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Obecní zpravodaj 
 

Obec Hlubočany 
Hlubočany 22 

www.hlubocany.cz 

 T: 517 358 791 

e-mail: obec@hlubocany.cz 

 

Vážení spoluobčané, 

vydáním tohoto zpravodaje bych Vás rád informoval nejen o 

dění v obci v uplynulém roce, ale i zajímavosti z činnosti 

místních spolků. Zpravodaj však není jediným informačním 

zdrojem o tom, co se v obci děje. Podle důležitosti jsou 

dokumenty a informace publikovány na úřední desce 

obecního úřadu, a to nejen na té fyzické, ale i na elektronické 

na internetových stránkách obce. Pokud však chcete mít 

aktuální informace, pak se můžete zúčastnit zasedání 

zastupitelstva obce, které je vždy veřejné a na které jste 

všichni srdečně zváni. 

Přeji Vám klidné prožití následujícího období, krásné vánoční 

svátky v rodinném kruhu a do roku 2020 hlavně hodně zdraví. 

Ing. Antonín Kopřiva, starosta  

 

         

 

Úřední hodiny 

Obecního úřadu 

Pondělí: 8:00 – 13:00 

Středa:   8:00 – 12:00 

              13:00 – 17:00  

 

 

Důležité oznámení 

Poplatky za sběr a svoz 

komunálního odpadu, 

stočné a poplatek za psa 

za rok 2020 se budou 

vybírat od 20. ledna do 31. 

března 2020. 

 

Poplatky je možné uhradit 

bezhotovostně na účet 

obce 17029731/0100, VS – 

číslo popisné. 

 

Při bezhotovostní platbě je 

známka na popelnici          

a známka pro psa 

k vyzvednutí na obecním 

úřadě. 

 

 

mailto:obec@hlubocany.cz
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Práce v obci v roce 2019 

Obec Hlubočany realizovala v roce 2019 několik investičních akcí. Jednalo se zejména o 

výstavbu chodníku v délce 80 metrů včetně veřejného osvětlení, který propojuje část obce 

s novou výstavbou v lokalitě Za Pancířovým. Na tuto akci obdržela obec dotaci z rozpočtu JmK 

ve výši 250.000Kč. Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel byly ve směru na Vyškov a Kučerov umístěny 

radarové ukazatele rychlosti. Další projekt byl prodloužení vodovodu k rodinným domům čp. 3, 

149 a 71. Na zahradě mateřské školky byl vybudován prostorný dřevěný altán se skladem hraček 

a nářadí. V Terešově pokračují práce v budově školy, kdy byly položeny nové podlahy a 

rekonstruována vstupní stříška. V letošním roce obec žádala o dotaci MMR na vybudování 

rekreační plochy v Terešově, rekonstrukci kulturního domu v Hlubočanech a opravu místní 

komunikace od křižovatky směrem na Terešov. Bohužel ani na jednu z akcí obec dotaci 

neobdržela. Naopak se podařilo získat příspěvek ve výši 350.000 Kč na pořízení komunální 

techniky z Nadace ČEZ. S pomocí tohoto příspěvku byl zakoupen traktor John Deere, který bude 

sloužit k údržbě veřejného prostranství obce 

Kulturní akce obce v roce 2019 

 Novoroční ohňostroj 

 Divadelní představení spolku Apollo Tučapy 

 Velikonoční setkání a tvořivá dílna pro děti 

 Setkání seniorů s kapelou Sebranka 

 Kácení máje s cimbálovou muzikou 

 Hodový koncert kapely Sebranka 

 Podzimní setkání 

 Rozsvěcení vánočního stromu 

 Česko zpívá koledy 

Plány do budoucna 

Na jaře příštího roku bude zahájena pokládka podzemního elektrického vedení a optického 

kabelu, v současné době vrcholí přípravné projektové práce. Po zahájení výkopových prací, 

žádám občany o toleranci a ohleduplnost. Vzniklé problémy, prosím, řešte na obecním úřadě. 

Plánujeme také přípravu řady projektových dokumentací, např. na vybudování kanalizace, 

cyklostezky, revitalizace návsi, multifunkčního hřiště a dětského hřiště. V roce 2020 

předpokládáme dokončení rekonstrukce školy v Terešově a zahájení realizace rekonstrukce 

kulturního domu -  ústřední topení, rozvody elektřiny, dokončení zateplení budovy a interiérové 

úpravy. Práce na opravě kulturního domu budou probíhat postupně, v závislosti na získání 

dotací. V plánu je také pořízení doplňující techniky – přídavná zařízení k novému traktoru John 

Deere. Mezi dlouhodobější cíle patří například výkup a směna pozemků pro vybudování nových 

stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za humny“, modernizace prostor 

obecního úřadu, oprava mostů u Selingerového a Šmetkového nebo plynofikace Terešova.  

 

 

Autor: Ing. Antonín Kopřiva – starosta  

mailto:obec@hlubocany.cz
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SDH Hlubočany 

Sbor se aktivně zapojuje do dění obce po stránce sportovní i kulturní. Od roku 1947 se pravidelně 

konají tradiční ostatky s průvodem masek po obci, tradiční je i pořádání hodů, pořádáme 

soutěže pro dospělé i děti. V rámci hodů se uskutečnil již 35. ročník soutěže mužů a žen v požárním 

útoku o pohár starosty SDH. Na začátku června se uskutečnil 11. ročník soutěže okrsku. Na konci 

května proběhl 12. ročník soutěže mladých hasičů o putovní sochu sv. Floriána v požárním útoku 

a běh jednotlivců na 60 metrů s překážkami. Pomáháme s pořádáním soutěží okresního 

charakteru Okresnímu sdružení hasičů Vyškov. Pravidelně pořádáme pro děti Čertoviny s 

mikulášskou nadílkou, maškarní karneval a pálení čarodějnic. 

         

Poslední větší požár, při kterém jsme zasahovali, byl požár zemědělské techniky na místní farmě 

Rostěnice a.s., kdy jsme zabezpečovali dodávku vody a poté dohašování požáru a dohled do 

ranních hodin s předáním majiteli objektu. Na tomto zásahu bylo nebezpečí rozšíření do prostor, 

kde byla ustájena prasata a chov kuřat.  Dále požár strniště od osobního vozidla na poli na 

Skalkách. Na požádání občanů likvidujeme obtížný hmyz.  

Soutěžní úspěchy v 

současné době 

dosahují hlavně 

mladí hasiči, jejichž 

činnost byla 

znovuobnovena po 

delší pauze v roce 

2008. Před dvěma 

lety se umístili mladší 

žáci na celkovém 3 

místě v okresní lize 

mladých hasičů 

Vyškovský Soptík. V 

jednotlivcích se 

pravidelně umisťují 

na předních 

místech i v celkové 

hodnocení Soptíka. Největšími úspěchy je účast jednotlivců na mistrovství republiky v požárním 

sportu, kdy si je vyberou jiné týmy do svých výběrů pro jejich dobré výkony. Těmito členy jsou 

Lucie Štěpánková, David Pěnčík a Markéta Bačovská.  

Na výchově mladých hasičů spolupracujeme se sbory Kučerov a Manerov. Děti se pravidelně 

připravují na svých schůzkách v hasičské zbrojnici nebo v sále kulturního domu. Účastní se 

mailto:obec@hlubocany.cz
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pravidelně soutěží nejen na okrese Vyškov. Máme 23 mladých hasičů, které vede Lucie 

Štěpánková, která je zároveň i členkou okresní odborné rady mládeže. Své děti připravuje 

svědomitě s pomocí rodičů a dalších členů sboru. Děti plní své okruhy činnosti stanovené hrou 

Plamen. Pro naše mladé hasiče pořádáme letní víkendové soustředění se stanováním, kde je pro 

ně připraven pestrý program s výletem. Zapojujeme se pravidelně do projektu 72 hodin 

pořádané českou radou dětí a mládeže. 

 

V srpnu proběhlo pro děti víkendové stanování v Terešově. Je to takové malé poděkování dětem 

za jejich snažení. V pátek proběhlo stavění stanů, opékání špekáčků, kino a volná zábava. V 

sobotu jsme navštívili s dětmi jeskyni Balcarka a Býčí skálu, poté byl program na škole.  

    

 

 

 

 

Autor: Zbyšek Pěnčík – velitel SDH 
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TJ Sokol Hlubočany 

Sokol Hlubočany pořádá pravidelně v průběhu roku několik turistických a sportovních akcí nejen 

pro své členy, ale pro všechny zájemce z Hlubočan a z okolí. V letošním roce to byl jarní turistický 

výlet na Pustevny. V říjnu jsme ve spolupráci s Obcí Lysovice navštívili tradiční „Pochod 

slováckými vinohrady“. 

 

24. srpna se konal 19. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. V letošním roce se turnaje 

zúčastnilo pouze 5 týmů, ale věříme, že v následujících letech bude účast družstev vyšší.  

           

V závěru roku pořádáme každoročně pochod na Větrníky, který se v letošním roce koná 

v neděli 29.12.2019. Tímto srdečně zveme všechny zájemce!!! 

 

 

 

 

Autor: Tomáš Bednařík – předseda TJ Sokol Hlubočany 

mailto:obec@hlubocany.cz
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TJ Sokol Hlubočany – oddíl stolního tenisu 

Oddíl stolního tenisu Hlubočany začal rok 2019 druhou polovinou sezony 2018/19. Týmy A v 

Krajském přeboru IA a B v Krajském přeboru IIB bojovaly skoro až do konce o postup do vyšších 

soutěží. Nakonec se to nepodařilo vinou řady zranění, Áčko skončilo nakonec třetí a Béčko na 

čtvrtém místě. Tým C v okresním přeboru dokončil jaro na krásném čtvrtém místě.  

Na jaře se uskutečnila již tradičně jako každý rok Velká Cena Hlubočany a to dokonce za 

mezinárodní účasti. Krom hráčů z  celé Moravy se zůčastnili i hráči ze Slovenska a Turecka, turecký 

hráč nakonec celý turnaj vyhrál. 

Podzim 2019 začal tým A v krajském přeboru IA a opět hraje o postup do divize a to navzdory 

několika odchodům hráčů základní sestavy. 

B tým si polepšil a když se mu nepodařilo postoupit sportovní cestou, podařilo se to díky dobrým 

vztahům s ostatními týmy na Moravě, když Krajský přebor I, byl převeden ze Silůvek. B tým má tak 

v letošní sezoně za úkol záchranu v prvním kraji. C tým by měl tuto sezonu hrát poklidný střed 

tabulky Okresního přeboru. 

Opět a konečně začaly tréninky se žáky, kteří chodí každý čtvrtek a to v počtu okolo 10ti hráčů. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marek Baričák 
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Myslivecký spolek 

V sobotu 10. 8. 2019 uspořádalo Myslivecké sdružení Hlubočany již druhým rokem Dětský den s 

mysliveckou tématikou. Tohoto dne se zúčastnilo celkem 21 dětí. Celý den jsme strávili společně 

s dětmi a jejich rodiči v Hlubočanském hájku, kde byla pro děti připravena lesní stezka se 

stanovišti, na kterých děti plnily různé úkoly, mohly si ověřit své znalosti přírody, tělesnou zdatnost 

a vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Dále byly pro děti během dne připraveny různé soutěže a 

dílničky s přírodní tématikou.  Za body, které děti získávaly v průběhu celého dne, dostaly při 

závěrečném vyhodnocení odměnu. Celý den byl završen táborákem a společným opékáním 

špekáčků. Myslivce zájem o tuto akci těší a již nyní se připravuje třetí ročník, na který jste všichni 

srdečně zváni.  

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Tereza Kopřivová  

mailto:obec@hlubocany.cz
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Základní škola a Mateřská škola Hlubočany 

Základní škola má v obci Hlubočany dlouholetou tradici, píše se její téměř stoletá historie. Jako v 

každé obci, má i v Hlubočanech své nezastupitelné místo jako centrum vzdělanosti obce 

Vzděláváním ve zdejší škole prošlo již několik generací obyvatel Hlubočan. Kdysi byla škola 

trojtřídní a kooperovala se školou v Kučerově. Postupem času ale škola v Kučerově zanikla a tak 

škola v Hlubočanech začala vyučovat děti od 1. do 4.třídy. Vzhledem k tomu, že se rodilo méně 

dětí, zůstávala škola jednotřídní. Od letošního školního roku a díky většímu počtu prvňáčků je 

škola opět dvojtřídní. V jedné třídě se vyučují děti 1. a 2. ročníku, ve druhé třídě děti 3. až 5. 

ročníku. Také začala ve škole působit družina, kterou rodiče hojně využívají. Kromě vzdělávání se 

snaží učitelky připravovat pro děti projektové dny, dále tématické dny zaměřené na různé svátky 

a tradice. Je to např. oblíbený Halloween, kde se děti seznamují s tradicí našich Dušiček a tradicí 

v anglicky mluvících zemích. Hezký je taky Čertíkovský den 5.12, tradicí se stala i Vánoční besídka 

pro rodiče a další zájemce z řad občanů Hlubočan. A v neposlední řadě spaní dětí ve škole před 

nadcházejícími Vánočními prázdninami. Na sklonku zimy si potom připomínáme Hromnice, na 

jaře Velikonoce, Den matek, Den otců.  

 

Během roku se snažíme dětem připravit i vzdělávací programy mimo školu. Je to například 

návštěva divadelního představení v divadle Polárka nebo Radost v Brně, návštěva Planetária v 

Brně a další aktivity. Kromě těchto aktivit mají děti také možnost navštěvovat kroužek keramiky a 

hry na flétnu. Máme radost, že  školu rozeznívají dětské hlásky a že rodiče naší škole dávají svou 

důvěru. Na oplátku se snažíme dětem zpříjemnit školní léta a  připravit je na budoucí život. 

 

 

Autor: Mgr. Jitka Zálešáková – ředitelka ZŠ a MŠ Hlubočany 
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Naše mateřská škola zaujme na první pohled lidovou stavební architekturou „žudrem“, typickým 

pro naši oblast. Leží uprostřed vesnice Hlubočany a byla postavena v roce 1940. Budova je 

dvoupodlažní, rekonstruovaná a vybavena novým nábytkem. Současná kapacita mateřské 

školy je 28 dětí a navštěvují ji děti od 2 let. Ve školce pracují 2 učitelky, chůva, školnice a kuchařka.  

K budově mateřské školy patří i školní zahrada, která je z části vydlážděná. Na travnaté části jsou 

herní prvky a plochy pro dětské hry. Nově postavený altán slouží jako sklad hraček a pergola 

kolem něho ke hře dětí ve slunečném i deštivém počasí. Součástí školky je školní jídelna s 

kapacitou 60 obědů, kde se stravují děti a zaměstnanci MŠ a ZŠ.  

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí a zdrojem dobrých základů 

pro život. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu, zajišťujeme logopedickou 

prevenci. Každý měsíc je v MŠ divadelní představení, připravujeme pravidelná tvořivá 

odpoledne s rodiči. Nejstarší děti se účastní předplaveckého výcviku ve Vyškově. Rodičům je 

umožněno navštěvovat školku se svými dětmi v rámci adaptace na předškolní docházku. 

 

 

 

  

 

Autor: Ivona Šnapková – vedoucí učitelka MŠ 
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Společenská rubrika 

V letošním roce proběhlo dvakrát vítání nových občánků. Dne 13.4.2019 starosta obce přivítal: 

Vojtěcha Martínka, Kláru Šverákovou, Romana Smutného a Ha Phuong Anh. 

 

Druhé vítání občánků proběhlo 30.11.2019, kdy byly představeny tyto děti:  

Jitka Babáková, Ema Pintravová a Eva Drechslerová. 
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Rozhovor s nejstarším občanem naší obce  

Pan Antonín Schwarzer 

Kdy a kde jste se narodil ? 

Narodil jsem se 28.10.1923 v Nemojanech v čísle 116 v „Brance“, tak se tam říkalo. Otec             se 

jmenoval Rudolf a byl čalouníkem, matka byla Anastázie. 

 

Vaše dětství a studium ? 

Dětsví nebylo lehké. V deseti letech byla světová krize, nebylo nic. Ve dvaceti letech (1943) byla 

válka. První si ale pamatuji jak v květnu 1928 letěla vzducholoď ITALIA na severní pól a tam 

havarovala (Nobile byl velitel). 1938 – 1941 jsem se vyučil automechanikem v Rousínově. 1942 – 

1945 jsme museli opravovat vozidla pro Wehrmacht. 

 

Kde jste pracoval ? 

Od roku 1945 – 1947 vojenská služba v Bučovicích. Na konci roku 1947 jsem se oženil a přišel do 

Hlubočan. Do roku 1952 jsem opravoval vojenskou techniku  z války ( tanky a jiné )                na „ 

Kozí Horce“. Od roku 1952 – 1963 jsem pracoval  Autopalu a pak do roku 1990 ve Zbrojovce Vyškov. 

 

Vaše koníčky, záliby ? 

Jako kluk jsem hrál hokej za Luleč, hráli jsme i proto Dukle Jihlava. Hrál jsem v Lulči i volejbal. Po 

celý život jsem byl hasič a od roku 1950 jsem byl myslivec. Největší moje záliba kromě rodiny, byly 

taroky (to jsou karty ). 

 

Čím se bavíte dnes ? 

Dnes ve svých 96 letech už jen vzpomínám na to co bylo a co bude, to se nechám překvapit. 

Jsem rád, že mám kolem sebe svou rodinu. 

 

Recept na dlohověkost ? 

Nic nepřehánět a žít v klidu 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších roků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Antonín Kopřiva – starosta  
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  Struktura obyvatel  

V obci má trvalý pobyt 483 občanů, z toho 49 osob v Terešově. Průměrný věk obyvatel obce je 

43 let, 77 dětí do 15 let žije v Hlubočanech a 5 dětí v Terešově. V průběhu letošního roku se 9 

občanů odstěhovalo, naopak 22 nových obyvatel se do obce přistěhovalo. 

 

 

 

Významné životní jubileum 80 let oslavili: 

 

   Anna Rulíšková 

   Ludmila Šťastná 

   Gustav Burian 

   Zdeněk Pancíř 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí v rodině a radosti z 

vnoučat. 

 

V  roce 2019 nás navždy opustili: 

                                  Radomír Dobeš, 3.5.2019 ve věku 59 let          

Jaroslav Procházka, 1.6.2019 ve věku 78 let 

Jozef Stas, 13.8.2019 ve věku 80 let 

Jiří Pittner, 27.10.2019 ve věku 64 let 

Marie Voráčová, 31.10.2019 ve věku 81 let           

37%

10%
7%

46%

Struktura dospělých obyvatel podle stavu

svobodní ovdovělí rozvedení vdaná/ženatý
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Informace ze zasedání obecního zastupitelstva 

Výběr z usnesení zastupitelstva obce Hlubočany leden – listopad 2019. Úplné znění usnesení je 

k nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněno na internetových stránkách obce. 

1. zasedání zastupitelstva dne 19.2.2019 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo uzavření smlouvy na prodej pozemku par. č. 1637/1 panu Stanislavu Bečvářovi 

- neschválilo prodej části pozemku par. č. 140/15 

- neschválilo prodej pozemku par. č. 1582/2 

- schválilo výsledky inventury majetku obce za rok 2018 

- schválilo změnu podmínek pro prodej pozemku na výstavbu RD Za Pancířovým 

- schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu pohostinství 

- schválilo horní limit pokladní hotovosti obce ve výši 60.000 Kč 

2. zasedání zastupitelstva dne 16.4.2019 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo výsledek výběrového řízení na prodej pozemku par. č. 2764/8 

- schválilo záměr pronájmu kiosku 

3. zasedání zastupitelstva dne 18.6.2019 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ Hlubočany za rok 2018 

- schválilo smlouvy o poskytnutí dotací z JmK 

- schválilo smlouvy o poskytnutí dotací spolkům 

- schválilo smlouvu o spolupráci při přípravě cyklostezky 

- schválilo smlouvu o pronájmu kiosku 

4. zasedání zastupitelstva dne 28.8.2019 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo smlouvu o dílo – prodloužení vodovodu 

- schválilo smlouvu o dílo – výstavba chodníku 

- schválilo smlouvu na koupi pozemku par. č. 1292/1 

- schválilo smlouvu na koupi pozemku par. č. 700/3 a 700/4 

- schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 1687/10 a 2765/2 díl b 

5. zasedání zastupitelstva dne 12.11.2019 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo záměr výpůjčky hasičské zbrojnice 

- schválilo záměr pronájmu pohostinství 

- schválilo kupní smlouvu na dodávku traktoru 

- schválilo smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Vyškov 
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Informace z obecního úřadu 

Výběr poplatků v roce 2020 

1. Poplatek za odvoz komunálního odpadu 

Trvale bydlící:      500,- Kč za osobu/rok  

Chalupáři:           500,- Kč za budovu/rok, ve které není přihlášená žádná osoba 

 

2. Stočné 

Trvale bydlící:      160,- Kč za osobu/rok  

Chalupáři:           160,- Kč za budovu/rok  

 (Občané, kteří pouze vyvážejí jímku, doloží doklad o likvidaci odpadních vod.)  

 

3. Poplatek ze psů 

Jeden pes:                                                         90,- Kč  

Druhý a každý další pes:                                 120,-Kč 

Majitelem psa je osoba starší 65 let:              60,- Kč 

 

 

Poplatky budou vybírány od 20.1.2020 do 31.3.2020 v hotovosti na obecním úřadě nebo 

bankovním převodem na č. účtu 17029731/0100 (VS=číslo popisné). 

 

Úřední hodiny: 

PONDĚLÍ             8:00 – 13:00                               

STŘEDA               8:00 – 12:00      13:00 – 17:00 

 

Kontakt: 

Telefon 517 358 921, e-mail: obec@hlubocany.cz 

    

mailto:obec@hlubocany.cz

