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VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY OBCE HLUBOČEC
Vážení a milí spoluobčané,
neúprosný, ale spravedlivě plynoucí rytmus času nás opět posunul před práh
nejkrásnějšího období roku, Vánoc. Pro každého jiný pocit, jiná představa, jiná forma a
způsob jejich zpřítomnění. Na dveře něžně klepou vánoční svátky – čas zázraků a plnění
přání. Moderní doba nám je připomíná s velkým předstihem, ale ty skutečné přicházejí tiše
a nenápadně. Máme před sebou jedny z netradičních vánočních svátků, jelikož do nich
zasahuje stále se šířící koronavirus, ale hodnoty Vánoc zůstávají stejné. Je to symbol
magických chvil přenášející se z generace na generaci. V duších se nám rozhostí krásný
pocit, na stole zavoní kapr, či jiné dobroty a Štědrý večer přinese do srdcí pohodu a lásku.
Vánoce jsou časem radosti a veselosti.
Drazí spoluobčané, dovoluji si využít této příležitosti a rád bych Vám a Vašim rodinám
popřál jménem svým i jménem místostarostů Jiřího Lindovského a Milana Zemana, včetně
všech členů zastupitelstva obce radostné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny
a těch, na kterých Vám nejvíce záleží. Přeji Vám do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví,
štěstí, porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Nechť je pro nás všechny
nadcházející rok rokem šťastným.

Jan Tvarůžka, starosta obce

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH VÝSTAVBÁCH ZA ROK
2021 – REALIZACE A PROFINANCOVÁNÍ
Vážení občané,
v letošním roce bylo instalováno několik domovních čistíren odpadních vod u našich vlastníků
nemovitostí.
Řada realizací se plánuje, jsme ale závislí na zpracovatelích projektových dokumentací
a získání následného povolení ze strany Magistrátu města Opavy – Odbor životního
prostředí.
Za dva roky bylo podáno 83 žádostí o výstavbu domovních čistíren odpadních vod. Bohužel
zpracovávání projektových dokumentací nefunguje dostatečně rychle tak, jak bychom si
přáli.
Mezi další významné projekty naší obce v letošním roce byla oprava kanalizace v úseku u
pana "Hečky". Dokončovací práce např. asfaltování, zasetí trávy, budou provedeny na jaře
2022.
V měsíci říjnu byla realizována oprava komunikace u paní Solné.
V červnu letošního roku jsme získali stavební povolení na opravu chodníků a jednotné
kanalizace v úseku od obchodu po křižovatku. Součástí této investice bude také dobudování
parkovacích míst naproti sportovnímu areálu.
Na opravu chodníku se připravujeme podat žádost o dotaci ze SFDI v max. výší dotace 85 %.
Dotace je jen na dopravní infrastrukturu.
V dalším úseku vybudování kanalizace „Pazděrna“ stále čekáme na vydání stavebního
povolení.
V letošním roce budeme podávat žádost o dotaci na asfaltování obrusné vrstvy místních
komunikací v naší obci.
Max. výše dotace 80 %. K tomuto bylo nutné zpracování tzv. PASPORTU místních komunikací.
Ještě před provedením oprav komunikací budeme v těchto úsecích opravovat porušená
místa jednotné kanalizace, zjištěná monitoringem.
V budoucnu nás čeká oprava a vybudování jednotné kanalizace od křižovatky směrem na
Jakubčovice včetně vybudování nového chodníku.
Na tuto akci jsme již získali povolení.

Jan Tvarůžka, starosta obce

EVIDENCE OBYVATEL 2021
OBYVATELÉ dle věkových kategorií k datu 1. 12. 2021

CELKEM OBYVATEL ………………………………… 583
DĚTI 0 – 14 LET
NAROZENÍ V ROCE 2021
VĚK = 1 ROK
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MLÁDEŽ 15 - 17 LET
VĚK = 15 LET

5

VĚK = 16 LET

9

VĚK = 17 LET
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OBČANÉ 18 - 91 LET
Dospělí

458

Dospělí - muži

235

Dospělí - ženy

223

JUBILANTI:
90 let – 1 občan
85 let – 3 občané
80 let – 1 občan
75 let – 3 občané
70 let – 7 občanů
65 let – 5 občanů
60 let – 10 občanů
Vaše vzácné životní výročí je pro nás vítanou příležitostí,
abychom Vám do dalších let upřímně popřáli dobré zdraví,
spokojenost a osobní pohodu.

NAROZENÍ A ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2021
Dodatečné blahopřání patří rodičům Matyáška Věntuse, který se narodil
TĚSNĚ koncem roku 2020. Čímž nebyl ve zpravodaji za rok 2020 uveden.

NAROZENÉ DĚTI V ROCE 2021
DRAŠTÍKOVÁ Klára
VILKUS Viktor
CIHLÁŘ Theodor
BRUNCLÍKOVÁ Jolana

Srdečně blahopřejeme rodičům narozených dětí.
Věnujme tichou vzpomínku těm,
kteří odešli tam, odkud není návratu …
… a zůstala po nich v našem srdci láska.
ZEMŘELÍ V ROCE 2021
CHALABALOVÁ Helena
ŠMAHELOVÁ Regina
Ing. KUKELKA Václav
KRYSTYNOVÁ Anna
HEČKOVÁ Marie
NEDVÍDKOVÁ Božena
Upřímnou soustrast rodinám.

POPLATKY ZA ODPAD A ZE PSŮ – NAVÝŠENÍ CENY 2022
Prosíme občany, aby upřednostnili úhrady poplatků na účet obce, děkujeme za pochopení.
Číslo bankovního účtu:

1842335389/0800

Pokladní hodiny na OÚ Hlubočec:
Pondělí:

8.00 – 12.00 hodin

13.00 – 17.00 hodin

Středa :

8.00 – 12.00 hodin

13.00 – 17.00 hodin

Čtvrtek :

8.00 – 10.00 hodin

Po telefonické domluvě mimo úřední hodiny:

725 749 737 – referentka státní správy a samosprávy, pověřená agendou poplatků
Místní poplatek za odpad:

NAVÝŠENÍ ČÁSTKY

 Výše poplatku:

600,- Kč / osoba a rok

 Splatnost:

do 30. 06. 2022

 Dle OZV č. 1/2021 - osvobození od poplatků: osvobozeny jsou děti do 1 roku věku
(povinnost poplatku se vztahuje na děti po dovršení 12 měsíce včetně)
 Variabilní symbol: (při platbě BÚ) 1340000xxx-za xxx doplnit číslo, které Vám je
přiděleno OÚ, pro každý rok je stále stejné.
(např. 001, 078, 213) pokud VS neznáte, rádi Vám jej sdělíme telefonicky osobně
v úředních hodinách OÚ
Místní poplatek ze psů:
 Výše poplatku:

100,- Kč /pes a rok
(každý další pes 150,-Kč)
 Splatnost:
do 30. 06. 2022
 Variabilní symbol: (při platbě BÚ)1341000xxx-za xxx
doplnit číslo, které Vám je přiděleno OÚ.
(např. 001, 078, 213) pokud VS neznáte, rádi Vám jej sdělíme telefonicky nebo osobně
v úředních hodinách OÚ
Neplatíte-li za všechny obyvatele domu, prosíme do texu uvádět jména,
koho se poplatek týká.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ KOMUNÁLNÍHO SMĚSNÉHO, BIO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO ROK 2022
SVOZ KOMUNÁLNÍHO SMĚSNÉHO ODPADU
SVOZ BIO ODPADU
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ – CO KDE PATŘÍ
1. PLASTY – plastové pytle žluté barvy
- SBĚRNÉ MÍSTO - GARÁŽ Č. 5 ZA OÚ
do plastů patří:







PET láhve od nápojů (nezapomeňte sešlápnout)
kelímky, sáčky, fólie
výrobky a obaly z plastů
polystyrén
nápojové krabice od džusů, mléka, vín, rajského
protlaku apod.
plechové obaly – konzervy, plechovky od nápojů
prosíme, nevhazujte:




novodurové trubky
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.)

2. SKLO

- kontejnery zelenobílé barvy dvoukomorové
- kontejnery na sklo čiré a zvlášť na sklo
barevné
do skla patří:





láhve od nápojů
skleněné střepy
tabulové sklo (rozbité)
nemusí se odstraňovat etikety a víčka

prosíme, nevhazujte:





keramiku
porcelán
autosklo
drátěné sklo zrcadla

3. PAPÍR – odkladové místo na schodech
u bývalé ZŠ
Pondělí - čtvrtek vždy do 14.00 hodin
do papíru patří:









noviny, časopisy
kancelářský papír
reklamní letáky
knihy, sešity, krabice
lepenka, kartón
papírové obaly (např. sáčky)
nevadí papír s kancelářskými sponkami
není nutné odstraňovat fóliové okénko z obálek
prosíme, nevhazujte:





mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
uhlový a voskovaný papír
použité plenky, kapesníky atd.

4. BIO rozložitelný odpad (bioodpad) – hnědé
nádoby (popelnice)
do bioodpadu patří:











travní hmota
jadřince, pecky z ovoce
listy a nať ze zeleniny
skořápky z ořechů, slupky z ovoce a zeleniny,
bramborové slupky
kávový a čajový odpad, čajové sáčky
piliny, hobliny
plevel – košťály i celé rostliny
seno, sláma, listí
dřevní hmota, větve z prořezu stromů do délky
25 cm a průměru 2 cm

BIO odpad můžete také likvidovat domácím
kompostováním
je nezbytně nutné, aby byl bioodpad dáván
do sběrných nádob volně, tj. bez igelitových pytlů, sáčků či jiných obalů

prosíme, nevhazujte do BIO odpadu:









sklo, plasty, nápojové kartóny, papír, kovy
potraviny, vaječné skořápky, kosti
hlínu, popel
textil, léky,
směsný komunální odpad, hřbitovní odpad (věnce, umělé květiny)
nebezpečný odpad, elektroodpad
uhynulá zvířata, podestýlky domácích zvířat
atd.

5. NEBEZPEČNÝ a VELKOOBJEMOVÝ – nebezpečné odpady se likvidují
dvakrát ročně přistavením mobilních kontejnerů do všech obcí




mezi nebezpečné odpady patří
oleje, tuky, barvy, lepidla,
pryskyřice,
rozpouštědla,
kyseliny,
hydroxidy,
detergenty,
odmašťovací
přípravky,
fotochemikálie,
léky, pesticidy, galvanické
články
elektrické
suché,
sorbenty, filtrační materiály,
směsi obalových materiálů, sekundární olověné akumulátory
prošlé léky je možné odevzdat také v lékárně a vybité baterie v některých obchodech

6. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 Je svozovou firmou Marius Pedersen 2x
ročně vyvážen. Kontejnery jsou
přistaveny na točně ve středu obce.
 9. 4. 2022 a 1. 10. 2022

7. Textil, boty, hračky – bílé kontejnery
do kontejneru patří:







veškeré oděvy, bytový textil
hračky
boty, kabelky
prostěradla, přikrývky, povlečení atd.

8. JEDLÉ OLEJE A TUKY
– černé popelnice u garáže č. 5 na PLASTY
do nádob patří:





použité jedlé oleje a tuky z domácností (např.
fritovací oleje)
ztužené jedlé tuky
použité tuky a oleje vhazujte do nádob
v uzavíratelných obalech, např. v PET láhvích
prosíme, nevhazujte:




technické oleje (převodové, motorové,
tlumičové)
maziva a kapaliny

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD. TŘÍDĚNÍ MÁ SMYSL.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2022
Tříkrálová sbírka 2022 proběhne v celé ČR
od soboty 1. ledna do neděle 16. ledna 2022.
Tříkrálová sbírka v Hlubočci bude probíhat:
 V pátek 07. 01. 2022 v odpoledních hodinách od
14.00 – 16. 00 hodin
před místní kaplí, kde bude stát koledník Tříkrálové sbírky
s pokladničkou.
 V sobotu 08. 01. 2022 v dopoledních hodinách
od 8.00 - 10.00 hodin
před místní kaplí, kde bude stát koledník Tříkrálové sbírky
s pokladničkou.
Odpoledne tentýž den od 17.00 – 18.00 hodin bude možné
na sbírku přispět u rozsvíceného betlému.
 Od 02. – 16. 01. 2022 - bude připravená kasička v kapli při každé mši svaté.
 Od 03. – 16. 01. 2022 – bude připravená kasička v MŠ Hlubočec.
Obě místa bude mít v kompetenci paní Dagmar Trojančíková.
 Od 02. – 15. 01. 2022 - bude připravená kasička v prodejně TEMPO.
Kasičku bude mít v kompetenci vedoucí prodejny – paní Hana Ratimorská.
 Od 03. – 16. 01. 2022 můžete přispět během pracovních dnů na Tříkrálovou sbírku
v kanceláři obecního úřadu nebo po telefonní domluvě kdykoli 725 749 737
Betlém bude mimořádně ponechán až do 16. 1. 2022, kdy Tříkrálová sbírka končí.
Na Tříkrálovou sbírku lze odeslat peněžní dar
také prostřednictvím ONLINE kasičky
na webových stránkách Charity Hrabyně, kde
zadáte darovanou částku, vyplníte název
města nebo PSČ, systém vám začne napovídat
nejbližší koledující organizaci, potvrdíte,
vyplníte políčka vepsáním textu. Dále je
možné požádat přes formulář potvrzení daru
pro daňové účely. Vyberete způsob platby
(kartou nebo bankovním převodem),
při platbě převodem se zobrazí údaje pro platbu (Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800,
VS 77708014), které budou odeslány na váš e-mail, který jste uvedli při zadáváni do ONLINE
kasičky.
Děkujeme za vaší dobročinnost!

CHARITA HRABYNĚ
Pomáháme, pomáhejte s námi! Děkujeme Vám!
Vážení spoluobčané,
děkuji za možnost prezentovat naši organizaci ve vašem obecním zpravodaji. Předem bych Vám chtěl
poděkovat za spolupráci, jak obecnímu úřadu, farnosti a i občanům obce. Mám radost, když si
můžeme být vzájemně prospěšní pro dobré věci. Děkuji spoluobčanům obce, kteří navštívili naše
komunitní centrum a využili nabídky duchovní služby či kulturního programu. Je dobré když o sobě
víme a k tomu přispívá i tento článek. Rádi jsme se účastnili hlavní poutě v obci jako poutníci, kde
nám farnost umožňuje již tradičně v sobotu pouť obyvatel rehabilitačního centra. Tímto bych
poděkoval farnosti, že můžeme být součástí této slavnosti. Poutě se účastníme i jako prodejci,
prezentujeme činnost, naše výrobky a služby, za což děkujeme vedení obce, která nám rezervuje
dané místo. Je adventní doba a čas k zamyšlení, a také doba příprav na Vánoce, všichni se snažíme
se připravit podle svého přesvědčení, zvyků, tradic a hodnot, což je
předpoklad
dobré
vůle,
kterou
Vám
přeji uskutečňovat.
Upoutat pozornost čtenářů obecního zpravodaje, si nemůžeme představit
bez pozvánky na celonárodní Tříkrálovou sbírku a výzvou o pomoc jako
dobrovolník nebo dárce do fyzické popřípadě statické pokladničky nebo on-line kasičky. Tříkrálová
sbírka 2022 proběhne v rozmezí od 1. - 16. ledna 2022. Tento termín platí pro koledování a statické
pokladničky, které jsou alternativou koledování při zákazu fyzické koledy. Bez dobrovolníků a jejich
pomoci by se sbírka nemohla uskutečnit. V každé obci je obětavý místní koordinátor, který
organizuje kolednické skupinky a v poslední době i místa statických pokladniček, předává informací
jak koledníkům, tak spoluobčanům a je také spoluorganizátorem sbírky v dané obci. Minulý rok
skupinky Tří králů čekali na vyslání do ulic a k předání dobré zvěsti a přijímání darů od lidí dobré vůle,
kterým není lhostejný těžký život našich spoluobčanů s handicapem, ale bohužel situace nám to
nedovolila. Situace a koronavirus, nám to neumožnili a sbírka byla pro fyzické koledování zrušena a
vše bylo v režimu on-line. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a přes on-line podpořili sbírku. I tento rok
může být podobný. Může se stát, že budeme muset použít statické pokladničky v rámci obce na
frekventovaných místech (obchody, knihovny, úřady, restaurační zařízení, klubovny, recepce atd.),
kde bychom mohli umístit pokladničky, a tímto umožnit lidem přispět. Místa budou zveřejněna
formou plakátků či hlášením místního rozhlasu a také na webových stránkách charity. Dále je možné
využít on-line kasičku, která je dostupná na stránce www.trikralovasbirka.cz, nutno uvést obec, PSČ,
danou organizaci, k tomu můžete využít platební bránu nebo mobilní aplikaci. Děkujeme, že
pomáháte s námi!
Okénko a krátké ohlédnutí za téměř již končícím rokem 2021 v našich chráněných dílnách. Činnosti
Charity Hrabyně jsou velmi různorodé od sociálních služeb až po zaměstnávání osob s handicapem.
Hlavním zaměřením a cílem je zaměstnávat a dávat prostor lidem, kteří mají zdravotní omezení a
jsou ve složité životní i pracovní situaci. Najít si práci a začlenit se do pracovního procesu
s handicapem není jednoduché a na této cestě se snažíme pomáhat. Hlavní sídlo Charity Hrabyně je
v obci Hrabyně v areálu rehabilitačního centra, další úseky a střediska jsou v Ostravě - Koblově a dvě
v Ostravě - Polance nad Odrou.
Středisko v Hrabyně je zaměřeno na komunitní a duchovní služby, které poskytujeme v průběhu
celého roku. Další činností jsou tiskové a reklamní služby, výroba tiskovin a potisk reklamních

předmětů a také prodej výrobků a lázeňských oplatků na
chodbě CSS. V rámci střediska zaměstnáváme 3 lidi.
Středisko v Koblově nám v roce 2020 kompletně vyhořelo,
bylo několik měsíců uzavřeno a muselo dojít k
rekonstrukci. Zaměstnanci pracovali v náhradních
prostorách, které nám poskytla firma Liberty Ostrava a ve
kterých jsme vykonávali činnosti až do dubna letošního
roku. Dílna musela projít celkovou rekonstrukcí. Bylo to
těžké a velmi nejisté období. V Koblově pracuje 10
zaměstnanců. Činnost je zaměřena od kompletování a
skládání výrobků, až po třídění a rozebírání
elektroodpadu. Je zde i místo zpětného odběru kde
spolupracujeme s firmou REMA systém. Probíhá tady
kompletace kartonážních výrobků, krabic a mřížek.
Ve středisku v Polance nad Odrou máme dva samostatné
úseky a to úsek poštovních a balíkových služeb v rámci
projektu POŠTY PARTNER České pošty. Provozujeme ji od roku 2017, jsou zde otevřeny dvě přepážky
a přepážka pro terminál Sazky. Součásti pošty je obchůdek s papírenským a dárkovým zbožím.
Nabízíme zde výrobky a služby chráněných dílen. V rámci tohoto úseku provozujeme zasílatelskou
službu a balení pro firmy s následným zasláním přes naši Poštu Partner.
Druhá provozovaná dílna je zaměřena na kompletační práce,
balení zboží, skládání kartonáže a obalového materiálu,
polepování výrobků a následného balení. Připravujeme
komponenty a montujeme výrobky pro automobilový
průmysl. Na střediscích v Polance zaměstnáváme 12 lidí.
Zázemí budovy zároveň slouží jako administrativní úsek pro
jednotlivá střediska.
Kromě dílenských a
poštovních služeb
se zaměřujeme také
na technické služby
na údržbu zeleně,
úklidové
práce
(čištění bankomatů)
a na zimní údržbu,
úklid sněhu např. tramvajové a autobusové zastávky pro
dopravní podniky. V rámci střediska pracuje 5
zaměstnanců. Nově máme k dispozici dálkově řízený stroj
na likvidaci náletových travin a dřevin, kde je možné
likvidovat dřeviny až do průměru 10 cm, stroj dokáže
pracovat v nerovném terénu a svahová dostupnost stroje
je až 55 stupňů.
Zaměstnávání osob s handicapem v Charitě Hrabyně je
opravdu široké a pestré a každý úsek má svá specifika a lidé si zde mohou vybrat pracovní pozice dle

svého zdravotního stavu a možností. Máme radost, že můžeme být součástí sociálních podniků a
plnit naše poslání v zaměstnávání lidí s handicapem. Není tato služba jednoduchá a vyžaduje si svá
specifika, ale víra, naděje a snaha přispět k pomoci vracení lidí s handicapem do pracovního procesu
je naší odměnou.
Pro komunitní centrum rok 2021 byl úplně odlišný od předchozích let. Centrum chce sloužit v prvé
řadě obyvatelům areálu rehabilitačního centra, ale také širokému okolí. Rok 2021 nás poznamenal
pandemií Covid-19 a aktivity byly zcela i někdy úplně zrušeny. Abychom zabránili šíření koronaviru,
museli jsme omezit provoz, nebo na čas všechny aktivity úplně zrušit. V té době jsme využívali
techniku dnešní doby, mše svaté jsme nabídli sledovat na on-line portálech, volnočasové aktivity ve
formě přednášek jsme nabídli přes naše webové stránky. V létě, když situace byla příznivá, jsme
mohli oslavit pouť k naší patronce sv. Kláry, ať už slavnostní mší, kde hlavním celebrantem a hostem
byl hlučínský děkan P. Kuchař. K dobré náladě hrála cimbálová muzika a k pohodě přispělo bohaté
občerstvení. Bylo to příjemné osvěžení, na chvíli jsme si oživili naše staré tradice a zvyky. Náš letní
měsíční program byl obohacený o několik atraktivních volnočasových aktivit. Humanitární pomoc
probíhala celý rok. Zapojili jsme se do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším
osobám“, našim partnerem a poskytovatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor
ostatních evropských fondů. Nabízíme pomocnou ruku všem lidem, kteří se ocitli ve stavu nouze a
složité životní situaci.
Advent
a vánoční období ukončíme tradiční výstavou betlémů, které jsou dílem dětí a mládeže ostravskoopavského regionu a také částečně polského pohraničí. Betlémy budou prezentovat ústavy a
domovy sociálních služeb. Výstava bude k nahlédnutí v polovině adventu a následně po celý vánoční
čas, informace na plakátech a webových stránkách www.hrabyne.charita.cz.
Věřím, že napříč těžkostem a překážkám, které nás budou čekat, se nám všem podaří si přinést
betlémské světlo naděje do všech rodin, domovů a pracovišť. Požehnaný čas adventu a vánoční
naděje Vám přeje za všechny zaměstnance Charity Hrabyně
František Horsák a kolektiv pracovníků Charity Hrabyně
Více zde: https://hrabyne.charita.cz/

Přidejte se k nám: ,,Pomáháme, pomáhejte s námi“

DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ FARÁŘE P. ZDEŇKA ŠIMÍČKA
POZVÁNÍ KE SPOLEČNÉMU PROŽITÍ VÁNOC
Co by byly Vánoce bez Dítěte z Betléma? Několik všedních dní před koncem roku.
Čím by byly dějiny bez narození Krista?

Dalekou a marnou cestou bez cíle.

Co by byl člověk bez Ježíše?

Poutník bloudící bezhvězdnou nocí.

Čím by bylo lidské srdce bez Boží lásky?

Hynoucí květinou bez slunce.

V tom se ukázala Boží láska k nám,
že Bůh poslal na svět svého jediného Syna,
abychom skrze něho měli život.
(1 Jan 4,9)
Chceme si tuto lásku společně připomenout, chceme ji
slavit, chceme z ní žít.
Přijměte pozvání ke svátečním bohoslužbám v kostele a
kaplích naší farnosti:
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY

P. Polom
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* mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi
mše svatá s obnovou manželských slibů

To vše dá-li Pán Bůh a dovolí-li koronavirus. A pokud to epidemiologická situace nedovolí,
pak nezapomeňme, že Ježíš je člověku blízký na vzdálenost jedné modlitby! 
Požehnané a pokud možno pokojné Vánoce!
P. Zdeněk Šimíček,
váš farář a bratr

REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBCI ZA ROK 2021

Voda zasáhla stěnu sesterny obecního domu
PO VÝMALBĚ

Promáčeny stropy v ordinaci MUDr. Pavla Muchy

SPRÁVCE POHŘEBIŠTĚ:

Antonín Tížek Tel: 773 971 444

ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE PRO ROK 2022

Podání žádosti o dotaci s názvem „Obnova obrusné vrstvy místních komunikací v obci
Hlubočec“ do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022 pro obce do 3 000 obyvatel
vyhlášeného MMR a spolufinancování akce.

Maximální výše dotace 80%.
Vytvořen pasport komunikací, který je součásti podání žádosti o dotace.

Podání druhé žádosti o dotaci s názvem „Chodník a parkoviště podél silnice II/464 v obci
Hlubočec“ do programu SFDI pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu
nebo orientace pro rok 2022 a spolufinancování akce.

Maximální výše dotace 85%.
V roce 2021 vystaveno Rozhodnutí stavebního povolení ke stavbě chodníku a parkovacího
stání.

KONTROLNÍ VÝBOR – KONTROLA USNESENÍ - ZPRÁVA

Kontrolní výbor obce Hlubočec - za volební období 2018 - 2022.

Za období: 2018 - 2019 ve složení:

Libor Gintar (předseda KV), Ing. Michal Brunclík (člen KV), Marek Maivald (člen KV).

Za období: 2020 - 2022 ve složení:
Ing. Michal Brunclík (předseda KV), Petr Vavrečka (člen KV), Bc. Jiřina Školková (členka KV).

Za období činnosti byly provedeny řádné kontroly Usnesení zasedání ZO Hlubočec.

V usneseních nebyly zjištěny žádné závady.

Přetrvávají pouze Usnesení, která jsou nadále v řešení z druhé strany a přesouvají se do
dalšího období.

Ing. Michal Brunclík, předseda kontrolního výboru

AKCE KONANÉ PRO OBČANY NA ROK 2022



22. 1. 2022
28. 1. 2022




PLES SDH HLUBOČEC
FARNÍ PLES



13. 2. 2022



MAŠKARNÍ PLES MŠ HLUBOČEC
(akce pro rodiče s dětmi)



11. 03. 2022





18. 03. 2022



Setkání seniorů v sále obecního domu
s kulturním programem
NOC S ANDERSENEM (akce pro rodiče s dětmi)




15. 04. 2022
30. 04. 2022




Spisovatel Michal Viewegh
Stavění máje




13. 05. 2022
30. 05. 2022




Tvořivé dílničky (akce pro rodiče s dětmi)
Kácení máje/ Smažení vajec




3. 6. 2022
Termín bude
upřesněn




MŠ - Pohádkový les
DIVADLO POD ŠIRÝM NEBEM



Termín bude
upřesněn



Letní kino
(Promítání pro děti ve 20.00 hod. a pro dospělé
22.00 hod.)



Termín bude
upřesněn



Dožínkové slavnosti s letním karnevalem



Termín bude
upřesněn



Celodenní zájezd Wroclaw s průvodcem
(pro všechny občany)





Drakiáda



Lampiónový průvod



Termín bude
upřesněn
Termín bude
upřesněn
28. 11. 2022



Zahájení ADVENTU – rozsvícení stromečku



04. 12. 2022



Mikuláš, čerti a anděl



*Tyto akce jsou reálně závislé na Mimořádných opatřeních

vydaných vládou ČR a MZ ČR.

KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH +60
Obec Hlubočec pořádá 3. ročník - od 1. 1. 2022 „Klub dříve narozených +60“
 Srdečně je zván každý občan obce Hlubočec +60 (není podmíněno, může přijít
kdokoliv)
 +60 tzn. = + znamená všichni občané a 60 znamená, pod záštitou seniorů
 Vstup zdarma, začátek akce vždy 15.00 – 17.00 hodin
 Pořádání akcí - programu 1x za měsíc – akce níže
 Vždy bude pro Vás připravená dobrá káva
 Správce klubu – referent samosprávy OÚ obce Hlubočec Martina Petrášová tel.
725 749 737
AKCE NA ROK 2021
 LEDEN – BESEDA – spisovatelka Jana Schlossárková,
uznávaná básnířka hlučínského nářečí
PROGRAM: - Paní Schlossárková, představí své další
knihy, přečte své básně u šálku kávy
 ÚNOR – odpoledne s harmonikou
 BŘEZEN – pátek 4. 3. 2022 – posezení s občerstvením pro
seniory. Akce obecního úřadu.
PROGRAM: - hudební představení dětí, doprovodný
program….

DUBEN – přednáška Medové království a výrobky z
medu

KVĚTEN – společná vycházka z Hlubočce, přes Sovinec,
na Setiny u Pusté Polomi a zpět. (Lesní stezka)

ČERVEN - BESEDA – „Bylinky, léčiva a mastičky aneb
magistra radí“ Barbora Masopustová, Slezské
bylinkářství

ČERVENEC A SRPEN – BEZ AKCÍ

ZÁŘÍ – Zájezd WROCLAW s průvodkyni

ŘÍJEN –– BESEDA s prezentací o Zámku – Vyprávění
historie zámku v Bílovci – kastelán p. Eduard Valeš

LISTOPAD – PODZIMNÍ TVOŘENÍ

PROSINEC – Vánoční punč a Vánoční písně v podání
zdejší hlubočské skupiny POHODA.
Budeme se těšit na společná setkání.

ZAHÁJENÍ ADVENTU 2021
První adventní neděle.
Vážení občané obce Hlubočec. Dnem 28. listopadu 2021 neděle byla dnem, kdy začal
advent, který nám zvěstuje příchod vánočních svátků. V dřívějších dobách bývaly tyto čtyři
neděle před vánocemi dobou zklidnění. Naproti tomu, my si za poslední desítky let
pamatujeme, že tato doba je přesně naopak časem všudypřítomného stresu a věčného
shonu.
Letošní rok je oproti minulým létům výjimečný. Nepříznivá situace s vývojem Pandemie
covidu-19, nás donutila změnit obvyklý rytmus našeho života. Při jarní vlně, kdy
nakažených nebylo příliš mnoho, jsme dokázali omezit náš pohyb a zároveň si nezištně
pomáhat. Nynější podzimní vlna, kdy je mnoho nemocných i zemřelých, v nás vyvolává
značný stres a často i smutek a mnohdy i beznaděj. Pokud to bude jen trochu možné,
postačí otevřít svoji mysl i srdce a prožít tyto dny v klidu.
Při zahájení Adventu rozsvícením vánočního stromu a hlubočského Betlému, nám
vyhlášený nouzový stav vládou ČR nedovolil být s Vaší občanskou přítomností, což nás
velice mrzí. Přesto všechno
velice
děkujeme
za
spolupráci, při výzdobě
stromečku a umístění
betlému, místním hasičům
SDH Hlubočec, obecnímu
zaměstnanci
Milanu
Vaňkovi,
kteří
nám
pomohli vytvořit pravou
vánoční atmosféru.
Veliké poděkování patří
kulturnímu
doprovodu
zpívající hlubočské SCHOLY
a jejich hostů, dětem z MŠ
Hlubočec
včetně
p.
učitelek, kteří nacvičovali
na vánoční atmosféru ADVENTU pro naše občany, aniž by mohli jak SCHOLA, tak děti
vystoupit. Za přípravu byly děti obdarovány adventním kalendářem a pitíčkem. Paní
učitelky dostaly také dáreček a velké poděkování z vedení obce za celkovou přípravu. Také
vánoční jarmark byl jako vždy skvěle připraven, ale díky nouzovému stavu, musel být
zrušen. Tímto moc děkujeme všem, kteří se přičinili přípravami.
Jedinečné a krásné je, že nás hlubočské spojuje práce a čas, pro vytváření kouzla Vánoc pro
všechny občany, aby se každý radoval a usmíval.
Pevné zdraví a klidné prožití těchto svátečních dnů vám přeje vedení obce Hlubočec.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÉ VE DNECH 8. a 9. října 2021
Výsledky hlasování za OBEC HLUBOČEC
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
1
1 100,00 453
313
69,09
313
312 99,68
Strana
číslo
název
1
Strana zelených
2
Švýcarská demokracie
3
VOLNÝ blok
4
Svoboda a př. demokracie (SPD)
5
Česká str.sociálně demokrat.
7
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
8
Trikolora Svobodní Soukromníci
9
Aliance pro budoucnost
10 Hnutí Prameny
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty
13
14
15
16
17
18
20
21
22

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
SENIOŘI 21
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch.strana)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická str.Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu
Moravané

Platné hlasy
celkem
v%
3
0,96
0
0,00
9
2,88
46
14,74
12
3,84
0
0,00
10
3,20
2
0,64
0
0,00
21
6,73
70
0
1
0
41
19
76
1
1

Děkujeme občanům, že přišli k volbám.

22,43
0,00
0,32
0,00
13,14
6,08
24,35
0,32
0,32

NADACE ČEZ

V letošním roce 2021 byla zaslána žádost o finanční příspěvek ve výši 60 608,-Kč čerpanou z
NADACE ČEZ. Žádost byla předpřipravena panem Milanem Nedvídkem a Petrem Nedvídkem,
kteří se o tyto zdravotní potřeby a čerpání
nadačního fondu blíže zajímali. Velice děkujeme.
Další administrativní činností včetně vypracování,
již bylo na veliteli JSDHO Hlubočec, p. Jiřím
Lindovském a zaměstnanci obecního úřadu.
Hlubočec je další obcí, která může občanům
poskytnout první pomoc do příjezdu záchranné
služby.
Zdravotnická záchranná služba MSK chystá
spuštění tzv. FIRST RESPONDER systému na
území Moravskoslezského kraje. Jde o zapojení
školených zachránců do poskytování první pomoci pacientům v ohrožení života na místě
události, a to ještě před příjezdem posádky ZZS. Systém je již využíván úspěšně nejen v
zahraničí, ale i v několika krajích České republiky.
Jedinečnost spočívá v propojení záchranné služby s vyškolenými zachránci, kteří jsou v
dosahu místa události, na němž se nachází pacient ve stavu ohrožujícím život. Operační
středisko je v indikovaných případech aktivuje prostřednictvím speciální mobilní aplikace.
Vyškolený zachránce, je-li právě poblíž, tak může poskytnout základní první pomoc dříve, než
posádka ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího stanoviště. Takový včasný zásah může být nesmírně
důležitý a zvyšuje naději pacienta na přežití.
V zásahové jednotce Obce Hlubočec máme dva profesionální hasiče, kteří projdou školením
a připraveni v naší hornaté oblasti zasáhnout.
Pořídilo se:
Automatický defibrilátor AED Philips
HeartStart FRx, Dětský klíč k AED Philip,
Nalepovací elektrody pro AED defibrilátor
Philips medical, Glukometr Glucolab Sada
vč. 25 proužků, Batoh Water stop –
vybavený PROFIREMAN,Batoh. Bexatec WS
Small MZ SR 189/2019, obsahující vše
potřebné k zásahu první pomoci.
Celková hodnota nadačního příspěvku činí
60 608,- Kč.

ČINNOST MŠ HLUBOČEC V ROCE 2020/2021
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo mateřskou školu v Hlubočci 16 dětí. Z toho bylo 9
děvčat a 7 chlapců.
V lednu roku 2021 se jeden chlapec z MŠ odhlásil a začal navštěvovat MŠ v Pusté Polomi.
V únoru 2021 se do mateřské školy přihlásily 3 děti, z toho 2 dívky a 1 chlapec. Od února tedy
naší mateřskou školu navštěvovalo 18 dětí, z toho 7 chlapců a 11 dívek.
Rok to byl velmi zvláštní, zatížený koronavirovou epidemií, která měla za následek uzavření
mateřské školy. První uzavření proběhlo v době od 26. 10. – 8. 11 2020, a to z důvodu výskytu
koronavirové nákazy u zaměstnanců v MŠ Budišovice. Pan ředitel Mg. Vlastimil Hrádek se
z preventivních důvodů rozhodl uzavřít také naší mateřskou školu a provoz byl ponechán
pouze pro děti zaměstnaných rodičů v mateřské škole v Pusté Polomi.
Počínaje měsícem březnem se opět mateřská škola uzavřela. Tentokrát to bylo na základě
mimořádných opatření vydaných vládou ČR. Po dobu uzavření MŠ probíhala pro děti
v posledním ročníku docházky do MŠ distanční výuka. Těmto pěti dětem byly do domovních
schránek a na e-maily doručovány úkoly, které po jejich splnění přinesly při znovuotevření do
mateřské školy. Zde jsou úkoly uloženy pro případ kontroly ČŠI (Česká školní inspekce). Tento
stav trval od 1. 03. 2021 do 11. 4. 2021.
Od 12. 4. 2021 byly brány mateřských škol v celé ČR otevřeny pouze pro děti s povinnou
předškolní docházkou a děti rodičů pracujících v IZS (Integrovaný záchranný systém).
Až 10. 5. 2021 se obnovil normální provoz mateřské školy pro všechny přihlášené děti.
Z epidemiologických důvodů již druhým rokem neproběhly tradiční akce pro veřejnost
pořádané naší mateřskou školou. Neuskutečnil se lampiónový průvod, rozsvěcování
vánočního stromu, maškarní ples ani Den matek. Jedinou akcí, kterou jsme pořádali, bylo
rozloučení s předškoláky a jejich pasování na školáky. Tato akce se však konala pouze pro 5
dětí a jejich rodiče a prarodiče.
Budeme se těšit, že školní rok 2021/2022 bude lepší.
Děkujeme za podporu, přízeň a spolupráci zaměstnancům OÚ Hlubočec. Taktéž děkujeme za
výbornou spolupráci rodičům dětí navštěvujících MŠ.
Všem občanům obce Hlubočec přejeme klidné a pohodové prožití vánočních svátků a pevné
zdraví v roce 2022.
Těšíme se na blízká setkání.

Bc. Jiřina Škvárová, vedoucí MŠ Hlubočec

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2021
Vážení čtenáři,
v září roku 2021 byl do místní knihovny v Hlubočci nainstalován nový počítačový program pro
knihovny s názvem Lanius. Tento program se během měsíce října zprovozňoval, odstraňovaly
se nedostatky a od 1. listopadu je v naší knihovně využíván. Jedná se o systém půjčování a
vrácení knížek pomocí čárového kódu, který má každá kniha přidělený. Zjednodušuje a
zpřehledňuje se tím výpůjčka knih a periodik. Zda tento program bude přínosem pro naši
knihovnu, se uvidí až s odstupem času, ale osobně si myslím, že přispěl k modernizaci
knihovny.
Naše knihovna také nově nabízí pro rodiče s dětmi „dětský koutek“, kde si děti mohou něco
krásného nakreslit, vybarvit si omalovánku či si případně prohlédnout dětské knížky, které
jim pak rodiče mohou v naší knihovně zapůjčit.
Knihovna byla zrevidována a byly zakoupeny nové tituly, které se v průběhu roku postupně
stále doplňují.
Spolupracujeme se Základní školou v Pusté Polomi, kde doplňujeme knihovnu knižními tituly
dle povinné četby. Žáci si mohou přijít zapůjčit knihu, kterou budou k výuce potřebovat.
Pakliže by daný titul nebyl k mání, jsme ochotni provést zápůjčku s knihovnou v Hradci nad
Moravicí, kde knižní tituly dodají. Obratem
Vám dáme vědět.
Výpůjční doba naší knihovny je 2 měsíce
a celoroční poplatek za evidenci
v knihovně činí pro dospělého čtenáře
30,- Kč, a pro dětského čtenáře pak 20,Kč.
Přijďte si do knihovny pro dobrou knihu
a udělejte si čas pro sebe. Také budeme
rádi, když nám řeknete, jaký čtenářský
žánr Vás baví a co Vám v knihovně schází.
Tímto můžeme pro další léta knihy
zakoupit pro Vaši spokojenost.
V letošním
roce
také
knihovna
v Hlubočci pořádala první ročník akce
s názvem „Noc s Andersenem“. Tato
akce se konala 24. 9. 2021 od 17.00
hodin. Zúčastnilo se jí na 30 dětí s rodiči,
kteří si nejprve prohlédli místní knihovnu,
poté plnili v sále obecního domu kvízy, jež
pro ně byly v rámci této akce nachystány,

společně povečeřeli a v 19,30 se vydali na
dobrodružnou Stezku odvahy, kterou pro
všechny připravili pánové Jiří Kukelka a Petr
Nedvídek. Za splnění kvízů a projití stezkou
odvahy byly děti náležitě odměněny
dobrůtkami a diplomem. Poté se v sále
Obecního domu promítala animovaná
pohádka Pinocchio, po jejímž shlédnutí
se některé děti se svými rodiči odebrali
domů a některé děti se chystaly ulehnout
do svých přinesených spacáků a přenocovat
v sále. Těmto dětem jsme ještě promítli filmovou
pohádku „Popelka“.
Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat Ing.
Jiřímu Kukelkovi, Bc. Petru Nedvídkovi, DiS., za
velmi precizní práci. Velké poděkování si také
zaslouží paní Martina Petrášová, která je velice
akční, organizačně schopná a s pořádáním akce mi
velice pomohla. Stejně tak jí patří dík za probdělou
noc, kterou jsme společně strávily na obecním
úřadě při hlídání dětí, jež se rozhodly v sále

Obecního domu přenocovat. Pro tyto děti byla
ráno připravená výborná snídaně v podobě
rohlíku s nutellou, k níž se podával ovocný čaj.
Podle ohlasu dětí a rodičů se akce povedla, proto
bychom v jejím pořádání chtěli pokračovat i
v následujících letech. Určitě se z prvního
ročníku této akce poučíme, aby nevznikaly menší
obtíže, které jsme odstraňovaly na místě.
V příštím roce si připravíme další soutěže a jiné
aktivity, rozhodně se budete mít na co těšit. Děkujeme za Vaši účast, které si velice vážíme.
Bc. Jiřina Škvárová, Knihovnice tel: 725 132 226
knihovnahlubocec@seznam.cz

ČINNOST SDH a JSDHO HLUBOČEC V ROCE 2021
Vážení občané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností Jednotky požární ochrany zřízenou obcí Hlubočec za
rok 2021.
Mezi tu největší akci bych zde zařadil zorganizování soutěže v požárním sportu, která měla
proběhnout v květnu, pro dva okrsky sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska na obecním
hřišti. Nicméně situace s omezením počtu lidí, kdy stále zde hrozilo riziko nákazy, situace
nebyla příznivá, a tak výbor rozhodl soutěž zrušit a přesunout ji na příští rok. Doufáme však,
že se tato sportovní akce uskuteční. Tímto Vás chci pozvat na tuto nevšední sportovní událost,
která by měla proběhnout 7. května 2022.
Pandemická situace nás v činnosti omezila, nicméně na fungování a práci jednotky s jistým
omezením neměla zásadní vliv.
Jednotka v letošním roce vyjela celkem k 9
událostem. Z toho 6 v obci Hlubočec a 3
v okolních obcích. Prováděly se technické
zásahy, jako jsou vyhledávání ozónové
sondy spadlé v údolí Setiny, kdy se
pročesával les o rozloze přibližně 50
hektarů. Jednotka zasahovala v obci
Šilheřovice po bleskových záplavách.
Od ranních hodin prováděla zde čerpání
sklepů, vyklízení domů, stavění protipovodňových hrází a večer se přesunula zpět do obce
Hlubočec, kde likvidovala následky po přívalovém dešti, až do druhého dne. Dne 14. 7. 2021
se přes náš okres přehnal silný vítr, jak jste jistě zaznamenali, a došlo k výpadkům proudu
včetně naší obce. Byly vyslány všechny jednotky na řešení následků na svém katastru. V naší
obci bylo přetrhané elektrické vedení na „Hamrech“ a na „Štěkovci“, vyvrácené stromy,
polámané větve takřka na většině části obce. Jednotka prováděla likvidační a bezpečnostní
opatření: ořezy, kácení nakloněných stromů a úklid větví z komunikace.
Na vyžádání obce členové jednotky prováděli asistenci u sběru nebezpečného odpadu,
pomáhali u stavění betlému, zdobení vánočního stromu a asistovali při pálení klestí.
V měsíci srpnu jsme se účastnili taktického cvičení v obci Kyjovice, na simulovaný požár dílny
firmy zabývající se kovovýrobou. Cvičení se účastnilo pět jednotek včetně HZS. Dle hodnocení
proběhlo v pořádku a bez závad. My jsme vždy rádi, když se můžeme setkat na těchto
cvičeních s ostatními jednotkami, než na skutečné události, a to nejen v naší obci.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům JPO Hlubočec za spolupráci a činnost nejen pro
naši obec.
Hasiči obce Hlubočec přejí všem šťastné prožití vánočních svátků, bez větších omezení a
šťastný a lepší nový rok než ten předchozí.
Jiří Lindovský, velitel Jednotky obce Hlubočec

IN.F. OBÁLKY PRO SENIORY
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává IN.F.Obálka (= Informace
jako Forma Ochrany), zaměřená na zvýšení kvality
života a podporu bezpečí seniorů i osob se zdravotním
postižením.
IN.F. Obálka slouží k předání důležitých informací o
Vaší osobě složkám záchranného systému – hasičům,
zdravotníkům, policii - v případě, že se ocitnete
v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života ve Vaší
domácnosti např. při náhlých zdravotních potížích či nebezpečí. Přispěje tak k řešení krizové
situace a poskytnutí efektivní pomoci.
POKYNY K VYPLNĚNÍ
IN.F.Obálka obsahuje formulář k vyplnění Vašich osobních
údajů, informací o alergiích, nemocech, užívání léků,
kontaktů na blízké osoby a kontakt na praktického lékaře.
Vyplnění formuláře je dobrovolné, prosíme o uvádění
pravdivých údajů. Pokud si nevíte rady s vyplněním údajů,
požádejte o pomoc své blízké či přátele. Důležitý je také
datum vyplnění, pro aktualizaci údajů.
ALERGIE A NEMOCI – současné i minulé, v případě nedávné
hospitalizace můžete přiložit i poslední propouštěcí zprávu.
LÉKY – názvy léků z krabičky, důležité je dopsat způsob
dávkování léků (např. 1-0-1)
KONTAKTY – vyplňte osoby blízké, nebo ty, kterým
důvěřujete, např. rodinní příslušníci, sousedé, přátelé, a
přejete si, aby byly informovány o Vašem zdravotním stavu.
VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ – vložte do přiložené barevné
obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní
přihrádky dveří tak, aby byla viditelná a nebyla zakrytá
láhvemi či potravinami. Dveře od lednice z venkovní strany
opatřete přiloženou magnetkou či samolepkou, nejlépe
v úrovni očí dospělého člověka. Pamatujte na to, že po
uplynutí určité doby je nutné údaje ve formuláři upravit, aby
byly aktuální.
Nový formulář získáte na obecním úřadě. Pro další
informace se informujete na sekretariátu OÚ Hlubočec.

Ořez stromoví a křoví se týče taktéž přesahu v blízkosti veřejného osvětlení v rámci k.ú. Hlubočec

VÝZVA MAJITELŮM PSŮ
Stále větší množství občanů si chodí na obecní úřad
stěžovat na neukázněnost majitelů psů a
znečišťování veřejných ploch psími exkrementy.
Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů
nepotřebují, aby jejich chování korigovala nějaká
vyhláška nebo nařízení, Plní si své povinnosti i bez
nich. Bohužel však řada pejskařů zodpovědných
není.
Po obci jsou rozmístěny koše se sáčky na psí
exkrementy (1x směr hřbitov; 1x komunikace směr
skála; 1x u sportovního areálu; 1x obecní studna) a
povinnost majitele psa uklízet si po svém miláčkovi
by měla být samozřejmostí! A nejenom v obecních
částech, ale i na loukách a volných prostranstvích, která k tomuto nejsou určena. A co víc,
psí exkrementy představují riziko z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou
být v případě, že s nimi přijdou do styku děti.
Apelujeme proto důrazně na majitele psů, aby si plnili své povinnosti a po svých psech uklízeli.
Zároveň děkujeme všem, kteří úklid po svých pejscích dodržují.
Nejvíce však děkujeme těm občanům, kteří psí exkrementy sbírají po pejskařích, když jdou na
procházku, a není jim lhostejná čistota a bezpečnost obce.

1. Přihlásit svého psa do 15 dnů od jeho pořízení na obecním úřadě a zaplatit
za něj poplatek (viz Obecně závazná vyhláška č. 2019/2, o místním
poplatku ze psů). Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
2. Označit psa identifikační známkou, ČIPEM. Při ztrátě pejska bude lépe
identifikovatelný.
3. Vždy po psovi na veřejném prostranství uklidit. Porušení této povinnosti
může být správním orgánem posouzeno jako přestupek podle § 47 odst. 1
písm. e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který může být uložena
pokuta až do výše 30 000,- Kč.
4. Zajistit vakcinaci psa proti vzteklině.
5. Neumožnit psovi volný vstup do záhonů veřejného prostranství, keřových
porostů a jiných míst, která mohou být pohybem psa poškozena.
6. Pro volné běhání psa bez vodítka a náhubku využít prostor domácích
pozemků svého majitele, kde pejsek své prostory zná pro volný pohyb.
7. Zajistit psa tak, aby někoho na ulici neobtěžoval.
8. Dbát na to, aby byl pes při pohybu po veřejných prostranstvích vždy na vodítku a s náhubkem a pod neustálým
dohledem a přímým vlivem pejskaře.
9. Řádně se o psa starat, poskytovat mu náležitou péči, a dbát o jeho fyziologické potřeby.
10. Naučit psa poslušnosti a několika základním povelům.

ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ
Zimní údržbu chodníků v naší obci zajišťuje obec
svým jediným zaměstnancem i obecní technikou.
Údržba se provádí průběžně podle vývoje
počasí bez ohledu na denní či noční dobu
nebo dny pracovního volna. Ideální je shrabat
sníh co nejdříve po jeho dopadu. Vzhledem
k rozlehlosti obce je problematické postarat se
o okamžité ošetření chodníků ve všech jejich
částech.
Vedení obce proto děkuje všem spoluobčanům, kteří neváhají a pomáhají s odklizením
sněhu z chodníků před svými domy a přispívají tak k zajištění jejich schůdnosti a
bezpečnosti.
V souvislosti s udržováním zasněžených chodníků a pravidelnými svozy směsných
komunálních či BIO odpadů dále žádáme občany, aby v době sněhové nadílky
vystavovali popelnice tak, aby nebránily průjezdu techniky, která se pohybuje po
chodnících při provádění zimní údržby. Taktéž žádáme občany, aby svá osobní vozidla
neparkovali na místních komunikacích, brání tak průjezdu traktoru zimní údržby.
Vzhledem k množství sněhu podél cest může být vystavení popelnic v některých
případech komplikované, ale spoléháme na Vaši zručnost, vstřícnost a pochopení.

Farnost Pustá Polom
Vás srdečně zve
na tradiční
FARNÍ PLES








28. ledna 2022
ve 20.00 hodin
v sále obecního domu v Hlubočci
vstupné 100,- Kč
večeře 100,- Kč (nutno objednat)
k tanci hraje skupina „POHODA“
čeká na Vás bohatá TOMBOLA

Doprava autobusem zajištěna – jízdné 50,- Kč
Odjezd z Kyjovic v 19.20 hodin,
Přes Budišovice, Pustou Polom.
Doprava zpět autobusem ve 02.30 hodin

Vstupenky lze objednat:
Dagmar Trojančíková 604 872 321

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HLUBOČCI

ZVE VŠECHNY DĚTI A RODIČE
NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

KDE: sál obecního domu
KDY: 13. 02. 2022 v 15.00 hodin

Programem Vás bude provázet:
Hudba: DJ Michal Seidl
Program: Jakub Štýbar
VSTUPNÉ:
děti s maskou – vstup ZDARMA
děti bez masky: 10,- Kč a dospělí 30,- Kč

Příspěvky do tomboly můžete
odevzdat v MŠ Hlubočec.

Děkujeme předem za spolupráci.
Radost dětí je odměna pro všechny,
kdo se podílí na organizaci maškarního plesu.

Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce
ve Vašem chytrém telefonu?
Právě pro Vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace Vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní Vás na nově vložené zprávy, dozvíte
se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

Jaké informace v aplikaci najdete?





pozvánky na kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
záznamy z úřední desky

Co k aktivaci aplikace potřebujete?




mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store.
Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
Klikněte na Instalovat.
Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
Po otevření přidejte Vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR kódů.

Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete na www.aplikacevobraze.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2022 Vám přejeme
mnoho osobních a pracovních úspěchů, pevné zdraví, lásku a pohodu.
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