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Slovo na úvod

Takže, vážení, už to začalo! Přijdu domů a cítím vůni vánočního cukroví, neklamný to znak 
nadcházejícího svátečního období plného vzájemného setkávání, rozjímání, hodnocení, ale 
i plánů či předsevzetí.

Nejinak je tomu nejspíše i u Vás doma, když především naše hospodyňky začínají zvyšovat 
své úsilí, aby bylo vše do Vánoc a do doby loučení se se starým rokem spojeného s oslavou pří-
chodu roku nového připraveno tak, jak má být.

V době, kdy budete číst tyto řádky, již budete mít nejspíše téměř vše připraveno a budou se 
dopilovávat poslední přípravy. Nejspíše už budete mít zajištěn i stromeček, kapra ve vaně nebo 
někteří už i na ledu v mrazáku, nejméně půlku cukroví už i „spapáno“…

A bohužel, stejně jako loni, tak i letos budeme muset konstatovat, že pro letošek je období 
konce roku svázáno a omezeno mnoha, dle mého názoru, nezbytnými opatřeními, která plynou 
z covidové situace nejen v naší zemi, ale i na celém světě.

Byť je naše vzájemné setkávání silně omezeno (a prosím, abychom tato omezení v rámci 
našich možností co nejvíce dodržovali, a ti z nás, kteří mohou, nechť se naočkují), nenechme 
si poklidné prožití svátků vánočních a mnohdy až bujaré loučení se s rokem starým spojené 
s vítáním roku nového virem vzít.

Ano, mnoho kontaktních akcí je zrušeno, případně silně omezeno. Ale v dnešní „moderní“ 
době plné technologií a  sociálních sítí se můžeme spolu podělit o  sváteční pohodu a oslavu 
Nového roku i jinak než přímým vzájemným kontaktem. A těšme se na dobu příští, kdy snad 
bude už vše více v pořádku a bez obav si budeme moci užít všeho, tak jak jsme zvyklí z doby 
předcovidové a jak to má být.

Rád bych tedy využil této možnosti k přání poklidného a veselého prožití svátků vánočních, 
vyhodnocení roku starého se závěrem nejlépe „výborný“ a nejen úspěšného vykročení, ale krás-
ného celého roku nového, a to všem našim spoluobčanům.

Dovolím si také poděkovat všem, kteří na různých pozicích od radních, resp. zastupitelů 
přes obecní zaměstnance či členy našich aktivních spolků, naše obecní spolupracovníky a do-
davatele po běžné spoluobčany bez „hodnosti“ pomohli obci k jejímu rozvoji v roce končícím, 
s vyslovením přání, že tomu tak bude i pro rok příští.

Extra poděkování samozřejmě těm, kteří tak činí nezištně, případně nad rámec svých pra-
covních či smluvních povinností, což už se dnes zase až tolik nenosí, a o to je to cennější.

Vážení, všem přeji veselé Vánoce a do nového roku vedle štěstí také stálé zdraví, pevné 
nervy a mnoho úspěchů v soukromém i veřejném životě.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce

V období září až listopad 2021 se konalo jedno zasedání zastupitelstva obce Březolupy, a to 
ve středu 29. září 2021. Zastupitelstvo se opět konalo ve sklepních prostorách víceúčelové haly 
z důvodu dodržení rozestupů zastupitelů jako opatření proti šíření koronaviru.

Zastupitelstvo dne 29. září 2021 schválilo:
• Průběh letošních březolupských hodů a dozvuků bez koronaomezení ze strany obce.
• Možnost poskytnutí zálohy pořadateli letošních hodů ve výši až 30 000 Kč a zajištění pokrytí 

ztrát z pořádání hodů.
• Navýšení příspěvku pro TS Březolupy na Spolkové centrum u střelnice o 63 000 Kč.
• Vánoční příspěvek pro obce postižené tornádem ve výši 50 000 Kč.
• Příspěvek pro zemřelé a zraněné hasiče „Výbuch v Koryčanech“ v celkové výši 10 000 Kč.
• Výroční mimořádné odměny, resp. fi nanční dar za rok 2021 pro starostu a neuvolněné za-

stupitele.
• Výroční odměny, resp. fi nanční dar za rok 2021 pro zaměstnance obce, účinkující a spolu-

pracovníky obce.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 

opatření č. 5/2021.
•  Delegování dalšího rozhodnutí o fotovoltaických elektrárnách (FVE) na střeše ČOV, byto-

vého domu Stará pošta a bytového domu Místní hospodářství s předpokládanou realizací ve 
2022 na rozšířenou radu obce.

• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 6/2021 zachycující rozhodnutí zastupitelstva 
z dnešního zasedání.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.
• Informace o stavu připravovaných a realizovaných investičních, resp. dotačních a projekč-

ních akcí.
• Informace o probíhajících kontrolách fi nančního a kontrolního výboru zastupitelstva.
• Orientační šetření kvality dětských pískovišť v Březolupech za účelem eliminace zdravot-

ních rizik vyplývajících z případné kontaminace písku.

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.



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 4

Z další činnosti v období od 8. září do 15. listopadu 2021 je níže uveden výběr nejdů-
ležitějších bodů (kromě záležitostí projednávaných v zastupitelstvu obce).

1. Souhlasila s navýšením mezd obecních pracovníků pro rok 2022 v průměru o 3 %.
2. Souhlasila s ořezem (v 1/3–2/3 výšky dle rozhodnutí arboristy) usychající lípy, a to z plo-

šiny odbornou fi rmou TOMI s cenou 3500 Kč (bez DPH), úklid zajistila obec.
3. Seznámila se ze závěry studentského testu kvality písku na pískovišti u MŠ a také v do-

padové ploše u  „bubliny“ na dětském hřišti za halou, který jako diplomovou práci 
zpracoval Mgr. Jiří Šimek. Test byl zaměřen na přítomnost cizorodých látek vznikají-
cích přítomností exkrementů zvířat. Pískoviště u MŠ bylo bez přítomnosti těchto lá-
tek, dopadová plocha (která ovšem neslouží jako pískoviště) byla drobně znečištěna. 
Dopadová plocha bude vždy na jaře před zahájením sezóny dezinfi kována vhodným 
přípravkem.

4. Schválila žádost SK Březolupy ve věci změny čerpání dotace z rozpočtu obce z důvodu 
nepotřebnosti hradit nájem hřišť pro zápasy a zmenšení nákladů na dopravu a navýšení 
nákladů na energie v souvislosti s provozem nových šaten. Částka přesunu je 20 000 Kč, 
celková částka dotace zůstane beze změny.

5. Starosta informoval o problémech s provozem na polní cestě od části Kozina k zahrád-
kářské kolonii. Část komunikace je vedena po soukromých pozemcích. Vlastník nesou-
hlasí s provozem nákladních vozidel, která najíždějí na jeho pozemky. Bylo dohodnuto 
přesunutí kontejneru na odpadky k lávce přes potok, čímž bude vyloučen provoz vozidel 
zajišťujících svoz TKO.

6. Schválila nabídku fi rmy Geometři s.r.o. Uh. Hradiště ve výši 4000 Kč (bez DPH) na pro-
vedení geodetických prací pro akci „Nástavba šaten pro sportovce“.

7. Rozhodla o schválení záměru na renovaci památníku obětem II. světové války s využitím 
dotace. Schválila nabídku na podání žádosti pro tuto akci od fi rmy Regionální rozvojové 
agentury Východní Moravy, Zlín, v ceně 8000 Kč (bez DPH).

8. Schválila cenovou nabídku na tisk obecního kalendáře pro rok 2022 od fi rmy Tiskárna 
Brázda, Hodonín, ve výši 105 Kč/ks (bez DPH) a dopravu v ceně 300 Kč (bez DPH) při 
objednání 100 ks kalendáře. Prodejní cena byla stanovena na 130 Kč/ks.

9. V sobotu 16. 10. 2021 dopoledne proběhla návštěva družební obce Brezolupy jako sou-
část akce „Rybník Hluboček, společná prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezo-
lup“. V odpoledních a večerních hodinách se pak delegace z Brezolup zúčastnila březolu-
pských hodů. Obě akce byly s pohoštěním z fondu SK.

10. Seznámila se s  okamžitou výpovědí auditora Ing. Ivana Kučery, Uherské Hradiště, ze 
zdravotních důvodů. Starosta zkusil zajistit jiného komerčního auditora, to se nepodaři-
lo. Obec využila nabídku Zlínského kraje, který nám auditora zajistil.

11. Rozhodla, že beseda s dříve narozenými spoluobčany se letos uskuteční, a  to v neděli 
14. 11. ve víceúčelové hale. Akce proběhne pouze v případě, že to umožní proticovidová 
opatření.

12. Rozhodla, že uplatní dohodu s  ředitelkou ZŠ a MŠ Březolupy Mgr. Miroslavou Chla-
chulovou a pro školní rok 2022/23 bude vypsáno výběrové řízení na pozici nového ře-
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ditele s nástupem od 1. 8. 2022. Místostarosta byl pověřen, aby kontaktoval Zlínský kraj 
a zjistil podmínky pro vypsání konkurzu.

13. Rozhodla o zadání dotačního managementu opětovně fi rmě ND Agentura Zlín, s.r.o., 
s cenou 62 960 Kč (žádost 1990 Kč, odměna při dotaci 5 %, max. 45 000 Kč, dotační 
management 15 970 Kč, vše bez DPH) pro znovuzpracování žádosti o  dotaci na akci 
„DS 2017 – MK Čístré“. Cena za opětovnou žádost je nižší než za první a ostatní položky 
zůstaly podle první žádosti.

14. Rozhodla o zadání projektové dokumentace akce „ČOV a kanalizace Březolupy, II. etapa“ 
Ing. Lence Vyoralové, Zlín, s cenami: dokončení stupně DÚR 56 000 Kč a  inženýring 
68 000 Kč. Zpracovatelka není plátcem DPH.

15. Na základě doporučení zpracovatele dotačního managementu rozhodla o změně původ-
ní názvu akce „Malý sál + kabiny SK Březolupy – nástavba 2. NP“ na nový: „Trénin-
kový sál – nástavba 2. NP šaten pro sportovce“. Nový název bude již uveden ve staveb-
ním povolení. Rada si je dále vědoma, že obec bude muset vrátit poskytovateli dotace 
SK Březolupy, z. s. v požadované výši fi nanční prostředky za střechu, která byla dotačně 
podpořena při stavbě 1. NP budovy.

16. Seznámila se a vzala na vědomí informaci o zdražení elektrické energie od dodavatele 
NWT energy, a. s., od 27. 11. 2021 z cca 1,4 na 4,5 Kč/kWh za obchodovatelnou část 
elektřiny. Obec se pokusí zajistit jiného, levnějšího dodavatele.

17. Stanovila priority na zřízení fotovoltaických elektráren s bateriovým úložištěm a případ-
ně i s nabíječkou na automobily s dotací na obecních objektech v pořadí: ČOV, BDSP 
a BDMH. Způsob fi nancování bude určen podle dalších upřesnění, resp. nabídek.

18. Stanovila výši nájemného nově rekonstruovaných bytů na zdravotním středisku ve výši 
1,5násobku nájemného na BDMH.

19. Seznámila se s návrhem Charity Uh. Hradiště na výši doplatku k dotaci Zlínského kraje 
pro zajištění odlehčovacích služeb, domácí pečovatelské služby, který se pro naši obec 
(podle počtu obyvatel) předpokládá ve výši 13 431 Kč. Rada zapracuje tuto částku do 
návrhu rozpočtu pro rok 2022. U obdobné odlehčovací služby PAHOP rada ponechá 
případnou podporu na rok 2022 na zvážení komise JUDr. Hoferkové.

20. Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nenávratného fi nančního příspěvku, uza-
vřené dne 24. 6. 2021 pod číslem CZ/FMO/6c/055 s Regionem Bílé Karpaty pro akci 
„Rybník Hluboček, společná prezentace dědictví Březolup a  Brezolup“. Důvodem do-
datku byla změna pozemku (nově p.č. 339, k. ú. Brezolupy) pro umístění laviček v obci 
Brezolupy na Slovensku.

21. Schválila Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví 
ČR-ÚZSVM pro stavbu prodloužení vodovodního řadu č. III – 1 v lokalitě Nad zámkem 
(po plánované OC) v jejich pozemku.

22. Projednala návrh svislého dopravního značení pro omezení vjezdu na MK „U Zámku“ 
od silnice III/49710. Omezení je nutné z důvodu zamezení dlouhodobého stání vozidel 
na parkovišti u zámku. Před podáním žádosti bude ještě třeba určit přesný text na dodat-
kové tabulce pod zákazem vjezdu všech vozidel.

23. Vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Březolupy za školní rok 2020/21.
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24. Rozhodla o opětovném podání žádosti o dotaci na akci „DS 2017 – MK Čístré“ u POV 
MMR a doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení v této věci.

25. Seznámila se s rozsahem prací při opravě márnice. Některé práce prováděli pracovníci 
obce, nad rámec projektu byla provedena výměna celého krovu a stropu. Celková cena 
nepřekročila předpokládanou hodnotu podle smlouvy o dílo.

26. Rozhodla z  důvodu odstoupení uchazečů se dvěma nejnižšími cenami a  vysoké ceně 
v pořadí třetího uchazeče akce „Rekonstrukce historického parku v Březolupech“ o zru-
šení veřejné soutěže. Dále rozhodla o vypsání nového VŘ začátkem roku 2022 s využitím 
stejného poskytovatele této služby – IS projekt, s. r. o. Uh. Brod. Dále rada rozhodla 
o provedení kácení stromů z  tohoto projektu již koncem roku 2021 mimo projekt na 
náklady obce.

27. Společně se zástupci vedení ZŠ, MŠ a školní jídelny projednala uvedený návrh rozpočtu 
na rok 2022, střednědobého výhledu do roku 2024 a předpokládané plnění rozpočtu za 
2021 a všechny dokumenty po drobné úpravě doporučuje ke zveřejnění.

28. Projednala se zástupci průběh pandemie koronaviru v ZŠ a MŠ. Je třeba zlepšit zejména 
informovanost rodičů při nástupu a ukončení karantény v případě celých tříd. Zástupci 
ZŠ si stěžovali na problematickou spolupráci s KHS Zlín při řešení problémů s karanté-
nou. Dále proběhla debata ve věci dlužných částek za obědy a školné. Bylo dohodnuto, 
že v obdobných případech bude nejpozději do 3 měsíců informována obec, která bude se 
ZŠ spolupracovat při vymáhání dluhů.

29. Zabývala se případným zrušením obecních akcí z důvodu zhoršené pandemické situaci 
v obci. Postupně bylo rozhodnuto o zrušení setkání se dříve narozenými občany, obecní 
zabijačky i vánočního jarmarku.

30. Rozhodla o  zadání zpracování projektové dokumentace akce „Zajištění stability sva-
hu místní komunikace Březolupy – Horní Šraňky“ Ing. Jiřímu Škrabalovi, Želechovice 
n. Dř., s cenou 122 210 Kč (vč. DPH).

31. Vybrala jako zhotovitele prací akce „Využívání srážkových vod – II. etapa, Březolupy – 
zdravotní středisko, resp. zámek“ fi rmu TUFÍR, spol. s. r.o. Kunovice, která podala nejlev-
nější cenovou nabídku do výběrového řízení na tuto akci ve výši 1 681 866,16 Kč (vč. DPH).

32. Seznámila se s nabídkou současného dodavatele elektrické energie pro obecní objekty od 
fi rmy NWT a.s. Zlín na úpravu cen od 1. 1. 2022 a změnu smlouvy na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Po konzultaci s Energetickou agenturou Zlínského kraje 
rada rozhodla o přijetí jejich nabídky s novou cenou 3280 Kč/MWh (bez DPH), včetně 
změny na dobu neurčitou. Platí i pro odběrná místa naší ZŠ a MŠ.

33. Rozhodla z  důvodu zvyšujících se cen energií (elektřina i  plyn) o  navýšení záloh pro 
nájemníky v obecních objektech od 1. 1. 2022 o cca 40 %.

34. Rozhodla o vypsání výběrového řízení na zřízení a provozování části optické sítě v obci 
Březolupy v úseku „Kemp – Koliba – Zámek“ s předpokládaným zprovozněním v jarních 
měsících roku 2022.

35. Rozhodla o  zadání zpracování žádosti pro získání dotace od Ministerstva obrany ČR 
akce „Renovace památníku II. světové války“ u Regionální rozvojové agentury Východní 
Moravy Zlín v ceně 8000 Kč (bez DPH). Možná výše dotace je 50 %.
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36. Seznámila se s  informacemi o  možném získání dotace na podporu akce „Sportoviště 
a tribuny Březolupy“ u NSA. Místostarosta informoval o jednání s fi rmou ND agentura, 
s.r.o. Zlín o možném zajištění dotačního managementu. Jeden subjekt nemůže v jednom 
kalendářním roce podávat dvě žádosti u NSA. Obec má již rozpracovanou žádost na akci 
„Tréninkový sál – nástavba 2.NP šaten pro sportovce“, kterou bude podávat v roce 2022. 
Rada proto rozhodla, že podpoří podání žádosti některému ze spolků v obci již v roce 
2022. Žadateli obec garantuje úhradu všech nákladů nad výši přiznané dotace vč. přípra-
vy akce.

37. Schválila dodatečné práce vzniklé při realizaci kamer u BUS Terminálu (lokalizace a pro-
dloužení HDP trubek) v ceně 4900 Kč. Práce prováděl Jaroslav Ševeček, Březolupy.

Ing. Radek Berecka, místostarosta obce

28. října jsme si připomněli vznik Československé republiky.
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50 let
Carban Alois
Hubáček Josef
Viceníková Šárka
Žaludková Jarmila

60 let
Berecka Miroslav
Davidová Marcela
Turková Miroslava

65 let
Herodes Zdeněk
Jurčová Ludmila
Smolková Irena

70 let
Andrýsek František
Čejka Ivan
Fusek František
Hubáček Stanislav
Švábková Anežka
Vajdíková Růžena

75 let
Bednařík Jiří
Hubáček Jindřich
Svobodová Anna

80 let
Ohnutek Jiří
Tomek Stanislav

85 let
Bernatíková Anna

90 let
Janát Jaroslav

Jubilanti leden – březen 2022

Ačkoliv prožíváme obtížné období, uskutečnila se ve škole celá řada akcí.
Během školního roku absolvují všichni žáci školy výukový program Etická výchova reali-

zovaný Centrem pro rodinu Vizovice. Program je zaměřený na rozvoj osobnosti, mezilidské, 
partnerské a rodinné vztahy a prevenci sociálně patologických jevů.

Naše škola nadále pokračuje v projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, které 
vedou žáky k ochutnávání zdravých potravin a jejich zařazení do jídelníčku.

V měsíci říjnu navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště v Uherském Hradišti. Prověřili si 
své znalosti dopravních značek, zopakovali si, jaká je povinná výbava jízdního kola. Nedílnou 
součástí výuky byla jízda na kole. Všichni uspěli a získali průkaz cyklisty.

I přes nepřítomnost některých žáků proběhl podzimní sběr papíru, výtěžek bude použit pro 
potřeby žáků školy.

Dále se uskutečnila školní kola soutěží Bobřík informatiky a matematické Pythagoriády.
V měsíci listopadu mezi žáky 9. ročníku zavítaly pracovnice z Úřadu práce v Uherském Hra-

dišti. Vzhledem k epidemiologickému opatření nemohli žáci úřad práce navštívit, jak tomu bylo 
zvykem v předchozích letech. Během dvou hodin si žáci napsali test o profesním zaměření, sdě-
lili zájem o střední školy a svá budoucí povolání, zhlédli video s ukázkami různých řemesel. Na-
konec obdrželi atlasy středních škol, ve kterých se učili orientovat (najít si danou školu a obor).

Žáci 9. ročníku se zúčastnili Technického jarmarku, jehož smyslem je zvýšit motivaci žáků 
ke studiu technických oborů, ukázat jim provozy fi rem a představit vzdělávací instituce, které je 
mohou na technické profese připravit. Akce začala na Střední škole MESIT v Uherském Hradiš-
ti, kde žáci absolvovali přednášku o škole a prohlídku výrobních hal a průmyslových částí areálu 

Ze života naší školy

Janát Ja
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MESIT, měli možnost zhlédnout, jak se vyrábějí nejmenší přístroje do letadel a další výrobky 
z kovu. Dokonce si vyzkoušeli programování minirobotů a 3D tiskárnu. Poté bylo žákům před-
staveno pracovní prostředí v rodinné fi rmě KOVOKON v Kunovicích, jejímž hlavním oborem 
je kovoobrábění. Všichni si jarmark užili a třeba mnohým pomůže při výběru jejich budoucí 
školy.

Žáci 8. ročníku se zapojili do projektu Sdílení dílen. Každý měsíc vyjedou v  doprovodu 
pana učitele Masaříka na celé dopoledne do prostor Střední školy MESIT v Uherském Hradišti, 
kde si pod vedením učitele odborného výcviku pana Ptáčka zhotoví výrobek, který si následně 
odnesou domů. Po seznámení s  instrukcemi, jak zacházet s  nářadím a  přístroji, dostali žáci 
plánek s rozměry výrobku, všechen potřebný materiál a následně si vyrobili ptačí budku. Cílem 
projektu je rozvíjet manuální zručnost a dovednost u žáků.

Čas plyne jako voda, ani se tomu nechce věřit, a zanedlouho jsou tu Vánoce a s nimi konec 
roku 2021. Poté vstoupíme do roku 2022 a s ním nás čekají nové začátky. Přejeme všem spoko-
jené vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví a mnoho šťastných dnů.

Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka ZŠ a MŠ Březolupy

Je Březnice potokem, nebo už řekou?

1. Úvod
Odpověď na otázku z názvu článku není snadná a pravděpodobně nebude zcela zodpověze-

na ani po jeho přečtení. Tedy pokud Vám na to nebudou údaje v něm uvedené stačit. Tento můj 
článek bude tentokrát opět z oboru vlastivědy a místopisu, a to doslova. Bude totiž o největším 
vodním toku v naší obci a jejím nejbližším okolí. O vodním toku, který dříve více a dnes již 
méně ovlivňuje přímo naše životy.

2. Několik statistických údajů
V této části článku uvedu pár údajů, které se mi o Březnici podařilo zjistit v různých prame-

nech: správce tohoto toku, tj. Povodí Moravy s. p., vesnice, nad níž pramení, tedy obec Březnice, 
Wikipedie a jiných. Celková délka toku je 24,8 km, plocha jejího povodí 124,9 km2, průměrný 
průtok 0,38 m3. Pro srovnání má přibližně poloviční délku než řeky Dřevnice nebo Olšava, po-
vodí má dokonce pouze čtvrtinové. Od pramene po Březolupy je Březnice pstruhovou vodou, 
dále pak je označována jako mimopstruhová.

Povodí obsahuje celý, nebo velkou část, katastr těchto obcí: Březnice, Bohuslavice, Ša-
rovy, Březolupy, Bílovice, Zlámanec, Svárov, Kelníky, Velký Ořechov, Částkov, Nedachle-
bice, Mistřice, Topolná, Kněžpole, Komárov, Karlovice a Lhota. Když si seznam pozorně 
přečtete, jsou tam téměř všechny obce Mikroregionu „Za Moravú“, kterého je naše malebná 
dědina součástí. Současně pak jsou v povodí Březnice všechny vesnice, s nimiž máme spo-
lečnou hranici katastrálního území. Březolupy pak při „troše fantazie“ leží téměř uprostřed 
tohoto povodí.
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Vodní tok Březnice v zimě u nás v Březolupech
3. Putování od pramene po Březolupy

Naši cestu nemůžeme samozřejmě začít jinde než na místě, kde vodní tok Březnice pra-
mení. Je to ve Vizovických vrších severovýchodně nad stejnojmennou obcí v nadmořské výšce 
405 m n. m. Má celkem třináct pramenišť, která mají dokonce svá jména. Prameny jsou  převáž-
ně v listnatém porostu, krajina je zvlněná a na horním toku převládá bystřinné proudění. Z lesa 
vytéká říčka do obce Březnice a protéká jí jihozápadním směrem. Mezi větší přítoky patří tyto: 
od „Filmových ateliérů“ a čtvrti „U Majáku“.

Další přítok, z lesa mezi Salaší a Majákem, je přesně na hranici katastrů obcí Březnice a Bo-
huslavice. Jak přitéká směrem ke druhé z vesnic, ztrácí rychlost proudění, které se tak mění na 
říční. Koryto se na začátku Bohuslavic rozšiřuje a nachází se zde první regulovaný úsek potoka. 
Mezi významnější přítoky zde patří tři menší postupně přitékající od hřebene mezi obcemi 
Bohuslavice a Doubravy. Dále pak jeden další od obce Salaš.

U části poeticky zvané „Ráj“, která je ještě součástí obce Bohuslavice, přechází říčka do nej-
menšího katastrálního území na jejím toku, Šarov. Aby se to trošku vyvážilo, tady se do ní 
vlévá první větší přítok, a to Lhotský potok tekoucí od stejnojmenné obce. Další, naopak menší 
přítok, odvodňující pozemky nad obcí směrem ke Lhotě, se pak připojuje téměř na konci pouti 
říčky katastrem obce Šarovy.

4. Potok v katastru naší vesnice
Na konci Šarov, nedaleko místní části Březolup „Lapač“, v nadmořské výšce 222 m n. m. 

přechází potok Březnice do katastrálního území naší vesnice. Postupně do něho přitékají dva 
levostranné přítoky nepříliš velké vydatnosti. První je v části „Lapač“ od hřebene nad Zláman-
cem, druhý pak svodnice od hradu Šarova, která je však pouze občasným tokem.
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Od konce Bohuslavic opět tekl potok v  přirozeném stavu, tj. meandroval v  terénu. Ten-
to jeho stav končí u mostu v části „Zelnice“, přibližně 150 metrů před dalším významnějším, 
tentokrát pravostranným přítokem, kterým je Hlubočský potok pramenící mezi obcemi Lhota 
a Karlovice. Na něm se nacházejí jediná současná umělá díla v našem katastru. Rybník Hlu-
boček vybudovaný v 60. letech 20. století, revitalizovaný v roce 2020 a nový letos vybudovaný 
rybník Lesů ČR. Nedaleko od jejich soutoku se od toku Březnice odděloval dlouhá léta mlýnský 
náhon, který byl veden po levém břehu potoka pod místní částí „Kozina“.

 

Soutok Březnice a Hlubočského potoka
Pak regulovaný (k regulaci, tj. napřímení a zkapacitnění toku Březnice, u nás došlo v letech 

následujících po poslední velké povodni roku 1958) tok Březnice prochází zastavěnou částí obce 
a nedaleko místa, kde přecházel přes Březnici mlýnský záhon, tzv. vantroky, přitéká malý potůček 
od zámeckého parku. Tento odvádí vody z hřebene v části „Čertoryje“ přes bývalou skládku a je 
z velké části zatrubněn. Dalším přítokem, který je dokonce veden pod zemí v potrubí téměř v celé 
své délce, je potůček od lesíka „Remíza“, který se nachází severně nad obcí. Nedaleko pak, v místě 
lávky v části „Zápolí“, potok po 2140 metrech regulace přechází opět do přirozeného stavu.

Na konci své pouti naším katastrem do potoka, nedaleko mostu vedoucího k části obce „U pá-
lenice“, opět zaúsťoval výše zmiňovaný mlýnský náhon, který napájel dva březolupské mlýny. 
Horní, stojící nedaleko zámku, a dolní, který stál v místě ubytovny v kempu. Oba dva postupně 
ve 20. století přestaly plnit svou funkci a přestaly být používány. O tom ale někdy příště v článku 
o mlýnech a mlynářích v naší obci a okolí, který je v mém edičním plánu prozatím bez termínu 
vydání. Jen tak pro zajímavost na potoku Březnici bylo celkem šest mlýnů: v Bohuslavicích, Ša-
rovech, u nás dva, v Bílovicích a ve Včelarech. A už nás čeká pouze poslední pravostranný přítok 
v části obce „Buchlov“, který teče z hřebene od lokality „U Kameňa“. Pak nás už v místě nejnižší 
nadmořské výšky našeho katastru 194 m n. m. říčka Březnice opouští a teče směrem k Bílovicím.
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5. Od Březolup po soutok s řekou Moravou
Potok Březnice přitéká k obci Bílovice a v místě mostu vedoucího ke družstvu začíná opět 

jeho regulované koryto. To pak pokračuje až do místa konce jeho cesty, tj. po soutok s řekou 
Moravou. Pod mírným kopcem na začátku obce přitéká zleva největší přítok říčky, a  to Zlá-
manecký potok, který pramení východně od této obce. Spolu se svými přítoky Částkovským 
a Lipinským potokem a dalšími bezejmennými toky, které pramení pod hřebenem Prakšické 
vrchoviny, přivádí do Březnice největší množství vody.

Říčka pak protéká celou obcí Bílovice a v její místní části Včelary se stáčí k severu a velkým 
obloukem obtéká obec Kněžpole. Protéká v blízkosti Kněžpolského lesa a téměř na konci své 
pouti jsou jeho vody posíleny ještě dvěma většími přítoky. Nejdříve se připojuje levostranný 
bezejmenný tok pramenící v  Mistřicích, nakonec pak potok Burava pramenící mezi obcemi 
Oldřichovice a Karlovice a tekoucí nedaleko Topolné.

Pak už se v blízkosti Jarošova, místní části města Uherské Hradiště, v tichosti noří všechny 
vody z naší oblasti do nesrovnatelně vodnatější řeky Moravy. Tam dočasně končí jejich pouť 
dlouhá téměř 25 kilometrů, aby dál pokračovaly společně s ostatními vodami ze vzdálených 
Jeseníků, části Beskyd, Javorníků, Vsetínských, Hostýnských a části Vizovických vrchů. Z Mo-
ravy putují do Dunaje, s ním pak do Černého moře a dále do moře Středozemního. A nakonec 
možná voda z „naší“ Březnice dorazí až buď do Indického, nebo Atlantického oceánu.

6. Závěr
Březnice je při běžném stavu potok, někdy bych dokonce řekl spíše malý potok. Při příva-

lových deštích (naštěstí pouze několikrát za desetiletí), kdy je koryto plné, se mění na docela 
velkou řeku. Pojmenování říčka je tak co do její velikosti vlastně něco mezi tím. Ve většině 

Meandry Hlubočského potoka
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citovaných zdrojů se sice mluví o řece Březnici, ale já přesto asi zůstanu u pojmenování potok, 
které nejčastěji automaticky používám. A jak tomu bude po všech získaných informacích u Vás?

Tolik v krátkosti další vlastivědný výlet po nedalekém okolí na naší krásné Moravě. Doufám, 
že jste se při něm něco nového dozvěděli nebo si aspoň příjemně početli.

Autorem fotek použitých v článku je Marek Michalík, kterému tímto děkuji za jejich po-
skytnutí.

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

Koncert spřátelených sborů

Hlavním cílem Chrámového sboru Březolupy je zabezpečení zpěvu a  hudby převážně 
svátečních mší svatých v rámci církevního roku a jednou měsíčně hudební a pěvecké dopro-
vázení při nedělní bohoslužbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Chrámový sbor má za sebou již několikátou sezónu a téměř každoroční mezník, který se 
nám vryje do paměti. Jeden z nich je z roku 2012, kdy jsme měli nádhernou příležitost zpívat 
při oslavě 100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. Mezi 100členným 
smíšeným sborem z různých koutů republiky bylo zastoupeno i několik zpěváků ze starobo-
leslavského Chrámového sboru VÁCLAV. Tam vznikl náš první společný kontakt a pozvání. 
O třetí velikonoční neděli 2013 jsme již hostovali ve Staré Boleslavi a doprovázeli mši svatou 
v krásné bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Celá neděle byla velmi emotivní. Nejen zážitek 
z baziliky a palladia země české, ale také prohlídka baziliky sv. Václava, kaple sv. Klimenta 
a na závěr návštěva zámku v Brandýse nad Labem. Dodnes máme všechny prožitky v živé 
paměti. S paní sbormistryní Marii Nohynkovou jsme se spřátelily, vyměňovaly jsme si zkuše-
nosti a skladby. Společně jsme pak opět zpívali při slavnostech 1150. výročí příchodu sv. Cy-
rila a Metoděje na Moravu na Velehradě, ještě v tomtéž roce 2013. Uběhlo pár let a naskytla 
se příležitost oplatit pozvání Staroboleslavským při jejich cestě na Moravu. 28. října letošního 
roku jsme uspořádali společný „Koncert spřátelených sborů“, tentokrát v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Březolupech.

Dle ohlasů posluchačů tento koncert patřil mezi top koncerty, které jsme u nás uskutečnili, 
což nás moc těší, obzvláště v této složité době, kdy odpadají všechny zajímavé projekty. Ovace 
vestoje byly velikou odměnou. Kromě jiných krásných poděkování bylo i jedno od posluchačů 
z Prahy, kteří se vyjádřili, že bychom mohli hned vystupovat i v chrámu sv. Víta v Praze.

Chci tímto poděkovat všem členům Chrámového sboru VÁCLAV, členům našeho chrá-
mového sboru, skvělým muzikantkám, našim sólistům a v neposlední řadě za podporu i panu 
faráři P. Mgr. Janu Liškovi a Obecnímu úřadu v Březolupech.

Ráda bych Vám všem popřála pevné zdraví, radostné a požehnané svátky vánoční a vše 
dobré i  v  následujícím roce 2022. Na Vaši přízeň se těšíme i  v  dalších letech. Nebojte se 
a přijďte mezi nás. Zkoušíme vždy v neděli od půl sedmé na březolupské faře a nemáme žádný 
generační problém. Je nám spolu dobře.

za Chrámový sbor Březolupy Míla Provazníková, sbormistryně
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Chrámový sbor VÁCLAV ze Staré Boleslavi se sbormistryní Marií Nohynkovou

Chrámový sbor Březolupy se sbormistryní Mílou Provazníkovou

Březolupské překvapení

Tak jako každým rokem jeli jsme i letos na Dušičky uctít památku manželových rodičů 
a setkat se s rodinou. Setkání s členy rodiny v nás pokaždé znovu vyvolá pocit, že i když žijeme 
relativně daleko, právě tady je kus našeho domova. Nebylo tomu jinak ani letos, i když něco navíc 
se před námi nečekaně objevilo. Text na malém plakátku zval obyvatele Březolup i okolí do kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie na „Koncert spřátelených sborů“. Vůbec jsme nezaváhali, odložili 
odjezd do Prahy a zašli do místního kostela. To, čeho jsme tam byli svědky, nás velice překvapilo. 
Chrámový sbor Březolupy se absolutně nenechal zastínit profesionálním, velmi uznávaným Chrá-
movým sborem VÁCLAV ze Staré Boleslavi. Celý koncert pod vedením Marie Nohynkové a Míly 
Provazníkové měl nejen vysokou uměleckou úroveň, ale dokázal svým výborně složeným progra-
mem vyvolat výjimečně působivou atmosféru. Střídání sborů i vynikajících sólistů vygradovalo ve 
společném závěru skladbou Antonia Vivaldiho „Gloria“. Byla to nádhera!!!

Obdiv k umělcům, kteří podali opravdu nadstandardní pěvecký výkon, ocenili lidé v zapl-
něném kostele. A my jsme si k těm hezkým pocitům, které si vždy z Moravy odvážíme, přidali 
i tento velmi ojedinělý zážitek.

Olga Ambruzová
(Redakčně zkráceno. S celým textem se můžete seznámit na webových stránkách obce.)
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V  neděli 5. 12. prošla naší obcí mikulášská družina. Mikuláš, andělé a  čerti zaklepali na okno 
u 44 rodinných domů a obdarovali trochou dobrot 95 dětí.

Blíží se nejkrásnější svátky roku „Vánoce“,
na které se těšíme všichni a malí nejvíce…
Již Mikuláš se svou družinou k nám zavítal
a dárky hodným dětem věnoval.

Teď těšíme se na stromeček
a také na to, co přinese nám Ježíšek.
Zda přečetl si naše tajná přání,
která jsme dali na okno?

Rodina se sejde u vánočního stolu
na velký svátek „Štědrý den“,
kdy po týdnu plném příprav, pečení a spěchu
září všem oči klidem a láskou navzájem.

Děti spěchají s večeří a napínají uši,
aby nepřeslechly zvoneček, co ohlašuje čas,
že Ježíšek donesl stromeček
a nejen to, ale dárky pod ním zas,
které potěší srdce každého z nás…

A zvony našeho kostela zvou na půlnoční,
kde nejstarší nápěv koledy zní:
„Nám, nám, narodil se.“

Vánoce

MUDr. Anna Otrhálková
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Slovo z fary

Vánoce – voňavé, bílé a třpytivé …
Kolik přívlastků, kolik krásných slovních spojení umíme napsat a  říct při vzpomínce na 

Vánoce. Při vzpomínce na tu neopakovatelnou atmosféru, která je naplněna vůní jehličí, skořice 
a vanilky, vůní domova a svařeného vína, atmosféru, která dýchá klidem a láskou, teplem srdce 
a něžností duše. Tehdy více než kdy jindy vnímáme úsměv i objetí, vnímáme naprosto obyčejné 
lidské city, které jsou pro člověka tak samozřejmé jako slunce na obloze během dne a měsíc bě-
hem noci a které se z našich životů jaksi vytrácejí a stávají se vzácným zbožím s nevyčíslitelnou 
hodnotou. Vánoce přicházejí v podobě malého Ježíška, který uložený v jeslích v lásce a tiché 
noci sní svůj krásný dětský sen. Tehdy se rozechvějí naše srdce a do ticha vyloudí jemné tóny 
lásky, porozumění a tolerance. Vyloudí hudbu v rytmu našeho lepšího „já“, v rytmu našich krás-
nějších vlastností, které jsou během roku velmi často ukryty někde hluboko v nás. Vánoce bílé 
a voňavé, Vánoce s dotekem andělských křídel a splněných dětských snů. Miluji Vánoce ne pro 
dary a dárky, ale pro pohodu a klid, kterou vyzařují všude kolem. Vždyť už při vyslovení tohoto 
slova vnímáme ten zvláštní pocit klidu, který se rozhostí všude kolem nás. Mám je rád hlavně 
pro jejich lidské hodnoty a  atmosféru očekávání narození Spasitele. Stále toužím po tichých 
a klidných Vánocích, po praskajícím ohni v krbu a vůni medovníku, po radosti v dětských očích 
a překvapení dospělých, kteří nečekají pod stromečkem nic, a vždy se těší nejvíce. V uších mi 
znějí známé koledy a v mysli se mi promítají Vánoce mého dětství. Jako nejkrásnější fi lm běží 
před očima ta léta, která nám nikdo a nic nevrátí, lidé, kteří byli naší součástí a kteří patří k nám 
a našim rodinám navždy. Vidím tu radost v očích prarodičů, když jsme si jako děti našli pod 
stromečkem vysněný dárek. V poslední době se mi ale zdá, že někdy voněly Vánoce jinak. Zdá 
se mi, že nám zevšedněly mnohé vzácné poklady dětství… A proto se snažím prožít Vánoce tak, 
abych v srdcích lidí zapaloval oheň lásky a klidu, abych rozdával klid a pocit štěstí. Až potom 
to jsou ty pravé VÁNOCE. Vánoce bílé a andělské, voňavé a třpytivé, kdy se naše sny promění 
ve skutečnost.

Žijeme zvláštní dobu, jsme konfrontováni s onemocněním, které trápí nejen naše tělo, ale 
rozděluje i rodiny, přátele a kamarády a vnáší neklid do vztahů. Pandemie nahlodává to, co bylo 
kdysi pevné, a neklid rozděluje to, co bylo spojeno poutem lásky. Proto Vám všem do nastávají-
cích a očekáváných vánočních dnů přejeme, ať jsou naplněny zdravím, úctou člověka k člověku, 
ať jsou plné obyčejných a krásných lidských citů. Ať opět nalezneme cestu jeden k druhému 
a nedělíme se na očkované a neočkované, pozitivní a negativní. Přejeme Vám, aby Láska naro-
zená v Betlémě vnesla do každé vteřiny Vašich dnů vnitřní sílu a stálý smysl pro radost z malých 
i velkých věcí života. Abyste za své dobro dostali jen dobro a za lásku jen lásku, aby byly Vaše 
Vánoce naplněny klidem a pohodou v kruhu lidí, kteří Vás milují. Přejeme Vám požehnané, 
šťastné, veselé a voňavé Vánoce, hodně zdraví, životní jiskry, lásky a potěšení z nejbližších a lidí 
blízkých Vašemu srdci. A rok 2022 ať nám všem přinese pevnější víru a naději.

P. Jan Liška
P. Tomasz Żurek

br. František Šary
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Vánoční podarúnok

Vánoční balíček je mezi dárci i  obdarovaný-
mi oblíbenou jednorázovou akcí, která se datuje 
od roku 2008 a  spočívá v  obdarování konkrétního 
ukrajinského dítěte českým dárcem. Díky dlouhole-
té spolupráci s  ukrajinskými partnery, kteří zabez-
pečují výběr dětí z dětských domovů a sociálně sla-
bých rodin, se mohou čeští dárci rozhodnout, komu 
by rádi udělali radost. Pro řadu dětí a jejich rodiny 
představuje balíček výraznou materiální pomoc, 
díky které mohou ušetřit peníze a koupit potraviny 
nebo uhradit poplatky za energie nebo nájem. Pro 
děti, které nežijí se svými rodiči, je balíček symbo-
lickým gestem, že v  jiné části světa žijí lidé dobré 
vůle, kteří na ně myslí. Březolupská farnost se do 
této akce zapojuje pravidelně od roku 2015. Dárky 
dosud připravila pro 23 dětí, 10 děvčat a 13 chlap-
ců. Díky Vaší štědrosti bylo proinvestováno celkem 
43 809 Kč, z toho letošní částka byla krásných 9000 Kč.

Děkuji všem, kteří pomohli rozzářit dětské oči 
a zapálit jiskřičku naděje, lásky a víry.

Věra Polášková

 První svaté přijímání 
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Tříkrálová sbírka 2022 bude po roční přestávce 

opět kontaktní
Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. V minulosti chodily chudé děti pře-

vlečené za tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří ve formě písmen 
K+M+B, za což byly obdarovány. A tuto tradici obnovila v roce 2000 Charita České republiky ve 
formě Tříkrálové sbírky, která se záhy stala největší sbírkou v České republice.

Dnes opět přicházejí malí i  velcí koledníci do našich domácností, křídou označují naše 
obydlí a přinášejí poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. V roce 2022 k nám přijdou 
v období 1.–16. ledna, přičemž konkrétní termíny si města a obce našeho regionu stanoví samy. 
Požehnání tří králů mělo v minulosti ochraňovat stavení i ty, kteří v něm přebývali, a v neleh-
kém období, které v posledních letech zažíváme z důvodu pandemie, možná ještě více rezonuje 
to, že znamení na dveřích vymezovala také prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy 
přívětivého světa. Proto děkujeme Vám všem, že svým darem přinesete trochu té „sociální spra-
vedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece jen více než většina z nás. A doufáme, že výtěžek z kole-
dování bude u nás na Slovácku opět jeden z nejvyšších v celé republice.

„Projekty, které chceme podpořit ze sbírky v roce 2022, jsou: Domácí hospic Antonínek, přímá 
pomoc občanům Uherskohradišťska, obnova vozového parku pro terénní služby a samozřejmě jsme 
schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu, která se vyskytne,“ uvedl Dalibor Jirásek, projektový 
manažer Charity Uherské Hradiště. A Marcela Kokoliová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, dodává: 
„Hlavně věříme, že po roční odmlce, kdy jsme z důvodu Covidu mohli koledovat pouze virtuálně, 
případně u obchodních center, Vás opravdu všechny navštívíme osobně.“

Charita Uherské Hradiště

Z knihovny

Venku je bílo a sněží. Já sedím doma v teple u počítače a už zase píšu do vá-
nočního čísla Březolupského zpravodaje. A přemýšlím. Ten rok tak strašně rychle 
utekl. Nebo se mi to jen zdá? Vždyť to není tak dávno, co jsem kupovala dárky 
vnoučatům, rodině. A snad ne ani lusknutím prstů je kupujeme znovu.

V hlavě mám plno myšlenek: Jaké cukroví napéct? Co nového navařit, až se všich-
ni sejdeme? A hlavně jak to všechno přežít ve zdraví a bez medikamentů na nervy?

Věřím, že v tom nejsem jediná. Všichni se snažíme udělat si vánoční svátky co 
nejkrásnější, nejklidnější, nejradostnější, prožité se svou rodinou, dětmi, vnouča-
ty. S některými členy se bohužel u vánočního stolu už nesejdeme. Ale i jim bude 
patřit naše vzpomínka. Rok je prostě hrozně dlouhý a nikdy nic není tak, jak bylo.

Proto všem přeju ty nejkrásnější Vánoce prožité v rodinném kruhu a v novém roce 2022 
hodně zdraví, lásky a spokojenosti. V naší knihovně se s Vámi všemi budu ráda i nadále setká-
vat. Snad už stihneme i nějakou besedu nebo posezení u kávičky. Samozřejmě je pro Vás pro 
všechny připravena řada titulů, které stojí za přečtení.                                                Olga Rosíková
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Rok kynologického klubu Březolupy

Právě končící rok nebyl pro nikoho jednoduchý. Přes veškerá omezení, zákazy a opatření 
jsme udrželi chod cvičáku v maximálních možnostech, a ač na jaře nebylo jisté, jak se situace 
bude vyvíjet, podařilo se nám uskutečnit většinu plánovaných akcí. Rádi bychom Vás sezná-
mili s naší činností v roce 2021.

Školka pro štěňátka
Jako každý rok jsme otevřeli jak jarní, tak i podzimní školičku 

pro štěňata. V rámci deseti lekcí pod vedením zkušených výcvikářů 
se pejsci sžívají s  novými kamarády a  učí se prvním povelům. Pá-
níčkům jsme představili první kroky ve výcviku jejich čtyřnohých 
miláčků. Všichni zúčastnění hodnotí tuto akci jako velmi přínosnou 
a odnášejí si cenné poznatky do budoucna nejen pro výcvik, ale i vý-
chovu a soužití se svým mazlíčkem. Kurz pro štěňátka je velmi oblí-
bený a bývá velmi rychle obsazený.

Ukázky ve Skanzenu Strážnice
V  červenci se náš klub zúčastnil celodenní akce ve Skanzenu Strážnice, pořádané or-

ganizací Bratrstvo psích tlapek a  zaměřené na děti a  společný život s  pejsky. Sklidili jsme 
velký úspěch s naší ukázkou výcviku, obranářského výcviku a vyhledávání ohniska požáru 
a omamných látek pomocí policejních psů. Naši instruktoři byli celý den v obležení desítek 
dětí a trpělivě předávali své dlouholeté, bohaté zkušenosti s životem s pejsky.

Canisterapie
Další významnou událostí byla návštěva paní 

Mgr. Šárky Honové ze Sdružení ARIS, která nám 
předala své bohaté zkušenosti v oblasti canistera-
pie a provedla školení a přezkoušení našich týmů. 
Čtyři ze zúčastněných tohoto semináře úspěšně 
složili závěrečnou zkoušku a tím rozšířili náš ca-
nisterapeutický tým. Přejeme jim mnoho úspě-
chů při této náročné, ale velmi záslužné činnosti. 
Jakmile to situace dovolí a pomine další covidová 
vlna, těšíme se, že se opět rozjedeme a budeme s našimi chlupáči zase rozdávat radost potřeb-
ným lidem.

Zkoušky poslušnosti
jsou ověřením naší práce se psy. Od samého štěňátka učíme své psíky základním pove-

lům, práci s nosem – stopování, vyhledávání předmětů, obranám aj. Tato práce neustává ani 
v zimě, ani v horkých dnech, za každého počasí, v  jakoukoli denní dobu, v  jakémkoli pro-
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středí, stále rozvíjíme přirozené pudy psů a roz-
šiřujeme jejich schopnosti. Naše společné úsilí 
následně ověříme složením zkoušky poslušnosti, 
kterou zhodnotí delegovaný rozhodčí. Letošní 
rok byl v  tomto ohledu pro všechny zkouškaře 
velmi úspěšným. Zároveň tak můžeme s  čistým 
svědomím předávat naše zkušenosti dál těm, kte-
ří s výcvikem svého štěňátka teprve začínají.

Coursing
je naší další oblíbenou disciplínou mezi psími sporty. 

Pejsci běhají za návnadou taženou pomocí navijáku. Mohou 
v sobě nechat probudit lovecké pudy a trošku si zaběhat v bez-
pečí uzavřeného areálu cvičáku. Letos jsme pořádali jen ně-
kolik tréninků coursingu, ale v  příštím roce plánujeme tuto 
akci početnější, včetně coursingového amatérského závodu 
„Březolupská stíhačka“, na který se moc těšíme, a tímto zveme 
nadšence i z řad veřejnosti – sledujte naše webové stránky, kde 
budou včas vypsány termíny tréninků.

Lampionový průvod
Již tradičně na konci října pořádá náš klub za podpory obce Březolupy lampionový prů-

vod pro nejmenší ratolesti. I přes hrozící novou vlnu covidové epidemie byla účast na průvo-
du vysoká. Přes 70 světlušek rozzářilo ponurý podzimní podvečer a ulice naší krásné obce. Za 
tuto službu byly ratolesti odměněny drobným občerstvením a společným posezením u ohně 
s opékáním špekáčků.

V příštím roce
opět plánujeme otevřít kurz jarní a podzimní školky pro štěňátka. Mezitím se budeme 

opět pilně připravovat na další zkoušky a plánujeme vyzkoušet další, pro nás novou disciplí-
nu psího sportu, a to treibball. Jednoduše by se dalo říci, že tento sport nahrazuje pejskům 
vrozenou touhu po pasení oveček tam, kde ovce není možné mít. Účelem je naučit chlupáče 
přemístit nebo „zahnat“ gumové míče do brány. Tady si určitě užijeme hodně legrace, moc se 
na tento sport těšíme. 

Kromě výcvikové činnosti a plánovaných akcí nás čeká také zvelebování našeho areálu. 
Vedle zcela nového dřevěného WC a nového mostku přes potůček, který nám na podzim vza-
la voda, bychom v příštím roce rádi vybudovali novou dřevárku a pořídili zahradní traktůrek, 
který nám velmi ušetří čas a usnadní údržbu terénu.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali našim příznivcům, podporovatelům a  obci 
Březolupy, bez kterých by fungování kynologického klubu a údržba areálu byly o moc těžší.

za kynologický klub Josef Jurák
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Závěr vzduchovkové sezony 2020–2021 v podání 

střelců z Březolup

Epidemie Covid-19 odsunula MČR ve vzduchovkových disciplínách z obvyklého března až 
na podzim letošního roku – poněkud divně na začátek další vzduchovkové sezony.

Nejprve proběhlo v Plzni dne 17. 10. 2021 MČR v poloze stoje, kde jsme měli zastoupení ve 
více kategoriích.

Nejúspěšnější střelkyní z Březolup byla na MČR Kateřina Popelková, která v kategorii star-
ších dorostenek získala nástřelem 403,3 bodu titul mistryně ČR pro rok 2021 – je to teprve 
druhý mistr republiky ve střelbě z Březolup. Současně byla i členkou družstva staršího dorostu 
zlínského krajského sdružení, které obsadilo 4. místo. V kategorii mladších dorostenek nastříle-
la Kateřina Kazdová 391,9 bodu a obsadila 14. místo, současně byla i členkou zlínského družstva 
mladšího dorostu, které obsadilo 4. místo.

Kateřina Popelková má ve vzduchové pušce výbornou sezonu, když kromě MČR dne 
30. 10. 2021 vyhrála VC Slatina Brno (Kazdová a  Schröpfer 2. místo), 1. 11. VC Chropyně 
(Schröpfer 3. místo), 6. 11. Zlatá diabolka Březolupy (Kazdová a Schröpfer 2. místo).

V  kategorii mladších dorostenců nás reprezentoval na svém prvním MČR stoje Radek 
Jančara, který nástřelem 355 bodů obsadil 26. místo, ve starších dorostencích to byl Patrik Fu-
sek, který s nástřelem 343,7 bodu obsadil 28. místo.
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Ohlédnutí za hasičským rokem

Mezi juniory nás reprezentoval František Schröpfer, který střelil 609,3 bodu a  obsadil 
10. místo, byl také členem družstva zlínského krajského sdružení a s ním obsadil 3. místo.

MČR mládeže (vleže) proběhlo opět v Plzni dne 21. 11. 2021 i za účasti našich členů. V ka-
tegorii starších dívek do 14 let Barbora Popelková nástřelem 310,2 bodu obsadila 16. místo, 
v kategorii starších chlapců do 14 let Radek Jančara střelil 311,6 bodu a obsadil 10. místo, Štěpán 
Jánoš nástřelem 305,7 bodu 30. místo, David Hrbáček nástřelem 293,1 bodu obsadil 42. místo. 
Jančara, Popelková a Jánoš reprezentovali SSK Březolupy v družstvech, kde obsadili 11. místo.

Ve stejném termínu jako MČR mládeže vyrazil junior František Schröpfer do Budapešti, 
kde probíhal mezinárodní závod Hungarian Open 2021 – ve své kategorii nástřelem 612 bodů 
obsadil 17. místo mezi závodníky ze sedmi států světa.

Naši střelci kromě živých závodů střílí i vícekolové mezinárodní on-line ligy – PARDINI 
ligu na Slovensku za účasti K. Popelkové, Kazdové, Jančary a Schröpfera, Slovenskou on-line 
ligu střílí Schröpfer, který je také naším jediným účastníkem v soutěži organizované Evropským 
střeleckým sdružením – ESC Air Cup.

Děkujeme obci Březolupy, Národní sportovní agentuře, trenérům i rodičům za pomoc při 
realizaci našeho sportu a sportovcům přejeme hodně úspěchů v dalších závodech.

Podrobnosti o jednotlivých závodech, aktivních střelcích klubu i fotografi e z těchto závodů 
můžete najít na zcela novém webu www.strelci.brezolupy.cz.

Zdeněk Jančara

Doba je zlá, přátelé, jak jinak to nazvat. Vládní nařízení jsou stále jako na houpačce a to se 
pak velmi špatně něco plánuje. V tomto se mnou budou snad souhlasit i představitelé ostat-
ních obecních složek. Hasiči mají plánů spousty, ale jejich realizace není jednoduchá, ať se 
jedná o interní akce jen v rámci naší organizace, členů či akce pro širokou veřejnost a děti. 
Naštěstí se nám podařilo uskutečnit poměrně hodně aktivit s ohledem na aktuální situaci, za 
což jsme velmi rádi. A hlavně že bylo v obci trochu veselo. Co se událo na začátku roku, jsem 
vzpomenul již v březnovém vydání zpravodaje, ale co se dělo v hasičárně doposud? S dovole-
ním hasiče opět rozdělím na složku SDH a jednotku požární ochrany.

SDH letos fungoval spíše veřejně než interně, protože schůze a brigády nebyly zdaleka 
tak obsáhlé jako „trajdání“ po dědině. Například kvůli nařízení o omezení shromažďování se 
na sběr železa setkalo více členů než na sečení trávy za zbrojnicí. To je ovšem dobře, protože 
výtěžek ze železa je pro nás důležitý k celkovému fungování, a hlavně patří velký dík všem, 
kteří nás svým kovovým odpadem podpořili. V příštím roce budeme sběr pravděpodobně 
organizovat už jen na jaře, ale o tom více informací až podle aktuálního vývoje. Jako formu 
příjmu fi nancí nemohu opomenout ani stánek na podzimní burze.

Prvním krůčkem do akcí s veřejností bylo v dubnu Ukliďme svět, ukliďme Česko. S ohle-
dem na aktuální vládní nařízení v té době jsme společně s veřejností vytvořili tři menší sku-
pinky s vlastní trasou a s možností rozestupů. I tak nás doprovázela dobrá nálada a opět byl 
výsledek chvályhodný, protože odpadu bylo celkem 15 pytlů plus další nepořádek, například 
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i pneumatika vytažená z křoví. Radostná byla návštěva hasičského vozu v mateřské škole kon-
cem června. Chlapci z jednotky s cisternou vjeli opět až do areálu školky, předvedli techniku, 
vybavení a  oproti předchozí návštěvě pro nejmenší připravili pěnovou klouzačku. Děti se 
nejprve ostýchaly, ale po chvíli se do pěny vrhly doslova po hlavě.

V obdobném termínu jsme uspořádali sbírku materiální pomoci pro oblast postiženou 
tornádem. Nasbíraný materiál byl převezen přímo do obce Hrušky. Bohužel krajské operační 
středisko naši jednotku nezahrnulo do pomoci s  technikou při likvidaci škod, nicméně se 
někteří z nás vydali pomáhat na vlastní pěst se soukromými prostředky.

V březnovém vydání zpravodaje jsem se také zmínil o oslavách 135. výročí založení bře-
zolupského sboru. Plány jsme měli velké, například ukázky naší i profesionální techniky pro 
veřejnost, požární útok mladých hasičů atd. Bohužel situace nebyla příznivá a oslavy proběh-
ly pouze v uzavřeném kruhu členů. Program začal dopoledne v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie při mši svaté za hasičský sbor s žehnáním nového praporu. Poté následoval slavnostní 
oběd v restauraci U Zámku a dále odpoledne schůze a program ve sklepě víceúčelové haly. 
Dospělí hasiči si užili oslav, a tak nejde ani ty mladé jen tak odbýt. O to více snahy vedou-
cí mládeže vložili do organizace soustředění, které se letos konalo koncem července ve Vi-
zovicích v rekreačním středisku Revika. Děti si užily jak hasičských tréninků, pohybových 
sportovních aktivit a výletu do hasičského muzea, tak i radovánek v krásném velkém bazénu, 
na který byl výhled přímo z chatky. SDH ze své pokladny uvolnil na soustředění pro mladé 
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hasiče 10 000 Kč a naše jednatelka zajistila další fi nance z OSH v Uherském Hradišti, což 
zajistilo dětem mnohem komfortnější ubytování a stravování než v minulém roce. Pomalu 
plánujeme soustředění i na příští rok, ovšem doufáme, že bude situace příznivá. S podzimem 
se vracíme do Březolup za Pochodem Slováckým krajem. Tato událost je pořádána OORP 
UH pro mládež, přičemž pochod organizuje každý rok jiný sbor. V loňském roce to vyšlo na 
březolupské hasiče, avšak různé okolnosti odkládaly termín až na letošní září. Pochod se ko-
nal na téma „Po stopách loupežníků z březových hájů“, jeho trasa vedla od zbrojnice k altánu 
U kameňa a po cestě bylo připraveno pět stanovišť s různými úkoly. S dětmi přijelo celkem 
12 sborů, což byla až neočekávaná, avšak krásná účast. V letošním roce je poslední, a přitom 
premiérovou akcí hasičská drakiáda. Bohužel se termín sešel s karanténou jak základní, tak 
mateřské školy a  dětí přišlo poskrovnu. Nicméně nálada vládla velmi příjemná a  určitě se 
s  draky setkáme i  příští rok. Pokusíme se program ještě malinko vylepšit a  třeba i  zapojit 
jednotku s nějakou ukázkou pro děti na závěr. Za SDH bych chtěl v tomto příspěvku udělat 
veselou tečku, i když vlastně trochu smutnou. Veselou proto, že se provdala naše členka Lucie 
Křižková, která ve sboru působila krásných 18 let. Zastávala funkci kronikářky a byla členkou 
výboru. Ta smutná tečka je proto, že se Lucka provdala až na Šumavu. Je to od nás kus cesty 
na to, aby byla nadále aktivní členkou, a sama vzdala funkci kronikářky i členky výboru. Je 
to velká ztráta, ale nezbude nám nic jiného než jí přát do života jen to nejlepší, a hlavně aby 
byla šťastná. Doufám, že nadále zůstane součástí členské základny, bude sledovat naši činnost 
a navštíví nás vždy, když to bude možné.
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Ještě něco málo k druhé polovině hasičů, a to k jednotce požární ochrany. V březnovém 
čísle jsem zmínil dva výjezdy cisterny hned z kraje roku. Bohužel omezení také dopadlo na 
cvičení a přípravu, které do léta probíhaly minimálně, spíše se jednalo pouze o údržbu tech-
niky či kondiční jízdy. V druhé polovině roku se situace zlepšila a proběhlo několik poctivých 
opakovacích školení. Mimo technickou pomoc v obci v průběhu roku hasiči na podzim vyjeli 
k dalším dvěma událostem vyhlášeným krajským operačním střediskem. Za velký úspěch po-
važuji získání dotace ze Zlínského kraje na nákup vybavení pro jednotky dobrovolných hasi-
čů a technického zhodnocení hasičských vozů. Přibyly nám tak například nové spojovací pro-
středky, další dýchací přístroj s náhradními láhvemi, plnička povodňových pytlů atd. Cisterna 
také dostala své, a to v podobě přestavby úložných prostor a úchytů pro zásahové vybavení, 
LED osvětlení nástavby, připojení do elektrické sítě pro stabilní nabíjení a dalších drobností. 
Přeji chlapcům, aby jim veškeré vybavení pomáhalo spíše při cvičení a technické pomoci než 
v ohrožení životů jak občanů, tak jejich vlastních. Bohužel dvěma hasičům v Koryčanech při 
tragické události životy nezachránilo. I naše jednotka uctila jejich památku nástupem a mi-
nutou ticha. Velké díky také patří panu Korábečnému za zhotovení stuhy k praporu tamního 
sboru naším jménem, kterou jsme předali den po uctění památky.

Kdo ví, jak se bude situace celkově vyvíjet dále, ale pevně věříme, že už se snad všechno 
ustálí.

Závěrem tohoto příspěvku už jen přeji nejen hasičům, ale také všem lidem spoustu sil, 
pevnou vůli a dobré zdraví.

Jaroslav Šuranský, 
starosta SDH
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ZO ČZS

Zahrádkáři jsou u  nás známí pře-
devším jako zpracovatelé ovoce a ovoc-
ných kvasů. Březolupská pálenice je 
vyhlášená, sušit ovoce a moštovat k nám 
zajíždějí lidé z širokého okolí.

Neméně oblíbené jsou i  pronájmy 
kuchyně a  společenského sálu. Aby-
chom obstáli ve stále větší konkurenci, 
snažíme se obnovovat a  modernizovat 
stávající zařízení.

Vloni jsme investovali do nové ku-
chyně a  jejího zařízení v  materiálu ne-
rez, bylo třeba vyměnit radiátory v celé 
budově, protože ty staré nebyly kompa-
tibilní s  novými kondenzačními kotli. 
Zateplili jsme půdu nad sálem a nechali 
nově oplechovat kotle na povidla. Letos 
jsme dokončili nové sociální zařízení, 
opravu lihového měřidla a  nové ople-
chování budovy: svody na okapy.

Dále plánujeme rozsáhlou rekon-
strukci sálu a  přilehlých prostor, aby 
vyhověly požadavkům na komunitní 
centrum. Jedná se o  pořízení nových 
stolů a židlí, klimatizaci, úpravu stropu 
a nové osvětlení, nové elektrické rozvody a vybudování 
rozvodů NN pro pevné připojení k internetu, pořízení 
pojízdného obslužného pultu, šatnové zástěny, projek-
tor a projekční plátno, základní ozvučení sálu apod.

Chceme pokračovat v pořádání vlastních akcí, jako 
jsou košty, výstavy, besedy, jóga, setkávání přátel a roz-
šířit nabídku o kurzy, školení, koncerty apod.

Pokud to situace dovolí, plánujeme na 5. 3. 2022 
tradiční košt slivovice a pálenek a před Velikonocemi 
bychom chtěli uskutečnit akci s pečením a ochutnáv-
kou koláčků a  cukroví. O  akcích budeme včas infor-
movat.

Jana Mašková

Nové zařízení kuchyně

Nová kotelna zajišťuje vytápění objektu ČSZ.

Zrekonstruované WC na pálenici
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KRAKOV

celodenní pobyt v královském městě

čtvrtek 12. 5. 2022

Krakov na jihu Polska je jedním z nejstarších měst a perlou polského národního kultur-
ního dědictví. V minulosti byl hlavním městem a sídlem králů. Toto rozlehlé město, ležící 
u královny polských řek Visly, navštěvují turisté z celého světa.

Program:
Odjezd z Březolup, Topolné a dalších nástupních míst od 5 do 5.30 hod. Příjezd do Kra-

kova do 10.30 hod. Na parkovišti pod Wawelem bude čekat místní profesionální průvodkyně 
paní Maja Šrajerová. Každý účastník zájezdu obdrží sluchátka, pomocí nichž bude mít velmi 
kvalitní poslech výkladu průvodkyně, i když od ní bude hodně vzdálen. Výhody sluchátek 
oceníte především v historických budovách, jako je katedrála. Po vybavení sluchátky bude 
následovat 3hodinová prohlídka historického centra města. Paní Šrajerová, která je původem 
z Moravy, je opravdovou odbornicí na toto město. Projdeme se kouzelnými uličkami starého 
města s dominantním kostelem Panny Marie s gotickým oltářem pokládaným za nejkrásněj-
ší v Evropě, také náměstím s tržnicí a městskou radnicí. Procházka skončí ve 14 hodin. Poté 
budou mít účastníci zájezdu možnost oběda a odpočinku v prověřené a oblíbené restauraci. 
Následuje individuální volno, ve kterém se můžete věnovat dalším prohlídkám (podzemí, 
Wawel) nebo nákupům. Návrat domů do 23 hodin.

Cena: 1300 Kč
Cena zájezdu zahrnuje: dopravu autobusem, služby místního průvodce, komplexní po-

jištění včetně storna, zapůjčení sluchátek pro výklad průvodce, organizaci programu

Cena nezahrnuje: vstupné do památek a muzeí (podle dohody můžeme společné vstupné 
během prohlídky s průvodkyní do ceny zahrnout), stravu

Nástupní místa: Březolupy, Bílovice, Topolná, jednotlivé časy a místa upřesníme

Zájemci, hlaste se nejpozději do 31. 1. 2022.
Při přihlášení nutno zaplatit zálohu 500 Kč.

Šarovy paní Božena Knotová tel. 777 884 430
Březolupy paní Ludmila Zůfalá tel. 725 149 638
Bílovice paní Hana Kadlčíková tel. 778 233 339
Topolná paní Hana Marášková tel. 608 642 697

Klub důchodců
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Fototoulání naší obcí

Příjezd do Březolup ve směru od Bílovic – Zápolí

Březolupy pohledem od Uličky
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Rybník Hluboček, jehož dominantou je vodní altán

Nový rybník v lokalitě Boří před dokončením
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Silnice z Březolup směrem na Svárov, vpravo zámecký park

„Omlouvám se všem čtenářům Březolupského zpravodaje, ale po 
zralé úvaze i  zkušenostech jsem se rozhodl dále nespolupracovat 
s obcí Březolupy. Toto vydání je tak poslední, ve kterém můžete nara-
zit na mé fotky. Případné příznivce ovšem rád uvítám na FB stránce 
(facebook.com/BrezolupyByMaraM), případně  i  na pomalu se roz-
růstajícím Instagramovém účtu (instagram.com/brezolupy_by_maram). 
Díky všem. MaraM“

Poděkování 
Obec Březolupy děkuje Marku Michalíkovi za několikaletou fotodokumentaci života 

naší obce. Stal se tak pokračovatelem práce svého dědečka, pana Františka Staška. Díky nim 
má naše obec na fotografi ích zachyceny společenské události, svůj vzhled a jeho proměny 
v čase a hlavně krásu přírody ve svém okolí. Jejich fotografi e jsou součástí kroniky.

S Markovými fotografi emi jsme se setkávali v Březolupském zpravodaji, každý měsíc 
roku 2022 je můžeme vidět v nástěnném kalendáři, který obec vydala. Po dědečkovi zdědil 
dobré oko, umí se dívat a jeho fotografi e mají duši.

Marku, jako fotografovi Ti přejeme DOBRÉ SVĚTLO a v osobním životě hodně spokoje-
nosti.

Obec Březolupy
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Možná nevíte …

Obecní úřad Březolupy bude v  období vánočních svátků 22.–26.  12. a  30.–31.  12.  2021 
uzavřen. Otevřen bude 27.–29. 12. 2021 dle úředních hodin. 

Sběrný dvůr bude OTEVŘEN v  období vánočních svátků MIMOŘÁDNĚ ve středu 
22. 12. 2021 a 29. 12. 2021 vždy od 14.00 do 16.30 hod. V sobotu 25. 12. 2021 a 1. 1. 2022 
bude sběrný dvůr UZAVŘEN.

I v letošní zimní sezóně 2021–2022 si můžete Vy, kteří si zajišťujete svými silami úklid obec-
ních chodníků před Vašimi domy, vyzvednout tradičně jako poděkování nabízené potřeby:
  - set lopata (plastová nebo hliníková) + koště
  - bečka na posyp
  - plastová popelnice 120l (dvouletý úvazek vzhledem k pořizovací ceně)
Vyzvednout lze až do konce dubna 2022 ve sběrném dvoře.

Popelnice se budou po Vánocích vyvážet mimořádně v  sobotu 25.  12.  2021 od brzkých 
ranních hodin. Nachystejte si popelnice před domy včas.

Štěpánské zpívání a koledování s Jižany se uskuteční v neděli 26. 12. 2021 od 16 hod. v al-
tánu za halou. Pořádá Country kapela Jižané a T.O. Rover Scout.

Do 31. 12. 2021 lze na Zlínský kraj podat předžádost o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové 
domácnosti na výměnu starých kotlů I. a II. emisní třídy v rodinných domcích ve výši 95 % 
(https://www.kr-zlinsky.cz/kotliky).
Pokud potřebujete s  podáním předžádosti pomoci, případně potřebujte další informace 
o této dotaci, nebojte se obrátit přímo na pana starostu či úřednice OÚ.
Zpracování předžádosti, které trvá přibližně 5 minut, Vám bezplatně zajistíme, přičemž její 
podání není pro Vás závazné. Jsme připraveni Vám pomoci i s následným zpracováním žá-
dosti, z pohledu vyúčtování dotace i s odborným dozorem nad průběhem realizace a samo-
zřejmě i vyúčtováním.
Pokud se v roce 2022 rozhodnete, že žádost nakonec nepodáte, nehrozí Vám žádný postih.
Jen upřesníme, že za nízkopříjmovou se považuje ta domácnost, kde bydlí pouze důchodci, 
bez ohledu na to, jakou výši důchodu pobírají, nebo ty domácnosti, u kterých průměrný čistý 
měsíční příjem na jednoho člena nepřesáhne cca 14 241 Kč.
Pro předžádost je potřeba vědět pouze obecně, jaký druh nového kotle budete chtít (plynový, 
na dřevoplyn, případně s akumulací, tepelné čerpadlo…), přesný typ bude potřeba uvést až 
v samotné žádosti, jejíchž podání se přepokládá někdy mezi 03–06/2022.
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TRADIČNÍ OBECNÍ HALOVÝ (XXII.) VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ se letos z dů-
vodu nepříznivé epidemiologické situace podruhé ve své historii NEUSKUTEČNÍ.

KČT Chřibský lenochod Březolupy oznamuje, že tradiční výšlap na hrad Šarov se neusku-
teční.

Tříkrálová sbírka 2022 se v naší obci uskuteční v sobotu 8. ledna 2022. V případě příznivé 
epidemiologické situace Vás tři králové letos navštíví přímo u Vás doma se zapečetěnými 
pokladničkami určenými pro Tříkrálovou sbírku.

Místní spolky mohou podávat písemné žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2022 pro 
svou činnost, a to do pondělí 10. ledna 2022 (do 17 hod.) Do stejného termínu mohou po-
dávat své podněty pro rozpočet 2022 i občané. Žádosti doručte na OÚ Březolupy písemně 
poštou, osobně či e-mailem (obec@brezolupy.cz).

Termíny svozu tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) v 1. čtvrtletí 2022 jsou: 
21. 1., 18. 2., 18. 3. 2022.
Jeden pytel plastů váží optimálně 2,5–4,5 kg a pytel či svazek papíru má mít optimální hmot-
nost 5–10 kg.
Pokud máte více papíru, raději jej svažte do menších (5–10kg) balíků.  Nezapomeňte označit 
pytle či svazky čárovým kódem (případně i označte fi xem číslo popisné). Pokud vám čárové 
kódy již docházejí a nemáte možnost si je vytisknout z www.mojeodpadky.cz po přihlášení 
do svého účtu, můžete o tisk kódů zažádat na OÚ nebo ve sběrném dvoře.

Obec Březolupy vydala nástěnný kalendář na rok 2022 s fotografi emi naší obce. K zakou-
pení je na Obecním úřadě Březolupy nebo v prodejně COOP Jednota Březolupy. Prodejní 
cena je 130 Kč za kus.

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

KČT Chřibský lenochod začne od 20. 3. 2022 pořádat vycházky okolo Březolup. Termíny 
a trasy budou zveřejňovány vždy týden před konáním na obecních stránkách a plakátech.

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 tel. 572 580 116 či 
matrika@brezolupy.cz, úřednice OÚ paní Veronika Hubáčková.
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Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 8. 3. 2022.
Své 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, 
tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť v obci Březolupy.

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


