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Slovo na úvod

Možná jste si všimli i Vy, že se po letech proseb a pobídek státu k výměně starých kotlů na tuhá 
paliva téměř naplnil čas, za který nebude možno jít. Stejně tak jsou předepsány v oblasti ochrany 
ovzduší nové povinnosti také pro všechny obce („Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu 
Střední Morava“).

I s ohledem na tyto skutečnosti jsme se rozhodli ke zpracování „Místní energetické koncepce 
obce Březolupy“ (MEK), na kterou jsme získali dotaci ve výši 75 % z Ministerstva obchodu a prů-
mysl ČR, program Efekt.

Selsky řečeno se budeme snažit v MEKu zachytit a navrhnout taková řešení pro naši obec a celé 
naše území, abychom co nejvíce pošetřili životní prostředí nejen v oblasti ovzduší a také v koneč-
ném důsledku přes případné počáteční investice co nejvíce pošetřili peněženky našich obyvatel, 
spolků či podnikatelů a samozřejmě i obecní rozpočet.

Takovou první vlaštovkou byl předprojekt „BřezolupskýPlyn2021“, kde jsme našim občanům 
ve spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje (EAZK) nabídli možnost společně vysou-
těžit zajímavé podmínky pro dodávku zemního plynu na další až tři roky a pro cca 10 RD jsme 
tím získali daleko lepší podmínky u stávajících dodavatelů, resp. zcela nové seriózní dodavatele se 
zajímavou cenou.

V rámci MEKu tedy chceme našemu území přiblížit různé dotační možnosti v těchto oblastech, 
jako je zelená úsporám či kotlíkové dotace. Samostatnou kapitolou mají být fotovoltaické elektrárny 
(FVE) umísťované na střechách rodinných domů, ale také objektů obce, spolků či podnikatelů.

Úvahy se vedou rovněž o vlastním distribučním kabelu, propojujícím obecní objekty, resp. vy-
užívajícím přes den nevyužité kabely veřejného osvětlení tak, aby případné přebytky z FVE mohli 
za oboustranně rozumných podmínek využít naši sousedé, nikoli abychom je téměř „zadarmo“ 
prodávali a dodávali do běžné sítě.

V rámci MEK bychom také chtěli zřídit občasné (bude-li zájem a možnost i stálé) konzultační 
místo v naší obci, kde by naši občané, spolky či podnikatelé dostali odbornou radu, co se dá na 
dnešním „dotačním“ trhu sehnat, a samozřejmě také za rozumných podmínek obdrželi nabídku na 
spolupráci při zpracování žádosti, realizaci a samozřejmě i vyúčtování dotační akce.

Co se nám podaří a co ne, to ukáže konec roku 2022, kdy máme mít MEK hotovu.
Vraťme se ještě k první informaci, že se téměř naplnil čas, co se týká výměny starých kotlů. 

Skutečnost, že kotlům na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy odzvoní k 31. 8. 2022 (a pod pokutou až 
50 000 Kč se nebudou moci používat), je schválena od roku 2012. A stát také dal již několikrát mož-
nost požádat si v rámci krajských kotlíkových dotací o příspěvek na jejich výměnu.

A zde Vy, kdo máte stále tyto staré kotle v provozu, prosím, zbystřete.
Připravuje se další velká vlna kotlíkových dotací po celé ČR, a dokonce se hovoří i o větším 

procentu poskytnuté dotace pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (tuším až 95 %). Hovoří se také 
o nové zelené úsporám, přičemž kombinací opatření zelená úsporám + kotlíková dotace lze získat 
další fi nanční prostředky spojené nejen s výměnou starého kotle.

Více informací, případně již přímo vypsané výzvy se očekávají na podzim 2021. Sledujte tedy, 
prosím, veřejné informační zdroje, zkuste se již předem spojit s odborným topenářem, případně 
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se zpracovatelem dotačních žádostí v této oblasti, zamluvte si jejich kapacitu a buďte připraveni. 
I obec Březolupy se pokusí ve spolupráci s EAZK po zveřejnění patřičných informací zorganizovat 
v naší obci informační schůzku pro potřebné a samozřejmě také nabídnout pomoct při případném 
podání a administraci žádosti.

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce

V období červen až srpen letošního roku se konalo jedno zasedání zastupitelstva obce Březolu-
py, a to ve středu 30. 6. 2021. Zastupitelstvo se opět konalo ve sklepních prostorách víceúčelové haly 
z důvodu dodržení rozestupů zastupitelů jako opatření proti šíření pandemie koronaviru.

Zastupitelstvo dne 30. června schválilo:
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2020 s výrokem bez výhrad.
• Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2020.
• Účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace Zá-

kladní škola a  Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
(IČ: 75020491), ve výši 25 719,61 Kč do jejich fondů.

• Vstup obce Březolupy do spolku Naše odpadky, z.s. (IČ: 10722289), jako řádný člen spolku.
• Směrnici obce pro nakládání s osobními údaji.
• Nové ceny pro prodej obecních pozemků platné od 1. 7. 2021.
• Auditora Ing. Ivana Kučeru, s.r.o., jako subjekt zajišťující přezkoumání hospodaření obce za rok 

2021.
• Změnu osoby kupující pozemek „810 ČOV“ v rámci PZ ČOV z pana Petra Hejdy na jeho spo-

lečnost KAVAwood, s.r.o., Březolupy, č. p. 544, IČ: 02812380.
• Poskytnutí okamžité fi nanční výpomoci obcím na Hodonínsku a Břeclavsku, postiženým tor-

nádem, ve výši 50 000 Kč z rozpočtu obce a také nabídku bezplatné zápůjčky obecního strojní-
ho vybavení včetně strojníka (nákladní vozidlo Ausa, malotraktor, elektrocentrála) až do výše 
dalších 100 000 Kč.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové opat-
ření č. 3/2021.

• Dotační projekt Místní energetická koncepce, včetně podání žádosti o dotaci.
• Navýšení dotace pro místní spolky (KČT Chřibský lenochod o 7500 Kč, Autoklub o 13 000 Kč 

a Technické sporty – střelecký klub o 75 000 Kč).
• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 4/2021 zachycující rozhodnutí zastupitelstva 

z dnešního zasedání.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•  Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.
•  Informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí.
• Záměr na vybudování nových tribun, tréninkového hřiště a sprinterské dráhy.
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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 místních spolků. Dále 
schvalovala smlouvy o smlouvách budoucích se správci sítí na věcná břemena a řešila ostatní 
agendu.

Z další činnosti v období od 2. června do 25. srpna 2021 uvádím výběr těch nejdůležitěj-
ších (kromě záležitostí projednávaných v zastupitelstvu obce).
1. Schválila nabídku na zpracování zadání (technické zprávy a výkazů výměr) pro odstranění 

drobných závad na obecních mostech a lávkách, které byly zjištěny při jejich prohlídkách 
v roce 2020. Práce v ceně 11 850 Kč provede Ing. R. Dostál, Halenkov (není plátcem DPH).

2. Schválila rozsah prací určených studiemi plánu rekonstrukce částí a zařízení ZŠ a MŠ od fi r-
my SPZ DESIGN, s.r.o., Olomouc, a rozhodla o oslovení vybraných projektantů k předložení 
cenových nabídek na zpracování PD.

3. Schválila zadávací podmínky a seznam fi rem pro zajištění zhotovitele na stavební práce, kte-
ré jsou součástí společného projektu „Rybník Hluboček, společná prezentace přírodního 
dědictví Březolup a Brezolup“ obcí Březolupy a Brezolupy (SK) z programu přeshraniční 
spolupráce (INTERREG V-A, SR – ČR).

4. Schválila plán kontrolní činnosti rady obce pro rok 2021. Byla vybrána kontrola Českého 
zahrádkářského svazu Březolupy ve vztahu k dotacím obce.

5. Schválila spoluúčast obce v projektu MEK Zpracování energetické koncepce obce Březolupy 
ve výši 130 000 Kč, id. č. 122D222001710, MPO EFEKT, 12222 – Státní  program na podpo-
ru úspor energie.

6. Zabývala se žádostí na pronájem víceúčelové haly pro pořádání akvabazaru v červenci 2021. 
Rada z důvodu možného poškození nové podlahy vodou z akvárií a z důvodu pocovidové 
situace pronájem neschválila.

7. Schválila doplatek na obědy pro pracovníky OOP ve stejné výši, tj. 10 + 3 Kč/oběd jako pro 
řadové zaměstnance obce.

8. Schválila nabídku pana Botka, Napajedla, ve výši do 45 000 Kč (vč. DPH) za výměnu podla-
hové krytiny na chodbě zdravotního střediska před ordinací praktické lékařky.

9. Schválila jako zpracovatele výběrového řízení akce „Rekonstrukce zámeckého parku“ fi rmu 
IS projekt, Uh. Brod, s.r.o., s cenou 55 000 Kč (bez DPH) z důvodu požadavku poskytovatele 
dotace na zadání vyššího stupně výběrového řízení.

10. Vybrala zhotovitele realizace kamerového systému na BUS Terminál p. Jaroslava Ševečka, 
Březolupy, s cenou 49 800 Kč (není plátcem DPH).

11. Vybrala dodavatele stojanu pro mapy, který bude umístěn na BUS Terminálu. Zboží dodá 
fi rma ARAPLAST, s.r.o., Doubravice nad Svitavou, s cenou do 6000 Kč (vč. DPH). Stojan 
bude dodán v materiálu podobném tomu, který je používán na svislé dopravní značení.

12. Opětovně se zabývala řešením využívání rybníka Moravským rybářským svazem, 
ZO Uh. Hradiště, místní skupinou Březolupy (dále jen MRS Březolupy) po dobu udržitel-
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nosti dotačního projektu (10 let), kdy pronájem rybníka není dotačním zdrojem dovolen, 
a rozhodla takto: MRS Březolupy bude využívat rybník bezplatně, a to ve shodě s dotačním 
titulem a AOPK, o němž bude sepsána dohoda či jiný obdobný dokument.

13. Schválila rozšířit rozsah zadání pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce 
zámeckého parku“ mimo část uvedenou v žádosti o dotaci ze SFŽP (tzv. I. etapa) o další 
dotačně nepodpořitelné části (o tzv. II. etapu) pro ucelení technického řešení např. chod-
níků v parku apod. Cenová nabídka bude rozdělena na I. a II. etapu a o případné realizaci 
II. etapy (celého rozsahu, její části nebo neprovádění) rozhodne obec Březolupy až podle výše 
nabídkové ceny a také dle vývoje příjmů obecního rozpočtu ve druhé polovině roku 2021.

14. Schválila dodatek k dohodě o úpravě vzájemných práv s SVK, Uh. Hradiště, a.s., ve věci 
prodloužení sítě vodovodních řadů o řad č. VIII (k rodinnému domu č. 92).

15. Schválila dodatek k dohodě o úpravě vzájemných práv s SVK, Uh. Hradiště, a.s., ve věci 
prodloužení sítě kanalizačních řadů o novou stoku B5-3, prodloužení stoky A5-3, vypuštění 
stoky B6, sloučení B3 do B4-1.

16. Zabývala se vyúčtováním biokoridoru Mižnický žleb, I. etapa a II. etapa a schválila nepokrytí 
části přípravných prací z dotačního zdroje. Konkrétně se jedná o cca 20 000 Kč (I. etapa) 
a 8000 Kč (II. etapa), které budou hrazeny přímo z rozpočtu obce.

17. Schválila žádost o proplacení příspěvku na výstavbu rodinného domu v proluce po kolauda-
ci nového rodinného domu, Březolupy č. p. 629.

18. Schválila příspěvek pro pracovníky obce (včetně živnostníků), kteří se naočkují vakcínou 
proti nemoci COVID-19, ve výši 500 Kč a 300 Kč pro zaměstnance s částečným úvazkem. 
Příspěvek bude vyplacen po aplikaci 2. dávky při očkování do 30. 9. 2021.

19. Vybrala z předložených nabídek jako zpracovatele MEK obce Březolupy fi rmu Pluto Energy, 
s.r.o., Praha, IČ: 06870350, s cenou 356 000 Kč (bez DPH).

20. Vybrala z předložených nabídek jako dodavatele vodního altánu a 2 ks lávek fi rmu Jaroslav 
Juřena, tesařství a pokrývačství, Březolupy, s cenou 650 090,03 Kč (bez DPH).

21. Schválila „Smlouvu č. CZ/FMP/6c/055 o poskytnutí nenávratného fi nančního příspěvku 
z Fondu malých projektů“ s Regionem Bílé Karpaty pro dotační akci „Rybník Hluboček, 
společná prezentace dědictví Březolup a Brezolup“. Projekt řeší zbudování vodního altánu, 
2 ks lávek a naučné stezky.

22. Rozšířená rada vybrala jako vhodnější variantu pro rozšíření kapacity MŠ půdní vestavbu 
budovy ZŠ s přesunem současných tříd ZŠ z budovy MŠ. Z přítomných se dva radní přiklo-
nili k variantě dostavby budovy MŠ formou samostatného „buňkoviště“.

23. Rozšířená rada vyhodnotila doručené nabídky a vybrala jako projektanta akcí „Rekonstruk-
ce částí a zařízení ZŠ a MŠ“ fi rmu Ing. arch. Přemysl Borunský, Uherské Hradiště, s cenami: 
1 060 000 Kč a 229 000 Kč, tj. celkem 1 289 000 Kč (bez DPH).

24. Rada vyhodnotila doručené nabídky a vybrala jako zhotovitele akce „Březolupy – obnova 
márnice na hřbitově“ fi rmu ROOFSHOP, s.r.o., Skaštice, s cenou 494 606,10 Kč (bez DPH).

25. Zabývala se žádostí ve věci pronájmu nádvoří zámku pro koncert. Rada rozhodla, že pod-
mínkou koncertu bude dobrovolné vstupné, v tomto případě bude nájem 0 Kč. Při špatném 
počasí doporučuje využít zasedací síň OÚ, kde bude účtován nájem ve výši 500 Kč.
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26. Zabývala se žádostí kapely „Nultý vzorek“ o koncert dne 14. 8. 2021 (pouťový víkend), na 
základě opakované žádosti schválila koncert v době od 18. do 1. hodiny.

27. Schválila kupní smlouvu mezi obcí a fi rmou KAVAwood, s.r.o., Kněžpole, ve věci prodeje 
pozemků p. č. 4441, 4442, 4446 a 447 v k. ú. Březolupy o celkové výměře 1458 m² v místě 
plánované průmyslové zóny. Celková cena se skládá z ceny pozemku 100 Kč/m2 a příspěvku 
na zbudování inženýrských sítí 999 Kč/m2 a je ve výši 1 938 384 Kč (vč. DPH).

28. Rozhodla, že z důvodu prozatím neukončené pandemie koronaviru se obec dne 11. 9. 2021 
ofi ciálně nezúčastní Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uh. Hradišti. V pří-
padě zájmu spolků nebo individuálně občanů je obec podpoří obvyklým způsobem.

29. Schválila dodatek č. 5 smlouvy mezi obcí a  Zlínským krajem, který bude platný do 
31. 3. 2023, řešící změnu stávajícího systému Jednotné digitální technické mapy ZK.

30. Zabývala se žádostí kynologického spolku o schválení ohňostroje po podzimním lampiono-
vém průvodu. Rada doporučila vyhodnotit ekonomickou výhodnost, v případě jeho usku-
tečnění požaduje odborný dohled. 

31. Vybrala jako zhotovitele dotačního managementu akce „Výstavba kanalizace Březolupy – 
II. etapa“ fi rmu Regionální rozvojová agentura východní Moravy, s.r.o., Zlín, s  cenami: 
zpracování žádosti 25 000 Kč, odměna za získání dotace 40 000 Kč, administrace projektu 
29 000 Kč, tj. celkem 94 000 Kč (vše bez DPH).

32. Vybrala jako zpracovatele každoročních monitorovacích zpráv akce „Revitalizace rybníka 
Hluboček“ fi rmu Bukle, s.r.o., Rusava, s cenou 3000 Kč za roční zprávu. Příkazná smlouva 
bude uzavřena na dobu deseti let, tj. celková cena bude 30 000 Kč (nejsou plátci DPH).

33. Vybrala jako zpracovatele výběrového řízení akce „Využívání srážkových vod – II. eta-
pa, Březolupy – zdravotní středisko, zámek“ fi rmu IS projet, s.r.o., Uherský Brod, s cenou 
25 000 Kč (bez DPH). Současně stanovila radu obce jako hodnotící komisi a schválila fi rmy, 
které budou obeslány k předložení nabídek.

34. Vybrala jako zpracovatele geologického průzkumu svahu u místní komunikace Horní Šraň-
ky fi rmu GEO-RADOTEST, s.r.o., Zlín, s cenou 69 575 Kč (vč. DPH).

35. Zabývala se doporučením pověřenkyně pro ochranu osobních údajů a rozhodla o zrušení 
systému vstupu do budovy MŠ přes otisk prstu. ZŠ zajistí odborné smazání databáze otisku 
prstů rodičů a vstup bude nově možný pouze s využitím čipů.

36. Projednala projektovou dokumentaci akce „Odpadové centrum Březolupy“ a odsouhlasila 
návrh s drobnými připomínkami, které byly předány zpracovateli PD k zapracování.

37. Projednala projektovou dokumentaci akce „Bytový dům Stará pošta – II. etapa“ a odsouhlasila 
návrh s drobnými připomínkami, které budou předány zpracovateli PD k zapracování. Jedním 
z radních byla připomínkována potřebnost příliš velkého počtu dalších bytů pro seniory.

38. Zabývala se pořádáním hodů v letošním roce.
39. Schválila poskytnutí zbývajícího betonového recyklátu pro projekt „Revitalizace spolkového 

zařízení Březolupy – komunitní centrum“, a to zdarma.
40. Vybrala jako zpracovatele rozpočtu akce „Vodovod a kanalizace PZ ČOV“ fi rmu Ing. Ivo 

Frank, Sázava, s cenou 6000 Kč (není plátcem DPH).
41. Vybrala jako zpracovatele rozpočtu akce „Vodovod Odpadové centrum“ fi rmu Ing. Ivo 

Frank, Sázava, s cenou 5000 Kč (není plátcem DPH).
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42. Vybrala jako zpracovatele projektové dokumentace (včetně rozpočtu a inženýrské činnosti) 
akce „Kanalizace Remíza“ fi rmu Ing. Ivo Frank, Sázava, s cenou 60 000 Kč (není plátcem 
DPH).

43. Vybrala jako dodavatele grafi ckých služeb akce „Rybník Hluboček, společná prezentace dě-
dictví Březolup a Brezolup“ fi rmu Ota Jagoš, Staré Město, s cenou 108 700 Kč (není plátcem 
DPH).

44. Schválila nákup bezmotorové loďky (pranice), která bude využívána při krizových situacích 
a pro údržbu rybníka, s cenou do 20 000 Kč (vč. DPH).

45. Schválila žádost společnosti LUNAPARKY – Charlotta Szedeniková a Antonín Šaman ml. 
o povolení pouťových atrakcí v roce 2022 (pouť bude 21. srpna).

46. Schválila zvýšení ceny obědů v jídelnách ZŠ a MŠ od 1. 9. 2021 z důvodu novelizace vyhlášky 
č. 107/2005 Sb.

47. Jmenovala pro období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024 novou členkou školské rady za obec paní 
Michaelu Pavelkovou ze Zlámance, č. 82.

Ing. Radek Berecka, místostarosta

Pomoc obce Březolupy obcím zasaženým tornádem

Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku ničivé tornádo. Tato tragic-
ká událost zvedla mezi lidmi obrovskou vlnu solidarity. Ani naše obec nebyla výjimkou.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 6. 2021 schválilo zaslání částky 50 000 Kč z roz-
počtu obce na transparentní účet Jihomoravského kraje a také nabídku bezplatné zápůjčky obec-
ního strojního vybavení včetně strojníka (ausa, malotraktor, elektrocentrála) až do výše dalších 
100 000 Kč. Tuto nabídku využily obce Hrušky a Lužice, kde naše ausa i s obsluhou pomáhala při 
likvidaci následků katastrofy. Rádi bychom touto cestou poděkovali fi rmě Klempos za sponzorské 
zajištění přepravy kontejnerů.

SDH Březolupy uspořádal ma-
teriální sbírku pro zasažené obce. 
Vybralo se: montážní pěna, plyno-
vé bomby a  vařiče, opalovací kré-
my, panthenoly, kšiltovky, hřebíky, 
šroubováky, štafl e, žebřík, vitamíny, 
obvazy, energetické nápoje a  další. 
Materiální sbírka byla hasiči doru-
čena přímo do zasažených obcí.

Děkujeme všem našim obča-
nům, kteří zasaženým oblastem 
jakýmkoliv způsobem pomohli. 
A budeme si přát, aby naši obec po-
dobné neštěstí nikdy nepostihlo.
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50 let
Trucla Rudolf
Valouchová Irena
Krystýn Richard

60 let
Klug Ivan
Ticháček Josef

65 let
Andrýsková Ludmila
Běleš Radomil
Halíček Jiří
Hubáčková Dana

70 let
Dovrtělová Alžběta
Hanáček Stanislav
Hubáček Jaroslav
Šprlák Josef
Zůfalá Ludmila

75 let
Bernatíková Jana
Hoferková Ludmila
Jurásek Miroslav
Zajícová Libuše

80 let
Andrýsek Josef
Dybal Alois
Hoferková Jaroslava
Hoferková Ludmila
Vajdík František

85 let
Knapová Brigita
Křižka Jaroslav

90 let
Havel Miroslav

94 let – pan František 
Fusek, který je nejstarším 
občanem obce

Jubilanti říjen – prosinec 2021

Společenské akce

Manželé Marie a František Fuskovi letos slavili platinovou svatbu – 70 let společného života.
Paní Marie Fusková zároveň oslavila v  letošním roce 90 let, pan František Fusek brzy oslaví 

94. narozeniny a je nejstarším občanem naší obce. Do dalších společných let oběma přejeme přede-
vším hodně zdraví.
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Blahopřejeme k životnímu výročí našim občanům narozeným v roce 1951.

Danieli, Rudolfe, Anastázie a Rozálie, vítejte mezi námi.
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Deváťákům, kteří odešli z naší školy k dalšímu studiu, přejeme hodně úspěchů a spokojenosti.
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Po dvou krásných měsících červenci a srpnu přišel opět měsíc 
září a s ním začátek nového školního roku. Tentokrát jej žáci zaha-
jovali ve svých třídách. Nejprve byli přivítání zástupcem ředitelky 
Ing. Pavlem Masaříkem, pak je přivítaly třídní učitelky a informo-
valy o základní organizaci školy. 

Paní ředitelka zahajovala školní rok v 1. třídě, která je umístěna 
v budově mateřské školy. Představila žáky 1. třídy, seznámila je s tříd-
ní učitelkou. Rodiče prvňáčků si vyslechli několik důležitých rad. 

Naše škola nese název Základní škola a Mateřská škola Bře-
zolupy. Má dvě části, a to základní školu se 183 žáky v devíti tří-
dách a mateřskou školu. Složení žáků základní školy je 84 chlapců 
a 99 dívek. Kromě žáků z Březolup jsou tu žáci ze Svárova, Šarov, 
Bohuslavic u Zlína, Březnice, Zlámance, Částkova, Zlína a Neda-
chlebic. Druhou naší částí je mateřská škola se 73 dětmi ve třech 
třídách. 1. a 2. třída základní školy a tři třídy mateřské školy jsou 
v budově mateřské školy, ostatní třídy jsou v hlavní budově školy.

Přidělení třídnictví v letošním školním roce:
1. třída - Mgr. Hana Hubáčková, 19 žáků 
2. třída - Mgr. Yvona Kolůchová, 19 žáků 
3. třída - Mgr. Blanka Zábojníková, 13 žáků
4. třída - Mgr. Andrea Večeřová, 19 žáků
5. třída  - Mgr. Hana Stiglerová, je 23 žáků

Bez třídnictví je Mgr. Radmila Mikulincová, která je výchovnou poradkyní.
Metodikem prevence je Mgr. Eva Novotná.
Dyslektickou asistentkou je Mgr. Blanka Zábojníková.
Školní družinu vedou vychovatelky Lucie Homolková a Petra Velísková.
Funkci školního psychologa zastává Mgr. Věra Pospíšilová.
Funkci asistenta pedagoga zastávají Lucie Homolková a Tereza Bajajová.

V mateřské škole tvoří pedagogický sbor vedoucí učitelka Dagmar Zatloukalová a paní učitelky Jitka 
Mizerová, Aneta Kopecká, Markéta Šohajková, Markéta Bartošíková a Jitka Kavková. O chod budovy 
základní školy se stará pan školník Stanislav Hanáček, o pořádek a úklid paní Marie Křižková a paní Lud-
mila Říhová. O chod budovy mateřské školy pečuje paní Marie Čevelová. O stravování ve školní jídelně 
se budou starat vedoucí jídelny paní Dagmar Čejková, jídla budou připravovat paní kuchařky Marie 
Juřenová, Pavla Stodolová a Lenka Masaříková a v mateřské škole Jitka Omelková a Dagmar Truclová.

Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka ZŠ a MŠ Březolupy

Zahájení nového školního roku 2021/2022 

v Základní škole a Mateřské škole Březolupy

Začátek nového školního roku 
dětem v  naší MŠ zpříjemni-
lo divadélko paní Horákové 
z Brna.

6. třída - Mgr. Eva Novotná, 21 žáků
7. třída - Mgr. Jana Otrhálková, 24 žáků
8. třída - Mgr. Pavla Matulíková, 22 žáků
9. třída - Mgr. Kateřina Zetíková, 23 žáků



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 13

Z knihovny

Čas prázdnin a tropických dnů je pomalinku za námi a před námi je období, kdy můžeme s dět-
mi pouštět draky, sklízet úrodu z našich zahrádek, kochat se zbarveným listím a krásami podzimu. 
V místní knihovně je spousta nových titulů, které mohou zpříjemnit delší večery. Dvakrát týdně si 
zde můžete vybrat tu správnou knihu pro Vás nebo si s ratolestmi pohrát v dětském koutku. Určitě 
se tady budeme společně setkávat i při různých akcích a besedách. V období prázdnin se starší ge-
nerace seznámila s ovládáním chytrých telefonů. Velký úspěch mělo povídání „Od ovečky po svetr“ 
s Martinou Mastilovou. V plánu je toho hodně a určitě se společně pobavíme a dozvíme se spoustu 
nových informací.

Nabídka nových titulů z naší knihovny
Klára Janečková: Francouzský manžel

Albert Gabriel je synem přísného vojáka, jehož dětství poznamenal strach a tvrdá otcova ruka. 
Dnes je bohatý a úspěšný, ale jeho vztahy se ženami jsou komplikované. Svým chováním od sebe 
odežene obě manželky. Kamila Oliverová je krásná žena a známá spisovatelka, která se vzpamatová-
vá ze ztráty partnera. Sblíží se s podivínským starším Francouzem?

Dana Hlavatá: Pijavice v sukni
Kniha není jen o vlezlé tchýni, ale i o tom, jak se dá bezbolestně vybřednout z neřešitelné situace, 

a přitom si zachovat nejen dekorum, ale i úsměv na tváři. Dvě desítky humorně laděných příběhů ze 
života se určitě postarají o dobrou náladu.

Mirka Manáková: V pasti Araba
Sára se dostala do zajetí šejka Abdullaha. Stane se 

jeho otrokyní, ovšem až do dne, kdy se v domě objeví 
muž, který si ji chce vzít za manželku. Pod nátlakem se 
za něho provdá. Cesty osudu jsou však nevyzpytatelné 
a Sára nečekaně potká starou lásku. Má jejich vztah šanci?

Roman Kulich: Bílá paní
Bílá paní je thriller vycházející ze skutečných událos-

tí. V kulisách sněhové kalamity z roku 2012 sledujeme boj 
studentky Mišky o život. Při tom jí pomáhá Patrícia, ope-
rační důstojnice Hasičského a záchranného sboru v Žili-
ně a profesionální záchranáři…

Samozřejmě je v  knihovně i  spousta krásných kní-
žek pro děti. Přijďte a vyberte si. Otevřeno je každé úterý 
a pátek od 15 do 18 hodin.

Olga Rosíková
„Od ovečky po svetr“, lektorka Martina 
Mastilová
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Koncert Mamma Mia

I přes původní záměr uskutečnit letní koncert oblíbené „Mamma Mia“ na zámeckém nádvoří 
v Březolupech musely být s ohledem na nepřízeň počasí zvoleny prostory místní víceúčelové haly. 
Navzdory nestandardnímu prostředí se nedělní koncert „březolupské fi lharmonie“ vydařil a měl 
nad očekávání velkou návštěvu. Dokonce se dodatečně do sálu přidávala další místa k sezení.

Smyčcový kvintet v čele s březolupskou hudební ikonou Mílou se na úvod představil melo-
diemi Concerta grossa skladatele Karla Jenkinse. V průběhu pozdního odpoledne zazněla hudba 
z fi lmů Pán prstenů, Piráti z Karibiku, Mise, Harry Potter, Star Wars nebo ze seriálu Hra o trůny. 
Dále jsme mohli naslouchat hudbě z muzikálu West Side Story a v neposlední řadě nám byly 
v  rámci populárního programu přestaveny hudební skvosty skladatelů z dob minulých i  sou-
časných, a  to především Giuseppa Verdiho, Rolfa Løvlanda, Johna Williamse, Franze Lehára, 
Andrey Bocelliho a dalších.

Velké uznání a poděkování patří paní Míle Provazníkové, coby hlavní protagonistce koncer-
tu, za to, jak skvěle a srdcem přípravu a organizaci celého koncertu pojala.

Smyčcový kvintet (Míla, Tina, Dominika, Natálie a Tereza) opravdu pilně i letošní prázdniny 
trénoval za klavírního doprovodu Evy Sedlář Vildové.

Mladí sólisté a zpěváci byli dobře připraveni a dokázali svými výkony vzbudit u posluchačů 
opravdu hluboké emoce. V roli sólových zpěváků a pěveckých dvojic se letos představili: Štěpán 
Binar, Dominika Fusková a Pavla Hájková.

Koncert gradoval a na závěr zazněly v přídavcích po potlesku vestoje skladby Con te partiro 
a další.

Populárněji zaměřený výběr skladeb byl určitě velmi příjemný na poslech. Závěrem použiji 
slova nejmladších posluchačů: „Hudba byla krásná a plynula jako vánek.“
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Slovo z fary

Bůh v mém životě aneb síla rozhodnutí
Jmenuji se František Šary a narodil jsem se v roce 1974 

v Popradě na Slovensku, pod Vysokými Tatrami. Můj život 
plynul v dětství úplně stejně jako životy dalších dětí v Čes-
koslovensku. Po skončení střední školy jsem přemýšlel co 
dál a svoje poslání jsem viděl ve školství a v učení. Nastoupil 
jsem jako osmnáctiletý mladík na základní školu jako uči-
tel. Za 26 let ve školství jsem za katedrou zažil nádherný čas 
a poznal spoustu kolegů a žáků. Studium na vysoké škole 
a  tragické úmrtí mojí sestry poznamenaly můj další život 
a  já jsem se začal víc než na Boha, ke kterému jsem měl 
velmi blízko, soustředit na svou práci, kterou jsem miloval. 
V roce 2002 mě oslovila skupina občanů v obci, kde jsem 
učil, abych kandidoval na funkci starosty. Na Slovensku je 
přímá volba starosty, a tak jsem při dalších čtyřech kandi-
dátech necítil šanci vyhrát. Hospodin však rozhodl jinak, 
volby jsem vyhrál a ve svých 28 letech jsem se stal starostou 
obce s 1450 obyvateli. V té době moje pedagogická činnost směrovala moje kroky k modernímu 
učení a k rodinné škole, kterou jsme s kolegyní prosazovali navzdory neochotě některých kolegů. 
A najednou jsem se stal ve funkci starosty obce i zřizovatelem školy. Kromě toho jsem už pár let 
obhajoval práva učitelů a školských zaměstnanců ve školských odborech a dosáhli jsme i úspě-
chů v podobě navýšení platů a zlepšení pracovních podmínek. Můj život byl tedy na vrcholu 
růstu a úspěchu a měl jsem i solidní sociální zabezpečení. Nicméně někde hluboko v srdci jsem 
cítil, že postavení, dobrý plat a úspěch není všechno, co ke svému životu potřebuji. Po návštěvě 
poutního místa Medžugorie se ve mně opět ozvalo volání ke kněžství. Dost mě to vylekalo a já 
jsem chtěl odpověď na mnoho otázek, které přicházely do mé mysli. Zpovědník v Medžugorii mi 
navrhl řešení, které se mi zdálo přijatelné – začal jsem studovat na Teologické fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě, kterou jsem ukončil, a následně se přihlásil do semináře. V tu chvíli 
už se můj život odehrával ve znamení biblického „zanechal všechno a následoval Boha“. Ukončil 
jsem čtvrté volební období ve funkci starosty a po 16 letech práce pro občany a 26 letech ve škol-
ství a v odborech (souběžně) změnil svůj život od základů a nastoupil do Teologického konviktu 
v Olomouci (přípravný ročník). Po jeho absolvování rozhodl otec arcibiskup, že půjdu na další 
studium do Říma. Tam jsem prožil dva nádherné roky v Nepomucenu – papežské koleji (kněž-
ském semináři). Letos v červnu jsem byl vysvěcen na jáhna za farnost Lidečko, kde mě přijali za 
svého. Rozhodnutím otce arcibiskupa jsem dostal umístění ve farnostech Bílovice a Březolupy. 
Toto rozhodnutí jsem přijal s radostí, protože oblast Slovácka je pro mě dalším z domovů. Ško-
la, kde jsem působil, měla totiž víc než 40 let družbu se školou v Tupesích, a tak mi není tento 
nádherný kraj pod Buchlovem úplně cizí. Mám tady hodně známých a kamarádů a věřím, že 
i ve farnostech najdu spoustu přátel. Je mi 47 let a vím, že najít přátele a budovat domov všude 
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Předsedové Místního národního výboru 

Březolupy v letech 1945 až 1990

1. Úvod:
Touto pátou částí pokračuji v seriálu článků, v nichž postupně představuji podrobněji staros-

ty a jmenovitě další členy vedení obce.
Doba, o níž je tento článek, byla velmi složitá a pořád jsme se s ní zatím nedokázali vypořá-

dat. Začíná rokem osvobození Československa a obdobím více či méně hluboké totality. V tomto 
článku nebudu hodnotit tuto nepříliš radostnou epochu našich dějin, pouze přiblížím jmenovitě 
představené naší obce v tomto období.

2. Starostové Březolup v letech 1945 až 1964:
Dne 5. května 1945 proběhla ustavující schůze „revolučního národního výboru“, na níž byl 

předsedou zvolen Tomáš Sklenář. Dne 7. září 1945 nahradil revoluční národní výbor nový orgán 
nazvaný „místní národní výbor“ (MNV). Tento se skládal z osmnácti členů, z nichž 5 bylo komu-
nistů, 5 lidovců, 4 národní socialisté a 4 sociální demokraté.

Na tomto zasedání byl tedy potvrzen jako celkově dvacátý třetí starosta, nově předseda MNV 
v naší obci, TOMÁŠ SKLENÁŘ. Narodil se 14. 6. 1895 v Březolupech č. 65. Jeho otcem byl Tomáš 
Sklenář (*1867 v Březolupech) a dědem Martin Sklenář (*1837 taktéž u nás). Tento rod byl v té 
době již dlouhodobě usazen v naší obci.

Tomáš se oženil dne 21. 10. 1919 v Březolupech ve věku 24 let, jeho nevěstou byla o tři roky 
mladší Marie Mikulková z  Březolup č. 146 a  měli spolu šest dětí. Žil v  Březolupech nejdříve 
v č. 65 v části „Drahy“ a poté v domě č. 288 v části Zápolí. Zemřel dne 4. 6. 1971.

Pro léta 1945–54 se nám bohužel v obecní kronice nedochoval zápis o tom, kdo byl náměst-
kem předsedy a radními.

Další volby v Československu se konaly již po nechvalně známém únorovém převratu. Probí-
haly v průběhu května, přesné datum nám kronika obce z této doby bohužel opět neuvádí. Volilo 
se pouze na tři roky a počet členů MNV byl stanoven tentokrát na osmnáct. Novým předsedou 
MNV, tentokráte pro období 1954 až 1957, a celkově dvacátým čtvrtým představeným obce se 
stal FRANTIŠEK LYSONĚK. Narodil se, jako první ze starostů či předsedů, již ve 20. století, dne 

tam, kde jsem, je moc důležité. Hospodin ve své lásce a milosrdenství dává každému z nás to, co 
potřebujeme. Je na nás, jestli to přijímáme a chceme poslouchat, co nám říká. Jsem moc rád, že 
jsem důvěřoval Bohu, slyšel jeho volání a rozhodl se změnit svůj život od základů. Štěstí člově-
ka spočívá v nacházení skutečných pokladů, ne v náhražkách, jako jsou peníze, postavení nebo 
sláva. Víra v Boha, modlitba, úsměv a láska jsou mojí životní fi losofi í. Víru v Boha jsem dostal 
od prarodičů, modlitbu jsem si zamiloval postupně, úsměv je věc, která nic nestojí a umí dělat 
zázraky, a láska je cit, který bychom měli s radostí přijímat, ale i rozdávat kolem sebe. A o to se 
snažím svým životem a postoji i já.

František Šary, jáhen pro farnosti Bílovice a Březolupy
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26. 4. 1904 v č. 106. Jeho otcem byl taktéž František Lysoněk (*1875 v Březolupech) a dědem 
Martin Lysoněk (*1846 opět u nás). Tento rod je původní březolupský a již tři jeho členové byli 
od roku 1850 starosty obce, byť nešlo o Františkovy předky.

František se 1. 2. 1927 ve věku 22 let oženil v Březolupech s Annou Sklenářovou z Březolup 
č. 65 (byla sestrou předchozího předsedy MNV), která byla o čtyři roky mladší. Měli spolu cel-
kem tři děti. František se narodil v domě č. 106 v části „Drahy“ (tento dům již nestojí) a pak žil 
v č. 65 v rodném domě své ženy v části „Drahy“, kde také dne 7. 3. 1983 zemřel.

V letech 1954–57 byl tajemníkem MNV Karel Hanák, č. 334. Radními pak byli: Tomáš Skle-
nář (bývalý předseda), č. 288, Otakar Křístek, č. 211, a Miloš Michálek, č. 40.

Další volby proběhly 19. května 1957 a počet členů MNV byl zvýšen na 23. Poprvé pak byli 
voleni i poslanci od okresního a krajského (za naši obec a vesnice okolní) národního výboru. 
Dvacátým pátým vedoucím představitelem obce Březolupy byl zvolen FRANTIŠEK ZŮFALÝ. 
Narodil se 18. 10. 1903 v č. 205. Jeho otcem byl Josef Zůfalý (*1872 v Březolupech) a dědem Jan 
Zůfalý, který se narodil v Příštpě, což je nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou na Vysočině. Byl ov-
čím pastýřem, a protože šlo o tzv. toulavé zaměstnání, dostal se posléze do naší oblasti.

František se 12. 9. 1931 ve věku 27 let oženil v  Březolupech s  třiadvacetiletou Ludmi-
lou Michálkovou z Březolup č. 22 a měli spolu jedno dítě. František se narodil v č. 205 v části 
„Podsedky“ (i tento dům byl již zbořen), ale následně žil v č. 200 v části obce „Podsedky“, kde 
5. 7. 1973 zemřel.

Jeho náměstkem byl minulý předseda František Lysoněk, tajemníkem opět Karel Hanák, 
č. 334. Radními byli: Miloš Michálek, č. 40, a nově pánové František Hrabica, č. 48, Jaromír Hra-
bica, č. 370, a Stanislav Sklenář, č. 21.

Předseda František Zůfalý byl však již na podzim roku 1957 odvolán. Důvodem k jeho od-
volání byla – podle zápisu v kronice obce – socializace vesnice. Co si pod tím máme představit, 
nevím, ale asi šlo o výměnu vyvolanou potřebami v řadách KSČ.

Novým předsedou MNV se tak již v roce voleb stal radní STANISLAV SKLENÁŘ. Stal se 
již dvacátým šestým představeným obce v pořadí. Narodil se 16. 10. 1920 v č. 21. Jeho otcem byl 
Josef Sklenář (*1890 v Březolupech) a dědem Martin Sklenář (*1837 taky u nás).

Stanislav Sklenář se až 29. 7. 1967, tj. až po skončení mandátu předsedy, ve věku 33 let oženil 
v Březolupech s 43letou Boženou Blažkovou z Březolup č. 299. Neměli spolu žádné děti. Žil od 
narození v č. 21 v části „Žleby“ a poté až do své smrti dne 30. 3. 2001 v č. 299 v části „Druhá 
strana“. Dožil se 80 let.

Náměstkem, tajemníkem i radními zůstali pravděpodobně stejní lidé jako po volbách, pro-
tože v kronice není žádný záznam o změnách. Stejně jako o jeho náhradníkovi na postě radního.

V roce 1960 proběhly další volby, v nichž byl potvrzen jako předseda MNV Stanislav SKLE-
NÁŘ. Jeho náměstkem se stal Josef Andrýsek, č. 255, tajemníkem Julius Mojžíšek, č. 219. Radními 
pak František Hrabica, č. 48, a nově: Ferdinand Vyorálek, č. 251, Karel Mališ, č. 253, Růžena Koz-
míková, č. 400 (jako první žena ve vedení obce), František Šišák, č. 215, a Eduard Briskorin, č. 197.

3. Obecní představení v letech 1964 až 1989:
Volby v roce 1964 proběhly 14. června. „Zvolených“ kandidátů do místního národního výbo-

ru u nás bylo již 33. Z tohoto velmi vysokého počtu bylo 19 členů KSČ a 14 nestraníků.
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Dvacátým sedmým vedoucím představitelem obce Březolupy byl zvolen FRANTIŠEK SVO-
BODA. Narodil se 3. 12. 1926 v č. 159. Jeho otcem byl Karel Svoboda (*1890 v Březolupech) 
a dědem Jan Svoboda (*1857 u nás).

František se 3. 7. 1948 ve věku 21 let oženil v Bílovicích s osmnáctiletou Josefou Jurákovou 
z Bílovic. Měli spolu tři děti. František se narodil v č. 159 v části „Močidla“, kde také 5. 5. 1992 ve 
věku 63 let zemřel.

Jeho náměstkem byl opět Josef Andrýsek, č. 255, tajemníkem Miloš Skřehota, č. 415. Rad-
ními byli: bývalý předseda Stanislav Sklenář, č. 21, František Hrabica, č. 48, a Eduard Briskorin, 
č. 197. Nově pak byli poslanci MNV: František Juřena, č. 366, Stanislav Lysoněk, č. 26, František 
Bednařík, č. 260, a František Zemčík, č. 192.

Předseda František Svoboda však již na jaře roku 1965, necelý rok po volbách, rezignoval, ale 
zůstal poslancem MNV.

Novým předsedou MNV se tak stal FERDINAND ZŮFALÝ. Ten původně nebyl zvolen ve 
volbách a byl jen náhradníkem. Stal se již dvacátým osmým představeným obce v pořadí. Narodil 
se 30. 5. 1907 v č. 205. Byl bratrem Františka Zůfalého, předsedy MNV z roku 1957.

Ferdinand Zůfalý se 17. 10. 1931 ve věku 24 let oženil v  Březolupech se 27letou Annou 
Pastyříkovou z Březolup č. 330 a měli spolu celkem čtyři děti. Od narození žil v rodinném domě 
č. 205 v části „ Podsedky“. Poté až do své smrti (zemřel dne 23. 12. 1972 ve věku 65 let) v č. 33, 
v domě, který se nachází v části obce „Podsedky“, nedaleko jeho rodného domu.

Náměstkem, tajemníkem i radními zůstali pravděpodobně stejní lidé jako po volbách, proto-
že v kronice opět není žádný záznam o změnách.

V roce 1968 došlo předčasně k dalšímu přeobsazení ve vedení obce. Z důvodu odchodu do 
důchodu odstoupil předseda MNV Ferdinand Zůfalý. Novým, už dvacátým devátým představe-
ným obce byl zvolen radní FRANTIŠEK JUŘENA. Současně rezignoval i tajemník Miloš Skřeho-
ta a novým se stal Antonín Hanáček, č. 224. Ostatní členové vedení obce zůstali pravděpodobně 
až do dalších voleb.

František Juřena se narodil dne 30. 10. 1938 v Kněžpoli č. 188. Jeho otcem byl Cyril Juřena 
(*1909 v Halenkovicích) a dědem František Juřena (*1875 taktéž v obci Halenkovice nedaleko 
Napajedel).

Dne 28. 10. 1961 se ve věku 22 let oženil v Březolupech s 21letou Marií Ovčáčkovou z Březo-
lup č. 366. Měli spolu dvě děti. František žil v Březolupech po celou dobu v č. 366, v rodném domě 
své ženy, v části obce „Drahy“, zemřel 2. 8. 2017 ve věku 78 let.

Pan Juřena se stal nejdéle sloužícím předsedou MNV Březolupy, když potvrdil své postavení 
při volbách v letech 1971, 1976, 1981 i roku 1986.

Jeho náměstkem se roku 1971 stal minulý radní Stanislav Lysoněk, č. 26, tajemníkem zůstal 
Antonín Hanáček, č. 224. Radními pak byli bývalý předseda Stanislav Sklenář, č. 21, opět Fran-
tišek Bednařík, č. 260, a František Hrabica, č. 48. Nově k nim přibyli: Miloš Skřehota, č. 415, 
Antonín Surý, č. 416, a Alois Hrabec, č. 146.

Roku 1976 se stal náměstkem předsedy minulý radní František Hrabica, č. 48, tajemníkem 
se stal minulý radní Alois Hrabec, č. 146. Radními pak nově byli: Ing. Jiří Ohnutek, č. 33, Josef 
Hoferek, č. 447, František Andrýsek, č. 270, František Stašek, č. 72, Ludmila Fusková, č. 65, Josef 
Blaha a Marie Bednaříková, č. 186.
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Roku 1980 se stala naše vesnice střediskovou obcí a měla MNV společně s obcemi Svárov 
a Zlámanec. Nově vznikly funkce místopředsedů, z nichž I. byl určen pro Březolupy a od roku 
1981 ho zastávala minulá radní Ludmila Fusková, č. 65. II. místopředseda byl ze Svárova, a to 
Josef Hubáček, č. 76, a III. pak Alois Pavelka ze Zlámance, č. 96. Tajemníkem zůstal Alois Hrabec, 
č. 146. Radními pak byli opakovaně zvoleni pouze Ing. Jiří Ohnutek, č. 33, a Josef Hoferek, č. 447. 
Nově pak: Antonín Minařík, Svárov č. 25, Ludvík Korábečný, č. 64, Zdeněk Tomek, č. 16, a Josef 
Mikel, Zlámanec č. 111.

I ve volbách roku 1986 byla naše vesnice stále střediskovou obcí. Toto uměle vytvořené spoje-
ní obcí pak skončilo v roce 1990. Funkce místopředsedů zastávali od roku 1986: I. pro Březolupy 
Marie Bednaříková, č. 186. II. pro Svárov opět Josef Hubáček, č. 76, a III. pro Zlámanec nově 
Františka Velísková, č. 92. Novým tajemníkem se stal minulý radní Zdeněk Tomek, č. 495. Rad-
ními pak byli opět zvoleni Ing. Jiří Ohnutek, č. 33, Ludvík Korábečný, č. 64, a Antonín Minařík, 
Svárov č. 25. Nově pak: Ludmila Lysoňková, č. 446, Božena Smolková, Zlámanec č. 4, a František 
Bednařík, č. 191.

4. Závěr:
Vedení obce ve svobodnější  době „po sametové revoluci“ v období let 1990 až do současnosti 

bude námětem posledního článku tohoto cyklu. Vyjde v průběhu roku 2022, uzavře toto téma, 
které vycházelo v našem zpravodaji od roku 2017. Všechny články jsou uloženy i na webu obce 
v záložce HISTORIE. Postupně jsem v nich představil všechny starosty obce a předsedy místního 
národního výboru od roku 1850, kdy byla obecní samospráva uzákoněna. Mnozí z nich, jak už to 
na vesnici naší velikosti bývá, byli jistě i vašimi předky.

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

Nám starším

Život běží jak koně splašení,
a čím jsi starší, tím rychlejším tempem.

Nevíš, kdy Tebe z něho vyřadí
a kolik do cíle Ti chybí dní!

Snaž se žít tak, abys nemusel litovat
těch ztracených měsíců a let,

aby Tví blízcí měli na co vzpomínat
a lásku Tvou dál svým dětem předávat!

Každý z nás by měl nejen pro svou rodinu,
ale i pro rodnou dědinu někým prospěšným být,

aby se na něho se ctí vzpomínalo
a život jeho se nerozplynul jako dým…

MUDr. Anna Otrhálková
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Velké Losiny

28. července 2021 uspo-
řádal Klub důchodců z  Bře-
zolup zájezd na zámek Velké 
Losiny a do rukodělných pa-
píren tamtéž.

Počasí nám přálo, a  tak 
se osazenstvo autobusu těšilo 
na pěkný výlet. Renesanční 
zámek je vybudován na mís-
tě bývalé gotické vodní tvrze. 
Půdorys zámku ve tvaru pís-
mene U se otevírá do nádvoří 
a tři řady arkád ho zdobí jako 
krajkoví. Z arkád se vchází do 
jednotlivých místností zám-
ku. Průvodce nabízí návštěv-
níkům dva okruhy prohlídek 
po 60 minutách. My jsme 
zvolili ten první v l. patře vě-
novaný rodu Žerotínů.

Ve třech místnostech zámku jsou dřevěné kastlové stropy, dva z nich zdobené řezbou a je-
den malbou krajkoví. Zaujaly nás i nádherné tapety s vytlačeným vzorem na kozí kůži pokrý-
vající stěny jednoho z pokojů. Ty jsou k vidění snad jenom zde. Rovněž textilní tapiserie, místy 
pozlacená, vyniká svou zachovalostí. Zasedací síni vévodí velká kachlová kamna, svatební dar 
ženicha nevěstě. Na kachlích je vždy erb nevěstina rodu a erb rodu ženichova spojené navzá-
jem srdcem – symbolem lásky. Barevnost kachlíků je tak zachovalá, jako by byly zhotoveny 
v  tomto roce. Stěny jednoho z  pokojů zdobí tři velké, několikametrové nádherné gobelíny. 
Upoutala nás i černá nosítka potažená červeným sametem pro dvě osoby, která bez cestujících 
vážila 90 kg. Se dvěma osobami by je muselo nést minimálně 6 nosičů.

Zámecká kaple zdobená nad oltářem obrazem Černé madony, malé varhany na kúru – 
údajně funkční, vpravo od nich vchod do malé kapličky, to vše je tu k vidění. Oddělené pro-
story v kapli pro panstvo v patře a pro služebnictvo v přízemí, jako by nám chtěly připomínat 
covidovou karanténu. Velkou škodou je, že v patrech na zámku není rozvod elektřiny, protože 
obrazy jednotlivých vlastníků panství jsou namalovány tmavými barvami a návštěvníci si je 
v šeru místností nemohou dobře prohlédnout. Mě upoutaly kamery v rozích některých míst-
ností. Nevím, jaké mají připojení, když tu není elektrický proud. Asi jsou to pouze atrapy proti 
zlodějům.

Oběd proběhl v restauraci U Mrázků, která spíše připomínala školní jídelnu. Nést jídla na 
podnose i s vodou v plastovém kelímku, taškou na krku či přes rameno a s hůlkou v další ruce 
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byl artistický výkon vhodný pro generaci mladší o 30–40 let. Tři stolky v přízemí nestačily ani 
pro místní, natož pro zájezd, a tak nezbylo než s touto zátěží absolvovat 6 schodů do sálku nad 
nebo 6 schodů do jiného sálku pod výčepem.

Ruční výrobna papíru upoutala svým provozem zájemce nejen z řad techniků, ale i laiků. 
Od drcení výrobní směsi přes její míchání, lití, sušení a ohmatání jemnosti ručně vyrobeného 
papíru až po zakoupení některých výrobků to vše splnilo naše očekávání.

Na zpáteční cestě nešlo minout Loštice a nezakoupit oblíbené sýrové „voňavé“ speciality 
pro sebe, rodinu i známé.

Výlet se nám vydařil, déšť zkropil na zpáteční cestě jen náš autobus. Máme na co vzpomínat 
a těšit se, že po odpočinku a načerpání dalších sil vyrazíme opět někam za poznáním.

Celý náš kolektiv posílá mnoho díků naší vedoucí paní Ludmile Zůfalé za její organizační 
elán a aktivitu, s jakou naše zájezdy pořádá. Příště se k nám přidejte a nebudete litovat!

Klub důchodců

Poděkování
Klub důchodců Březolupy děkuje MUDr. Janě Hrabalové za provedení testů na Covid-19 

pro účastníky zájezdu do Velkých Losin.

Beseda s dárci krve

Výbor MS ČČK Březolupy uspořádal 1. 9. 2021 besedu s bezpříspěvkovými dárci krve z naší 
obce. Tito dárci dlouhodobě darují krev v Uherskohradišťské nemocnici a KNTB ve Zlíně.

Besedy se jako zástupci obce zúčastnili starosta Ing. Petr Kukla a MUDr. Anna Otrhálková. Ti 
také poděkovali dárcům za jejich přístup k dárcovství a ocenili počet jejich odběrů.

Oceněnými dárci byli:
pan Marek Sekanina – 80 odběrů – Zlatý kříž
pan Jiří Vlček – 40 odběrů – zlatá medaile
pan Jiří Hybler – 20 odběrů – stříbrná medaile
pan Vlastimil Vojkůvka – 20 odběrů – stříbrná medaile
pan Ing. Rostislav Šimek – 10 odběrů – bronzová medaile

MS ČČK si těchto spoluobčanů – dárců krve – velmi váží, neboť krev je ten nejcennější dar 
pro záchranu lidského života. Děkujeme nejen výše jmenovaným, ale všem dárcům krve z naší 
obce a nejen z ní.

Za výbor MS ČČK Štěpánka Blahová
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Srdečné díky našim dárcům

Dnes chceme Vám, naši dárci, díky vzdát
a za všechny odběry Vám upřímně děkovat!

Vždyť nebýt Vás, již mnohý by tu nebyl,
protože ztrátu své krve by nepřežil.

Vy jste tou branou nazpět do života,
kdy velká ztráta krve při úrazech či operacích leká,

a i ti, co o životy pacientů denně bojují,
bez Vaší pomoci ten boj prohrají!

Vážíme si nesmírně Vašeho daru,
kdy nejcennější tekutinu věnujete pro dobro lidu.

Myslíme si, že Váš dar by měl být více oceněn,
nejen slovy, ale i společenským zájmem.

A úctou všech, kterým byl někdy v ohrožení života dán!
Tak ještě jednou DÍKY VÁM!!!

MUDr. Anna Otrhálková
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Z historie ploché dráhy od roku 1961 do doku 2021

Ve jménu brannosti s neslavným koncem motoristů
Naděje, že druhá světová válka skončí věčným mírem, berou rychle za své. Na začátku 

50. let se svět rozdělí na dva tábory a hrozí riziko dalšího globálního konfl iktu. Druhého listopadu 
1951 Československo přijímá zákon č. 92 o branné výchově. Má za úkol zajistit řádnou přípravu 
nejširších vrstev pracujícího lidu k plnění úkolů obrany vlasti, prohloubení jednoty pracujícího 
lidu s lidově demokratickou armádou, výchovu pracujícího lidu k věrnosti a spojeneckému svaz-
ku se Sovětským svazem a se státy lidové demokracie, zvýšení jejich odhodlanosti a schopnosti 
k obraně vlasti i úsilí o zajištění světového míru.

Pakliže odložíme balast dobové terminologie, jde vlastně o zajištění co největšího počtu vojá-
ků, kteří by vykrváceli na frontách kdesi v západním Německu či Francii, kdyby se rudý genera-
lissimus Stalin v moskevském Kremlu rozhodl posílit světový mír úderem na demokratické státy 
NATO. A samozřejmě i v zápolí, kdyby se strategická situace zvrtla ve prospěch zlých imperialis-
tů, kteří by provedli protiofenzívu na naši nesvobodnou stranu železné opony.

Avšak již od doby první světové války je známo, že bitvy nerozhoduje pouze strategická 
vyspělost generálních štábů a početní stavy vojska, nýbrž také moderní technika. Ostatně sám 
Stalin má velké zkušenosti s fašistickým blitzkriegem. Čistky v důstojnickém sboru a genocida 
vlastního obyvatelstva nejsou řešením. Důležité je, aby voják kromě správné ideologické průpra-
vy prošel také odborným výcvikem.

Je však nezbytné v tomto směru pracovat i s branci a civilisty. Proto v Sovětském svazu v jed-
napadesátém roce vzniká DOSAAF, dobrovolná společnost pro spolupráci s armádou, letectvem 
a námořnictvem. Je naprosto neoddiskutovatelné, že podobný vývoj nevyhnutelně přijde i v so-
větských satelitech, Československo nevyjímaje. Svaz pro spolupráci s armádou, alias Svazarm, je 
ustaven v neděli 4. listopadu 1951.

Dle sčítání lidu z roku 1950 žije v Březolupech přesně 1615 „duší“ nebo tehdy spíše soudruhů 
a soudružek. Malá slovácká obec, připomínaná již roku 1261 v zakládací listině cisterciáckého 
kláštera ve Vizovicích, nezůstane při budování svazarmovských struktur stranou. Vojáci vracející 
se do civilu dostávají rozkazem pomáhat při vzniku organizací Svazarmu v místech svého bydli-
ště. V Březolupech se ustavující schůze Svazarmu koná v pondělí 28. dubna 1952 v pohostinství 
Jednota vedle zámku.

ZO Svazarmu č. 5 v Březolupech si volí výbor a předsedu – Eduarda Briskorína. Získává klu-
bovnu a zároveň sklad pro zbraně. Její hlavní činností je totiž výcvik branců, a to ročníků 1931 až 
1933, kteří si po šesti dnech tehdejšího pracovního týdne své poslední volné neděle v civilu krátí 
na vojenském cvičišti v Chrástkách. Pokud je nepříznivé počasí, sedí ve svazarmovské místnosti 
a dostávají patřičnou teoretickou a politickou masáž od důstojníků VÚ 8525 z Uherského Hradiště.

Nicméně předvojenská výchova není jedinou aktivitou, jakou se březolupští svazarmovci za-
bývají. Není divu, v třiapadesátém roce je jich už rovná stovka. V zájmových kroužcích se scházejí 
střelci, holubáři, radioamatéři a letečtí modeláři. Ustanoven je rovněž motoristický kroužek. Ten 
však navzdory mnoha automobilovým a motocyklovým závodům a soutěžím v okolí, včetně teh-
dy ještě ostře sledované Šestidenní, překypuje pramalou aktivitou a záhy zaniká.
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Terénní závody startují motoristickou tradici
Počínaje sezónou 1954 Svazarm dostane pod palec i řízení veškerého československého mo-

toristického sportu. V Březolupech se objevuje Alois Samohýl. Zlínský rodák je od devětačtyřicá-
tého roku zaměstnán u národního podniku Autopraga Mototechna Uherské Hradiště, samozřej-
mě s výjimkou 45 měsíců strávených jako černý baron ve vojenské službě v Podbořanech a Kar-
lových Varech. Rychle začíná realizovat smělé plány na hospodářském i sportovním poli a roku 
1959 se stává předsedou březolupského auto-moto klubu, který orientuje na sportovní činnost.

Doba motorismu přeje a on získává řadu příznivců. V samotných Březolupech má 243 obča-
nů nějaký druh řidičského průkazu a je zde registrováno 30 osobních automobilů a 97 motocy-
klů. S takovou podporou si už Alois Samohýl může troufnout na pořádání závodů.

Velkým dnem pro Březolupy se stává neděle 14. června 1959. Pětačtyřicet závodníků z obce 
a jejího okolí v sedlech motocyklů sériové výroby v kubaturách 100 ccm, 250 ccm a přes 250 ccm 
stojí na startu prvního terénního závodu. K motokrosu v dnešním pojetí má prozatím hodně 
daleko.

Trať totiž vede přes vesnici. Podsedky jsou místem startu, pak se jede k brodu před Březnici, 
okolo zámku, přes Rybníček a Močidla na náves. Absolutním vítězem se stává Vladimír Samohýl 
se svou Jawou 250. Domů si veze krásný křišťálový pohár věnovaný místním národním výborem.

Všem březolupským motoristům je ovšem nad slunce jasné, že s takovým podnikem díru do 
motoristického světa neudělají. Osloví přední československé motokrosaře a s jejich pomocí vy-
berou místo v areálu bývalého kamenolomu a sousedního pastviska v Chrástkách. V kouzelném 
údolí v lesích u rybníka začnou ještě v roce 1959 pracovat na stavbě trati.

První ročník Slovácké rokle se koná 10. července 1960. Nejde o nic jiného než o ověřovací 
závod, jehož význam i  jezdecká účast nepřesáhne hranice Moravy. V kubatuře 175 ccm vítězí 
Vladimír Rozsíval, dvěstěpadesátky a třistapadesátky se stávají kořistí Zdeňka Cvešpra z neda-
lekých Napajedel.

Reakce diváků je naprosto úžasná. Vždyť z jakéhokoliv místa v ochozech vidí osmdesát pro-
cent okruhu stoupajícího k nebesům a padajícího zase zpátky do hlubin. V září se proto jede 
motokros, neboli terénní závod motocyklů, podruhé. A tentokrát přijíždějí skutečná esa. Pořa-
datelé si proto raději zajistí spojení zvláštními autobusy z Uherského Hradiště i ze Zlína. Pardon, 
z Gottwaldova!

Dobře udělají. Již na dopoledním tréninku je v areálu hlava na hlavě a co teprve o závodě, jehož 
slavnostní začátek je naplánovaný na třináctou hodinu! Pokladník napočítá bratru patnáct tisíc pro-
daných vstupenek. Mezinárodní rámec závodu dodávají čínští závodníci. Mají však stejný úspěch 
jako jejich velký rudý vůdce Mao Ce-tung se svým Velkým skokem vpřed a Kulturní revolucí.

Eduard Briskorín jejich počínání zmiňuje úhledným krasopisným písmem na stránkách kro-
niky březolupských svazarmovců, na níž začal pracovat třicátý den měsíce října roku 1972. Dle 
jeho líčení dosahovali Číňané slabých výkonů. Při překonávání náročné trati měli potíže zejména 
v proslavené podkově. Provázely je časté pády a pořadatelé je museli chytat pomocí háků.

Prim tedy hráli naši. Půllitry vyhrává Josef Hřebeček, třistapadesátky Lubomír Houška, dvěs-
těpadesátky František Rón a nejslabší stopětasedmdesátky Václav Kvěch. Jeho jméno si určitě 
zapamatujte. Až se totiž dostaneme do závěrečné kapitoly naší knížky, potkáme v ní jeho vnuky 
Václava a Jana.
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K ploché dráze
Druhá Slovácká rokle je pro Březolupy významná ještě v  jednom ohledu. Pořadatelé si 

nechají poradit od továrních motokrosařů strakonické ČZ. Zdeněk Polanka, Jaroslav Pudil 
a bratři Bohuslav a Alois Roučkovi trať hodnotí jako těžkou, technickou, bohatou na zatáčky 
a svou šířkou i délkou odpovídající mezinárodním předpisům. Avšak radí, aby se přidal další 
úsek, takže by se její celková délka posunula na 1800 metrů.

Do akce se opět dostávají buldozery. Nejužší místo je nyní jen 4,8 metrů široké, takže nic 
nebrání férovému předjíždění. Čtyřiadvacet zatáček se vine mezi šesti strmými stoupáními 
a osmi prudkými padáky, o spoustě terénních vln ani nemluvě. Pořadatelé očekávají, že přesta-
věná trať přinese terénářům nutnost maximálního soustředění a fyzického výkonu.

Den D přichází v neděli 2. července 1961. Třetí ročník Slovácké rokle se dočká povýšení na 
federální Mistrovství Československa. Kubatura 175 ccm se stává kořistí Bohuslava Roučky, ve 
dvěstěpadesátkách vítězí František Rón, zatímco Josef Hřebeček zopakuje svůj triumf z třista-
padesátek rovněž v půllitrech.

Od té doby nebude trať Slovácké rokle hostit podnik úrovně nižší než Mistrovství Česko-
slovenska, byť nižší soutěže zůstávají ve formě doprovodných závodů. Není divu. Vedle nároč-
né trati se totiž areál může pochlubit také dalšími přednostmi. Depo je situováno na louku za 
korunou hráze rybníka a nájezd ke startu nekřižuje přístupové cesty pro diváky.

Postupem doby vzniká za pomoci Slováckých strojíren Uherský Brod v  prostoru startu 
a cíle kovová věž časoměřičů. Ozvučení je skvělé, depo oplocené a potůček protékající přes 
trať sveden do betonových rour. Na příjezdovou komunikaci jsou položeny panely a areál se 
stále zvelebuje. Než se zde na sklonku 70. let přestane závodit, vybudované dílo má dle kroni-
káře Briskorína hodnotu cca 90 000 korun. Průměrná mzda v civilním sektoru přitom činí asi 
2500 korun.

Jenže březolupští motoristé se nespokojí s motokrosem. V prostoru kousek od farního kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie zvaném Rybníček řádí stavební mechanismy pařící ČSSS Březo-
lupy, JZD Březolupy a národnímu podniku Silnice, závodu Uherské Hradiště. Spolu s brigád-
níky z vesnice dávají reálnou podobu projektu plochodrážního stadionu.

Ten svými parametry odpovídá mezinárodním předpisům FIM. Rovinky jsou dlouhé 
110 metrů a mají šířku 10 metrů. Mírně klopené zatáčky rozšiřují trať na 16,7 metru a jejich 
délka činí 90 metrů. Základem je říční písek a štěrk, na něm leží vrstva kamene a povrch zpev-
ňuje asfalt. Trať je ohraničena kovovým zábradlím, na němž jsou zavěšeny dřevěné mantinely.

Celý areál je oplocen a dovnitř vedou dvě brány. První u obchodního domu Jednota, druhý 
ze strany ulice Močidla. Diváků může přijít až deset tisíc. Přivítají je přírodní tribuny okolo 
celého stadionu provedené stylem sypané hráze. Uprostřed zůstává fotbalové hřiště. Ostatně 
v plánech svazarmovců je široké využití areálu také pro potřeby základní školy a místního So-
kola, dokonce plánují i koupaliště, které však své realizace nikdy nedojde.

V sobotu 8. července 1961 předseda Antonín Hanáček dostane hlášení, že od začátku vý-
stavby bylo odpracováno 8500 brigádnických hodin. Kronika vyčíslí hodnotu díla na 560 tisíc 
československých korun. Bohužel není zřejmé, k jakému roku. Každopádně s naprostou jisto-
tou však můžeme konstatovat, že v 60. letech jde o pořádný balík.
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Expresním tempem mezi pořadatelskou elitu
Tempo je vskutku expresní. Výstavbu plochodrážního oválu si klub vytkne za jeden ze svých 

hlavních cílů na výroční členské schůzi v neděli 30. listopadu 1960. První plochá dráha se koná 
již 16. července. Čtrnáct dnů po premiéře motokrosového mistrovství republiky se Březolupy 
zapisují do naší motoristické historie dalším skvělým počinem.

Jede se oblastní závod, dnes bychom řekli volný podnik, nebo lidově pouťák. Ve startovní 
listině fi guruje 16 závodníků a 2 náhradníci, ale bohužel přesná podoba je dnes neznámá.  Dopo-
ledne se koná povinný trénink, o půl druhé se jde na nástup. Sláva je to veliká.

Projev střídá projev. Poté se s výsledky své píle představí letečtí modeláři, jejichž umění čty-
ři tisícovky diváků aplaudují rovněž o přestávkách. Konečně však už bouří plochodrážní esa. 
Pardubický Rudolf Havelka vytvoří rekord dráhy časem 79,6 vteřiny. Je zajímavé, že jej vyrovná 
mladý draveček Antonín Kasper.

Ovšem pokud se bodů týká, pardubický rutinér se nehodlá s nikým dělit. Vyhrává všech-
ny rozjížďky a odjíždí z Březolup jako první plochodrážní vítěz. Antonín Kasper, jenž prohraje 
pouze s ním, končí druhý. Na pódium míří také další nastupující československá hvězda Luboš 
Tomíček, následují Jaroslav Volf mladší a Miloslav Špinka.

Od té doby jsou Březolupy se svými 400 čísly popisnými stálou štací nejen motokrosařů, ale 
také plochodrážníků. A pokud terénáři zápolí o titul mistra republiky ve Slovácké rokli, v roce 
1962 dokonce ve fi nálovém mítinku, proč by popeláři ze škváry měli mít na ovále poblíž návsi 
podniky nižší úrovně!?

Mistrovství republiky jednotlivců na ploché dráze drží primát nejstaršího motoristického 
šampionátu naší země. Prvně bylo vypsáno již roku 1938, ale jeho zářijový termín se nešťastně 
trefi l do povstání v Sudetech ukončeného Mnichovskou dohodou, takže muselo být zrušeno. Po 
válce se konaly dva ročníky ještě pod taktovkou Autoklubu RČS. Ostatní motocyklová a automo-
bilová mistrovství vypsal Svazarm až v roce 1954.

Březolupy hostí 1. července 1962 druhý podnik jeho pětidílné série. Parta okolo předsedy 
březolupského AMK Aloise Samohýla se opět vytáhne. Každý ze závodníků najde v parkovišti 
místo pro svůj vůz a motocykl označený svým číslem. Vedle klubovny jsou k dispozici šatny 
a sprchy. Opuštěná restaurace s  letním tanečním parketem opět žije a  její nový vedoucí Karel 
Herbst jako velký fanda motorismu za jejím výčepním pultem rád vítá naše špičkové plocho-
drážníky.

Superlativy nešetří ani Antonín Kasper. Líbí se mu, že škvára je na asfaltu rovnoměrně rozvrs-
tvena na vnějšku i uvnitř obou zatáček. Hned v první jízdě se časem 78,4 vteřiny postará o nový 
traťový rekord. Neprohrává jedinou rozjížďku a nakonec si jde stoupnout na nejvyšší stupínek. 
Druhý končí Jaroslav Volf mladší, který šampionát vede, třetí je František Richter. Kvůli své účasti 
v evropském fi nále mistrovství světa chybí Luboš Tomíček, který se na konci sezóny stává šam-
pionem.

Děti si ještě nemohou stěžovat, že se jejich letní prázdniny lámou do své druhé půle, a na 
březolupské návsi zase burácí plochodrážní čtyřtakty. Místní ovál prvně ve své historii hostí čes-
koslovenskou ligu. Její úvodní ročníky omezené léty 1956 a 1962 jsou na hony vzdálené dnešku. 
Jezdí v nich totiž reprezentace jednotlivých krajů a střetávají se jednokolově bez odvet na dra-
hách, které jsou k dispozici.
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Moderní březolupský areál si za svou domácí dráhu pro utkání se Středočeským krajem vy-
bírá svazarmovský výběr Jihomoravského kraje. Jeho metropole Brno se sice za třicetileté války 
dokáže ubránit Švédům, pyšní se Velkými cenami, ale stálý ovál pro sport levých zatáček najít 
neumí.

Domácí celek tvoří výhradně domácí závodníci, zatímco v roli hostů proti nim nastupují zku-
šení borci typu Antonína Švába, Zdeňka Kováře, Antonína Vildeho či Josefa Kysilky. Není divu, že 
vítězí, avšak dnes již nevíme, jaké skóre komentátorka Jitka Volavá na samém konci utkání ohlásí.

Závody, ale především tvrdá práce
Roku 1963 jsou Březolupy opět pupkem motocyklových šampionátů Československa. V září 

se ve Slovácké rokli jede o body do motokrosového šampionátu, o čtvrt roku dříve vidí ovál v cen-
tru obce první z trojic závodů fi nálové části plochodrážního mistrovství republiky jednotlivců. 
Přijde se na něj podívat bratru 5000 diváků, kteří rozhodně nelitují.

Za obhajobou svých předchozích dvou titulů vyráží Luboš Tomíček. Jeho triumf nemůže být 
přesvědčivější. Pravda, nejrychlejší čas dne zaznamená Bohumír Bartoněk. Je o dvě desetiny vte-
řiny lepší než Antonín Kasper o rok dříve a posune hodnotu traťového rekordu na 78,2 vteřiny. 
Jenže na ploché dráze nejde o sekundy, ale především o body.

A právě těch má Luboš Tomíček nejvíc. Poráží všechny, včetně Antonína Kaspera, jenž ten-
tokrát musí na druhou příčku pódia pod zástupce pražské Rudé hvězdy. Nestárnoucí pardubický 
Rudolf Havelka končí třetí, zatímco reprezentanti typu Miloslava Šmída, Karla Průši, Stanislava 
Kubíčka, Antonína Švába a dalších musí přemítat, kde udělali chybu.

Teď očividně předpokládáte, že se vlna závodů vzedme v tsunami ploché dráhy, o nichž si 
budete do detailů číst v  následujících desítkách stránek. Opak je však pravdou. Až do konce 
60. let by vám na spočítání podniků sportu levých zatáček na oválu v Březolupech stačily prsty 
obou rukou. Pravda, nešikovný truhlář by v tomto ohledu musel požádat o pomoc svého kolegu.

Plochodrážní mistrovství republiky se do Březolup plánuje i pro rok 1964. Systém se však 
mění, je třístupňový. Ke slovu se má dostat co nejvíc závodníků, ale postupně se prosejí plochod-
rážní „zrna od plev“ a do fi nále postupuje skutečně těch nejlepších šestnáct. Na moravském ovále 
se má koncem dubna konat úvodní podnik skupiny C prvního kola.

Jenže všechno, co o něm víme, je, že byl přeložen. Prameny včetně klubové kroniky o něm 
mlčí jako o  státním tajemství nejdůležitějšího významu. Všechno nasvědčuje tomu, že se ne-
konal. Spekulace však není nástrojem seriózního historika a pamětníci při odpovědi na otázku 
jen kroutí záporně hlavou. Každopádně zkraje května AMK Březolupy pořádá dvoudenní nábor 
nových adeptů plochodrážního řemesla.

Celý areál je přitom jedno velké staveniště. Od srpna roku 1962 se staví víceúčelová hala. 
Zkraje roku 1964 klub zakoupí šest chat a v dubnu je začíná montovat s úmyslem provozovat au-
tokemp. Zařízení se během tří let dostává do zisku. Svazarmovci kují další plány. Vyřazený letecký 
hangár se postupem času mění ve svépomocnou autodílnu, vzniká i plocha pro upoutané letecké 
modely, jež se dá operativně využívat také jako taneční kolo.

Plochodrážní ovál pravidelně patří také rallye historických vozidel, která sám Alois Samohýl 
renovuje s úsilím, jehož svědkem je současná sbírka. Akce si rychle získává věhlas nejen mezi čes-
koslovenskými veteránisty a roku 1966 dostává do názvu přídomek International. Obdivuhodný 
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záběr doplňuje motokrosová Slovácká rokle a samozřejmě plochodrážní závody, které jsou stě-
žejním tématem této knížky.

V květnu roku 1965 do Březolup opět přijíždějí borci zvučných jmen. Povinný trénink je oče-
kává v 10 hodin dopoledne, o čtyři hodiny se závodí již naostro. Po Mšeně a Divišovu zde vrcholí 
skupina B prvního kola mistrovství republiky jednotlivců. Čtyři tisíce diváků v ochozech sledují 
dokonalý triumf Antonína Švába.

Budoucí ledařský mistr světa neztrácí ani bod, navíc se postará o nejlepší čas dne výkonem 
79,6 vteřiny. Spolu s ním stojí na stupních vítězů Jaroslav Volf mladší, který o rok dříve jako první 
československý plochodrážník dosáhl světového fi nále jednotlivců, a Richard Janíček.

Antonín Šváb vyhrává mistrovství republiky v Březolupech také v poslední červencový den 
roku 1966. Šampionát se vrací k seriálové podobě, přičemž kvalifi kace na příští sezónu se koná 
souběžně s fi nálovými kláními. Moravský ovál po anulování propršeného závodu v Českých Bu-
dějovicích hostí předposlední podnik čtyřdílné série.

Bohužel prší, prší, jen se leje. Ke všemu do Březolup přijíždí Československá televize, jejíž kame-
ry se postarají o přímý přenos do obývacích pokojů v celé zemi, komentovaný Lubošem Pecháčkem 
a Milošem Zouharem. Dorazí jen necelá tisícovka lidí. Antonín Šváb sice v rozjížďce s číslem pat-
náct prohrává s Janem Holubem. Nicméně udrží za svými zády Luboše Tomíčka, jemuž chce sebrat 
titul. Stojí opět na vrcholu pódia a po svém boku má Antonína Kaspera a Jana Holuba.

Březolupské družstvo jde prvně do akce
Zkraje roku 1967 je v okrese Uherské Hradiště o něco více než deset vzorných základních 

organizací Svazarmu. Březolupská patří mezi ně. Z celkových 1727 obyvatel obce v ní pracuje 
zhruba 150, včetně předsedy místního národního výboru a všech jeho poslanců. Na rozdíl od 
jiných je do značné míry hospodářsky samostatná a nepotřebuje pomoc okresního výboru.

Dávno jsou pryč doby, kdy se po první Slovácké rokli v koutku klubové pokladny choulilo 
pouhých padesát korunek. Nyní si březolupští svazarmovci mohou dovolit platit tři stálé pomoc-
níky. Vydělávají si provozem autokempu, svými nákladními automobily cenově konkurují stát-
nímu ČSAD. Když motokrosová a plochodrážní mistrovství republiky nepřinášejí velký fi nanční 
efekt, zpestří je karnevaly, kam přijíždějí známí umělci typu Karla Eff y či Waldemara Matušky. 
Když jednoho rána počítají tržbu, dostanou se na osmadvacet tisícovek.

Začínají stavět kulturní dům, jehož výstavbu záhy převezme místní národní výbor, dokonce 
plánují na plochodrážní ovál rychlostní závody elegantních vozů Tatra 603. Sezóna 1967 však 
přináší novou výzvu v podobě Poháru Světa motorů, jímž se na československé ovály vrací regu-
lérní liga. Březolupským závodníkům konečně nabízí možnost pravidelného zápolení.

Počátky plochodrážního družstva lze v Březolupech vystopovat mnohem dříve. Svazarmov-
ský okresní výbor v Uherském Hradišti dává k dispozici pět plochodrážních motocyklů. První 
velká akce se koná o víkendu 9. a 10. května 1964. Trénink mladých plochodrážníků je spojený 
s vyhledáváním nových talentů pod vedením brněnského závodníka Rudolfa Kvardy.

Nám již známý kronikář uchovává pro budoucnost alespoň jejich příjmení. Jsou tu Vojáček, 
Pavelka, Kyjánek a Eremiáš z Otrokovic, Buchta z Gottwaldova, Zapletal z Kudlova, Čagánek 
z Jalubí, Novák, Chládek a Habartík z Uherského Hradiště, Popelka ze Šarov a Hubáček z Bře-
zolup.
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Dostane se jim poučení, co vlastně plochá dráha vůbec je, vyslechnou si teoretické rady 
o technice a způsobu jízdy. Nakonec přichází na řadu skutečný trénink na osmi plochodrážních 
motocyklech. Akce se opakuje ještě 23. května a vedoucím družstva je jmenován Alois Chládek.

Záhy se Březolupy stávají plochodrážním centrem Jihomoravské kraje. Vzniká zde středisko, 
které sdružuje závodníky nejen z Březolup, nýbrž také z Brna a Břeclavi. Mají k dispozici třináct 
motocyklů. Jeho šéfem je Ing. Jiří Taft  coby funkcionář OV Svazarmu. Za zástupce má Aloise 
Hrabce, předsedu AMK Březolupy, hospodářem se stává Miroslav Vyorálek, závodníky vedle 
Rudolfa Kvardy trénuje také břeclavský Josef Krajčík.

Pohár Světa motorů roku 1967 je vlastně dvoustupňovou soutěží. Zatímco elitní kluby bojují 
ve skupinách A a B o postup do fi nále, v němž na pozadí prosincových sněhů Viktoria Žižkov 
porazí RH Praha, pro slabší celky je určena skupina C. Vedle Březolup v ní startují Bratislava 
a Žarnovica.

Velkým dnem se stává neděle 23. dubna. Do Březolup přijíždí AMK Bratislava, jemuž se po-
staví domácí ve složení Rudolf Kvarda, Jan Jaša, Alois Jarolím, Antonín Pavelka, Karel Trlica, Jan 
Suchánek, Miroslav Čapka a Petr Soukup.

Nestárnoucí Alois Jarolím ztratí jediný bod, k tahounům patři i další Brňan Rudolf Kvarda 
a domácí Karel Trlica. Hosté nechtějí svou kůži prodat lacino, překonávají se Karol Kubela a slo-
venský exmistr Miroslav Rybanský, ale nic naplat, duel končí domácím triumfem 56 : 51. Při 
odvetě na bratislavském Prievoze Březolupy prohrávají. Nicméně Žarnovicu porážejí jak u sebe 
v Břeclavi, tak na jejím domácím stadionu a v celkové tabulce končí první. Manažer Miroslav 
Vyorálek si vyslouží čestný odznak Svazarmu, závodníci přebírají čestná uznání a věcné ceny.

Plochá dráha na slovácké návsi nekončí, právě naopak
Ani v sezóně 1967 nechybí v Březolupech plochodrážní mistrovství republiky jednotlivců. 

18. června se zde jede předposlední díl šestidílného seriálu. Pokladník není příliš spokojený. 
AMK Moravské železárny Olomouc totiž odvolává svůj mistrovský závod o  den dříve. AMK 
Březolupy proto musí hradit veškeré cestovní náklady všem nominovaným závodníkům, o něž se 
měl původně s Hanáky dělit půl na půl.

Navíc do ochozů přijde jen málo diváků. Aspoň tak píše funkcionář Rudé hvězdy Josef Mičán 
na stránkách Světa motorů. Na druhou stranu klubová kronika hovoří o 5000 lidech v ochozech. 
Bůh suď, kde je pravda. Víme, že první stránka objemné kroniky bude popsána až čtyři roky po 
závodech. Navíc zmiňuje nový traťový rekord Bohumíra Bartoňka časem 78,2 vteřiny.

Jenže pražský závodník opouští Březolupy pouze s jedním bodem na kontě a bez vítězství 
v rozjížďce stěží může mít lepší čas než borci před ním. Vítězí Antonín Šváb, jenž pracuje na ob-
hajobě loňského titulu. Jeho triumf je však poněkud kontroverzní. Pavel Mareš nemůže vydýchat 
kolizi, na níž měl, dle jeho soudu, Antonín Šváb vinu.

Odstupuje na protest ze závodu. A když jeho kauzu pošle k ledu také sportovní komise pro 
údajný nedostatek důkazů, vzdává se reprezentace i své první výkonnostní třídy. Spolu s Anto-
nínem Švábem stojí na pódiu ještě plzeňský Miroslav Šmíd a březolupskému publiku důvěrně 
známý Antonín Kasper.

Do mistrovství republiky jednotlivců roku 1967 prvně zasáhnou rovněž březolupští závodní-
ci. Účastní se zářijového semifi nále předkvalifi kace a jsou oba vyřazeni. Jan Jaša po dvou pádech 
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končí dopoledním závodem šestnáctý, Karel Trlica je odpoledne dvanáctý, přičemž od postupu 
do fi nále předkvalifi kace v Polepech jej dělí jediný bod. Nezbude na něho ani jeden z postů ná-
hradníka, na rozdíl od jakéhosi Jiřího Štancla…

Osmašedesátý rok přináší další oteplení i do sportu levých zatáček, závodníci opět mohou 
mít své soukromé motocykly, jejichž vlastnictví bylo doposud vyhrazeno jen svazarmovským 
organizacím. Srpnová okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy však záhy začne re-
formní snahy vracet do starých kolejí. Mimo jiné vezme s sebou i Slováckou rokli.

Na březolupském oválu v letech 1968–1969 chybí závody ranku mistrovství republiky a veš-
keré dění na ovále se točí okolo domácích borců. Dvanáctý květnový den osmašedesátého se jede 
závod jednotlivců, pojatý jako výběr talentů. Bližšími detaily nám tentokrát nemůže sloužit ani 
Eduard Briskorín a jeho kronika.

Pak už přichází liga, po prvním ročníku Poháru Světa motorů již jako ofi ciální mistrovství 
republiky. Březolupy se však nevejdou ani do její první, ani druhé divize. Stejně jako o rok dříve 
jezdí vzájemná klání s Bratislavou a Žarnovicou, která s přimhouřením obou očí můžeme označit 
za třetí ligu, pochopitelně jen neofi ciálně.

V červnu Březolupy doma porážejí Bratislavu 57 : 20, které na jejím stadionu podlehly. Vzá-
pětí inkasují podobně vysokou prohru 53 : 25 v Žarnovici, odkud se navíc Jan Suchánek vrací se 
zlomenou klíční kostí. Další měsíc zopakují domácí triumf v duelu se Žarnovicou, kdy utkání 
končí za stavu 42 : 36.

Trénink družstva, zleva: Josef Troják, Václav Zajíc, Jan Matýsek, Stanislav Kučera
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V té době pracuje jako vedoucí březolupského plochodrážního střediska Jan Ovesný. Dívkám 
v ochozech stadionu věnuje jen pramalou pozornost, zato mladí motoristé si od něho raději drží 
větší odstup. Záhy se o něho začínají zajímat orgány veřejné bezpečnosti. Nikoliv však kvůli jeho 
homosexualitě, jež ostatně není v Československu trestným činem od roku 1961. Kriminalisté jej 
viní z fi nančních deliktů spáchaných ve vedoucí funkci.

Díky tomu březolupské plochodrážní středisko přechází k 5. dubnu 1969 pod AMK Gumo-
tex Břeclav a na slováckém ovále se závodí až v říjnu. Mezinárodní čtyřutkání družstev se stává 
kořistí Kopřivnice. Druhý končí polský Motor Lublin, domácí pětice Karel Trlica, Jan Suchánek, 
Petr Ondrašík, Alois Jarolím a náhradník Miroslav Čapka je třetí před Bukureští. Ačkoliv stadion 
vidí jediný závod za celou sezónu, sport levých zatáček zde nekončí. Ba právě naopak, díky němu 
jsou Březolupy dodnes známé jako motoristická obec.

Ukázku z připravované publikace
Antonína Škacha: Březolupská šedesátka aneb historie ploché dráhy na slovácké návsi

vybral Josef Mizera.

Z důvodu získání fi nancí na stavbu nových šaten pro sportovce v naší obci byl na základě roz-
hodnutí výboru SK Březolupy, z.s., v květnu 2019 zřízen transparentní účet našeho spolku. Celkem 
se k dnešnímu dni vybralo 192 457 Kč, za což všem těm, kteří přispěli, moc děkujeme.

Tento účet má číslo: 20001-1546874329/0800, a protože samozřejmě jeho vedení nás stojí 
každý měsíc poplatky, zůstane aktivní pouze do 30. 11. 2021. Pak už bude možné přispět na 
provoz spolku hotovostí při některém fotbalovém utkání, a to v bufetu, kde je pro tento účel 
k dispozici speciální pokladnička.

Ještě jednou bych chtěl tímto všem za příspěvky na kabiny, případně na další činnost SK 
moc poděkovat. A doufám, že nám zachováte přízeň i v následujícím období.

Ing. Radek Berecka, předseda SK Březolupy, z.s.

Po ústupu COVID-19 a otevření sportovišť se naši střelci zúčastnili závodů po celé republice 
i mimo ni.

Prvním zajímavým závodem byla šestnáctikolová slovenská mezinárodní on-line soutěž Pardi-
ni liga, do které se zapojili i naši střelci. Finále této soutěže se střílelo v Martině a za náš klub se do 
tohoto závodu probojovali Kateřina Popelková a František Schröpfer.

František Schröpfer se do Martina vrátil ještě jednou na Mistrovství Slovenska ve vzduchových 
zbraních, kde se mu podařilo vybojovat 2. místo a stal se prvním vicemistrem Slovenska ve vzdu-
chové pušce 60 ran.

Transparentní účet SK Březolupy

Jarní výsledky střelců z Březolup
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První týden v srpnu, tak jako několik posledních let, uspořádal klub turistů Chřibský lenochod 
pro své mladé členy týdenní stanování, tentokrát v ATC Smraďavka. Odtud jsme se vypravovali na 
výlety. Blízké okolí jsme poznávali z rozhledny na Brdu, zamířili jsme na Modrou, navštívili Cim-
burk a přírodní památku Kozel. Vydali jsme se i do Brna a do Valašských Klobouk. I přes nepřízeň 
počasí, kvůli které musely být zrušeny dva výlety (slaňování na skále Na pile), si myslím, že tábor 
se účastníkům líbil a že byli spokojeni. Těšíme se na další společná setkání, například na víkendové 
výlety během školního roku.

Turistický tábor 

Na další závody jsme ces-
tovali do nedaleké Nivnice, 
kde se uskutečnila čtyřkolo-
vá soutěž Letní vzduchov-
ková liga mládeže. Celko-
vou vítězkou dorostenecké 
kategorie se stala Kateřina 
Popelková, která zlepšila re-
kord závodu na 406,5 bodu. 
V žákovské kategorii obsadi-
la 1. místo její sestra Barbo-
ra Popelková před druhým 
Radkem Jančarou. Nejdůle-
žitějším nominačním závo-
dem, kterého se naši střelci 
účastní, je čtyřkolový extra-
ligový Český pohár mládeže. 
Kateřina Popelková ve druhém kvalifi kačním kole v Ostravě vyhrála disciplínu vzduchová puška 
a sportovní malorážka 3×20 ran. Ve třetím kvalifi kačním kole v Plzni se podařil závod Katce Kazdo-
vé, a to 3. místem v malorážce. Ve fi nále v Plzni potvrdila Katka Popelková svoji kvalitu střelkyně 
ze vzduchovky a získala v silné konkurenci krásné 2. místo. Junioři střílejí jako druhý vrchol sezony 
Kontrolní závody reprezentace. Do jeho fi nále se poprvé v historii klubu probojoval ve vzduchové 
pušce 60 ran stoje a v malorážné pušce 3×40 ran člen našeho klubu František Schröpfer. Ve fi nále 
KZR v Plzni obsadil ve vzduchovce 14. místo a v třípolohové malorážce 19. místo.

Všem našim střelcům děkujeme za reprezentaci obce i klubu a přejeme jim hodně úspěchů 
na Mistrovství ČR v kulových disciplínách, které se uskuteční ve dnech 18. a 19. září 2021 v Plzni. 
Podrobnosti o jednotlivých závodech, aktivních střelcích klubu i fotografi e z těchto závodů můžete 
najít na našem zcela novém webu www.strelci.brezolupy.cz.

Zdeněk Jančara, předseda SSK Březolupy
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KČT Chřibský lenochod Březolu-
py pořádal v neděli 27. 6. 2021 tradiční 
Pochod za živou vodou do Luhačovic.

KČT Chřibský lenochod Březolupy 
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V sobotu 31. 7. 2021 byl „U Kameňa“ zvýšený pohyb pohádkových bytostí, které se zde 
sešly, aby mohly udělat radost všem dětem ze širokého okolí. V pořadí již třetí ročník Pohád-
kového lesa Březolupy přilákal spoustu rodin s dětmi, které si tak mohly zpříjemnit sobotní 
prázdninové odpoledne.

Ač celý týden meteorologické radary ukazovaly, že počasí konání akce nedovolí, v poslední 
chvíli se nad námi Mrakomor slitoval a poslal mraky jiným směrem.

V základním táboře čekal královský kočár, který návštěvníky zavezl až k hranici Topol-
ského království a zpět. Dětem vykouzlily úsměv na tváři také skákací hrad nebo malování na 
obličej.

Ve stínu pod stromy se schovávala Šmoulí vesnice, která vyčarovala úsměv na rtech nejed-
nomu tatínkovi. Rodinka Šmoulů měla pro návštěvníky připravené bohaté občerstvení, včetně 
toho oroseného. Děti si oblíbily šmoulinádu, po které jejich modré jazyky svítily po celém 
táboře.

U vstupu do lesa všechny návštěvníky vítal, po abdikaci krále Rostislava I. Lakomého, nově 
zvolený král Vladimír Lingvista se svojí chotí. Ten všechny děti vybavil pytlíčky, do kterých 
mohly sbírat mince po celé trase. Minci si 
děti zasloužily za splnění úkolu u pohád-
kových postav.

Trasa, která vedla napříč lesem, konči-
la opět v základním táboře u pirátů, u kte-
rých si děti za získané mince nakoupily 
hračky a  sladkosti. Poté si všichni mohli 
na ohni opéct špekáčky.

Tento rok navštívilo les téměř 500 
dětí, což bylo znát i na délce fronty u vstu-
pu. Kdo si ale počkal a řadu vystál, nemu-
sel litovat. 

Tímto bychom chtěli ještě jednou 
poděkovat všem, kteří se na organizaci 
a chodu celé akce podíleli, obětovali svůj 
volný čas a  proměnili jej za úsměvy na 
tvářích dětí. Také bychom rádi znovu po-
děkovali sponzorům, bez kterých bychom 
akci nezvládli přichystat v takové podobě, 
v jaké se nám to podařilo. Vážíme si toho.

Březová tříska

Ohlédnutí za Pohádkovým lesem
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ČZS Březolupy nabízí velké množství způsobů zpracování ovoce – tradičně pálení, moš-
tování, vaření povidel. V letošní sezoně nabízí novou službu – sušení ovoce a zeleniny. Veške-
ré informace o sušení, vaření povidel, moštování a pronájmech podává paní Mašková, telefon 
731 630 025 nebo 774 140 406.

Ceník služeb:
Pálení ovocných kvasů 280 Kč za 1 litr absolutního alkoholu
Moštování  7 Kč za 1 litr moštu
Vaření povidel  70 Kč za hodinu s pomocí asistenta, 50 Kč za hodinu bez asistenta
Sušení ovoce a zeleniny 300 Kč nájem + spotřebovaná energie

Pronájmy:
- kuchyně  500 Kč + energie
- sál a přípravna 1500 Kč + energie
Veškeré služby je třeba předem dohodnout.

Pozvánka na Předvánoční ladění na pálenici
Výbor zahrádkářů zve všechny šikovné kuchtíky a kuchtičky, kteří se budou chtít zapojit do 

Předvánočního ladění.
V sobotu 27. 11. 2021 od 8 hodin bude v nové kuchyni na pálenici probíhat pečení voňavých 

dobrot: koláčků, perníčků, cukroví.
Každý, kdo má nějaký svůj oblíbený recept, se o  něj může přijít podělit. Odpoledne od 

14 hodin pak budeme zdobit a ochutnávat. Zapojit se mohou i děti. Na ochutnávku zveme širo-
kou veřejnost, ceny budou jen symbolické. Zábava zaručena! 

Jana Mašková

Informace o službách ČZS Březolupy

Už řadu let se nestalo, že by se pekly na pálenici v Bře-
zolupech svatební koláčky. Proč také, když se tím živí celá 
řada cukrářek. V  červenci ale byla tato tradice obnovena. 
Není nad domácí kvalitu! Přidanou hodnotou je setkání žen, 
spolupráce, popovídání i písnička. Smích a štěbetání střídaly 
ťukání plechů. Nová kuchyně se výborně osvědčila a svateb-
čané pak nešetřili chválou.

Obnovení tradice pečení 

koláčků na pálenici
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Přijela pouť

Mižnický žleb – altán
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Na voličský průkaz je možné hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České republi-
ky, popř. zvláštním stálém volebním okrsku v zahraničí.

Voličský průkaz bude na základě žádosti vydán voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit 
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to buď osob-
ně v  místě, kde je veden ve stálém seznamu, až do okamžiku uzavření stálého seznamu (do 
6. 10. 2021 do 16:00 hod.), nebo písemným podáním. Toto podání musí být doručeno v listinné 
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané pro-
střednictvím datové schránky a doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. 10. 2021.

Voličský průkaz bude vydán nejdříve 23. 9. 2021 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.

Případné další dotazy týkající se voleb v obci Březolupy vám rádi sdělíme.
Obecní úřad Březolupy, čp. 90, 687 13 

Lucie Postavová, DiS., tel. 572 580 116, obec@brezolupy.cz

Voličské průkazy

Volby se uskuteční v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 
9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin v přízemních učebnách Základní školy v Březolu-
pech čp. 134.

Volební okrsek č. 1 – voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce Březolupy
Volební okrsek č. 2 – voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce Březolupy

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Přenosnou hlasovací schránku lze objednat na Obecním úřadě Březolupy, tel. 572 580 116 
a v den voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb, a to i telefonicky na čísle 572 580 138.

Zapisovatelkami okrskových volebních komisí (OVK) jsou jmenovány:
zapisovatelka OVK č. 1: Lucie Postavová, DiS.
zapisovatelka OVK č. 2: Veronika Hubáčková

Minimální počet členů OVK č. 1 byl stanoven na 6 členů (včetně zapisovatelky), OVK č. 2 byl 
stanoven na 6 členů (včetně zapisovatelky).

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční v následujícím období 
v těchto termínech: 17. 9.2021, 29. 10. 2021, 26. 11. 2021 a 27. 12. 2021. 

Římskokatolická farnost Březolupy zve občany na farní odpoledne, které se uskuteční v neděli 
27. 9. 2021 v 17 h na zahradě fary.

Připomínáme občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad za rok 2021, že 
splatnost poplatku byla 1. 7. 2021. Poplatek za psa za rok 2021 je splatný do 1. 10. 2021. Poplatky 
je možné uhradit bezhotovostně na účet č. 1543047379/0800 (variabilní symbol je čp. vašeho RD) 
nebo v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ).

Ve SBĚRNÉM DVOŘE bude od 2. 10. 2021 připraveno poděkování za zimní údržbu chod-
níků – na výběr je tradičně: set koště + lopata (plastová nebo hliníková), sud na posyp nebo popel-
nice 120 l, kterou je možné si odebrat každý druhý rok.

Taneční soubor Botík oznamuje, že je na zámku opět v provozu Půjčovna krojů, a to vždy 
ve středu od 17.00 do 20.00 hodin, nebo dle potřeby i déle. K dispozici jsou kroje dětské, dámské, 
pánské i pro miminka, kroje sváteční i všední. Je zde také možnost výkupu – darování krojových 
součástí.

Kladení věnců k památníků T. G. Masaryka k příležitosti výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu se uskuteční ve středu 27. 10. 2021. 

 
Sběrný dvůr bude v  zimním období (po přechodu na zimní čas), tj. od 31. 10. 2021 do 

27. 3. 2022 otevřen pouze v sobotu, a to v obvyklou dobu 8.00–10.30 hodin, a v případě příznivé-
ho počasí a po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora v době 10.30–11.00 hodin můžete 
využít skládku či komunitní kompostoviště. Do přechodu na zimní čas platí otevírací doba sobota 
+ středa.

Červená středa, připomínka pronásledovaných pro víru, si připomene březolupská farnost 
24. 11. 2021 nasvícením kostela a promítnutím dokumentárního fi lmu Tomáše Etzlera Nebe.

XX. vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 4. 12. 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.

Možná nevíte …
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Tradiční „Václavské“ putování 
po turistických altánech v okolí obce Březolupy

úterý 28. září 2021
V letošním roce proběhne již šestý ročník procházky podzimní přírodou v okolí Březolup a po 
našich turistických altánech. Tentokrát bude celková délka trasy přibližně 8,6 km.

Program:
- 12:45  sraz účastníků u zámku (vchod na obecní úřad)
- 13:00  odchod přes Náves a Drahy k altánu Nový dvůr
- 14:00  odchod od Nového dvora přes Šraňky k altánu Bařinky
- 15:30  konec pochodu u altánu Bařinky a opékání špekáčků 
- 17:30  ukončení akce a individuální odchod zpět do Březolup

Pořadatelé (Obec Březolupy a KČT Chřibský lenochod) si pro zájemce z řad účastníků 
opět připravili vlastivědně-historicko-místopisné povídání.

V místě altánu „Bařinky“ bude připraveno ohniště, dřevo a pomůcky na opékání. 
Špekáčky, pečivo a další přílohy si musí návštěvníci přinést s sebou vlastní.



Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 7. 12. 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. Archiv zpravodajů najdete na www.brezolupy.cz
Děkujeme za poskytnuté fotografi e.


