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Slovo na úvod

Kde se vzal, tu se vzal. Nebo také z  ničeho nic tady máme, zcela jistě možno říct, po-
měrně složitou situaci, a  to nejen u nás doma v České republice, ale na celém světě. Ať se 
vzal odkudkoliv, prostě tady KORONAVIR máme a záleží i hodně na nás všech, jak v boji 
s ním dopadneme. 

Vzhledem k tomu, že situace kolem jeho šíření a rovněž v oblasti snah o jeho eliminaci, 
je hodně dynamická, až téměř on-line, zcela jistě při čtení tohoto článku bude situace jiná. 
Nemá tedy smysl se v tomto mém příspěvku jejím aktuálním stavem zabývat. A už vůbec není 
pro nás „dole“ na pořadu dne řešit, kdo za co může, co se mohlo udělat dříve, později nebo 
co se vůbec dělat nemělo… 

To nechejme, prosím, povolanějším hlavám z  řad především odborníků a  pracovníků 
z oblasti řešení epidemií, krizového řízení, Integrovaného záchranného systému, či vrchol-
ných politiků. Ti jediní mají patřičné informace a určitě i zkušenosti, či prostředky. Doufej-
me, že se nám společně tuto situaci podaří zvládnout s co nejmenšími ztrátami na životech 
či zdraví nás všech, pokud možno, s co nejmenšími ztrátami i na ekonomice, ale i „psychice“ 
a pohodě naší země.

A zde bych se chtěl pozastavit. Ať „chytré“ hlavy nahoře vymyslí to nejlepší řešení které 
je možné, záleží do zcela podstatné míry i na nás všech tzv. „dole“. Samozřejmě, že není nutno 
podléhat panice či rovnou strachu. Ovšem velká dávka pokory vůči tomuto nebezpečí je zcela 
na místě.

Snažme se tedy každý svou vahou a především svojí odpovědností vůči sobě, svým blíz-
kým, sousedům a jako i všem ostatním lidem kolem sebe, přispět k co nejúspěšnějšímu boji 
s KORONAVIREM.

Čím více si tuto skutečnost uvědomíme, tím rychleji, a především s menšími ztrátami, 
se s touto situací vyrovnáme jako komunita. Dodržujme tedy pokyny a výzvy Vlády ČR, dbe-
jme i na pokyny z naší obce.

Pokud jste byli v rizikové cizině, běžte ihned do karantény, pokud máte zdravotní problé-
my podobné problémům působeným tímto virem, postupujte podle návodů, které dnes na-
jdete s prominutím na každém rohu, byť by to pro vás jako jedince či úzkou, např. rodinnou, 
skupinu lidí znamenalo i větší odepření něčeho, čemu se dnes říká běžný standard. 

Prostě tu svatbu zrušíme, na výlet do zahraničí nepojedeme, dítě do školky posílat nebu-
deme, protože je stejně doma babička. 

Prostě jenom opatrně do práce, pak rovnou domů, max. sám jednotlivec na nákup po-
travin, léků a podobně a všechno ostatní, dovolím si říct pro „přežití“ nepodstatné, odsuňme 
na dobu, kdy na to bude vhodnější doba, a to i kdyby nás to mělo později stát třeba i nějakou 
tu korunu navíc.

Na mnoha místech ve světě mají s obdobným bojem stejnou zkušenost: čím odpovědněji 
se budeme všichni jedinci chovat, tím rychleji a také levněji (a tady myslím obrazně jak ztrá-
ty na životech či i ekonomiku) by se nám mělo s takovýmto virem podařit vypořádat, nebo 
jej alespoň dostat pod kontrolu.
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Všechny nás tedy k takovéto odpovědnosti a tímto mým slovem na úvod vyzývám.
V rámci omezení možnosti přenosu viru mezi našimi obyvateli ke dni psaní tohoto článku 

přistoupila Obec Březolupy ke dvěma opatřením. Jednak v mateřské škole vyhlásila omeze-
ný provoz (zkráceně: ti, kteří mohou, nechť si nechají děti doma) a dál uzavřela hotovostní 
pokladnu pro platbu místních poplatků z odpadů, za hrobová místa, za psy, nájemné a po-
dobné „masovější“ platby, a  to obé do znovupovolení školní docházky do základních škol.  
(Doporučujeme platbu bankovním převodem, splatnosti hotovostních plateb se o dobu uza-
vření pokladny prodlužují.) 

Po tuto dobu rovněž doporučujeme kontaktovat Obec či Obecní úřad Březolupy fyzickou 
návštěvou pouze v nezbytných a neodkladných případech. 

Pokud potřebujete pomoc od obce či obecního úřadu z důvodu KORONAVIRU, tj. např. 
z důvodu vaší případné karantény či oprávněně zvýšené obavy z jeho následků a nemáte mož-
nost obrátit se na vaše blízké či sousedy, nebojte se obrátit na nás.

V  případě potřeby jsme vám k  dispozici na našich známých kontaktech, resp. více in-
formací u pracovnic OÚ 572 580 116, 775 343 292, obec@brezolupy.cz ,  www.brezolupy.cz, 
případně u pana starosty na 775 343 294.

Všechny občany tedy vyzýváme resp. jim děkujeme za důsledné dodržování nařízení 
či opatření Vlády ČR jako i jiných kompetentních orgánů a také výzev obce Březolupy a pře-
jeme všem pevné zdraví a hodně fyzických a psychických sil pro zdar tohoto našeho společ-
ného „boje“!

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce

V období prosinec 2019 až březen 2020 se konala dvě zasedání zastupitelstva obce Březolu-
py, v prosinci 2019 a únoru 2020.

Zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2019

Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na období od 1. 1. 2020 do doby schvá-

lení nového rozpočtu obce pro rok 2020 
• obecně závazné vyhlášky obce Březolupy o místních poplatcích č. 3, 4, 5 a 6 /2019
• protokol o předání a převzetí sportovních a dětských hřišť za halou, za ZŠ a u MŠ mezi 

obcí Březolupy a Regionem Za Moravú
• úpravu vzoru darovací smlouvy pro podporu místních spolků 
• zařazení nemovitosti (pozemek p. č. 331/8 + 331/10) do seznamu podpořitelných ne-

movitostí v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu pod evidenčním čís-
lem 3/2019

• odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2020 - navýšení 
o 10%
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• vyčlenění fi nančních prostředků z  rozpočtu obce na spolufi nancování, resp. profi nanco-
vání, investičních projektů v roce 2020, které získaly, nebo se ucházejí o podporu formou 
dotace, případně půjčky. Jedná se o realizaci akcí: Rekonstrukce místní komunikace Drahy 
(spoluúčast + profi nancování max. 6,0 mil Kč), Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí 
k. ú. Březolupy (spoluúčast + profi nancování max. 12,0 mil. Kč), Využívání srážkových vod 
(spoluúčast + profi nancování max. 1,5 mil Kč), Osvětlení jeviště (spoluúčast + profi nanco-
vání max. 0,6 mil Kč), Vybavení školní kuchyně (spoluúčast + profi nancování max. 0,5 mil 
Kč), Biokoridor RBK 1595 I. etapa (spoluúčast + profi nancování max. 1,3 mil Kč), Požární 
zbrojnice (spoluúčast + profi nancování max. 2,0 mil Kč), Márnice na hřbitově (spoluúčast 
+ profi nancování max. 0,6 mil Kč)

• souhrn posledních rozpočtových opatření schválených radou obce - rozpočtové opatření 
č. 9/2019

• aktivní účast obce Březolupy na rozvoji optické sítě v obci
• podílení se obce Březolupy na spolufi nancování a spoluvlastnictví optické sítě v obci
• spolufi nancování a spoluvlastnictví optické sítě v obci ve výši 50% obcí Březolupy
• pověření rady obce k  jednání s  potenciálním spoluvlastníkem v  oblasti optické sítě 

po obci v intencích předcházejících usnesení s tím, že konečná podoba vyjednaného bude 
předložena zastupitelstvu ke schválení

• změnu rozpočtu obce - rozpočtové opatření č.10/2019

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
• informace o stavu plánovaných akcí pro další období 

Zasedání zastupitelstva dne 12. 2. 2020
Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočet obce Březolupy na rok 2020
• podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce nouzového osvětlení víceúčelové haly“ v rámci vý-

zvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu MMR ČR Podpora 
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210B Podpora obnovy sportovní infra-
struktury

• souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 
opatření č. 11/2019

• výkup pozemků v  rámci Průmyslové zóny ČOV (PZ_ČOV) i v ochranném pásmu VN, 
potoka Březnice a podobně, a deleguje konečné rozhodnutí o ceně a rozsahu ochranného 
pásma na radu obce

• souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a kterýmkoliv členem zastupitel-
stva obce

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informace o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
• informace o stavu plánovaných akcí pro další období
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Z práce rady obce

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

Z další činnosti uvádím výběr těch nejdůležitějších (bez záležitostí, které byly projedná-
vány na zastupitelstvu obce).

• Společně se zástupci vedení ZŠ, MŠ a školní jídelny seznámila a projednala návrh rozpočtu 
na rok 2020, střednědobý výhled a předpokládané plnění rozpočtu za 2019.

• Schválila systém výměny svítidel veřejného osvětlení v obci z důvodu ukončení výroby stáva-
jících výbojek SOX. Výměna bude realizována po etapách počínaje lednem 2020 (na skladě 
zásoba SOX na max. dva měsíce). V I. etapě bude nakoupeno 20 ks LED svítidel od výrobců - 
fi rmy Prolux s.r.o., Dolní Lhota a fi rmy MODUS spol. s. r. o., Jinočany, v ceně do 2000,-Kč/ks 
(bez DPH). Tyto budou použity zkušebně u okrajových částí místních komunikací a původní 
demontované výbojky a předřadníky budou uschovány ve skladu pro opravy jinde po obci.

• Schválila cenu za renovaci/úpravu vytápění, rozvodů vody a kanalizace knihovny a dílen ve 
výši 85 026,- Kč (vč. DPH) - zhotovitelem Přemysl Svoboda, Březolupy. 

• Seznámila se se změnou místa uložení sedimentů z rybníka, které bude nově u silnice II/497 
v úseku křižovatky Zelnice - Lapač. 

• Schválila sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č.106/99 Sb. na účetní období 
2020 a další. Sazebník zůstává ve stejné výši jako pro rok 2019. 

• Schválila cenu za nátěr podlahy dílen ve výši 15 600,- Kč - zhotovitelem Pavel Slovenčík, 
Březolupy, který není plátcem DPH. 

• Schválila smlouvu o přezkoumání hospodaření obce - s fi rmou Ing. Ivan Kučera s.r.o., Uh. 
Hradiště, v ceně 35 000,- Kč (bez DPH).

• Schválila objednávku na rozbor azbestu, který je obsažen ve zdech na zdravotním středisku 
v místě přestavby jeho části na byty. Rozbor, vč. návrhu opatření byl proveden -  fi rmou EN-
VICON SAFETY s.r.o., Brno, za cenu 13 800,- Kč (bez DPH).

• Objednala zpracování monitorovacích zpráv akce: “Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bře-
zolupy“ po dobu její udržitelnosti - u Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, Zlín, 
v ceně 4500,- Kč/monitorovací zprávu resp. rok (bez DPH).

• Rozhodla, že žádosti o čerpání obecních dotací spolků, které nemají sídlo resp. přímý fyzický 
dopad své činnosti v obci, budou posuzovány jako žádosti jiných žadatelů, tj. mimo systém 
našich spolků. 

• Seznámila se s návrhem nového osvětlení jeviště víceúčelové haly od pana Jakuba Svozila 
(celkově cca 522 000,- Kč vč. DPH) a rozhodla o realizaci I. etapy, při níž bude osazen min. 
počet svítidel s možností jejich doplnění. 
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• Schválila nákup 2 ks dýchacích přístrojů pro hasičskou jednotku za cenu 67 800,- Kč (vč. DPH) 
- od Mgr. Martiny Kozelkové, Kunovice. Jde o  změnu čerpání rozpočtu ze 4 ks použitých 
na 2 ks nových přístrojů, kdy 60 000,- Kč bude z dotace obce a 6780,- Kč ze „zásahovného“, 
které jednotka dostává od obce a o využití si rozhoduje sama. 

• Schválila vyplacení odměny za II. pololetí ředitelce ZŠ a MŠ.
• Schválila smlouvu o dílo - se společností Arvita P spol. s. r.o. Otrokovice na zpracování dokumen-

tace: „Biokoridor 1595 Zápolí – I. etapa v ceně 56 400,- Kč (bez DPH).
• Seznámila se s úmyslem odchodu do starobního důchodu ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Chlachulové 

k datu 31. 7. 2021. Je nutné, aby nový ředitel(ka) nastoupil(a) k 1. 8. 2021, proto je třeba vypsat 
v dostatečném předstihu výběrové řízení na tuto pozici. 

• Odsouhlasila, že za roky 2019 a 2020 nebude požadovat platbu nájmu za rybník, protože probíhá 
jeho rekonstrukce. Pro rok 2021 bude uzavřena smlouvy mezi obcí a stávajícím nájemníkem 
(Moravským rybářským svazem Uh. Hradiště) o zajištění udržitelnosti rybníka.

• Schválila k datu od 18. 12. 2019 navýšení částek za kopání a zasypání hrobů a asistenci při pohřbu 
v létě na 6500,- Kč a v zimě na 7000,- Kč.

• Schválila limit ve výši 3000,- Kč/rok na květinovou výzdobu u tří památníků: I. a II. světové války 
a T. G. Masaryka.

• Schválila návrh dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů.
• Schválila od zápisu za rok 2019 a další navýšení částky za zpracování ročního zápisu do kroniky 

obce Březolupy na 6000,- Kč/rok.
• Rozhodla o  zadání zpracování kompletní administrace dotačního managementu akce:- 

Rekonstrukce místní komunikace Drahy, Březolupy -  fi rmě ND agentura s.r.o., Zlín, za cenu 
14 970,- Kč (bez DPH).

• Schválila rozpočet Základní a Mateřské školy Březolupy na rok 2020 a střednědobý výhled hos-
podaření na roky 2021-2022.

• Schválila vyplacení roční odměny ve výši 1000,- Kč lesnímu hospodáři panu Martinu Trčkovi, 
Bohuslavice.

• Schválila objednání úpravy dříve zpracované DSP stavby: „Autobusový terminál, Březolupy“ 
na dokumentaci pro provedení stavby v ceně 29 000,- Kč (bez DPH), dále zpracování konečného 
položkového rozpočtu a výkazu výměr celé stavby za cenu 21 000,- Kč (bez DPH) a zpracování 
situačního nákresu provizorní zastávky pro autobusy (vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr) 
za cenu 9600,- Kč (bez DPH) - u fi rmy Traffi  c Design s.r.o., Zlín.

• Schválila odstranění azbestu, který je obsažen ve zdech na zdravotním středisku v místě přestavby 
jeho části na byty ve 2NP. Práce provede - fi rma EKOLSAN CZ s.r.o., Brno, která podala nejnižší 
cenovou nabídku ve výši 81 617,- Kč (vč. DPH).

• Schválila výši členského příspěvku „Regionu Za Moravú“ na 2020 ve výši 3,- + 1,- Kč/rok/
obyvatele v  počtu podle dopravní obslužnosti s  krajem (3,- Kč běžný příspěvek + 1,- Kč 
na stabilizační příspěvek pro stavební úřad Bílovice na mzdy). 

• Vybrala Jana Šobáňa, Hradčovice jako zpracovatele žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství 
ČR na stavbu Oprava márnice. Cena za podání žádosti bude 3500,- Kč, odměna při získání dota-
ce 3000,- Kč a zpracování žádosti o platbu 3900,- Kč (není plátcem DPH).

• Schválila podání žádostí souběžně na POV ZK a také na POV ČR-MMR na dotaci akce: Nouzové 
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osvětlení víceúčelové haly. Práce podle dříve schváleného výběru bude zajišťovat - fi rma ND, 
agentura s.r.o., Zlín. U POV ZK bude do projektu přidáno i scénické osvětlení jeviště. Žádost 
zpracuje starosta.

• Z  předložených nabídek vybrala zhotovitele prací pro rekonstrukci nouzového osvětlení 
ve víceúčelové hale - fi rmu Tradix Realizace s.r.o., Staré Město, IČ: 291 88 253 s cenou 842 198,- 
Kč vč. DPH.

• Z předložených nabídek vybrala zhotovitele prací pro rekonstrukci scénického osvětlení ve více-
účelové hale - fi rmu Jakub Svozil, Uh. Hradiště - Míkovice, IČ: 756 17 056 s cenou 521 262,- Kč 
vč. DPH.

• Schválila konečnou variantu dostavby hasičské zbrojnice, která řeší dostavbu stávající budovy 
směrem do dvora. Vybraný návrh bude zaslán HZS ZLK, aby byl v souladu s potřebnými norma-
mi a bylo možno žádat o dotaci.

• Na základě doporučení zpracovatele studie dosadby zámeckého parku rozhodla rada o  ha-
varijním kácení habru, který je ve špatném stavu v nejbližším možném termínu. Práce ve výši 
do 7000,- (bez DPH) provede - fi rma PROFIVYSKY s.r.o. Uh. Hradiště.

• Rozhodla o nákupu nového multifunkčního zařízení Minolta Konica (kopírka, tiskárna a skener) 
formátu A3, barevný tisk typu Bizhub C 224 - od dodavatele Kamila Gregora, Topolná v ceně 
do 40 000,- Kč a toneru v ceně do 10 000,- Kč (vč. DPH).

• Odsouhlasila objednávku následné péče o dřeviny a travní porost staveb: PC Březolupy – To-
polná s cenou 47 025,- Kč (bez DPH) - stromy a: PC Chrástka s cenou 88 195,40 Kč (bez DPH) 
- stromy a cenou 84 368,50 Kč (bez DPH) - tráva. Práce bude provádět - fi rma Jan Andrýsek Zlín.

• Schválila výběr dodavatele - Přemysla Svobodu, Březolupy, na úpravu vytápění, rozvodů vody 
a kanalizace na zdravotním středisku – změna užívání na byty v ceně 114 692,92 Kč (vč. DPH). 

• Schválila výběr dodavatele sádrokartonářských prací na zdravotním středisku - změna užívání na 
byty v ceně 88 993,- Kč – fi rmu Dušan Blažek, Lhota (dodavatel není plátce DPH).

• Schválila výběr dodavatele podlahových prací na zdravotním středisku – změna užívání na byty 
v ceně 70 932,- Kč - fi rma Petr Botek, Napajedla, (bez DPH).

• Schválila dodatek č. 2 smlouvy o  dílo stavby Revitalizace rybníka Hluboček a  jeho okolí 
v k. ú. Březolupy - se zhotovitelem Zvánovec a.s., České Budějovice. Byly stanoveny neprováděné 
práce ve výši 3 031 014,65 Kč (bez DPH). Bude nutno provést dodatečné práce ve výši 2 970 
556,04 Kč (bez DPH). Důvodem dodatku je změna místa uložení sedimentů z rybníka na jinou 
určenou plochu, která je ve větší blízkosti stavby, ale vyvolává práce na její úpravě po navezení 
materiálu.  

• Odsouhlasila nový hřbitovní řád, nájemní smlouvy na hrobová místa a  stanovila nové ceny 
za nájem hrobových míst na období dalších 10 let.

• Vybrala zhotovitele aktualizace Programu rozvoje obce na období 2021 až 2026 - fi rmu Regionál-
ní rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín, s cenou 18 000 Kč (bez DPH).

• Určila v rámci nabídky na koupi pozemku p. č. 4498 v rámci PZ ČOV rozsah ochranného pásma 
na 66 x 6 = 396 m² a výkupní cenu v tomto ochranném pásmu VN ve výši 50% výkupní ceny, 
tj. v tomto případě 25,- Kč/m² (celkem tedy za těchto 396 m² = 9.900,- Kč).

• Stanovila cenu prodeje dřeva z  habru pokáceného v  zámeckém parku v  ceně 870,- Kč/m³ 
(bez DPH). Předběžný objem dřeva je 6 m³.
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• Schválila zveřejnění záměru na dodatek nájemní smlouvy - s fi rmou AGROLSTAT s.r.o., Blatnice 
pod Sv. Antonínkem, který řeší nakoupené a prodané pozemky obcí v minulém období.

• Schválila plán obnovy vodovodů a kanalizací s tím, že celkové výpočtem určené roční náklady 
(Příloha č. 2A resp. po ponížení 2B plánu obnovy) budou poníženy o 50%, neboť se při plánované 
obnově předpokládá získání min. 50% dotace ze strany ČR, EU či jiných zdrojů. 

• Schválila nabídku - fi rmy ARVITA s. r. o., Otrokovice, na zpracování studie obnovy zeleně Miž-
nického (Strašovského) žlebu v ceně 18 876,- Kč (vč. DPH).

• Schválila podmínky pro konání svatebních obřadů. Byla stanovena tři místa (obřadní síň, nádvo-
ří zámku a zámecký park) jako místa bez poplatku resp. s případným poplatkem základním dle 
dalšího upřesnění rady obce (nyní 0,- Kč). V případě požadavku obřadu na místě jiném bude ra-
dou obce stanoven poplatek ve výši 1000,- až 3000,- Kč a dané místo musí být (starostou či úřed-
níkem OÚ) předem, s přihlédnutím k důstojnému průběhu obřadu, odsouhlaseno jako vhodné. 

• Souhlasí s nabízením pozemků v Průmyslové zóně ČOV zájemcům z řad podnikatelů. Starosta 
vypočítá náklady na pořízení inženýrských sítí. 

• Schválila zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 2201/7 a  2201/1 v  k. ú. Březolupy 
za účelem výsadby ovocného sadu (předběžná žádost fi rmy Drga Agro s.r.o. Slušovice). Cena 
nájmu, jeho délka a druh výsadby bude upřesněn. Záměr je přílohou zápisu.

• Schválila cenu za dodávku a instalaci kamery na MŠ v místě meteostanice a druhého teplotního 
čidla, které bude umístěno u potoka - od dodavatele Vladimíra Večeři, Sehradice, v celkové výši 
6500,- Kč (není plátcem DPH).

• Schválila zpracovatele hlavních prohlídek, a  v  případě potřeby i  zpracování mostních listů, 
tří mostů a tří lávek přes potok Březnice, které jsou v majetku obce - Ing. Radima Dostála, Halen-
kov, v ceně 27 990,- Kč (není plátcem DPH).

• Schválila zpracování heraldických dějin obce - u pana Miroslava Pavlů, Zlín. Tyto budou využity 
při výročí 760 let obce v roce 2021 i letech dalších. Dílo bude realizováno po etapách. První z nich 
v ceně 10 000,- Kč bude zpracována v roce 2020 a druhá dokončena do 30. 4. 2021. Celková cena 
bude ve výši 25 000,- Kč. Proti záměru hlasovali Ing. Kukla a p. Bařica.

• Projednala první návrh studie Rekonstrukce Zámeckého parku od fi rmy KONIG Landscapes 
s.r.o. Kostelní Lhota. Byly prodiskutovány zaslané připomínky a další možnosti využití parku. 
Rada se shodla, že prioritou číslo 1 bude výsadba, a dále napojení místní komunikace Nad zám-
kem na park. Ve studii, která by měla být platná na další léta (min. dvacet let), budou zakresleny 
stezky, vodní prvky i další drobné objekty. Vypracování studie bude směřováno tak, aby bylo 
využitelné pro zpracování projektu na čerpání dotace z OPŽP, především na zeleň. 

• Schválila objednávku změn dotačních dokumentů pro stavbu: Revitalizace rybníka Hluboček 
a jeho okolí v k. ú. Březolupy - u Ing. Pjevičové, Uh. Hradiště, v ceně 14 000,- Kč (není plátcem 
DPH). Objednávka řeší přepracování rozpočtu, fi nanční plán a další práce potřebné pro jednání 
se SFŽP po odsouhlasení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem. 

• Schválila ceník věcných břemen u  zřízení služebnosti inženýrské sítě v  následující výši: 
200,- Kč/bm kabelového vedení (vzdušného i zemního), 1000,- Kč/pilíř a 2000,- Kč/sloup. Všech-
ny ceny jsou bez DPH. Platí např. pro E.ON Distribuce, RWE Gasnet, Cetin, SVK a podobně.

• Stanovila cenu věcného břemene - pro společnost E.ON Distribuce a.s. v  úseku Koliba 
- Restaurace „U zámku“ podle nového ceníku. Délka kabelu 680 bm a 10 pilířů, tj. celkem 
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146 000,- Kč (bez DPH).
• Schválila zpracovatele žádosti o dotaci na MASDP ve výši cca 270 000,- Kč na vybavení ha-

sičské zbrojnice (nábytek, dovybavení dílny apod.) - Jan Šobáň, Hradčovice. Cena za podání 
žádosti bude 4000,- Kč, následné práce po získání dotace 7000,- až 9000,- Kč (není plátcem 
DPH).

• Stanovila výši poplatku za další popelnici, která bude vydána na základě vlastní dostatečně 
neodůvodněné žádosti na 2,5x570 = 1425,- Kč (dříve byl poplatek ve výši 998,- Kč).

• Schválila změnu názvu autobusové zastávky „Dolní konec“ na „Zápolí“. Důvodem je upřesně-
ní polohy zastávky podle části obce, v níž se nachází. Nový název je občany používán již řadu 
let. 

• Schválila cenu za servis meteostanice. Poskytovatelem bude - Vladimír Večeřa, Sehradice, 
v celkové výši 250,- Kč/měsíc. Služba bude fakturována vždy za kalendářní rok ve výši 3000,- 
Kč (není plátcem DPH).

                     Ing. Radek Berecka, 
místostarosta

Revitalizace rybníka Hluboček probíhá.Revitalizace rybníka Hluboček probíhá.
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50 let
Batoušek Vladimír
Krausová Kateřina
Jenčík Juraj
Letfusová Martina
Mikulincová Radmila
Němec Jaroslav

60 let
Berecková Hana
Bernatík Milan
Fusek Jaroslav
Gavenda Jaroslav
Hanáčková Zdeňka
Turek Alois

65 let
Cahelová Olga

Hoférek Milan
Kročil Stanislav
Petřík Stanislav
Tománek Vojtěch
Šopíková Zdeňka

70 let
Jurásková Věra
Metelová Alžběta
Řezníček Ladislav
Šišák Ivan

75 let
Dobešová Anna
Haluzová Jarmila
Hoferek Vladimír
Hubáčková Marie
Juřenová Marie

Korábečná Marie
Luběnová Jana
Mojžíšková Vlasta

80 let
Bilavčíková Božena
Gajdůšek Ladislav
Zůfalá Anna

85 let
Švehla František
Janotová Marie
Kašná Milada
Králíková Anna
Kristková Stanislava

Jubilanti duben – červen 2020

Narození 2019
Bethencourt Alvarez Lucas 
Josef
Čakloš Štěpán
Fusková Lucie
Hanáček Lukáš
Hubáček Pavel

Chvilíček Vojtěch
Kaňovská Agáta
Kolomazník Ondřej
Konečný Martin
Opravil Jan
Samohýlová Liliana
Stodola Vojtěch

Stodolová Rozálie
Szkibik Jakub
Šimek Eliáš
Švancarová Veronika
Tománek Patrik

Úmrtí 2019
Andrýsek Stanislav
Bednaříková Marie
Berecková Zdeňka
Bětík Jaroslav
Dovrtělová Anna
Dýšek Stanislav
Hanáček František
Hanáčková Josefa
Horáková Marie
Hubáček Josef
Hubáček Stanislav

Hubáčková Marie
Kolaříková Ludmila
Križanová Božena
Kročilová Ludmila
Mašek Jan
Merčák Karel
Mlýnková Helena
Ondrašík Jan
Pastyřík Stanislav
Samohýlová Štěpánka
Sedlářová Dagmar
Smolka Jiří

Sukupová Simona
Šišák František
Toralová Michaela
Večeřa Miloslav
Žiška Jiří

Mezi 28 zesnulými spolu-
občany v  roce 2019 bylo 8, 
kteří se narodili i  zemřeli 
v Březolupech.
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Tříkrálová sbírka

V sobotu 4. ledna 2020 se v Březolupech uskutečnila Tříkrálová sbírka, která je v naší obci 
již tradicí. Do ulic Březolup vyšlo koledovat celkem osm skupinek koledníků, které dohromady 
vykoledovaly 61.640,- Kč. Velké poděkování patří všem občanům, kteří na tuto sbírku přispěli, 
byť i malou částkou. Velmi děkujeme všem koledníkům, všem vedoucím skupinek a zvláště dě-
kujeme panu Jaroslavu Hoferkovi, který se velkou měrou podílí na organizaci Tříkrálové sbírky 
v Březolupech. Výtěžek byl předán Charitě v Uherském Hradišti.

Knihovna

Určitě jste všichni v říjnu zaregistrovali otevření nově zrekonstruované knihovny v budově zdra-
votního střediska. Od té doby se v ní schází nejen čtenáři, kteří svůj volný čas rádi tráví nad pěknou 
knížkou, ale i „holky“ z Klubu důchodců, spousta spoluobčanů se v ní sešla i při zajímavých bese-
dách. S manželi Márovými jsme se toulali Japonskem, s chiropraktikem si narovnávali záda, zdobili 
jsme perníčky na vánoční stromeček a s paní Lukačovičovou tvořili z drátků ozdůbky, které zkrášlily 
nejeden vánoční stromeček. Byla v plánu beseda s panem Jiřím Jilíkem, kterou jsme bohužel muse-
li zrušit, ale o dalším termínu jednáme. V květnu by mělo proběhnout autorské čtení se spisovatel-
kou Markétou Harasimovou, která bude povídat i dětem z  naší  Základní a mateřské školy. Na říjen 
je dohodnutý další termín pro besedu s Jirkou a Alenou Márovými, mnoho nápadů mám v hlavě, ale....

Pevně doufám, že se současná situace zklidní, že opět knihovna ožije, budeme se v ní setká-
vat, bavit se a číst. Jenom od otevření nové knihovny se přihlásilo 100 nových čtenářů a půjčilo se 
o 2000 svazků víc, než tomu bylo v předcházejících letech. A to je důkaz, že se v knihovně cítíte dobře 
a chodíte do ní rádi. V tomto roce se pro Vás nakupují nové knížky, připravují besedy, akce. Určitě 
se v ní zase brzy setkáme.

                                                              Olga Rosíková
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ČESTNÝM DÁRCŮM KRVE.
MUDr. Anna Otrhálková

Vám, dárcům, patří naše vřelé díky!
Vám patří čest a obdiv náš,

že dobrovolně věnujete dar nejcennější,
svou krev pro záchranu životních funkcí…

Nevíte, kdo bude tím obdarovaným,
kterému život zachráníte,

a ani on neví, komu poděkování dluží…
Poučil se, že život je křehký dar

a nelze jeho ztrátu riskovat!

Dnes přijměte naše díky a ruky podání,
za Vaše rozhodnutí krve darování.

Vytrvejte ve svém rozhodnutí krve darování,
abychom se tady opět setkali,

a za Váš dar Vám ze srdce a upřímně poděkovali!

Beseda s dárci krve

Výbor MS ČČK Březolupy uspořádal 19. 2. 2020 besedu s bezpříspěvkovými dárci krve naší 
obce. Besedy se zúčastnili také zástupci obce – radní JUDr. Stanislava Hoferková a MUDr. Anna 
Otrhálková.

Dárce krve jsme si pozvali proto, že si jejich ušlechtilého daru velmi vážíme. Darovat krev 
nebo krevní plazmu je ten největší dar. Krve 
není nikdy dostatek.

Poděkování patří těmto dárcům krve:
panu Martinu Novákovi za 160 odběrů – 

Zlatý kříž I. stupně
Ing. Petru Krenarovi za 40 odběrů – zlatá 

medaile
panu Pavlu Petříkovi za 10 odběrů – 

bronzová medaile
panu Adamu Říhovi za 10 odběrů – bron-

zová medaile
Velké poděkování od MS ČČK Březolupy.

 Za výbor MS ČČK Štěpánka Blahová 
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Ze života naší školy

Většina z nás se ani nenadála a školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny. Poohlédněme 
se, co nám minulé pololetí přineslo.

V měsíci říjnu jsme jako každoročně začali s nácvikem polonézy na Společenský večer ro-
dičů. První skladba je již tradičně dána - Es Dur od Antonína Dvořáka. Druhou skladbu si žáci 
vybírají sami. Letos zvolili píseň Lana Del Rey - Dark Paradise.

V prosinci se žáci 8. a 9. ročníku vydali na Střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravot-
nickou v Uherském Hradišti, která každoročně pro deváťáky připravuje Zážitkové dopoledne. 
Žáci se formou zajímavých aktivit, které vedou samotní studenti, seznamují s  náplní někte-
rých studijních oborů této školy. Program byl tradičně velmi dobře připravený a žáci si odnesli 
spoustu nových informací.

V den svátku sv. Mikuláše vytvořili žáci 9. třídy mikulášskou družinu a připravenými 
balíčky obdarovali všechny žáky školy. Každá třída si připravila pro Mikuláše písničku, 
nebo zarecitovala básničku.

Poté jsme se zapojili do Březolupského jarmarku. Žáci pod vedením svých paní učite-
lek vyrobili spoustu krásných výrobků a secvičili zajímavá vystoupení.

V prosinci se uskutečnil Den otevřených dveří, kdy si rodiče a veřejnost mohli pro-
hlédnout všechny prostory naší školy, podívat se do vyučovacích hodin a zhlédnout práci 
žáků a vyučovací pomůcky.

Žáci 1. stupně si předvánoční čas vylepšili koncertem, na který se vydali do Kongre-
sového centra ve Zlíně. Koncert nesl název Před pikolou, za pikolou, kde žáci měli zjistit, 
kampak se schovali muzikanti, jestli nakonec budou, nebo nebudou hrát, že není pikola 
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jako pikola, co všechno se ukrývá v hudbě a že kdo hledá, najde… 
 Žáci 2. třídy vyjeli na Vánoční dílny do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Žáci 

si zkusili pečení lineckého cukroví, vyrobili si vánoční ozdobu z modrotisku a ozdobili 
si váček na vánoční dárek. Výrobky symbolizující vánoční svátky si odnesli domů.

V lednu se v rámci minimálního preventivního programu konaly pro naše žáky prak-
tické přednášky Policie ČR. Ve 2. třídě zaznělo téma Policista je náš kamarád. V 5. třídě 
to bylo téma Bezpečné chování na internetu a kyberšikana. V 8. třídě šlo o téma Trestná 
činnost mládeže páchaná na mládeži.

Celý měsíc leden se nesl v duchu opakování a kontrolních prací před blížícím se po-
loletním vysvědčením. A jaké jsme měli výsledky?

Hodnocení práce žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020
1. třída – všech 13 žáků třídy mělo samé jedničky
2. třída – všech 19 žáků třídy prospělo s vyznamenáním, 12 žáků mělo samé jedničky
3. třída – z 18 žáků třídy 17 žáků prospělo s vyznamenáním, 11 žáků mělo samé jedničky
4. třída – ze 17 žáků třídy 15 žáků prospělo s vyznamenáním, 7 žáků mělo samé jedničky
5. třída – z 24 žáků třídy 16 žáků prospělo s vyznamenáním, 4 žáci měli samé jedničky
6. třída – z 22 žáků třídy 12 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žákyně měly samé jedničky
7. třída – z 22 žáků třídy 13 žáků prospělo s vyznamenáním, 7 žáků mělo samé jedničky
8. třída – z 24 žáků třídy 11 žáků prospělo s vyznamenáním, 3 žáci měli samé jedničky
9. třída – z 16 žáků třídy 6 žáků prospělo s vyznamenáním, 4 žáci měli samé jedničky

V  únoru se žáci 9. třídy zúčastnili Krajské matematické soutěže třídních kolektivů 
organizované Universitou Tomáše Bati ve Zlíně. V této soutěži získal kolektiv našich de-
váťáků krásné 3. místo ve své kategorii.

Jako každoročně i letos proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zú-
častnili se ho žáci 5. - 8. ročníku. Z celkového množství 15 příkladů byl úspěšný každý 
řešitel, který získal alespoň 10 bodů. Do okresního kola postoupili 2 žáci.

Rovněž jsme se zúčastnili zeměpisné olympiády. Tato soutěž je určena pro žáky 
ZŠ a  SŠ se zvýšeným zájmem o  zeměpis. Soutěž se skládá ze tří částí – práce s  at-
lasem, geografické znalosti a  praktická část. Školní kolo probíhá ve třech kategoriích 
na ZŠ a nejlepší žák z každé kategorie postupuje do okresního kola, které probíhá na ZŠ 
Dolní Němčí.

Naše škola se pravidelně účastní soutěže Bobřík informatiky, jde o mezinárodní sou-
těž, která je zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Jedním z cílů organizátorů 
je poukazovat na to, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovída-
jí na otázky z  oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, 
řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžili jsme ve třech kategoriích: V kategorii 
MINI určené pro žáky 4. a  5. ročníku se letos zúčastnilo celkem 38 žáků a  z  toho 11 
bylo úspěšných řešitelů. V kategorii BENJAMIN určené pro žáky 6. a 7. ročníku se letos 
zúčastnilo celkem 43 žáků a  z  toho byli 4 úspěšní řešitelé. V  kategorii KADET určené 
pro žáky 8. a 9. ročníku se letos soutěže zúčastnilo celkem 34 žáků a z toho 7 bylo úspěš-
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ných řešitelů.

V  rámci rozšiřujícího vzdělávání probíhá po celý školní rok celá řada dalších pro-
jektů, soutěží, olympiád, exkurzí, návštěv koncertů a  filmových představení a  v  závěru 
školního roku školní výlety. Do hodin anglického jazyka dochází rodilá mluvčí, která 
vede celou hodinu v angličtině. Žáci 8. ročníku jsou zapojeni do projektu Sdílení dílen 
v prostorách SOŠG v Uherském Hradišti, kde vyrábí různé výrobky. Po celý školní rok re-
alizujeme projekt Čtenářská gramotnost, kdy žáci 9. třídy čtou v 1. třídě na pokračování 
pohádky a příběhy, plní s dětmi různé úkoly. Hrajeme školní florbalovou ligu ŽA-LI-FLO 
v Uherském Hradišti.
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V rámci preventivních programů probíhá cyklus přednášek Etická výchova napříč všemi roč-
níky.

Rovněž pokračujeme v projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, který vede žáky 
k ochutnání zdravých potravin a zařazení do jejich jídelníčku.  

 Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka ZŠ a MŠ Březolupy

Fotbalový Štěpán po dvaadvacáté

Po dvaadvacáté proběhl na Štěpána v naší hale fotbalový turnaj „O pohár starosty obce 
Březolupy“. Na něm se tentokrát sešlo čtyřicet devět hráčů. Rozhodčím byl tradičně František 
Kukla a vypomáhal „zraněný“ Radek Berecka. Nechyběli ani osvědčení organizátoři Petr Kuk-
la, Luboš Klučka, Josef Blaha a Pavel Hubáček.  

Pořadatelem turnaje byl jako při všech předchozích ročnících Obecní úřad Březolupy, pro-
střednictvím sportovní komise, fi nančně byl turnaj zajištěn startovným od hráčů a příspěvky 
od sponzorů, kterými byli: TRADIX, JAKOS, Ing. Pavelka, KLEMPOS a Hospoda U Samohýlů. 

Ročník 2019 byl opět po třech letech odehrán ve dvou základních skupinách, protože 
se přihlásilo osm mužstev. Zápasy ve skupině byly tentokrát od počátku velmi gólově bohaté 
a výsledkem bylo překonání letitého rekordu z nultého ročníku 1998. Bylo nakonec dosaženo 
89 branek, k čemuž přispěla útočně laděná hra téměř všech týmů a nové „větší“ branky. Po-
stupující čtyřka týmů se vyjasnila ve skupině B již v průběhu skupiny. Do play-off  se dostala 
mužstva (podle pořadí ve skupině): DRAHY-ULIČKA a KLUZÁK, s nimiž oběma loňský vítěz 
a  tradiční účastník vyřazovacích bojů ZÁPOLÍ prohrál. Mužstvo FALUSOVÉ pak skončilo 
bez bodu poslední.
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Ve skupině A  tomu však bylo jinak a  týmy na prvních třech místech měly stejně bodů. 
Na skóre postoupili NAZDÁRCI, ale mezi DYNAMEM CHMATOV a DĚDINOU musel roz-
hodnout dodatečný penaltový rozstřel, v němž uspěl tým Chmatova. Loňský fi nalista tým RE-
MÍZA, s oslabenou sestavou, neuhrál tentokrát ani bod. 

Semifi nálové zápasy pokračovaly v  trendu střílení branek. Nejdříve postoupil do fi nále 
KLUZÁK po jasné výhře 5:2 nad NAZDÁRKY. Poté DYNAMO CHMATOV po vyrovnaném 
průběhu zápasu porazilo tým DRAHY-ULIČKA výsledkem 4:1.

Závěrečné zápasy turnaje byly rozdílné. Nejdříve v zápase o 3. místo porazily  DRAHY
-ULIČKA NAZDÁRKY až po prodloužení 2:1, a  potřetí v  řadě obsadily 3 .místo. Finálový 
zápas mezi KLUZÁKEM A DYNAMEM CHMATOV skončil výsledkem 4:2 pro mladý tým 
složený z fotbalových talentů hrajících za muže Březolup, ale v případě Vojty Bartoše a Lukáše 
Řezníka za FC Slovácko. Sportovně je třeba přiznat, že vzhledem k jejich mladému věku a ta-
lentu se budou v příštích letech porážet velmi těžko.  

Celkové pořadí bylo v roce 2019 následující: 1. Kluzák, 2. Dynamo Chmatov, 3. Drahy
-Ulička, 4. Nazdárci, 5. Dědina, 6. Zápolí, 7. Remíza a 8. Falusové. 

Od roku 2007 je vyhlašována „Cena Jaromíra Zelíka“. Ta byla v roce 2019 udělena Josefu 
Hubáčkovi, který ji dostal za účast celkem již v 21 turnajích. Od tohoto roku bude cena udělo-
vána postupně aktivnímu hráči, který bude mít nejvíce odehraných turnajů a dosud tuto cenu 
nemá.  

V roce 2019 byl popáté sledován i věk hráčů a věkový průměr týmu. Nejstaršími hráčem 
byl opět Vít Burša - ročník 1957 (v době turnaje my bylo již 62 let a vstřelil dokonce dvě bran-
ky), nejmladším byl Martin Kročil - ročník 2004. Sedm hráčů bylo ve věku nad 40 let, z toho 
jeden (viz výše) nad 60 let. Naopak jedenáct plejerů bylo věku do 20 let.  Nejvyšší věkový prů-
měr - 37,17 let měl tentokrát tým ZÁPOLÍ, nejmladšími byly FALUSOVÉ s průměrem 17,33 
let, těsně před vítězem KLUZÁKEM s průměrem 17,40 let.

Jako každý rok uvádím několik vybraných statistických údajů ze všech 22 ročníků.
Celkem se turnaje zúčastnilo po dobu jeho trvání 231 hráčů, v roce 2019 přibylo celkem 

sedm nových hráčů, z toho jeden, Radim Čejka, se stal nejstarším nováčkem turnaje ve věku 
40 let. 

Všech 22 ročníků se zúčastnil pouze 1 fotbalista a  to Radomír Šohajek. Dvaceti jedna 
turnajů pak další 2 pánové: Josef Hubáček a Petr Michálek. Dalších 5 hráčů: Radek Berecka, 
Petr Bernatík, Radomil Hrabec, Pavel Hubáček I. a Pavel Kašný se zúčastnili 20 turnajů. 

Nejvíce zápasů odehráli tito borci: Radomír Šohajek – 129, Petr Michálek - 123, Josef 
Hubáček – 120, Radek Berecka - 117, Pavel Kašný – 116, Radomil Hrabec – 114, Petr Bernatík 
– 113, Jiří Hybler- 108, Pavel Hubáček II. – 105, Tomáš Stašek – 103 a Martin Florián - 101. 

Suverénně nejvíce gólů po dobu trvání turnaje dal Petr Michálek (už celkem 88) a prav-
děpodobně se nezadržitelně blíží ke stovce. Dalšími pak jsou: Petr Bernatík – 42, Tomáš Stašek 
a Radomír Šohajek – 41, Roman Pavlík st. – 40. 

Nejvíce gólů (13) na jednom turnaji v roce 2005 dosáhl Petr Michálek. Celkově je na po-
háru pro nejlepšího střelce již dvanáct jmen: Petr Michálek - 4x, Jiří Řezník st. a  Jaromír 
Zelík - 3x. Na pohár bude nově dopsán Jiří Řezník ml. Poprvé se tak stane, že na poháru budou 
uvedeni otec se synem. 
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Na poháru pro vítěze turnaje je zapsáno po ročníku 2019 již celkem 75 různých jmen 
a vítězů. Na prvním místě jsou Radek Berecka, Petr Bernatík a Josef Hubáček se 7 tituly. Dále 
Pavel Kašný - 6x, Petr Michálek, Tomáš Stašek, Michal Zelík, Radomil Hrabec, Radomír Šoha-
jek - 5x. V roce 2019 se poprvé nově zapsalo na pohár celé mladé vítězné mužstvo Kluzák 
ve složení: Vojtěch Bartoš, Robin Hromeček, Adam Mastil, Jiří Řezník ml. a Lukáš Řezník.

Ve statistice „medailových“ umístění nejvíce vynikají: Radomír Šohajek - 18 medailí, Jo-
sef Hubáček - 16, Radek Berecka, Petr Michálek - 15, Radomil Hrabec - 14, Petr Bernatík, Jiří 
Hybler, Roman Pavlík st., Tomáš Stašek – 13. 

Úplným závěrem bych rád dodatečně všem čtenářům tohoto článku popřál pohodový 
a šťastný rok 2020. Fotbalistům pak jako vždy i hodně sportovních úspěchů a co nejméně 
zranění. A za rok „Na Štěpána“ se těším na setkání v naší hale se všemi ať už hráči, organi-
zátory, nebo diváky. 

Článek napsal Radek Berecka s  využitím statistik ze všech ročníků turnaje. Nahlédnout 
do nich v tištěné podobě bude možno opět na příštím turnaji u stolku pořadatelů. Elektronicky 
byla většina z nich umístěna na webové stránky: www.brezolupy.cz.
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Nehas, co tě nepálí

Vážení spoluobčané, Březolupjané,
v minulém vydání Březolupského zpravodaje jsme nastínili naši celoroční aktivitu v dění obce, 

která dle našeho názoru (a můžete souhlasit nebo ne) není malá. V tomto a v následujících vydá-
ních bychom chtěli být aktivnější, i co se týče příspěvků do zpravodaje. 

V dnešních dnech je hodně často skloňováno slovo koronavirus, kterému bychom mohli i my 
věnovat pár slov, nejen co se týče vyhlášení nouzového stavu, ale i jak se chovat a jaké dodržovat 
návyky. Ale protože dle mého názoru už je koronaviru všude plno, rozhodla jsem se Vás přivést na 
jiné myšlenky. Jen dodám, buďte na sebe opatrní a myslete i na druhé, stejně jako myslíme my, když 
přijde nebo přišel náš čas pomoci bližnímu. 

Zima byla mírná, jaro je za dveřmi a  s  ním přichází jarní úklidy a  zejména pálení klestí. 
Dle zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších přepisů je fyzická osoba povinna 
počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a nesmí provádět vypalování porostů. Právnic-
ké osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty a jsou povinny spalování hořlavých 
látek na volném prostranství oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. 
Zákon o požární ochraně tedy právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám stanovuje 
tvz. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se vztahuje i na fyzické osoby dle Nařízení Zlínského 
kraje č. 3 ze dne 28. 11. 2011, které stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Touto dobou se myslí období od 1. dubna do 31. října, období 
sklizně a nepříznivých klimatických podmínek (vysokých teplot, mimořádného sucha). Aby se pře-
dešlo planým poplachům a výjezdům jednotek požární ochrany, které budou potřeba více u jiných 
událostí, vede hasičský záchranný sbor evidenci pálení. Pálení můžete nahlásit přes internet nebo 
telefonicky na krajské operační a informační středisko: 

paleni.izscr.cz, 950 670 288
V následujících větách bych se konečně chtěla dostat 

k  veselejším tématům. Jedním z  nich je naše premiéra 
v  zajištění bufetu na letošní fašankové zábavě. Využili 
jsme naše tříleté zkušenosti v pořádání hodových a do-
zvukových zábav a snad se nám podařilo vyjít vstříc všem 
vašim chutím, co se týče občerstvení. Pomalu tradicí 
je naše účast při všech průvodech obcí, kdy usměrňuje-
me dopravu zejména na hlavní silnici. Nemohli jsme tedy 
chybět ani při fašankové obchůzce. Chtěli jsme Vás také 
pobavit taneční scénkou, avšak technika nás trochu zradi-
la, ale to nám doufám odpustíte. 

Abych Vás ujistila, že se jenom nebavíme, 
ale své poslání bereme vážně, členové naší jednotky 
požární ochrany (dále jen „JPO“) měli koncem úno-
ra společně s jednotkou z Bílovic taktické cvičení. Při 
tomto represivním cvičení si ověřili jednak své odbor-
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né znalosti, ale také vyzkoušeli na místní střelnici záchranu osob potmě z uzavřené budovy. 
Členové JPO, kteří loni absolvovali školení nositelů dýchací techniky, měli toto cvičení obo-
hacené o použití dýchacího přístroje, ostatní členové jej měli pouze jako zátěž. 

Protože požární prevence předchází požární represi, tedy výjezd JPO k  zásahu, chtěla 
bych zmínit naše preventisty sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“). Na základě loň-
ského školení preventistů SDH máme v našich řadách jednak preventistu III. stupně a na 
základě dosažené odborné způsobilosti na úseku požární ochrany z absolvovaného vysoko-
školského studia také preventistku I. stupně (tedy nejvyššího).  

Letošní rok 2020 se pro nás nese také ve znamení voleb. Co se týče našeho sboru a jed-
notky byli do výboru zvoleni: starosta SDH a zástupce velitele Jaroslav Šuranský, jednatelka 
Iveta Hoferková, preventistka Andrea Antošová, velitel Jaroslav Juřena, pokladník Jiří Hy-
bler, revizor pokladny Michal Ševčík, kronikářka Lucie Křižková a materiálový referent Jan 
Křižka. Naše jednatelka byla také jmenována do okrskového výboru jako revizorka poklad-
ny, a naše preventistka pak do výboru okresní odborné rady prevence.  

Koncem února měla naše jednotka také svůj první letošní výjezd. Jednalo se o technic-
kou pomoc při pátrání po pohřešované osobě v  obci Zlámanec. Zásahu se účastnilo šest 
našich členů společně s okolními jednotkami jak dobrovolných tak profesionálních hasičů, 
ale také policií ČR, která pátrání organizovala. Pátrání bylo úspěšně ukončeno po dvou ho-
dinách, kdy byl pohřešovaný nalezen. 

Náš příspěvek za březolupské hasiče bych chtěla ukončit pozvánkou na mši do místního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pokud nám to situace umožní, bude se mše za hasiče ko-
nat 10. května, případně bude určeno náhradní datum. 

Za sbor dobrovolných hasičů a jednotku požární ochrany
Ing. Andrea Antošová, Preventistka SDH
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Půlstoletí Zlaté diabolky

V sobotu 29. února 2020 se ve sportov-
ní hale uskutečnil jubilejní padesátý ročník 
střelecké soutěže Zlatá diabolka. Závodu 
se zúčastnilo rekordních 102 závodníků. 
Ti soutěžili v pěti disciplínách a devíti věko-
vých kategoriích. 

Program závodu byl obohacen o výstavu 
dokumentů a  fotografi í, které návštěvníky 
seznámily s bohatou historií střelectví v Bře-
zolupech. 

Závod se vydařil i domácím reprezentan-
tům. Vítězem v disciplíně vzduchová puška 
dorost se stal František Schröpfer.  Ve stejné 
disciplíně dosáhla na stříbro Kateřina Popel-
ková. Rovněž pomyslný druhý stupínek na bedně si svým osobním rekordem v  kategorii 
starší žáci vystřílel Radek Jančara.  V kategorii mladší žáci se na druhé pozici umístil Da-
vid Hrbáček. Juniorka Katka Kolková, mistryně ČR z roku 2012, zpečetila všechny domácí 
úspěchy cenným kovem bronzovým. Výkony našich střelců udělaly pěknou tečku za padesá-
tiletou historií Sportovně střeleckého klubu Březolupy.

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří přispěli k výborné organizaci a zajištění závodu.
                                                                                                        Zdeněk Jančara

V. Mojžíšková a J. Andrýsek v zázemí soutěžeV. Mojžíšková a J. Andrýsek v zázemí soutěže
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Slovo z fary

Drazí čtenáři,
píšu Vám v situaci, která není pro nás všechny jednoduchá. Pro většinu z nás je tato situace 

zcela novou zkušeností. Prožít neděli bez účasti na slavení eucharistie, kdy nebudeme v daru 
reálného společenství farní rodiny prožívat radost z důvěrné blízkosti Krista.

Také pro mě a  pro pana faráře tato mimořádná situace představuje něco zcela nového, 
s čím za svůj nepříliš dlouhý kněžský život nemáme žádnou zkušenost. Být ve farnosti a nesla-
vit s farní rodinou mši svatou… Silně vnímáme, a to i přes skutečnost, že slavíme eucharistii 
v soukromí, že tyto neděle nebudou úplné.

Provinciál salesiánů P. Martin Hobza napsal: „Možná se pro mnohé z nás scvrklo slavení 
dne Páně na pouhou účast na mši svaté. Když se na ni nedostaneme, možná nás to povede 
k většímu přemýšlení, jak neděli slavit. Doporučuji, aby zvláště rodiny slavily neděli třeba tím, 
že společně budou sledovat bohoslužbu v televizi. Mohou připojit své vlastní přímluvy, mohou 
si popovídat o slyšeném Božím slově, mohou si udělat “vlastní kázání”… Mohou si něco pěkné-
ho přečíst, zahrát společenskou hru, podívat se společně na pěkný fi lm, pomodlit se křížovou 
cestu… Prostě mohou prožít krásný den Páně, který bude skutečnou oslavou Boží.“

Ujišťujeme vás o našich modlitbách. Vedle Vašich mešních úmyslů, které vkládáme do ka-
ždodenního slavení eucharistie, také přidáváme prosbu za celou farní rodinu. Zvláště pama-
tujeme na ty z Vás, které v tyto dny svírá tíživá lavina obav z toho, co bude dál. Ať jsou nám 
všem velkou posilou a nadějí slova vzkříšeného Krista: „Nebojte se!“ Opakujme si často toto 
Boží slovo. Nechejme jím prostupovat všechny stíny našich nejistot a strachů. Kéž tak z našeho 
povzbuzeného srdce vychází slovo útěchy pro ty, kteří čekají na pohlazení nadějí.

S přáním naděje prostoupené světlem daru víry v Krista a s přáním pokojných dnů
                                                                                             P. Jan Svozilek a P. Jan Liška

Varhany v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Březolupech
Dne 15. 5. 1788 byl březolupský kostel s dovolením knížecí biskupské konzistoře bene-

dikován místním duchovním P. Martinem Gotwaldem jako fi liální a sloužila se v něm mše 
sv. Vybavení kostela bylo velmi chudé, vyžebrané z okolních kostelů. Hlavní oltář s pozlacenou 
sochou Matky Boží (dílo uherskohradišťského sochaře Aloise Morávka) byl přivezen z kaple 
sv. Rocha v Uherském Hradišti. Protože oltářní deska byla téměř zničena, zedníci těleso oltáře 
vyzdili a pro sochu Panny Marie vysekali ve stěně nad oltářem výklenek. Nový svatostánek 
zhotovil holešovský sochař a  restaurátor Jan Sviták. Poškozené varhany pocházely z  kaple 
sv. Damase z Uherského Brodu. Tyto zchátralé varhany byly opraveny v roce 1830. Březolu-
pský farář P. Ludvík Dočkalík dopisem ze dne 22. 1. 1898 oznamuje Nejdůstojnější Knížecí 
Arcibiskupské Consistoři, že u fi rmy Blažej Žuja Uherský Brod byly objednány a jsou již posta-
veny nové varhany za 1000 zl. Nový nástroj prohlédl a schválil dómský kapelník a arcibiskup-
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ský varhanář Nešvera. Jak nové varhany vypadaly, 
si můžete prohlédnout na přiloženém nákresu, 
který byl součástí dopisu.  Za I. světové války 
r. 1917 byly zrekvírovány spolu s oběma kostel-
ními zvony i  varhanní píšťaly. Roku 1925 byly 
varhany zrestaurovány fi rmou Strmiska z Uher-
ského Hradiště.  Varhany se dočkaly ještě jedné 
opravy. Při výmalbě kostela r. 1964 došlo k jejich 
poškození, a proto musely být r. 1967 opraveny. 

P. Jaroslav Kapuš ve spolupráci s farní radou 
a po konzultaci s P. A. Mičkou O. P. rozhodl r. 1995 
o demontáži starých varhan, když vyhodnotil jejich 
stav jako havarijní. Byly zakoupeny nové digitální 
varhany Jubileum 230, které požehnal u příleži-
tosti 210 let od dostavění farního kostela (1785 – 
1995) arcibiskup Jan Graubner. Náklady na varha-
ny byly 150.800 Kč. Na varhany přispěly všechny 
obce (Březolupy, Svárov, Šarovy, Zlámanec) březo-
lupské farnosti, farní kronika uvádí také příspěvek 
od obce Bílovice, města Otrokovice a sponzorský dar 
ze zahraničí ve výši 1000 Kč. Životnost digitálních varhan se odhaduje na 40 roků, březolupské 
varhany mají nyní 25 let.

S využitím pramenů olomoucké konzistoře uložených v okresním archivu v Uherském Hra-
dišti a olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě připravila Mgr. Věra Polášková.

Srážkové období roku 2019

Rok 2019 byl po delších letech na dešťové srážky lepší, než rok roky minulé. V  roce 
2019 spadlo na našem katastru celkem 728,2 mm, což je oproti roku 2018 o 231,2 mm více, 
tím se podstatně snížil defi cit srážek za poslední roky.

Vezmeme-li průměr srážek za posledních pět let, a  to od roku 2014 do roku 2018 včetně, 
kdy napršelo celkem 2.742,2 mm, to je roční průměr 548,5 mm.

Je možno říci, že z  pohledu minulých let byl rok 2019 mírně nadprůměrný. Nepřekonal 
však rok 2010, kdy napršelo 823 mm, a hranici vody 700 mm překonal rok 2001 srážkami 720,1 
mm.Pro informaci uvádím, spady dešťové vody za rok 2019 porovnání s rokem 2018.

rok 2018 rok 2019
měsíc srážky v mm srážky v mm
Leden 45,6 62,2
Únor 17,5 35,1
Březen 26,2 28,8
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Duben 18,8 40,5
Květen 56,7 120,1
Červen 58,8 55,2
Červenec 58,5 70,6
Srpen 42,7 84,5
Září 96,7 73,1
Říjen 24,2 62,8
Listopad 5,0 45,3
Prosinec 46,3 50,0

Celkem srážky 497 mm 728,2 mm

Z tabulky je patrno, že v roce 2019 napršelo celkem o 231,2 mm více. Srážky jsou uváděny 
v mm. Pro vysvětlení 1 mm = 1 litr na m². Skutečností ale je, že jen velmi malé procento vody 
dokážeme na našem území zadržet v zemi a vysoké procento nám uniká do potoků, řek.

                                                                František Bednář

Rozsvícení stromu u kostela

Jak to žije v Březolupech
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Dobroty pro návštěvníky nabízel osvědčený tým.

Volejbalový turnaj
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Vánoční kapřík

Tradiční štěpánské koledování s Jižany
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Výšlap na hrad Šarov

Novoroční koncert Chrámového sboru Březolupy
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Fašankový průvod v části obce Podsedky

Fašankový průvod na Zápolí
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Přejme si, ať nám život v roce 2020 plyne ve zdraví, v hojnosti a v radosti.

Fašanková družina v zámeckém parku
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• Děkujeme všem, kteří se zapojili do šití roušek pro naše spoluobčany. 
Ať už přispěli materiálem, šitím, či distribucí. DĚKUJEME!

• Po přechodu na letní čas (od 29. 3. 2020) je sběrný dvůr otevřen i každou středu 
v čase 15.00 – 17.30 hodin, a dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora 
a za příznivého počasí v čase 17.30 – 18.00 hod můžete využít skládku a komposto-
viště.

• Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční ve  2. čtvrtletí 
roku 2020 v těchto termínech: 17. 4. 2020, 29. 5. 2020, a 26. 6. 2020.

• Kladení věnců k památníkům obětem I. a II. světové války u kostela se uskuteční 
ve čtvrtek 30. 4. 2020. Z důvodu momentální situace se uskuteční bez přítomnosti 
veřejnosti.

• Všichni občané jsou zváni na každoroční setkání obyvatel obcí Březolupy, Komárov 
a Topolná v lokalitě „U Kameňa“. Setkání se letos uskuteční v pátek 8. května 2020. 
Organizátorem bude obec Topolná. Program bude upřesněn.

• V sobotu 16. 5. 2020 se uskuteční tradiční jarní MOTOBURZA.

• POZOR! Sběrný dvůr bude v sobotu 16. 5. 2020 uzavřen. Otevřen bude v pátek 
15. 5. 2020 v čase 15.00 – 17.30 hodin, dále po předchozí domluvě s obsluhou sběr-
ného dvora a za příznivého počasí v čase 17.30 – 18.00 hod můžete využít skládku 
a kompostoviště.

• Chřibský Lenochod Březolupy pořádá 27. 6. 2020 Pochod za živou vodou do Luha-
čovic.

• Poplatek za odpady na rok 2020 můžete zaplatit v  hotovosti v  pokladně Obecního 
úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ), složenkou, nebo převodem na účet obce 
č. 1543047379/0800 (variabilní symbol je č. p. vašeho RD). Splatnost poplatku 
je 1. 7. 2020.

• Poplatky za hrobová místa se prozatím nevybírají. Vyčkejte, až vám bude domů 
doručena nová smlouva.

• Poplatky za hrobová místa se prozatím nevybírají. Vyčkejte, až vám bude domů 
doručena nová smlouva.

• Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční v neděli 16. 8. 2020.

Možná nevíte… 
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Provoz Obecního úřadu Březolupy
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen v úřední dny:
 pondělí  08:00 – 11:00
 středa  14:00 – 17:00  
Hotovostní pokladna pro platby poplatků (z odpadu, za psy, nájemné) je momentálně uzavřena. Splatnost 
poplatků bude prodloužena o dobu trvání nouzového stavu.
V běžnou provozní dobu úřadu jsme Vám k dispozici na telefonu 572 580 116, na e-mailu: obec@brezolupy.cz, 
matrika@brezolupy.cz, starosta@brezolupy.cz.

Provoz sběrného dvora a mobilní svoz
Mobilní svoz papíru a plastu:
Do doby běžného znovuotevření sběrného dvora bude svoz tříděného odpadu (plastu a papíru) od vašich 
domů probíhat mimořádně co 14 dnů, a to v pátek, v den svozu popelnic cca od 7:00 do 12:00 hod.
Pro zaručení načtení na vaše odpadové konto je nutno polepit váš odpad čárovým kódem, ruční vkládání čísla 
popisného opsáním z pytle nebude z preventivních důvodů před šířením koronaviru prováděno.
Pokud vám štítky s  čárovým kódem došly či docházejí, napište si o jejich vytištění na obec@brezolupy.cz, 
matrika@brezolupy.cz nebo zavolejte na 572 580 116, doručíme vám je před prvním mimořádným vývozej (tj. 
před pátekm 3.4.2020) do vaší schránky.

Omezený provoz sběrného dvora:
Do odvolání bude provoz sběrného dvoru omezen. Bude otevřeno v sobotu co 14 dní v běžný čas od 8:00 – 
11:00 (po pátečním vývozu popelnic, poprvé tedy 4.4.2020 ) pro neodkladné využití.
V omezeném provozu odevzdaný, v běžném provozu ekobody ceněný tříděný odpad, nebude na vaše od-
padové účty zaznamenán a neobdržíte nový pytel výměnným způsobem. Doporučujeme tedy plasty a papír 
odevzdávat v rámci mobilního svozu z před vašich domů, omezený provoz sběrného dvoru pak využít pouze 
v neodkladných případech pro odevzdání ekobody neceněných komodit (např. sklo, některý nebezpečný od-
pad, textil apod.).
Počet osob pohybujících se ve sběrném dvoře bude omezen obsluhou, vozidla budou čekat na vpuštění 
do podzámčí na hlavní cestě.

Lékaři
MUDr. Hrabalová – praktická lékařka
V rámci protiepidemiologických opatření svůj zdravotní stav vždy nejdříve konzultujte v běžnou ordinační 
dobu na telefonu 572  580  202 nebo e-mailu: ordinace.brezolupy@seznam.cz. Fyzická návštěva pacienta 
bez předchozí konzultace momentálně není možná.

MUDr. Poláchová – zubní lékařka
Až do odvolání neordinuje.

Roušky
Jsou k vyzvednutí na OD Jednota. Pokud roušku neseženete, kontaktujte prosím obecní úřad: 572 580 116.

Všechna tato opatření budou platit po dobu nezbytně nutnou. Aktuální informace naleznete na úřední desce 
nebo na webu obce: www.brezolupy.cz.

KORONAVIRUS
důležité informace pro občany
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Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že konání veškerých kulturních 
a společenských akcí je nyní v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními v boji s pandemií koronaviru přerušeno. 


