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Slovo na úvod

Možná jste si všimli i Vy, že se o odpadech a o nakládání s nimi hovoří poslední dobou nějak 
častěji než obvykle. Má to na svědomí nová legislativa.

Ta nejen obcím předepisuje nové povinnosti, nebo lépe řečeno nové ekonomicky stimulované 
limity, co se týká produkce a nakládání s komunálním a vytříděným odpadem.

Jedná se především o limit množství komunálního odpadu, které je možné uložit na skládku za 
„snížený“ poplatek 500 Kč/t.

Další takovýto limit je poměr vytříděného odpadu ke komunálnímu – do roku 2035 se máme 
dostat na úroveň cca 120 kg/1 obyvatele komunálu za rok (jinak poplatek 1850 Kč/t), přičemž vytří-
děné odpady mají činit alespoň 70 % z celkového množství komunálního odpadu produkovaného 
obcí v daném roce.

Při další úvaze prosím pomiňme polemiku, zda lze těchto čísel dosáhnout, aniž bychom poru-
šili pravidlo pro nakládání s odpady č. 1, že nejlepší odpad (a to ať již vytříděný nebo nevytříděný) 
je ten, který vůbec nevznikne. Pomiňme také skutečnost, že celorepublikové průměry v porovnání 
s ekonomickými možnostmi a především s životním stylem či potřebami venkovského prostoru 
obdobného tomu našemu a ještě ve Zlínském kraji neodpovídají realitě. Dám příklad: kdo třídí, 
resp. nakládá s odpady lépe – ten, kdo koupí 3 PETky a vytřídí 2, nebo ten, kdo koupí 10 PETek 
a vytřídí 3?

Samozřejmě, že i naše obec přípravu nových „odpadových“ povinností sledovala. Díky téměř již 
dvacet let fungujícímu systému na podporu třídění formou slev, resp. úlev na poplatku, povýšenou 
před třemi lety o individuální účty přes systém mojeodpadky.cz, na tom naše obec není vůbec špatně. 
Již několik let sbíráme a třídíme ty druhy odpadů, co u jiných vzniká teprve nyní jako nová povinnost. 
Dosažené hodnoty např. u množství komunálu na obyvatele a rok se v roce 2020 pohybovaly kolem 
180 kg, což na limit pro rok 2022 ve výši 200 kg s rezervou stačí. Každopádně ovšem nesmíme usnout 
na vavřínech a je potřeba systém nakládání s odpady v naší obci dále vylepšovat.

S vědomím všeho výše uvedeného se naše pozornost zaměří 
ještě více na vytříditelné odpady, které mají hmotnostní poten-
ciál k  vylepšení požadovaných výsledků a  jejichž efektivnější 
sběr, resp. výkaznictví náš systém zase tak moc nezatíží. Výsle-
dek bude mít podobu udržení nízké ceny za uložení na skládku, 
případně zvýšený příspěvek od kolektivních systémů, jako je 
např. EKO-KOM.

Těmito odpady jsou zelený bioodpad a kovy. Zelenému od-
padu, resp. jeho kompostování v komunitní kompostárně a nej-
lépe v domovních kompostérech, které máte mnozí doma na 
svých dvorech a zahradách v rámci dotačních projektů od obce 
zdarma, se budeme věnovat v dalších článcích.

Nyní bych se chtěl zaměřit především na kovy.
Ve spolupráci s našimi hasiči chceme k jejich 2× ročně se 

opakujícímu svozu železného odpadu přímo od vašich nemovi-

y p
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tostí po obci přidat také veřejně přístupné nádoby na kovy, které budou vhodně umístěny po obci 
tak, aby se množství vytříděného železa zvýšilo. Budou pro začátek umístěny např. před Jednotou, 
u restaurací po obci, u kuchyní ZŠ a MŠ, před hasičárnou, v kempu apod.

Tyto 240litrové plastové černé popelnice s polepem, že slouží na sběr kovů, jsou cíleny pře-
devším na obalové kovové materiály, jako jsou plechovky a konzervy od různých nápojů či po-
travin (kovové obaly od nebezpečných látek tam samozřejmě nepatří!), které mají velký vliv na 
snížení váhy zbytkového komunálního odpadu v domácnostech a u nichž je zvýšený příspěvek 
od EKO-KOMu.

Samozřejmě zde můžete odevzdat i jiné kovové odpady, které můžete, pokud do nádob nevle-
zou, ve výjimečných případech uložit i vedle popelnice. S těmito většími odpady bych ale doporučo-
val počkat až na svoz železa hasiči po obci.

A samozřejmě zůstává beze změny možnost odevzdat železo i ve sběrném dvoře.
Popelnice na kovy budou vyváženy hasiči ve spolupráci s obcí a o fi nanční bonus a platby od 

EKO-KOMu bude navýšen příspěvek obce na chod hasičů (SDH i zásahové JSDHO), resp. bude 
využit pro fi nancování zajištění svozové techniky a jiných nákladů pro sběr železa po obci apod. Po 
několikaměsíčním až ročním provozu se rozšíření sběru kovů přes tyto nádoby vyhodnotí a roz-
hodneme se jak dál.

Veřejnost prosím, aby přijala tyto nádoby za své a využívala je samozřejmě pouze k účelu, ke 
kterému jsou po obci rozmístěny – tj. ke sběru kovů.

Pokud se nám podaří zvýšit množství např. i vytříděných kovů, bude to mít přímý vliv i na 
poplatky za skládku komunálního odpadu. Případné navýšení poplatků za skládku by muselo být 
zahrnuto razantněji i do výše místního poplatku za popelnice, tak jako k tomu musely přikročit 
mnohé obce napříč celou republikou.

Ovšem vzhledem k tomu, jak máme my všichni s odpady historicky nastartováno, a pokud se 
nám podaří např. o trochu vylepšit i ty kovy, nevidím u nás v Březolupech za současných informací 
důvod k navýšení místního poplatku za popelnice, kromě v podstatě infl ačního občasného navýše-
ní ve výši cca 5–20 Kč za poplatníka a rok.

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce

V období duben a květen roku 2021 se konalo jedno zasedání zastupitelstva obce Březolupy, 
a to ve středu 14. 4. 2021. Jednání se opět konalo ve sklepních prostorách víceúčelové haly z důvo-
du dodržení bezpečné vzdálenosti zastupitelů s ohledem na probíhající koronavirovou epidemii.

Zastupitelstvo schválilo:
• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
• Respektive vyslovilo souhlas s investičním záměrem pro akci s názvem Rekonstrukce střechy 

budovy MŠ Březolupy, který bude předložen jako příloha žádosti o dotaci, výzva MF ČR 
VPS – 228 – 3 – 2021, podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně tech-
nické základny regionálního školství v působnosti obcí.
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• Respektive zvolilo přísedící okresního soudu Uherské Hradiště pro další období: Ivana Šišáka 
(prodloužení pro další období) a Bc. Petra Zourka (nového přísedícího).

• Zařazení nemovitosti (demolovaný RD č. p. 396) do seznamu podpořitelných nemovi-
tostí (II. kategorie, tj. demolice z  více než 75 % s  následnou novostavbou RD, příspěvek 
115 000 Kč) v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu pod evidenčním č. 3/2021.

• Zařazení nemovitosti (proluka p. č. 241/8) do seznamu podpořitelných nemovitostí (III. ka-
tegorie, tj. novostavba v proluce, příspěvek 46 000 Kč) v rámci obecních dotací na výstavbu 
rodinného domu pod evidenčním č. 2/2021.

• Mimořádné prodloužení lhůty pro kolaudaci podpořené nemovitosti (č. v seznamu 4/2018, 
proluka p. č. 1998/1) z důvodu koronaviru (problém se zajištěním dodávek) o 6+6 měsíců 
z 3. 10. 2021 na 3. 10. 2022.

• Koncepci rozvoje sportu obce Březolupy na období 2021–2034.
• Plán kontroly fi nančního a kontrolního výboru v roce 2021.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 

opatření č. 1/2021.
• Záměr na dotační modernizaci školních kuchyní a vnitřních prostor ZŠ a MŠ a jeho projek-

tovou přípravu.
• Záměr na dotační výsadbu listnatých (i ovocných) dřevin v extravilánu obce.
• Změnu fi nancování u akce biokoridor RBK 1595, I. i  II. etapu z průběžného na konečné 

s uvedením dotačního příjmu ve výši 4,0 mil. Kč z rozpočtu obce.
• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2/2021 zachycující rozhodnutí zastupitelstva 

z tohoto zasedání.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•  Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.

Čištění místních komunikací probíhá po zimě pravidelně, ne jinak tomu bylo i letos.
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Z práce rady obce

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

Z další činnosti v období od 10. března do 19. května 2021 uvádím výběr těch nejdůležitěj-
ších.
1. Schválila nabídku fi rmy INVOS spol. s r.o., Svárov, na dodávku plastových pytlů na třídě-

ný odpad (plast, papír) v počtu 35 000 ks s cenou 2,35 Kč/ks (bez DPH).
2. Schválila zadávací podmínky VŘ, včetně smlouvy o centralizovaném zadávání s MF ČR, 

pro nákup výpočetní techniky.
3. Zabývala se žádostí ve věci prodloužení lhůty dotační výstavby nového rodinného domu 

(číslo v seznamu nemovitostí 4/2018). Z důvodu prodlení způsobeného pandemií koro-
naviru stavebník žádá o prodloužení do 31. 12. 2022. Rada rozhodla o prodloužení z pů-
vodního termínu o 6+6 měsíců, nový termín je 3. 10. 2022.

4. Rozhodla o objednání antigenních samotestů druhu Antigen Detection Kit na zjištění ne-
moci COVID-19 pro potřeby obce v počtu 1000 ks a ceně 60 000 Kč (nepodléhá DPH) bez 
dopravy. Testy jsou k dispozici případně i naší ZŠ, či k prodeji okolním obcím a v omezené 
míře i veřejnosti.

5. Rozhodla o objednání dvou kusů nových světel na stávající stožáry veřejného osvětlení 
v blízkosti BUS terminálu, aby byly v této lokalitě zajištěny stejné světelné podmínky. Do-
dávku a montáž v ceně 34 294 Kč (vč. DPH) zajistila fi rma M Plus elektro s.r.o., Boršice, 
v termínu do 30. 4. 2021.

6. Rozhodla po dohodě s  ředitelkou ZŠ a  MŠ Březolupy Mgr. Miroslavou Chlachulovou, 
že bude tuto funkci vykonávat i pro školní rok 2021/22. V předstihu pak bude případně 
vypsáno výběrové řízení na nového ředitele s nástupem od 1. 7. 2022.

7. Po prohlídce na místě samém rozhodla rada o ponechání pouze jednoho kusu zdvihacího 
zařízení na jevišti v hale, které bude využíváno při představeních, a to zdvih č. 6 s ručním 
pohonem (poslední v hloubce). Bude použit na zavěšení výřezu z původního promíta-
cího plátna kina v hale jako promítací plochy pro projektor. Rada pověřila starostu ob-
jednáním a zajištěním jeho opravy a revize u pana Krejčího s cenou dle jeho nabídky do 
70 000 Kč (bez DPH).

8. Rada po prověření situace na trhu starostou (není možný jiný levnější dodavatel) rozhod-
la o zadání opravy výtahu na BDSP u fi rmy OTIS a.s., Brno, v ceně 47 677 Kč bez DPH 
v PDP po slevě.

9. Rozhodla o vyloučení fi rmy Ing. Tomáš Vávra, Kroměříž, z výběrového řízení, která byla 
vyzvána ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a na výzvu reagovala odstoupe-
ním od své nabídky. Rada proto vybrala jako nejvýhodnější druhou nabídku v pořadí od 
fi rmy A+K úpravy zeleň s.r.o., Záříčí, s cenou 1 016 403,05 Kč (vč. DPH).
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10. Schválila nabídku fi rmy Ing. Radima Hubáčka, Březolupy, za úpravy PD „Malý sál“ v ceně 
55 000 Kč a 18 000 Kč za rozpočet (není plátce DPH). Jde o úpravu původní PD „Šatny pro 
sportovce“, které realizoval SK Březolupy z. s.

11. Rozhodla o ponechání jednotkové ceny za pozemky v místě PZ ČOV při výkupu bez sní-
žení za vliv ochranného pásma vzdušného VN, tj. na 100 Kč/m². Dále schválila podání 
nabídky vlastníkům na mimořádné navýšení ceny o 50 % na 150 Kč/m² u čtyř pozemků 
(p. č. 4459+4460 a  4461+4462) pro potřeby scelení obecních pozemků. Toto navýšení 
musí ještě následně schválit zastupitelstvo.

12. Projednala žádost vlastníků RD č. p. 84 ve věci souhlasu se stavbou stávající garáže na 
pozemku obce za účelem legalizace stavby po mapování. Starosta současně projedná, aby 
plot u pozemku zůstal ve směrovém oblouku průhledný (jako je teď po odstranění plotu 
z bílých cihel z běžného poplastovaného pletiva), což by zlepšilo rozhledové poměry na 
místní komunikaci při průjezdu zatáčkou.

13. Rozhodla o zadání realizace sádrokartonů na zdravotním středisku fi rmě pana Dušana 
Blažka v ceně 101 424 Kč za materiál a 106 900 Kč za práci (není plátce DPH). Práce u pe-
diatra budou řešeny dále, resp. již byly řešeny předchozími rozhodnutími.

14. Rozhodla o podání duplicitní žádosti o dotaci na opravu střechy budovy MŠ i na fi nanční 
zdroj MF ČR. Žádost zpracuje Mgr. Lubomír Náplava, Zlín, za ceny: dokumentace pro 
vydání rozhodnutí 14 990 + 45 000 Kč při získání dotace, dokumentace pro vydání roz-
hodnutí 8990 Kč, zpracování žádosti o platbu 6990 Kč a zpracování závěrečné zprávy akce 
9990 Kč (vše bez DPH).

15. Rozhodla o nákupu šicího stroje značky Brother v ceně 4660 Kč (vč. DPH) členkám 
kroužku šití jako poděkování za ušití roušek na jaře 2020. Stroj zůstane v  majetku 
obce, bude v  péči členky kroužku paní Věry Jurčíkové a  bude umístěn nejspíše ve 
škole, kde se kroužek šití schází v prostorách jídelny a kde bude využíván při další 
činnosti kroužku.

16. Rozhodla o zadání zpracování koncepce rozvoje sportu v obci Březolupy, která bude vy-
užívána při žádostech o dotace obce i místních spolků. Dokument zpracuje Mgr. Pavel 
Hubáček.

17. Schválila jako zhotovitele dotačního managementu akce „Odpadové centrum Březolupy“ 
Ing. Michala Turečka s cenami: dokumentace pro vydání rozhodnutí 20 000 Kč, zpracová-
ní žádosti o platbu 30 000 až 60 000 Kč a případné zpracování analýzy tvorby odpadu ve 
stávajícím rozsahu 15 000 Kč (vše bez DPH).

18. Schválila jako zhotovitele dotačního managementu akce „Vybavení školní jídelny“ fi rmu 
RPA Brno s.r.o. s cenami: dokumentace zpracování žádosti 20 000 Kč, odměna za získání 
dotace 80 000 Kč (vše bez DPH.). Rada současně projednala celý záměr, který bude podán 
na získání dotace od MF ČR.

19. Schválila nabídku na zpracování projektové dokumentace „Prodloužení vodovodu v loka-
litě Nad Zámkem“ od Ing. Milana Večeři, Uh. Hradiště, v ceně 40 000 + 5000 Kč. Zpraco-
vatel není plátce DPH.

20. Schválila nabídku na zvětšení rozsahu projektové dokumentace kanalizace a vodovodu 
pro pozemek č. 810 v  lokalitě PZ ČOV od Ing. Milana Večeři, Uh. Hradiště, v  ceně 
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45 000 Kč (původně bylo 35 000 Kč) + 5000 Kč za inženýring. Zpracovatel není plátcem 
DPH.

21. Proběhlo vyhodnocení nabídek výběrového řízení pro realizaci prací stavby „Rekonstruk-
ce MK a chodníků Čístré“. Nejvýhodnější nabídku předložila fi rma SVS-CORRECT spol. 
s r.o., Bílovice, s cenou 3 926 495 Kč (vč. DPH). Smlouva bude podepsána a práce realizo-
vány pouze v případě získání dotace.

22. Vydala souhlas pro ZŠ a MŠ Březolupy s přijetím daru, a to jak pro případ testů, tak i re-
spirátorů a jiných pomůcek souvisejících s řešením situace spojené s COVID-19, a to bez 
omezení jeho výše.

23. Nedoporučila pořádání jarní auto-moto burzy z důvodu pokračují pandemie koronaviru.
24. Vybrala vhodné pozemky pro žádost na výsadbu zeleně s dotací MŽP ČR, a to úseky podél 

PC Šraňky, pozemek p. č. 4212, resp. p. č. 4166 podél 4209, vše k. ú. Březolupy.
25. Seznámila se s nabídkou pana Zdeňka Omelky na dodávku sekačky na vysokou trávu 

Panter DZS 125. Bylo rozhodnuto koupit zařízení připojitelné na sekačku STIGA PARK 
v ceně do 45 000 Kč vč. DPH (vč. propojovacího adaptéru v ceně cca 20 000 Kč).

26. Rozhodla, že projednání koncepce rozvoje sportu v obci Březolupy s veřejností proběhne 
z důvodu pandemie koronaviru online bez schůzky s občany.

27. Schválila žádost o zařazení výstavby nového RD v proluce na p. č. 241/8 do seznamu pod-
pořitelných nemovitostí s příspěvkem 46 000 Kč, číslo 2/2021 a termínem do 21. 4. 2024.

28. Schválila žádost na zařazení rekonstrukce RD č. p. 396 do seznamu podpořitelných ne-
movitostí ve věci fi nančního příspěvku na výstavbu nového rodinného domu v  mís-
tě původního domu č. p. 199 s příspěvkem 115 000 Kč, číslo 3/2021 a  termínem do 
31. 5. 2023.

29. Schválila zadání zpracování studií plánu rekonstrukce částí zařízení ZŠ a  MŠ fi rmě 
SPZ DESIGN, s.r.o., Olomouc, s cenami 3× 20 000 Kč (bez DPH).

30. Proběhlo vyhodnocení nabídek výběrového řízení pro realizaci akce „Veřejné osvětlení, 
rozhlas a internet“ v úseku od křižovatky silnice II/497 a MK Za Ohradů po křižovat-
ku silnic II/497 a III/49710 (směr Uh. Brod). Nejvýhodnější nabídku předložila fi rma 
M PLUS elektro s. r.o., Boršice, s cenou 2 215 139,19 Kč (vč. DPH). Realizace proběhne 
společně s rekonstrukcí vedení E.ONu, předpoklad ukončení prací cca do konce srpna 
2021.

31. Schválila odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb. a běžnou 
žádost dalších rodičů žáků ZŠ Březolupy ve věci opatření proti šíření koronaviru. Opatření 
MZ ČR a MŠMT ČR musejí být dodržována.

32. Schválila navýšení za IV. platbu a další vyúčtování akce rybník (úprava dřevní hmoty) ve 
výši 8000 Kč zpracovatelce Ing. Pjevičové (není plátce DPH).

33. Doporučila využití dílenského kamionu pro návštěvu žáků i veřejnosti. Kamion VISC s.r.o., 
Buchlovice, byl přistaven za víceúčelovou halu, obec poskytla elektřinu a parkování zdarma.

34. Odsouhlasila dodatečné práce při dokončení sádrokartonů na zdravotním středisku 
(chodba a malé místnosti) ve výši 15 000 Kč a nově objednala práce v místnostech pedi-
atra, podhled a příčku v ordinaci lékařky ve výši 40 140 Kč. Zhotovitelem bude p. Blažek 
(není plátce DPH).
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35. Rozhodla, že od 1. 5. 2021 budou navýšeny ceny věcných břemen za uložení sítí v obec-
ních pozemcích následovně: kabel (potrubí) 300 Kč/bm, pilíř apod. 1500 Kč/ks, sloup 
4000 Kč/ks (ceny jsou bez DPH).

36. Rozhodla o objednání a zpracování zadání (technická zpráva a výkazů výměr) pro od-
stranění drobných závad na obecních mostech a lávkách, které byly zjištěny při jejich pro-
hlídkách v roce 2020 Ing. Dostálem. V letošním roce bude provedeno otryskování a nátěr 
lávky na Zelnici (s případnou mírnou úpravou výšky mostovky) a provizorní doplnění 
výplně na lávce v části Zápolí.

37. Projednala žádost o  prodej pozemku pod bývalým mlýnským náhonem a  v  souladu 
s předchozími rozhodnutími bude řešit tyto požadavky až po dokončení nově plánované 
kanalizace při potoku, přičemž bude nabízet pozemky bývalého mlýnského náhonu ke 
směně za pozemky pod novou kanalizací.

38. Schválila předložené vyřazovací protokoly z inventarizace za rok 2020.
39. Schválila nabídku fi rmy Geomma, s.r.o., Uh. Brod, ve výši 13 310 Kč (vč. DPH) za zpra-

cování geometrického plánu v místě BUS terminálu. Tyto práce nebyly součástí stavby 
realizované v roce 2020.

40. Schválila částku 5000 Kč (bez DPH) za zpracování nové žádosti projektu Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice, kterou zpracovala fi rma Regionální rozvojová agentura Východní Mo-
ravy, Zlín.

41. Rozhodla o prodeji, případně likvidaci vozidla Škoda Pickup, které primárně sloužilo pro 
rozvoz obědů, a to pro jeho ekonomicky nevýhodnou opravitelnost, a tudíž nemožnost 
získání dalšího osvědčení o STK (vozidlo je zrezivělé, karoserie vozu se rozpadá apod.). 
Minimální prodejní cena byla stanovena na 1000 Kč + DPH, při likvidaci, pokud možno, 
bez našeho nákladu.

42. Schválila jako zhotovitele dotačního managementu akce „Malý sál“ (nástavba druhého 
podlaží objektu šaten SK Březolupy, dotační název „Novostavba II. patra nad kabinami 
SK – malý sál hala Březolupy“) fi rmu ND agentura s.r.o., Zlín, s cenami: zpracování žádos-
ti 19 990 Kč, odměna za získání dotace 49 990 Kč, zpracování dokumentace pro vydání 
rozhodnutí 19 990 Kč, zpracování žádosti o platbu 14 990 Kč a zpracování závěrečné zprá-
vy 29 990 Kč (celkem 135 000 Kč, vše bez DPH).

43. Schválila jako zhotovitele dotačního managementu akce „Bytový dům stará pošta II. eta-
pa“ fi rmu ND agentura s.r.o., Zlín, s cenami: zpracování žádosti 26 991 Kč, odměna za 
získání dotace 69 990 Kč, zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí 19 990 Kč, 
zpracování žádosti o platbu 14 990 Kč a zpracování závěrečné zprávy 29 990 Kč (celkem 
165 000 Kč, vše bez DPH).

44. Vybrala jako zhotovitele opravy lávky v části Zelnice fi rmu TREND ABC s.r.o., Hluk, s ce-
nou do 70 000 Kč (bez DPH). Cena je bez dodávky barvy. Bude provedeno otryskání 
ocelové konstrukce a nátěr lávky, případně mírná úprava výšky mostovky a oprava beto-
nových opěr.

45. Schválila jako zhotovitele dotačního managementu akce „Rekonstrukce zámeckého 
parku“ fi rmu Kὄnig Landscapers s.r.o., Kostelní Lhota, s  cenami: zpracování doku-
mentace pro vydání rozhodnutí 5000 Kč, harmonogram 4000 Kč, 4× žádost o platbu 
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30 000 Kč, monit. zprávy včetně udržitelnosti 12 000 Kč, případná žádost o změnu 
2500 Kč, ZVA 5000 Kč, monitorovací zprávy o udržitelnosti na 10 let 12 000 Kč (cel-
kem 70 500 Kč, není plátce DPH). Výběrové řízení na zhotovitele prací bude zadáno 
samostatně.

46. Rozhodla, že další turistický altán obce bude vybudován v letošním roce v části Zelnice. 
Vhodné místo na obecních pozemcích vybere starosta a místostarosta. Nosné dřevo na 
jeho konstrukci je uloženo z minulých let na Podzámčí.

47. Projednala žádost KČT Chřibský lenochod ve věci dodávky dřeva z  obecního lesa na 
opravu jejich chaty v části Chrástka. Rada rozhodla, že souhlasí s navýšením obecní dota-
ce o cenu dřeva v množství cca 5 m³, před zahájením prací proběhne schůzka členů rady 
a zástupců spolku na místě.

48. Vybrala jako zhotovitele ořezů 11 ks stromů u rybníka Hluboček pana Vybírala, Kostelany 
n. M., s cenou 9990 Kč (není plátce DPH).

49. Odsouhlasila dodatečné práce na umělých površích hřišť v  kempu a  za školou v  ceně 
2600 Kč z důvodu nutnosti doplnění většího množství písku. Nová celková cena za práce 
je 32 066,21 Kč (vč. DPH). Zhotovitelem je fi rma IZOLTRADE s.r.o., Praha.

50. Seznámila se s výpovědí fi rmy Kryštof Bambušek, Doubí, která provozuje pro obec systém 
MESOH (nakládání s odpady). Důvodem je změna fungování společnosti a nabídka člen-
ství ve sdružení, resp. spolku zabývajícím se odpady.

51. Schválila úhradu výdajů za organizaci a realizaci úklidu a svozu kovového odpadu po obci 
v ceně 26 421 Kč pro místní SDH, což je hodnota výkupu železa od Kovosteelu s.r.o., Staré 
Město.

Stezka do Chrástek podél silnice II. třídy 497 se po více než patnácti letech provozu dočkala obnovy 
svého povrchu. Byl zde použit recyklát z frézovaného asfaltobetonu.
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52. Zabývala se stavebním řízením ve věci zřízení optické sítě na území části obce. Rada roz-
hodla, že se obec nebude k řízení odvolávat a bude své potřeby hájit při jednání investora 
s obcí jako vlastníkem pozemků potřebných pro realizaci prací.

53. Schválila po místním šetření navýšení obecní dotace o cenu 7500 Kč, tj. cenu smrkového 
dřeva v množství 5,0 m³. Bude zpracován dodatek veřejnoprávní smlouvy s KČT. Rada 
souhlasí se 100% dotací.

54. Seznámila se se stanovami spolku, který spoluzaložila fi rma Kryštof Bambušek, Doubí, 
která provozuje pro obec systém MESOH (nakládání s odpady). Rada doporučuje zastu-
pitelstvu stát se řádným členem spolku.

55. Schválila, ve spolupráci s místními hasiči (SDH), záměr na pilotní projekt „Veřejné popel-
nice na kovový odpad“, které budou v počtu 5–6 kusů umístěny různě po obci dle rozhod-
nutí starosty a partnerů (uvažuje se např. u Jednoty, u hasičárny, u restaurací, u školských 
kuchyní apod.). Ekonomické přínosy z těchto popelnic budou použity především pro roz-
voj SDH dle jejich upřesnění.

56. Schválila smlouvu mezi obcí a Zlínským krajem ve věci poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 245 000 Kč (75 % celkových nákladů) na dovybavení JSDHO Březolupy.

57. Souhlasila se změnou ceníku prodeje obecních pozemků od 1. 7. 2021, navrženou sta-
rostou. Poslední změna proběhla od 1. 1. 2012. Návrh bude předložen zastupitelstvu ke 
schválení.

58. Schválila výběr zhotovitele pro zajištění výběrového řízení na stavební práce, které jsou 
součástí společného projektu s názvem „Rybník Hluboček, společná prezentace přírodní-
ho dědictví Březolup a Brezolup“ obcí Březolupy a Brezolupy (SK) z programu přeshranič-
ní spolupráce (INTERREG V-A, SR – ČR). Práce v ceně 18 000 Kč zajistí fi rma RESPEK-
TA, s.r.o., Želechovice (není plátce DPH).

59. Schválila záměr na výstavbu prodloužení kanalizace a nové opěrné zídky u místní 
komunikace K Remízi. Rada souhlasí s úhradou 100 % nákladů obcí z důvodu umís-
tění objektů na soukromém pozemku, což je fi nančně méně náročné než umístění ve 
vozovce. Tato kanalizace bude do budoucna sloužit i k odkanalizování zbylé části této 
ulice (dalších cca 5–10 parcel) a také pro odkanalizování novostavby, kde se majitel 
zavázal zkolaudovat RD do 3 let od kolaudace kanalizace. V případě potřeby pro jed-
nání se stavebním úřadem apod. bude o tomto záměru sepsána plánovací smlouva.

60. Projednala žádost Autoklubu o navýšení obecní dotace o částku 13 000 Kč, která bude 
využita na opravu tribun v okolí hřiště a plochodrážního stadionu. Dojde k redukci kapa-
city na cca 600 míst, při ní budou odstraněny i betonové základy rušených tribun. Rada 
souhlasí se 100% dotací.

61. Schválila záměr na zřízení fotovoltaických elektráren s bateriovým úložištěm na obec-
ních objektech: ČOV, MŠ, hala, zdravotní středisko a ZŠ jako EPC projekt (tzn. hrazeno 
z  úspor) s  možností odběru levnější elektřiny. Její platbou v  předpokládané výši cca 
2 Kč/kWh + DPH bude dle svého dalšího uvážení obec, a případně i jiný sjednaný od-
běratel (např. sousední podnikatel) FVE splácet do svého majetku. U ČOV je předběžná 
„e-mailová“ dohoda i se SVK o způsobu odběru a úhradě takto vyrobené elektřiny pro 
činnost ČOV za běžné tržní ceny, dnes kolem 4,10 Kč/kWh.
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62. Schválila podání žádosti o dotaci z programu EFEKT na realizaci MEK obce Březolupy 
s předpokládanou cenou cca 430 000 Kč vč. DPH, z čehož dotace činí 70 %, realizace MEK 
2021 a 2022.

63. Souhlasila s připoložením chráničky v rámci právě probíhající stavby mezi kempem 
a  zámkem na přeložení VO, rozhlasu a  optiky pokud možno až DN110 s  předpo-
kládanou cenou do 100 000 Kč s DPH pro případnou pozdější pokládku (postupné 
vsunutí) distribučního kabelu. Požadavek na tento kabel potenciálně vzejde z MEK 
obce Březolupy.

64. Schválila záměr na projekt „Tribuny pro diváky, tréninkové hřiště a sprinterské dráhy“, 
které budou umístěny na hřišti nebo jeho okolí, s potenciálním podáním žádosti o dotaci 
z Národní sportovní agentury či jiného vhodného zdroje. Jeho přípravou byl pověřen mís-
tostarosta.

65. Schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem dotačního managementu akce „Rekonstrukce 
zámeckého parku“, fi rmou Kὄnig Landscapers s.r.o., Kostelní Lhota.

66. Vybrala zhotovitele realizace zdrsnění povrchu lávky přes potok do parku, a  to fi rmu 
JPpop s.r.o., Zlín, s cenou do 60 000 Kč (vč. DPH), tato bude upřesněna podle množství 
použitého materiálu.

Ing. Radek Berecka, místostarosta

50 let
Binar Radomír
Gregor Josef
Jančara Zdeněk
Jurák Josef
Kaštovský Jiří
Mikel Roman
Špiller Martin
Valouch Jan

60 let
Doležal Vlastislav
Hrabica Vlastimil
Stašek František

65 let
Blažková Marie
Chaloupková Růžena
Rozumová Alena
Šalplachtová Zdeňka

70 let
Hubáčková Marie
Kaňovský Vlastimil
Mancl Josef
Szkibik Jan

75 let
Hoferková Anna
Dohnal Jaroslav
Glížová Jarmila
Stráněl Oldřich
Stránělová Ludmila

80 let
Vajdíková Marie
Řiháková Josefa

85 let
Hoferková Ludmila
Knapová Anna
Pešlová Libuše
Strapcová Jarmila

90 let
Fusková Marie

Jubilanti červenec – září 2021

11

Oldřich
ová Ludmila

Strapcová Jarmila

90 let
Fusková Marie

Společenské akce
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V sobotu 19. 6. jsme přivítali deset nových občánků.

Závěrečný koncert žáků Míly Provazníkové 
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Střípky z MŠ

Motto: „Dobří rodiče dávají dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, křídla 
proto, aby mohly odletět a zase se vrátit. Mateřská škola kořeny rozvětví, posílí, dětským křídlům pomů-
že odletět a vyzkoušet si to, co se naučily.“

První měsíce školního roku patřily nejen seznamování s novými kamarády, ale i ochutnávání 
dozrávajícího ovoce a vlastnoručně upečeného štrůdlu, hrám v pestrobarevné záplavě spadaného 
listí na školní zahradě, tvoření z přírodnin či výrobě strašidel z vydlabaných dýní.

V době předvánoční nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Měli jsme také tradičně připravený 
Štědrý den nanečisto se slavnostním obědem a rozdáváním dárků. Po Novém roce jsme ještě stihli 
Maškarní dopoledne se spoustou masek.

Situace ve světě se podepsala i na životě našich dětí. V březnu se nám MŠ uzavřela na několik 
týdnů. Předškoláci i ostatní děti byli vzděláváni prostřednictvím úkolů zasílaných e-mailem nebo 
v uzavřených skupinách na internetových stránkách.

Po otevření MŠ docházeli jen předškoláci a děti rodičů složek IZS. Věnovali jsme se vzdělávání 
v menších doporučených skupinách a děti si znovuotevření MŠ hodně užívaly. Věnovali jsme se 
dlouhým vycházkám, při nichž jsme poznávali probouzející se přírodu a zvířátka. Připravili jsme si 
Den čarodějnice Bludimíry, ve kterém se soutěžilo v převlecích.

I když jsme se každý týden dvakrát testovali, děti k tomuto opatření přistupovaly velmi zodpo-
vědně. Přísluší se poděkovat také rodičům za jejich přístup a trpělivost.

Již druhým rokem jsme museli oželet spoustu akcí a činností, které byly pro děti v MŠ připrave-
ny. Den dětí jsme si užili na školní zahradě, a to opět plněním úkolů. Nanuk pak byl sladkou tečkou 
za velkým snažením.

Děti také neměly možnost osobní účasti na slavnost-
ním zápisu do 1. třídy. Zároveň jsme nemohly přivítat 
u  zápisu děti, které se do MŠ chystají. Ani rozloučení 
s předškoláky nebude probíhat za účasti rodičů. 

Po celou dobu pobytu ve školce se všechny paní uči-
telky snažily, aby to byl čas plný her, učení, poznávání, 
vyrábění, radostí, přátelství, někdy i malého hašteření, ale 
hlavně osobních pokroků dětí.

Dětem, které odcházejí do ZŠ, přejeme, aby jim zů-
stal jejich zájem o vše, co se kolem nich děje, a hlavně aby 
měly štěstí na opravdové kamarády, bez kterých to v ži-
votě nejde.

Také bych chtěla poděkovat všem rodičům za spolu-
práci v době uzavření MŠ, při návratu všech dětí zpátky 
do školky a pozitivní přístup k problémům, které v naší 
MŠ v tomto školním roce nastaly.

Přejeme všem krásné letní dny plné pohody a zdraví.
za kolektiv MŠ Březolupy Dagmar Zatloukalová
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Ze života naší školy

Distanční výuka probíhala pro všechny žáky od ledna do poloviny dubna. Nejprve nastoupili do 
školy žáci 1. stupně, a to rotačně. Ostatní žáci mohli chodit do školy na konzultace. Škola některým 
zapůjčila notebooky. Od 24. května byla umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotace. Žáci 
jsou každý týden testováni a během pobytu ve škole musejí mít roušky. V měsíci dubnu proběhl zápis 
žáků k základnímu vzdělávání. Bylo podáno 21 žádostí a do 1. třídy bylo pro školní rok 2021/2022 
přijato 17 dětí. V květnu se konal zápis k předškolnímu vzdělávání. Žádostí bylo podáno 31. Přijato 
bylo 18 dětí. V květnu vykonali žáci 9. ročníku přijímací zkoušky na střední školy. Z 24 žáků se na 
střední školy hlásilo 17 žáků a všichni žáci byli přijati. 4. třída navštívila dopravní hřiště v Uherském 
Hradišti. Po vykonání testů získali všichni žáci průkaz cyklisty.

Kamion v Březolupech
Ve dnech 28.–30. dubna přivezla společ-

nost VISC do Březolup vzdělávací kamion. 
Žáci školy i ostatní návštěvníci měli možnost 
se seznámit s moderními technikami, jako je 
3D tisk, 3D technologie a pneumatika – stla-
čený vzduch, jeho využití v praxi, sestavování 
pneumatických obvodů podle schémat a tech-
nické dokumentace. Při seznámení s  3D tis-
kem si žáci v programu na počítači vytvořili 
plánek klíčenky a posléze si je na 3D tiskárně 
vytiskli a odnesli domů jako připomínku pří-
jemně stráveného dopoledne.
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Z knihovny

Letní počasí nás všechny láká k vodě a do přírody, ale ani tady nemusí chybět zajímavá knížka, 
která nám chvilky pohody ještě více zpříjemní. Na čas prázdnin, dovolených a relaxu je připravena 
i naše knihovna, ve které od začátku roku opět přibyla spousta nových a zajímavých titulů.

Nina George: Světla jihu
Okouzlující a laskavý příběh plný lásky, který věří v léčivou sílu literatury, romantiky a léta v jižní 

Francii.
Když bezdětným manželům svěří úřad do péče osiřelou malou holčičku, sami netuší, jak se jim 

život změní. Stane se doslova jejich slunečním paprskem, světlem, které je denně provází. A když 
Marie-Jeanne přijde jednoho dne domů s nápadem, že se stane spisovatelkou, Francis, který doposud 
nepřečetl jedinou knihu, se rozhodne pořídit si pojízdnou knihovnu – bibliobus. Na cestách mezi ma-
lebnými jihofrancouzskými vesničkami a městečky ho samozřejmě provází schovanka Marie-Jeanne, 
empatická dívka, díky níž nejenom Francis, ale i návštěvníci knihovny přicházejí na to, co všechno se 
člověk může z knih naučit, jak mu knihy mohou pomoci překonat ostych nebo najít lásku.

Mirka Manáková: V pasti Araba
Sára se dostala do zajetí šejka Abdullaha. Stane se jeho otrokyní – až do dne, kdy se v domě objeví 

muž, který si ji chce vzít za manželku. Pod nátlakem se za něj nakonec provdá. Cesty osudu jsou však 
nevyzpytatelné a Sára nečekaně potká starou lásku, která v jejím životě způsobí pořádný rozruch. 
Má jejich vztah šanci přežít? A dokáže se Sára vyrovnat s hrůzami z minulosti, kterým musela čelit? 
Začtěte se do napínavého příběhu z arabského prostředí, ve kterém má své místo nejen láska, ale také 
touha po penězích a krutost vycházející ze zatrpklých lidských srdcí.

Kelly Rimmer: Utajená dcera
„Adoptovali jsme tě.“ Tato krátká věta obrátila Sabině život naruby. Najednou se svět rozdělil na 

Před a Po. Sabině je právě 38 let a je těhotná. Zdá se jí nepochopitelné, jak by nějaká matka mohla 
dát své dítě k adopci. A proč jí o tom rodiče již dávno neřekli? Rozhodne se, že musí za každou cenu 
najít ženu, která ji dala pryč. To, co zjistí, nakonec nezmění jen Sabinu, ale především dvě ženy, které 
ji po celá ta léta hluboce milovaly.

Johan Th eorin: Skrýš
Jan Hauger, devětadvacetiletý učitel, přichází pracovat do mateřské školky v jednom větším 

městě na západním pobřeží Švédska. Mýtina ale není běžná školka – sousedí totiž s psychiatrickou 

Pomáháme ZOO Lešná
Další aktivitou byla pomoc žáků z 3. třídy ZOO Lešná v období uzavření zoologických zahrad. 

Děti mezi sebou vybraly peníze a třídní učitelka za ně nakoupila potraviny pro zvířata a předala je 
zaměstnancům ZOO Lešná.

Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka ZŠ a MŠ Březolupy
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Klinikou svaté Patricie, jíž se mezi lidmi říká Svatá Psycho, zvláštním zařízením s ostrahou, kde 
jsou internováni psychicky narušení pachatelé násilných trestných činů. Mezi nimi jsou i rodiče 
dětí z Mýtiny. Smyslem pobytu dětí ve školce je, aby jim byl s rodiči umožněn kontakt. Jednou 
z Janových pracovních povinností je eskortovat děti podzemním tunelem, který školku a kliniku 
spojuje.

Jan je schopný pedagog, který ovšem leccos tají – například to, proč tolik stojí o místo právě 
v Mýtině, nebo to, k čemu došlo o několik let dříve, kdy šel se skupinou dětí ze školky, v níž tehdy 
působil, na procházku do lesa  ři návratu mu jedno z nich chybělo.

Laura Owen, Korky Paul: Čarodějka Winnie a kocour Wilbur
Nerozluční kamarádi Winnie a Wilbur spolu prožívají spoustu neobyčejných příhod. Winnie 

je totiž čarodějka (a ke všemu pořádně popletená!) a Wilbur je její věrný kočičí společník. V této 
nezaměnitelně ilustrované knize čekají na malé čtenáře hned čtyři příběhy plné kouzel a bláznivých 
dobrodružství. Jak se Winnie vypořádá s rozkazovačnou tetičkou? Proč se rozhodne vrhnout na 
úklid místní školy? Jak se kupuje strašidlo přes internet? A co si taková čarodějnice počne, když čeká 
návštěvu a nemá vůbec nic na sebe?

Zuzana Pospíšilová: Dědečkovy povídačky
Pan Zdeněk je uznávaným občanem města. Všichni si ho váží. Nikdo však netuší, že má jed-

no malé tajemství – v dětství se nenaučil správně vyslovovat hlásky R a Ř, a tak ráčkuje. Když si 
s někým má povídat, schválně se těmto hláskám vyhýbá. Jenže pak se stane dědečkem a vnoučata 
po něm chtějí vyprávět pohádky – třeba o Karkulce nebo o veliké řepě! Co teď? Jak si dědeček 
poradí?

Dědečkovy povídačky o tom, co zažil jako malý kluk, vás zaručeně pobaví svými kouzelnými 
příběhy. Ale pozor, R ani Ř v nich nečekejte!

Markus Golik: Soukromý detektiv Perry Panter a návrat mumie
Co se to děje v Egyptském muzeu? Záhadný úraz a proroctví ve starém papyrovém svitku dávají 

Perrymu pořádně zabrat: chystá se návrat tajemné mumie! Všechno se točí kolem milované kočky 
slavného faraona Tutanchamona. Když se Perry jednou v noci stane svědkem seance tetovaných bez-
srstých koček, zdá se, že se proroctví začíná naplňovat. Navíc se do událostí zaplete i další pochybná 
postava, která má na drahocenný nález ze starých dob také zálusk.

Kiera Cassová: Koruna
Když byla Eadlyn přinucena zúčastnit se Selekce, netušila, že by se mohla zamilovat do jednoho 

z 35 nápadníků. Ji prostě žádná pohádka nečekala! Jen počítala dny, až bude moct poslat všechny 
domů. Po událostech, které se odehrály v paláci, si ale uvědomuje, že nemůže být na všechno sama. 
A že srdce někdy překvapí i nejotrlejšího cynika. Co když ale bude muset učinit volbu, která je důle-
žitější, než si kdy pomyslela?

I o prázdninách se na Vás těším v místní knihovně.
Olga Rosíková
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Slovo z fary

Drazí farníci, občané,
léta mého studia a  formace v  olomouckém kněžském semináři 

utekla jako voda. A jako voda utekla i moje roční jáhenská služba ve 
farnostech Bílovice a Březolupy. Za krátký čas mám být přidružen do 
společenství kněžského. Chci opravdu každého z Vás pozvat na důleži-
tou chvíli mého života, kterou bude kněžské svěcení. Dá-li Pán, přijmu 
je v sobotu 26. června 2021 v 9.30 v katedrále sv. Václava v Olomou-
ci. V této chvíli nevím, zda se budou moci zúčastnit všichni. Včas se 
dozvíte, jak to všechno bude. Ale každý bude mít možnost připojit se 
k okamžiku svěcení prostřednictvím online přenosu. O týden pozdě-
ji, v sobotu 3. července 2021 v 15 hodin, budu sloužit primiční mši svatou ve své rodné farnosti 
v Lidečku. I tam každého z Vás srdečně zvu, včetně následného pohoštění na farní zahradě za farou. 
Vím, že ne všichni budete moci přijet a spolu se mnou děkovat za velký dar – dar kněžství. Proto 
chci jednu z prvních mší svatých sloužit i v naší farnosti, kde jsem prožil krásný jáhenský rok. Tato 
děkovná mše se uskuteční v úterý 6. července 2021 v 15 hodin v zámeckém parku v Bílovicích. 
A protože je ten den státní svátek, přijďte, prosím, všichni. Rád se s Vámi uvidím. Po skončení této 
mše svaté budete mít příležitost se se mnou i osobně setkat a přijmout novokněžské požehnání na 
farní zahradě v rámci farního odpoledne, na které jste také všichni srdečně zváni. Všechny aktuální 
informace naleznete na webových stránkách www.primice.cz.

Další velkou radostí a zároveň službou, kterou i Vám budu moci po kněžském svěcení sloužit, je 
svátost smíření. Proto se nelekněte a hlavně nebojte, když pak uvidíte ve zpovědnici sedět mě. Chtěl 
bych upřímně poděkovat za všechny modlitby a oběti, kterými mě provázíte na cestě ke kněžství. 
Také chci poděkovat za všechnu hmotnou a fi nanční podporu, které se mi od Vás dostalo a dostává. 
A každého z Vás prosím o modlitby, nejen v den kněžského svěcení, ale i v dalších dnech mé nové 
služby – služby kněžské. Těším se na setkání s Vámi a ze srdce Vám žehnám.

Váš (zatím ještě) jáhen Dominik Kovář †
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Prázdninové zamyšlení

Drazí spoluobčané a farníci z Březolup, 
každého srdečně zdravím v tomto čase blížících se prázdnin a dovolených. Život kolem nás 

se pomalu začíná vracet do normálu. Pandemie nás zpomalila, a věřím, že naučila vážit si velkého 
daru. Tím darem je čas. I přesto ho mnozí z nás stále nemají. Nemají čas zvednout hlavu k modré 
obloze nebo chválit Boha za to, že ještě můžeme být a žít na tomto světě. Ale abychom toto mohli 
zažít, musíme jít sami, mlčet a naslouchat. Jít se srdcem otevřeným, s pozornýma očima a se zata-
jeným dechem. Krása, prostota a klid, to nejcennější bohatství se nabízí každému z nás.

Dnes lidé tak často utíkají z měst do přírody. Přeplněné silnice o víkendech, příroda zničená 
od turistů. Za tím vším můžeme vyčíst touhu lidského srdce po spáse a osvobození z této doby. 
Aspoň na chvilku odejít, projít se, načerpat. Vracet se tam, kde jsme se narodili, ke kolébce svého 
dětství i ke hrobu našich rodičů. Jak chudí jsou ti, kteří tyto věci už dnes nevidí a neslyší.

Svatá Matka Tereza z Kalkaty jednou napsala toto zamyšlení:
Nejkrásnější den? Dnes.
Největší překážka? Strach.
Nejlehčí věc? Mýlit se.
Největší chyba? Vzdát se.
Kořen veškerého zla? Sobectví.
Nejlepší rozptýlení? Práce.
Největší neúspěch? Ztráta odvahy.
Nejlepší odborníci? Děti.
Nejzákladnější potřeba? Komunikace.
Nejhlubší radost? Být užitečný druhým.
Největší tajemství? Smrt.
Nejhorší vlastnost? Zlá nálada.
Nejnebezpečnější člověk? Lhář.
Nejhorší pocit? Hněv.
Nejkrásnější dar? Odpuštění.
Nejdůležitější instituce? Rodina.
Nejlepší cesta? Ta, která je správná.
Nejpříjemnější zážitek? Vnitřní pokoj.
Nejvlídnější přijetí? S úsměvem.
Nejlepší lék, Optimismus.
Největší uspokojení? Splněná povinnost.
Nejspolehlivější zdroj síly? Víra.
Nejkrásnější věc na světě? Láska.

Na závěr chci Vám všem poděkovat za krásný jáhenský rok, který jsem mohl v Březolupech prožít. 
Byl to pro mě jedinečný a neopakovatelný rok. Díky za všechna setkání i za to, že jsem Vás mohl poznat.

Na další setkávání (buď v Březolupech, nebo v jiné farnosti, kam budu poslán) se těší
Dominik Kovář, jáhen v Bílovicích a Březolupech
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Životní příběh Martina Berecky, narozeného L. P. 1849

1. Úvod
Od roku 2001 se zajímám o historii našeho rodu. Od té doby se mi podařilo shromáždit značné 

množství informací, a to hlavně z opisů starších matričních knih. Informace jsem sbíral především 
při návštěvách obecních úřadů a archivů v Uherském Hradišti a Brně. V poslední době bylo hledání 
snazší, protože většina archiválií je již dostupná na internetu.

Prozatím se mně ani po dvaceti letech bádání nepodařilo napsat kroniku našeho rodu. Toto 
dílo by mělo být hlavním úkolem každého rodopisce, ale prozatím je téměř nikdo z mně známých 
nadšenců genealogie ještě nesepsal. Tento úkol je totiž velmi časově náročný a není snadné kroniku 
zpracovat. Proto jsem se rozhodl, že se nejdříve pokusím popsat nelehký život mého prapradě-
dy Martina Berecky, narozeného roku 1849. Ten je současně i společným předkem všech nositelů 
tohoto příjmení v naší vesnici. S jeho příběhem Vás seznámím na následujících řádcích. Snad se 
nebudete nudit.

2. Příchod rodu Berecka do Šarova a Martinovi předci
Rod Berecka se dostal do Šarova, tak se nedaleké obci Šarovy říkalo ještě počátkem 20. století, 

příchodem Martinova (*1849) prapradědy Františka Berecky, narozeného 9. 9. 1734 v Oldřichovi-
cích. Tento měl dne 28. 10. 1756 v kostele sv. Mikuláše v Malenovicích svatbu s Marinou Sukupovou 
ze Šarova. Měli spolu mezi lety 1758 až 1776 celkem sedm dětí, z nichž minimálně dvě dcery a ur-
čitě jeden syn se dožili dospělosti.

Oním synem byl Jiří Berecka, narozený jako poslední dítě dne 20. 4. 1776 v Šarově č. 34. Zde 
už víme přesné číslo domu, protože roku 1771 bylo zavedeno číslování domů. Jiří se oženil dne 
13. 2. 1798 v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Bílovicích s Magdalenou Macháčkovou z Topolné. 
Měli v období let 1799 až 1821 celkem devět dětí. Tři z nich se prokazatelně dožily dospělosti a zalo-
žily své rodiny. Nejstarším synem byl Jan, narozený 20. 12. 1801, který se přiženil do Topolné, rodné 
obce své matky, a je předkem všech žijících členů rodu Berecka v této nedaleké obci.

Druhým synem narozeným 28. 4. 1807 byl Petr Berecka, který byl otcem mimo jiné i „našeho“ 
Martina. Petr měl postupně tři manželky. Poprvé se oženil dne 24. 6. 1830 v kostele sv. Bartoloměje 
v Napajedlích s Barborou, dcerou Matouše Gabrhelíka z Halenkovic. Nevěsta z této obce provdaná 
do Šarova, a navíc svatba v jiné farnosti, než byla domovská farnost obou snoubenců, to byl v té 
době dosti vzácný jev. Petr s Barborou měli v letech 1831 až 1845 sedm dětí. Tři zemřely v dět-
ství a rodinu založil podle mého zjištění pouze Josef narozený 12. 9. 1833. První žena však Petrovi 
6. 7. 1848 zemřela, v té době mu zůstaly tři děti ve věku 6 až 17 let.

3. Martinovo dětství a mládí v obci Šarov
Vdovec Petr Berecka se stejně jako naši další ovdovělí předci velmi rychle znovu oženil. O děti, 

domácnost i drobné hospodářství bylo potřeba se řádně postarat, a tak na truchlení po byť milované 
osobě nebylo moc času.

Proto měl již čtyři měsíce po smrti první ženy svoji druhou svatbu. A světe div se, nevěsta 
byla opět z Halenkovic. Petr měl asi pro děvčata z této obce slabost. Svatba se tentokráte konala ve 
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farnosti nevěsty, což bylo naopak jevem nejčastějším, a to v kostele sv. Josefa dne 15. 11. 1848. Jak 
bylo zvykem u svateb vdovců, nevěsta byla o dost mladší než ženich, v tomto případě o 12 let. Byla 
jí Rozina, dcera Josefa Vičánka, domkaře z Halenkovic, narozená 3. 11. 1819 v Alinkovicích, což byl 
tehdejší název této obce.

A konečně se dostává na scénu osoba, o níž je toto vyprávění. Martin se narodil 18. listopadu 
1849 v Šarově v domě č. 34 jako jejich první dítě a stejného dne byl i pokřtěn lokalistou Antonínem 
Wajnerem. Křest v den narození byl udělován spíše výjimečně a většinou v případě, že dítě nebylo 
příliš silné a hrozilo, že nebude dlouho naživu. V běžném případě se křest konal jeden až tři dny po 
porodu, což byl i případ dalších dětí narozených v Šarově ve stejném období. Z toho lze usuzovat, že 
byl pokřtěn doma, v tomto případě mohla výjimečně křest udělit i porodní bába, kterou byla Apo-
lena Ambruzová ze Šarova. Normální křest by probíhal v kostele v Březolupech, do jejichž farnosti 
obec Šarov v té době patřila.

Zápis v matrice z roku 1849 o narození Martina Berecky

Martin měl v době svého života kromě nevlastních sourozenců Aloisie (*1831), Josefa (*1833), 
Barbory (*1839) a Štěpána (*1842) pouze jednoho vlastního sourozence, a to sestru Josefu, naro-
zenou 18. 7. 1852.

Bohužel pravděpodobně těžký porod jeho sestry způsobil zdravotní problémy jeho matce a ta 
necelý rok po něm zemřela. Úmrtí matky při porodu nebo brzy po něm bylo i v polovině 19. století 
bohužel častým jevem. Zdravotní péče byla špatně dostupná a hlavně velmi drahá. Zvláštní však 
je místo její smrti. Rozina Berecková totiž nezemřela na Šarově, kde bydlela, ale ve svém rodném 
domě v Halenkovicích č. 197, konkrétně dne 7. 3. 1853. Po ní skonala na stejném místě i dcera Jose-
fa, ale ta až dne 22. 11. 1853. Došlo zde pravděpodobně k tomu, že si rodiče vzali nemocnou dceru 
do svého domu i s vnučkou, protože se doma o ně neměl kdo postarat.

Z důvodu léčení některého z členů rodiny došlo k prodeji rodného domu č. 34 v Šarově. Jak 
jsem zjistil z gruntovních knih, dne 12. 7. 1851 došlo k zástavě domu ve prospěch Antonína Potru-
sila, ranhojiče z Velkého Ořechova. Protože Petr nebyl schopen dluh splatit, musel nakonec dům 
i se zahradou prodat. Konkrétně dne 28. 11. 1852 Františku Blažkovi ze Šarova. Tento krok byl jistě 
velmi složitý pro všechny členy rodu, i když Martin ve věku tří let ho asi ještě příliš nevnímal.

Podle sčítání lidu z roku 1857 byl vlastníkem domu č. 34 František Blažek, žil zde Petr Berecka, 
jeho synové Josef, Štěpán a Martin a dcery Aloisie a Barbora. Současně zde žily i další rodiny: Fran-
tišky Hanáčkové o dvou lidech a Tomáše Bařici o dalších dvou lidech. Takže tam bylo asi docela 
těsno.
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Otec Petr se nakonec ještě potřetí oženil, a to ve věku 54 let, dne 20. 8. 1861 v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Březolupech s Františkou, dcerou Jana Krejčiříka z Březolup. Nevěsta byla již ve 
věku téměř 40 let, a proto spolu už neměli žádné děti. Shodou náhod se jejich životní pouť naplnila 
nedlouho po sobě. Petr Berecka zemřel 26. 3. 1866 a jeho žena Františka 6. 4. 1866, oba v domě č. 33.

Martin tak zůstal ve svých necelých sedmnácti letech úplným sirotkem a musel se životem pro-
dírat pravděpodobně s pomocí svých nevlastních starších sourozenců, případně strýce Jana, který 
žil v Topolné, nebo tety Marty, provdané k Machům do Březolup. Protože se narodil otci až v jeho 
42 letech, již v době jeho narození byla na světě jako jediná z prarodičů jen babička z matčiny strany, 
a i ta zemřela již v jeho 3 letech.

Při dalším sčítání lidu roku 1869 žila v domě č. 34 rodina Vincence Hruboše o čtyřech lidech, 
dále Aloisie Berecková, její dcera Rozálie, sestra Barbora a bratr Martin, u něhož je však zapsáno, že 
již bydlí v Březolupech.

4. Příchod do Březolup
Podle sčítání z roku 1869 byl totiž Martin zapsán i na sčítacím operátu domu č. 111 v Březolu-

pech, což byla palírna s hospodou. Majitelem byl Masel Kohn, židovského vyznání, u něhož Martin 
ještě jako neplnoletý pracoval jako pacholek. V Březolupech se mu asi tak zalíbilo, že se zde nakonec 
i usadil. Jak se později ukázalo, tento druhý pokus o usazení rodu BERECKA v Březolupech (po 
prvním z let 1762 až 1835, kdy přišel s námi nespřízněný rod ze Svárova) byl již úspěšným. Jsme 
tady letos nepřetržitě již 149 let.

Dne 3. září 1872 se Martin oženil v březolupském kostele s Marianou (otec Jan Vrzal byl z Bře-
zolup č. 6), která se narodila 10. 2. 1845. Oddávajícím byl farář Ludvík Dočkalík. V době svatby by-
dlel Martin v domě č. 95 nedaleko zámku, podle mého zjištění zřejmě v obecní chalupě. Ženich ani 
nevěsta nebyli plnoletí, a proto muselo být na základě jejich žádosti vydáno rozhodnutí Okresního 
soudu v Napajedlích, kam Březolupy patřily, aby bylo možné sňatek uzavřít.

Zápis z matriky roku 1872 o první svatbě Martina Berecky

Nejdříve bydleli v domě č. 163 v části Žleby u příbuzných manželky, kde se jim 8. 11. 1873 
narodil syn Antonín. Poté se přestěhovali do pronajatého domu č. 96 v části Drahy, kde se jim 
4. 9. 1877 narodil syn František, který však zemřel již po čtyřech dnech. Další děti již neměli a ve 
stejném domě dne 21. 10. 1884 bohužel zemřela i Martinova první žena Marianna.

Syn Antonín (*1873), můj praděda, pak později bydlel se svou rodinou v domě č. 123 v části 
Močidla a jeho větev má do dnešního dne v Březolupech mužské potomky, a to dokonce ve dvou 
rodinách.
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Ovdovělý Martin se taktéž velmi brzy znovu oženil, opět to bylo v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Březolupech, a to již 4. 2. 1885 s Apolenou, dcerou Jana Hastíka z Březolup č. 35, naroze-
nou 18. 6. 1865. A zase byla druhá žena mladší, a to dokonce o celých 15 let. Oddávajícím byl farář 
Ludvík Dočkalík. V době svatby bydlel Martin v domě č. 36, což byl dům stojící vedle domu nevěsty 
v části Velká Ulička.

Zápis z matriky roku 1885 o druhé svatbě Martina Berecky

Martin a Apolena nejdříve žili společně se synem Antonínem z prvního manželství v rodném 
domě druhé ženy č. 35, kde se jim 22. 3. 1887 narodila dcera Mariana, která však zemřela jako malá 
již 29. 9. 1889. Pak se celá rodina přestěhovala do domu č. 8 v části Kopec, který jim pravděpodobně 
pořídili rodiče nevěsty. Tady se narodila nejdříve 16. 11. 1888 dcera Barbora, která však 6. 1. 1889 
zemřela, poté se 10. 12. 1889 narodil syn Jan, ale ten zemřel již za čtrnáct dnů. 12. 7. 1890 se pak na-
rodila dcera Anna, která se jediná z výše uvedených dětí dožila dospělosti a založila i vlastní rodinu.

V  období mezi léty 1878 až 1889 tak Martin postupně ztratil svoji první ženu a  čtyři děti, 
a i když úmrtnost malých dětí byla v té době velmi vysoká, muselo ho to jistě velmi poznamenat.

V domě č. 8 poté přišly na svět ještě tři další děti. Dne 27. 4. 1893 nejprve syn František. Ten 
dostal stejné jméno jako jeho zemřelý nevlastní bratr, což byla docela obvyklá záležitost. Naši předci 
totiž věřili, že stejné jméno zajistí přežití v dětském věku. Podle mých zkušeností tomu tak však 
velmi často nebývalo, u tohoto dítěte však tento postup zafungoval. Dále se 31. 5. 1898 narodila ještě 
dcera Antonie a jako poslední potomek Martina Berecky pak dne 17. 3. 1900 nejmladší syn Josef, 
který byl o 27 let mladší než jeho nevlastní bratr Antonín. Tak se stalo, že Martin se stal ve svých 
51 letech naposledy otcem a hned o rok později poprvé dědou. I takové paradoxy přinášel život 
a velká úmrtnost dětí a žen našich předků.

Syn František (*1893) v dospělosti bydlel se svojí rodinou v domě č. 19 v části Kopec. Syn Josef 
(*1900) zdědil jako nejmladší rodný dům č. 8 a žil zde se svojí rodinou. Oba mají do dnešního dne 
v Březolupech mužské potomky, a to každá větev po jedné rodině. Jejich matka Apolena, druhá 
Martinova žena, zemřela v domě č. 8 dne 8. 5. 1935. Tento dům však již dnes nestojí a jeho číslo bylo 
přiděleno novému domu v jiné části Březolup.

5. Nejasný konec života, pravděpodobně v daleké Vídni
Paradoxem osudu je, že zatím neznám přesné datum úmrtí tohoto zakladatele našeho rodu 

v Březolupech. Podle záznamů, které jsem našel v okresním archivu, odešel 6. 1. 1910 za prací mimo 
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Nové šatny pro sportovce 

Den otevřených dveří 11. 6. 2021

Stavba nových šaten pro sportovce v naší obci byla po zahájení v září 2020 letos v březnu do-
končena a koncem května byla stavba zkolaudována. Protože to epidemiologická situace dovolila, 
je již od začátku června využívána sportovci, kteří mají povoleny tréninky i přátelská utkání.

Jak už jsme informovali dříve, podařilo se nám po letech žádostí konečně uspět a získat dotaci 
od MŠMT v celkové výši 70 % nákladů. Další prostředky ve výši 25 % poskytla obec Březolupy, za 
což jí ještě jednou touto cestou děkujeme.

Zbývajících 5 % musel získat spolek z vlastních zdrojů. První část tvořily sponzorské dary od 
fi rem, druhou část úspory vlastních prostředků SK a nemalou třetí část pak příspěvky na trans-
parentní účet zřízený speciálně pro tuto stavbu v květnu 2019. Celkem se k dnešnímu dni vybralo 
téměř 190 tisíc Kč, za což všem, kdo přispěli, moc děkujeme.

vesnici, podle úředních záznamů mu totiž byla vydána pracovní knížka. Tam, mně neznámo kde, 
někdy mezi léty 1911 a 1919 i zemřel.

Nedávno jsem od jeho posledního žijícího vnuka získal informaci, že tragicky zemřel ve Vídni, 
když byl přimáčknut koňským potahem. Snažil jsem se vše ověřit v matrikách na internetu, ale 
protože ve Vídni je přibližně 40 farností a nevím ani přesný rok jeho smrti, nepodařilo se mně zatím 
zápis najít. Ale mám již stopu, a tak věřím, že tento údaj někdy v buducnosti zjistím a doplním do 
svého rodokmenu.

Ve Vídni v té době pracovaly tisíce Čechů a Moravanů, a proto je toto město možným místem 
jeho skonu. Martin tam odešel a poté i celá jeho rodina, protože při sčítání lidu roku 1910 je sice 
uveden jako majitel domu č. 8, ale v té době v něm a ani v jiném domě v Březolupech nebydlel. Pod-
le záznamů z archivu odešel z Březolup v roce 1911 jeho syn František a roku 1913 dcera Antonie, 
u níž bylo uvedeno, že odchází do Vídně. Je mně akorát záhadou, proč Martin odešel až ve věku 
61 let, což nebylo právě málo.

Bohužel nemám fotografi i Martina Berecky, takže nevím, jak přesně vypadal. Vím však určitě, 
že měl s oběma ženami celkem devět dětí, z nichž se s určitostí dožili dospělosti tři synové a jedna 
nebo dvě dcery. Jeho životní osudy jsou zajímavé a v mnohém věrně popisují tehdejší dobu a situaci 
nepříliš majetných obyvatel našeho kraje. Mnozí z Vás by při pátrání po předcích zjistili obdobné 
osudy.

6. Závěr
Tolik moje vyprávění o historii i jednom z mých předků, bez nichž bych tady nebyl ani já, ani 

naše děti. Vzpomeňme si na to někdy i v této uspěchané době a poděkujme jim. Třeba rozsvícením 
svíčky při Dušičkách, nebo jim kdykoliv jindy věnujme tichou vzpomínku a poděkování.

Pokud jsem tímto článkem někoho inspiroval k tomu, že by chtěl začít pátrat po svých předcích, 
nebo někdo z Vás potřebuje při hledání poradit, ať mně napíše na e-mail: radek.berecka@seznam.
cz. Rád mu, pokud to bude v mých silách, pomůžu.

Radek Berecka z Březolup č. 123, kronikář rodu BERECKA, dne 30. 5. 2021
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Zbývající fi nance z podílu SK na stavbě, konkrétně 340 tisíc Kč, musel klub sehnat od tradič-
ních nebo mimořádných sponzorů, nebo uspořit z fi nancí na provoz. Transparentní účet číslo: 
20001-1546874329/0800 zůstane prozatím aktivní i nadále. Přispět bude možné i hotovostí při 
některém fotbalovém utkání. Další získané prostředky využijeme pro nákup nového vybavení, za-
řízení šaten nebo na aktivity, které musely být v roce 2020 omezeny. Všem přispěvatelům předem 
děkujeme.

Vedení SK uspořádalo v pátek 11. června 2021 Den otevřených dveří. Při této příležitosti po-
děkovalo těm, kdo se podíleli na přípravě výstavby nových šaten, demolici staré budovy i realizaci 
nové stavby.

Radek Berecka, předseda SK Březolupy z. s.
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Klub českých turistů Lenochod Březolupy

V sobotu 22. 5. 2021 se sedm členů KČT Březolupy po osmnácti měsících nucené přestávky 
zúčastnilo turistického závodu. V tomto mezidobí nikdo netrénoval ani si neosvěžoval své znalosti 
pro závod. Jen několik jednotlivců se účastnilo virtuálního závodu, ve kterém si vedlo vcelku úspěš-
ně. Na výsledkové listině se jejich jména objevila v první polovině z 300 závodících.

To se také příznivě odrazilo na výsledcích ve skutečném závodě. Medaile z brněnského přeboru 
o pohár Jihomoravského kraje si odvezli Rozálie Lacinová a Petr Škrabko. Za březolupský KČT dále 
závodili: Pavel Petřík, Dorota Petříková, Laura Petříková, Dušan Škrabko a Kryštof Kozák.

Všichni se budou muset začít řádně připravovat na pod-
zimní závod. Nejlépe ihned.

Je škoda, že závod o mistra Zlínského kraje byl zrušen bez 
náhrady.

Věříme, že z dalších závodů v příštím roce budeme vozit 
medaile, tak jako tomu bylo v minulosti. Třeba se konečně 
dočkáme i medaile z mistrovství republiky a staneme se drži-
teli Českého poháru, tak jako se to v minulosti podařilo Věře 
Hubáčkové, Dagmar Rottrové, Janě Vyorálkové a  Dušanu 
Škrabkovi.

Březolupští turisté kromě závodění podporují zvířata 
v ZOO Lešná. V březnu si vybrali své jmenovce – lenochody, 
kterým přispěli na stravu.

Dušan Škrabko, KČT Březolupy
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Turistický okruh Březolupy
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První úspěchy březolupských sportovních střelců 

v roce 2021

Jakmile to epidemiologická situace a omezení v souvislosti s COVID-19 umožnily, vyrazili 
naši střelci na první závody ve střelbě.

František Schröpfer absolvoval v letošním roce svůj první živý závod v zahraničí – Mistrovství 
Slovenska ve vzduchových zbraních. Mezi slovenskými juniory se neztratil a ve vzduchové pušce 
60 ran vstoje obsadil krásné 2. místo, a stal se tak vicemistrem Slovenské republiky v této disciplí-
ně. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších závodech, tentokrát v malorážce.

O týden později se větší skupina našich střelců vypravila na své první malorážkové závody 
Pohár osvobození Ostravy, kde pomalu sbírala první závodní zkušenosti v letošní sezoně. V li-
bovolné malorážce 60 ran vleže se František Schröpfer s nástřelem 585 bodů umístil mezi muži 
a  juniory na 2. místě, ve sportovní malorážce dorostenec Radek Jančara s nástřelem 566 bodů 
na 8. místě, dorostenky Kateřina Popelková s nástřelem 559 bodů obsadila 12. místo a Kateři-
na Kazdová s nástřelem 556 bodů pak místo 14. Střílel se i třípolohový malorážkový závod 3× 
20 ran (vkleče, vleže, vstoje), kde v libovolné malorážce František Schröpfer s nástřelem 562 bodů 
obsadil opět 2. místo mezi muži a juniory, v dorostenecké kategorii Kateřina Popelková nástřelem 
521 bodů obsadila 8. místo. Ostatní naši střelci se na tuto náročnou disciplínu teprve připravují.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci klubu i obce a přejeme hodně úspěchů v dalších 
závodech.

Zdeněk Jančara, předseda SSK Březolupy

Co nového u zahrádkářů

Přestože společenský a  ekonomický život ochromila koronavirová pandemie, březolupští za-
hrádkáři tento čas využili k rekonstrukci svého objektu. Na pálenici vybudovali nové centrální vytá-
pění, kuchyň i sociální zařízení.

Objednávky na pronájem prostor pro rodinné oslavy či jiná setkání přijímá paní Jana Mašková 
na telefonním čísle 731 630 025. Na ni se obracejte rovněž s objednávkou na vaření povidel či moš-
tování ovoce.

Objednávky na pálení ovocných kvasů zapisuje pan Jan Hubáček, tel. 602 704 662.

Aktuální ceník poskytovaných služeb
• pronájem kuchyně: 500 Kč + spotřebované energie
• pronájem společenského sálu a přípravny: 1500 Kč + spotřebované energie
• pronájem společenského sálu s přípravnou i kuchyní: 2000 Kč + spotřebované energie
• vaření povidel: 70 Kč/hodina
• moštování 7 Kč/litr
Cena za pálení alkoholu bude ještě upřesněna.

Jana Mašková, ČSZ Březolupy
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Výukový kamion v Březolupech

Na přelomu dubna a května jste za halou mohli 
potkat unikátní výukový kamion společnosti VISC 
z Buchlovic. Kamion s nápisem „Vezeme praxi do 
škol“ ve svých útrobách skrývá plně vybavenou 
učebnu, kterou je možné přistavit ke škole, a  učit 
tak žáky takřka kdekoli. Mobilní učebna v kamionu 
obsahuje vybavení pro výuku především technic-
kých oborů – pneumatiky, elektropneumatiky, hyd-
rauliky, 3D tisku a programování malých robotků. 
Vznikla s myšlenkou ukázat mladým lidem moder-
ní technologie a přiblížit je a jejich využití nejen žákům základních a středních škol, ale i pedagogům.

Již příjezd kamionu do naší obce vyvolal překvapení, nadšení i zájem kolemjdoucích. Po dlou-
hé pauze v prezenčním vzdělávání, kroužcích a setkávání lidí to byla jiskřička naděje, že se situace 
zlepšuje. Hned po zaparkování se začali hlásit zájemci o vzdělávání, lektory zastavovaly děti, jestli 
se tam budou moci podívat, žáci se s kamionem fotili a těšili se, až kamion se svou třídou či s ro-
diči navštíví.

V dopoledních hodinách v kamionu probíhala výuka pro žáky 1.–5. třídy, následovala družina 
a odpoledne bylo vyhrazeno pro individuální lekce z techniky. Odpolední individuální lekce slou-
žily zájemcům z řad široké veřejnosti, aby i oni poznali moderní technologie v praxi a sami si je 
vyzkoušeli. Vzhledem k aktuálně platným opatřením bylo možné je konat pouze za dodržení pro-
tiepidemických pravidel. Zájem o ně byl obrovský. V kamionu se vystřídali holky a kluci z prvního 
i druhého stupně naší základní školy, bývalí žáci, rodiče i učitelé.

Co se v kamionu učilo?
Žáci poznali, že pneumatika není jen na kole auta, a pochopili principy využití stlačeného vzdu-

chu a ovládání velkých strojů. Všichni prošli lekcí 3D tisku, v programu Tinkercad si navrhli jed-
noduchou klíčenku a následně si ji na 3D tiskárně vytiskli. Někteří se zúčastnili také lekcí robotiky, 
rozhýbali robota mbota, naučili jej blikat, zpívat a pochopili tak základy blokového programování. 
Na žácích bylo vidět obrovské nadšení a zapálení, lekce je velmi bavily a někteří se dokonce vraceli 
na další.

Kroužky a příměstské tábory pro malé techniky
Kromě realizovaných aktivit probíhají v  mobilní učebně také pravidelné kroužky techniky. 

Kroužky mohou žáci navštěvovat od října do května a jsou pro ně zdarma. Zájemci mohou sledovat 
webové stránky společnosti www.zlinsky.visc.cz, kde kromě kroužků brzy najdou rovněž informace 
o připravovaných příměstských táborech. Zde mohou zažít týden dobrodružství a poznání různých 
oblastí techniky doplněných o výlety, soutěže a jiné zážitky.

Tým společnosti VISC děkuje za všechny krásné ohlasy, 
nadšení, velký zájem i podporu ze strany obce a školy.
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Vyhodnocení fungování systému MESOH

Systém byl v obci zaveden v lednu roku 2018. Systém jsme zavedli za účelem zefektivnění svozu 
odpadů, zlepšení třídění odpadů a také s cílem motivovat Vás občany. Po 2,5 letech fungování může-
me říct, že zavést systém bylo dobrým krokem. Rádi Vás tedy seznámíme se zajímavými statistikami 
dopadů nového systému.

Co se týče tříděného odpadu, díky systému se nám podařilo následující:

Díky systému MESOH se podařilo navýšit produkci tříděného odpadu, a to u plastu o 53 %, 
u papíru o 34 %, u skla o 70 %. Ruku v ruce se zlepšením třídění odpadů dostala obec vyšší odměny 
od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, které před zavedením systému (2017) činily ročně 
cca 148 000 Kč, přičemž tyto odměny v roce 2020 činily cca 237 000 Kč, což představuje nárůst 
o 60 %. Produkce směsného komunálního odpadu z popelnic (SKOp) klesla o 33 tun, tedy o 14 %. 
Přičteme-li ke SKOp ještě odpad objemný z kontejnerů ze sběrného dvora, dostaneme se na hodno-
tu 180 kg/osoba za rok 2020. Díky snížení produkce směsného odpadu také můžeme spoléhat na to, 
že se naší obce zákonné zdražení poplatků za skládkování ještě přibližně 2 roky žádným zásadním 
způsobem nedotkne. Je ale stále na čem pracovat.

Do systému se aktivně zapojilo 88 % domácností (1536 osob), mezi které se za MESOH rok 
1. 10. 2019 – 30. 9. 2020 rozdělilo celkem 40 468 EKO bodů. Jsme velice rádi za každého člověka, ka-
ždou domácnost, která se do systému zapojila, a věříme, že do budoucna se zapojíme téměř všichni 
a systém bude nejen pro obec, ale také pro občany ještě větším přínosem.

V roce 2017 činily náklady na svoz směsného komunálního odpadu z popelnic cca 653 000 Kč. 
Zlepšením efektivity svozu SKOp činily tyto náklady za rok 2020 cca 531 000 Kč. I přes drasticky se 
zvyšující ceny v oblasti svozu odpadu se nám stále daří držet cenu za svoz na nižší úrovni než před 
zavedením systému.

za mojeodpadky.cz Kryštof Bambušek
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Fototoulání naší obcí

Nová komunikace a chodníky v části obce Drahy

Rybník Hluboček (v pozadí Březolupy, pohled ve směru od Zlína)
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Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční v těchto termínech: 25. 6., 
23. 7., 20. 8., 17. 9. 

Chřibský lenochod Březolupy Vás zve na 37. ročník Pochodu na živou vodu do Luhačovic. 
Pochod se uskuteční v neděli 27. 6. 2021. Odchod v 8 hodin od zámku.

Poplatek za odpady a za psa na rok 2021 je možné zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřa-
du Březolupy (dle otevírací doby OÚ) nebo převodem na účet obce č. 1543047379/0800 (variabilní 
symbol je čp. vašeho RD). Splatnost poplatku za odpady je 1. 7. 2021 a poplatku za psa 1. 10. 2021. 
Z důvodu špatné epidemiologické situace, prosíme, preferujte platbu PŘEVODEM. Děkujeme.

Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek v  Uherském Hradišti se letos uskuteční ve 
dnech 11. a 12. 9. 2021.

Kdo z občanů má zájem zapojit se do slavnostního krojovaného průvodu za obec Březolupy, 
může se přihlásit do 31. července 2021 na Obecním úřadě v Březolupech, tel. 572 580 116, 
obec@brezolupy.cz nebo matrika@brezolupy.cz. Slavnostní průvod projde Uherským Hradištěm 
v sobotu 12. 9. 2021. Kdo nebude přihlášen, nebude mu zajištěna stravenka na oběd.

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

Hody se uskuteční v sobotu 16. října 2021 a dozvuky proběhnou v sobotu 23. října 2021.

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

V rámci projektu MiniDešťovka2021 můžete stále objednávat jednou použitý IBC kontejner 
1m3 na zachytávání dešťové vody za 1500 Kč včetně dopravy do Březolup (po odečtení dotací obce 
ve výši 1000 Kč) + případné vystrojení za nákupní ceny. Více informací je 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.

Pozvánky Klubu důchodců
Březolupský Klub důchodců zve na zájezd do Velkých Losin, který se uskuteční 28. července 

2021. Kromě prohlídky renesančního zámku plánujeme navštívit výrobnu ručního papíru. Určitě 
pojeďte s námi! Těšíme se na Vás!

S radostí vítáme uvolnění přísných epidemiologických opatření a oznamujeme, že pravidelné 
schůzky našeho klubu už se pomalu rozbíhají. Scházíme se každé první pondělí v měsíci v 16 hod. 
ve víceúčelové hale. Přijďte s námi pobýt.

Ludmila Zůfalá

Možná nevíte …
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I letos, pokud nám to situace umožní, máme v plánu uspořádat Pohádkový les Březolupy. Plá-
novaný termín je 31. 7. 2021 (v případě nepříznivého počasí o týden později).

Pokud byste měli zájem zúčastnit se jako maska na stanovišti nebo se zapojit jiným způsobem, 
budeme rádi, když se ozvete na e-mail: brezovatriska@email.cz.

Těšíme se na Vás. 
Březová tříska z. s.

Zdravíme všechny příznivce Pohádkového lesa



Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 7. 9. 2021.
Vaše příspěvky posílejte nejlépe v elektronické podobě (formát doc, rtf, txt, jpg, pdf…) 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 podněty 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 čtyřikrát ročně nákladem 370 výtisků, grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, 
prodej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou.

Archiv zpravodajů najdete na www.brezolupy.cz
Děkujeme za poskytnuté fotografi e.

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 fotografi 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


