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Obecní zpravodaj 2021 
 

Obec Hlubočany 
Hlubočany 22 

www.hlubocany.cz 

 T: 517 358 791 

e-mail: obec@hlubocany.cz 

 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou zpravodaj obce, ve kterém bych 

Vás opět rád informoval o dění v obci v uplynulém roce. 

Tento rok byl opět ovlivněn situací kolem Covid 19, přesto se 

nám podařilo uskutečnit alespoň některé kulturní akce                

a zrealizovat několik investičních projektů. V tomto zpravodaji 

bych rád zrekapituloval akce z letošního roku a přinesl 

přehled projektů plánovaných na rok 2022. 

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 2022 se budou 

vybírat od 24. ledna do 31. 

března 2022. 

 

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
http://www.hlubocany.cz/


   

Obec Hlubočany, obec@hlubocany.cz, www.hlubocany.cz  Stránka 2 z 19 

   
 

Události a práce v obci v roce 2021 

Obecní úřad 

Do pracovního poměru byl od 17.6.2021 do 31.1.2022 přijat pan Martin Štěpánek,  jeho náplní 

práce je údržba veřejného prostranství. Na vytvoření tohoto pracovního místa poskytl úřad práce 

finanční příspěvek na plat ve výši 15 000 Kč/měsíc.  

V březnu odstoupil z funkce zastupitele pan Petr Hrušák, na jeho místo nastoupil náhradník pan 

Marek Baričák. 

Během prázdnin proběhla renovace kanceláře starosty – oprava omítek, podlahy, 

elektroinstalace, výmalba. Současně byla kancelář vybavena novým nábytkem. Modernizace 

a renovace kanceláře starosty v hodnotě 139 780 Kč byla hrazena z rozpočtu obce. Plot na 

zahradě obecního úřadu byl již delší dobu v dezolátním stavu, z tohoto důvodu byla provedena 

oprava zadní části plotu včetně zabudování podhrabových desek. Dodavatelem byla 

společnost Plotmax s.r.o., celková cena opravy 54 450 Kč. 

 Před obecním úřadem byl umístěn Z-BOX, výdejní místo Zásilkovny. Tato služba rozšiřuje možnosti 

pro obyvatele obce, zásilky lze vyzvednout 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Obec se také zapojila 

do pilotního projektu České pošty, kdy do obce v průběhu června jednou týdně zajížděla mobilní 

pošta. 

Změna č.1 Územního plánu Hlubočany 

V září bylo zahájeno řízení Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany pořizované zkráceným 

postupem. Projektovou dokumentaci zhotovil Ing. arch. Miroslav Dubina, celková cena 

projektové dokumentace 149 000 Kč bude uhrazena ve dvou splátkách. Na pořízení této 

dokumentace obec v roce 2020 požádala o dotaci Jihomoravský kraj ve výši 74 000 Kč, bohužel 

neúspěšně. Žádost o dotaci byla podána opakovaně v letošním roce a tentokrát úspěšně, JMK 

poskytne dotaci ve výši 74 500 Kč. Změnou územního plánu bude prověřen požadavek na 

vymezení nadregionálního biokoridoru K 134MH územního systému ekologické stability vyplývající 

ze ZÚR JMK, zpřesněny hranice vedení koridoru územní rezervy pro vysokorychlostní trať VRT 

v souladu se ZÚR JMK. Změna dále řeší aktuální vymezení zastavěného území, návrh na vymezení 

plochy veřejné zeleně na pozemku p.č. 75/2 v k.ú. Hlubočany a prověří vymezení účelové 

komunikace u areálu Starého dvora. Veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Hlubočany 

proběhlo 19.5.2021 

Veřejné prostranství 

Pro údržbu veřejné zeleně a komunálních ploch byla pořízena vyvětvovací pila v ceně 16 000 

Kč. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo firmou TRASIG s. r.o. doplněno trvalé dopravní 

značení v obci v celkové hodnotě 45 417 Kč.  V Terešově proběhla oprava fasády kaple                  

a oprava kanalizace v hodnotě 15 400 Kč. Dále byl vybudován nový chodník z asfaltového 

recyklátu pro pěší kolem uzavřené silnice u statku a chodník spojující antukové hřiště s novou 

výstavbou v lokalitě za Pancířovým. Za velkého přispění několika občanek obce bylo upraveno 

prostranství před kapličkou v Hlubočanech, za což jim patří velký dík.  
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Společenské centrum Terešov (bývalá škola) 

Ceník krátkodobého pronájmu je obdobný jako u pronájmu sálu kulturního domu. Spolky v obci 

zdarma, občané Hlubočan 1000 Kč/akce, občané jiných obcí a firmy 1500 Kč/akce.  V zimním 

období nebyla budova vytápěna, důsledkem bylo napadení stěn plísní, jejich likvidace                     

a následná oprava stěn byla vyčíslena na částku 36 046 Kč. Aby se neopakovala situace s růstem 

plísní, bylo třeba snížit vlhkost vzduchu zvýšením teploty v místnostech. Z tohoto důvodu byly 

v budově instalovány konvektory s wifi termostatickými hlavicemi a vlhkoměry, v současnosti je 

budova temperována na teplotu 9 stupňů Celsia. Vzhledem k tomu, že důsledkem bude 

podstatné zvýšení spotřeby elektrické energie, schválilo zastupitelstvo v průběhu topné sezóny 

výši úhrady 8 Kč/ kWh za skutečnou spotřebu elektrické energie při krátkodobém pronájmu 

budovy.  

Oprava střechy kulturního domu 

Od května do června probíhala oprava střechy kulturního domu. Dodavatelem díla byla firma 

Jiří Lexa, Dobročkovice 125, celková cena díla 568 589 Kč. Na tuto akci obec obdržela dotaci 

z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 250 000 Kč a obec se podílela částkou 318 589 Kč. 

V rámci této akce proběhlo odstranění krytiny z pálených tašek, ochranný nátěr vazby, nové 

laťování, výměna vikýřů a montáž nové hliníkové krytiny. Stavební práce byly zakončeny 

nátěrem stávající části plechové střechy a montáží střešních žlabů a svodů. 

ZŠ a MŠ Hlubočany 

Základní školu navštěvuje 27 žáků v pěti ročnících, v letošním roce nastoupilo do 1. třídy pět žáků. 

Mateřskou školu navštěvuje 26 dětí. ZŠ a MŠ Hlubočany má v současnosti 11 zaměstnanců, u toho 

6 v základní škole a 5 v mateřské škole. 

Vzhledem k nárůstu žáků MŠ i ZŠ bylo potřeba navýšit kapacitu jídelny v MŠ ze 40 jídel na 60 jídel 

za podmínky rozšíření prostor jídelny tak, aby byly splněny hygienické předpisy. Nedostatečná 

kapacita jídelny byla řešena rekonstrukcí nevyužívaných půdních prostor. V rámci realizace 

proběhla montáž svislých konstrukcí včetně tepelné izolace, sádrokartonových desek, nová 

elektroinstalace, rozšíření systému ústředního vytápění, pokládka zátěžového PVC a montáž 

světlovodů. Zrekonstruované půdní prostory společně se stávajícími prostory jídelny vytvořily 

jeden větší celek sloužící i nadále ke stravování dětí z MŠ a žáků ZŠ Hlubočany. 

Rozšíření jídelny MŠ bylo plně hrazeno z rozpočtu obce ve výši 777 926 Kč. Na tento projekt byla 

podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí, ale bohužel žádost byla zamítnuta z důvodu 

nízkému objemu finančních prostředků, vyčleněných na dotační výzvu Podpora obnovy                   

a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
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Rekreační plocha Terešov 

V květnu byla dokončena rekreační plocha v Terešově, obec obdržela dotaci z MMR , vlastní 

zdroje obce činí 269 888 Kč. V centrální části Terešova byl vytvořen prostor pro sport i rekreaci 

občanů. V části sousedící s komunikací vznikla zpevněná plocha pro drobné společenské akce 

a pro občasné odstavení automobilů, ve střední části pozemku vznikly dvě mlatové plochy, 

jedna slouží k posezení a odpočinku, druhá s workoutovou sestavou slouží ke sportovním účelům. 

Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou WAGNER s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení s nejlepší 

nabídkou. 

Odkanalizování obce 

V květnu 2020 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou TRASKO Projekce s.r.o. na vypracování 

projektové dokumentace pro vydání společného povolení s názvem „Odkanalizování obce 

Hlubočany a místní části Terešov“. Termín předání kompletní dokumentace a společného 

povolení s nabytou právní mocí rozhodnutí včetně všech dokladů, vyjádření a stanovisek je do 

31.3.2022. Celková cena 1 353 748 Kč, z JMK nám byla na tento projekt přiznána dotace ve výši 

450 000 Kč. Následujícím krokem bude výběr dodavatele a zajištění finančních prostředků na 

realizaci celé akce. 

Cyklostezka 

Dne 7.10.2021 bylo vydáno stavební povolení na stavbu Cukrovarská cyklostezka – Vyškov- 

Kozlany, která bude umístěna a provedena na pozemcích parcela č. 700/3, 2779. 2817 a 2825 

v katastrálním území Hlubočany. V obci Hlubočany bude stavba navazovat na stávající veřejnou 

účelovou komunikaci, pokračovat podél Hlubočanského potoka směrem na Vyškov, kde se 

napojí na stavbu cyklostezky v katastrálním území Vyškov. Stavba cyklostezky je navržena 

v celkové délce 2 500 m, pro společný pěší a cyklistický provoz a je navržena jako dvoupruhová 

obousměrná komunikace šířky 4 m, z toho v šířce 3 m je asfaltový povrch a v šířce 0,5 m je 

oboustranná zpevněná krajnice. Výstavba cyklostezky bude závislá na získání dotací. 

Svoz a likvidace odpadů 

Ve spolupráci s firmou RESPONO a.s. probíhá v obci 2 x ročně svoz nebezpečného odpadu, 

v jarním období byl na obecním úřadě přistavený kontejner na objemný odpad.  V rámci 

společného projektu Svazku obcí Větrník „Podpora domácího kompostování“ byl zakoupen 

štěpkovač na přívěsu s naftovým motorem a 45 kusů kompostérů o objemu 900l. Celkové 

náklady na akci byly ve výši 865 303 Kč, z toho dotaze z Ministerstva životního prostředí ve výši 

733 574 Kč, vlastní zdroje Obce Hlubočany ve výši 131 730 Kč. Dalším projektem za podpory MŽP 

„Rozšíření systému separace odpadů“ byly pořízeny 2 nádoby na olej, 3 kontejnery a vybudování 

nového sběrného místa u prodejny potravin. Celkové náklady na akci byly ve výši 326 530 Kč, 

z toho dotaze z Ministerstva životního prostředí ve výši 267437 Kč, vlastní zdroje Obce Hlubočany 

ve výši 59 093 Kč.  Se Svazkem obcí Větrník byla uzavřena smlouva o výpůjčce na dobu osmi let, 

po uplynutí této doby budou štěpkovač, kompostéry a kontejnery převedeny do vlastnictví 

Obce Hlubočany a to formou daru. 
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Dotace v roce 2021 

Podané žádosti o dotaci 

Poskytovatel Projekt Celkové 

náklady v 

Kč 

Výše dotace v Kč Vlastní 

zdroje v Kč 

Dotace 

v % 

JMK  Oprava 

střechy KD 

Hlubočany 

599 331,-        250 000,- 

 

349 331,- 50 

JMK Modernizace 

JSDHO 

65 270,- 43 000,- 22 270,- 70 

MF Rozšíření 

jídelny MŠ 

698 960,- neschváleno - 80 

JMK Změna 

územního 

plánu 

149 000,- 74 500,- 74 500,- 50 

JMK Provoz 

prodejny 

potravin 

50 000,- 25 000,- 25 000,- 50 

CELKEM Kč  1 562 561,- 392 500,- 471 101,-  

V letošním roce jsme požádali celkem o 5 dotací, ve 4 případech úspěšně. Nebyla schválena 

žádost z Ministerstva financí z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje materiálně 

technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ ve výši 629 064 Kč. Celkový objem 

získaných dotací v roce 2021 činí 392 500 Kč. 

Poskytnuté dotace, příspěvky a dary 

Z rozpočtu obce jako každý rok, byly poskytnuty příspěvky na činnost ve výši 20 000 Kč všem 

spolkům působících v obci Hlubočany. Jmenovitě se jedná o Myslivecký spolek, TJ Sokol 

Hlubočany a SDH Hlubočany. Na zajištění zdravotního stavu včelstev a podporu včelařského 

kroužku přispěla obec částkou 4 000 Kč Českému svazu včelařů. Na provozní výdaje místní 

prodejny potravin poskytla obec dotaci ve výši 50 000 Kč, z toho 50 % uhradil Jihomoravský kraj 

formou dotace poskytnuté obci Hlubočany. Obci Hrušky, která byla v létě postižená tornádem, 

darovala Obec Hlubočany 20 000 Kč. Občané Hlubočan věnovali obcím postiženým tornádem 

celkem 46 350 Kč. Tyto finanční prostředky byly rozděleny mezi obce Lužice, Mikulčice, Moravská 

Nová Ves, Týnec a Tvrdonice, každá obec obdržela 9 270 Kč. 

Plány na rok 2022 

Na začátek roku 2022 je plánován nákup nového zahradního traktoru John Deere, který nahradí 

stávající dosluhující stroj z roku 2010. Pokud budeme úspěšní v žádostech o dotaci u MMR, čeká 

nás největší investice následujícího roku – stavba multifunkčního a dětského hřiště na místě 

antukového hřiště. V budově základní školy bude opraveno zádveří, plánuje se také oprava 
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fasády kapličky v Hlubočanech, oprava vjezdu a dvora obecního úřadu.  Bude dokončena 

projektová dokumentace na odkanalizování obce a začnou se hledat vhodné dotační tituly na 

projekt kanalizace a stavby cyklostezky. 

 

 Kulturní akce obce v roce 2021 

Pořádání společenských a kulturních akcí bylo v průběhu roku bohužel velmi omezené z důvodu 

celosvětové pandemie. Prakticky se povedlo uskutečnit pouze tři hudební akce na hody a v září 

ve spolupráci s SDH Hlubočany již tradiční hudební akci „Hlubočanské kiosek“. V této situaci je 

velice obtížné podobné události naplánovat a uskutečnit. Doufejme, že v následujícím období 

bude vše fungovat tak, jak jsme zvyklí. 

 

Výstavba rodinných domů 

V lokalitě Za Pancířovým byly v letošním roce dokončeny 3 novostavby rodinných domů, v nově 

vznikající lokalitě Za humny jsou ve výstavbě další tři domy. 

 

Přidělení čísla popisného novostavbě 

Vlastník Číslo popisné 

Michal Čermák a Bc. Veronika Zabloudilová 167 

Jiří Chládek a Mgr. Lenka Chládková 163 

Bc. Michal Šlampa a Jana Kolářová 170 

Stanislav Holub a Mgr. Renáta Holubová 169 

 

 

Struktura obyvatel  

V obci má trvalý pobyt 510 občanů (258 žen a 252 mužů), z toho 53 osob v Terešově. Průměrný 

věk obyvatel obce je 41 let, 87 dětí do 15 let žije v Hlubočanech a 7 děti v Terešově.  

Věkové složení obce 

 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 celkem 

Ženy 20 35 28 39 39 25 36 23 11 2 258 

Muži 18 37 22 46 44 21 38 21 5 0 252 

Celkem 38 72 50 85 83 46 74 43 17 2 510 
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Statistika pohybu obyvatel (leden-listopad 2021) 

Měsíc Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Celkem Stav 

Leden 3 0 -2 -3 -2 502 

Únor 1 0 -2 0 -1 501 

Březen 3 1 -4 -2 -2 499 

Duben 1 0 -1 0 0 499 

Květen 4 0 0 0 4 503 

Červen 0 1 0 0 1 504 

Červenec 1 0 -1 -2 -2 502 

Srpen 3 1 -1 0 3 505 

Září 0 2 0 0 2 507 

Říjen 0 1 0 -1 0 507 

Listopad 5 0 -1 0 4 511 

Prosinec 0 0 -1 0 -1 510 

Celkem 21 6 -13 -8 6 510 
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Společenská rubrika 

Významné životní jubileum 80 let oslavili: 

 

   Růžena Machalová 

   Jarmila Selingerová 

   Anna Slováková 

    

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

z vnoučat. 

 

V  roce 2021 nás navždy opustili: 

                                 Ludmila Pavézková, 1.1.2021 ve věku 89 let   

Zdeněk Martinek, 10.1.2021 ve věku 66 let 

Miluška Pazderová, 18.1.2021 ve věku 68 let 

Vladimír Hanák, 2.3.2021 ve věku 75 let 

Hedvika Hromková, 29.3.2021 ve věku 84 let 

                                 Martina Selingerová, 5.7.2021 ve věku 37 let 

                                 Gustav Burian, 9.7.2021 ve věku 81 let 

                                 Jana Cyganová, 14.10.2021 ve věku 76 let 

 

  V roce 2021 se narodili: 

Oliver Konečný 

Emma Čermáková 

Lukáš Bláha 

Karel Pospíšil 

Julie Rašíková 

Jitka Tvrzníková 

Laura Čecháková 

Denisa Dobešová  

 

Blahopřejeme šťastným rodičům a přejeme vše nejlepší do života jejich novorozenému děťátku. 
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Informace ze zasedání obecního zastupitelstva  

Výběr z usnesení zastupitelstva obce Hlubočany leden – srpen 2021. Úplné znění usnesení je 

k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce. 

1. zasedání zastupitelstva dne 23.3.2021 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo záměr pronájmu kiosku  

- schválilo smlouvy o poskytnutí dotací spolkům 

- schválilo prominutí nájmu za pronájem pohostinství 

- schválilo záměr prodeje pozemku par.č. 204/2 

- schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 204/4 

2. zasedání zastupitelstva dne 18.5.2021 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo účetní závěrku Obce Hlubočany za rok 2020 a závěrečný účet 

- schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Hlubočany za rok 2020 

- schválilo OZV č.1 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

3. zasedání zastupitelstva dne 15.6.2021 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – podpora jednotek SDH 

- schválilo kupní smlouvu – prodej pozemku par. č. 500/26 

- schválilo kupní smlouvu – prodej pozemku par. č. 1638/1 

4. zasedání zastupitelstva dne 8.7.2021 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo finanční dar Obci Hrušky – 20 000 Kč 

- schválilo smlouvu o dílo na projekt „Rozšíření jídelny MŠ“ 

- schválilo smlouvu – dar od SO Větrník 45 kompostérů a štěpkovač 

5. zasedání zastupitelstva dne 23.8.2021 

Zastupitelstvo obce: 

- schválilo finanční dar obcím postiženým tornádem – 46 350  Kč 

- schválilo zřízení termínovaného účtu u ČNB  a vkladu 4 000 000 Kč 

- schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z JMK – Změna ÚP ve výši 74 500 Kč 

- schválilo záměr prodeje pozemku par. č. 500/27 

- neschválilo poskytnutí finančních prostředků Obci Kučerov na spolufinancování výstavby 

chodníků na hřbitově v Kučerově 
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        Rozšíření jídelny mateřské školy 

       

      Rekreační plocha v Terešově 
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    Oprava střechy kulturního domu 

 

 

Nová výstavba za humny 
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Co by nemělo být na obecních pozemcích 
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Informace z obecního úřadu 

Výběr poplatků v roce 2022 

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 nevyužívají kanalizaci a pouze vyvážejí jímku, doloží doklady o likvidaci  

odpadních vod za rok 2021.  

 

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 24.1.2022 do 31.3.2022 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 
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