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BREZOLUPSKÝ

č. 104,   ročník 27
prosinec 2 0 2 0
cena 10 Kč 

z p r a v o d a j

Některé ze záměrů 

obce Březolupy 

pro rok 2021

Domovní čísla 

slaví 250 let

Pozvánka 

na farní betlém
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Slovo na úvod

Slyšíte již vánoční rolničky? Pokud pominu ty v různých reklamách či v obchodech (pokud 
budou otevřeny), tak ty skutečné v době, kdy otevíráte tento zpravodaj, ještě samozřejmě slyšet 
nemůžete, byť už se nám to všem nezadržitelně blíží.

I letos se při konci roku blíží, koronaviru navzdory, čas vánoční a následně pak také čas 
bilancování roku končícího a plánů do roku příštího.

Dovoluji si Vám i letos popřát příjemné prožití svátků vánočních. 
Doufám, že k vánoční pohodě ve Vašich rodinách, ale také ve Vašich různých pracovních, 

kamarádských či sousedských kolektivech, přispěje nejen pěkné zimní počasí s odpovídající 
sněhovou nadílkou, ale také lepšící se epidemiologická situace, která nám umožní možná opa-
trné, ale přece jen umožní setkávání mezi lidmi, abychom si mohli vánoční pohodu osobně 
předat i mezi sebou navzájem. 

Snad jen pro letošek při přání veselých Vánoc a přání šťastného nového roku budeme nej-
spíše muset upustit od běžného podání ruky a nahradíme ho jen případným dotykem loktů, 
podobnému známému gestu z večerníčku „A je to !“ 

No a pokud by situace komunitní setkávání neumožnila, i tak si nenechme čas vánoční 
pohody případnými nutnými vládními opatřeními narušit, vždyť ty veselé Vánoce a šťastný 
nový rok můžeme popřát i papírovým vánočním přáním, telefonicky, různými on-line kanály, 
či jinak.

Blíží se konec letošního roku a jako každoročně si zde dovolím také poděkovat všem, kteří 
se podíleli na spravování věcí veřejných, jako i na rozvoji naší obce v roce 2020. Chtěl bych tedy 
poděkovat všem zastupitelům, včetně pana místostarosty a radních, všem obecním zaměstnan-
cům, všem spolupracovníkům s obcí a nechci zapomenout ani na všechny aktivní členy míst-
ních spolků v čele s jejich předsedy.

Děkuji a vážím si Vaší spolupráce s obcí a doufám, že i pro rok 2021, a také roky příští, bu-
deme společně tahat za ten provaz správným směrem a posouvat tu naši obec kupředu.

Vzhledem k proběhlé I. a probíhající II. koronavirové vlně nemůžu se speciálním „koro-
navirovým“ poděkováním zapomenout ani na všechny ty, kteří i v této těžké době plnili své 
povinnosti na jedničku, a to ať již na celonárodní, ale také i té obecní úrovni. Zde mám na mysli 
především pracovníky naší obchodní sítě (OD Jednota, pekárna, průmyslové zboží Klempos, … ), 
pošty, základní školy, včetně kuchyně, obce, Charity UH, zdravotníky na středisku, dodavatele 
služeb s přímým dopadem do našeho území, jako je svoz odpadů, podniky zajišťující obědy 
i pro naše spoluobčany, řidiče BUSů a rozvážkových služeb a také samozřejmě i dobrovolní-
ky, kteří nám pomohli s dodáním materiálu, s výrobou či distribucí „jarních“ roušek. Velké 
poděkování také všem sousedům, kterým nebyl osud jejich starších či jinak více ohrožených 
sousedů lhostejný, a pomohli (pomáhají a také pomůžou) jim, a to nejen v této těžké době, např. 
s nákupem a podobně. 

Takže Vám všem děkuji a ještě jednou přeji: „Veselé Vánoce a šťastný nový rok!“.
Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce

V období červenec až září se konalo pouze jedno zasedání zastupitelstva obce Březolupy a to 
dne 23. září 2020. Zastupitelstvo se mimořádně konalo ve sklepních prostorách víceúčelové haly 
z důvodu potřeby odstupů při koronavirové epidemii.

Zastupitelstvo schválilo:
• Zařazení území obce Březolupy do území působnosti Místní akční skupiny Dolní Poolšaví na 

programové období let 2021-2027. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podpisem schvalovací-
ho protokolu.

• Výkup pozemků obcí pod polní cestou podél potoka v části obce Včelínky dle GP1232-97/2019 
z 5. 9. 2019 s cenou 100 Kč/m2.

• Smlouvu č. ÚZSVM/BUH/2321/2020-BUHM o bezúplatném převodu pozemku 3580/8, k. ú. 
Březolupy od České republiky - ÚZSVM obci Březolupy.

• Program rozvoje obce Březolupy pro období 2020-2025.
• Výroční mimořádné odměny resp. fi nanční dar za rok 2020 pro starostu a neuvolněné zastupi-

tele.
• Výroční odměny resp. fi nanční dar za rok 2020 pro zaměstnance obce, účinkující a spolupracov-

níky obce.
• Finanční dar pro účetní Bronislavu Petříkovou za dlouhodobou práci pro obec.
• Delegování schválení výroční odměny resp. fi nančního daru za rok 2020 pro účinkující na radu 

obce.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové opatře-

ní č. 4/2020.
• Aktualizaci principů pro nabídku resp. zveřejnění záměru na prodej pozemků + poskytnutí pří-

spěvků na zbudování síti k nim v rámci Průmyslové zóny ČOV + zveřejnění záměru na úřední 
desce.

• Změnu rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 5/2020.

Z práce rady obce

Rada obce se zabývala přípravou záměrů pro další období, kontrolou realizovaných staveb, pří-
pravou podkladů pro jednání zastupitelstva i řešením žádostí občanů a místních spolků. Dále schva-
lovala smlouvy o smlouvách budoucích se správci sítí na věcná břemena a řešila ostatní agendu.

Z další činnosti v období od 16. září do 11. listopadu uvádím výběr těch nejdůležitějších.
1. Proběhlo jednání se zástupci hodové chasy Martinou Šopíkovou a Ondřejem Jurákem (stár-

ky z roku 2019) ve věci hodové obchůzky po obci. Rada obchůzku z důvodu pandemie 
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koronaviru a možnosti shlukování většího počtu lidí nedoporučila. Důvodem obchůzky 
byla snaha o nepřerušení tradic, rada doporučila spíše setkání chasy ve sklepě víceúčelové 
haly s bezplatným nájmem při dodržení v té době platných protiepidemiologických opat-
ření.

2. Seznámila se a schválila, po pochůzce na místě, navrhované drobné stavební úpravy (zbou-
rání menších příček, odstranění lišt, koberců a žaluzií, provedení nátěru podlahy) prostor 
na zámku (2x u vstupu na Obecní úřad, 1x pod západním schodištěm), které potřebuje 
realizovat fi rma Farný pro svoji činnost.  

3. Zabývala se dalšími podzimními akcemi na území obce z důvodu epidemiologických opat-
ření. Pořádání „Setkání s dříve narozenými občany“ a „Vánočního jarmarku“ zrušila bez 
náhrady. 

4. Schválila návrh výsadby stromů dokumentace „Rekonstrukce Zámeckého parku“ od 
Ing. Kláry Kὄnigové, Staré Město. Zpracovatelka bude pokračovat na jejím dokončení, aby 
ji bylo možno využít pro zpracování projektu na čerpání dotace z OPŽP. 

5. Starosta informoval o podání žádosti na vydání Územního rozhodnutí na vybudování op-
tické sítě po obci, kterou podal Jaroslav Ševeček na stavební úřad Bílovice. Rada rozhodla 
o zaslání nesouhlasu z důvodu možného zablokování pozemků pro chystané záměry obce, 
nebo důležitější infrastruktury.

6. Zabývala se sousedským sporem v části obce „U pálenice“. Důvodem je rušení klidu při 
činnosti jednoho z obyvatel při užívání nepovolené dílny v zahradě. Starosta vyzve původce 
hluku k respektován soukromí sousedů a pokusí se věc vyřešit domluvou.

7. Schválila nákup defi brilátoru od fi rmy AED Lien CZ, s.r.o. Zašová v ceně 88 117,04 Kč 
(vč. DPH). Zařízení bude umístěno do nového přístřešku pro cestující, který bude osazen 
při akci „Bus terminál“. 

8. Vybrala dodavatele prodloužení vodovodního řadu v prostoru modernizovaného Bus ter-
minálu. Práce provede fi rma  SVS-CORRECT spol. s r.o. v ceně 209 365 Kč (bez DPH).

9. Schválila nabídku pana Jana Andrýska, Zlín na provedení zahradnických prací podél polní 
cesty v části Zelnice za zahrádkářskou kolonkou v ceně 33 710 Kč (vč. DPH).  

10. Seznámila se s předběžnými výsledky hospodaření s odpady v roce 2020 a doporučila za-
stupitelstvu obce ponechat pro rok 2021 hodnotu ekobodu na stejné výši jako v roce 2020, 
tj. 7 Kč.

11. Seznámila se s žádostí MO Českého zahrádkářského svazu na změnu čerpání obecní dota-
ce a rozhodla, že jí částečně vyhoví (pouze náklady z 2020), ale vzhledem k opakovaným 
změnám i v minulých letech podávaných radě obce až po realizaci změny, je to letos již 
naposledy.

12. Z důvodu nových protiepidemiologických opatření nedoporučila pořádání závodů 
na plochodrážním stadionu dne 10. října.

13. Schválila dodatek č.3 veřejnoprávní smlouvy pro systém RUIAN mezi Obcí Březolupy 
a Obcí Bílovice beze změny ceny a s platností od 1.1.2021 do 31.12.2023.
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14. Schválila objednání, úpravu a tisky dokumentace projektu Využívání srážkových vod - Bře-
zolupy. Práce v ceně 4 000 Kč (bez DPH) zajistí fi rma Passive Architecture s. r. o. Uh. Brod. 

15. Vybrala jako zpracovatele přezkumu hospodaření obce za rok 2020 fi rmu Ing. Ivan Kučera 
s. r. o. Uh. Hradiště v ceně 40 000 Kč (bez DPH), který zpracovával audit obce již v minulých 
letech. 

16. Schválila znění záměru a principů pro prodej pozemků PZ ČOV, které budou zveřejněny 
na úřední desce.

17. Projednala žádost vlastníka pozemku p. č. 6212 v části Čístré (u domu č. p. 228) na jeho 
odkup. Rada rozhodla, že případný prodej bude řešen po ukončení mapování po obci 
s ostatními obdobnými pozemky. Rada souhlasí s užíváním dle dosavadního stavu pro pří-
jezd do dvora tohoto RD.

18. Schválila dodatek č.3 smlouvy o dílo stavby Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí k. ú. 
Březolupy, který řeší neprovádění prací na objektu altánu a lávky v ceně 503 733,37 Kč (bez 
DPH).

19. Schválila dodatek č.1 smlouvy o dílo stavby Autobusový terminál Březolupy, který řeší 
neprovádění prací: změnu konstrukce a povrchu jednosměrné části terminálu a jeho od-
vodnění, převod fi nancování zastávkového pruhu na ŘSZK, zrušení závlahy ploch pitnou 
vodou a sběrem z komunikace, změnu přístřešku a další ve výši 2.303 650 Kč (bez DPH) 
a dodatečné práce: prodloužení stoky F4, výsadba dalších dvou stromů v prostoru dlážděné 
části a další ve výši 892 911 Kč (bez DPH). 

20. Schválila výběr zpracovatele výběrového řízení na zakázku Obnova zeleně Mižnického 
a Strašovského žlebu - II. etapa fi rmu IS projekt s.r.o. Uh. Brod s cenou 25 000 Kč (bez 
DPH).

21. Schválila seznamy nových nájemců obecních remízků v části „Čertoryje“ (nad skládkou), 
naproti „Lulišovému“ a v lokalitě „Nade Drahama - Nový Dvůr“. 

22. Schválila nákup 2 ks nových chladniček (jedna prosklená a jedna běžná i s mrazákem) 
v ceně do 30 000 Kč (vč. DPH) do víceúčelové haly, které budou umístěny ve sklepě a bufetu 
a nahradí původní, které již nevyhovují svému účelu.  

23. Schválila navazující práce na zakázku Rekonstrukce scénického osvětlení jeviště víceúčelové 
haly v ceně do 36 000 Kč (není plátce DPH) zhotovitele Jakuba Svozila, Míkovice.

24. Zabývala se podnětem jednoho z nájemců hrobu ve věci pokácení lípy u hlavního vchodu 
na hřbitov. Důvodem je zejména listí a drobné větve a s tím spojený častý úklid hrobu. Rada 
rozhodla, že strom se kácet nebude, je sledován v systému Stromy pod kontrolou, a pokud 
při něm budou navrženy zásahy do koruny, tak budou provedeny.

25. Zabývala se nabídkou pana Libenského na dodávku bílého plátna šíře 6,0 m pro alternativní 
promítání na pozadí jeviště v ceně 25 000 Kč (bez DPH). Bylo rozhodnuto, že promítání na 
plátno bude před objednáním nejdříve vyzkoušeno a následně objednáno.

26. Schválila výsadbu 10 ks dubů, nebo obdobných stromů, podél polní cesty Nad Drahy 
u lokality Remíza. 
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27. Schválila zřízení nové přípojky NN (zemním kabelem) pro budovu víceúčelové haly, která 
nahradí současnou nadzemní.

28. Schválila provedení prací dozerem na úpravě hnojiště v hodnotě 57 475 Kč (vč. DPH), které 
provede fi rma ADPe stavební s.r.o. Napajedla. 

29. Schválila úpravu požárních dveří na zdravotním středisku v ceně 55 630 (bez DPH) + pro 
každé ze starších dveří a 120 + 150 Kč/m obvodu úprav (bez DPH). 

30. Projednala a schválila žádost SK Březolupy z. s. na zaslání prostředků na dotační účet pro 
stavbu Šatny pro sportovce, I. etapa po doručení rozhodnutí o dotaci od MŠMT se splatností 
do 31. 10. 2020. Jde o prostředky ve výši 2 000 000 Kč jako příspěvek obce a 497 352,70 Kč 
jako 50% jako dotaci spolku. 

31. Zabývala se žádostí SDH na povolení venkovní produkce (za halou) při oslavě 135 let od 
vzniku SDH dne 17.7.2021. Rada doporučila přesunout oslavy na termín pouti (bufet, ta-
nečňák i rezervní hala zdarma, pokud bude dobrovolné vstupné, pak i příspěvek na kapelu 
3 000 Kč), kdy je tato produkce běžně povolována, nebo oslavy v jiný termín přesunout do 
prostor víceúčelové haly s nájemným dle ceníku.

32. Schválila zpracování projektu optické sítě (HDPE) v lokalitě „Nad Uličkou“ u fi rmy M Plus 
elektro s.r.o., Boršice s cenou 21 780 Kč (vč. DPH).

33. Seznámila se s připomínkami stavebníků „ZTV Nad Uličkou“ k fi nančnímu vypořádání 
a jednoznačně se shodla na požadavku na plnění ujednání plánovací smlouvy. 

34. Rozhodla o zadání výběrového řízení na zakázku „DS 2017 - MK Čístré“ fi rmě IS projekt 
s.r.o. Uh. Brod s cenou 25 000 Kč (bez DPH) a dotačního managementu fi rmě ND Agentura 
Zlín, s.r.o. s cenou 70 960 Kč (žádost 9 990 Kč, odměna při dotaci 5% max. 45 000 Kč, do-
tační management 15 970 Kč), vše bez DPH. 

35. Rozhodla o provedení opravy kanalizačních přípojek „MK Drahy“ a „U rybníka“, materiál 
v ceně do 13 000 Kč (vč. DPH) vyvolané realizací „MK a chodníku Drahy“ a „Revitalizací 
rybníka“. 

36. Rozhodla o zadání provedení revize a zátěžové zkoušky tahového zařízení v hale na jevišti 
fi rmě Vlastimír Krejčí, Slavkov u Brna s cenou 10 285 Kč (vč. DPH).

37. Pověřila místostarostu k podání žádosti na OÚ Březolupy o povolení kácení celkem 16 ks 
stromů v zámeckém parku v rámci projektu Rekonstrukce historického parku v Březolu-
pech - 1. etapa.

38. Společně se zástupci vedení ZŠ, MŠ a školní jídelny se seznámila a projednala uvedený ná-
vrh rozpočtu na rok 2021 a předpokládané plnění rozpočtu za 2020 a všechny dokumenty 
doporučila ke zveřejnění.

39. Zabývala se žádostí ZŠ a MŠ Březolupy o změnu plnění rozpočtu a schválila jejich návrh na 
převod provozního příspěvku ve výši 74 415 Kč na investiční dotaci. Důvodem je pořízení 
nového robota do kuchyně.

 
    Ing. Radek Berecka, místostarosta
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Položením věnce k památníku T. G. Masaryka si připomínáme vznik Československé republiky

50 let
Besa Alexander
Glížová Hana
Konečná Ivana
Vaškových Roman
Viceník Petr

60 let
Floriánová Jana
Hozza Ladislav
Juřena Vlastimil
Kozumplík Miloslav
Křen Zdeněk

65 let
Chromková Zdeňka
Šišáková Marie
Šišáková Miroslava
Škrabko Dušan

70 let
Burcevová Ludmila
Hrabcová Ludmila
Jančarová Jarmila
Vodárek Ladislav
Zajíc Jaroslav

75 let
Hanáček Josef
Pilátková Ludmila
Zajíc Břetislav

80 let
Berecková Vlastimila
Míhalová Marie
Stuchlíková Jarmila

85 let
Bernatík Milan
Mizerová Marie
Vyoral Jiří

Jubilanti leden – březen 2021

Zajíc Jaroslav
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Setkání jubilantů s panem starostou

Noví občánci, vítejte mezi námi!
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Vítání občánků se uskutečnilo z důvodu přísných protiepidemiologických opatření na nádvoří zámku.

Z knihovny 

Právě držíte v ruce poslední letošní číslo našeho Březolupského zpravodaje. V hlavě mám 
spoustu myšlenek, ale...

Každý z nás ví, jaký byl letošní rok pro každého z nás. V knihovně jsme se taky moc nevidě-
li, spoustu plánovaných akcí se muselo zrušit. Mohu vás ale ujistit, že knihy se nakupovaly dál 
a tak jich v policích přibyla pěkná řádka. Samozřejmě se plánují akce na rok 2021, a pokud se 
situace zlepší, určitě se na nich uvidíme, pobavíme i poučíme.

Blíží se nejkrásnější svátky v roce, na které se těší malí i velcí, blíží se Vánoce. Vanilkové ro-
hlíčky, linecké cukroví, perníčky provoní každý kout našeho domova. Pro spoustu z nás budou 
letošní Vánoce trošku jiné, ale dárečky pod stromečkem určitě rozzáří oči našich nejmenších, 
společně strávené chvilky s nejbližšími si užijeme, klid a pohodu si uděláme.

Moc Vám všem přeji, abyste všechno zvládli, svátky vánoční si co nejkrásněji a nejveseleji 
užili a do roku 2021: ZDRAVÍ, ZDRAVÍ, ZDRAVÍ, klid a pohodu.

V letošním roce bude knihovna naposledy otevřena v úterý 22. 12. 2020 a v roce 2021 se 
poprvé v knihovně uvidíme 5. ledna 2021.                                                                  Olga Rosíková

A ještě přikládám recept na rychlé vánoční cukroví, které mi moje dětičky ujídaly pod rukama.
250 g hladké mouky, 250 g másla, 2 žloutky, 2 lžíce vody, 2 lžíce vína /může být i ocet/
Všechny ingredience zpracujeme, necháme chvilku v chladu odpočinout. Pak vyválíme, vykra-
jujeme tvary, které po upečení obalujeme ve směsi moučkového a vanilkového cukru.

Krásné Vánoce!
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Některé ze záměrů obce Březolupy pro rok 2021

Rád bych vás seznámil s některými, spíše „měkkými“, záměry naší obce pro rok 2021, 
s možným pokračováním i do dalších let. Pro dnešní číslo zpravodaje bych se rád zaměřil 
na tyto tři záměry:
1. Dotační program obce Březolupy na pořízení IBC kontejneru s potřebným propojovacím 

a redukčním vystrojením, tzv. „miniDešťovka“.
2. Zorganizování výběru výhodného (ekonomicky i službami) dodavatele plynu pro odběratele 

v Březolupech, tzv. „BřezolupskýPlyn2021“.
3. Výzva vlastníkům zemědělských pozemků obdělávaných v lánu na prodej těchto pozemků 

obci pro potřeby dalších směn pro rozvojové záměry obce Březolupy.

1. miniDešťovka
Pro zlepšení nakládání s dešťovou vodou na našem katastru rozhodla obec Březolupy o spuš-

tění svého nového dotačního programu a to na pořízení IBC kontejneru o objemu 1000 litrů 
(1 m3) spolu s patřičným propojovacím a redukčním vystrojením (součástkami) jako jsou reduk-
ce, ventily, napouštěcí hadice, propojovací trubky a podobně dle dalších potřeb a upřesnění. IBC 
kontejner je asi všem dobře známá bílá plastová nádoba na paletě s ochranným rámem, kterou již 
nyní můžete vidět na spoustě zahrádek. Většinou se jedná o jednou použité kontejnery průmyslo-
vými subjekty, jako je např. Hamé či Fatra, pro které je posléze levnější tyto kontejnery nabídnout 
svým zaměstnancům k odkupu, než je převážet zpět k výrobci k opětovnému naplnění. 

Obec Březolupy bude nabízet v rámci svého nového programu jednou použité, vymyté IBC 
kontejnery s doložením nezávadnosti předchozí náplně tak, aby je bylo možno bez obav využít na 
zachytávání dešťové vody a následné zalévání zahrádek. Jeho pořizovací cena bude s dopravou do 
Březolup cca 2 500 Kč a dotace na něj bude 1 000 Kč. Pro propojení a redukci takto pořízených 
kontejnerů, ale také i pro již dříve jinak pořízené kontejnery, které už mají někteří z vás na svých 
zahrádkách, bude možno za velkoobchodní nákupní ceny dokoupit také tzv. vystrojení. 

Pro začátek se uvažuje o limitu 1x dotovaný IBC kontejner za 1 500 Kč + vystrojení do 500 Kč na 
jedno č. p. Distribuce by byla zajišťována přes sběrný dvůr, počínaje cca 04/2021. 

Zastupitelstvo schválilo tento dotační titul k využití pouze pro rok 2021.
Pokud o využití této nabídky uvažujete, sledujte prosím dále naše informační kanály. Někdy 

začátkem roku obdržíte dotazník spojený s případnou předobjednávkou IBC kontejnerů s vy-
strojením, případně i samostatně. Prokázání instalace kontejneru na k.ú. naší obce a zachytávání 
vody obci prokážete fotografi í (např. z mobilu) doručenou na obec (např. e-mailem), a to nejspíše 
jednou ročně po dobu udržitelnosti projektu, předpokládá se 3 - 5 let.

Program miniDešťovka vhodně doplňuje další projekt obec, tzv. „obecní Dešťovka“, v rámci 
které budou, nejspíše v roce 2021, zbudovány podzemní nádrže u objektu zámku a zdravotního 
střediska, kdy zadržená voda bude používána k zálivce nových, stávajících, ale i plánovaných vý-
sadeb v parcích, BUSterminálu, podél polních cest, či jiných obecních projektů.

U miniDešťovky předpokládáme zapojení řádově až 100 domácností, které naplní a následně 
zužitkují celý obsah kontejneru řádově až 5x za rok, což v součtu dělá až 500 m3 zadržené dešťové 
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vody. Jenom pro srovnání celé Březolupy „posílají“ na naši čistírnu odpadní vody něco kolem 
50 000 m3 fakturované odpadní vody (tj. mimo dešťovou vodu). 

Za zužitkování dešťové vody máme jakékoliv využití této vody tak, aby neskončila nevyužitá 
v potoku, resp. pokud se tak stane, pak pouze jako náhrada za dříve používanou pitnou vodu. 
Optimálně k využití na zahrádkách k zálivce, či jako „špinavá“ voda v RD např. k splachování WC 
či po přečištění např. na praní apod.

Přípustné využití je i zalévání trávníků či jen vypuštění vody z kontejneru do zeleně s patřičnou 
časovou prodlevou po skončení deště tak, aby se takto vypuštěná voda stačila vsáknout do země.

Na druhou stranu, když už budete mít vodu a budete s ní schopni např. samospádem zalévat, 
proč už si nezasadit nějakou tu zeleninu či stromek a podpořit přirozené využívání vesnického 
pozemku. 

Vedle zlepšení úrovně spodní vody je přirozenější využívání vesnického pozemku ke svému 
pěstebnímu účelu vedlejší předpokládaný efekt naší miniDešťovky. 

O projekt miniDešťovky se zajímají i jiné obce našeho Regionu Za Moravú a předpokládá se 
obdobný projekt i v těchto obcích. Jednotlivé podmínky se ale budou lišit dle toho, jak si je jednot-
livé obce nastaví. Každopádně to bude mít v součtu na spodní vody větší efekt a mohlo by to mít 
vliv i na pořizovací cenu kontejneru a vystrojení. Uvidíme.

2. BřezolupskýPlyn2021
I v naší obci je i pouhým okem, resp. nosem, patrný odklon od topení plynem k jiným, z po-

hledu životního prostředí méně kvalitním druhům paliv. Je to zřejmé především v době inverze 
a v době, kdy se zatápí. Běžná tuhá fosilní paliva zanechávají nad obcí nepříjemný a zdraví škodli-
vý smog daleko více, než spalování plynu. 

Při úvaze, co vede vlastníky RD k odklonu od plynu, jsme jako jednu z nejpravděpodobnějších 
příčin určili nákupní cenu plynu jako takového.

Pro podporu využívání plynu jako paliva pro vytápění objektů v Březolupech, a tím pádem 
zlepšení životního prostředí v naší obci, se proto obec Březolupy rozhodla nabídnout vlastníkům 
objektu v Březolupech své zkušenosti s  liberalizovaným trhem v této komoditě, kdy se obci Bře-
zolupy „snad“ daří, a to již od roku cca 2010, nalézat pro své objekty rozumnou cenu a rozumného 
dodavatele a cenu plynu.

V posledních, cca 5-i letech, tak činí v úzké spolupráci s neziskovou Energetickou agenturou 
Zlínského kraje ( EAZK.cz ).

V roce 2021 se tedy pokusíme, dle zájmu našich občanů, ale případně i podnikatelů, dát do-
hromady více odběrných míst a oslovit dodavatele plynu. Optimální období nabídky pro násle-
dující topnou sezonu bývá červen – srpen, tj. cca 1-3 měsíce před topnou sezonou. Vzhledem 
k nárokům na administraci s přepisem, a také dosažení lepších cen, doporučujeme cenu min. na 
dva roky, a to na dobu určitou s možností prodloužení.

Pokud o zapojení vašeho odběrného místa do projektu BřezolupskýPlyn2021 uvažujete, pro-
sím podívejte se do svých smluv. Je nutno si upřesnit délku vašeho závazku (smlouva na dobu ne-
určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce kdykoliv, nebo pouze jednou ročně, nebo doba určitá apod.) 
a vyhodnotit, zda budete mít možnost někdy k 06-08/2021 od stávajícího dodavatele odejít, pří-
padně si začněte již předběžně jednat s dodavatelem o možné výpovědi. 
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Pokud smlouvu nemůžete najít, napište si na infolinku svého dodavatele email, ať vám pošle 
kopii smlouvy nebo alespoň podstatné údaje k ní.

Pokud jste smluvně vázáni u stávajícího dodavatele déle, např. až do roku 2021 a později, 
a měli byste zájem, i s vaším odběrným místem můžeme uvažovat. Jednak se můžete přidat např. 
v průběhu topné sezony 2021-22, případně i až na topnou sezonu 2022-23 a navíc předpokládáme, 
že se projekt bude cyklicky opakovat. To se ale ještě dále upřesní.

Dále se podívejte na svoji, nejlépe poslední, vyúčtovací fakturu. Budete totiž potřebovat roční 
předpokládanou spotřebu vašeho odběrného místa (nejlépe v kWh plynu), a také číslo odběrného 
místa resp. především EIC kód.

Tyto údaje (tj. do kdy je uzavřena smlouva, spotřeba a číslo odběrného místa) spolu s vašimi 
osobními údaji (jméno, bydliště, pokud je jiné adresa odběrného místa, tel., email, číslo bankovního 
účtu zatím nejspíše nebude potřeba, ale může být) si prosím připravte a po dalším upřesnění našeho 
projektu BřezolupskýPlyn2021 (předpoklad 01-02/2021) nám je můžete zaslat, nejlépe e-mailem.

Pokud budete chtít, aby se vaše odběrné místo anonymně zapojilo i do statistiky dosažených 
úspor (což doporučuji), napište nám spolu s údaji i poslední cenu za dodávku kWh plynu a také 
měsíční paušál za dodávku. Prosím cenu jen za dodávku plynu (ne za distribuci či různé daně – to 
platíme všichni všude stejně – to jsou regulované ceny …) v Kč bez DPH a uvedením data vysta-
vení této poslední faktury.

I po zaslání vašich podkladů není účast vašeho odběrného místa povinná, budete se moci dále 
rozhodnout, např. dle vysoutěžené ceny, zda o přepis odběrného místa budete mít zájem nebo ne. 
Předpokládám, že byste pak podepisovali jen jeden dokument, kde byste zplnomocnili nového 
dodavatele k vyřízení přepisu. Ten by se odevzdával nejspíše na obecním úřadě, případně byste 
s novým dodavatelem komunikovali již sami (běžně e-mailem či telefonicky), neboť každé odběr-
né místo bude mít svoji smlouvu. 

Pokud byste se nakonec nechtěli do našeho projektu zapojit, není to žádný problém, jen si 
prosím v tomto případě pohlídejte vaší případnou výpověď u stávajícího dodavatele a např. formu 
zpětvzetí si výpověď nezapomeňte zrušit.

Pro vaši představu kam bychom se v optimálním případě mohli až dostat s cenou plynu v ak-
tuálních cenách. Za RD, kde se těmto záležitostem věnují, platí aktuálně na 3 roky od srpna 2019 
pro období 2019 - 2022  za dodávku plynu 0,599 Kč/kWh bez DPH a 29Kč/měsíc bez DPH. Ti 
nejúspěšnější se dokonce pohybují až někde kolem 0,450 Kč/kWh

Jenom se při pohledu na vaši fakturu nelekejte, někteří z vás mohou mít stávající tarif i někde 
kolem 0,900 Kč/kWh a třeba 150 Kč/měsíc bez DPH a jen pro zajímavost orientační roční spotře-
ba RD (topím plynem) může být někde kolem 20.000 – 50.000 kWh.

Takže, pokud máte zájem, připravte si patřičné údaje, budeme vás dále informovat.

3. Výkup zemědělských pozemků
Nejen naše obec potřebuje k realizaci svých záměrů pozemky. Vzhledem k tomu, že má obec 

Březolupy své záměry i mimo zastavěné území, potřebuje i zemědělskou půdu. Při jednání s vlast-
níky pro daný záměr potřebné půdy se obec mnohdy potkává se vstřícným návrhem, že vlastník 
pozemky obci sice neprodá, ovšem souhlasí s jejich výměnou za jiné, většinou stejně kvalitní ze-
mědělské pozemky, různě po našem katastru.
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Z toho důvodu, tj. pro potřeby směny takovýchto zemědělských pozemků, se obec Březolupy 
obrací na vlastníky zemědělských pozemků, nejlépe obdělávané v lánu, kteří zvažují prodej svých 
pozemků, zda je nechtějí nabídnout k výkupu obci Březolupy. 

Bohužel výkupní cenu neumíme stanovit jako jednotnou. Při jejím stanovení se bude vyhod-
nocovat vhodnost ke směnám, její bonita, poloha, počet spoluvlastníků, velikost apod. Umíme 
vykoupit pozemky od pár m2 po více hektarové plochy.

Pokud byste zvažovali prodej zemědělských pozemků obci Březolupy, doručte nám nezávazně 
jejich seznam (parcelní čísla, případně číslo listu vlastnického) na obecní úřad Březolupy (nejlépe 
e-mailem, samozřejmě může být dopis, může být i telefon, v případě potřeby po domluvě předem 
i osobně): obec@brezolupy.cz, tel. 572 580 116, Březolupy č.p. 90, 687 13.  Na základě našich zku-
šeností a informací vám zpracujeme jakýsi audit využitelnosti pozemků, a to i pro jiné účely, než 
jen předmětné potřeby směny, a samozřejmě zpracujeme i návrh výkupní ceny. 

Následně se rozhodnete, zda vás naše nabídka oslovila, či nikoliv. Ostatní dokumenty a admi-
nistraci (zpracování smluv, podání na katastrální úřad apod.) zajistíme.

Pokud je nabízený pozemek v nájmu s Agrolstatem, zařídíme i jeho uvolnění z vaší nájemní 
smlouvy s tím, že nájemné za rok, ve kterém proběhne prodej, bude uhrazeno původnímu vlast-
níkovi.  

Dovolím si tedy požádat vlastníky zemědělských pozemků na k. ú. Březolupy, které naše 
nabídka oslovila, ať nás kontaktuji. Záměr výkupu je dlouhodobější, zcela určitě bude probíhat 
i v letech 2021 a 2022. Jen dle stavu daňových příjmů obecního rozpočtu v dnešní době nevíme, 
jak velkou částku bude obec schopna pro tyto výkupy uvolnit. V případě většího zájmu z řad vlast-
níků zemědělských pozemků rozhoduje časové pořadí podání žádosti.

Tento náš záměr navazuje na výkupy zemědělských pozemků v rámci „Komplexních pozem-
kových úprav v obci Březolupy“ z cca 2008-12, kdy obec pro potřeby obdobných směn vykoupila 
celkem asi 30 ha. 

Za nabídky k výkupu zemědělských pozemků pro potřeby směny za účelem realizace obec-
ních záměrů a také za jejich případný následný prodej obci vlastníkům předem děkuji.

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Údržba zeleně patří v naší obci již dlouhodobě k prioritám. Vize pro rok 2021 jsou toho důkazem.
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Domovní čísla slaví 250 let

1. Úvod:
Tento můj další článek ve zpravodaji bude jak o historii, tak i současnosti. Rozhodl jsem se, 

že tentokrát napíšu o domovních číslech, která nás mnohdy nenápadně provázejí po celý život, 
a letos „slaví“ úctyhodných 250 let. 

Někteří z nás jich vystřídají v průběhu své životní poutě jenom několik, někteří pak o něco 
více. Jenom malá skupina obyvatel se v jednom domě narodí, žije zde po celý život a nako-
nec je stejné místo i jejich posledním bydlištěm. V historii však tato skupina byla, zejména 
do 20. století, velmi početná. Což nám badatelům po svých předcích velmi usnadňuje naše 
pátrání v matrikách.

2. Zavedení čísel domů:
Do roku 1769 se domy označovaly pouze ve městech, kde na významných objektech byla 

osazena domovní znamení, umístěná většinou nad vchodem. Za panování císařovny Ma-
rie Terezie, konkrétně v únoru L. P. 1770, bylo rozhodnuto o číslování všech domů v monar-
chii. Koncem tohoto roku, někde pak až na jaře 1771, proběhlo označení domů čísly v terénu. 
V mapách byla č.p. poprvé uvedena ve třicátých letech 19. století v „Indikačních skicách“, kte-
ré jsou součástí Stabilního katastru. V Březolupech je tato mapa z roku 1828 a už jsem se na 
ni několikrát odvolával, protože je umístěna na webu Moravského Zemského archívu v Brně 
a tudíž veřejně přístupná.

Zpočátku nemělo číslo charakter trvalého označení, ale jen pořadového čísla domu. Bylo 
většinou napsáno křídou na vrata, či dveře a číslování se provádělo s pomocí vojska. Domy byly 
číslovány od začátku vesnice, na níž přijíždělo její panstvo do obce. U nás to bylo od Uh. Hradi-
ště, takže nejnižší čísla máme v části „Kopec“. Na vesnicích se již domy většinou nepřečíslovaly, 
takže logicky nejmenší čísla mají nejstarší částí obce. 

Některé objekty nebyly očíslovány a dodnes čísla nemají, například kostely a kapličky. Na-
opak některým významným objektům byla přidělena snadno zapamatovatelná čísla. U nás je to 
zámek s číslem 90, jinde tomu byly třeba fara, mlýny, nebo nejbohatší usedlosti apod.

U nás proběhlo číslování již na podzim 1770, o čemž svědčí zápisy v matrice farnosti Bílovi-
ce, kde jsou nejstarší zápisy pro naši obec, a to již v lednu následujícího roku.

Samozřejmě, že čísla domů se nezačala používat příliš rychle. Lidé je neznali a někteří je 
nepovažovali ani za důležitá. Je zajímavé, že u sňatků byla čísla u Březolup zapsána u všech již 
v roce 1771. Naopak v případě zápisů narození bylo pro naši obec roku 1771 uvedeno čís-
lo domu jen v 11 z 31 případů, o rok později pak u 20 z 28, a roku 1173 zase naopak pouze 
10 z 24 zápisů. To mohlo být způsobeno tím, že děti ke křtu nosili mnohdy pouze kmotři, kteří 
číslo domu rodičů ani neznali.

Podobně tomu bylo i u zápisů zemřelých, i když tam to bylo mírně lepší. Roku 1771 byla 
uvedena čísla u 13 z 19 případů, roku 1172 u 15 z 29 a roku 1773 pak u 20 z 32 zemřelých.

Vůbec prvním zápisem v matrice, u něhož bylo uvedeno číslo domu, konkrétně č. 44, byla 
svatba vdovce Antonína Bobolíka a vdovy Mariny, po zemřelém Janu Peršákovi, která proběhla 
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v tehdejším farním kostele pro Březolupy, v obci Bílovice dne 21. 1. 1771. Jeho kopii z matriky 
č. 11275 můžete vidět níže.

 

První zápis s číslem domu v Březolupech

První zápis v matrice narozených a zemřelých, u nichž je uvedeno číslo domu, konkrétně 
č. 124, se týká stejné osoby, Jana, syna Pavla Vojtáška a jeho ženy Mariny. Jde o jeho narození 
dne 26. ledna 1771 a úmrtí dne 5. února. Takto brzká smrt dětí těsně po porodu bohužel nebyla 
v této době ničím neobvyklým.

Pro zajímavost uvádím, že v roce 1771 bylo v Březolupech přibližně 132 domů. Roku 1828 
je na „Indikační skice“ už domů 162, v roce 1869 při prvním sčítání lidu bylo pak domů 180. Při 
sčítání roku 1910 to bylo už 269 čísel. A jejich počet se samozřejmě postupem času zvětšoval.

3. Nedávná minulost a současnost v označování domů:
Později byla domovní čísla nazvána čísly popisnými a křídu na vstupu nahradily dřevěné, 

plechové, nebo keramické tabulky. Případně byla čísla vytažena v omítce, nebo štuku. Ve měs-
tech pak byla zavedena i čísla orientační (pro 
jednotlivé ulice), takže tam domy měly, a dosud 
i někdy mají, čísla dvě. Navíc ve městech došlo 
k přečíslování domů, poprvé v letech 1805 – 
1815 a u některých pak i později. Vesnice byly 
přečíslovány spíše ojediněle, Březolup se to ne-
týkalo. 

Ve druhé polovině dvacátého století byl 
zaveden jednotný vzhled čísel domů, a to bílé 
písmo na modrém, případně červeném pozadí. 
Materiálem byl plech a povrch byl smaltován, 
což prodlužovalo životnost čísla. Tato čísla mají 
některé domy dodnes. Jiné domácnosti se však 
po roce 1990 rozhodly pro vlastní „tvorbu“ 
a čísla jsou dnes vzhledově velmi rozmanitá 
a z různých materiálů.

Okolo roku 1970, tedy dvě stě let po zave-
dení číslování, bylo u nás již 461 čísel domů. Je 
třeba podotknout, že některá čísla již nebyla 
v terénu osazena, protože domy byly zbořeny.
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Současné domovní číslo
Do roku 2010 bylo možné čísla opakovaně používat u nových domů, což někteří občané 

využili, a tak se nám čísla do obce vrátila. Například č. 1, původně Dolní (tzv. „Můčkův“) mlýn 
má již nějakou dobu dům nahoře nad hřbitovem, č. 8, původně stojící v části „Kopec“ má nyní 
dům v části „Za ohradů“. Číslo 123, v té době volné, dostala na moji žádost přiděleno, jako jedno 
z posledních původních čísel, novostavba našeho rodinného domu v části „Podsedky“. Důvo-
dem mé žádosti byla skutečnost, že v původním domě, který stál v části „Močidla“ (za základní 
školou) žil můj praděda s prababičkou a děda se sourozenci. Tento postup využití „volných“ čísel 
je již zákonem zakázán.

Označení budov čísly popisnými je upraveno zákony a vyhláškami, které tuto problematiku 
stanovují. Umístění čísla je povinné na náklady vlastníka objektu. 

4. Závěr:
V dnešní době je pak velmi jednoduché číslo kterékoliv domu najít v mapách na internetu. 

Proto je mně trošku záhadou, proč někteří majitelé nemají domy označeny v terénu. Stěžují tím 
jenom orientaci doručovatelům různých zásilek nebo lidem, kteří je hledají. 

Na úplný závěr přeji všem poklidný konec roku a pevné zdraví v této „divné“ době.
     Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy 

Z farnosti

Milí spoluobčané, milí farníci,
prožíváme dost složité období a každý z nás se snaží nějakým způsobem se s ním vyrovnat. 

Možná v hloubi srdce chceme, aby tento nepříliš dobrý rok 2020 už vlastně skončil. Abychom se 
začátkem nového roku mohli s velikou nadějí očekávat konečně ukončení omezení spojených 
s pandemií. Než se to ale stane, čeká nás krásné období adventu, které vrcholí vánočními svátky, 
o kterých si nejen připomínáme, ale především prožíváme narození Krista. Advent a Vánoce 
jsou nádherným časem, kdy Bůh chce v nitru, v srdci každého člověka postavit betlém. A má 
na nás jen jednu prosbu: abychom mu uvolnili nějaký čistý koutek ve svém srdci, otevřeli okna 
a pohlédli k nebi… 

Tato velkorysá nabídka je zcela zdarma, je přístupná pro každého a opravdu každý je zván, 
aby ve svém srdci vytvořil kus nebe, které v Betlémském dítěti přišlo na svět. 

Kéž světla svícnu – znamení tohoto Dítěte – která rozsvěcujeme na začátku a v průběhu 
celého adventu, nesvítí jen na nich, ale především v našich životech, a to, co je nejdůležitější, kéž 
nepřestanou svítit i po Vánocích, tehdy, kdy přijde realita našeho každodenního života.

Všem občanům, přátelům, celé farnosti přeji požehnané dny adventu i Vánoc 2020 naplně-
né radostí a pokojem v srdci.

                                  Tomasz Żurek, kaplan farností Bílovice a Březolupy
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Červená středa

Dne 25.11.2020 v podvečer se náš kostel Nanebevzetí Panny Marie zahalil do červené bar-
vy. Toto nasvícení je znakem zapojení naší farnosti do mezinárodní iniciativy Červená středa, 
kdy červené světlo symbolizuje krev trpících pro víru. Náš kostel se tak zařadil mezi významné 
sakrální objekty v rámci ČR – mimo jiné kostel sv. Mikuláše a Staronové synagogy v Praze, ale 
i státní a kulturní stavby jako je Petřínská rozhledna, budovy divadel a ministerstev, apod. Akce 
se tentýž den koná na dalších místech světa mj. v Londýně, v Bratislavě, ve Vídni, Budapešti, ale 
i například na Filipínách nebo v Riu de Janeiro, kde se do červené barvy zahalí i socha Krista 
Spasitele. Od počátku za touto iniciativou stojí britská organizace Aid to the Church in Need 
(Církev v nouzi), která je známa šíří ekumenické spolupráce.

V naší zemi žijeme z hlediska náboženských svobod v posledních více než třiceti letech 
v relativním klidu. Jaký tedy má smysl věnovat svůj čas a myšlenky lidem, kteří trpí třeba na 
druhém konci světa? Těch důvodu je nespočet – náš svět je tak úzce propojen, že nemůžeme 

lhostejně přihlížet a tolerovat pošla-
pávání lidských práv a svobod na 
žádném místě naší křehké planety. 
To, jak jsme propojeni a závislí na 
ostatních, nám mimochodem uká-
zala i síla současné pandemie. Bylo 
by velmi sobecké, pokud bychom 
se zajímali o lidská práva a jejich 
porušování pouze a jen tehdy, kdy 
by byly ohrožovány ty naše a našich 
blízkých. Nestavme tedy pomyslné 
zdi a nevnímejme jiná náboženská 
vyznání jako konkurenci či nebez-
pečí, ale vytvářejme i my zde prostor 
pro otevřený a živý dialog, možnost 
rozvoje a úctu k jedinečnosti každé-
ho z nás. 

Děkujeme všem, kteří rozsvítili 
symbolicky červené svíčky v koste-
le a připojili se modlitbou za trpící 
a pronásledované pro svou víru, ale 
i všem, kteří se zapojili v rámci svých 
domovů společným dialogem nad 
smyslem této iniciativy.

Více informací: www. cervena-
streda.cz

    Mirka Batoušková
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Obdarovali jsme potřebné děti, už pošesté

Vánoční balíček pro děti na Ukrajině je projekt Arcidiecézní charity Olomouc a spočívá 
v jednorázovém obdarování dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin na Ukrajině 
v době Vánoc.

Prakticky vše probíhá tak, že dárce si zvolí dítě k obdarování na webových stránkách cha-
rity. Základní informace o dítěti jsou křestní jméno, věk, bydliště a údaje potřebné k zakoupe-
ní správné velikosti oblečení a obuvi. A přání dítěte. Dále kontaktujeme příslušné pracoviště 
charity, dostáváme potvrzení a ke křestnímu jménu i příjmení, abychom mohli balíček přesně 
označit. A pak už nakupujeme, balíme, odvážíme do charity.

Nakoupené věci jsme v minulých letech pravidelně vystavovali při nedělní mši v kostele. 
Letošní omezení v souvislosti s Covid-19 nám tuto praxi znemožnila. Obsah dárků je možné si 
prohlédnout na fotografi ích v kostele.

Za šest roků jsme rozzářili oči 19 ukrajinským dětem, 9 dívkám a 10 chlapcům. Nakoupeno 
bylo zboží za 34 824 Kč. S radostí, úžasem a hlubokou vděčností děkuji všem, kteří přispěli 
i navzdory zákazu bohoslužeb a pozastavení obvyklého života farnosti.

Díky obdarování se stáváme bohatšími.                                    
                         Věrka Polášková

  zdroj: https://darek.charitaproukrajinu.cz/
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Vážení spoluobčané,
ve vánočním čase roku 2018 a 2019 jste měli možnost přispět na 

opravu místního farního betléma.
Březolupský farní betlém čítá celkem 24 fi gurek, přičemž kývající čer-

noušek slouží již několik let pro misijní účely a zvoník tvoří samostatnou 
jednotku. Dle farní kroniky byl betlém pořízen v r. 1935 ve Francii v počtu 
20 fi gurek. Informaci o tom, které fi gurky jsou původní, zatím hledáme.

Některé z těchto fi gurek byly restaurovány v předešlých letech, např. 
zvěstující anděl, Ježíšek nebo tři králové. Jejich opravy se ujal pan David 
Vrána z Bílovic. V adventním období roku 2019 si na krátkých čtrnáct 
dní převzal do své péče pastýře s ovečkou a devět ovcí pan Rudolf Trucla 
ml. V tomto roce jsme završili milou spolupráci s panem Truclou a do-
končili renovaci všech fi gurek a také kulis celého betléma. Rádi bychom 
mu touto cestou veřejně poděkovali za jeho pohotovou práci a odborné 
připomínky k následující péči o betlém. Opravou prošla také loutka zvo-
níka, které se ujal loutkař Pavel Mašek ze Znojma. 

Až nastane vánoční čas a vy se s rodinou vydáte na tajuplnou podvečerní procházku obcí, 
zavítejte také do místního kostela a potěšte se velmi zdařilou obnovou místního betléma, který 
letos slaví 85 let.  

 Jménem pastorační rady farnosti Lucie Křižková

Výlet Klubu důchodců Březolupy  

5. září 2020 uskutečnil Klub důchodců Březolupy výlet do Javoříčských jeskyní a na hrad 
Bouzov. Pěkné počasí vylákalo plný autobus účastníků chtivých poznat krásy naší vlasti. Z par-
koviště ke vchodu do jeskyní byl necelý kilometr chůze lesem s mírným stoupáním do kopce. 
Pro nás starší byl i rozcvičkou na další cestu.

Prohlídka jeskynních sálů s množstvím krásně tvarovaných stalaktitů a stalagmitů stála za 
tu naši námahu. Zvláště nás upoutal dům Gigantů svými nádhernými útvary, jako například 
vánoční stromek, Niagarské vodopády a jiné. V pohádkové jeskyni jsme obdivovali nádherný 
útvar Záclona. Zdá se neskutečným, co všechno dovede příroda vytvořit. Tento závěsovitě zřa-
sený útvar zbarvený do růžova příměsí vody s obsahem železa dominuje celému krasu. Ze stro-
pu visí krátké a delší brčkovité krápníky a při chůzi dáváme pozor, abychom tu krásu neponičili. 
V jeskyni Mír obdivují návštěvníci excentrické krápníky – heliktity. Všechnu tu krásu vytvořil 
potok Špraněk, místy i spolu s říčkou Javoříčkou.

Po vydatném obědě v městečku Bouzov stoupáme ke hradu, který majestátně shlíží ze své 
výšky do okolní krajiny. Má být nač pyšný, vždyť se zde točilo mnoho různých fi lmů a pořadů. 

Pozvánka na farní betlém 
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Například pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci, 
Fantagiro II a III, Tři mušketýři, O zakletém králi a odváž-
ném Martinovi a jiné.

Hrad byl založen na přelomu 13. - 14. století. Do roku 
1696 ho vlastnila česká a moravská šlechta a vlastníci se zde 
často střídali. V roce 1696 koupil hrad i s okolním panstvím 
Řád německých rytířů, který ho vlastnil až do roku 1945. 
Rozsáhlá přestavba hradu se uskutečnila v letech 1896 - 1910. 
Hrad je svým interiérem podoben spíše zámku, vzhledem 
k tomu, že sem byl dovezen nábytek i z jiných sídel tohoto řádu.

Ve všech místnostech dominují nádherná kachlová kam-
na, vždy jiné barvy, zdobená různými motivy, erby či fi gurka-
mi. Vyniká erb Řádu německých rytířů s bílým podkladem 
a černým křížem uprostřed. Zajímavé je i řešení rozvodu tepla 
ve stěnách místností, výtah na nádoby s jídlem přímo z ku-
chyně a tajné východy v ostění do věží hradu. Lustry z paroží 
se světlem svíček dodávají tajemnou atmosféru pokojům. 
Jen dvě místnosti zdobí krásné křišťálové lustry na elektřinu. 
Podlahu v místnostech dotvářejí lisované dlaždice různých 
vzorů. Jen některé místnosti mají podlahy dřevěné. Padací 
mosty zabraňující vstupu do hradu jsme v provozu neviděli, 
ty se spouští jen při výjimečných událostech a my jsme byli 
běžnými návštěvníky. Spouštěcí železná brána, která vede 
na druhé hradní nádvoří, dotváří sílu hradu jako nedobyt-
né tvrze. V hlubokém příkopu před ní se dříve chovali dva 
medvědi. Nyní zeje prázdnotou. Z medvědů jsme viděli jen 
vyčiněné kožichy na podlaze jednoho z pokojů. Mladá prů-
vodkyně nám dovolila projít i na balkon hradu a pokochat se 
pohledem na krásné okolí hradu z výšky.

Plni dojmů z krásy budované před staletími scházíme 
k zaparkovanému autobusu. Na zpáteční cestě absolvujeme 
malou zastávku v Lošticích na tvarůžkové dobroty. S plnými 
taškami těchto voňavých specialit jedeme domů.

Těšíme se na odpočinek a osvěžení sprchou, vždyť jsme 
ušli 6,5 km a urazili 10681 kroků, vyšlapali 355 schodů a vy-
dali 1196 kalorií!

Za tento nezapomenutelný zážitek patří velké díky naší 
vedoucí paní Ludmile Zůfalé.

Těšme se na příští rok, kdy již, jak doufáme, nebudou 
žádná karanténní opatření a budeme moci obdivovat krásy 
naší vlasti.

   MUDr. Anna Otrhálková

Krásná kachlová kamna 
z jedné bouzovské komnaty

Z Javoříčských jeskyní
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Co se stát muzikantem? 

Jsem rodák z Březolup, narodil jsem se v roce 1942 manželům Hubáčkovým z Koziny č. p. 117, 
byl jsem obyčejný kluk, se všemi starostmi, povinnostmi i zájmy té doby.

Můj otec chtěl pro mne (stejně určitě jako i matka) jen to nejlepší a kromě jiného se rozhodli, že 
mně umožní hudební nadání a zprvopočátku mě nechají naučit noty. Zakoupili housle a mohlo se 
začít.

Byla možnost si vybrat z více učitelů v dědině, ale oni se rozhodli pro pana Josefa Postavu z Pod 
kopce.

Jednak se jako rodina dobře znali, jednak pan Postava pro toto měl všechny předpoklady. 
Jako hudebník hrával v kapele pana Josefa Hrabce z Koziny. Zde hrával i na trubku, takže to 

byl hudební umělec všestranný. A tak jsem ho začal dvakrát týdně navštěvovat, aby mě noty naučil.
Nebylo to jednoduché, jak se zprvopočátku zdálo. Nejenom pro mne, ale hlavně pro něj. Dobře 

viděl ten můj  ,, zájem‘‘ se noty naučit. 
Poněvadž jsem rád chodil za dědy Ohradovskými, i tetou a strýcem ,, za Ohradu“,  a Postavé 

měli pole vedle, dobře jsem viděl, kolik všechno dalo práce, dřiny a starostí i s vazbou na počasí, než 
se pole podařilo Postavovým obhospodařit a úrodu sklidit, odvézt, uložit a připravit na příští rok. 
I s ohledem na tehdejší dopravní  prostředky. A po celodenní dřině na poli, práci kolem dobytka 
a domu, musel pan Postava ještě sednout k houslím a učit kluka s nezájmem k hudebním notám. 
A když jsem viděl v průběhu dalšího času, co všechno museli Postavovi ještě i s dědy zabezpečovat 
a o všechno se ještě starat, zasluhuje si to vysoké uznání. 

To bychom my, ani moje děti, podle mého názoru v takovém rozsahu nedovedli zabezpečit. 
I když jsem se učil noty podle hudebních sešitů pana Maláta (byl ještě údajně náročnější pan 

Ševčík), nedoučil jsem se. Přehrál jsem pět a půl sešitu (myslím, že z osmi) a skončil jsem. 
Rodiče mě už dále nepřemlouvali, viděli a dobře věděli, že tudy cesta nepovede. 
Mě bavila harmonika, heligonka. Ta má méně knofl íků než ostatní druhy, když se táhne tam je 

jeden tón, když zpátky druhý, jiný. Ale dá se na to zahrát.
Na harmoniku jsem začal hrát kolem roku 1950-1952. Po vzoru mého otce, i pana Josefa Hřebíč-

ka ze Zápolí. Pokud jsem měl informace, hrával na heligonku ještě pan Jan Lysoněk, malíř a natěrač 
z Podohradů a pan Jaroslav Blaha, opravář elektrikář ze Včelínek. O dalších z Březolup už nevím.

A naučil jsem se hrát podle mého názoru slušně, poněvadž mých služeb využívali na školních 
besídkách v kinosále, i dalších akcích. Vystoupení se podle ohlasu publika líbila. 

Samozřejmě se hrávalo a zpívalo (ročníkoví kluci 1942) i na Nový rok, kdy se ,,podávaly boty “, 
a Velikonoce, kdy se chodívalo s popletem  (nyní s tatarem) po dědině. Začínalo se u Zajíců naproti 
kostela a končívalo u Čermáků u rybníka. 

V průběhu dalších let jsem pak, ne často, hrával i na dalších kulturně – společenských akcích, 
výročích, narozeninách, až doposud. 

Zájem současníků o tento druh muziky a zpěvu už bohužel klesá a asi tomu nebude jinak ani 
v budoucnu.  Asi to tak má být. Nevím.

A tak se ze mne muzikant – profesionál nestal a už ani nestane. Možná, že bohudíky. 
       Stanislav Hubáček, Zlín 
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Nehas, co tě nepálí, 

aneb co naši hasiči v tomto roce

Letošní rok je plný omezení, zákazů a nařízení. První vlna koronaviru byla spíše jen od-
počinek, jakési pozastavení kolotoče. Ovšem druhá, podzimní vlna, už má dopad na celkovou 
činnost i našeho hasičského sboru. 

Jednotka požární ochrany samozřejmě stále plní své povinnosti, pravidelná školení, údrž-
bu techniky, kondiční jízdy a je vždy připravena vyrazit při vyhlášení poplachu. Ale naše 
hasičské sdružení touto situací značně trpí. Spoustu plánovaných akcí jsme byli nuceni zrušit, 
a to jak veřejných, tak i interních schůzí a brigád. Bohužel se nám nesplnilo ani přání, navští-
vit po třech letech krojované hody jako hosté. V červnovém vydání zpravodaje jsem zmínil 
spousty plánů, tak tedy přiblížím alespoň ty, které se podařilo zrealizovat.

Velkou radostí bylo převzetí praporu od pana Korábečného. Když členové výboru SDH 
v dubnu vymýšleli vzhled praporu pro objednání výroby, netušili, že znalosti a důslednost 
pana Korábečného pro sbor připraví naprostý skvost. V červenci jsme si převzali nádherný 

Chystáme se slavit
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vyšívaný prapor, který je velkou chloubou sboru. Další vydařenou akcí bylo soustředění 
mladých hasičů, které se konalo v ATC Smraďavka. Jak mladí hasiči, tak i organizátoři 
si těchto společných pár dní pod stanem značně užili. Nabitý program obsahoval dosta-
tek práce i legrace. Tréninky štafety dvojic, zdravověda, spoje hasičských hadic, znalost 
hasičských symbolů a další. Ze zábavy například koupání v bazénu, výšlap na rozhlednu 
Brdo, sportovní aktivity v areálu kempu a mimo jiné také noční stezka odvahy. Samozřejmě 
nechyběl i veškerý komfort, jako stolování pod párty stanem, chrápání ze sousedních sta-
nů, mytí nádobí v lavoru, mravenci ve stanech a noční kvákání místních žab. Mladí hasiči 
byli v tomto roce pro činnost SDH velkou oporou. I když jsme nestihli mnoho tréninků, 
přidávali se k nám, kdy to bylo jen možné. Například i na akci „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“ mlaďoši podpořili naše řady a vydali se s námi odpadkům v přírodě vstříc. Příjem-
né počasí při této procházce bylo stejnou odměnou jako opékání špekáčků při zastávce 
U Kameňa. Pochod Slováckým krajem, pořádaný OORP UH v naší obci, byli pořadatelé 
také nuceni několikrát přesunout, až došlo k odkladu na příští rok. Tento fakt mrzel přede-
vším naše preventisty, protože věnovali spoustu času přípravě programu pro děti. Doufáme, 
že se situace zlepší a bude možné jej v příštím roce realizovat tak, jak bylo vše připraveno 
pro původní termín.

Umíme pracovat
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Ostatně ve zlepšení současné situace v příštím roce doufají všichni členové SDH. Březo-
lupští hasiči totiž v příštím roce oslaví 135. výročí svého založení. Toto jubileum se chystáme 
náležitě oslavit. Program oslav je zatím ve stádiu vývoje, a i když je plánovaný termín až 
v létě 2021, již v tuto dobu je nutné včasné domlouvání a rezervace účinkujících. Jeho součástí 
bude i žehnání nového praporu, o němž jsem se zmiňoval. Výroční oslavy hasičského sboru 
v naší obci jsou premiérou za dlouhá léta, respektive naše generace ani nepamatuje, že by se 
kdy nějaké uskutečnily a žádné podklady k tomu neexistují. I z tohoto důvodu nám na této 
události velmi záleží.

Na začátku článku jsem letmo zmínil, že jednotka požární ochrany plní své povinnosti. 
Samozřejmě se chlapci jen nestarají o funkčnost vybavení, ale vždy při vyhlášení poplachu 
vyráží v plné polní a  v rekordních časech. Technické pomoci, jako řezání stromů a podobně, 
bude zbytečné zmiňovat. Ovšem rád bych zmínil výjezd ze dne 10. 8., kdy byl v dopoledních 
hodinách vyhlášen poplach s popiskem ,,hořící traktor na strništi za obcí směr Komárov“. 
Seběhli jsme se a s cisternou vyrazili do pěti minut od zaznění sirény. Operační středisko 
nás navedlo cestou kolem rybníka po nové asfaltové cestě, kde měl traktor stát již při výjezdu 
z lesa. Ten ale stál až směrem k obci, poblíž altánu Nový Dvůr nad Drahami. I tak cesta ze 
zbrojnice trvala pouhých šest minut, které byly pro posádku nekonečné. Ohlášení hořícího 
traktoru na strništi totiž hasičům sedícím ve voze blížícím se na místo přivolá nejhrůznější 
myšlenky, jako jsou například - jak je požár rozšířený, hoření plastů traktoru a provozních 

Umíme se bavit 
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Jsme připraveni včas zasáhnout.

kapalin, jak moc se šíří hoření po slámě, ale hlavně v jakém stavu je řidič. Po příjezdu se nám 
značně ulevilo, protože právě v ten okamžik řidič telefonoval na operační středisko, že po-
žár zvládl uhasit sám, ještě než se plameny rozšířily.  Provedli jsme kontrolu ohořelých částí 
traktoru a okolí, zdali se požár skrytě nešíří strništěm. Členové jednotky z Uh. Hradiště, kteří 
dorazili pár minut po nás, řidiči ošetřili popáleniny na rukou. 

I když jsou naši hasiči připraveni na nejrůznější situace, buďte prosím obezřetní. Právě 
totiž začínají pro zásahové jednotky další krušné časy, a to v podobě topné sezóny, adventní-
ho období, zapalování svícnů a prskavek, instalací různých osvětlení a podobně. Buďte proto 
všímaví a pozorní, i velké požáry začínají právě těmi nejmenšími jiskrami. Neváhejte zavolat 
hasičskou pomoc v jakékoliv situaci, ne jen při požáru. 

V červnovém vydání zpravodaje jsem také zmínil rekonstrukci hasičské zbrojnice. Nový 
projekt na přestavbu stávající budovy zasahuje pouze do části využívané hasiči. Dle moder-
ních podmínek pro hasičské zbrojnice jsou předepsány také i rozměry garáže, které stávající 
prostory nesplňují. Proto z nynější garáže vzniknou sklady, sociální zázemí pro členy jednot-
ky se sprchami a šatny. Tudíž na dvoře ze zadní části budovy vyroste nová dvojgaráž s velkými 
vraty a lepším prostorem pro cisternu. Zásahová jednotka bude tak vyjíždět ze zadní strany 
budovy. Může se to zdát nepraktické, ovšem tento systém bude oproti stávajícímu pro hasiče 
mnohem bezpečnější. Při vyjíždění z garáže se nebude cisterna motat na silnici jako je tomu 
nyní a hasiče chodící kolem ní, nebudou ohrožovat kolemjedoucí vozidla. V letošním roce 
obecní rada podala žádost o dotaci, ale bohužel byla na krajském úřadě zamítnuta. Snad se 
zadaří v příštím roce.

Pro tento rok bohužel více informací a dění v SDH nemám, ale věřím, že v příštím roce 
bude lépe ve všech směrech.

Děkujeme za Vaši přízeň, všem přejeme pevné zdraví a krásné prožití adventu.
            Za sbor dobrovolných hasičů Jaroslav Šuranský, starosta
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Místní komunikace a chodník v části Drahy se letos dočkaly rekonstrukce. Bude hotovo do konce roku.

Jednou z dominant rekonstruovaného rybníku bude nově vzniklý ostrůvek. I zde bude hotovo do konce 
roku.

Fototoulání naší obcí
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Bus terminál dostává každým dnem nové konkrétnější obrysy.

Stávající zastávka



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 28

Májka jako 
memento letošních 
z důvodu pandemie 
neuskutečněných hodů

Z Bařinek

V Zápolí
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 Červená středa 
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Obecní úřad Březolupy bude v období vánočních svátků (23. 12., 29. 12., 31. 12.) uzavřen. 
Otevřen bude v pondělí 28. 12. 2020 a ve středu 30. 12. 2020 dle úředních hodin. Pracovní doba 
bude upravena dle aktuální situace.

Popelnice se budou po Vánocích vyvážet mimořádně v sobotu 26. 12. 2020 od brzkých ranních 
hodin. Nachystejte si popelnice před domy včas.

TRADIČNÍ OBECNÍ HALOVÝ (XXII.) VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ se letos z důvo-
du nepříznivé epidemiologické situace NEUSKUTEČNÍ. 

Termín svozu tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) je v období vánočních svátků 
MIMOŘÁDNĚ v pondělí 28. 12. 2020.

Sběrný dvůr bude otevřen v období vánočních svátků MIMOŘÁDNĚ ve středu 30. 12. 2020 
od 14:00 do 16:30 hod. V sobotu 26. 12. 2020 bude sběrný dvůr UZAVŘEN.

I v letošní zimní sezóně 2020-2021 si můžete Vy, kteří si zajišťujete svými silami úklid obec-
ních chodníků před Vašimi domy, vyzvednout tradičně jako poděkování nabízené potřeby:
- set lopata (plastová nebo hliníková) + koště
- bečka na posyp
- plastová popelnice 120l (dvouletý úvazek vzhledem k pořizovací ceně)
Vyzvednout lze až do konce dubna 2021 ve sběrném dvoře.

Chřibský lenochod Březolupy oznamuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace se neu-
skuteční předsilvestrovský výšlap na hrad Šarov.

Místní spolky mohou podávat písemné žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2021 pro svou 
činnost, a to do středy 6. ledna 2021 (do 12.00 hod.) Do stejného termínu mohou podávat své 
podněty pro rozpočet 2021 i občané. Žádosti doručte na OÚ Březolupy písemně poštou, osob-
ně či e-mailem (obec@brezolupy.cz).

Tříkrálová sbírka 2021 se v naší obci uskuteční v sobotu 9. ledna 2021. 

Termíny svozu tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) v 1. čtvrtletí 2021 jsou: 
22. 1. 2021, 19. 2. 2021, 19. 3. 2021.
Jeden pytel plastů optimálně 2,5 - 4,5 kg a pytel či svazek papíru optimálně 5-10 kg.
Pokud máte více papíru, raději jej svažte do menších (5-10kg) balíků.  Nezapomeňte označit 
pytle či svazky čárovým kódem (případně i označte fi xem číslo popisné). Pokud vám čárové 
kódy již docházejí, a nemáte možnost si je vytisknout z www.mojeodpadky.cz po přihlášení do 
svého účtu, můžete o tisk kódů zažádat na OÚ nebo ve sběrném dvoře.

Možná nevíte …



Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 9. 3. 2021.
Vaše příspěvky posílejte nejlépe v el. podobě (formát doc., rtf., txt., jpg., pdf. …)
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