. 
Kádr už tolik ne. Letní dovolené hráčů a dlouhá absence našeho nejlepšího střelce měnil náš 
herní projev. Na ten jsme si museli chvilku zvykat a hledali jsme v našich řadách nové střelce i 
lídry. V přátelských utkáních jsme vyzvali tým z TJ Přečkovic ve spojení s hráči FK Luhačovic, TJ 
Ludkovice a TJ Hřivínův Újezd. V prvním zápase jsme úspěsní nebyli. Soupeř měl velkou sílu a my 
se hledali. Nebyla tam vidět chuť hrát a ani vyhrát. Druhý zápas proti Ludkovicím jsme odehráli 
již lépe takticky a od toho jsme se odráželi. I když stále bylo vidět, že dopředu jsme slabí. Třetí 
zápas s Hřivinovým Újezdem byl pro nás snazší, lépe jsme kontrolovali hru, byli více na míči a 
vytvářeli šance s větším klidem. 
 
Náš úvodní zápas soutěže jsme odehráli na Březůvkách bázlivě, i zřejmě vlivem někteřých 
absencí a soupeř nás po individuálních chybách trestal. Hra byla nejvíce rozdílná v produktivitě. 
Domácí podržel fantastickými zákroky golman a byl to jednoduše jeho zápas. Výsledek zápasu 
Březůvky x Biskupice 5:2. 
Druhý zápas doma proti Drnovicím jsme byli lepším týmem, vyhráli jsme pouze 1:0. Mnoho 
neproměněných šancí nás provázelo ovšem dále.  
Třetí zápas na půdě Nedašovy Lhoty to byl lítý boj o body. Zápas jsme zremizovali vysoko 4:4. 
Jistě, kdo tam někdy hrál, ví že na hřišti se může stát úplně vše. :D 
Poté se podařilo přenést dobrý výkon i do čtvrtého utkání na zápas v domácím prostředí proti 
Lačnovu a kvalitní poziční hrou jsme vyhráli 3:2. Ke konci utkání se bohužel projevila ztráta 
koncentrace a Lačnov výsledek utkání snižoval.  
Následující utkání v Šanově jsme chtěli také zvládnout. Dopředu krásné akce, góly a vedení 3:5 
až do 75. minuty. Poté se Šanov nadechl k závěrečnému náporu a vlivem náhody, individuálních 
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chyb, pomoci rozhodčích domácím, poklesu koncentace našeho týmu znamenal, že zápas skončil 
5:5.  
Šesté utkání proti týmu z Lipové probíhalo celkem poklidně a soustředěným výkonem jsme 
utkání vyhráli 4:0. 
 
Druhá polovina zápasů soutěže pro nás byla složitá. Vlivem zranění a absencí se neustále měnilo 
složení týmu. Několikrát se měnila osa týmu, ať už v záložních nebo obraných řadách. I přes 
univerzálnost hráčů si to prostě nesedlo a soupeři nás přehrávali.  
 
Sedmé utkaní nám nevyšlo doma s Petrůvkou. Hráči Petrůvky byli v tomto utkání daleko 
pohyblivější, chytřejší a údernější. Výsledek 1:4 bych přisoudil z velké části absenci některých 
klíčových hráčů. 
Osmé utkání v Sehradicích bylo z důvodu marodky, zranění během zápasu nebo jiných 
povinností hráčů složité. Nakonec se nám podařilo udržet těsný náskok 0:1 a odvézt potřebné 
body. 
Utkání číslo 9 s celkem z Bratřejova pro nás hned od úvodního hvizdu vypadal nadějně. Podařil 
se nám vstřelit rychlý gól. Od toho okamžiku náš mančaft vypnul otáčky a Bratřejov po deseti 
minutách skóroval a začal kontrolovat hru. Ještě se nám podařilo výkon zvednout a to i po 
penaltě, kterou Bratřejov proměnil. Vyrovnali jsme na 2:2.  Ale opět smolný gól na 2:3, jak se 
říká do kabiny, nás hodně srazil. Po poločase jsme chtěli utkání ještě zdramatizovat a otočit, ale 
chyběla nám síla. Jak jsme hru otevřeli, tak se soupeř dostával do brejků, ze kterých vstřelil dva 
další góly a o rukavici bylo vystaráno. V závěrečném tlaku jsme nevyhodnocovali dobře varianty 
zakončení a zápas jsme prohráli 2:5.  
10. utkání s Rudimovem mělo svého favorita. Naše herní projevy v předchozích zápasech nebyly 
dobré. To naopak odpočatý Rudimov po volném kole a těžkých zápasech, které zvládl, byl 
favorit. Věděli jsme, že, pokud chceme body, musíme do utkání dát maximum. To se nám 
relativně dařilo a utkání jsme vedli. Bohužel jsme v průběhu vytvořili množství individuálních 
chyb, které zkušení hráči Rudimova dokázali využít a zápas otočit na konečných 2:1.  
Naše závěrečné utkání v Rokytnici skončilo 1:1. Hřiště bylo ve špatném stavu, hrálo se převážně 
nákopy a byl to takový soubojový zápas s mnoha nepřesnostmi. Našeho zraněného golmana 
musel nahradit hráč z pole, který svou roli zvládl bravurně.  
 
Zpracoval: asistent trenéra Jan Tomala 
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ŽÁCI 
Ani v jarní sezoně 2021 to pro žáky nevypadalo moc dobře. Nakonec ani jim nebylo dopřáno tuto 
sezonu dohrát. 

O to více se mohli těšit na novou sezonu. Ta jim začala zajímavým soustředěním ve sportovním 
areálu v Dolním Němčí, které jim připravili jejich trenéři. 

Do řad mladších žáků jsou již začleňováni i hráči starší přípravky, což je velice dobré pro budoucí 
rozvoj těchto hráčů. 

Podzim sezony 2021/2022 vypadal na pořádnou gólovou šou, skóré našich kluků 43:49 mluví za vše. 
Bohužel i tolik vstřelených branek stačí pouze na 7. místo v tabulce. 

 
Závěrem chci poděkovat našim trenérům Radimovi Šuranskému, Miroslavu Novosadovi a Františku 
Žmolíkovi za odvedenou práci a těšíme se na další spolupráci. Nemalý dík patří i rodičům za podporu 
fotbalové mládeže i v této nelehké době. 

Zpracoval: Ing. Lukáš Důbrava, předseda TJ 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Sbor dobrovolných hasičů byl v naší obci založen v listopadu r.1935 a v loňském roce jsme 
tedy oslavili již 86.výročí. V současné době má sbor celkem 52 členů, z toho je 23 mužů, 
25 žen a 4 členové mládeže. 
Rok 2021 byl poznamenán pandemií choroby covid-19 a z tohoto důvodu byla naše činnost 
značně omezená. Výroční valná hromada se uskutečnila až v polovině roku, 31. července 
v letním kulturním areálu. Tradiční fašankový únorový průvod masek byl zrušen. 
V prvním půlroce neproběhly ani žádné sportovní hasičské soutěže. Taktéž ani aktivy našeho 
13. okrsku. Situace se zlepšila až v polovině roku, kdy se nám podařilo uspořádat dvě taneční 
zábavy, v červenci se skupinou Pantok a v srpnu se skupinou Rocksoar. 
Na začátku prázdnin jsme také zažehli již známý prázdninový táborák. 
Z dalších akcí jsme se podíleli na organizaci lampionového průvodu obcí se zakončením 
v letním kulturním areálu v měsíci listopadu. 
Nutno ještě zmínit setkání představitelů sborů okresu Zlín v listopadu ve Vizovicích, kterého 
se zúčastnil starosta sboru a také jsme se účastnili výročí založení SDH Luhačovice, které se 
konalo dne 11.7.2021. S dobrým ohlasem se již tradičně setkává hasičská zabijačka, která se 
konala 4. prosince. Tím byla naše činnost v loňském roce zakončena, další plánované akce 
spolu s obcí byly vzhledem k situaci s koronavirem opět koncem roku zrušeny. Doufejme, že 
rok 2022 bude v činnosti našeho sboru bohatší než ten minulý. 
 
Starostou sboru je v současné době Antonín Šůstek a velitelem Ondřej Huňka. 
Nejbližší akcí v nadcházejícím období bude končinový průvod obcí 19. února 2022. 
Plánujeme dále taneční zábavy během léta, táborák a další kulturní akce ve spolupráci 
s obcí. 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Biskupice 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce zasahovala v roce 2021 u 2 mimořádných 
událostí, v prvním případě se jednalo o odklizení následků větrné smrště, která se prohnala 
24.6.2021 naší obcí, naštěstí jen v malé 
míře, ale i tak bylo potřeba zprůjezdnit 
komunikaci směrem na Ludkovice kde byly 
popadány stromy a komunikace byla zcela 
neprůjezdná. Po zprůjezdnění této 
komunikace jsme pokračovali v odklízení 
popadaných stromů a větví směrem na 
Kaňovice a na Luhačovice. Další zásah byl 
požár, jednalo se o požár pouliční lampy u 
kapičky.  
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Dne 30.6.2021 jsme se vypravili do obcí které byli postiženy tornádem. Našim úkolem bylo 
doručit materiální pomoc, kterou se nám podařilo shromáždit, také díky Vám občanům.   
Obec zakoupila v té době potřebné materiální vybavení v hodnotě přes 40 tisíc Kč, další 
materiální pomoc věnovali občané odhadem za 20 tisíc korun. 
Díky speciální koncepci našeho požárního automobilu je možné jednoduše vyjmout celou 
výbavu pomocí „paleťáku“ a automobil je možné využít pro přepravu materiálu. Všechen 
materiál a nářadí se nám podařilo naložit a vydali jsme se do obce Hrušky. Zde jsme vyložili 
pohonné hmoty (120 litrů benzinu a 60 litrů nafty) a další potřebné věci. Ostatní materiál a 
nářadí jsme dovezli do humanitárního centra v Břeclavi. Po vyložení jsme se dohodli na 
pomoci s převozem dalších věcí z centrály v Břeclavi do obce Hrušky. Po splnění 
dohodnutých úkolů jsme se v odpoledních hodinách vrátili na naši základnu.  

 
9.7.2021 nás čekal nácvik dálkové dopravy vody v Luhačovicích. Cílem bylo dostat vodu za 
pomocí čerpadel a hadic k místnímu hřbitovu, což se bez problémů podařilo.  
Hasiči a nejen oni mají za sebou velmi náročný rok, děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podílejí na dobrém jménu našeho sboru. 
 

Za SDH Ing. Antonín Šústek, za JSDH Ondřej Huňka 

MS HRABOVINA 

Myslivecký spolek Hrabovina Biskupice hospodaří 
na 619 ha pozemcích, které má pronajaty od 
honebního společenstva Biskupice.   V současné 
době má spolek 8 členů. 

Činnost spolku je zaměřena především na 
ochranu a péči o zvěř a v přiměřené míře na lov.  

Práce v honitbě probíhají po celý rok. Na jaře je to především desinfekce veškerého 
přikrmovacího zařízení (krmelců, zásypů, slanisk a vnadišť). Dále je to procházení travních 
porostů před senosečí, aby se zabránilo ztrátám na mladé zvěři, především srnčat.  
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Další činností je příprava objemového krmiva na zimu a oprava veškerého mysliveckého zařízení 
v honitbě. Pro OÚ Biskupice provádíme v lesním hospodářství budování oplocenek, výsadbu a 
ošetření vysazených stromků. V měsíci srpnu jsme se zúčastnili pořádání Dětského dne.  

Výskyt zvěře v honitbě je neměnný po několik let. Ze spárkaté zvěře je to hlavně zvěř srnčí a 
dančí, v menším počtu zvěř černá a zvěř jelení. Z drobné zvěře je to zajíc polní, bažant obecný a 
kachna divoká. Predátoři jsou zastoupeni více druhy: liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní, kuna 
skalní, výr velký, jestřáb lesní, káně lesní, poštolka obecná, krahujec lesní, moták. Z další zvěře je 
to sluka lesní, sojka obecná, straka obecná, krkavec velký, volavka popelavá, veverka obecná, 
bobr evropský a ondatra pižmová.  

Počátkem roku byly myslivecké spolky vyzvány státní veterinární správou ke zvýšenému lovu 
černé zvěře z důvodu výskytu Afrického moru prasat v sousedních státech, především Německu 
a Polsku, kdy se pásma výskytu přiblížila k hranicím ČR. V průběhu roku jsme ulovili 7 ks černé 
zvěře, 6 ks již v měsíci lednu a 1 ks v květnu.  Dále jsme v roce 2021 ulovili 14 ks zvěře srnčí a 15 
ks zvěře dančí. Do tohoto lovu jsou započítány i kusy uhynulé nebo usmrcené dopravními 
prostředky (4 ks zvěře srnčí a 1 daněk). Z predátorů bylo uloveno 7 lišek, 3 jezevci a 2 kuny 
skalní. 

Zpracoval: Rostislav Hroš, myslivecký hospodář 

KLUB SENIORŮ 

Bohužel, tato covidová doba nám 
neumožňovala častá setkání, ale troufám si 
říct, že o to víc jsme si užili společně strávený 
čas.  

První společné setkání jsme uspořádali v srpnu 
v letním kulturním areálu a moc jsme si ho 
užili. Na další akci jsme pozvali děti ze ZŠ 
Biskupice a připravili jsme si pro žáky malé 
dárečky a také něco na zub. Milým 
překvapením byly dětmi vytvořené dárky, které 
nám přichystali.  

Největší akcí letošního roku byl výlet do Vizovic a návštěva Likérky Rudolfa Jelínka s 
komentovanou prohlídkou, jejíž součástí je film o historii této firmy. Podniková prodejna nabízí 
všechny jejich výrobky, kde jsme měli možnost koupit domů vítané. V tomto dnu jsme ještě 
navštívili Betlém v Horním Lidči s komentovanou prohlídkou i filmem. Při cestě zpět jsme využili 
možnost nákupu v domácí masně p.Sukupa Lipina - Valašské Klobouky. 
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Tradičně největší zájem je o návštěvu sv. Hostýna s možností dojezdu až ke bazilice. Na zpáteční 
cestě jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku kostela sv.Václava v Sazovicích. Tato 
stavba se stala jednou z deseti nejlepších staveb světa roku 2017. 

Zavítali jsme také do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a příjemným 
posezením v muzejní kavárně jsme letošní výlety zakončili.  

V případě potřeby sepsat seznam lidí na zájezd, nám ochotně vychází vstříc děvčata z místní 
prodejny COOP, za tuto pomoc také děkujeme 

Zpracovala: Jitka Bartončíková 

        

     

STATISTICKÉ ÚDAJE 

Počet obyvatel k 1.1.2021 694 
Přírůstek 

Narození  7 
Přistěhováno 6 

Úbytek 
Úmrtí 7 
Odstěhováno 14 
Počet obyvatel k 28.12.2021 686 

 

Průměrný věk obyvatel obce: 43,0 let 
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Detailni a historické informace je možné si vyhledat na stránkách ČSÚ : https://vdb.czso.cz/mos/  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2021 

NAROZENÍ 

Karolína Hamanová 
Josef Kužela 
Karel Gajdůšek 
Adéla Čevelová 
Tereza Kašpárková 
Mikuláš Chytil 
Sofie Valeriánová 

ÚMRTÍ 

Miroslav Ševela 
Josef Kandrnál 
Ladislav Gergela 
Jarmila Marášková 
Miroslav Chmela 
Ludmila Miklová 
Sebastian Jačo 

POPLATKY 

Poplatky v obci jsou vybírány od 1. 3. do 31. 5. v následující výši:  

Poplatek za svoz odpadů:   500 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:     200 Kč za rok  

* Snížený poplatek mají děti do 6let věku, důchodci nad 75 let věku a případně další 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%

9% 4%

62%

20%

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 

TKO 
Svoz 1x za 14 dnů                         
po celý rok 

14.1. 28.1. 11.2. 25.2. 11.3. 25.3. 8.4. 23.4. 6.5. 20.5. 

3.6. 17.6. 1.7. 15.7. 29.7. 12.8. 26.8. 9.9. 23.9. 7.10. 

21.10. 4.11. 18.11. 2.12. 16.12. 30.12.         

 

Tříděný a separovaný odpad bude ukládán do kontejnerů a nádob ve sběrném dvoře 

KABELOVÁ TELEVIZE 

Programová skladba KTV doznávala změn i v průběhu roku 2021, když provozovatelé TV vysílání 
různě přesouvali nebo jinak měnili jednotlivé stanice. U některých typů televizorů pak bylo 
nutné opětně přelaďovat kanály. Tato praxe bude i nadále uplatňována v daších měsících bez 
toho, aniž bychom takové změny mohli ovlivnit. 

Letní bouřky také v některých oblastech obce ovlivnily správnou funkci infrastrukturních prvků, 
což znamenalo častější výpadky a nutnost přidávat posilující elementy. I v roce 2022 počítáme 
proto s postupnou obměnou klíčových částí systému. 

 


