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Slovo na úvod

Nevím jak Vy, ale já to už na sobě cítím. Cítím jarní probouzení všeho živého v našem oko-
lí, které s železnou pravidelností po zimě přichází. Tráva se začíná zelenat, stromy pomalu, ale 
jistě rozkvétají, co nevidět se objeví první žlutá kuřátka, dle mého bezpochyby symbol nejen 
ročního období, ale především blížících se Velikonoc.

Předpokládám, že nejen na mne, ale i  na Vás všechny ostatní působí toto jarní období 
obdobně, neboť i my jsme přece součástí všeho živého. Probouzíme se ze zimního útlumu do 
slunečných dnů plných jarních vůní a očekávání.

Možná právě toto jarní probuzení můžeme v dnešní složité koronadobě nazvat, když ne 
jako světlo na konci tunelu, tak určitě jako, slovy pana Čecha z pořadu „Chcete být milioná-
řem?“, první záchytný bod k toužebně očekávanému cíli, kdy se jako lidstvo dokážeme zdárně 
vyrovnat s nástrahami, které nám dnešní doba přináší, a budeme se moci vrátit k běžnému 
životu z  dřívějška, kdy si budeme moci zajít bez větších omezení do práce, škol, obchodů, 
kostela, na svatby, na fotbal, do hospody nebo jen tak si bez obav ze vzájemného nakažení 
povykládat na ulici, třeba před Jednotou, se sousedy.

Ovšem k tomu, aby toto období bylo pro nás tím prvním záchytným bodem na cestě k dal-
ším takovýmto bodům a světlu na konci tunelu, je potřeba si také na rovinu říct, že dnes nám 
nikdo neřekne, kolik takovýchto bodů ještě bude potřeba absolvovat. Nikdo nám neřekne, ko-
lik nás například (z pohledu našeho březolupského prostředí) čeká neuskutečněných burz či 
hodů, kolik měsíců, ne-li roků, nebudou moci usednout naši žáci a studenti do školních lavic, 
kolik z nás, přes veškerou snahu zdravotnického systému bude muset ještě umřít, a samozřej-
mě je důležité v dnešním světě peněz mít na paměti také to, kdo to všechno potom splatí.

A aby nastávající jarní období bylo opravdu tím prvním záchytným bodem správným smě-
rem, záleží hodně i na každém z nás. Vím, že je to v dnešní době plné přehmatů a přešlapů 
např. i našich čelních představitelů, v době velkých a především vleklých restrikcí velice složité, 
ale snažme se dodržovat všem dobře známá opatření, která povedou ke kýženému světlu na 
konci tunelu. Snažme se prostě mimo pracovní povinnosti „sedět“ doma či konat např. na 
svých zahrádkách nebo ve volné přírodě takové aktivity, abychom možnost případného pře-
nosu viru vyloučili, či alespoň rapidně omezili, a když se nám to podaří, můžeme pak doufat 
v postupné rozvolnění restrikcí. Protože nikdo nikde na světe zatím nic lepšího než tlak na 
snížení kontaktů mezi lidmi nevymyslel, případně jsme to ještě nezachytili.

Rozumně také zvažme, zda se necháme očkovat. Vezměme při rozhodování v potaz nejen 
své potřeby a pohledy, ale také potřeby všech kolem nás i budoucích generací.  

Závěrem si dovolím všem popřát veselé Velikonoce, nechť je i pro Vás nadcházející jarní 
období alespoň tím prvním, případně, pro někoho dle situace, již i dalším záchytným bodem 
v cestě tunelem. Přeji všem pevné zdraví a hodně sil. 

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce

V období prosinec 2020 až únor 2021 se konala dvě zasedání zastupitelstva obce Březolupy, 
a to dne 16. 12. 2020 a 17. 2. 2021. Zastupitelstva se mimořádně konala ve sklepních prostorách 
víceúčelové haly z důvodu potřeby odstupů při koronavirové epidemii.

Zastupitelstvo dne 16. prosince schválilo:
• Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1. 1. 2021 do doby schválení 

nového rozpočtu obce pro rok 2021.
• Výši ekobodu a ostatní fi nanční ujednání Obecně závazné vyhlášky obce Březolupy č. 3/2019, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na stejné úrovni i pro rok 2021.

• Aktualizované přílohy odpadového systému MESOH.
• Podání žádosti o dotaci „SO 01.1 Rekonstrukce MK Čístré, Březolupy“ v rámci výzvy k po-

dávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy 
a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.

• Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce střechy budovy MŠ Březolupy“ v rámci výzvy k po-
dávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy 
a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

• Prodej pozemku „810 u ČOV“ v rámci Průmyslové zóny ČOV (pozemek o celkové výměře 
do 1500 m², jenž tvoří částice pozemků p. č. 4447, p. č. 4446, p. č. 4442  a  č. 4441, k. ú. Bře-
zolupy) panu Petru Hejdovi, truhlářství, Kněžpole 243, IČ 724 22 351 s cenou 1330 Kč/m² 
vč. DPH (resp. 100 + 999 Kč/m² bez DPH).

• Úhradu ve výši 308 000 Kč vč. DPH fi rmě SV-Stav Bílovice za materiál připravovaného II. NP 
objektu kabin SK s platbou v letošním roce.

• Příspěvek pro SK Březolupy, z. s. ve výši 700 000 Kč na veřejné WC v objektu novostavby 
kabin SK Březolupy s platbou v letošním roce a vyúčtováním do 31. 5. 2021.

• Vyúčtování části z původního 2,5 mil. Kč příspěvku z roku 2020 SK Březolupy, z. s. na výstav-
bu kabin ve výši max. 1,5 mil. Kč do 31. 5. 2021.

• Způsob zajištění práva užívání veřejných WC v  I. NP a  práva na výstavbu případného 
II. NP v novostavbě kabin SK formou Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti užívání stavby, se zajištěním tohoto práva po dobu udržitel-
nosti (tj. do zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí) směnkou v  celkové výši 
3,2 mil. Kč s  tím, že konečná podoba této smlouvy bude schvalována na rozšířené radě 
obce dne 30. 12. 2020.

• Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností s SVK Uh. Hradiště na vodovod a AT stanici 
Nad Uličkou.

• Vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu obce na spolufi nancování resp. profi nancování 
investičních projektů v roce 2021, které získaly, resp. se ucházejí o podporu formou dotace, 
resp. půjčky. 

• Pravidla pro hospodaření č. 3 se Sociálním fondem obce Březolupy od 1. 1. 2021.
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• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 
opatření č. 6 a 7/2020.

• Změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 8/2020 zachycující rozhodnutí zastupitelstva.

Obec zažádala o dotaci na rekonstrukci MK Čístré v rámci dotačního titulu Podpora obnovy MK.

Zrekonstruovaný kříž ve Včelínkách
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Zastupitelstvo dne 17. února schválilo:
• Rozpočet obce Březolupy na rok 2021.
• Za účelem realizace malého projektu „Rybník Hluboček, společná prezentace přírodního 

dědictví Březolup a Brezolup, žadatel obec Březolupy, číslo výzvy 6/FMP/6c/I, N“, zajištění fi -
nančních prostředků na předfi nancování a spolufi nancování realizovaného malého projektu 
ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmín-
kami poskytnutí pomoci s vyčleněnou celkovou částkou 34 962 EUR.

• Dokumenty zajišťující obci právo stavby II. NP nad přízemní novostavbou kabin SK Bře-
zolupy, z. s.,

• Zařazení nemovitosti (rodinný dům č. p. 66) do seznamu podpořitelných nemovitostí 
(II. kategorie, tj. demolice nad 75 % s výstavbou, příspěvek 115 000 Kč) v rámci obecních 
dotací na výstavbu rodinného domu pod evidenčním č. 1/2021.

• Navýšení výkupní ceny zemědělských pozemků k. ú. Březolupy obdělávaných v lánu pro po-
třeby dalších směn na max. 30 Kč/m².

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 
opatření č. 9/2020.

Z práce rady obce

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

Z další činnosti v období od 25. listopadu 2020 do 24. února 2021 uvádím výběr 
těch nejdůležitějších.

1. Zabývala se akcemi na území obce a v okolí do konce roku 2020. Z důvodu pande-
mie koronaviru byly zrušeny tradiční a letité akce: Štěpánský halový fotbalový turnaj, 
Předsilvestrovský výšlap na hrad Šarov a Štěpánské hraní skupiny Jižané.

2. Schválila zahájení přípravy na prodloužení vodovodního řadu v úseku Horní dvůr – 
skládka, který bude využíván rodinnými domy v této lokalitě, areálem fi rmy Klempos 
a plánovaným odpadovým centrem obce. Realizace je plánovaná v I. polovině roku 
2021. Předpoklad fi nancování je 50 : 20 : 10 : 10 : 10 (obec : Klempos : 3× RD).    

3. Schválila výši fakturace, resp. dohody o provedení práce za zpracování nových webo-
vých stránek obce ve výši 30 000 + 15 % Kč a případné DPH. 

4. Schválila vyúčtování ZTV Nad Uličkou v předložené II. verzi s ponížením příspěvku 
stavebníků o část rekonstrukce kanalizace a veřejného osvětlení). Jednotliví stavební-
ci, resp. vlastníci uhradí  tento příspěvek formou neúčelového daru obci Březolupy.
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5. Schválila dodávku a  montáž mříží na část nově osazovaného scénického osvětlení 
v hale, které by mohlo být ohroženo při sportovních aktivitách. Práce zajistí Martin 
Bartas, Březolupy, v celkové ceně za materiál a montáž 17 180 Kč.

6. Navrhla, resp. doplnila výši ročních odměn zaměstnancům a účinkujícím v roce 2020 
při vítání občánků a dalších kulturních akcích.

7. Souhlasila s ponecháním stávající obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním po-
platku za provoz systému komunálních odpadů i pro rok 2021, a to včetně všech fi -
nančních údajů (ekobod = 7 Kč apod.).

8. Schválila vyplacení odměny ředitelce ZŠ a MŠ za II. pololetí 2020.

9. Schválila navýšení odměn obecním zaměstnancům od 1. 1. 2021 v průměrné max. výši 5,0 %.

10. Odsouhlasila vícepráce ve výši 6480 Kč (vč. DPH) vzniklé při celkové rekonstrukci 
kříže při silnici II/497 při výjezdu směrem na Zlín z důvodu jeho horšího stavu. Práce 
provádí Rudolf Trucla ml., Březolupy.

11. Schválila účast ve společném projektu s názvem „Rybník Hluboček, společná prezentace pří-
rodního dědictví Březolup a Brezolup“ obcí Březolupy a Brezolupy (SK), který se bude uchá-
zet o získání dotace EU ve výši 85 % v programu přeshraniční spolupráce (INTERREG V-A, 
SR-ČR). U nás by se jednalo o vybudování vodního altánu, 2 ks lávek přes potok u rybníka 
a infolavičky v parku za zdravotním střediskem, pro slovenskou stranu pak dvě infolavičky 
a dopravu busem do Březolup, pro obě strany pak informační materiály. Spoluúčast pouze 
Březolupy. Rada schválila zadání zpracování žádostí o dotaci u RRA Východní Morava Zlín 
v ceně 9000 Kč a odměnu 10 000 Kč při získání dotace (ceny bez DPH).

12. Schválila možnost vyúčtování, dle předchozích rozhodnutí rady či zastupitelstva, po-
skytovaného příspěvku z rozpočtu obce na péči o zdravotně či jinak silně postižené 
osoby, dle uvážení pečující osoby, a to až 1× ročně. 

13. Schválila objednání prací navazujících na stavbu Rekonstrukce MK a chodníku Drahy 
ve výši do 350 000 Kč (vč. DPH). Jedná se především o práce pod obrubníky u zele-
ného pásu a v uličkách, navazující zpevněné plochy (vjezdy a vchody k RD), novou 
příčnou vpusť, nové dešťové vpusti a části kanalizačních šachet apod. 

14. Schválila nabídku ve výši 96 000 Kč (vč. DPH) Ing. Arch. Martina Špillera, Březolupy, 
na úpravu PD stavby Rekonstrukce Hasičské zbrojnice, která je nutná z důvodu změ-
ny legislativy.

15. Provedla výběr zhotovitele zakázky „Obnova zeleně Mižnického a Strašovského žlebu“: 
II. etapa na základě doručených nabídek. Jako nejvýhodnější byla vybrána fi rma Ing. To-
máš Vávra, IČ: 757 84 041, Kroměříž-Vážany, s cenou 2 343 883,95 Kč (vč. DPH).

16. Schválila nabídku fi rmy Mplus elektro s.r.o. Boršice ve výši 86 253 Kč (vč. DPH) na 
provedení nové přípojky NN (zemní vedení) objektu víceúčelové haly, která nahradí 
stávající vzdušné vedení. Termín realizace prací je do 31. 3. 2021.



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 7

17. Projednala žádost kulturní komise na uspořádání setkání březolupských stárků v roce 
2021. Po diskusi s předsedkyní kulturní komise bylo doporučeno radou jako vhod-
nější uskutečnit setkání jako součást dozvuků v  roce 2021. Kulturní komise návrh 
projedná a předloží upravený program a rozpočet akce.

18. Schválila dodatečné práce ekodozoru na akci „Revitalizace rybníka Hluboček“ ve výši 
10 000 Kč (není plátce DPH), které prováděl RNDr. Pospěch, Uherský Brod.

19. Schválila výroční odměnu pro lesního hospodáře Martina Trčku z Bohuslavic u Zlína.

20. Hasiči upřesnili termín a místo konání akce k výročí 150 let od založení sboru. Pro-
běhne dne 17. 7. 2021 ve víceúčelové hale s využitím venkovních ploch na doprovod-
ný program. Rada schválila využití těchto ploch za halou, včetně bufetu zdarma.

21. Schválila rozpočet Základní školy a Mateřské školy Březolupy na rok 2021 a středně-
dobý výhled hospodaření na roky 2022–2024.

22. Seznámila se s  novou tarifní tabulkou a  schválila navýšení mzdy paní ředitelce ZŠ 
a MŠ s platností od 1. 1. 2021.

23. Starosta informoval radu o  letitých problémech (první problémy se datují od doby 
stavby RD, tj. cca od roku 1960–70) s dešťovými vodami z polí nad RD č. p. 523, sté-
kajícími se v rámci úžlabí kolem něj dolů na komunikaci Čístré, a o podnětu k řešení 
tohoto problému. Starosta ve spojení s nájemcem polí (Agrolstat, spol. s r. o.) bude 
hledat technické řešení s nájemcem polí fi rmou Agrolstatem, spol. s  r. o. Realizace se 
předpokládá nejpozději při rekonstrukci místní komunikace Čístré.

24. Zabývala se nabídkou na pronájem prostoru lékárny pro prodejnu potravin. Nepřijala 
ji a bude hledat využití s vhodnějším dopadem pro obec. V letošním roce se  prostor 
využije primárně jako náhradní prostor pro obvodní lékařku při rekonstrukci příček 
zdravotního střediska (odstranění azbestových desek).

25. Zabývala se opakovanou žádostí paní Dagmar Mudříkové (kadeřnictví, pedikúra, ma-
sáže) o prominutí nájemného z důvodu koronaviru. Rada nadále trvá na svém stano-
visku, že umožní pouze posunutí splatnosti čtvrtletních plateb nájemného až o další 
dvě čtvrtletí (i opakovaně), a to na základě žádosti nájemců. Rovněž upozorňuje na 
možnost čerpání státních podpor, např. z programu covid-nájemné apod.

26. Seznámila se s cenovou nabídkou pana Karla Čevely, Březolupy, na údržbu oken ve 
víceúčelové hale. Rada obce zatím nabídku neodsouhlasila, prověří se poměr mezi 
náklady na údržbu a potenciálními úsporami ze zmenšení úniků tepla.

27. Schválila na základě žádosti nájemníků bytového domu Místní hospodářství nabídku 
fi rmy Supro, spol. s r. o. Uh. Hradiště, na dodávku zařízení (anténa, switch, router, ka-
beláž apod.) pro společný příjem wi-fi  internetu s celkovou cenou do 10 000 Kč. Poři-
zovací cena bude následně rozpočítána po ¼ mezi nájemníky a u těch, kteří jej budou 
používat (prozatím mají zájem 2 ze 4 nájemníků), bude požadována její úhrada.
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28. Po konzultacích se stavebním úřadem a s radou starosta zpracuje vyjádření nejen pro 
veřejné osvětlení, ale také rozhlas, chodníky, místní komunikace, dále např. pro plá-
novaný optický kabel či dešťovku, kde uvede již dříve běžně požadované parametry 
plynoucí z ochranných pásem či životnosti našich staveb či sítí, jako jsou např. hloub-
ky uložení, protlaky místo překopů, křížení sítí apod.

29. Souhlasila na základě průzkumu trhu, vzorků a konzultace u svozové fi rmy s objedná-
ním 330 ks popelnic 120 litrů (420,50 Kč/ks bez DPH) a 30 ks popelnic 240 litrů (621 
Kč/ks bez DPH) u fi rmy NAODPAD s.r.o., Hronov, pan Soukup. V rámci společného 
nákupu s okolními obcemi bude následně cca 100 ks 120litrových popelnic prodáno 
okolním obcím za pořizovací náklady.

30. Zabývala se návrhem na rozšíření meteostanice (v ceně cca 900 Kč) o možnost uklá-
dání videí z meteostanice na YouTube. Rada z důvodu probíhající distanční výuky na 
ZŠ a pro zbytečnou zátěž internetového připojení a nejednoznačnost potřeby tako-
výchto videí se záměrem nesouhlasila. 

31. Seznámila se s návrhem starosty SDH p. Šuranského na podání žádosti o 70% dotaci 
pro zásahovou jednotku hasičů na Zlínský kraj v  souhrnné celkové částce projektu 
cca 350 000 Kč. V návrhu je uvedena např. oprava a rozšíření CAS, dýchací přístro-
je, vysílačky, protipovodňové pytle s plničkou aj. Rada souhlasila s podáním žádosti 
a s vyčleněním podílu obce v rozpočtu na rok 2021.

32. Seznámila se s nabídkou na prodej pozemků obci Březolupy v rámci Průmyslové zóny 
ČOV. Tyto pozemky jsou částečně zatíženy ochranným pásmem vzdušného vedení elek-
třiny (NN či VN). Vzhledem k poloze vedení a také vzhledem k důležitosti pozemků pro 
další rozvoj zóny (pozemky sousedí s naším obecním pozemkem a scelují tak včetně sebe 
celkem tři pozemky) schválila výkupní cenu bez vlivu ochranného pásma (tj. bez jejího 
snížení ceny), tj. v zastupitelstvu již dříve schválenou výkupní cenu 100 Kč/m2.

33. Zabývala se opakovanou nabídkou na odkup pozemku p. č. 2400/31 podél východní-
ho oplocení zahrádkářské kolonky v Čertoryji. Rada nesouhlasí s prodejem, i nadále 
ovšem můžou pozemek využívat v rámci bezplatné „remízkové“ výpůjčky. 

34. Po provedení místního šetření rada podpořila a doporučuje zastupitelstvu zařazení 
rekonstrukce rodinného domu č. p. 66 do seznamu podpořitelných nemovitostí do 
II. kategorie: demolice a výstavba s příspěvkem 115 000 Kč,  číslo nemovitosti 1/2021.  

35. Schválila zpracovatele výběrového řízení: IS Projekt, IS projekt s.r.o. Uh. Brod s cenou       
45 000 Kč (bez DPH), celkový předpoklad služby nad 2 mil. Kč (sčítá se I. i II. etapa) 
a zadávací podmínky VŘ I. etapy pro dodavatele zakázky: „Březolupy – založení regi-
onálního biokoridoru 1595 – I. etapa“.

36. Schválila nákup respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby obce a jejích příspěvkových orga-
nizací v počtu 400 ks pro dospělé, 100 ks pro děti a FFP 3 v počtu 30 ks. Celková cena 
bude do 9000 Kč (vč. DPH).
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37. Schválila zadávací podmínky výběrového řízení akce Oprava střechy mateřské školy 
a vybrala fi rmy, které budou obeslány k předložení nabídek.

38. Zpracovala smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene mezi obcí 
a SK Březolupy ve věci užívání veřejných WC v nově budovaném objektu šaten pro 
sportovce a možnosti dostavby druhého patra. 

39. Schválila objednání automatického ovládání ATS Nad Uličkou, které je nutné pro 
kolaudaci vodovodu. Zboží dodá, včetně montáže, fi rma SVS-CORRECT spol. s r.o. 
Bílovice za cenu do 150 000 Kč (bez DPH).

40. Zabývala se projednáním žádostí spolků o  obecní dotaci a  dořešila konečný návrh 
rozpočtu obce na rok 2021, který byl předložen zastupitelstvu ke schválení.

41. Schválila zadání projektové dokumentace „Vodovod a kanalizace PZ ČOV“ Ing. Mila-
nu Večeřovi, Uh. Hradiště, v ceně 40 000 Kč (není plátcem DPH).

42. Schválila nabídku fi rmy OTIS a.s. Brno na výměnu osvětlení ve výtahu v bytovém domě 
Stará pošta, kterou je nutné provést po jeho revizi. Cena bude 6696 Kč (bez DPH).

43. Rada se zabývala žádostí Bc. Petra Zourka, který má zájem stát se přísedícím u soudu. 
Rada žádost schválila a bude předložena zastupitelstvu ke schválení. Rovněž souhlasí 
s prodloužením období na další 4 roky stávajícímu přísedícímu (Ivanu Šišákovi), při-
čemž i to bude ke schválení předloženo zastupitelstvu.

44. Vybrala zpracovatele projektové dokumentace stupně DUR a DSP akce Odpadové cent-
rum Březolupy: fi rmu DESACON Zlín s.r.o., Vizovice, s cenou 598 950 Kč (vč. DPH).

45. Schválila nákup zařízení pro distanční výuku na ZŠ v případě krátkodobé potřeby od 
rodičů. ZŠ prověří a sdělí radě zájem o tato zařízení. 

46. Vybrala zhotovitele rekonstrukce střechy budovy mateřské školy, do níž zatéká. Vybrána byla 
fi rma KLEMPOS s.r.o. Praha s cenou 1 339 748 Kč (vč. DPH). Na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva budou práce provedeny z důvodu zatékání co nejdříve, ještě před rozhodnutím o vý-
sledku získání dotace, tzn. i v případě nezískání dotace z POV MMR ČR, o niž bylo požádáno.

47. Schválila žádost o proplacení příspěvku na výstavbu RD v proluce ve výši 46 000 po 
kolaudaci nového RD Březolupy č. p. 625.

48. Schválila výši sazebníku úhrad za poskytování informací ve výši jako v  roce 2020. 
Sazebník bude platný pro rok 2021 a další do doby přijetí jeho změny. 

49. Schválila dodatek smlouvy na dotační management akce „Revitalizace rybníka Hluboček“ 
ve věci ukončení spolupráce s Ing. Miloslavou Pjevičovou, Uh. Hradiště, k 25. 2. 2021, pode-
psání příkazní smlouvy nové s Ing. Ladislav Malůškem z Hulína, a také schválila objednávku na 
konzultaci a řešení vzniklé situace s Ing. Kleperlikovou s celkovou cenou v součtu do 30 000 Kč.

Ing. Radek Berecka, 
místostarosta



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 10

Napouštění rybníka Hluboček

V blízkosti ČOV plánuje obec vybudovat průmyslovou zónu.
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Duben

50 let
Hoferek Milan
Zajíc Bronislav

60 let
Beluško Stanislav
Korvas Miroslav
Michalčík Alois
Šimek Jan

70 let
Bednaříková Marie
David Miroslav
Turečková Ludmila

80 let
Korábečný Ludvík

Květen

50 let
Fajt Otakar

70 let
Andrýsek Zdeněk
Hovorková Božena
Mikel Ladislav
Vodárková Růžena 

75 let
Zapletalová Anna

Červen

60 let
Huspeninová Marie

65 let
Andrýsková Jana
Herodesová Jana
Rozum Pavel

Jubilanti duben – červen 2021

Božena
Mikel Ladislav
Vodárková Růžena 

75 let
Zapletalová Anna

65 let
Andrýsková Jana
Herodesová Jana
Rozum Pavel

Narození 2020

Čaklošová  Karolína
Číž Daniel
Holíková Sofi e
Krenar Adam
Kročil Kryštof
Němeček Jáchym
Nosek Zdeněk
Opravilová Veronika
Řezníček Šimon
Ševčík Marek
Vaňhara Ludvík

Úmrtí 2020

Adámek Adolf
Berecková Vlasta
Blažková Ludmila
Hubáčková Iveta
Jančara Zdeněk
Juřenová Marie
Kašpárek František
Křen Antonín
Matura Patrik
Maturová Emilie
Miklová Zdeňka
Ovčáčková Blažena
Pešina Vojtěch
Soška Jan
Soukupová Vlasta
Strapec Luděk
Šupková Ludmila

ika
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Sčítání lidu

1. Úvod:
Tento můj další článek ve zpravodaji bude tentokráte o události, která se na našem území již od 

roku 1857 opakuje přibližně každých deset let. Jde o sčítání lidu, v posledních dekádách i domů a bytů.

2. Historie sčítání:
Významným mezníkem pro sčítání lidu byl rok 1753, kdy Marie Terezie vydala patent o každo-

ročním sčítání lidu. Samotné sčítání pak bylo zahájeno v roce 1754 a konalo se současně a jednotně 
na území celého mocnářství. Sčítání, stejně jako další pokusy, které proběhly v 60. letech 18. století, 
ale nebylo příliš úspěšné. Výsledky byly ovlivněny obavami ze zvyšování daní a odporem šlechty 
proti centrální politice Habsburků a vedly k četným zkreslením.

První „opravdové“ sčítání lidu proběhlo v roce 1857 ještě v rakouském císařství. Další se pak po-
stupně v letech 1869, 1880, 1890, 1900 a 1910 uskutečnila již na území rakousko-uherské monarchie, 
jak se soustátí mnoha národů od roku 1867 jmenovalo. Jeho částí bylo České království, Markrabství 
moravské i část Slezska, která zůstala Rakousku po prohrané válce s Pruskem v roce 1742.  

Základem moderního sčítání se stal říšský zákon vydaný 29. 3. 1869, jehož ustanovení bylo 
závazné až do zániku Rakouska-Uherska. Stanovoval pravidelné sčítání v desetiletých intervalech 
s tím, že kromě prvního sčítání se ta následující měla konat vždy z 31. 12. na 1. 1. v roce, který končil 
nulou. Evidovaly se údaje jako státní příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání, věk a pohlaví, 
případné fyzické vady – slepota, hluchota, později i mentální postižení. Od roku 1880 se evidovala 
také gramotnost.

Československá republika vzniklá roku 1918 potřebovala co nejrychleji zmapovat demografi cká 
data nově vytvořeného státu. V roce 1919 tedy došlo k založení Státního úřadu statistického a první 
sčítání proběhlo v roce 1921.

V současné době jsou veškeré sčítací operáty (formuláře, které byly vyplňovány) z let 1857 až 
1921 digitalizovány. Jejich originály jsou uloženy ve státních okresních archivech. V současné době 
je možné si je prohlédnout již jen na internetu na stránce Moravského zemského archivu Brno na 
adrese: https://www.mza.cz/aplikace/. Pro některé obce se sčítání z roku 1857 bohužel nedochovalo, 
což však není případ Březolup. Výjimku tvoří sčítání z roku 1921, které je prozatím přístupné v sou-
ladu se zákonnými normami k nahlédnutí pouze v síti badatelen okresních archivů. Sčítací operáty 
od roku 1930 jsou pak uloženy v Národním archivu v Praze.

3. Sledované údaje:
Pro nás je důležité, že tak máme k přesnému datu vždy známý třeba i počet domů, který byl 

v  Březolupech následující: v  roce 1857 – 172, 1869 – 181, 1880 – 201, 1890 – 217, 1900 – 247, 
1910 – 269 a 1921 – 281. Tento údaj přesně vypovídá o velikosti té které dědiny v daném období. 
Samozřejmě, že některé domy byly stejně jako dnes neobydleny, ale určitě byly obyvatelné, protože 
měly přiděleno (ve většině případů) číslo popisné.

V průběhu jednotlivých sčítání byly sledovány různé údaje, a pokud znáte číslo domu Vaše-
ho předka, můžete si je vyhledat. Pro ukázku uvedu údaje z mého rodokmenu, konkrétně o domě 
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č. 37 (v části Velká Ulička) z roku 1900. Majiteli domu byli Josef Hrbáček (*1848) a jeho dcera Anna 
(*1877) provdaná Berecková. V domě bydlelo celkem 10 lidí. Josef s manželkou Josefou a jejich pět 
zatím svobodných dětí, Anna s manželem Antonínem a tchán vlastníka Jan Křen. Při hospodářství 
měli v době zápisu tato zvířata (ponechávám podle dobového záznamu): dva valachy, dvě jalovice, 
dvě krávy, tři podsvinčata, dvě svině plemenné, šestnáct slepic a čtyři husy. Takže prázdno v domě, 
ve chlévě ani na dvorku určitě nebylo.

Údaje zapisoval většinou pan učitel, který chodil po vesnici od domu k domu a zapisoval je 
do vytištěných formulářů. Což mu podle dat uvedených na formulářích zabralo několik dní. Při 
skenování na internet se každý rok nakopírovaly všechny stránky, takže údaje o zvířatech nejsou 
vždy uloženy. Pokaždé jsou však uvedeni všichni obyvatelé domů, včetně děveček, pacholků, služek, 
nájemníků a dalších osob. S rezervou je pak třeba brát údaje o datu narození, protože zejména ve 
starších letech je lidé přesně nevěděli a podle mých zkušeností se v matrikách narozených neověřo-
vala ani u březolupských rodáků.

Ukázka části sčítacího archu – rok 1900

Při novodobém sčítání se zjišťují již jiné informace než v minulosti. Ty jsou využívány především 
statistiky. Nejinak tomu bude i letos, i když doba je již plně digitální, takže sčítací komisaři již nebu-
dou muset do všech domácností, jako tomu bylo naposledy ještě v roce 2001.

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst 
online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na webové stránce Českého statistického úřa-
du:  https://www.czso.cz/csu/scitani2021. Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu, 
budete muset vyplnit listinný sčítací formulář. Každý má zákonnou povinnost v době od 17. 4. do 
11. 5. vyplnit a odevzdat tento formulář. Jeho distribuci a sběr zajišťují sčítací komisaři a síť kontakt-
ních míst „Sčítání 2021“. Výsledky letošního sčítání budou všem bezplatně k dispozici na přelomu 
let 2021 a 2022.

4. Sčítání v roce 1921:
Jak již bylo napsáno výše, v roce 1921 šlo o první sčítání lidu v samostatném Československu. 

Protože je to letos přesně sto let, uvedu zde z něho některé údaje. Při mém bádání v tomto sčítání ve 
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státní okresním archivu jsem zjistil o březolupských rodech následující: nejvíce rodin, a to celkově 
24, měl celkem bez překvapení rod Hubáčků. Na „pomyslných“ stupních vítězů ho doplnili: na dru-
hém místě rod Michálků se 16 rodinami a na třetím Hoferkovi s 15. Dále byly vícečetné tyto rody: 
Lysoňkovi – 11, Krejčiříkovi a Postavovi – 9, Sklenářovi a Vajdíkovi – 8, Fuskovi, Křenovi a Vyorál-
kovi – 7. 

Můžu s velkou pravděpodobností garantovat, že každá rodina, která má aspoň část kořenů v Bře-
zolupech, má ve svém rodokmenu tato příjmení. Já konkrétně devět z  jedenácti vyjmenovaných, 
i když samozřejmě v různé generaci ode mě. Ale třeba moje prababička byla Hoferková, jeden prap-
raděda Hoferek a tři praprababičky z rodu Hubáčků, Hoferků a Křenů. V další generaci se k uvede-
ným přidává navíc ještě rod Vajdíků. 

Při sčítání v roce 1921 jsem objevil třeba i skutečnost, že jeden dům neměl přiděleno číslo popis-
né a byl dopsán na konci seznamu. Šlo o rodinu Josefa Čechmánka. 

Na konci seznamu je i zmínka o (použiju zde dobový název) „cikánské boudě“, která tak mu-
sela ležet v době sčítání v katastru naší obce. Zde se dá vyčíst, že ji obývaly tři rodiny: Danielů, 
Heráků a Holomků o celkovém počtu 18 lidí. Zajímavé je i to, že místa narození těchto obyvatel 
byla velmi pestrá, šlo v podstatě o všechny vesnice v okolí, a pouze jeden člen rodu Daniel se 
narodil u nás. 

Pokud srovnáme Březolupy v letech 1921 a 2021 podle rodin, vychází nám následující: Rod Hu-
báčků nejvíce rozšířený v roce 1921 si udržel svůj primát i letos. Opět bydlí v nejvíce domech, a to 
ve 22, ale v tomto ukazateli ho dohnal rod Hoferků se shodným počtem. V celkovém počtu obyvatel 
vede u nás rod Hubáčků s 58 členy, druzí jsou Hoferkovi se 47 a třetí rod Řezníčkovi s 29 členy. 
V první desítce se ještě umístily rody: Křižkovi – 19, Šišákovi – 17, Bereckovi a Hovorkovi – 16. Rody 
Andrýsků, Gajdůšků a Polášků pak mají v Březolupech po 15 obyvatelích.

Při velkém počtu domů, v nichž bydlí dva suverénně nejvíce rozšířené rody u nás, je zvláštní, 
v kolika málo domech ještě žijí i po 100 letech. Konkrétně rod Hubáčků pouze ve třech z 24 a rod 
Hoferků dokonce v žádném z 15. Je pravda, že za uplynulé století se postavilo 344 domů, a v hodně 
z nich dnes právě Hubáčkovi a Hoferkovi bydlí.

Závěrem této části uvedu pár údajů srovnání Čecha a Češky v roce 1921 a 2021, jak je na svých 
stránkách uveřejnil Deník dne 7. ledna. V roce 1921 žilo 10 002 030 lidí, letos je obyvatel 10 707 839. 
Před sto lety proběhlo 125 417 veselek, letos to bude odhadem okolo 50 000. V roce 1921 se narodilo 
257 281 dětí, letos by mělo přibližně 110 000. I v roce 1921 již znali rozvod, celkem jich bylo 4902, 
v roce 2021 se jich očekává 24 000. Zemřelých bylo 161 321 a letos jich bude asi 120 000.  

5. Závěr:
Závěrem článku bych Vás rád vyzval k aktivní účasti na sčítání. Protože údaje při nich zjištěné 

pak slouží nejen statistikům, ale i nám zájemcům o historii. Starší z nich se pak dají samozřejmě 
využít i při bádání po předcích, jak jsem popsal i v  tomto článku. Novější jsou pak samozřejmě 
„chráněny“ zákonem o ochraně osobních údajů, ale až nebudou, třeba se k nim pak naši potomci 
dostanou a využijí je, aby zjistili, jak jsme žili v této době zase my.

Úplným závěrem Vám popřeji pevné zdraví v této „divné“ době a snad se již brzy vše vrátí k běž-
nému stavu. 

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy 
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Distanční výuka

Už je to rok, kdy nám pandemie nemoci COVID – 19 nečekaně zavřela školy. Žáci i učitelé byli 
tzv. hozeni do vody, kdy museli přejít na distanční vzdělávání prostřednictvím internetu. Celkově 
tento způsob výuky byl velmi náročný nejen pro žáky, ale i pedagogy. Učili jsme se všichni za po-
chodu, protože distanční výuka byla pro nás všechny velká neznámá. Vzdělávání bylo na jaře pro 
žáky dobrovolné. Každý žák k němu přistoupil po svém, záleželo na předmětu.

Co je to distanční výuka? Je to organizace vzdělávání na dálku mezi učitelem a  žákem, 
popř. učitelem a rodičem (v případě žáků 1. a 2. ročníku). Distanční výuka neznamená automa-
ticky on-line výuku (v přímém přenosu). Existují různé typy distanční výuky, které učitel kom-
binuje a přizpůsobuje věku a možnostem žáků. Distanční výuka je tedy kombinací výuky on-line 
(v přímém přenosu) a výuky off -line (žáci samostatně vypracovávají zadané úkoly). Po domluvě 
s vyučujícím si mohou žáci nebo rodiče vyzvednout připravené materiály ve škole a odevzdat je 
do připravených boxů před školou.

Po letních prázdninách a prvním měsíci školního roku, který s přihlédnutím ke stávající si-
tuaci proběhl standardně, se situace opakuje. Žáci se učí z domova, učitelé se je snaží co nejlépe 
vzdělávat na dálku. Na rozdíl od jarního nouzového stavu se školy mohly na distanční výuku lépe 
připravit, neboť od září je  distanční výuka pro žáky povinná.

Naše škola používá platformu Google Classroom (Učebna), což je volně dostupná webová 
služba, která nám učitelům umožní rychle a snadno zprovoznit v internetu prostor pro výuku. 
Každý učitel může pozvat do výukového kurzu (jakési virtuální třídy) své žáky a pak jim velmi 
snadno posílat oznámení, přidávat odkazy a soubory, přijímat a zadávat úkoly a se žáky komuni-
kovat pomocí videohovorů. Učebna je navíc velmi dobře dostupná z mobilní aplikace. Žáci dru-
hého stupně mají za den 3 videohovory, což je dle školní inspekce optimální počet. Více hodin 
po sobě tímto stylem žáci nezvládají, nedokáží se soustředit. Žáci prvního stupně mají zhruba 
2 videohovory  za den.

Více než obvykle se prohloubily rozdíly v podmínkách, které mají žáci doma vytvořeny pro 
vzdělávání, a  to různým technickým zařízením. Škola se snažila tyto rozdíly řešit. Zapůjčila 
žákům 21 školních notebooků. Při hodnocení výsledků vzdělávání za první pololetí školního 
roku 2020/2021 se učitelé toto všechno snažili zohlednit, tudíž prospěli všichni žáci školy. Výpis 
z vysvědčení si odnesli domů pouze žáci první a druhé třídy, neboť jen ti se vrátili v lednu do 
školních lavic. U ostatních tříd byli o prospěchu informování zákonní zástupci prostřednictvím 
e-mailu. 

Ve dnech 10.–12. 2. 2021 navštívila naši školu Česká školní inspekce. U prvňáčků a druháčků 
byla hospitace provedena fyzickou přítomností školního inspektora při výuce. U ostatních tříd, 
které měly on-line výuku, prostřednictvím videohovorů na dálku. Předmětem tematické inspekč-
ní činnosti bylo zjišťování dopadů distanční výuky na žáky. 

V současné době probíhají ve škole pouze konzultace žáků s vyučujícím (jeden na jednoho) 
převážně z hlavních předmětů matematiky a českého jazyka. Všichni žáci se učí z domu.

Nikdy v moderní historii nestrávili žáci ve škole tak málo času. Myšleno fyzickou přítomností. 
V této chvíli je za námi více než půlka školního roku, žáci se ještě ani pořádně neviděli. Je mně líto 
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žáků deváté třídy, pro které jde o poslední společný rok a neužijí si ho podle svých představ. Další 
velkou komplikací je příprava na přijímací zkoušky, které je čekají v dubnu. Věřím, že jim všechno 
dobře dopadne a dostanou se na vysněné školy.

Čas strávený ve školní lavici žádná prezentace nebo on-line hodina nemůže nahradit, i kdyby 
byla sebelepší, což je ten největší problém. Za nejefektivnější způsob výuky patří bezesporu osobní 
kontakt se žáky, neustálé procvičování a okamžitá zpětná vazba. Zároveň je distanční výuka tím 
nejlepším řešením této situace. Žáky naučí větší samostatnosti, někdy je ovšem i namáhavá a vy-
čerpávající. Všechno zlé je k něčemu dobré. Je to velká výzva pro nás všechny.

Pevně věřím, že toto období všichni ve zdraví zvládneme a že svět bude brzy zase v pořádku, 
protože bez optimistického myšlení by to bylo ještě těžší.

Mgr. Eva Novotná

Z knihovny

Pár titulů pro zpříjemnění jarních dnů

Karin Lednická: Šikmý kostel
Románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921
Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o  někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj 

rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí.
Dnes už z výstavných budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě 

a varovně ční do pusté krajiny. Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drs-
ně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté 
osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří 
naprosto odlišných dějových linií, které se však na mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický 
obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř 
nepředstavitelná.

Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo se jim trpně poddává, jiný se snaží 
uchopit šance, které mu kvasící doba nabízí. Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně 
zasahují velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach. Ane-
bo ne.

Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé doposud nebyly v české romá-
nově tvorbě zpracovány. Vyprávění ubíhá v dramatickém tempu a natolik autenticky, že se děj 
před očima čtenáře mnohdy mění na fi lm zaznamenávající i to, co donedávna zůstávalo skryto ve 
třinácté komnatě české historie.

Beth Morreyová: Milostný příběh jednoho života
Missy Carmichaelová měla skvělý život – dvě úžasné děti, bezvadného manžela a vystudova-

nou Cambridge. Co víc si přát? Život ale plynul a vše se postupně změnilo. S dcerou už několik let 
nemluví, syn se odstěhoval do Austrálie i s jejím jediným vnukem a Leo, její životní láska, je pryč. 
Missy zůstala sama ve velkém domě jen se svými vzpomínkami. A tak vzpomíná, vzpomíná na 
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léta, kdy byla šťastná, milovaná a obklopená rodinou. Víc než cokoli na světě si přeje, aby byl její 
život takový jako dřív. Missy najednou nezbývá nic jiného, než se spoléhat na pomoc cizích lidí 
a svého psa.

Fionunula Kearneyová: Den, kdy jsem tě ztratila
Jess žije se svou dcerou Annou a pětiletou vnučkou Rose. Zprávě, že dceru smetla při lyžování 

ve Francii lavina, nechce vůbec věřit – odmítá se vzdát naděje, odmítá si připustit, že je její dcera 
opravdu mrtvá. Následují nekonečné týdny čekání, než se najde Annino tělo, během nichž je jedi-
ným světlým bodem v jejím životě vnučka Rose.

Jenomže pak se o svá rodičovská práva přihlásí také otec Rose, a zoufalá Jess se za každou 
cenu pokouší zabránit tomu, aby ztratila i vnučku. Prohledává dceřiny dokumenty, na pomoc jí 
přispěchá přítel Th eo, který ví o Annině minulosti víc, než přiznává. Když začne vycházet najevo, 
že Anna skrývala nejedno tajemství, Jess začne pochybovat o tom, zda svou dceru vůbec znala.

Petra Klabouchová: Anglická zahrada
Takhle asi vypadá smrt. Nebo peklo. Náhlé zmizení dvou desetiletých chlapců zasáhne dra-

matickým způsobem do životů všech obyvatel malého městečka. Obětí bezhlavého vyšetřování 
se stává rodina zmizelých chlapců, stejně jako celá řada dalších místních postav. Myslíte si, že 
něco takového se ve skutečnosti stát nemůže? Omyl. Už se stalo. Příběh je inspirovaný skutečnými 
událostmi z roku 2006.

Stanislav Havelka: O zvířátkách pana Krbce
„Pane Krbec, nejsme na začarovaném hradě?!“ ptá se kocour Kokeš, když spolu dorazí na 

opuštěný hrad Kulíkov. Řádí tu totiž duch bývalého hradního pána Ruprecht. Má rád špínu, 
prach a pavučiny, svého sídla se nehodlá vzdát a neustále vymýšlí drobné lumpárny. Pan Krbec 
má ale pro strach uděláno a jako kulíkovský kastelán nestrpí na hradě žádný nepořádek. Sta-
tečně mu při tom pomáhají jeho zvířecí kamarádi Kokeš, učená sova Kukula a kavka Kocanda. 
Kdo zvítězí?

Hana Čechová Šimková: Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky
Již děti od tří let mohou připravit pár dobrůtek a vyrobit plno hezkých věcí! Jen podle foto-

grafi í.
Pojďte, děti, společně s malou Terezkou do pohádkového lesa za skřítky, vílami, dráčky a zví-

řátky, seznamte se s jejich příběhy s dobrým koncem a pak spolu s nimi a nějakým dospělým při-
pravte malé pohoštění (například toustíky, jednohubky nebo kaši ke svačince), či plno užitečných 
věcí a dárečků! Třeba knofl íky, misku, krabičku na pastelky, nebo dokonce špalíčky ze zrníček pro 
ptáčky na zimu. Uvidíte, jak vám to půjde od ruky, protože postup, jak na to, uvidíte na fotografi -
ích a nemusíte ještě ani umět číst.

Všem přeji krásné jarní dny. Informace o otevření knihovny a formě půjčování knih na-
jdete na stránkách obce Březolupy nebo na Facebooku místní knihovny.

Olga Rosíková
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Slovo z fary

Milí spoluobčané a farníci,
stále ještě prožíváme, a  nejspíš ještě nějakou dobu prožívat budeme, období pandemie. 

Tento čas nejednoho z nás sráží k zemi. Valí se na nás tolik těžkostí v podobě nemocí, strachů, 
opatření, zákazů. Neklesejme na mysli, že někdy pod tím vším padneme a už nebudeme mít 
sílu povstat. Vždyť i sám Ježíš Kristus několikrát padl na křížové cestě, ale nezůstal ležet v pra-
chu cesty, šel dál. A v tom je nám příkladem. Proto i my, i když už někdy nemůžeme, je toho 
na nás moc, vše se na nás valí, neklesejme a pojďme dál. Jestliže se cítíme sami, jsme opuštěni, 
neváhejme vzít mobil, telefon a zavolat našim blízkým, našim rodinám, přátelům, nebo i na 
faru do Bílovic. Jsme tu pro vás, i když si někdy myslíte, že nás obtěžujete. Právě proto jsme 
tady, abychom všechno těžké, co prožíváte, nesli s vámi. A ze všeho, z čeho se v životě radujete, 
abychom se radovali spolu s vámi. Vždyť sdílená bolest je poloviční bolest. A sdílená radost je 
dvojitá radost. 

 Probouzející se jaro v našem parku
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Co nás trápí

Rok se s rokem sešel a pandemie Covidu snad nemá konce. Stále narůstají počty hospita-
lizovaných pacientů, kteří léčbu zvládají jen za pomoci dýchacích přístrojů a intenzivní péče 
lékařů a sester na ARO covidových odděleních.

Přeplněné nemocnice v  některých krajích žádají o  pomoc nemocnice v  jiných krajích 
naší republiky, kde je situace klidnější. Převozy se uskutečňují do míst vzdálených i 300 km. 
Pomoc je nabízena i ze zahraničí: z Polska, Německa, Švýcarska atd.

Často si říkáme: „Nemám čas. Tolik toho mám na práci. Nestíhám.“ Proto si dovolím cito-
vat slova jednoho významného člověka. A nemusíme být zrovna katolíci, abychom je pochopili. 

S věkem se stáváme moudřejším a pomalu si uvědomujeme, že:
- hodinky za 3000 Kč měří stejnou dobu jako hodinky za 30 Kč,
- stejná částka se vejde do peněženky za 300 Kč jako do peněženky za 30 Kč,
- samota doma na 70 m² je stejná jako samota doma na 300 m2.
Naše vnitřní štěstí nepochází z hmotných věcí tohoto světa. Doufám, že si uvědomíte, že 

když máte kamarády, bratry a sestry, se kterými můžete mluvit, smát se a zpívat, nalezli jste 
štěstí.

Pět nesporných faktů štěstí je:
1. Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, aby byly šťastné, aby viděly hod-

notu věcí, ne jejich cenu.
2. Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát léky, jako by to bylo jídlo.
3. Člověk, který vás miluje, vás nikdy neopustí. I když je 1000 důvodů, proč skončit, bude 

důvod zůstat.
4. Je velký rozdíl mezi tím být s člověkem a být člověkem. Je špatné, že to málokdo chápe.
5. Byli jste milováni, když jste se narodili, a budete milováni po smrti. Co je mezi tím, je 

na vás.

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí 
a přátelé.

Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život.
Nejlepší dárek, který můžete někomu dát, je váš čas; snažte se ujistit, že je darován vaší 

rodině nebo příteli.
To jsou slova papeže Františka. Slova pro každého z nás.
Přeji vám, milí občané a farníci Březolup, krásné, radostné a požehnané jarní dny i dny 

letošních Velikonoc. Ať příroda, která se probouzí do nového života, je příkladem i pro nás. 
Probuďme se a těšme se, že těžké dny pandemie jednou skončí. Že každá pandemie má svůj ko-
nec a opět přijdou dny radosti, pokoje, setkávání a krásných vztahů s našimi blízkými a přáteli. 

Dominik Kovář, jáhen farností Bílovice a Březolupy
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Unavený zdravotnický personál žádá o pomoc ambulantní odborné lékaře z jiných obo-
rů, lázeňské lékaře, sestry z odborných ambulancí, studenty a jiné dobrovolníky. Velký kus 
práce odvedli také vojáci, jak v testovacích stanech, tak i jako výpomoc v ošetřujícího perso-
nálu v domovech seniorů i v nemocnicích. Členové Českého červeného kříže se školí v kur-
zech pro práci ošetřovatelů u lůžek covidových pacientů. Zemřelých pacientů na Covid je již 
tolik, jako by skoro celé okresní město Uherské Hradiště vymřelo.

V etapách se rozebíhá očkování proti tomuto viru, ale i tady váznou dodávky očkovacích 
vakcín proti původním a zaplaceným objednávkám z Evropské unie.

Uzavřeny jsou školy všech typů, převážná část obchodů, restaurací, kulturních a diva-
delních programů. Některé podniky uvolnily část zaměstnanců pro práci z  domova, další 
podniky zavádějí týdenní testování na Covid, aby nemusely úplně ukončit svůj provoz.

Tato situace se odráží i na psychice obyvatel. Přibývá lidí, kteří se nedokážou s danými ome-
zeními vyrovnat. Přišli o práci, ztratili nemocí a úmrtím blízkého člověka. Je jim těsno v bytě 
o několika desítkách metrů čtverečných s dětmi a manželem či manželkou. Dříve vídali děti jen 
několik hodin před spaním a životního druha rovněž. Nyní spolu žijí 24 hodin, hromadí se spory, 
konfl ikty a stresy, jejichž vyvrcholením bývá mnohdy zkratová reakce, pokus o sebevraždu, řeše-
ní sporu alkoholem či nutnost psychiatrické léčby. Je pravdou, že naše generace nic pandemické-
ho nezažila. O epidemiích moru či cholery jsme jen četli v knihách a kronikách.

Musíme se k dané situaci postavit čelem a začít hledat radikální řešení každý sám u sebe. 
Je nutné nosit respirátory na veřejnosti či ve společných místnostech, dodržovat rozestupy, 
dezinfi kovat si ruce a hlavně je často mýt dezinfekčním mýdlem. Vytírat podlahy, WC, chod-
by, zábradlí a madla veřejně přístupných míst dezinfekcí. Nepořádat žádné rodinné sešlosti 
ani oslavy, setkávat se s okolím co nejméně. Vím, že je to tvrdá drezura, ale vydržme ještě 
nějaký měsíc a uvidíme, že se vše v dobré obrátí!

Máme mobily, pohovořme si spolu na dálku se známými i rodinou a vyhneme se samotě a in-
fekci. Do obchodu ať chodí jenom jeden člen rodiny. Podle písemného seznamu může nakoupit 
pro zbytek rodiny a prarodiče. Nemusíme navštěvovat obchod denně, ale jednou za dva či tři dny.

I v našich kostelích panují výrazná omezení a hygienická opatření proti infekci. Dezin-
fekční roztok pod kůrem nám bez dotyku zdezinfi kuje ruce. Tradičně jedna nedělní mše sva-
tá je nyní rozdělena do tří mší, aby přítomných osob nebylo víc než 25. Respirátor zakrývá 
ústa i nos účastníků bohoslužby i kněze. Ruce si při přání pokoje nepodáváme a svátost nám 
kněz položí na dlaň, a ne do úst. Předpokládáme, že i Velikonoce proběhnou v omezení, bez 
návštěv příbuzných a mrskáčů, pouze v úzkém kruhu rodiny.

Těšme se, že tato omezení se s létem rozvolní a budeme se moci opět sejít. My starší se 
těšíme na setkání důchodců v naší hale a na nějakém výletě s Klubem důchodců. Mládež 
se znovu bude scházet na diskotékách, tanečních zábavách nebo při nacvičování hodových 
tanečků. Turistický oddíl naší vesnice nás jistě pozve na setkání na hradě Šarově, čtenáři 
opět zavítají do nové knihovny a mužská populace se konečně dočká posezení v hospodách 
u piva. My ostatní se těšíme na návštěvy a besedy u příbuzných a známých.

Potěšme se už nyní pučícím jarem našich zahrádek, kde kvetou sněženky, bledule, če-
meřice, sedmikrásky, pryskyřník a raší listy narcisů. Na zeleninových záhonech se řádkuje 
na podzim nasazený česnek, zelenají se listy jahodníků i nafialovělé listy salátu kadeřávku, 
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které přečkaly zimu. Pučí listy šeříku, začíná kvést jíva, k  novému životu se probouzejí 
vinné keře.

Tolik krásy nám nabízí naše vesnice. Byla by velká škoda míjet ji bez povšimnutí. Se-
znamme s ní svá vnoučata, aby dokázala rozpoznat květ plicníku lékařského od petrklíče 
a  sedmikrásku od kopretiny. Tento jarní pocit probuzení přírody obyvatelé panelových 
domů neznají a s přibývajícím věkem se již do přírody nedostanou.

Těšme se z přítomnosti jara a každého dne, kdy zvládneme obstarat si svou domácnost. 
Odhoďme chmury z čela a věřme, že se vrátí lepší časy bez karanténních omezení a Covidu!

MUDr. Anna Otrhálková

Ohlédnutí za slavností Zjevení Páně – Tři králové

Tříkrálová sbírka v Březolupech

Víte, od čeho se odvozuje tradice Tří králů? Tři krále neboli Zjevení Páně slavíme 6. ledna 
a jedná se o připomínku legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit no-
vorozenému Ježíšovi. V křesťanské tradici ukončuje vánoční svátky, proto se i u nás v tento den 
nejčastěji odstrojuje vánoční stromek.

Podle legendy byli tři mudrci či mágové pohané. V evangelním příběhu samotném není řeč 
ani o králích, ani o jejich počtu. Ten se vyvozuje zřejmě z počtu darů, které přinášejí. Jednotliví 
králové pak podle výkladů představují všechna období lidského života; jeden je zobrazen jako 
mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec. 

V  katolických zemích se o  slavnosti Zjevení Páně píše posvěcenou křídou na dveře domů 
a chlévů zkratka K†M†B† nebo latinský ekvivalent C†M†B†  jako formule požehnání. Původní 
text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto pří-
bytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Tro-
jici, tj. Otce, Syna a Ducha svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. Tři králové 
nebyli nikdy ofi ciálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků.

Zdroj:  Týdeník Nové Svitavsko  

Ve dnech 6.–17. ledna 2021 se v Březolupech uskutečnila Tříkrálová sbírka, která je v naší obci 
již tradicí. Letos z důvodu proticovidových opatření proběhla sbírka netradičně. Do ulic Březolup 
letos nemohli vyjít koledníci. I přes tyto netradiční okolnosti bylo v Březolupech v oběhu celkem 
8 kusů pokladniček. Po sečtení výtěžků ze všech pokladniček, bylo zjištěno, že se letos v Březo-
lupech vybralo celkem 28 221 Kč.  Velké poděkování patří všem občanům, kteří na tuto sbírku 
přispěli, byť i malou částkou. Touto cestou také děkujeme všem, kteří se na letošní sbírce podíleli, 
zvláště panu Jaroslavu Hoferkovi, který se velkou měrou podílí na organizaci Tříkrálové sbírky 
v Březolupech. Zvláštní poděkování patří pracovnicím OD Jednota Březolupy, kde byla poklad-
nička také umístěna. Výtěžek byl předán Charitě v Uherském Hradišti. 
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Jaký byl rok 2020 pro březolupské střelce

Od prosince 2020 až do dnešního dne nám opatření proti COVID-19 zabránila v dalším 
trénování a účasti na střeleckých závodech. Můžeme proto v klidu vyhodnotit průběh roku 
2020 a zrekapitulovat, co se nám ve sportu podařilo.

V SSK Březolupy působilo v roce 2020 celkem 13 aktivních střelců. Ti zaznamenali v prů-
běhu roku i za omezujících opatření celkem 231 individuálních startů v závodech. A nebylo 
to jen o startech, ale hlavně o umístěních, která se jim podařilo získat, především u mladých 
střelců do 18 let. 

Ze závodů jsme do Březolup přivezli 15 prvních, 20 druhých a 15 třetích míst na regio-
nálních, národních i mezinárodních závodech. Mezi největší úspěchy klubu v roce 2020 patří 
vítězství Františka Schröpfera v Českém poháru mládeže v disciplíně sportovní malorážka 
3×20 ran, které na mistrovství republiky v malorážce doplnil 3. místem ve stejné disciplíně 
a 3. místem v disciplíně sportovní malorážka 60 ran vleže. Na stejném MČR se na výborném 
5. místě v  disciplíně sportovní malorážka 60 ran vleže umístila další střelkyně z  Březolup 
Kateřina Popelková. 
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František Schröpfer také získal na mezinárodních závodech IWK LAPUA Berlín 2. místo 
ve vzduchové pušce 60 ran stoje a 3. místo v libovolné malorážce 3×40 ran.

Tito naši dva nejzkušenější mladí střelci si také rozebrali umístění na stupních vítězů na 
domácím 50. ročníku Zlaté diabolky, kde se Schröpfer umístil na 1. a Popelková na 2. místě 
v konkurenci 24 závodníků z celé Moravy.

Nadějným střelcem klubu je Radek Jančara, který v roce 2020 končil střelbu ze vzduchové 
pušky vleže a který díky zrušenému mistrovství republiky ve vzduchovce nemohl uplatnit své 
zkušenosti a získat umístění na pomyslné bedně. Jeho průběžné výsledky takovéto možnosti 
naznačovaly. Vynahradil si to alespoň na regionálních závodech, kde získal jednu zlatou, dvě 
stříbrné a tři bronzové medaile. Za těmito nejzkušenějšími mladými střelci se řadí další mladí 
perspektivní střelci, kteří své střelecké zkušenosti uplatní v  dalších letech – jde například 
o Kateřinu Kazdovou, Barboru Popelkovou, Davida Hrbáčka, Štěpána Jánoše a Pavla Hraba-
líka, kteří sbírají zkušenosti na regionálních závodech.

Dosavadní rozsah opatření proti COVID-19 pravděpodobně neumožní do jara organi-
zaci závodů ve vzduchových zbraních ve vnitřních sportovištích, o to více se všichni těší na 
zahájení malorážkové sezony na otevřené střelnici, kde je vyšší pravděpodobnost uvolnění 
amatérského sportu.

Našich úspěchů bychom nedosáhli bez podpory obce Březolupy, Zlínského kraje a Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy – za to jim i tímto způsobem chceme poděkovat.

Zdeněk Jančara, předseda SSK Březolupy

Nehas, co tě nepálí

I když je aktuální pandemická situace stále napjatá a vládní nařízení jsou doslova naprd, 
snaží se naši hasiči nelenivět. Tréninky dětí či uspořádání jakékoliv akce jsou momentálně 
nemožné. Jedinou pravidelnou činnost mají kluci z jednotky požární ochrany, kteří provádějí 
zejména údržbu techniky a plní kondiční jízdy. Bohužel školení o více členech není vzhledem 
k situaci možné. To ovšem nemění nic na připravenosti k okamžitému výjezdu. V letošním 
roce byly zatím pouze dva. Obou zásahů se účastnilo družstvo v počtu 1+5. V prvním pří-
padě, kdy se jednalo o akutní výjezd, dorazila na místo jednotka do deseti minut od zaznění 
sirény. V druhém případě se jednalo pouze o technickou pomoc.

Co nás ale udržuje pospolu a v pozitivní náladě, je plánování.
V červnovém vydání zpravodaje loňského roku jsem zmínil sbírku mezi sbory dobrovol-

ných hasičů. Vyhlásila ji Okresní správa Uherské Hradiště za účelem pomoci potřebným při 
nákaze Covid-19. Do sbírky se zapojil i náš sbor. Dobrá myšlenka pomáhat nás neopustila ani 
s koncem roku. Začátkem prosince jsme obdrželi darem od Okresní správy hasičů Uherské 
Hradiště respirátory pro potřeby jednotky požární ochrany. Náš výbor ovšem rozhodl, že pro 
jednotku ponechá pouze množství potřebné k jejímu provozu. Druhou část respirátorů daru-
je těm, kteří je potřebují akutně. Rozhodování bylo těžké, ale nakonec respirátory putovaly do 
pobočky Charity v Uherském Hradišti, jejíž pracovnice je nosí po celou pracovní dobu a sta-
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rají se mimo jiné i o březolupské seniory.
V  těchto jarních měsících pravidel-

ně pořádáme dvě události. Sběr starého 
železa není sice nic společenského, bo-
hužel je i tak prozatím odložen z března 
na nejbližší možný termín, po uvolnění 
volného pohybu a povolení k venkovní-
mu shromažďování. V loňském roce jsme 
ho odložili dokonce až na začátek května. 
Jarní sběr tedy uskutečníme! Informovat 
vás budeme rozhlasem a letáčky.

Ve stejné situaci se nachází i událost 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Instrukce 
pořadatelů jsou prozatím nejasné a spíše 
vypovídají o  tom, že sběr může proběh-
nout pouze mezi jednotlivci. My však 
sběr odpadu v obci a jejím okolí vnímá-
me jako společnou procházku s  dětmi, 
s  povídáním a  příjemným zakončením 
u  opékání špekáčků. Tu a  tam si tatínci 
dají i štamprlku. Tuto událost ve stejném 
přátelském duchu tak z naší strany uspo-
řádáme až po uvolnění vládních nařízení. 

V roce 2016 se březolupští hasiči dali 
do kupy a mluvilo se o jakémsi druhém dechu. Nikdo z nás si ale tehdy neuvědomil, že sbor 
byl založen v roce 1886, a právě ono „probuzení“ se událo k 130. výročí. Je pravda, že tehdy 
jsme měli všichni spoustu práce se zahájením činnosti a věřím, že jsem teď touto informací 
překvapil i mnohé členy. Proč vlastně tento fakt o výročí zmiňuji? Letos totiž od onoho pro-
buzení uběhlo dalších pět let a my slavíme polokulatiny, 135 let od založení. Připravujeme na 
červenec malou oslavu s žehnáním praporu v kostele Nanebevzetí Panny Marie a odpoledním 
programem za halou. Kvůli aktuální situaci ovšem nevíme, v  jakém rozsahu samotný pro-
gram bude, zdali bude i pro veřejnost, nebo jen pro členy SDH. O tom snad stihneme napsat 
více v příštím vydání zpravodaje.

S ohledem na značná omezení akcí, pohybu a  setkávání se kvůli nákaze Covid-19 chci 
tímto apelovat na Vás všechny: Neberte možnou nákazu na lehkou váhu! Někteří z nás ani ne-
vědí, že Covid prodělali, zatímco pro jiné je možná nákaza až smrtelné riziko. Buďte ohledu-
plní, především v uzavřených prostorech. Noste roušky či respirátory nejen na svou ochranu, 
ale i pro ochranu těch druhých. Myslete na dezinfekci rukou a hlavně užívejte zdravý selský 
rozum.

Jménem Sboru dobrovolných hasičů Březolupy přeji všem občanům pevné zdraví, a po-
kud je to jen trochu možné, co nejvíce pozitivní nálady.

Jaroslav Šuranský, starosta SDH
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Automatický externí defi brilátor

Vážení spoluobčané, 
na základě rozhodnutí rady a zastupitelstva obce byl koncem roku 2020 zakoupen automa-

tický externí defi brilátor od fi rmy AED Lien CZ, s.r.o. Zašová v ceně 88 117,04 Kč (vč. DPH). 
Zařízení bylo umístěno dodavatelem do nového přístřešku pro cestující při dokončení sta-

vební akce „Autobusový terminál Březolupy“ a je pod dohledem kamery. V současné době je 
již plně funkční a proběhlo i odborné školení, kterého se zúčastnili pracovníci obecního úřadu, 
hasičů, Českého červeného kříže a Základní školy Březolupy.   

Tento přístroj je plně automatický a připraven k použití kdykoliv a pro kohokoliv, kdo ho 
bude potřebovat. Je uložen ve speciálním boxu, který zajistí v zimě i v létě optimální teplotu pro 
jeho bezproblémové využití. O jeho poloze byla informována Zdravotnická záchranná služba 
Zlínského kraje, která ho má vedený ve své databázi.

Pro vyjmutí automatického externího defi brilátoru z boxu je třeba zavolat na telefonní číslo 
155 (záchranka). Dispečer Vám sdělí PIN kód, po jehož zadání na klávesnici obalu bude možno 
defi brilátor vyjmout a použít. Přístroj Vás po zapnutí (zeleným tlačítkem) hlasovými pokyny 
povede a  sdělí, co je třeba udělat a v  jakém pořadí, aby mohla být první pomoc poskytnuta 
účelně.

Přístroj ale zajistí pouze elektrické šoky, které mají za úkol obnovit srdeční činnost. Je však 
nutné provádět souběžně, a to až do doby příjezdu záchranky, i masáž srdce. Proto nám bylo 
při školení doporučeno, aby se první pomoci zúčastnily dvě, nebo lépe i více osob. Jedna bude 
komunikovat s dispečerem záchranky a ostatní se budou střídat při masáži srdce, protože je 
fyzicky velmi náročná.   

Tolik několik základních důležitých informací o tomto užitečném přístroji. Doufáme, že ho 
nebude třeba nikdy použít. Pokud ano, ať pomůže zachránit lidský život. 

Ing. Radek Berecka, místostarosta

Použití AED
- Zavolejte linku 155
- Sdělte operátorovi svou polohu a místo, kde se nacházíte 

(doporučuje se mít staženou aplikaci Záchranka, je pří-
mo napojena na systémy záchranných služeb)

- Operátor vyhledá nejdostupnější AED 
- Operátor ZZS Vám sdělí PIN, kterým otevřete box
- AED vyjmete z boxu a vrátíte se zpět k pacientovi
- Zahájíte záchranu života s pomocí AED 
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Defi brilátor umístěný v novém přístřešku zastávky Březolupy – zámek 



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 28

Srážkové období roku 2020

Rok 2020 co do množství srážek nepřekonal rok 2019, kdy spadlo 728,2 mm oproti roku 2020, 
kdy spadlo 690,3 mm. Nejméně vody v roce 2020 spadlo v měsíci dubnu, a to jen 11,6 mm, a zapsal 
se tak jako nejsušší měsíc v roce 2020, ještě horší na srážky byl duben 2009, a to jen o 0,8 mm.

Nejvíce srážek bylo v měsíci říjnu 2020, a to 167,6 mm, toto množství překonal jen měsíc červe-
nec 2001, kdy napršelo 176 mm. 
Pro srovnání srážek v roce 2020 s rokem 2019 viz tabulku. 

rok 2019 rok 2020
Měsíc srážky v mm srážky v mm
Leden 62,2 13,7
Únor 35,1 39,1
Březen 28,8 35,1
Duben 40,5 11,6
Květen 120,1 70,3
Červen 55,2 114,2
Červenec 70,6 66,3
Srpen 84,5 54,9
Září 73,1 57,9
Říjen 62,8 167,6
Listopad 45,3 19,5
Prosinec 50,0 40,1

Celkem srážky 728,2 mm 690,3 mm

Srážky jsou uváděny v mm, převod je 1 mm = 1 litr na jeden metr čtvereční, takže v roce 2020 
spadlo 690,3 l na m².

Přestože rok 2020 nebyl na srážky nejslabší za poslední roky, nebyl příznivý na výnosy obilovin, 
hlavně v jarních měsících pršelo méně, než by bylo třeba, a ani velké srážky, které spadly v měsíci 
říjnu, nic nepomohly, ba naopak, nemohla se včas připravit půda na setí ozimin, což se projeví na 
úrodě v letošním roce.

Stále se nedaří zadržovat vodu v půdě, mnoho vody uniká do potůčku a řek, půdní struktura je 
utužena stále těžší technikou, a tak nedochází k vsakování vody do půdy. Také nedostatkem původ-
ních hnojiv, jakým byla chlévská mrva, dochází ke klesající úrovni využitelnosti živin v půdě, a tak 
půda ztrácí jednu z nejdůležitějších funkcí – udržení vody. 

František Bednář
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Chválím Rychlou rotu 

Snad mi toto oslovení chlapi z údržby naší obce či malých technických služeb prominou. 
Dne 10. 2. 2021 jsem odjel do Uh. Hradiště za účelem návštěvy lékaře a zajištění léků. Počasí 

bylo nevlídné. Sníh a mráz. Překvapily mě zde kluzké chodníky a zašlapaný sníh. Chůze byla mož-
ná jen s velkou opatrností. Buď se přidržovat zdí domů, nebo jít po hlavní komunikaci. Proč o tom 
píšu? Chlapi z údržby naší obce plnili své povinnosti na výbornou. 

Chodníky měli vymetené a vypucované. Radost po nich kráčet. Neprošel jsem sice celou ves-
nici, ale kde jsem se pohyboval, bylo uklizeno. Předpokládám, že se mnou budou souhlasit i další 
občané. I za ně poděkuji. Chlapi z Rychlé roty, medaili pro Vás nemám, ale Vaší práce si cením. 
Tož díky. 

JUDr. Jaroslav Bernatík
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Fototoulání naší obcí
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V rámci projektu MiniDešťovka2021 můžete, nejlépe do konce března, požádat o jednou 
použitý IBC kontejner 1m3 na zachytávání dešťové vody za 1500 Kč včetně dopravy do Bře-
zolup (po odečtení dotací obce ve výši 1000 Kč) + případné vystrojení za nákupní ceny. Před-
pokládaný termín zahájení dodání od 04/2021. Více informací uvedeno v  letáčku do každé 
domácnosti, na úřední desce a na webu obce, případně 572 580 116 či matrika@brezolupy.cz, 
úřednice OÚ paní Veronika Hubáčková.

V  rámci projektu BřezolupskýPlyn2021 se můžete, nejlépe do konce dubna, se svým 
RD přidat do společného výběru dodavatele plynu. Předpokládané zahájení odběru od cca 
1. 10. 2021. Více informací uvedeno v letáčku do každé domácnosti, na úřední desce a na 
webu obce, případně 572 580 116 či matrika@brezolupy.cz, úřednice OÚ paní Veronika Hu-
báčková.

Pro potřeby následných směn zemědělských pozemků oznamuje obec Březolupy zahájení 
výkupu zemědělských pozemků obdělávaných v  lánu s  výkupní cenou dle polohy, využi-
telnosti, velikosti podílů apod. max. 30 Kč/m2. Více informací uvedeno v  letáčku do každé 
domácnosti, na úřední desce a na webu obce, případně 572 580 116 či starosta@brezolupy.cz, 
starosta obce Ing. Petr Kukla.

Po přechodu na letní čas (od 28. 3. 2021) je sběrný dvůr otevřen i každou středu v čase 
15.00–17.30 hodin a dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora a za příznivého 
počasí v čase 17.30–18.00 hod. můžete využít skládku a kompostoviště.

Kladení věnců k památníkům obětem I. a II. světové války u kostela se uskuteční v pátek 
30. 4. 2021. Z důvodu momentální situace se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti.

Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční ve  2. čtvrtletí roku 
2021 v těchto termínech: 30. 4. 2021, 28. 5. 2021 a 25. 6. 2021.

Všichni občané jsou zváni na každoroční setkání obyvatel obcí Březolupy, Komárov 
a Topolná v lokalitě „U Kameňa“. Setkání se letos uskuteční v sobotu 8. května 2021.  Pro-
gram bude upřesněn.

Akce se uskuteční pouze v případě uvolnění opatření proti COVID-19.

V sobotu 15. května 2021 je termín konání tradiční jarní AUTO-MOTO BURZY. Akce 
se uskuteční pouze v případě uvolnění opatření proti COVID-19.

Možná nevíte …
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Chřibský lenochod Březolupy Vás zve na 37. ročník Pochodu za živou vodou do Luha-
čovic. Pochod se uskuteční 26. 6. 2021.

Poplatek za odpady a poplatek za psa na rok 2021 je možné zaplatit v hotovosti v po-
kladně Obecního úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ) nebo převodem na účet obce 
č. 1543047379/0800 (variabilní symbol je čp. vašeho RD). Splatnost poplatku je 1. 7. 2021. 
Z důvodu špatné epidemiologické situace, prosíme, preferujte platbu PŘEVODEM. Děku-
jeme.

Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční v neděli 15. 8. 2021.

Stále je k  prodeji KRONIKA OBCE BŘEZOLUPY do roku 1918 autorů R. Stiglera 
a M. Kopala. K zakoupení je na obecním úřadě za cenu 225 Kč.



Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude v úterý 8. června 2021.
Vaše příspěvky posílejte nejlépe v elektronické podobě (formát .doc, .rtf, .txt, .pdf, .jpg) na adresu obec@brezolupy.cz.

Březolupský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávního celku
Evidenční číslo MK ČR E 23224

Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem přispět k vydávání 
zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele: 

Obec Březolupy, IČO: 00290840, Březolupy č. p. 90, 687 13 (obec@brezolupy.cz), tel. 572 580 116.
Za tvorbu zpravodaje odpovídá Mgr. Věra Polášková, vera.polaskova@seznam.cz.

Zpravodaj vychází 4krát ročně nákladem 370 výtisků, grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav.
Prodej – obchodní síť v obci Březolupy.

Neprošlo jazykovou úpravou.
Archiv zpravodajů můžete nalézt na www.brezolupy.cz.

Autory většiny fotografi í ve zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalíkovi.

Vážení spoluobčané, 
na základě rozhodnutí rady a zastupitelstva obce bude pro rok 2022 vydán obecní kalendář. 

Stejně jako u všech tří předchozích bude nástěnný a budou na něm použity fotky z naší obce 
nebo jejího okolí. 

Výběr fotek do kalendáře bude probíhat na úrovni rady obce. Pokud chcete zaslat své fo-
tografi e, pošlete na e-mail: obec@brezolupy.cz v  termínu do 31. 7. 2021. Musí mít rozlišení 
cca 5400 × 3400 px.

Obec Březolupy 

Obecní kalendář 2022


