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Slovo na úvod

Mnozí z nás zažívají po snad odeznívajícím covidovém strašáku další velké obavy o to, co 
přijde, o to, co bude. Pár stovek kilometrů od naší hranice vypukla válka, kde se mocní tohoto 
světa nedokázali a zatím pořád nedokážou domluvit. Z pohledu umírajících ukrajinských, ale 
také ruských obyvatel a vojáků nám přináší zatím jen drobné či malicherné ekonomické problé-
my a „starosti“ o válečné uprchlíky, je zde ovšem u mnohých z nás dle mého ne neopodstatněná 
i velká obava, aby doutnající konfl ikt nepřerostl v něco daleko většího, a také víra, že vše dout-
nající bude co nejdříve uhašeno, a to za co nejmenších ztrát.

Z tohoto pohledu přejeme všem zainteresovaným a samozřejmě i nám všem okolo co nej-
rychlejší nalezení nejlépe demokratického řešení celé situace s výhledem mnoholeté mírové 
stability v našem regionu.

No a jak mnozí víte, demokracie by se měla budovat a udržovat nejlépe odspodu. A proto si 
zde dovolím upozornit na také důležité téma tohoto roku, byť nás to hlavní čeká až na podzim.

Předpokládám, někdy v říjnu 2022 se po čtyřech letech mají konat komunální volby 
a i v naší obci bude voleno nové zastupitelstvo pro období 2022–2026 a z jeho řad pak i nové 
vedení obce na pozici starosty, místostarosty a radních. Byť se to mnohým zdá k dnešnímu dni 
i ve stínu výše uvedeného válečného konfl iktu jako nepodstatné, opak je pravdou.

Aby na podzim bylo „z čeho“ volit, je samozřejmě nutno předem rozhodnutí potenciálního 
kandidáta, následuje sestavení jednotlivých kandidátních listin, provedení registrace u patřič-
ných úřadů.

No a termín této registrace se předpokládá někdy v červenci 2022.
Z výše uvedeného vyplývá, že nastávající jarní období je pro potvrzení zájmu o kandidování 

do obecního zastupitelstva a sestavení kandidátek důležité.
Každoročně (nebo lépe „každovolebně“) se snažíme, abychom podpořili vznik co nejvíce 

kandidátů, resp. kandidátních listin. Proto i letos nabízíme těm, co uvažují o své kandidatuře 
a nemají se kde sejít, malou zasedací místnost na zámku (klíče u úřednice na tel. 572 580 116), 
a to bezplatně. Těm, kteří chtějí poradit, resp. prodiskutovat skutečnosti k přípravě kandidát-
ních listin, případně dalších potřebných dokumentů a obecně k přípravě či průběhu voleb, na-
bízím osobní konzultace.

A pokud by někdo uvažoval jako individuál, že by měl zájem posílit řady některé z našich 
březolupských kandidátek, nebojte se již nyní spojit se zástupci těchto „tradičních“ kandidát-
ních seskupení a samozřejmě je zde i možnost vzniku nového volebního seskupení.

Vedeni snahou nabídnout na podzimních kandidátkách co nejvíce kvalitních kandidátů, 
a to samozřejmě napříč všemi volebními seskupeními, které o to projeví zájem, nabízíme vám 
tedy možnost jak té schůzovací místnosti, tak i konzultací v této oblasti.

Věříme, že tak přispějeme i svojí „troškou“ ke kvalitním, demokratickým volbám v naší 
obci, a pokud tak bude přistupováno k volebním záležitostem i na těch vyšších patrech, snad 
válečný konfl ikt, o kterém se zmiňuji v úvodu, zůstane jen velmi ojedinělou aktivitou a společně 
si přejme, ať vymizí zcela.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce

V období prosinec 2021 až únor 2022 se konala dvě zasedání zastupitelstva obce Březolupy, 
a to dne 15. 12. 2021 a 9. 2. 2022. Zastupitelstva se opět mimořádně konala ve sklepních pro-
storách víceúčelové haly z důvodu dodržení protiepidemiologických opatření při koronavirové 
pandemii.

Zastupitelstvo dne 15. prosince schválilo:
• Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1. 1. 2022 do doby schválení 

nového rozpočtu obce pro rok 2022.
• Podání žádosti o dotaci „SO 01.1 Rekonstrukce MK Čístré, Březolupy“ v rámci výzvy k po-

dávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy 
a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.

• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 2/2021 „o stanovení obecního systému odpa-
dového hospodářství“.

• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 3/2021 „o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství“.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 
opatření č. 7/2021.

• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 8/2021.

Zastupitelstvo dne 15. prosince vzalo na vědomí:
• Informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí obce.
• Informaci o složení inventarizačních komisí 2021.
• Informace k cenám energií v obecních objektech po 1. 1. 2022.
• Informace k fotovoltaickým elektrárnám na ČOV, bytových domech Stará pošta a Místní 

hospodářství.
• Obecní „EnergoFond“ např. pro podporu Kotlíkových dotací, do budoucna např. i FVE či 

jiných závěrů z MEK (Místní energetické koncepce).
• Zřízení nového spořicího účtu u České spořitelny, a. s.

Zastupitelstvo dne 9. února schválilo:
• Rozpočet obce Březolupy pro rok 2022.
• Střednědobý rozpočtový výhled obce Březolupy na roky 2024–2026.
• Podání žádosti o dotaci a investiční záměr pro akci „Oprava památníku padlých ve II. světo-

vé válce v obci Březolupy“.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 

opatření č. 9/2021.
• Koupi pozemků p. č. 3044/11 a p. č. 3044/17, k. ú. Březolupy v dražbě s vydraženou cenou 

87 000 Kč.
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Zastupitelstvo dne 9. února vzalo na vědomí:
• Informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí obce.
• Informace k cenám energií v obecních objektech po 1. 1. 2022.
• Požadavek obce Šarovy na změnu územního plánu obce Březolupy pro umístění jejich čis-

tírny odpadních vod na k. ú. obce Březolupy.
• Informace ke konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Březolupy.
• Informace k žádosti o prodej pozemku p. č. 5511 v k. ú. Březolupy (Vinohrady).

Z práce rady obce

Rada obce se zabývala přípravou záměrů pro další období, průběhem 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 obecní agendu.

Z další činnosti v období od 1. prosince 2021 do 16. února 2022 uvádím výběr těch 
nejdůležitějších:
1. Odsouhlasila s drobnými připomínkami úpravu projektové dokumentace akce BDSP II., 

která byla vyvolána požadavky dotačního zdroje (přímé větrání a osvětlení + bezbariéro-
vost každého z bytů).

2. Seznámila se s nabídkou fi rmy KS Sankro, s. r. o., Jihlava, na ošetření dřevěných konstrukcí 
krovů hloubkovou impregnací. Jako pilotní projekt byla vybrána střecha na budově zdra-
votního střediska. Po schválení rozpočtu obce rozhodla rada o zadání prací.

3. Schválila založení spořicího podúčtu současného účtu obce u České spořitelny, a. s., s ná-
sledujícími podmínkami: min. zůstatek 5 mil. Kč, garantovaný úrok pro 1. měsíc ve výši 
0,8 %, max. výše vkladu až do 25 mil. Kč. K 1. 3. 2022 je úrok 2,5 %.

4. Schválila přesun části fi nančních prostředků z účtu ČNB na nově založený spořicí podúčet 
účtu u České spořitelny, a. s.

5. Seznámila se a schválila plán inventur za rok 2021, včetně složení inventarizačních komisí.
6. Schválila harmonogram ČOV na rok 2022 předložený SVK, a. s., Uh. Hradiště.
7. Schválila jednorázovou mimořádnou odměnu pro Matyáše Grossmanna, mistra Čes-

ké republiky v latinskoamerických tancích párů, 2. vicemistra v kombinaci deseti tanců 
a 2. vicemistra ve standardních tancích v kategorii junior 2. Dále mu nabídne možnost 
využívat prostory víceúčelové haly či jiné obecní prostory pro nácvik tanců.

8. Schválila nabídku fi rmy IS projekt, s.r.o., Uh. Brod, ve výši 50 000 Kč (bez DPH) na zajištění 
výběrového řízení akce „Tréninkový sál – nástavba 2. NP šaten pro sportovce“. Místostaros-
ta zajistí přípravu příkazní smlouvy.

9. Seznámila se s dalšími informacemi o možném získání dotace na podporu akce „Sportovi-
ště a tribuny Březolupy“ u NSA. Místostarosta informoval o jednání s výkonným výborem 
SK Březolupy, z. s., jako možným žadatelem o dotaci. SK předloží obci seznam požadavků, 
při nichž bude žadatelem o dotaci. Bylo rozhodnuto, že projekt bude i přes možné rozděle-
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ní pro různé dotační zdroje chystán společný, s rozdělením na jednotlivé stavební objekty: 
tribuny, hřiště, sprinterská dráha.

10. Vyhodnotila předložené nabídky na zajištění geodetických prací akce „Dopravní stavby 
Březolupy 2021/01“. K objednání vybrala nabídku fi rmy Ing. Petr Čech a Ladislav Beníček, 
Geodetická kancelář Uherský Brod, s cenou 37 691,50 Kč (vč. DPH). 

11. Vyhodnotila předložené nabídky na zajištění projekčních prací akce „Dopravní stavby 
Březolupy 2021/01“. Jako nejvhodnější vybrala nabídku Ing. Radka Jaroše, Lípa, s cenou 
794 970 Kč (vč. DPH). 

12. Projednala žádost Technických sportů o úhradu hlukové studie střelnice ve výši 7000 Kč. 
Závěry studie ukládají opatření, která bude nutno realizovat, aby bylo možno zachovat sou-
časný rozsah střelby při jejím komerčním využívání. Rada schválila mimořádný příspěvek 
pro TS Březolupy, z. s., v uvedené výši se stejným využitím i pro příští rok.

13. Schválila účast v dražbě pozemků p. č. 3044/11 (1/2) a 3044/17 (v části obce Kozina) ležících 
z části pod místní komunikací. Rada rozhodla, že se uvedené pozemky pokusí získat pro-
dejem mimo dražbu od exekutora, jako max. schválila cenu 170 tis. Kč. Pozemek 3044/17 
následně za náklady nabídne ke koupi sousedům.

14. Projednala žádost na získání příspěvku na péči ve spolupráci s jinou organizací, než je 
Charita Uh. Hradiště (např. Pahop). Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku. Příspěvek je 
možné čerpat pro klienty, kteří mají trvalý pobyt v naší obci.

15. Schválila vyplacení odměny ředitelky ZŠ a MŠ Březolupy za II. pololetí 2021.
16. Schválila změnu tarifu a příplatku za vedení pro ředitelku ZŠ a MŠ Březolupy od 1. 1. 2022 

v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
17. Vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Březolupy Mgr. Miroslavy Chlachulové o uvol-

nění z funkce ke dni 31. 7. 2022.
18. Rozhodla o změně svého rozhodnutí ze zápisu ze schůze rady obce č. 085 ze dne 8. 9. 2021 

o zvýšení mezd obecních zaměstnanců od 1. 1. 2022. Nově bude navýšení v průměru o 3 % 
z důvodu zvýšení infl ace.

19. Schválila čerpání fi nancí na dobročinné účely v roce 2021 ve výši 25 000 Kč.
20. Schválila rozpočet Základní školy a Mateřské školy Březolupy na rok 2022 a střednědobý 

výhled hospodaření na roky 2023-2025.
21. Schválila nový ceník pronájmu prostor víceúčelové haly, který bude platný od 1. 1. 2022. 

Zvýšení cen je z důvodu navýšení ceny energií.
22. Schválila jako zpracovatele opětovného výběrového řízení akce „Rekonstrukce zámeckého 

parku“ fi rmu IS projekt, Uherský Brod, s. r. o., s cenou 40 000 Kč (bez DPH). Rada dále 
schválila seznam fi rem, které budou osloveny k podání nabídky.

23. Schválila zadávací podmínky akce „Optika 2021_01“, včetně fi rem, které budou osloveny 
k podání nabídky.

24. Schválila na základě žádosti o další popelnici pro RD z důvodu nutné péče o blízkou oso-
bou bydlící v domě její vydání s poplatkem dle platného ceníku.

25. Potvrdila stávající systém příspěvku na péči o důchodce či jinak potřebné osoby v obci 
Březolupy ve výši 50 % z ceny Charity nebo obdobných organizací, max. 2000 Kč za měsíc, 
bez ročního limitu.
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26. Schválila příspěvek na péči ve výši 50 % z ceny Charity, tj. v cenách dle platného systému.
27. Potvrdila stávající systém náležité péče a nakládání s dřevní hmotou v obci Březolupy 

pro vnitřní trh EU pro dřevo nebo jiné produkty ze dřeva.
28. Opakovaně řešila dodavatele elektrické energie pro obecní objekty po opětovném navýšení 

ceny stávajícím dodavatelem fi rmou NWT, a. s. Zlín, od 1. 2. 2022. Po konzultaci s EAZK 
a ostatními obcemi podala výpověď u současného dodavatele elektrické energie pro obec-
ní objekty fi rmy NWT, a. s. Zlín. Nově bude sjednána, po doporučení EAZK, smlouva 
od 1. 2. 2022 s fi rmou EoN, a. s., a to na dva roky.

29. Schválila nového nájemce RD č. p. 129.
30. V souladu s předchozím rozhodnutím a žádostí současné ředitelky ZŠ a MŠ Březolupy roz-

hodla o zahájení konkurzu na nového ředitele/ředitelku této organizace. Pověřila místosta-
rostu zajištěním konkurzu v souladu s platnými předpisy. Poté jmenovala v souladu s plat-
nými předpisy jako členy konkurzní komise za obec: starostu Ing. Petra Kuklu (členem), 
místostarostu Ing. Radka Berecku (předsedou konkurzní komise) a Lucii Postavovou, DiS. 
(tajemnicí). Zároveň schválila uvolnění částky do 30 000 Kč na inzerci konání výběrového 
řízení např. v místním tisku apod. Následně pak jmenovala zbývající členy konkurzní ko-
mise.

31. Rozhodla, že jednotka požární ochrany bude každoročně předkládat radě obce informace 
o aktuálním stavu a vybavení JPO a uskutečněných školeních za minulý rok, a to k datu 
31.12.

32. Schválila jako zhotovitele autorského a technického dozoru akce „Rekonstrukce zámecké-
ho parku“ fi rmu PassiveArchitecture, s. r. o., Uherský Brod, s cenami: AD v celkové výši 
20 000 Kč a TDI v celkové výši 40 000 Kč (vše bez DPH).

33. Projednala žádost o odprodej pozemku p. č. 5511. Rada nesouhlasí s prodejem, navrhuje 
bezplatnou výpůjčku jako remízek a schválila zveřejnění tohoto záměru.

34. Schválila dodatek č. 19/713/02/4O ke smlouvě mezi obcí a společností Technické služby 
Zlínsko, s. r. o., ve věci zvýšení cen za svoz TKO, které budou platné od 1. 1. 2022.

35. Zabývala se nabídkou fi rmy CONSULTEST, s. r. o., Brno, na zajištění diagnostiky a sond 
vozovek pro některé SO akce „Dopravní stavby Březolupy 2021/01“ dle požadavku a upřes-
nění projektanta Ing. Jaroše. Celková cena bude do 60 000 Kč (bez DPH) a bude upřesněna 
podle skutečně provedeného rozsahu. Tyto práce nebyly součástí zadání projekčních prací.

36. Schválila nabídku fi rmy DESACON Zlín, s. r. o., na zpracování povinných příloh k žádosti 
o dotaci (analýza potenciálu produkce odpadů, projekt, kumulativní rozpočet + publici-
ta) akce „Odpadové centrum Březolupy“ v ceně 20 000 + 2000 Kč (bez DPH). Dále rada 
schválila zpracování samotné žádosti o dotaci Ing. Michalem Turečkem, Slušovice, v ceně 
22 000 Kč (bez DPH).

37. Schválila smlouvu řešící zapojení podnikatelů (právnických a podnikajících fyzických 
osob) do obecního nakládání s komunálním odpadem, a to pro kategorii odpadů 20 01 40 
kovy, a to s účinností od 1. 7. 2021, vzhledem k povaze dané kategorie zdarma.

38. Schválila smlouvu o zajištění odděleného sběru vytříděného komunálního odpadu mezi 
obcí Březolupy a sběrnami v okolí naší obce (např. Kaskon, Kovosteel, Metalšrot a jiné), 
do kterých by potenciálně mohli odvážet vytříděné odpady i naši občané. Touto smlou-
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vou, za drobnou úplatu obce sběrnám za administrativu s tím spojenou, se obec stane 
původcem takovýchto odpadů a může si uplatňovat odměny přes systém Ekokom. Jedná 
se téměř o všechny vytříděné druhy komunálního odpadu, které se odevzdávají i přes 
sběrný dvůr.

39. Schválila žádost TS Dolina o poskytnutí haly na generální zkoušku vystoupení, kte-
ré následně realizují v Klubu kultury. Poskytnutí haly bude zdarma (předběžný termín 
25. 3. 2022) za předpokladu, že bude volný vstup pro veřejnost. Přípravu haly si zajistí sou-
bor, v případě nepříznivého počasí bude požadován příspěvek na uklízečku (podle rozsahu 
znečištění odhad cca 500 až 2000 Kč), v případě potřeby vytápění nad běžnou teplotu (cca 
17 st.) příplatek 1500 Kč na topení.

40. Seznámila se záměrem na uspořádání fašanku dne 26. 2. 2022. Po obchůzce obcí proběhne 
i večerní zábava při dodržení platných protiepidemiologických opatření. Pořadatelem bude 
SDH Březolupy a Březolupská chasa.

41. Schválila příspěvek na péči Charity UH ve výši 50 %.
42. Rozšířená rada o pět zájemců z řad zastupitelů obce se zabývala návrhem Jaroslava Ševeč-

ka ve věci zřízení služebnosti pro stavbu „SEK – Optická síť Březolupy“. Zástupci obce se 
shodli, že bude obec trvat na svých dřívějších podmínkách: umožnění dalšího poskytova-
tele služeb do jeho sítě, provádění prací společně s fi rmou EG.D při pokládce elektrického 
kabelu do země a kontrolu koncové ceny odběratelů této služby. Do dořešení těchto podmí-
nek se rada obce návrhem „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ pro předmětnou 
optickou síť fi rmou Ševeček nebude zabývat.

43. Rozhodla o vypsání následující výběrových řízení akcí, které jsou v rozpočtu roku pro 
realizaci stavebních prací v roce 2022: ZTV pro PIŘ PZČOV a okolí, Kanalizace Remí-
za, Vodovod Nad statkem. VŘ akce „Rekonstrukce MK Čístré“ bude zahájena později, až 
po získání dotace, resp. jejím příslibu.

44. Provedla vyhodnocení zakázky „Optika 2021_01“. Byla doručena pouze jedna nabídka, 
a to fi rmy UnArtel, s. r. o., Slavičín. Předložené ceny jsou obvyklé, resp. očekávané, a proto 
nabídka byla vyhodnocena jako vítězná. Nájemcem „chrániček“ pro optickou síť v části 
mezi kempem a zámkem (stavba s názvem ul. Hlavní) byla vybrána fi rma UnArtel, s. r. o.

45. Rozhodla o pronájmu prosklených vitrín přístřešků BUS Terminálu pro reklamu fi rmě 
FALCON media, s. r. o., Zlín, v ceně 4000 Kč (bez DPH) za jednu strany vitríny, celkem 
tedy 8000 Kč.

46. Rozhodla o zadání PD akce „Prodloužení vodovodního řadu X.“ v lokalitě Nad Uličkou 
v ceně 42 000 Kč (PD) a 5000 Kč (inženýring) u Ing. Večeři, Kunovice (zhotovitel není 
plátce DPH). Podíl vlastníka nemovitosti bude 50%.

47. Rozhodla z důvodu potřeby navýšení urnových míst o realizaci kolumbária, které bude 
umístěno u zadní a boční stěny márnice na hřbitově dle zpracované vizualizace. V první 
etapě bude realizována jedna zadní stěna pro celkem 20 ks schránek pro urny. Kolumbári-
um bude možné v budoucnu ještě rozšířit o další stěny.

48. Odsouhlasila velikost FVE na obecních objektech BDSP 19,62 Kwh s bateriemi 18,2 
a BDMH 9,12 kWh s baterií 10,4. Současně rozhodla o zapracování nabíječek pro elektro-
mobily v počtu 2 ks u BDSP a 1 ks u BDMH do projektové dokumentace.
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49. Rozhodla o zahájení projektu „Březolupské kino 2022“. Promítání proběhne ve víceúčelové 
hale s využitím nového ozvučení a projektoru. Jako pilotní projekt bude objednán fi lm 
Tajemství staré bambitky 2. Obcí dotované vstupné bylo stanoveno na 50 Kč u večerního 
promítání a 20 až 30 Kč u školního promítání.

50. Schválila účast v dražbě zemědělských pozemků o celkové výměře 19,673 m² dne 3. 3. 2022 
s max. cenou 570 000 Kč, která vychází ze schválených jednotkových cen výkupů v katastru 
obce a u ČOV.

51. Neschválila účast v aukci zemědělského pozemku. Obec se pokusí získat pozemky v kata-
stru Březolupy po případné neúspěšné aukci mimo aukci přes insolvenčního správce.

52. Zabývala se žádostí Technických sportů Březolupy, z. s., ve věci povolení odbagrování části 
svahu v délce cca 15 m u STK. Rada nesouhlasí s takovým rozsahem a žádá spolek o dopl-
nění žádosti o situační výkres se zakreslením stávajícího i nového stavu.

53. Obec obdržela žádost občanů obce Lhota o povolení svatby v místě vodního altánu na ryb-
níce Hluboček. Rada s místem nesouhlasí z důvodu klidové zóny a možnosti využití jiných 
míst (obřadní síň OÚ, nádvoří zámku) k tomu v obci vyhrazených.

Ing. Radek Berecka, místostarosta obce

V rámci stavby „Využívání srážkových vod - Březolupy zámek a Zdravotní středisko“ 
proběhla dne 14. 3. 2022 exkurze pro žáky 8. a 9. třídy naší ZŠ  přímo na staveništi.
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50 let
Hájek Jiří
Hájková Gabriela
Hrabcová Ludmila
Kaňovská Jarmila
Kavka Radovan
Kavková Jitka
Mikelová Radmila
Řezníček Pavel

60 let
Belušková Jarmila
Hoferková Marie
Juřenová Marie
Kaňovská Jarmila
Křižka Jaroslav
Paľo Stanislav
Polášek Pavel
Postavová Bronislava

65 let
Horsáková Eva
Juřena Jaroslav
Pastyříková Zdenka
Pešinová Vlasta
Zpěvák Lubomír
Zůfalý Rostislav

70 let
Hovorková Jitka
Gajdůšek Miloslav
Jurča Jaroslav
Kalaš Jiří
Šidlík Lysoňková Marie
Šišák František

75 let
Binar Miroslav
Buriánková Hana
Dusbaba Jiří
Hubáček Miroslav
Stašková Marie
Zajícová Emilie

80 let
Bednaříková Marie
Otrhálková Anna
Vrabková Marie

85 let
Havlík Alois

Narození 2021
Bethencourt Alvarez Lidia Anna
Blahová Natálie
Bravenec Jiří
Grebíková Nela
Horák Alexandr
Janíková Veronika
Kamočaiová Rozálie
Kaňovská Beata
Kaňovský David
Kolomazníková Anastázie
Martinek Přemysl
Passinger Šimon
Poláchová Beata
Samohýlová Julie
Svoboda Rudolf
Šrom Igor
Vašíček Miroslav
Vaškových Radim
Zatloukal Daniel
Žáková Alžběta

Jubilanti duben – červen

Společenská kronika

Úmrtí 2021
Bilavčík Václav
Glíž Ludvík
Glížová Hana
Hajduková Anna
Hanáček Josef
Hoferek František
Hoferek František
Hoferek Jaroslav
Hoferková Ludmila
Hubáček Miloslav
Knapová Anna
Křižková Zdenka
Michalíková Marie
Mikel Ladislav
Pešl Jiří
Strapek Jan
Talaš František
Ticháčková Mařenka
Zajíc Jaroslav

Nejstarším občanem 
naší obce je pan 
František Fusek, 
který oslavil 
94. narozeniny, 
a nejstarší ženou 
je paní Anežka 
Pospíšilová, která 
začátkem dubna 
oslaví 
93. narozeniny.

K 1. 1. 2022 bylo 
v naší obci 
přihlášeno 
k trvalému pobytu 
1709 obyvatel, 
z toho 848 žen 
a 861 mužů.

75 let
Binar Miroslav

á k á
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Mateřská škola

Ze života naší školy

Také v mateřské škole vypuklo masopustní veselí. Přehlídka krásných masek začala hned ráno, 
kdy děti přicházely do školky. Čekaly tu na ně soutěže, tanečky – prostě masopustní rej, který si 
všichni náležitě užili. Odměnou byly sladké koblížky, šampíčko a diplom za připravenou masku.

Dík patří také rodičům za přípravu masek.
Kolektiv MŠ Březolupy

Většina z nás se ani nenadála a školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny. Poohlédněme se, 
co nám minulé pololetí přineslo; kromě toho, že se všichni žáci a zaměstnanci školy museli testovat 
na onemocnění Covid-19, to byla celá řada pozitivních věcí.

Jak je na naší škole už několikátým rokem zvykem, i letos připravili žáci 9. ročníku v den svátku 
sv. Mikuláše mikulášskou družinu a připravenými balíčky obdarovali všechny žáky školy. Za to je 
děti odměnily básničkou nebo písničkou. Mikulášský jarmark ani školní ples se nekonaly kvůli pan-
demickým opatřením.

Celý měsíc leden se nesl v duchu opakování a kontrolních prací před blížícím se pololetním vy-
svědčením. A jaké jsme měli výsledky? Hodnocení práce žáků za 1. pololetí školního roku 2021/2022 
bylo následující:

1. třída – všech 19 žáků třídy mělo samé jedničky
2. třída – z 19 žáků třídy 18 žáků prospělo s vyznamenáním, 9 žáků mělo samé jedničky
3. třída – z 14 žáků třídy 14 žáků prospělo s vyznamenáním, 10 žáků mělo samé jedničky
4. třída – z 19 žáků třídy 17 žáků prospělo s vyznamenáním, 8 žáků mělo samé jedničky
5. třída – z 22 žáků třídy 16 žáků prospělo s vyznamenáním, 4 žáci měli samé jedničky
6. třída – z 21 žáků třídy 15 žáků prospělo s vyznamenáním, 5 žáků mělo samé jedničky
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR
Základní škola a Mateřská škola Březolupy děkuje fi rmě TRADIX a jejich 

nadačnímu fondu Řemeslo pomáhá za fi nanční dar ve výši 40 000 Kč, kterým 

podpořili lyžařský kurz žáků 8. a 9. ročníku a umožnili tím rozvoj sportu u dětí.

7. třída – z 23 žáků třídy 12 žáků prospělo s vyznamenáním, nikdo z žáků neměl samé jedničky
8. třída – z 22 žáků třídy 9 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci měli samé jedničky
9. třída – z 23 žáků třídy 13 žáků prospělo s vyznamenáním, 8 žáků mělo samé jedničky
Všichni žáci školy prospěli a odnesli si domů výpis z vysvědčení za první pololetí.

Žáci z prvního stupně se zúčastnili fl orbalového turnaje v Kunovicích, kde získali 2. místo.
V únoru se žáci 6., 7. a 9. ročníku zapojili do Krajské matematické soutěže třídních kolektivů 

organizované Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. V této soutěži obsadili žáci 6. a 7. ročníku krásné 
3. místo.

Ve škole proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili někteří žáci 
z 8. a 9. ročníku. Do okresního kola postupují dvě žákyně z 9. třídy (Sofi e Miklová a Lucie Zapletalo-
vá). Rovněž proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Do okresního kola postupuje Adam Vrabček 
z 9. třídy.

Žáci 7. ročníku se zapojili do projektu Sdílení dílen. Třikrát za pololetí vyjedou v doprovodu 
pana učitele Masaříka na celé dopoledne do prostor SOŠG v Uherském Hradišti (Mojmír), kde si 
pod vedením kvalifi kovaného učitele odborného výcviku vytvoří výrobek, který si následně odnesou 
domů. Cílem projektu je rozvíjet manuální zručnost a dovednost žáků.

V současné době probíhají ve škole konzultace (doučování) převážně z hlavních předmětů (ma-
tematiky, českého a anglického jazyka), které mají žákům pomoci pochopit a upevnit učivo z přede-
šlých ročníků.

Naše škola bude dále pokračovat v projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, které 
vedou žáky k ochutnávání zdravých potravin a jejich zařazení do jídelníčku. V rámci rozšiřujícího 
vzdělávání bude probíhat celá řada projektů, soutěží, olympiád atd. Žáci absolvují výukový program 
Etická výchova realizovaný Centrem pro rodinu Vizovice, výchovný koncert v Kongresovém centru 
Zlín, promítaní fi lmu v hale, besedu v místní knihovně, školní výlety aj.

Na začátek března mají žáci 8. a 9. ročníku naplánovaný týdenní lyžařský výcvikový kurz. Tento 
kurz byl o rok odložen kvůli protipandemickým opatřením. Jako tradičně vyjedou žáci se svými 
učitelkami do krásné obce Branná v Jeseníkách. Ubytovaní budou v hotelu Garni Kolštejn, který je 
součástí Relax Centra Kolštejn.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat fi rmě TRADIX a jejich nadačnímu fondu Řemeslo po-
máhá za fi nanční dar ve výši 40 000 Kč, kterým tento lyžařský kurz podpořili a přispěli tím k rozvoji 
sportu u dětí.

Jaro nám pomalu klepe na dveře, všichni se už těšíme na pobyt venku, a proto je potřeba přinést 
trochu té jarní atmosféry i do našich domovů.

Kolektiv ZŠ Březolupy
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Příběh Antonína Berecky narozeného v roce 1873

1. Úvod
Tento článek je dalším v seriálu vzpomínání na mé předky v přímé linii rodu Berecka. Navazuje 

na povídání v Březolupském zpravodaji z června 2021 o mém prapradědovi Martinovi (*1849). Ten-
tokrát je o mém pradědovi Antonínovi, jehož osud byl na konci života velmi tragický.

2. Dětství a mládí
Pro připomenutí uvádím, že jeho rodiče měli svatbu dne 3. září 1872 v březolupském kostele, 

ženichem byl Martin Berecka (*1849) ze Šarova č. 34 a nevěstou Mariana Vrzalová (*1845) z Březo-
lup č. 6.

Antonín Berecka se narodil dne 8. 11. 1873 v domě č. 163 v části Žleby u příbuzných jeho matky, 
porodní bábou byla Anna Urbanová z č. 10. Pokřtěn byl již 9. 11. a za kmotry mu byli František Hu-
báček, čtvrtník z Březolup č. 16, a jeho žena Anna. Stejní kmotři pak byli i u křtu všech jeho vlastních 
i nevlastních sourozenců.

Zápis v matrice o narození Antonína Berecky v roce 1873

Poté se rodina přestěhovala do pronajatého domu č. 96 v části Drahy, kde se roku 1877 narodil 
jeho bratr František, který však zemřel již po čtyřech dnech. Další sourozence neměli. V tomto domě 
zemřela v říjnu roku 1884 i Antonínova matka Mariana, kterou tak ztratil už ve svých necelých je-
denácti letech.

Otec se v únoru 1885 podruhé oženil s Apolenou Hastíkovou z Březolup. Důvody brzké svatby 
po úmrtí předchozí ženy, tehdy obvyklé a časté, jsem popsal v minulém článku. Nejdříve žili v rod-
ném domě druhé ženy č. 35 v části Velká Ulička a poté v domě č. 8 v části Kopec. Zde se postupně 
narodili nevlastní sourozenci Antonína, kterým však osud nedopřál dlouhého života: sestry Mariana 
(*1887, †1889), Barbora (*1888, †1889) a bratr Jan (*1889, †1890). Teprve pak se narodili sourozenci 
šťastnější, kteří se dožili dospělosti: nejdříve Anna (*1890), pak František (*1893), Antonie (*1898) 
a jako poslední bratr Josef (*1900), který byl o 27 let mladší než Antonín.

Otec i matka Antonína se narodili svým rodičům v pozdějším věku. Konkrétně Martin až 
ve věku 42 let otce a 30 let matky a Mariana ve věku 33 let otce i matky. Z tohoto důvodu se žádný 
z prarodičů nedožil Antonínova narození roku 1873. Nejdříve zemřela již roku 1853 v Halenkovicích 
jeho stařenka Rozina Berecková, poté roku 1868 v Šarovech i staříček Petr Berecka. Následovala roku 
1871 v Březolupech babička Barbora Vrzalová a nakonec devět měsíců před jeho narozením zemřel 
v Březolupech i druhý děda Jan Vrzal.
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Z výše uvedených důvodů nezažil Antonín žádného svého praprarodiče. Je však zajímavé, 
že každá ze čtyř rodin bydlela v jiné vesnici. Rod Berecka na Šarovech, členové rodu Vičánek pak 
v Halenkovicích. Rod Vrzal byl už v té době v Březolupech, ale jenom o generaci dříve se nacházel 
v jihomoravském Podivíně nedaleko Břeclavi. A nakonec rod Barša bydlel až v dalekých Olomuča-
nech u Blanska. Tak docela pestrý byl rodový původ mého pradědy Antonína Berecky.

3. Nepříliš dlouhá doba dospělosti
Dne 25. května 1900 se Antonín oženil v březolupském kostele Nanebevzetí Panny Marie 

s Annou, dcerou Josefa Hrbáčka z Březolup č. 37, která se narodila 16. 10. 1877. Oddávajícím byl, 
stejně jako u jeho otce, farář Ludvík Dočkalík. Ženich měl přes 26 let, ale nevěsta jen 23 roků a ne-
byla plnoletá, a proto musel dát souhlas se sňatkem její otec. Svědky byli Vincenc (v matrice uveden 
jako Čeněk) Hrbáček, domkař z č. 37 (nevlastní strýc nevěsty), a Karel Tureček, čtvrtník z č. 71. Rod 
Hrbáček je původně ze Zlína, prapraděda nevěsty Anny Hrbáčkové Antonín byl ševcem. Přistěhoval 
se do Březolup okolo roku 1782 ze Zlína, kde se roku 1749 narodil. Tento člověk je „praotcem“ všech 
Hrbáčků v Březolupech.

Zápis z matriky o svatbě Antonína Berecky roku 1900

Nejdříve bydleli v rodném domě manželky, č. 37 v části Velká Ulička, kde se jim 28. 4. 1901 
narodil syn Karel, můj děda. Poté se přestěhovali do domu č. 123 v části Močidla, kde dříve bydleli 
Vajdíkovi. Jako poslední zde zemřeli krátce po sobě v roce 1901 Maria, dne 11. 4., a pak její manžel 
Šebestián, dne 15. 7., který podle matriky spáchal sebevraždu oběšením. Tady se pak manželům 
Bereckovým narodily ještě další tři děti: jako druhý dne 16. 5. 1904 syn Jan (v matrice uveden jako 
Jan Nepomucenský), pak následovala 1. 4. 1907 dcera Josefa a nakonec přišel na svět 29. 9. 1912 
nejmladší syn Josef.

Za kmotry byli Karlovi Karel Tureček, po němž má pravděpodobně jméno, a jeho žena Marie. 
Janovi pak byli kmotry František Hubáček a Marie, již vdova po Karlu Turečkovi. Josefě i Josefovi 
pak byli za kmotry Josef Vajdík se ženou Josefou, rozenou Hubáčkovou, po nichž mají pravděpodob-
ně zase jména oni dva. Jak je vidět, rodinné a přátelské vazby se dříve asi udržovaly těsněji než dnes. 
Porodní bábou v případě Karla byla Barbora Bílková z Nedachlebic, u dalších tří dětí to už byla jedna 
z nejznámějších porodních bab v Březolupech Filomena Hubáčková z č. 100.

Podle sčítacího operátu ze sčítání lidu roku 1910, které proběhlo dne 10. 1. 1911, bydlel v č. 123 
v Březolupech Antonín se ženou a jejich třemi dětmi. Antonín má u svého jména uvedeno, že je pa-
cholkem na panském dvoře. Stejný údaj je uveden ve formuláři i pro rok 1900. Při hospodářství měli 
1 jalovici, 1 krávu, 1 podsvinče a 6 slepic, takže takové průměrné menší hospodářství.
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4. Konec života v daleké Itálii
Antonín musel, stejně jako jiní členové domobrany, narukovat již na počátku I. světové války. 

V době jejího začátku, tj. 28. 7. 1914, mu bylo již téměř 42 let. Stejně jako jeho vrstevníci původně 
doufal, že do války již vzhledem k věku nepůjde, ale osud tomu chtěl jinak. Podle ne zcela ověřených 
informací narukoval roku 1915, na přelomu let 1916–17 se po zranění doléčil v domácí péči a pak 
odjel na italskou frontu. Nevím přesně, na kterých frontách bojoval, ale podařilo se mně zjistit přesné 
datum, příčinu a místo jeho smrti.

Na základě mé žádosti na Vojenský ústřední archiv mně byla zaslána kopie úmrtní matriky Do-
mobraneckého pěšího pluku č. 25, u něhož sloužil. Na straně 105 je uvedeno následující: 1. datum 
úmrtí – 23. listopadu 1917, místo – Monte Meletta u Gallia v Itálii. 2. vojín 11. setniny. 3. Antonín 
Berecka. 4. Březolupy, okres Uh. Hradiště na Moravě. 5. narozen 1873, ženatý, rolník. 6. příčina smr-
ti – střelná rána do hlavy. 7. datum pohřbu – 9. 12. 1917, místo – společný hrob 200 kroků severozá-
padně výšiny 1736 Meletta. 8. zapsal – Alois Tylínek, polní kurát.

Zápis z vojenské matriky o smrti Antonína Berecky v roce 1917

Byť je jeho smrt velmi smutná, uklidňuje mě aspoň to, že byla asi velmi rychlá. Mnoho vojáků 
této války zemřelo v bolestech nebo na různé nemoci. Antonín tak zemřel jako velmi mladý – 15 dnů 
po svých 43. narozeninách. Doma zanechal ženu a čtyři děti ve věku 16, 13, 10 a 5 let. Takových tra-
gédií bylo v této době však bohužel nejen v naší dědině velmi mnoho.

Památník obětem velké války z let 1914–18 byl v Březolupech vztyčen u východního nároží kos-
tela až roku 1927, tj. celých devět let po konci války. V jiných obcích tomu nebylo jinak. Celkem se 
mi podařilo v různých pramenech dopátrat 46 padlých mužů z naší obce. Na památníku je uvedeno 
o tři jména méně. Někteří z nich mají na obelisku, který tvoří jeho horní část, i svoji fotku, jiní ne. 
Můj praděda Antonín patří do druhé skupiny, a proto jsem dlouho ani nevěděl, jak přesně vypadal.

Teprve poměrně nedávno jsem získal od své sestřenice Dany Dýškové, rozené Vackové, jeho 
fotografi i ve vojenském stejnokroji. Vzhledem k výše uvedeným údajům o jeho smrti to byla pravdě-
podobně jedna z jeho posledních fotografi í.

Jeho žena Anna, ovdovělá ve svých 40 letech, se již znovu neprovdala a sama se starala o rodinu. 
Zemřela v úctyhodném věku nedožitých 90 let dne 20. 1. 1967 v 15.30 hodin v č. 123. Jde o původní 
dům tohoto čísla, který stál za školou a byl v 90. letech 20. století zbořen. V domě, který si se svým 
mužem společně pořídili, jej přežila o dlouhých téměř 50 let.

Nejstarší syn Karel (*1901) v dospělosti bydlel se svojí rodinou v rodném domě své ženy č. 158 
v části Močidla. Oženil se roku 1925 s Františkou Tomáštíkovou (*1903, †1986). Měli spolu dceru 
Ludmilu (*1925, †2014), provdanou za Josefa Vacka a mého otce Stanislava (*1931, †2000). Můj 
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děda Karel zemřel roku 1986 v č. 158. I když byl nejstarším potomkem, přežil své rodiče i všechny 
své mladší sourozence.

Druhorozený syn Jan (*1904) žil v dospělosti v č. 351 v části Včelínky. Oženil se roku 1930 
s Marií Hubáčkovou (*1907, †1958) z č. 243. Měli spolu taky dvě děti: nejdříve dceru Annu (*1931, 
†2014), která měla za muže Miroslava Bezůška; poté syna Jaroslava (*1935, †1973), který se oženil 
s Vlastimilou Křůmalovou. Jan zemřel roku 1969 v č. 351.

Oba dva mají do dnešního dne v Březolupech mužské potomky, každá větev po jedné rodině, 
a tak rod Berecka v „Antonínově“ větvi pokračuje.

Jediná dcera Josefa (*1907) zůstala v rodném domě č. 123 se svojí ovdovělou matkou. Roku 1928 
se oženila s Františkem Hanáčkem z č. 97 (*1907, †1984). Měli jednoho syna Františka (*1928, †????) 
a Antonína (*1930, †1998). Josefa zemřela rok před smrtí své matky l. P. 1966 v č.123.

Nejmladší syn Josef (*1912) se přiženil do Bílovic, když si vzal roku 1936 za ženu Marii Mo-
čičkovou (*1913, †1976) z č. 57. Byl to první pokus rodu Berecka o osídlení této sousední ves-
nice, bohužel neúspěšný. Měli spolu totiž postupně tři dcery. 
Nejdříve Miladu (*1937), která se vdala za Bedřicha Roesche. 
Poté Libuši (*1940), která pojala za chotě Karla Lysoňka, a nej-
mladší Marii (*1950), jejímž mužem se stal František Šobáň. 
Josef zemřel roku 1972 v Bílovicích v č. 269.

A téměř na závěr ještě jedna zajímavost. Za dobu mého bá-
dání po předcích rodu Berecka jsem prozatím zjistil 152 rodin. 
A to od konce 17. století do současnosti. Antonína, který se do-
žil dospělosti a založil rodinu, jsem našel jenom jednoho, a to 
mého praděda, o němž byl tento článek.

Na konci vyprávění uvedu ještě jeden svůj osobní záva-
zek. Tím je pokusit se najít místo hrobu pradědy Antonína 
v Itálii a zapálit na něm aspoň jednou svíčku. Zatím tak či-
ním u našeho památníku. Gallio je vesnička nedaleko města 
Vicenza v regionu Benátsko, ale na přístupných mapách se 
mi nepodařilo najít horu Monte Meletta. Doufám, že se tam 
jednou, třeba i s mojí rodinou vypravíme a uctíme památku 
našeho předka.

5. Závěr
Tolik moje vyprávění o dalším z mých předků. Bez něho, stejně jako bez všech dalších 

z tzv. vývodu předků, bych tady nebyl. Proto je na místě si na ně občas zavzpomínat, třeba na rodin-
ných setkáních, a zcela určitě je nutné o nich povídat svým dětem. Protože to je naše minulost a bez 
ní by nebyla ani žádná naše budoucnost.

Pokud jsem tímto článkem někoho inspiroval k tomu, že by chtěl začít pátrat po svých předcích, 
napište mně na e-mail: radek.berecka@seznam.cz. Rád poradím.

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

Antonín Berecka na fotografi i 
z let 1914 až 1917
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Novoroční koncert

Taneční soubor Botík

2. ledna 2022 se v našem kostele zasvěceném Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil XIII. novo-
roční koncert pod vedením paní Míly Provazníkové. Chrámový sbor byl doplněn o dětský sbor, 
jehož nejmladší členky snad byly i z mateřské školy. Nescházela jim odvaha ani nadšení, s jakou se 
před mikrofonem předvedly. Jejich hudební talent prozrazoval, že zpívají rády a hezky.

Úvodní píseň „Pochválen buď Ježíš Kristus“ naladila všechny posluchače, a byl jich plný kostel, 
svátečně. Pak následoval soubor vánočních koled, které jsme si s nimi zazpívali i my starší. Závěr 
koncertu gradoval krásným duetem dvou členek sboru, a to písní „Tichá noc“ a rozezněl svou me-
lodií v našich duších krásu končících Vánoc. Závěrečnou koledu „Narodil se Kristus Pán“ zpíval 
nejen sbor, ale všichni přítomní, kteří na znamení úcty k jejímu obsahu povstali. Melodie zpěvu 
tolika hrdel se nesla jako chorál snad až někam do nebe…

Děkujeme všem účinkujícím za krásné odpoledne, které jsme díky jim mohli prožít. Velké 
díky patří i naší sbormistryni, paní Míle Provazníkové, bez které by se koncert neuskutečnil!

Velké díky!
Za farníky z Březolup a Bílovic MUDr. Anna Otrhálková

Stejně jako všichni ostatní i „Botíkovci“ mají za sebou těžké období. I když jsme se bránili, jak 
se dalo, přesto jsme několikrát museli přerušit taneční činnost dětského souboru. Ale i tak jsme se 
zvládli ukázat při posledních březolupských hodech či nedávno při fašankovém tancování za halou. 
Půjčovna krojů, kterou postupně budujeme a která již slouží nejen našim občanům, ale také širo-
kému okolí, byla v provozu nepřetržitě. Práce na renovaci krojů a jejich údržba potřebuje spoustu 
šikovných rukou a volného času. Takže kdykoliv se k nám může kdokoliv přidat. Budeme moc rádi, 
když se nám bohatství našich předků podaří zachovat i pro další generace.

V současné době chodí do TS Botík tancovat a zpívat téměř 70 dětí. Dospěláci pomáhají při 
výuce či organizují pro naše děti různé akce. Do mladší taneční skupinky chodí děti od 3 let, jejich 
hlavní vedoucí je p. Pavča Šopíková. Starší taneční skupinku vede Marťa Ondrůšková. A protože je 
na zkouškách málo času na krásné lidové písničky, přibyly souboru pro zájemce i zvláštní zpěvové 
zkoušky – tzv. Sborek, který pracuje pod vedením p. Janči Mizerové. Samozřejmě nezapomínáme ani 
na naše kluky, chlapské záležitosti trénují se „strýcem“ Zábojníkovým.

A co nás čeká dále? Kromě série Výuky zhotovování různých krojových částí se chystáme 
na společné zpívání s místní Opičí kapelou p. uč. Provazníkové a skupinou Jižané. Společně tak pod-
poříme organizaci Unicef v jejich práci pro děti, momentálně pro děti z Ukrajiny. Dále nás čeká 
např. vystoupení na Velikonočním jarmarku v Bílovicích, Velikonoční tvoření a další vystoupení.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na výchově dětí k lidové tradici, všem 
robkám, co chodí pomáhat do půjčovny krojů, a samozřejmě našemu obecnímu úřadu, který nás 
v tomto našem snažení podporuje.

Za všechny Botíky a Botíčky Blanka Zábojníková, vedoucí souboru
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„U muziky su já chlap“, ale aj děvčice si chcú zazpívat

V září loňského roku vzešel nápad od vedoucích dětských skupinek TS Botík, aby v Březolu-
pech vznikl dívčí sborek. Hlavním důvodem bylo to, že máme opravdu moc šikovné holky, které 
krásně zpívají, jenže na zkouškách nebylo dost prostoru pro učení písniček. A tak se scházíme 
každý pátek v 18.30 hodin v hale u klavíru a učíme se písničky moravské, sem tam i slovenské, 
ale nejvíc ty z našeho kraje. Naše zpěvulenky jsou hlavně děvčata z 6.–9. třídy z Březolup, Bílovic, 
Částkova a Šarov, ale máme i mladší holky, a pak i ty zkušenější.

Loňská předvánoční nepříznivá situace nám překazila první plánované vystoupení, a tak se 
holky dočkaly až na fašank, kde se sborek poprvé představil březolupskému publiku.

Moc rády mezi sebou přivítáme nové členky, tak se za námi zastavte na zkoušku.
Jana Mizerová

Opičí kapela

je dětský pěvecký sbor složený z březo-
lupských a šarovských zpěváčků, kteří jsou 
zároveň žáčky Míly Provazníkové.

Tento sbor se v období Vánoc věnuje 
nácviku a zpěvu koled, se kterými vystu-
puje při zpívání na zámku, mikulášském 
jarmarku a rozsvěcování adventního věn-
ce. Při Novoročním koncertu se spojuje 
s velkým Chrámovým sborem Březolupy. 
Jejich společné vystoupení bývá krásným 
vyvrcholením vánoční doby.

V dalších měsících roku se s Opičí kapelou můžete setkat nejen v Březolupech a v Bílovicích, 
ale také například ve Zlíně. Nebo dokonce na módní přehlídce! Svými mladými hlasy přináší radost 
také babičkám a dědečkům, klientům v domovech důchodců.

Název Opičí kapela si děti vybraly samy. Asi proto, že jsou v ní malí i velcí, dovedou si společně 
vyhrát a vyřádit se.

Pro benefi ční koncert Zpíváme pro UNICEF si Opičí kapela vyrazila do světa. Na své cestě se 
zastavila v pravěku, nakoukla na trhy v Mexiku, přelétla přes Kordillery, Japonsko, Itálii. Dokon-
ce se setkala s ufony! Nakonec se ale vrátila domů, aby si s chutí zazpívala lidovou Tancuj, tancuj 
a na úplný závěr nádhernou písničku Zdeňka Svěráka Chválím tě, země má.

Při vystoupeních Opičí kapelu doprovází Míša Dudešková na klávesy a Michal Dudešek 
na baskytaru. 

V této nelehké době si přejeme, aby si všechny děti, jejich maminky, tatínkové, babičky a dědečci 
svobodně mohli zpívat ve své vlasti Chválím tě, země má. A cítit se ve své zemi opravdu bezpečně.

Míla Provazníková
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Na pomoc Ukrajině

Kroužek patchworku

Češi opět ukázali, že se 
v nouzi umějí spojit pro dobrou 
věc. Obětem agrese na Ukrajině 
zaslali stovky milionů korun, 
připravili místa pro ubytování 
uprchlíků, zajistili občerstvení 
a velké množství materiální po-
moci. Vlna solidarity se zvedla 
i v celém našem regionu.

Také naše MS ČČK Březo-
lupy ve spolupráci s OS ČČK Uherské Hradiště uspořádala sbírku zdravotnického materiálu, který 
bude přepraven na potřebná místa na Ukrajině. Všem, kteří do této sbírky něčím přispěli, patří velký 
dík.

Štěpánka Blahová, předsedkyně MS ČČK

Náš březolupský kroužek vznikl 9. listopadu 2011. Skupinku vede paní Šárka Viceníková 
s pomocí své maminky paní Hanky Buriánkové. Co je to patchwork? Název pochází z angličti-
ny: patch – záplata, work – práce. Česky se slovo dá přeložit jako záplatování.

První zmínka o patchworku pochází z Číny. V 8.–9. století se touto technikou tvořila budd-
histická roucha. Do Evropy pak tuto novinku přinesli v 11. století křižáci. Postupně si získala 
oblibu po celém světě.

V patchworku se jedná o sešívání malých různě ba-
revných kousků látek tak, aby se vytvářel geometrický 
vzor. Výsledný patchwork může být použit samostatně, 
ale častěji bývá spojen v tzv. sendvič. Horní vrstvu tvoří 
patchwork, uprostřed bývá rouno a spodní vrstvu tvoří 
opět látka. To vše se prošívá ozdobnými stehy. Takto se-
šitý patchwork se nazývá quilt.

V kroužku šijeme prostírky, ubrusy, polštáře, kabel-
ky, batůžky.

Touto cestou bychom chtěly my, všechny patchwor-
kářky, poděkovat obecnímu úřadu za zakoupení šicího 
stroje. Tento dar je vázaný šitím hygienických potřeb
-roušek. Nešily jsme jenom my, ale i další ženy, které 
nosily roušky na sběrná místa. I jim patří poděkování.

Za patchworkářky Věra Jurčíková
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Klub důchodců

Tato organizace vznikla v naší vesnici před necelými 9 lety, na podzim roku 2010. Nejprve 
byly naše schůzky občasné a od roku 2014 se scházíme pravidelně každé první pondělí v měsíci. 
Vedoucí klubu je paní Ludmila Zůfalá. Při vzniku klubu jsme našli podporu u vedení naší obce.

Spolupracujeme i s ostatními organizacemi v naší obci, např. ČČK, klubem turistů Le-
nochod, zúčastňujeme i společenských akcí v obci, kladení věnců u památníků, setkání s dříve 
narozenými občany, Noci kostelů, rozsvěcování vánočního stromu u kostela. Rádi se setkáváme 
se seniory ze slovenských Brezolup.

Pořádáme zájezdy za poznáváním různých míst naší republiky, např. do Luhačovic, Valtic, 
Milotic, Olomouce, Lešné. Na naše výlety jezdíme i státní dopravou, např. na zámek ve Vizovi-
cích, do muzea ve Zlíně a Uh. Hradišti, návštěvu vánoční Prahy.

Na schůzkách vzpomínáme na léta minulá, na naše mládí. Předáváme si zkušenosti se za-
vařováním, sušením a dalším zpracováním ovoce, vyměňujeme si sazenice a výpěstky ovoce 
a zeleniny. Zkoušíme i různé rukodělné činnosti, např. škrábání vajíček, zdobení vajíček slámou, 
malování na hedvábí, zdobení perníčků, zkoušíme i květinové vazby k různým příležitostem.

Na naše setkání se těšíme a nevadí nám ani náš věk, když v kolektivu zapomínáme, co nás 
bolí. Pokud nám zdraví bude sloužit a elán nás neopustí, chceme ještě hodně věcí uskutečnit 
a přispět tak k vzájemné pohodě spolunažívání v naší vesnici.

Nebojte se mezi nás přijít, každého mezi námi uvítáme. Jistě přinesete něco nového a my se 
to od Vás rádi naučíme.

MUDr. Anna Otrhálková



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 23

Ze života klubu důchodců

Covidová omezení v loňském roce se podepsala i na nás, seniorkách klubu důchodců. Ze-
jména nám scházela naše setkání. Prostě jsme si uvědomily, že to obyčejné babské klábosení 
posiluje naši psychiku a přináší do našich životů jakýsi impulz. A tak když se situace aspoň 
trošku zlepšila, naše činnost se rozjížděla naplno.

Obnovily se každých čtrnáct dní schůzky, aktivní členky šily na „Pohádkový les“ pytlíčky 
na groše pro děti, dokonce obsadily v lese soutěžní stanoviště.

Ve spolupráci s turisty byl zorganizován zájezd s názvem „Nedělní odpoledne v Luhačovi-
cích“, tento zájezd se pomalu stává tradicí. Zájezdu do Velkých Losin se zúčastnili i naši partneři 
a jako vždy i naši spoluobčané. Na zámku jsme si vyslechli historii o upalování čarodějnic, se-
známili se s výrobou ručního papíru v podniku Ruční papírna, a.s. Při druhém zájezdu se seni-
orkami ze Šarov jsme vyjely na Valašsko. Pěkným zážitkem pro nás byla návštěva podniku Irisa 
ve Vsetíně na výrobu vánočních ozdob. Gobelínka v Rožnově pod Radhoštěm nás fascinovala 
krásou historických i moderních gobelínů, skanzen Dřevěné městečko do nás vlil zase nostalgii 
starých časů. Nakonec jsme se potěšily v prodejně kamenů a minerálů, v pekárně nakoupily 
výborné frgále a s dobrým nákupem a spokojeností jsme se vracely domů.

V místní knihovně pod vedením vedoucí paní Olgy Rosíkové jsme vyslechly poutavé vyprá-
vění pana Jilíka o zajímavostech Slovácka a naší obce, seznámily jsme se i s jeho knihami. S paní 
Martinou Mastilovou jsme poznaly zpracování ovčí vlny a samy si vyzkoušely plstění jehlou. 
Těšily jsme se na pokračování v adventním čase, ale opět zasáhla pandemie.

Na Den otevřených památek v Uh. Hradišti 
jsme prošly vše, na co nám síly stačily. Pěkným 
výletem byla návštěva Modré a Velehradu, naše 
průvodkyně, paní Dana Pavlicová, nás provedla 
bazilikou a seznámila nás s její historií. Nevy-
nechaly jsme ani procházku po altánech, kte-
rou každoročně organizuje pan Radek Berecka. 
Na všech akcích nebyla naše účast stoprocentní, 
přece náš věk některé omezuje, a tak to prostě 
bereme v úvahu a účastní se každý dle svých 
možností, schopností a zájmu.

V letošním roce chceme ve schůzkách po-
kračovat. Plánů máme hodně, snad nám už nic 
nebude bránit v jejich uskutečnění. V současné 
době se připravuje návštěva Krakova, Galerie 
J. Úprky v Uh. Hradišti a komentovaná prohlíd-
ka historií města s paní Blankou Rašticovou. 
Zpestřením bude beseda s herečkou Andreou 
Buršovou. Určitě se budeme účastnit i dalších 
akcí, které budou probíhat v naší obci a budou 
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Z činnosti turistického oddílu

Pokračující rozvolňování hygienických omezení se projevilo i na účasti na plánovaných 
akcích turistického oddílu.

O vánočních a jarních prázdninách se kvůli omezením zúčastnilo pobytu na Slovensku mi-
nimum mládežníků.

Také na zpívání na hradě Šarov, které se uskutečnilo v náhradním termínu, bylo jen pár ne-
ohrožených zájemců.

Zato po částečném uvolnění už to bylo na účasti znát. Na výlety z Mařatic do Březolup 
a na ledopády na Pulčíně se vydalo hodně účastníků. Věříme, že i nadále budou na našich akcích 
tak početné skupiny výletníků.

Okolo Březolup začínají v březnu. V dubnu se účastníme turistických závodů, v květnu uká-
zek lezení ve skalách. V červnu chceme uskutečnit již tradiční splouvání Moravy a Pochod za 
živou vodou do Luhačovic.

O konání akcí budeme zájemce informovat prostřednictvím letáčků, případně na obecních 
stránkách.

Hubert

organizovány jinými organizacemi. V nejbližší době uspořádáme kurz plstění jehlou s jarními 
motivy. V budoucnu samozřejmě nějaký zájezd po zajímavých místech naší vlasti. Na všechny 
zájezdy zveme všechny naše spoluobčany a okolních obcí, pokud není autobus plně obsazen. 
Jsme si vědomy, že to, co prožijeme, nám nikdo nevezme a zůstanou nám pěkné vzpomínky 
i v době, kdy už nebudeme se moci takových akcí účastnit. Přidejte se k nám i Vy.

Na závěr poděkování Obecnímu úřadu Březolupy, který vyčlenil prostory na zdravotním 
středisku pro naši klubovnu a vybavil ji i nábytkem. Poděkování patří také fi rmám Klempos, 
s.r.o., a Tradix, s.r.o., které nám přispěly sponzorskými dary na drobné vybavení klubovny. 
Všem ještě jednou srdečné díky.

Kolektiv klubu důchodců
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Z oddílu kopané SK Březolupy

Akce turistického oddílu s veřejností

27. 3. Zlín Kocanda–Mladcová odjezd v 7.55 hod. AHD, 

 přestup Bílovice, 

 nebo vlastní doprava

10. 4. Buchlovice–Břestek odjezd v 7.55 hod. AHD

1. 5. Lačnovské skály odjezd v 7.55 hod. AHD, 

 přestup Bílovice, Zlín, 

 nebo vlastní doprava

8. 5. Setkání U Kameňa

22. 5. Zlín–Březolupy odjezd v 7.55 hod. AHD, 

 přestup Bílovice

28. 5. Březolupy–Lhotka–Březolupy odchod v 8.00 hod.

5. 6. Březnice–Březolupy odjezd v 9.26 hod. AHD

10. 6. Březolupy–Komárov–Karlovice–Březolupy odchod v 17.00 hod

11. 6. Stezka Českem: Starý Hrozenkov–Mikulčin vrch odjezd v 7.55 hod. AHD, 

 přestup Bílovice, Velký Ořechov, 

 v případě většího zájmu bude 

 objednán autobus

25. 6. Pochod za živou vodou: Březolupy–Luhačovice odchod v 8.00 hod. 

Březolupský fotbal po ještě nedávné „zlaté éře“ zažívá nelehké období. Na jedné straně se daří 
zachovat všechny věkové kategorie, tj. přípravku, žáky, dorost a muže, na straně druhé se všechny 
tyto týmy nacházejí ve spodních patrech svých soutěží. Zatímco u mládeže jsou výsledky až dru-
hořadé a cílem je tyto týmy alespoň zachovat, u prvního mužstva se chtě nechtě sledují především 
výsledky, a ty nejsou poslední léta nikterak radostné. Spíše naopak.

Žijeme v covidové době, která se nějakým způsobem dotkla nás všech a všech oblastí, sport 
nevyjímaje. Od druhé světové války se nestalo, aby soutěže zůstaly 2 roky nedohrány. V sezóně 
2019/2020 se odehrála třetina zápasů, v sezóně 2020/2021 polovina. To mělo a má za následek, 
že spousta hráčů se už zpět nezapojila do tréninkového procesu, našla si jiné aktivity, či jednoduše 
zpohodlněla. Při diskuzi s ostatními představiteli týmů se tak děje všude, drtivá většina týmů se 
potýká s podobnými problémy, s členskou základnou. Různé vládní restrikce a nouzové stavy se 
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tak logicky promítly i ve fi nancích, tedy omezení zdrojů od sponzorů, zrušení akcí, jako je burza, 
ze které měl klub důležité příjmy. Situaci výrazně komplikuje i současná energetická krize. Navíc 
budoucí vývoj s ohledem na aktuální politickou situaci na východě Evropy není vůbec optimistický, 
naopak spíše strašidelný.

Přesto se nám v této složité situaci podařilo splnit jeden z největších cílů, a sice výstavbu nových 
kabin. A to i za podpory veřejnosti, které ještě jednou děkujeme, vždyť se podařilo vybrat téměř 
čtvrt milionu korun. Neuvěřitelná částka. Kabiny jsou k dispozici i pro obecní akce a určitě přede-
vším sociální zázemí využila už řada z vás. V plánu je přistavět ještě patro, ale to bude již v režii obce 
a bude sloužit jako zázemí haly. SK je samozřejmě připraven ke spolupráci.

V zastupitelstvu obce byl schválen záměr na modernizaci sportovního areálu. Na fi nancování 
projektu je nutné získat dotační prostředky a náš klub bude, z důvodu větší šance na získání dota-
ce, žadatelem. Prostředky na dofi nancování poskytne obec. Jedná se o zřízení šedesátimetrových 
sprinterských drah mezi hřištěm a plochou dráhou (u potoka), zřízení hřiště z umělým povrchem 
pro fotbalovou přípravku za bránou u kempu. Pamětníci si možná budou pamatovat antukové vo-
lejbalové hřiště, které tam kdysi bývalo. Další, největší částí, je realizace nových tribun, které nahradí 
současné, které nejsou v úplně dobrém stavu. 

Co se obecně dotací týče, v žádostech na neinvestiční akce jsme docela úspěšní, každý rok se po-
daří získat ze státního rozpočtu (dříve z MŠMT, dnes prostřednictvím Národní sportovní agentury) 
cca 200 tisíc Kč, které jsou určeny především na provozní výdaje, drobné opravy, údržbu hřiště, 
nákupy sportovních pomůcek, dresů, drobné odměny vedoucím a trenérům oddílů sdružených 
pod SK apod. Přesto všechno je alfou a omegou zájem mladých lidí o zapojení se do fungování od-
dílu a sportování obecně, který ovšem spíše stagnuje, či lépe řečeno slábne. Ofi ciálně klub registruje 
45 aktivních fotbalistů do 18 let, ale zdaleka ne všichni se pravidelně účastní tréninků a zápasů. 
Pokles za posledních 10 let činí cca jednu třetinu aktivních hráčů, a to je vysoké číslo.

Tolik po delší době z našich aktivit a k aktuální situaci. I přes nepřesvědčivé výsledky budeme 
rádi, když přijdete naše týmy podpořit. Nebo se třeba jen tak sejít u piva a klobásy. Muži začínají 
podzimní dohrávkou 20. března doma s Prakšicemi, mládežnické týmy se do soutěžních utkání 
zapojí v polovině dubna. Věřme, že do té doby všechny pandemie a globální politické problémy 
ustanou a budeme se moci zase všichni soustředit a mít myšlenky především na to, co nás baví 
a naplňuje.

Za fotbalový oddíl Pavel Hubáček

SK volejbal

V sobotu 5. března proběhl v hale za účasti 5 týmů již 47. ročník uličního volejbalového turnaje. 
Turnaj se uskutečnil po roční odmlce – jediné v celé jeho historii, kdy uskutečnění zhatila pande-
mie, a to jak v zaužívaném jarním termínu, tak i v náhradním podzimním. Vítězství obhájili hosté 
ze Vsetína, na druhém a třetím místě se umístila družstva složená z březolupských volejbalistů – 
Herodes tým a DŽUP. Slavnostního ukončení s vyhlášením pořadí a předáváním cen se ujal již 
neodmyslitelně nestor březolupského volejbalu p. Jindra Michálek.

Stanislav Hubáček
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Všem fotbalovým fanouškům

Vážení příznivci sportu, zvláště příznivci kopané v Březolupech, 
tímto bych Vás rád seznámil se současnou situací v naší kopané.
Ve svém úvodu bych se chtěl vrátit k loňské smutné události. Do fotbalového nebe odešel 

p. Milan Hubáček, který byl dlouholetým branařem. Po skončení fotbalové kariéry se stal kroniká-
řem a nadšeným fanouškem kopané v Březolupech. Věřím, že všichni příznivci mu přejí fotbalové 
nebe. Čest jeho památce.

Nyní bych se vrátil do historie kopané u nás. V podobné situaci, v jaké se nacházíme nyní, už 
oddíl kopané v Březolupech byl. V sezóně 1971–1972 jsme soutěž okresu za pomoci vojáků vyko-
pali a postoupili do 1. B. Následující sezónu 1972–1973 vojáci z kasáren v Uherském Hradišti již za 
náš tým nehráli. To byla doba, kdy za nás hrál každý, kdo měl ruce a nohy. Výsledky byly katastro-
fální. Uvedu příklad: Valašské Klobouky – Březolupy 14 : 0. Další sezónu jsme začali zase v okrese. 
Do týmu přišli z dorostu kluci narození v roce 1955.

Po podzimu jsme vedli soutěž s 21 body. Na jaře však tento ročník odešel na vojnu a v jarní 
části jsme uhráli jen tři body, a to znamenalo pád do 3. třídy. V následující sezóně jsme spadli až 
do základní třídy. Situace se začala měnit, až když se předsedou oddílu stal p. Radek Běleš. 
Tým v roce 1999–2000 postoupil do 1. A třídy. Radek Běleš byl předsedou až do konce sezóny 
2005–2006. Poté se vedoucím týmu stal p. Radomír Šohajek. Tuto soutěž jsme hráli do konce sezóny 
2015–2016. Po ukončení jejich činnosti ve fotbale jsme spadli do 1. B třídy. Ani tuto soutěž jsme 
neudrželi a klesáme na úroveň okresu. Oběma pánům musíme poděkovat za předcházející výsledky.

V následující části bych rád seznámil fotbalové fandy se současným stavem v oddílech.
Přípravka si pod vedením p. Burši vede poměrně velmi dobře i výsledkově. Dokáže zase vycho-

vat hráče do týmu Slovácka. Práce s mládeží má díky trenérům dobrou úroveň. Dokazuje to, že naši 
odchovanci hrají za mužské týmy Slovácka.

Mužstvo žáků je v současné době na posledním místě v tabulce. Kluci nemají odehrány všechny 
podzimní zápasy. Navíc tým je velmi mladý. Chybí hráči starších ročníků. Přeji jim, aby vydrželi. 
Výsledky se určitě dostaví.

Nyní pár informací o dorostu. Dorost je zásobárna hráčů pro A-tým. Vedení oddílu o dorost 
nemá zájem. Hrajeme okresní přebor. V současné době jsme na předposledním místě. Náš tým 
hraje se svými hráči. Když se podíváte na nejbližší tým v Jarošově, zjistíte, že jeden tým tvoří šest 
vesnic. Jsou to kluci z Částkova, Nedachlebic, Kněžpole, Mistřic a z Jarošova. My máme mladý tým, 
věkový průměr je 16 let.

Uvedu zde příklad utkání.
Hrajeme proti Uh. Ostrohu – prohra 8 : 0. Za tým soupeře nastupují hráči ve věku 19 let a ti 

mají sdružený tým s Ostrožskou Novou Vsí. Navíc nám z důvodů karantény chybí hráči, kteří již 
hrávají i za A-tým. Dalším důkazem, že nemá vedení oddílu o dorost zájem, je to, že na naše utkání 
nechodí nikdo z vedení. Všichni mají velmi pilno. Když hrajeme venku, tak dělám řidiče, vedoucího 
týmu, trenéra a nakonec pomezního rozhodčího. To však není to nejhorší. Když hrajeme doma, 
dělám navíc hlavního pořadatele. Ale přichází dalším problém s počítačem. Sestavy se v dnešní 
době zapisují v elektronické formě. Sestavu si udělám již den dopředu. Hodinu před zápasem se 
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do databáze může přihlásit jen pan rozhodčí. Není však schopen utkání zahájit. Rozhodčí je na nás 
už při příchodu na hřiště pěkně naštvaný. Vedení tento problém zná, ale nic s ním nedělá. Přitom 
stačí vyměnit komunikační rozhraní.

Ptám se vedení, zda má zájem o dorost v Březolupech.
Na závěr musím poděkovat našim mladým hráčům, že se nebojí nastoupit proti daleko vyspě-

lejším soupeřům.
Do jarní sezóny by tým dorostu potřeboval posílit o dva hráče. Pokud mě vedení z důvodů mé 

kritiky nahradí jiným trenérem, tak mu již dopředu přeji hodně úspěchů.
Poslední informací pro čtenáře je současný stav A-týmu. Tak špatně na tom březolupská 

kopaná nebyla už 50 let. Čeká nás sestup do nejnižší možné soutěže. V současné době máme 
v okresním přeboru po 12 zápasech jen 2 body. Sestupují celkem 3 týmy. Naděje na záchranu je 
velmi malá. Asi to je v oblasti teorie, co mělo vedení dělat, když sledovalo výsledky týmu, jak je 
běžná praxe. Za prvé: vedení po šesti kolech a zisku jednoho bodu odvolá trenéra. Další možností 
je posílit tým. Poslední možností je vyměnit tu část výboru, která tvrdí, že se nedá nic dělat. Je 
pravdou, že záchrana v soutěži je méně náročná než příští sezónu bojovat o postup. Většinou 
se stává to, že o některé hráče bude zájem ve vyšších soutěžích. Pokud hráči dostanou dobrou 
nabídku, nebudeme schopni je v Březolupech udržet. Nikdo by se ani nedivil. Komu by se chtělo 
hrát soutěž, jejíž úroveň je velmi malá. V současné situaci již je vidět, že naši odchovanci mají 
zájem opustit tým Březolup. Jsou to vesměs mladí hráči. Na jejich fotbalovém umění jsem se 
také podílel. Odchod mladých a talentovaných hráčů je velká škoda pro další budoucnost fotbalu 
v Březolupech. Na závěr chci říct, že je možno se o záchranu pokusit výbornými výkony v jarní 
části této sezóny. Snad se zázraky ještě dějí.

František Hoférek, trenér dorostu

52. ročník Zlatá diabolka 2022

Než začnu cokoliv hodnotit, chci především poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému 
průběhu závodů. Ono není jednoduché nejdřív připravit startovní listiny a sladit v nich poža-
davky všech přihlášených, připravit dostatek papírových terčů, v pátek večer postavit střelnici, 
vyladit terčová zařízení a osvětlení, po závodu zase všechno demontovat a uklidit. Dík patří 
členům klubu, rodičům mladých střelců i všem ostatním, kteří nám se závody pomáhali, těm, 
kteří stavěli a uklízeli střelnici, starali se o terčová zařízení, rozhodčím na palebné čáře i při 
počítání výsledků, u prezence, u občerstvení. Díky všem z právě uvedených se nám podařilo 
závody s největším počtem závodníků (po několika omluvách střílelo celkem 113 střelců) za 
poslední roky uskutečnit. Závod oživila i účast tří střelců ze Slovenska, kterým se náš závod 
líbil a těší se na další ročník.

A teď už jak dopadli naši členové. Nejprve vzduchová puška 30 ran vleže do 12 let: Náš 
jediný zástupce Pavel Hrabalík si střelil nový osobák a obsadil 14. místo.

Vzduchová puška 30 ran vleže do 14 let: Barbora Popelková obsadila 8. místo, David 
Hrbáček obsadil 12. místo a Lada Knotová si střelila svůj třetí závod v kariéře, v něm si vylep-
šila svůj osobák a obsadila 20. místo.
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Jak to vidí hasiči, aneb vládo, rozvolňuj

Všichni, kteří viděli scénky na letošním povedeném fašanku, se jistě nad názvem tohoto 
článku pousmějí. Z hasičských aktivit za minulé období je to konečně událost, o které se dá 
napsat pár slov do zpravodaje. Předpokládám totiž, že kondiční jízdy řidičů, cvičení jednotky 
a stěhování nábytku ve zbrojnici veřejnost nějak extra nezajímají. Pokud se nemýlím, byl fa-
šank původně naplánován jen formou obchůzky, po které mělo následovat pochovávání basy 
za halou. Vláda ale krátce před termínem konání fašanku rozvolnila protiepidemiologická 
opatření. Slovo dalo slovo a po dohodě chasy s SDH byl plán na večerní zábavu na světě. Po 
dlouhé době se konal fašank opět v plné parádě a dle mého byl velmi vydařený. I když konkrét-
ně na mně nenechali sepisovatelé hříchů nit suchou! Program se jim velmi povedl a mají nejen 
mé uznání, že se o zábavu umějí postarat. Já osobně jim za to slibuji, že do příštího fašanku se 
o knofl íky na mojí blůze nemusí bát.

Když jsem tak v myšlenkách brouzdal sportovní halou, uvědomil jsem si, že bych málem 
zapomněl na naše mladé hasiče. Mladší žáci trénují každou středu odpoledne a starší ve čtvrtek 
večer. S prvními slunečními paprsky děti trénink v hale pomalu přestává bavit. Na dřevěné 
podlaze totiž nemohou používat všechno sportovní vybavení, konkrétně to, které má kovové 
části. Z tohoto důvodu jsou tréninky omezené. Bohužel, i když venku svítí sluníčko, teplota ješ-

Vzduchová puška 40 ran stoje dorost: Popelková Kateřina obsadila 4. místo, Kazdová Kate-
řina 5. místo, Radek Jančara si vylepšil svůj osobák a obsadil 19. místo a konečně Patrik Fusek 
obsadil 23. místo.

Naši nejzkušenější střelci stříleli vzduchovou pušku 60 ran stoje a ani tam to nebylo špatné. 
František Schröpfer střelil průměrný závod a i to mu zajistilo 1. místo. Kateřina Kolková skon-
čila na 6. místě a Radek Ondrašík mladší obsadil 14. místo. Na vysvětlenou k jeho výsledku je 
potřeba doplnit, že jeho 
terčové zařízení v  prů-
běhu závodu vykazova-
lo hodně chyb a nutné 
opravy mu komplikova-
ly soustředění a projevily 
se na úrovni výsledku.

Ještě jednou všem 
děkuji za pomoc, střel-
cům blahopřeji k jejich 
výsledkům a umístěním 
a těšíme se na výsledky 
z dalších závodů.

Zdeněk Jančara, 
předseda klubu
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tě není taková, aby se dal trénovat požární útok s vodou. Mladí hasiči musí ještě chvíli vydržet 
na suchu, ale venkovní tréninky se již blíží.

Od březolupských občanů padlo několik dotazů ohledně sběru železa. Pro sběr už máme 
pevný termín, a to v sobotu 26. 3. od 8 do 12 hodin. Ale budeme ještě roznášet letáčky do 
schránek přibližně týden před sběrem. Samozřejmě Vám pomůžeme s manipulací s těžkými 
břemeny. Kontaktujte nás na telefonu 702 319 332. Prosíme o nachystání odpadu před domy 
tak, aby bylo zřetelné, že se jedná o odpad na odvoz. Předem Vám za něj děkujeme.

Díky rozvolnění vládních opatření je možné plnohodnotně plánovat také akci: Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. Datum úklidu je pořadateli daný pro celou ČR na sobotu 2. 4. V Březo-
lupech tento termín dodržíme a uvítáme účast všech občanů, juniorů i seniorů, rodičů i dětí: 
Bude nás víc, nebojme se odpadků nic! V loňském roce jsme kvůli omezením museli účastníky 
rozdělit na malé skupinky, ale letos půjdeme společně a úklid zakončíme posezením u tábo-
ráku a opékáním špekáčků. Další informace se dozvíte z letáků a na FB stránce našeho SDH.

V posledním odstavci tohoto článku chci ještě zmínit blížící se pálení klestí a travin v rámci 
jarního úklidu. Termín povinnosti ohlášení pálení je sice jen od 1. 4. do 31. 10., ovšem ohlášení 
je vhodné v jakémkoliv čase, obzvlášť jedná-li se o rozsáhlý plamen se silným kouřem. Pálení je 
možné nahlásit na stránkách paleni.izscr.cz nebo také na telefonu 950 670 288. Oznámení sta-
rostovi obce ani členům naší požární jednotky nenahrazuje ofi ciální hlášení IZSCR. Nebuďte 
prosím lhostejní a vyvarujte se planého poplachu.

Na závěr článku bych rád všem popřál pozitivní myšlenky a dobrou náladu s přicházejícím 
jarem.

Za sbor dobrovolných hasičů Jaroslav Šuranský, starosta
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Poděkování dobrovolníkům i dárcům

Vedení Charity Uherské Hradiště děkuje všem dárcům, 
dobrovolníkům z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří se letos 
obětavě zapojili do Tříkrálové sbírky. Všichni jste naprosto 
úžasní a máte náš obdiv. Plně si uvědomujeme, že by se bez Vaší pomoci a nasazení sbírka vůbec 
nemohla uskutečnit. Letos se ve Vaší obci podařilo tříkrálovým koledníčkům vybrat rekordní 
částku ve výši 70 036 Kč. Všem dobrovolníkům i těm, kdo do sbírky přispěli, patří obrovské 
poděkování! Moc si toho vážíme! Mnohé jistě zajímá, jak bude letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 
v působnosti Charity Uherské Hradiště využit. Ve všech 46 obcích, které pod Charitu Uherské 
Hradiště patří, se podařilo vybrat celkovou částku 3 307 642 Kč. Obrátili jsme se proto s několika 
dotazy na projektového manažera Charity Dalibora Jiráska.

Už před zahájením sbírky se vědělo, že bude letos část výnosu věnována na podporu Domá-
cího hospice Antonínek. Můžete prozradit, co bude konkrétně v hospici podpořeno?

Náš tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka a dalších 
odborníků pracuje 24 hodin denně, po celý rok a na území celého okresu Uherské Hradiště. Pracovní-
ci této služby najezdí za volantem aut více než 50 000 km ročně. Není proto jednoduché zajistit fi nan-
cování mzdových a provozních nákladů tohoto tak důležitého projektu. Zvláště pak s přihlédnutím 
k tomu, že je hospicová péče ze strany zdravotních pojišťoven stále podhodnocena. Potřebujeme ale 
také specializovanou zdravotní techniku, kterou u většiny nemocných, o které pečujeme, používáme. 
Jedná se například o koncentrátory kyslíku, dávkovače léčiv, odsávačky, pulsní oxymetry, elektrická 
polohovací lůžka, antidekubitní pomůcky a řadu dalších věcí. Budeme se proto snažit alespoň něco 
z této činnosti a pomůcek zajistit a podpořit.

V tiskové zprávě zaznělo, že část peněz půjde i na podporu vozového parku. Co si pod tím 
máme představit?

K tomu, abychom mohli sloužit nemocným a různě hendikepovaným spoluobčanům, potře-
bujeme automobily. Vzhledem k faktu, že naše terénní sociální 
a zdravotní služby zajíždějí do 48 obcí našeho regionu a patří 
svým rozsahem s více než tisícovkou klientů ročně mezi nej-
větší v republice, potřebují ke své práci nezbytně vozový park. 
Dnes musíme myslet také na ekologii. Možná to každý neví, 
ale některé naše pečovatelky používají ve velké míře jízdní kola. 
Vzhledem k přejezdům mezi obcemi to ale bez aut opravdu 
nejde. Proto chceme postupně přejít na elektromobilitu. Jsme 
rádi, že se nám podařilo získat dotaci z Evropské unie. Chce-
me proto našich deset nejstarších automobilů s větší spotřebou, 
a tím také s vyšším podílem na znečišťování životního prostře-
dí, nahradit elektromobily, případně hybridy s emisním limi-
tem 95 g CO2/km. Vzhledem k tomu, že tuto dotaci musíme 

Dalibor Jirásek, 
projektový manažer
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spolufi nancovat ve výši pěti procent z vlastních zdrojů, chceme k tomu využít část výtěžku z Tříkrá-
lové sbírky.

Stejně jako v minulých letech má sbírka pomáhat během celého roku také lidem, kteří se ne 
vlastní vinou ocitli v nouzi. Kdo na ni může dosáhnout?

Přímá pomoc je cílená na lidi, kteří se ocitli v nouzi či krizi a není v jejich silách, aby tuto situaci 
sami vyřešili. Těmto lidem pomáháme překlenout toto náročné období mimo jiné fi nanční pomocí. 
Nejčastěji se jedná o osoby v sociální nouzi, která je spojená s dlouhodobou nezaměstnaností, ne-
mocí či rozpadem manželství. Samotná pomoc může být různá, může proběhnout úhradou částky 
například dlužného nájmu či školného, můžeme koupit nutné vybavení do domácnosti, často je to 
také nákup potravin či školních potřeb.

Jsou nějaká pravidla pro poskytování přímé pomoci?
Základním pravidlem je, že naše pomoc musí situaci restartovat, tedy aby měl obdarovaný kon-

krétní člověk snahu podílet se na zlepšení své nelehké situace. Není proto možné, že bychom na-
příklad za někoho uhradili dlužnou částku za energie a dotyčný potom dál energie neplatil a za půl 
roku si přišel znovu pro fi nanční pomoc. Pomáháme proto lidem, kteří se svou situaci snaží dlou-
hodobě řešit s nějakou naší službou. Může to být například s Centrem svaté Sáry, které je zaměřené 
na rodiny či osamělé rodiče s dětmi.

Peněz se vybralo přece jen více, než se očekávalo. Máte ještě nějaké projekty, které byste 
z výtěžku mohli podpořit?

Od spočítání výsledků uběhla přece jen krátká doba, takže nebyl čas na nějaké velké plá-
nování. Možná se ale vrátíme k některým požadavkům na vybavení našich domovů, kte-
ré jsme nebyli zatím schopni realizovat. Dlouhodobě chystáme investiční projekt směřující 
k sestěhování terénních služeb do jednoho objektu. Zde potom bude určitě potřeba spolufi nanco-
vání. V průběhu celého roku se ale může objevit cokoliv, co bude nutné řešit. Přece jen nabízíme 
více než dvacet služeb, takže dopředu člověk nikdy nemůže vědět, co se stane. Věřte, že ať získané 
prostředky využijeme na ten či onen záměr, vždy půjde o smysluplné využití k prospěchu potřeb-
ných a zajištění plynulého chodu našich služeb, které celoročně pomáhají nemocným či jakýmkoliv 
způsobem hendikepovaným lidem.

Lenka Fojtíková, pracovnice Charity Uherské Hradiště

Charita Uherské Hradiště pořádá sbírku na pomoc Ukrajině
V obci Březolupy je již možné přispět do pokladniček, 

které jsou umístěny na podatelně obecního úřadu, 
v prodejně Jednoty Coop a na poště.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie bude pokladnička každou neděli.
Výtěžek sbírky bude předán Charitě Uherské Hradiště.

Přispět můžete bezhotovostně převodem na účet č. 55660022/0800, VS 104
Více informací na www.uhradiste.charita.cz
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Fašanková obchůzka

Zpíváme pro UNICEF
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Jak ještě efektivněji využít odpadový systém MESOH

Vážení poplatníci, 
koncem roku 2021 byl proveden rozbor chování poplatníků v oblasti nakládání s odpady 

s vlivem na množství přidělených ekobodů.
Pro zajištění lepšího nakládání s odpady ve vztahu k novým povinnostem obce (výše poplat-

ku za skládkovné dle dosažených limitních hodnot v oblasti hmotnosti směsného komunálního 
odpadu a také poměru mezi ním a vytříděným odpadem) je výše přidělených ekobodů závislá 
vedle samotného množství (nebo chcete-li hmotnosti) vytříděného odpadu také na množství 
směsného komunálního odpadu (tj. počtu vysypaných popelnic, v MESOHu nazývaném obslou-
žený objem směsného odpadu) a také na naplněnosti nádob na tříděný odpad (např. pytel plastů 
může vážit 2,5 kg, ale také 4,0 kg, v MESOHu nazývaný obsloužený objem vytříděného odpadu).

Zde jsou tedy rady, jak dosáhnout většího počtu ekobodů a tím přispět k lepším výsledkům 
celé obce v oblasti zlevnění celého odpadového systému s dopadem i na výši Vašeho individuál-
ního poplatku.
1. Vyplňte prosím odpadový dotazník a inventuru stanoviště, případně tyto dokumenty aktuali-

zujte a samozřejmě se zapojte fyzicky do systému odevzdáním alespoň jednoho vytříděného 
např. pytle s Vaším čárovým kódem! Doporučujeme také řádově min. 2×, lépe 4× do roka 
zkontrolovat načtené komodity na svém odpadovém účtu. (https://www.mojeodpadky.cz/, 
heslo naleznete na svém aršíku s čárovými kódy, případně se spojte s OÚ Březolupy)

2. Nedávejte k vývozu poloprázdné popelnice, vždy dávejte plné, třeba i každý druhý vývoz. 
Každý vývoz je zpoplatněn i paušálem, ať je popelnice plná či poloprázdná. Systém předpo-
kládá množství směsného komunálního odpadu: 4 osoby na 120l popelnici na 14 dní, u dvou 
osob byste tedy celoročně měli dávat popelnici k vývozu cca každý druhý vývoz. Těm, kdo 
topí pevnými palivy (mají popel) a tuto skutečnost mají uvedenou v dotazníku (viz předchozí 
bod), se přes zimu toto pravidlo automaticky změkčuje. Řádně vytříděný bioodpad zaručí, že 
popelnice nesmrdí ani v létě.

3. Odevzdávané pytle s vytříděnou komoditou, např. plasty apod., plňte na maximum. Je velký 
cenový rozdíl v nákladech, jestli 12,5 kg plastů odevzdáte a my odvezeme ve třech, nebo v pěti 
pytlech.

4. Snažte se veškerý bioodpad vytřídit ze směsného komunálního odpadu např. do domácích 
kompostérů, zbytky potravin zkrmte hospodářským zvířectvem, případně nabídněte jiným 
chovatelům – sousedům apod.

5. Neodevzdávejte vytříděný odpad, který nemáte ze svých domácností, např. dovezený papír či 
plasty ze svých pracovišť. Systém pracuje i s poměrem mezi počtem poplatníků, množstvím 
směsného komunálního odpadu (tj. popelnice) a množstvím vytříděného odpadu (tj. plast, 
papír...). Přemrštěné (neodpovídající) množství běžného vytříděného odpadu Vám sníží při-
dělené ekobody.

6. Samozřejmostí je obecně předcházet vzniku jakéhokoliv odpadu, a když už vznikne, pokusit 
se ho i co nejvíce vytřídit k levné a ekologické recyklaci.

Za obec Březolupy Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Informace k provozu sběrného dvora

Srážkové období roku 2021

V rámci sběrného dvora v areálu Podzámčí můžete v jeho otevírací době:
• vyměnit či koupit plynové láhve
• koupit plastovou popelnici (120 l)
• vyzvednout od října do dubna poděkování za zimní údržbu obecního chodníku (set lopata 

+ koště, sud na posyp, plastová popelnice – dvouletý úvazek)
• bezplatně odevzdat elektrospotřebiče (TV, pračky, lednice, PC, drobné elektrospotřebiče 

apod.)
• objednat vyzvednutí IBC kontejneru v rámci akce „MiniDešťovka2021“
• bezplatně zapůjčit vlhkoměr na dřevo a štěpkovač

Skládka
V sobotu v čase od 10.30 do 11.00 hodin a v letním období i ve středu od 17.30 do 18.00 hodin 

bude za příznivého počasí otevřena skládka, resp. komunitní kompostoviště, pro bezplatné uložení 
stavební suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně (seno, tráva, listí – ne kuchyňský odpad). Otevře-
ní je nutno dojednat u obsluhy sběrného dvora. Mimo tuto dobu lze skládku a kompostoviště využít 
za poplatek po dohodě se správcem, panem Dušanem Vyorálkem (tel. 775 343 291). Malé množství 
stavební suti (1 kbelík) či rostlinných zbytků (1 pytel) lze odevzdat bezplatně i přímo ve sběrném 
dvoře, větší množství je již za poplatek.

Stavební dvůr
Souběžně se sběrným dvorem je otevřen i stavební dvůr s možností koupě stavebních materiálů 

(štěrku, písku, přebytku stavebního materiálu z majetku obce apod.) – informace opět u obsluhy 
sběrného dvora.

V průběhu roku může být provozní doba, případně i systém ještě dále upraven – sledujte zpra-
vodaj, www.brezolupy.cz, úřední desku či místní rozhlas.

Rok 2021 byl dalším rokem co do srážek opět podprůměrný. Napršelo jen 578,1 l na m², to je 
za poslední tři roky nejméně. Rok 2019 byl trochu lepší, když spadlo 728,2 mm. Nejsušším měsí-
cem roku 2021 byl říjen, kdy napršelo jen 9,4 mm. Byl to jeden z nejslabších měsíců co do srážek 
od roku 1997. Pro porovnání viz tabulku.
rok měsíc srážky v mm
2007 duben 4,1
2009 duben 0,8
2011 listopad 0
2012 březen 6,2

rok měsíc srážky v mm
2013 červenec 4,4
2017 leden 6,4
2018 listopad 5,0
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Nejvíce vody od roku 1997 spadlo v roce 2010, a to 823 mm, nejméně pak v roce 2003, a to 
jen 469,6 mm. Pro informaci uvádím množství srážek v roce 2021 v porovnání s rokem 2020.

Pro srovnání srážek v roce 2020 s rokem 2021 viz tabulku.
rok 2020 rok 2021

měsíc srážky v mm srážky v mm
leden 13,7 29,4
únor 39,1 35,1
březen 35,1 12,3
duben 11,6 22,6
květen 70,3 84,4
červen 114,2 58,1

rok 2020 rok 2021
měsíc srážky v mm srážky v mm
červenec 66,3 71,7
srpen 54,9 144,8
září 57,9 19,6
říjen 167,6 9,4
listopad 19,5 49,7
prosinec 40,1 41
celkem srážky 690,3 mm 578,1 mm

Srážky jsou uváděny v mm, převod je 1 mm = 1 litr na jeden metr čtvereční, takže v roce 2021 
spadlo 578,1 l na m².

Jak již bylo uvedeno, ani rok 2021 nebyl co do množství srážek dobrý. Stále velké množství 
dešťových vod uniká do potoků a řek, místo aby byly zadržovány v půdě. Současné zemědělství 
hospodaří na pozemcích ne statkovými hnojivy (chlévská mrva) a pro nedostatek pracovních sil 
je šetrné obdělávání půdy nahrazováno stále se zvyšující těžší technikou, která více zhutňuje půdu. 
Posledních pár let naše společnost, která hospodaří v katastru Březolupy a Lhota, ročně prokypřuje 
cca 250 ha půdy rypadly do hloubky až 50 cm, a tímto zásahem pak vniká voda hlouběji do půdy.

František Bednář

Pozvánka na Noc kostelů 

a výzva ke sbírání fotografi í pro výstavu
Letošní Noc kostelů se bude konat 10. 6. 2022 ve znamení kulatého výročí farního kostela 

Nanebevzetí Panny Marie. Před 220 lety, 11. července 1802, byla stavba posvěcena. V té době 
se v ní už téměř 15 let konaly mše, ale ofi ciální akt proběhl až s časovým odstupem.

Zveme všechny zájemce nejen k návštěvě samotné Noci kostelů, ale také k tomu, aby se 
zapojili do sbírání fotografi í zachycujících dějiny březolupské farnosti. Rádi bychom uskuteč-
nili výstavu, na které budou prezentovány snímky (případně obrazy, grafi ky, kresby či jiné 
dokumenty) sledující náboženský život v obci. Mohou zachycovat kostel (včetně akcí vyfo-
tografovaných v interiéru), faru, dále osobnosti duchovních spjatých s farností, různé farní 
aktivity (poutě) či udělování svátostí (první svaté přijímání, křty, biřmování) nebo události 
liturgického roku, jako je třeba průvod o Božím Těle. Sbírka se týká celé farnosti, zajímají nás 
tedy fotografi e nejen z Březolup, ale i ze Šarov, Svárova a Zlámance.

Sbírka fotografi í poslouží při výstavě, která bude doprovodnou akcí letošní Noci kostelů. 
V roce 2024 potom některé vybrané snímky použijeme při přípravě knihy o dějinách březolupské-
ho kostela a farnosti. Pokud máte možnost, přispějte do ní svými rodinnými vzpomínkami i Vy!
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Možná nevíte …

V sobotu 8. 1. 2022 se v Březolupech uskutečnila Tříkrálová sbírka, která je v naší obci již tradicí. 
V Březolupech bylo v oběhu celkem 8 ks pokladniček. Po sečtení výtěžků ze všech pokladniček bylo 
zjištěno, že letos se v Březolupech vybralo celkem 70 036 Kč. Velké poděkování patří všem občanům, 
kteří na tuto sbírku přispěli, byť i malou částkou. Touto cestou také děkujeme všem, kteří se na letošní 
sbírce podíleli, zvláště panu Jaroslavu Hoferkovi, koledníkům a  vedoucím skupinek. Výtěžek byl 
předán Charitě v Uherském Hradišti.

Ředitelství Základní školy Březolupy oznamuje, že zápis dětí narozených od 1.  9.  2015 až do 
31. 8. 2016 se koná dne 7. dubna 2022 od 13 do 17 hodin v 1.  a 2.  třídě základní školy, které se 
nacházejí v  budově mateřské školy. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2021/2022 
povolen odklad školní docházky.

Akce JARNÍ ÚKLID proběhne ve sběrném dvoře od pondělí 21. března do pátku 25. března 
2022. Otevřeno bude vždy od 15 do 17 hodin.

Po přechodu na letní čas (od 27.  3.  2022) je sběrný dvůr otevřen i  každou středu v  čase 
15.00–17.30 hod., dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora a za příznivého počasí v čase 
17.30–18.00 hod. můžete využít skládku a kompostoviště.

Popelnice se budou vyvážet také 15.  4.  2022, přestože je státní svátek. Mějte své popelnice 
nachystány před domem od časných ranních hodin.

Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční ve 2.  čtvrtletí roku 2022 
v těchto termínech: 29. 4., 27. 5. a 24. 6. 2022.

Poděkování za zimní údržbu chodníků 2021–2022 (lopata + metla aj.) si můžete vyzvednout ve 
sběrném dvoře do 30. 4. 2022.

Kladení věnců k  památníkům obětem I.  a  II.  světové války u  kostela se uskuteční v  pátek 
29. 4. 2022.

Sdružení rodičů při ZŠ Březolupy zve děti i rodiče na pálení čarodějnic, které se uskuteční v pátek 
29. 4. 2022 v 17 hodin za halou.

Praktické informace:
Vybrané fotografi e vložte do obálky označené vaším jménem a připište také svůj telefonní 

kontakt. Odevzdejte je na obecním úřadě, případně po nedělní mši v sakristii kostela. Pone-
cháme si je asi 14 dní, během kterých je naskenujeme (zkopírujeme), a posléze Vám originály 
vrátíme. Na výstavě budou použity vytištěné kopie snímků.

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 770 604 405.
Vladislava Říhová
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Všichni občané jsou zváni na každoroční setkání obyvatel obcí Březolupy, Komárov a Topolná 
v lokalitě „U Kameňa“. Setkání se letos uskuteční v neděli 8. května 2022. Organizátorem bude obec 
Topolná. Program bude upřesněn.

V sobotu 14. května 2022 se koná tradiční jarní AUTO-MOTO BURZA.

POZOR! Sběrný dvůr bude v sobotu 14. 5. 2022 uzavřen. Otevřen bude v pátek 13. 5. 2022 v čase 
15.00–17.30 hod., dále po předchozí domluvě s  obsluhou sběrného dvora a  za příznivého počasí 
v čase 17.30–18.00 hod. můžete využít skládku a kompostoviště.

Poplatek za odpady na rok 2022 – poplatek je možné zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního 
úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ) nebo převodem na účet obce č. 1543047379/0800 (variabilní 
symbol je čp. vašeho RD). Splatnost poplatku je 1. 7. 2022. Preferujte platbu PŘEVODEM.

Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční v neděli 21. 8. 2022.

Poplatek za psa na rok 2022 je možné zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Březolupy 
(dle otevírací doby OÚ) nebo převodem na účet obce č.  1543047379/0800 (variabilní symbol je 
čp. vašeho RD). Splatnost poplatku je 15. 10. 2022. Preferujte platbu PŘEVODEM.

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 uvedeno na úřední desce a na webu 
obce, případně 572 580 116 či matrika@brezolupy.cz, úřednice OÚ paní Veronika Hubáčková.

Obec Březolupy vyhlásila konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské 
školy Březolupy, příspěvkové orga-
nizace. Do konkurzu se přihlásily 
tři uchazečky. Jako nejvhodnější 
byla komisí zřizovateli doporuče-
na Mgr. Radmila Mikulincová 
z Březolup, v současné době uči-
telka na naší škole. Rada obce 
doporučení respektovala a nová 
ředitelka tak nastoupí na své místo 
1. srpna 2022.

Stále je k  prodeji KRONIKA 
OBCE BŘEZOLUPY do 
roku 1918 autorů R.  Stiglera 
a  M.  Kopala. K  zakoupení je na 
obecním úřadě za cenu 225 Kč.
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Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 7. 6. 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, 
grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť v obci Březolupy.

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


