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Slovo na úvod

Termín podzimních komunálních voleb do zastupitelstev obcí byl panem prezidentem již 
stanoven, a to na pátek a sobotu 23. a 24. září 2022. Podrobnosti k volbám, co se týká termínů, 
místa voleb, počtu volených zastupitelů, možností nominování členů okrskových volebních ko-
misí apod., naleznete i dále uvnitř zpravodaje.

V současné době vrcholí práce jednotlivých volebních subjektů na přípravě a podání kandi-
dátních listin, které je nutno do 19. 7. 2022 podat registračnímu úřadu. V našem případě MěÚ 
Uherské Hradiště. Samozřejmě spolu s kandidátkami se připravují i volební programy a  jiné 
obdobné předvolební dokumenty.

Ti z Vás, kteří zvažují, že se v září pokusí oslovit březolupskou veřejnost svou kandidaturou, 
mají nejvyšší čas si svou kandidátní listinu připravit, případně se přidat k některé z tradičních 
připravovaných kandidátek v naší obci, ať již z řad nezávislých kandidátů nebo kandidátních 
listin zaregistrovaných politických stran a hnutí.

Zde jen poprosím březolupskou voličskou veřejnost, aby se nebála podepisovat petiční ar-
chy volební kandidátky nezávislého kandidáta či nezávislých kandidátů. Ti, protože nespojili 
své volební osudy s žádnou zaregistrovanou politickou stranou, musí před registrací svých kan-
didátek přiložit i zmíněné petiční archy (jednotlivý kandidát min. 69 podpisů, sdružení kandi-
dátů pak 121 podpisů), které jim po úspěšném zaregistrování umožní na ofi ciální volební lístky 
vytisknout i jejich kandidáty.

A Vy budete mít více možností k výběru svých nových zastupitelů.
Podpisem petičního archu tedy nikoho nevolíte, jen umožňujete nezávislým kandidátům, 

aby kandidovat mohli. Vy si samozřejmě budete vybírat a hlasovat až v den samotných voleb, 
přičemž petiční archy můžete podepsat samozřejmě dle svého uvážení i více seskupením.

A vzhledem k tomu, že se při komunálních volbách dají vybírat kroužkováním jednotliví 
kandidáti napříč všemi kandidátkami (což je z mého pohledu jednoznačně velké plus), můžete 
si dovolit podepsat volební petiční archy i těm volebním seskupením ucházejícím se o násled-
nou registraci, na kterých nejsou všichni kandidáti pro Vás zcela optimální.

Ono totiž předložit komunálnímu voliči již před registrací kandidátní listinu, kde jsou pro 
něj všichni kandidáti ti nejlepší, snad v praxi ani téměř nejde, neboť dle mých zkušeností sku-
tečných volebních lístků, kde není ani jeden preferenční kroužek z jiného volebního seskupení, 
je v praxi velice pomálu.

Dovolím si také z minulého zpravodaje zopakovat informaci o možnosti bezplatného vyu-
žití malé zasedací místnosti na zámku pro Vaše předvolební schůzky (klíče na OÚ, 572 580 116, 
obec@brezolupy.cz) a rovněž pro případ, že byste chtěli dokonzultovat různé předregistrační 
dokumenty či úskalí, se můžete obrátit samozřejmě i přímo na mne (starosta@brezolupy.cz).

Co se týká zveřejnění Vašich předvolebních programů, resp. článků, jako „každovolebně“ 
i letos bude možno zveřejnit Vaše dokumenty v předvolebním zářijovém březolupském zpra-
vodaji. Zveřejnění je samozřejmě bezplatné, není povinné a rozsah se uvažuje max. 4 stránky 
formátu A5. Termín vydání se předpokládá někdy kolem 10. 9. 2022, uzávěrka pro odevzdá-
ní všech článků, včetně těch předvolebních, byla stanovena na 16. 8. 2022 na OÚ Březolupy 
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Z jednání zastupitelstva obce

V období březen až květen 2022 se konalo jedno zasedání zastupitelstva obce Březolupy, a to 
dne 20. 4. 2022. Zasedání se ještě konalo ve sklepních prostorách víceúčelové haly.

Zastupitelstvo schválilo:
• Prodloužení vodovodního řadu č. X v lokalitě Nad uličkou směrem k bývalé truhlárně.
• Delegování účasti obce v dražbách (exekucích apod.) pozemků na radu obce s limitem do 

500 000 Kč.
• Rozsah prací a úpravy rozpočtu po výběrových řízeních či po rozšíření záměrů na akce: 

fotovoltaické elektrárny na ČOV a  bytových domech Stará pošta a  Místní hospodářství, 
kolumbárium, sítě v okolí PIŘ PZ ČOV, zámecký park, včetně nedotační II. etapy.

• Založení měsíčního termínovaného vkladového účtu u České spořitelny, a.s., s delegováním 
jeho využívání na radu obce.

• Poskytnutí humanitární pomoci Ukrajině do 100 000 Kč z rozpočtu obce do konce roku 
2022 s upřesněním na základě rozhodnutí rady (fi nanční či materiální + personální pomoc, 
např. v rámci ubytování v kempu apod.).

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 
opatření č. 1/2022.

• Zadání náplně kontroly kontrolního a fi nančního výboru zastupitelstva za 2021 s odevzdá-
ním zastupitelstvu do září 2022.

• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2/2022 zachycující rozhodnutí zastupitelstva 
z dnešního zasedání.

Zastupitelstvo tohoto dne vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.
• Informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí obce.
• Informace o jednání s fi rmou Ševeček ve věci optické sítě po obci.
• Informaci o výsledku výběrového řízení na nového ředitele ZŠ a MŠ Březolupy.
• Informace k podzimním komunálním volbám dne 23.–24. 9. 2022.
• Termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva se předpokládá ve středu 29. 6. 2022 

a dále v září 2022 (předpoklad 14. 9. 2022).

(obec@brezolupy.cz). Doporučujeme, aby součástí Vašeho článku byl i seznam kandidátů, není 
ovšem podmínkou.

Dovolím si již nyní s předstihem všem těmto kandidátům poděkovat za to, že se rozhodli 
či ještě rozhodnou uvedením svého jména na kterékoli kandidátní listině jít se svou kůží na 
volební trh.

No a nám všem přeji na podzim hodně kvalitních kandidátů, ze kterých si pak budeme moci 
23. a 24. září vybrat naše zastupitele pro období 2022–2026.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z práce rady obce

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

Z další činnosti v období od 2. března 2022 do 18. května 2022 uvádím výběr těch nej-
důležitějších:
1. Projednala s  panem Jaroslavem Ševečkem možnosti pro zajištění požadavků obce při 

zřízení služebnosti pro stavbu „SEK – Optická síť Březolupy“. Po diskusi navrhl pan Ja-
roslav Ševeček zajištění vymahatelnosti domluvených podmínek z  jeho strany ruče-
ním hotovou instalací optické sítě + projekty a povinností případného prodeje obci za 
pořizovací ceny při porušení jeho závazků. Obec a  pan Ševeček předloží své návrhy 
a poté by měla být uzavřena dohoda, v níž bude stanovena vymahatelnost požadavků obce.

2. Schválila zadávací dokumentaci výběrových řízení akcí: ZTV pro PIŘ PZ ČOV a okolí 
a Kanalizace Remíza. Současně byl schválen seznam fi rem k zaslání výzvy k předložení 
nabídky.

3. Provedla vyhodnocení zakázky Rekonstrukce historického parku v  Březolupech – 
1. a 2. etapa. Bylo doručeno šest nabídek, nejlevnější byla od fi rmy URBAN FORESTY, 
s.r.o., Brno, s cenami: 1. etapa – 4 563 114 Kč (vč. DPH) a 2. etapa – 1 242 381 Kč (vč. 
DPH). Tato nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, rada pověřila starostu uzavřením 
smlouvy o dílo.

4. Rozhodla o  zadání geometrického plánu místní komunikace Kozina Ing. Dohnalovi, 
Topolná, s cenou 7000 Kč (vč. DPH).

5. Rozhodla o rozsahu kolumbária, které bude umístěno u zadní stěny márnice na hřbi-
tově. V první etapě bude realizována jedna stěna pro celkem 20 kusů skříněk na urny. 
Starosta dořešil se zhotovitelem konečnou cenovou nabídku pro tento rozsah prací 
a systém šablon na písmena. Z důvodu vyšší ceny, než je uvedena v rozpočtu obce, bylo 
o realizaci rozhodnuto zastupitelstvem obce.

6. Rozhodla, že fi nancování stavby fotovoltaických elektráren na obecních objektech bude po-
žadovat po zhotoviteli následovně: 10 % záloha po podpisu smlouvy o dílo, 40 % po získání 
dotace obce a 50 % po realizaci prací. Starosta projednal tento nový systém se zhotovitelem.

7. Projednala žádost společnosti Zásilkovna, s. r. o., na zřízení venkovního boxu. Rada 
prozatím box nevidí jako potřebný, v obci je již výdejna této společnosti v budově Jed-
noty, a dále obdobné služby zajišťuje i pobočka České pošty, s. p. Starosta vznesl na tento 
podnik dotaz, zda v naší obci neuvažuje o zřízení takového boxu. Česká pošta o zřízení 
podobného boxu neuvažuje.

8. Schválila bezplatné zapůjčení prostor nádvoří zámku a zasedací místnosti OÚ pro vy-
stoupení žáků ZUŠ Uherské Hradiště, kteří jsou vyučováni v Březolupech, a to i opako-
vaně.
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9. Zabývala se upřesněním žádosti Technických sportů Březolupy, z. s., ve věci povolení 
odbagrování části svahu u STK. Technické sporty Březolupy nově žádají o odbagrování 
8 m svahu s tím, že nájezd na STK bude nově 15 m. Rada souhlasí s předložením žádosti 
zastupitelstvu ke schválení.

10. Vyhodnotila výběrové řízení akce ZTV pro PIŘ PZ ČOV a okolí. Nejlevnější nabídku 
podala fi rma SVS-CORRECT, s.r.o., Bílovice, s cenou 6 620 006 Kč (vč. DPH).

11. Vyhodnotila výběrové řízení akce Kanalizace Remíza. Nejlevnější nabídku podala fi rma 
PROMONT Uherské Hradiště, s.r.o., s cenou 906 845 Kč (vč. DPH).

12. Schválila záměr uskutečnit v letech 2022 až 2026 ve víceúčelové hale přehlídku ochot-
nických souborů. Zásady jsou následující: hala zdarma, náklady pro soubor na jedno 
vystoupení max. 10 000 Kč, z toho drobné občerstvení pro vystupující max. 2000 Kč. 
Vstupné bude dobrovolné a bude využito pro případné založení a následnou činnost 
ochotnického souboru z Březolup. První představení proběhne v období 04–06/2022, 
druhé pak 5. 11. 2022.

13. Schválila záměr na využití kempu pro ubytování uprchlíků z  Ukrajiny před válkou 
v případě jejich zájmu. V první fázi by šlo o využití ubytovny, ve druhé, v letních měsí-
cích, i využití některých vhodných chatek. Problémem je horší technický stav některých 
chatek, který by zlepšil jejich vlastník TS Březolupy, z. s., společně s obcí.

14. Proběhlo zasedání konkurzní komise na místo ředitelky ZŠ a MŠ Březolupy. Do konkur-
zu se přihlásily tři uchazečky, které byly komisí pozvány na pohovor. Jmenovaná komise 
doporučila zřizovateli jako nejvhodnější Mgr. Radmilu Mikulincovou z Březolup, která 
v současné době pracuje jako učitelka na zdejší škole. Rada obce jako oprávněný orgán zři-
zovatele respektovala doporučení komise a schválila výše uvedenou jako novou ředitelku 
Základní školy a Mateřské školy Březolupy s nástupem do funkce k 1. 8. 2022.

15. Schválila na základě žádosti ZŠ a MŠ Březolupy záměr na zřízení přípravné třídy na ZŠ 
Březolupy pro školní rok 2022/23. V případě zájmu rodičů a splnění min. počtu 10 žáků 
požádá obec Zlínský kraj o zřízení této třídy. Obec odpustí těmto „přípravným“ dětem 
družinné a školkovné. Na podporu umístění dítěte do přípravné třídy je na zvážení také 
příspěvek na pomůcky v předpokládané výši do 10 000 Kč/školní rok a přípravného 
žáka (5000 Kč příspěvek na dopravu pro rodiče přespolních žáků, 5000 Kč pro ZŠ). 
Příspěvek bude vyplácen ve dvou splátkách, vždy na začátku školního pololetí.

16. Schválila navýšení odměny za přípravu Březolupského zpravodaje od jarního čísla roku 
2022.

17. Rozhodla o pokračování projektu „Březolupské kino“ do konce roku 2022. Promítání 
bude probíhat ve víceúčelové hale. Pro zjednodušení manipulace a  umístění na pro-
mítacím místě, včetně doostření projektoru apod., bylo rozhodnuto o nákupu dalšího 
nového projektoru, který bude trvale umístěn na jevišti jako stacionární. Předpokládaná 
cena je do 20 000 Kč (vč. DPH).

18. Projednala žádost ZŠ a MŠ Březolupy o stanovení kritérií pro přijetí žáků do MŠ. Nově 
požaduje Zlínský kraj bodování jednotlivých zájemců. Rada souhlasí s 1. variantou ná-
vrhu bez zvýhodnění sourozenců. Bodování zajistí přednost cizího předškoláka před 
našimi mladšími dětmi.
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19. Schválila záměr uskutečnit dne 29. 4. 2022 koncert slovenských umělců na nádvoří zám-
ku, jehož výtěžek půjde na podporu Ukrajiny. V případě špatného počasí se koncert 
uskuteční v zasedací místnosti OÚ. Prostory byly poskytnuty zdarma.

20. Schválila zřízení dřevěného altánu ve dvoře bytového domu Místní hospodářství, jehož 
střecha bude tvořena panely FVE. Altán bude sloužit jako nosič FVE a pro posezení 
nájemníků tohoto obecního domu. Celková předpokládaná cena bude do 50 000 Kč (vč. 
DPH).

21. Schválila navýšení ceny za kopání hrobů, nově bude od 1. 4. 2022 cena v letní sezoně 
7000 Kč a v zimní 7500 Kč.

22. Schválila pronájem víceúčelové haly pro podpořenou soukromou akci. Ceny nájmu: 
sklep 995 Kč nebo sál 1990 Kč.

23. Schválila zřízení nové antény fi rmou CETIN, a. s., Praha, na střeše budovy hasičské 
zbrojnice a pošty.

24. Rozhodla o realizaci 2. etapy revitalizace zámeckého parku fi nancované pouze z pro-
středků obce. Jeden z radních hlasoval proti realizaci těchto prací. Toto rozhodnutí bylo 
předloženo k projednání/schválení zastupitelstvu obce.

25. Schválila inventarizační zprávu za rok 2021.
26. Schválila zřízení vyhlídkového místa „Vítkův lesík“, které bude zřízeno na pozemcích 

obce Svárov nedaleko turistického altánu „Jezero“. Rada schválila objednání výroby 
2 ks panoramatických mapových tabulí v ceně do 15 000 Kč (vč. DPH) u Mgr. Gabryše, 
Napajedla. Výrobu stojanů a osazení v terénu zajistí obec svými pracovníky.

27. Doporučila zastupitelstvu schválit zřízení termínovaného měsíčního vkladového účtu 
u České spořitelny, a. s., s automatickou prolongací a s min. vkladem 5 mil. Kč a pře-
sun celkem 20 mil. Kč (max. 30 mil. Kč) ze spořicího nebo hlavního účtu na tento 
termínovaný vkladový účet. Následné přesuny mezi hlavním účtem, spořicím účtem 
a  termínovaným vkladovým účtem pak rada navrhuje ponechat v kompetenci rady 
a nezapočítávat do limitu 0,5 mil. Kč v rámci rozpočtového opatření předschvalova-
ného radou obce.

28. Schválila upravený návrh ZŠ a MŠ Březolupy na stanovení kritérií pro přijetí žáků do 
MŠ. Nově bude na základě požadavku Zlínského kraje zavedeno bodování jednotlivých 
zájemců, systém zůstane v podstatě beze změny.

29. Schválila navýšení dotace spolku Rover scout na základě jejich dodatečné žádosti o část-
ku 6000 Kč v 1/3 dotaci na provedení nové terasy u chaty IVVI. Příště je třeba žádost 
podat ve standardním termínu, jinak nebude schválena.

30. Schválila nákup rekuperační jednotky pro větrání prostoru sklepa víceúčelové haly. Sta-
rosta zajistí výběr dodavatele. Celková cena bude do 20 000 Kč (vč. DPH).

31. Schválila doobjednání geodetického zaměření v místě obratiště MK Žleby (požadavek 
PČR). Práce v ceně 3360 Kč (vč. DPH) provede fi rma Geodetická kancelář, Uh. Brod.

32. Souhlasila s návrhem na zvýšení poplatku za umístění dítěte do MŠ, které by mělo ro-
diče přihlášených dětí motivovat k pravidelné návštěvě MŠ. Standardní uživatelé by do-
stali slevu na stravu ve výši navýšení školkovného.
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33. Po schválení zastupitelstvem obce souhlasila se založením termínovaného měsíčného 
účtu a s přesunem 25 mil. Kč ze stávajícího spořicího účtu obce.

34. Přes upřesnění žadatele (výška prefabrikovaného systému 1,75 nebo 2,0 m) potvrdila 
na předcházející radě stanovenou max. výšku plotu (1,8 m nad terén) u RD. Sloupky 
a případně i první betonová deska se dají zapustit pod terén jako „falešná“ podezdív-
ka.

35. Souhlasila s  možností druhého obcí dotačně podpořeného IBC kontejneru na vodu 
(1 m3) na jedno číslo popisné. Instalace může být např. i na zahrádce mimo RD apod.

36. Vybrala z předložených nabídek na dotační management pro akce (1. gastro ZŠ + MŠ, 
2. osvětlení a rekuperace ZŠ + MŠ, 3. odborné učebny se školní kuchyňkou ZŠ (neboli 
nástavba ZŠ)) jako realizátora dotačního managementu pro gastro a odborné učebny 
ND agenturu, s.r.o., (Mgr. Náplava, vše v tisících Kč bez DPH): gastro 30 + 3 % z dotace 
(min. 70) + 5 + 2; učebny 5 + 20 + 230 + 5 + 5 + 4, přičemž 3 %, resp. 230 a následné 
bude uplatněno pouze při získání dotace, s  výběrem pro osvětlení s  rekuperací rada 
počká na další přislíbenou nabídku od E.ONu.

37. Rozhodla vyzvat účastníky výběrového řízení na akci Rekonstrukce místní komunikace 
a chodníku Čístré z roku 2021 o aktualizaci jejich nabídek s tím, že opět platí podmín-
ka, že realizovat se bude pouze v případě obdržení dotace a stavba bude ukončena do 
30. 11. 2022.

38. Schválila odkoupení hrobky na hřbitově za cenu 15 000 Kč. Hrobka bude následně zru-
šena, a to v souvislosti s uvolněním místa pro připravovanou urnovou stěnu (kolumbá-
rium) při márnici.

39. Projednala nákup a instalaci lanové dráhy s travnatou dopadovou plochou na dětském 
hřišti za halou s celkovou předpokládanou cenou do 100 000 Kč. Starosta ještě prověří, 
zda je zde pro takovouto dráhu vhodný prostor, případně zkusí navrhnout jiné umístě-
ní.

40. Souhlasila s podporou družby našich a slovenských důchodců v podobě poskytnutí fi -
nancí, např. na cestovné, občerstvení, vstupné, suroviny, kulturní program apod. na tyto 
akce z fondu SK.

41. Schválila rozšíření seznamu nových nájemců obecních remízků v části podél polní cesty 
na Zlámanec (část cca 465 m2 z pozemku p. č. 5164).

42. Provedla výběr zhotovitele PD nové přípojky elektřiny pro budovu ČOV, práce provede 
fi rma M Plus elektro, s.r.o., Boršice, v ceně 12 000 Kč (bez DPH). Současně je nutné 
geodeticky vytýčit i stávající přípojku, práce zajistí fi rma GEOHUNTER, s. r. o., Zlín, 
s cenou 3000 Kč (bez DPH).

43. Navrhla zachovat stávající počet 15 zastupitelů i vedení obce ve složení: uvolněný staros-
ta, neuvolněný místostarosta a tři radní i pro volební období 2022 až 2026.

44. Schválila žádost spolku Březová tříska, z. s., na pořádání letního kina v roce 2022 v pro-
storách parku. Rada navrhla v případě vzniklé ztráty její pokrytí v max. výši 1/3.

45. Navrhne zastupitelstvu obce schválení mimořádného navýšení mezd obecních pracov-
níků o 5 % od 1. 7. 2022 jako stabilizační příspěvek při vysoké infl aci.
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46. Provedla opětovný výběr zhotovitele akce „Březolupy – DS 2017/01, SO 01 – Rekon-
strukce MK a chodníků Čístré“ z důvodu nárůstu cen materiálů v době od předchozího 
VŘ. Nejvhodnější nabídku podala fi rma SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice, s cenou 
4 479 637 Kč (vč. DPH).

47. Zabývala se úpravou mapy místních názvů v obci Březolupy. Navrhla drobné úpravy 
rozmezí některých částí i jejich názvů. Po dokončení diskuse na webu obce bude mapa 
upravena.

48. Projednala postup ve věci žaloby na ZŠ a MŠ Březolupy podané bývalou žákyní. Schvá-
lila výběr externího právníka ZŠ (doporučeného pojišťovnou), a to AK Prudil a spol., 
s.r.o., Brno. Rada dále stanovila jako zástupce obce v této záležitosti JUDr. Stanislavu 
Hoferkovou.

Ing. Radek Berecka, místostarosta

Kladení věnců u památníku obětem 2. světové války
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50 let
Janků Irena
Jurák Marek
Keslerová Radka
Kročil Martin
Mikulec Petr
Petrů Dana
Pospíšilová Urmín Gabriela 
Stará Andrea

60 let
Bernatíková Alena
Fusková Marie
Hoférek Tomáš
Křižková Marie
Šidlík Stanislav
Zatloukalová Dagmar
Zelnitius Josef
Zůfalá Věra

65 let
Burša Vít
Gajdůšková Ludmila
Michálek Miloš
Pastyřík František

70 let
Kozumplíková Stanislava
Tomáštíková Jitka

75 let
Bednaříková Květoslava
Berecka Jiří
Filípková Marie
Hovorka Stanislav
Hubáček Stanislav
Hrabcová Anna
Jenčíková Růžena
Stašek Jindřich

80 let
Kašíková Anna
Zajíc Jindřich

85 let
Andrýsek Ladislav
Hoferková Marie
Rotterová Jarmila

90 let
Briskorinová Libuše

Narození 2021
Bethencourt Alvarez Lidia 
Anna
Blahová Natálie
Bravenec Jiří
Fusek Tomáš
Grebíková Nela
Horák Alexandr
Janíková Veronika
Kamočaiová Rozálie
Kaňovská Beata
Kaňovský David
Kolomazníková Anastázie

Martinek Přemysl
Nosková Anežka
Passinger Šimon
Poláchová Beata
Samohýlová Julie
Stodolová Linda
Svoboda Rudolf
Šrom Igor
Vašíček Miroslav
Vaškových Radim
Zatloukal Daniel
Žáková Alžběta

Do minulého čísla zpravodaje se nám vloudilo pár chyb.
Vinou techniky jsme neuvedli všechny děti narozené v roce 2021. Chybu proto napravujeme.

A já jsem o pět let „omladila“ pana Františka Šišáka, když jsem ho zařadila místo věku 75 do 
věku 70 let. Proto přicházím s omluvou, přáním všeho nejlepšího a krásného léta.

Dana Šohajková

Jubilanti červenec – září 2022

Společenská kronika

Omluva
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Vítání občánků
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Blahopřejeme k životnímu výročí našim občanům narozeným v letech 1972 a 1952
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Ze života naší školy

Jarní období školního roku je spojeno se spoustou akcí, které se uskutečňují ve škole i mimo ni. 
Nelze vyjmenovat všechny zajímavé okamžiky, které dosud žákům připravila škola.

V rámci hudební výchovy navštívili všichni žáci výchovné koncerty v Kongresovém centru ve 
Zlíně. Žáci 1. stupně si vyslechli koncert Děti dirigují, kde měli možnost si zábavnou formou vyzkou-
šet, jak těžké (nebo snadné?) je být dirigentem a řídit mnohačlenný orchestr. Žáci 2. stupně si po-
slechli koncert Prague Cello Quartet, čtveřice mladých violoncellistů, která se snažila srozumitelnou 
cestou ukázat posluchačům, že i klasická hudba se dá poslouchat.

Všichni žáci si poslechli v podání herců Slováckého divadla scénické čtení Alenka v kraji divů 
od Lewise Carrolla.

Mateřská škola

Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 jsme měli naplánovanou spoustu akcí.
Např. masopust, jarní vycházka vesnicí, velikonoční dílničky s rodiči, pálení čarodějnic, vy-

cházka dětí za zvířátky, fotografování předškolních dětí na tablo u rybníka, fotografování všech 
tříd MŠ, vystoupení v hale pro maminky, vesmírný stan.

Všechny se nám podařilo uskutečnit.
A tím, že děti slaví Den dětí, měli jsme plánováno Hoff manovo divadlo a táborák před MŠ.
Obojí jsme si užili, počasí nám přálo celý den a zmrzlinka od místní skupiny ČČK nám moc 

chutnala.
Děkujeme rodičům za účast a budeme se těšit na příští společné akce.

Za MŠ Dagmar Zatloukalová
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Žáci 4., 5., 6. a 7. ročníku se zúčastnili zajímavého projektového dne s názvem Řemeslo pomáhá – 
Malí architekti a projektanti. Celý projekt byl zaměřen na podporu řemesel. Nejdříve si žáci rozdělili 
role architektů, projektantů, zedníků a dalších stavebních profesí, které jsou při stavbě podstatné. Poté 
si vybrali jednotlivé budovy, které jsou pro město nebo vesnici důležité, a z nich pomalu začala vznikat 
krásná městečka. Celý projekt rozvíjel u žáků kreativitu, komunikaci a vzájemnou spolupráci.

V měsíci dubnu většina žáků 9. ročníku absolvovala přijímací zkoušky na střední školy. Všichni 
žáci jsou přijati na střední školu.

V hodinách anglického jazyka u žáků 5. až 9. ročníku pokračuje projekt Rodilá mluvčí. Cílem 
jejích návštěv je nejen zpestření výuky anglického jazyka, ale hlavně snaha naučit žáky porozumět 
mluvenému projevu rodilé mluvčí.

Nadále pokračujeme v projektech Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, které měly vést žáky 
k ochutnávání zdravých potravin. 

Všichni žáci školy absolvovali preventivní program Etická výchova. Tyto přednášky jsou zamě-
řeny na rozvoj osobnosti, mezilidské vztahy, partnerské a rodinné vztahy a prevenci sociálně pato-
logických jevů.

Žáci 2., 5. a 8. ročníku se zúčastnili Preventivních výukových programů Policie ČR.
Žáci 7. a 8. ročníku prověřili svou manuální zručnost v dílnách v Uherském Hradišti (Mojmír 

a Mesit) při zhotovování různých výrobků. Postupně nabyté zkušenosti mohou žáci prohlubovat 
a využívat po celý život. 

Žáky 8. ročníku navštívil zástupce Uherskohradišťské nemocnice a informoval je o nejrůznějších 
zdravotnických oborech a možnostech uplatnění. Své studium a budoucí práci přiblížily i dvě stu-

Dukelský závod branné zdatnosti
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Lyžařský výcvikový kurz

dentky SŠPHZ v Uh. Hradišti. Hodina strávená zase trochu jinak byla pro žáky zajímavá a žáci se za-
ujetím sledovali možnosti nabízených oborů a poslouchali nové informace o jednotlivých profesích.

Žáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v polské Osvětimi. V doprovodu 
paní učitelky Zetíkové a zkušených průvodců si prošli obě části táboru Auschwitz a Březinku. Pozna-
li tragický osud Židů za války. Doufejme, že se takové hrůzy nebudou už nikdy opakovat.

Někteří vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili atletické soutěže (ve skoku vysokém) Bílovická laťka. 
V mladší kategorii obsadila 2. místo Marie Žůrková s výkonem 125 cm. Mezi staršími byla nejlep-
ší Veronika Hubáčková s výkonem 130 cm a Barbora Hájková se umístila na 3. místě s výkonem 
125 cm. Ve starší kategorii chlapců obsadil Jan Minařík 1. místo s výkonem 165 cm a na 3. místě 
skončil Tomáš Knot s výkonem 155 cm.

Den dětí patřil sportu. Žáci od 5. do 9. ročníku absolvovali 6. ročník Dukelského závodu branné 
zdatnosti. Závod se konal v okolí střelnice, obsahoval běh kolem rybníku, střelbu ze vzduchovky 
a hod granátem. Kromě toho si žáci zopakovali dopravní značky, zásady prevence a první pomoci, 
zhlédli vybavení hasičského auta místních hasičů a ukázky jejich práce. Dále si mohli vyzkoušet 
jízdu na motorkovém trenažéru. Pořadateli tohoto závodu byli: Sportovně střelecký klub Březolupy, 
Technické sporty Březolupy, Základní škola Březolupy a Obec Březolupy.

Umístění žáků bylo následující:
V kategorii mladších dívek a chlapců (tj. 5., 6. a 7. ročník):
1. místo Marie Žůrková  1. místo Tomáš Kadlčík
2. místo Nela Nováková  2. místo Matěj Florián
3. místo Eliška Faltýnková  3. místo Šimon Mudřík

V kategorii starších dívek a chlapců (tj. 8. a 9. ročník):
1. místo Michaela Hrabcová 1. místo Adam Yassine
2. místo Veronika Hubáčková 2. místo Michal Němec
3. místo Eliška Vyoralová  3. místo Adam Vrabček
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Nová ředitelka Základní školy 

a Mateřské školy Březolupy

Rada obce Březolupy ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozděj-
ších předpisů, vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace 
Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se síd-
lem Březolupy 134, 687 13, Březolupy.

V konkurzní komisi, která byla jmenována starostou v souladu s výše uvedeným zákonem, za-
sedli zástupci zřizovatele (obce Březolupy), Krajského úřadu Zlín, odborníci České školní inspekce, 
ZŠ Březolupy a školské rady. Do konkurzu se přihlásily tři uchazečky, které byly komisí pozvány na 
pohovor. Jako nejvhodnější byla komisí zřizovateli jednomyslně doporučena Mgr. Radmila Miku-
lincová z Březolup, v současné době učitelka na naší škole.

Nová ředitelka nastoupí na své místo 1. srpna 2022 a obec věří, že své úkoly bude zvládat k pro-
spěchu školy a bude se snažit o udržení, nebo lépe i o zlepšení jména naší školy.

Ing. Radek Berecka, místostarosta

Poděkování ředitelce 

Základní školy a Mateřské školy Březolupy

Jak už víte, od 1. srpna letošního roku bude mít březolupská základní a mateřská škola novou 
ředitelku.

Rádi bychom jako zřizovatel této příspěvkové organizace obce tímto krátkým článkem poděko-
vali končící ředitelce Mgr. Miroslavě Chlachulové za dlouhá léta obětavé práce pro školu. I po tomto 
datu bude ve škole nadále učit a doufáme, že bude dobrou rádkyní pro novou ředitelku.

Mgr. Miroslava Chlachulová nastoupila do ZŠ Březolupy po ukončení vysokoškolského studia 
ve školním roce 1983/84 s aprobací matematika a biologie. Ale jak to na menších školách bývá, učila 
i jiné předměty, které bylo třeba. Nejdříve fyziku, tělesnou a výtvarnou výchovu a v průběhu let 
i další. Od 29. 6. 2001 vykonávala funkci ředitelky školy. Celkově tak byla v této funkci nepřetržitě 
21 školních let, což je nejdéle v historii naší školy.

Lze tak říci, že se podílela na vzdělávání většiny „rodáků“ naší vesnice od ročníku narození 
1970, což jistě není málo.

Paní ředitelce Miroslavě Chlachulové děkujeme za vše, co pro naši obec a její občany vykonala, 
a přejeme jí pevné zdraví a pohodu v další nové životní etapě.

Za obec Březolupy Ing. Radek Berecka, místostarosta

Čas plyne jako voda, ani se tomu nechce věřit a zanedlouho je tu konec školního roku. Měsíc 
červen patří opakování, kontrolním pracím před blížícím se závěrečným vysvědčením a školním 
výletům, které už mají všechny třídy naplánovány.

Kolektiv ZŠ Březolupy
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Pálení čarodějnic

Sdružení rodičů a přátel školy

Poslední dubnový víkend jsme se po dvou letech mohli opět sejít u pálení čarodějnic.
Počasí nám přálo a „slétlo se“ opravdu mnoho malých i větších čarodějů a čarodějnic, kteří si 

mohli nejdříve zasoutěžit a poté i zadovádět na krátké diskotéce, kterou nám letošní DJ obohatil 
bublinkami.  Odměnou pro všechny soutěžící byly nejen sladkosti, ale i drobné dárky a na závěr 
špekáček k opečení. Před samotným spálením letošní čarodějnice se nám ještě naši hasiči na fot-
balovém hřišti předvedli se vším, co patří k zásahu při uhašení požáru domku. Děkujeme nejen za 
tuto ukázku a dozor u táboráku, ale také za skvěle připravené soutěžní stanoviště, které lákalo jistě 
nejen ty malé soutěžící. Velký dík patří také starším žákům a studentům, kteří nám (doufám rádi 
a ne naposled) pomohli s organizací na stanovištích u soutěží. Ohlas dětí a hojná účast rodičů nám 
pomohly překonat i drobné nesnáze (vytopení bufetu kvůli prasklému přívodu vody). Myslím, že 
se tato letošní akce vydařila, a doufám, že se líbila nejen nám pořádajícím.

Co se skrývá za SRPŠ?
I přes malý počet aktivních členů (a bohužel hlavně členek) se snažíme především udržet již 

zmiňované akce – pálení čarodějnic a ples pro rodiče a žáky 9. třídy. A jen díky jejich obětavosti 
účastnit se každé burzy, která je stěžejním příjmem spolku, můžeme přispívat ZŠ.
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Každoročně dostávají všechny školní děti mikulášský balíček, deváťákům přispíváme malým 
obnosem při pořádání plesu (vloni a letos se plesy kvůli covid opatřením nepořádaly, žáci tak do-
stali příspěvek na výlet). V předchozím roce jsme přispěli celkem cca 57 000 Kč (300 Kč/žáka) na 
učebnice a pomůcky.

Pro letošní rok o výši a účelu příspěvku pro školu zatím nebylo rozhodnuto. Členské příspěv-
ky jsou stanoveny částkou 100 Kč na žáka, avšak díky práci spolku a zisku můžeme příspěvek na 
žáka do ZŠ až zdvojnásobit, a pomoct tak rodičům při pořizování školních/sportovních pomůcek 
či vybavení tříd.

Chtěla bych tedy touto cestou oslovit rodiče především mladších žáků, aby se k nám přidali 
a podpořili další činnost spolku, aby se obnovilo jeho složení a abychom se mohli sejít ne až za rok, 
ale dříve, např. při přípravě burzy nebo na rodičovském plese.

Dagmar Čejková

Z koncertu ZUŠ Morava

Na cimbál hraje Adam Řezníček
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Adéla Minaříková a Sofi e Keslerová

Závěrečný koncert žáků Míly Provazníkové
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Z knihovny

Čas letních dnů, prázdnin a dovolených už se blíží, a proto si chvíle odpočinku můžete zpříjem-
nit i hezkou knížkou z naší knihovny. Tady je pár tipů.

Miriam Blahová: Příběh slunečnice
Někdo musí lásku prožít, aby o ní jiní mohli vyprávět.
Natálie i Eva touží po lásce. Obě mají podobné sny, ale každá z nich žije v jiném období a má 

jiné starosti. Zatímco Natálie se v nemocnici zotavuje ze zranění, která utrpěla při dopravní nehodě, 
v podání upovídané stařenky Hedviky, která s ní sdílí pokoj, ožívá příběh Evy. Její sestra sloužila za 
protektorátu v opatrovně ukrývající přísně střežené tajemství. Nikdy by ji nenapadlo, že se na tomto 
místě může zamilovat a její život nabere nečekaný směr.

Markéta Harasimová: Volným pádem
Půvabná, ale poněkud submisivní Linda je po svatbě se sebevědomým Bohdanem přesvědčená, 

že našla muže snů a její život konečně nabral správný směr. Zamilovaná zprvu ani nevidí, že s ní 
partner obratně manipuluje, aby na něm byla zcela závislá. Jakmile pak otěhotní, přestane man-
želovy manévry řešit a věnuje se hlavně mateřství. Stačí však jedno setkání s bývalým milencem 
a všechno je rázem na prach. Majetnický Bohdan se s Lindou rozvádí a mladá žena se s čtyřletou 
dcerkou ocitá v kritických fi nančních potížích. Snaží se svou těžkou situaci změnit, přichází však 
další osudová rána – malá Barunka umírá. Mladá žena zdrcená tragédií propadá alkoholu, který se 
kdysi stal osudným její matce, a to ještě netuší, že pro ni má život připravený další tvrdý direkt… 
Linda se ocitá mezi bezdomovci, opuštěná a bez jakéhokoli zastání.

Lily Kingová: Milovat a psát
Jednatřicetiletá Casey se cítí ztracená. Trápí ji žal po smrti matky i nedávný krach milostného 

vztahu. Šest let rozepsaný román také stále nikam nevede, dluhy bobtnají, přátelé a vrstevníci se 
vdávají, žení a zakládají rodiny, jen ona si na podobnou cestu životem připadá jaksi nepatřičně stará. 
Potom se Casey seznámí s milým a hezkým Silasem, který její zájem opětuje. O pár týdnů později 
však vstoupí do života Oscar, který je o poznání starší, má dva syny a kupu starostí, uhrančivý, 
zvláštní…

Zuzana Pospíšilová: Lesní pohádky
Nechte si vyprávět, jak se při cestě na Borůvkový vrch záhadně ztrácejí podrážky, jak strašidelný 

lesní dům ožije zázračnou hudbou nebo jak vděčný ptáček se zlomeným křídlem přičaruje vítr do 
mlýna. Pohádky jsou určeny pro děti od 5 let.

Kateřina Tučková: Bílá voda
Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje pustá vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam kdysi 

přicházely zástupy poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny Marie. Právě sem o několik 
století později přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla před svou minulostí, která ji přivedla na po-
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kraj sebevraždy. Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou tu však najde pouze několik řádo-
vých sester vedených svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody o poslední zářijové noci 
roku 1950, kdy komunistický režim zosobněný démonickým páterem Plojharem odvlekl v rámci 
Akce Ř všechny řádové sestry do sběrných klášterů. Mladičká Evarista tehdy dostala na výběr: vrátit 
se do civilního života, nebo s ostatními sdílet jejich příští osud. Nezaváhala ani na okamžik. Stejně 
jako všechny řeholnice byla nasazena na nucené práce a vystavena ponižování v komunistickém 
kriminálu i mučení, aby se vzdala víry v Boha. Marně. Lena však zjistí, že tím Evaristin dramatický 
příběh pouze začíná, a brzy pochopí, že démoni obcházející minulost bělovodských řeholnic ne-
zmizeli, a navíc jsou součástí i jejího vlastního osudu.

Rachel Abbotová: Hra na vraždu
Ten den jsme tam byli všichni. A teď je jedna z nás po smrti...
Před rokem, na den přesně, jsme se všichni sjeli na Lucasovu svatbu do jeho nádherného cor-

nwallského domu s výhledem na moře. Toho dne si ale nikdo nikoho nevzal. Teď nás Lucas pozval 
znovu – na oslavu výročí. Ale výročí čeho? Svatby, která se nakonec nekonala, anebo tragédie, k níž 
došlo jen pár hodin před začátkem obřadu???

Katherine Applegateová: Strom naděje
Svižný, laskavý příběh o nutnosti postavit se vlastnímu strachu, vyprávěný z pohledu staletého 

dubu, na který lidé v poklidném sousedství chodí každý rok na prvního máje věšet svá tajná přání. 
Poklidná atmosféra v městečku se však změní, když se do něj přistěhuje nová rodina, která je „jiná“. 
Hrozí, že kvůli nevraživosti místních bude muset z města zmizet nejen ona, ale i prastarý dub.

S. A. Domingová: S láskou tvůj Santa
Už jsou skoro Vánoce, ale Angel neslaví – má moc práce se školou, a navíc ještě organizuje 

benefi ční akci na pomoc místnímu hospici. Parťákem při plánování se jí stane Caspar – kreativní, 
zábavný a pohledný spolužák, který je ale naprosto nespolehlivý. Díky bohu za tajného Santu, který 
jí posílá dárečky, včetně ručně vyráběného adventního kalendáře! Angel by dala cokoli za to, aby 
zjistila, kdo je její tajný obdivovatel. Adventní kalendář ji vyzývá, aby riskovala a otevřela své srdce. 
Dokáže to?

Věřím, že Vás některé z titulů zaujaly a přijdete do naší knihovny, která bude pro vás o prázdni-
nách otevřena vždy v úterý od 15.00 do 18.00 hodin.

Na setkání s Vámi se těší a příjemnou dovolenou přeje Olga Rosíková.
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Majitelé panství Březolupy v historii

Dnešní článek je třetím v pořadí, představující Vám šlechtické rody, které byly v historii dr-
žiteli obce Březolupy. Naše vesnice byla vždy samostatným panstvím zvaným statek. Informace 
o všech zjištěných držitelích si můžete přečíst v článku Stručná historie obce na webových strán-
kách www.brezolupy.cz. Zde jsou v sekci historie obce uloženy první dva články tohoto cyklu, 
a to o rodech Holle a Logothetti, které jsem napsal s využitím různých archivních materiálů.

Tímto článkem však začíná seriál o  rodech od autora mnohem renomovanějšího. Obec 
Březolupy zadala koncem roku 2020 zpracování heraldických dějin naší obce panu Miroslavu 
V. Pavlů, který je známým heraldikem a zpracoval návrhy znaků mnoha obcí nejen v našem 
okolí, ale i na celé Moravě. Ten své dílo dokončil v průběhu roku 2021 a nazval ho HERALDIC-
KÉ OBRÁZKY Z BŘEZOLUP. Dvakrát ročně budeme ve zpravodaji vydávat zkrácenou část 
jeho práce o jednotlivých rodech. Jak sami postupně uvidíte, získali jsme zpracováním tohoto 
tématu nejen zajímavé informace o rodech, ale hlavně pro nás velmi cenné erby nebo pečeti 
rodů s vazbou na Březolupy.

Dílo zpracované panem Pavlů je zatím pouze v digitální podobě, včetně odkazů na zdroje, 
jak je u takové práce samozřejmé. Pokud se tedy obec rozhodne, bude samozřejmě možné ho 
vydat knižně v celém rozsahu, který již máme k dispozici, nebo bude případně ještě doplněn 
o  nově zjištěné skutečnosti. Protože v  archivech na nás jistě čekají další, dosud neobjevené 
písemnosti, které mají vazbu na naši slováckou dědinu Březolupy.

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

Rod Longueval
Kořeny tohoto rodu sahají až do dalekého Nizo-

zemí (psáno též Longevall, Longevalle, Longueville, 
Langwill). V Čechách se jako první objevuje jistý Filip 
Longueval, v r. 1652 usazený v Praze na Malé Straně. 
Jiní nositelé tohoto jména žili v rakouských zemích, 
v Lotrinsku, v Lucembursku a ve Slezsku. V r. 1705 
byli přijati také za obyvatele kraňského vévodství 
(Kraňsko, též Krajina, něm. Krain, je historickou zemí, 
v současnosti ležící – až na malou italskou část – ve 
Slovinsku). V letech 1702–1714 je připomínán setník 
bádenského regimentu, později plukovník a vojenský 
velitel města Břehu ve Slezsku, Josef František svob. 
pán von Longueval († 1719). Z manželského svazku 
s  Annou Terezií Hassie měl syny Leopolda, (Jana) 
Ferdinanda a Josefa, kteří 1. října r. 1739 obdrželi čes-
ký baronát. Leopold a Josef sloužili u vojska, všichni 
tři bratři („L:B: de Longueval, Silesius Brigensis“) byli 
v letech 1727–31 zapsáni na olomoucké univerzitě.

Erb Jana Františka, svob. pána z Longueval, 
1702 (Národní archiv Praha)
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Pro nás zajímavou osobou je Jan Ferdinand (celým jménem Jan Antonín Ignác Ferdi-
nand), narozený 28. listopadu 1714 v Břehu. Studoval teologii na Collegiu Germanicu v Římě 
a v r. 1739 se stal olomouckým kanovníkem (od r. 1772 sídelním). V r. 1747 byl současně děka-
nem v Odrách a od r. 1749 v Ketři, tehdy ležící v Pruském Slezsku. V r. 1749 (int. 1756) koupil 
od Antonína Vincence, svobodného pána Pilatiho, statek Březolupy, který pak držel až do své 
smrti († 30. června 1780).

Pečeť a podpis Jana Ferdinanda, svob. pána v Longueval, 1751 
(Moravský zemský archiv Brno)

Jan Ferdinand usiloval o vznik březolupské farnosti a zasloužil se o vybudování zdejšího 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. S jeho stavbou bylo započato v r. 1774, ukončena byla však 
až po jeho smrti.

Z dalších členů rodu, žijících alespoň nějaký čas na Moravě, si připomeňme především 
blízkou příbuznou (patrně sestru) kanovníka Jana Ferdinanda Marii Annu, svob. paní von 
Longueval (1718–67), od r. 1751 druhou manželku Otty Ferdinanda, svob. pána Kaldtschmid-
ta z Eisenbergu († 1761), dlouholetého soudce lenního soudu olomouckého biskupství a drži-
tele Choryně u Valašského Meziříčí. K rodu patřil zřejmě i císařský důstojník Jan Křtitel von 
Longueville (1753–1831), jenž dosáhl generálských hodností (r. 1813 generálmajor, r. 1824 
polní podmaršálek), a  snad i  vysloužilý hejtman Kryštof hr. (!) von Ligniville (Lingville?), 
v r. 1773 bydlící v Kroměříži v domě č. p. 117. Bližší informace týkající se jejich případného 
zařazení do rodové genealogie však prozatím nemáme.

Heraldika
Dne 12. června r. 1702 byl do baronského stavu „vyzdvižen“ Jan František de Longueval, 

toho času setník regimentu Ludvíka Viléma, markraběte bádenského, společně se svým otcem 
Karlem Petrem. Součástí císařského privilegia bylo i  tzv. polepšení jejich dosavadního erbu. 
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Přestože původní erbovní znamení neznáme, s odkazem na nově udělený erb můžeme spe-
kulovat o lvu s taseným mečem. Vyobrazení nového erbu ukazuje zlato-modře čtvrcený štít, 
v 1. a 4. poli je černý korunovaný orel se zlatou zbrojí, ve 2. a 3. poli zlatý, červeně korunovaný 
dvouocasý lev s červenou zbrojí a s taseným mečem. Na štít jsou postaveny dva korunované 
turnajské helmy s klenoty a přikrývadly: vpravo černý orel ze štítu, vlevo rostoucí stříbrný jed-
norožec se zlatou zbrojí a hřívou a s modrým obojkem na krku, za ním vlevo černé orlí křídlo 
se třemi zlatými břevny. Přikrývadla jsou černo-zlatá a modro-zlatá.

Stejného privilegia se Longuevalům dostalo téměř o čtyřicet let později. Majestátem z 1. říj-
na 1739 povýšil císař Karel VI. bratry Leopolda, (Jana) Ferdinanda a Josefa von Longueval do 
českého stavu svobodných pánů a udělil jim titul „Wohlgebohrn“ (tj. vysoce urozený, přesněji 
„blahorodý“). Současně se hovoří o polepšení jejich erbu. Ten ovšem zůstává v podstatě stej-
ný, odlišně blasonován je jen klenot s jednorožcem. Heraldik M. Fiala popisuje erb (dle textu 
majestátu) jako čtvrcený štít, v jehož 1. a 4. zlatém poli je černý korunovaný orel s červenými 
vyplazenými jazyky a ve 2. a 3. modrém poli zlatý korunovaný a dvouocasý lev s nahým mečem 
v pravé přední tlapě. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dva korunované tur-
najské helmy s klenoty. Vpravo černý orel ze štítu, vlevo stříbrný jednorožec se dvěma křídly, 
předním zlatým a zadním černým, připevněnými ke krku modrým obojkem. Tinktury přikrý-
vadel zůstaly beze změny, přestože 
autorem nejsou důsledně popsány.

Symboliku erbovních fi gur lze 
částečně odhalit. Zatímco orel je 
derivátem císařského znaku (pro-
jev císařské milosti), lev s  tase-
ným mečem připomíná statečnost 
a  vojenské zásluhy obdarovaných 
a jejich předků. Ty mohl symboli-
zovat i jednorožec, bájná, tzv. nad-
přirozená fi gura, či monstrum, 
vyrůstající z  levého helmu. Mimo 
jiné byl totiž znamením srdnatosti 
a bojechtivosti. Jeho původ nachá-
zíme v asijské mytologii. Věřilo se, 
že ochočit jej může jen čistá panna, 
proto se stal také jedním z marián-
ských atributů. Jeho rohu byla při-
pisována velká síla a magická moc. 
Lze se tedy domnívat, že se měl 
stát jakýmsi ochráncem rodiny 
Longuevalů. Orlí křídlo je tzv. po-
mocným klenotem, symboliku tří 
pruhů, stejně jako obojku na krku 
zvířete, ale bohužel neznáme.

Erb Leopolda, Jana Ferdinanda a Josefa, svob. pánů 
z Longueval, 1739 (Archiv Národního muzea Praha)
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Vyprávění o hradě Šarově
v pátek 16. září 2022

18.00 sklep víceúčelové haly Březolupy
Obec Březolupy zve všechny zájemce o historii na 
přednášku pana Radima Vrly, pracovníka Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště 

v Kroměříži.

Hlavním tématem bude vyprávění o hradě Šarově, ale 
i dalších panských sídlech v okolí naší vesnice.

4. ročník Kosení trávy

Po dvouleté covidové přestávce jsme se s dětmi rozhodli, že budeme pokračovat v započaté 
tradici kosení trávy se vším všudy. Na vedení obce Březolupy nám vyšli vstříc, vybrali místo v par-
ku před Coop Jednotou a my jsme mohli začít s nácvikem lidových písniček. Vše klapalo, jak mělo, 
jen sv. Petr nám to nechtěl usnadnit. A tak den „D“ začal zajímavě. V noci bouřka, průtrž mračen, 
blesky. Již před pátou hodinou ráno chodily esemesky, jestli opravdu budeme zpívat, jestli mamin-
ky mají své zpěváčky vůbec probouzet. Slíbila jsem vyjasnění oblohy, stan, mikrofon atd., protože 
jsem si nedovedla představit, co bych dělala s připravenou smaženicí z 60 vajíček a všemi tradiční-
mi dobrotami, které jsme připravili. Sv. Petr se nechal uprosit a úderem půl sedmé déšť jako když 
utne. Přišlo sedm ženců a téměř všichni zpěváčci, Ondra, aby nám nainstaloval mikrofony, paní 
Silvie přinesla skvělý koláč s  rebarborou, paní Soňa s dcerou během našeho zpívání připravily 
občerstvení. Ženci se oháněli kosou, my jsme jim zpívali do rytmu jejich kosení. Nakonec jsme 
vše ukončili pochutnáním si na skvělé tradiční svačině. Stůl se prohýbal dobrotami. Škvařenice, 
podmáslí, nápoj připravený z koziček, koláč, odměny atd.

Děkujeme všem, kdo se sečení účastnili. Trochu jsme postrádali fanoušky, ale ti asi nevěřili, že 
by přestalo pršet. Velké díky patří také obci Březolupy, která nám zajistila trávník k sečení. Uvidí-
me, jestli tradice bude pokračovat.

Přejeme všem krásný zbytek jara, veselé léto a třeba zase někdy...
Míla Provazníková se svou Opičí kapelou
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Sekáči při kosení

Opičí kapela s Mílou Provazníkovou zpívá sekáčům
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Lezení na Babách pořádané brněnským 
KČT Horolezčata za účasti KČT Lenochod Březolupy

V neděli 3. 4. 2022 se několik členů 
zúčastnilo v Brně turistického závodu 

o pohár Jihomoravského kraje. Za solidního 
počasí si medaili vybojovali J. Škrabko 
a P. Svobodová. Další členové obsadili 

v tomto náročném závodě v kopcovitém 
terénu čtvrtá a pátá místa.

Úspěšná jarní sezona u KČT Lenochod Březolupy

Po slušných vystoupeních na turistických závodech se takříkajíc vyrazilo za odměnu na výlet na 
chalupu na Slovensko a na již tradiční lezení ve skalách na Babách, které pořádá brněnský KČT Ho-
rolezčata. Taky se občas členové oddílu vydali na výlet po okolí. Ještě v červnu čeká několik příznivců 
splouvání Moravy na kánoích a již 38. ročník pochodu Za živou vodou do Luhačovic.

O prázdninách se chystáme na plavbu na kánoích po Baťově kanále, s mládeží na týdenní pobyt 
na chalupě na Slovensku a také na týdenní stanování na Smraďavce.

23. 7. 2022  Baťův kanál
6.–13. 8. 2022 stanování Smraďavka
27. 8. 2022 autobusem do Vranova nad Dyjí
17. 9. 2022 vlastní dopravou na plnění odznaku Skalní útvary Zlínského kraje a možná některý 

odložený výšlap do okolí
Hubert
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Z jarního turistického závodu

Turistický okruh Březolupy

Tento text navazuje na článek o turistických altánech v okolí naší obce, který vyšel v prosinco-
vém zpravodaji v roce 2019, a částečně ho aktualizuje. Je možné ho stejně jako všechny předešlé 
podobně zaměřené najít také na internetové stránce obce Březolupy (www.brezolupy.cz) v záložce 
OBEC ÚZEMÍ – Místopis a vlastivěda.

1. Turistické altány
Od roku 2013 se v okolí naší vesnice začaly postupně objevovat přístřešky pro turisty, kte-

rým u nás říkáme turistické altány.
První byl zbudován v lokalitě zvané NOVÝ DVŮR na podzim roku 2013 v nadmořské výšce 

291 m n. m. Nachází se nad lesíkem Remíza na svazích otočených na jih, při cestě na Komárov. 
Druhý altán se nachází v polní trati zvané ČERTORYJE a byl postaven na podzim 2014 v nad-
mořské výšce 277 m n. m. Altán je ze všech přístřešků nejblíže zámku, a to 966 m. Nachází se 
při staré cestě ke Zlámanci nad bývalou obecní skládkou.

V pořadí třetí je umístěn v polní trati BAŘINKY a postaven byl po roční pauze na jaře 2016 
v nadmořské výšce 247 m n. m. Ten se naopak nachází na svahu otočeném k severu při polní 
cestě na Nedachlebice. Čtvrtý altán byl zřízen v lokalitě zvané BUCHLOV již na podzim 2016 
v nadmořské výšce 228 m n. m. Jeho poloha blízko betonové polní cesty k Topolné ho předurči-
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la k častým návštěvám nejen turistů, ale bohužel i vandalů. Pátý přístřešek je umístěn v lokalitě 
JEZERO od podzimu 2017 v nadmořské výšce 293 m n. m. Nachází se již poměrně daleko od 
obce při cestě na Zlámanec, ale naopak nedaleko zříceniny hradu Šarova.

Šestý altán se nachází v lokalitě zvané U KAMEŇA a byl postaven opět po menší pauze na 
jaře 2019 v nadmořské výšce 315 m n. m. Turistická vzdálenost od zámku je 2400 m, je tedy 
od něj nejdále. Nachází se nedaleko historického mezníku z roku 1746 a křižovatky polních 
a lesních cest vedoucích do obcí Karlovice, Komárov a Topolná. Sedmým přístřeškem je altán 
umístěný v polní trati CHRÁSTKA. Byl postaven taktéž na jaře 2019 v nadmořské výšce 281 m 
n. m. Je umístěn u polní cesty směřující od rybníka Hluboček do lokality Chrástka v obnovené 
třešňové aleji.

turistický altán ZELNICE

Prozatím posledním, osmým je altán v části ZELNICE. Byl postaven po delší pauze až na 
jaře 2022 v nadmořské výšce 220 m n. m. Nachází se na křižovatce polní cesty od zahrádkářské 
kolonie a pěšiny od lesa Kaménky.

2. Turistický okruh
Po dobudování současné sítě altánů bylo radou obce rozhodnuto o vyznačení turistického 

okruhu v okolí naší vesnice. Na tomto hlavním okruhu, jehož průběh je vidět na mapě, která 
je přílohou tohoto čísla zpravodaje, se nachází šest turistických altánů z osmi. Základní okruh 
s názvem OKOLO BŘEZOLUP má délku 13,9 km, jsou na něm celkem čtyři alternativní trasy, 
které ho v některých částech méně či výrazněji zkracují.
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Postupně byly na dřevěné konstrukci každého z altá-
nů umístěny informační tabulky, kde je možné najít in-
formace uvedené výše v textu, přehled zajímavých viditel-
ných cílů i s jejich vzdušnou vzdáleností od daného místa.

Koncem loňského roku bylo na okruhu osazeno cel-
kem šest turistických směrovníků nebo rozcestníků. Pět 
z  nich je na důležitých uzlech: ŠRAŇKY u  křižovatky 
směr Topolná, JEZERO u altánu stejného názvu, BAŘIN-
KY nad altánem Bařinky, HLUBOČEK u stejnojmenné-
ho rybníka a NOVÝ DVŮR u altánu Nový dvůr. Poslední, 
pátý pak při odbočce z okruhu k hradu Šarov, pro ty, kteří 
tam ještě netrefí.

3. Novinky
V letošním roce přichází obec s několika novinkami, 

které jistě ocení turisté nebo jen obyčejní poutníci po 
okolí naší dědiny.

V  současné době jsou zpracovávány dvě další mapy 
a popis tras všech osmi turistických okruhů s uvedením 
délek tras a  převýšením v  jednotlivých částech okruhů. 
Po jejich dokončení bude vše uloženo na webové strán-
ky obce, a pokud se vše podaří, tak i ve webové aplikaci MAPY.CZ. Věřím, že se dílo podaří 
a „kreslič“ Martin Špiller je brzy dokončí.

První z nich využije hlavní okruh a rozdělí ho na čtyři menší, které využijí některé alterna-
tivní trasy. První menší okruh nazvaný KAMÉNKA má délku 5,7 km a převýšení 86 m. Druhý 
s názvem CHRÁSTKA je mírně delší, má 6,2 km a výškový rozdíl 96 m. Třetím v pořadí jsou 
ŠRAŇKY s délkou 4,9 km a převýšením 87 m. Posledním, čtvrtým „do party“ je okruh BAŘIN-
KY s délkou 5,5 km a výškovým rozdílem 54 m.

Druhá mapa bude obsahovat tři „vnější“ a delší okruhy, které budou vedeny v počátku po 
hlavním okruhu a poté po jeho zajímavém okolí. První nazvaný LAPAČ má délku 11,2 km, 
převýšení 208 m, je veden přes hrad Šarov do místní části Lapač a údolím Hlubockého potoka 
zpět k zámku. Druhý s názvem TOPOLSKO má délku 7,9 km, převýšení 110 m, je veden přes 
lokalitu U Kameňa po hřebeni směrem k obci Topolná a poté po betonové polní cestě zpět do 
Březolup. Třetí nazvaný KARLOVICKO má délku 8 km, převýšení 135 m, je veden k rybníku 
Hluboček, pak údolím Hlubočského potoka, dále na hřebenovku vedoucí od obce Karlovice 
a přes lokalitu U Kameňa zpět k zámku. Tyto okruhy nebudou vyznačeny v terénu, ale jistě si je 
jednoduše najdete v mapových aplikacích.

Druhou novinkou je, že okruh bude konečně vyznačen v terénu turistickým značkami. Tato 
činnost byla původně naplánována na jaro 2020, ale covid a neznalost techniky provádění pů-
vodních amatérských „značkařů“ znemožnila označení provést. V současné době však již máme 
„najaty“ pracovníky více než znalé, bývalé značkaře Klubu českých turistů a jejich členy. Vyzna-
čení nám slíbili připravit Dušan Škrabko a Josef Mancl. Jim snad půjde práce pěkně od ruky.

turistický směrovník
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panoramatická mapa Žlutava

Další novinkou bude zřízení vyhlídkového místa. Bude vytvořeno se souhlasem vlastníka 
pozemku obce Svárov a pronajímatele pozemku na louce nedaleko altánu Jezero. Je sice mimo 
hlavní okruh, ale za výšlap o délce 600 m s převýšením 34 m budete odměněni nádhernými „pa-
noramaty“ jižním a západním směrem. Co všechno uvidíte, ponechám zatím zahaleno rouškou 
tajemství. Na tomto místě nazvaném VÍTKŮV LESÍK, podle nedalekého seskupení stromů nad 
obcí Zlámanec, budou osazeny dvě panoramatické mapy s popisy. Obdobné jsou třeba nad obcí 
Žlutava na naučné stezce „po Žlutavských vyhlídkách“. U map budou osazeny dvě lavičky, aby 
se mohli návštěvníci kochat krásným rozhledem do kraje případně i vsedě.

Všem, kteří se na vyznačení okruhu, stavbě altánů a jejich údržbě podílejí, chci tímto moc 
poděkovat. Myslím si, že nejen naši občané si celý okruh jistě užijí.

Poslední novinky se týkají rybníků. První je snaha obce o  zřízení turistického posezení 
u nového rybníka v lokalitě BOŘÍ, který loni vybudovaly na Hlubočském potoce Lesy ČR. Tady 
je předběžně přislíbena realizace ve druhé polovině roku 2022. Druhou je myšlenka na osazení 
laviček, případně jiných prvků pro odpočinek v okolí obecního rybníka Hluboček.

Celkově by tak u  všech okruhů mohlo být rozmístěno celkem 16 přístřešků nebo míst 
k  odpočinku: osm turistických altánů obce, vodní altán na Hlubočku, posezení u  Turistické 
chaty v Chrástkách, chata IVVI za rybníkem, altány Lesů ČR u zříceniny hradu Šarov a rybníka 
Boří, přístřešek obce Nedachlebice na hřebeni mezi obcemi, lesní chata na křižovatce cest nad 
rybníkem a vyhlídkové místo Vítkův lesík.

Snad budou sloužit všem zájemcům z řad občanů naší obce, vesnic okolních nebo jiných 
návštěvníků a nebudeme muset řešit jejich opravy jako u některých z nich v nedávné době.
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Zájezd do Krakova

Členové našeho klubu se rozhodli udělat výlet 
i mimo hranice naší vlasti. Odsouhlasili jsme si město 
Krakov v sousedním Polsku. Sami jsme si tento zájezd 
netroufali zorganizovat pro malé zkušenosti i jazykovou 
bariéru, proto jsme oslovili CK Donamo. Pan Mikula 
nám vyšel vstříc, a tak jsme se dali do příprav. Oslovili 
jsme seniory sousedních obcí Šarovy, Topolná, Bílovi-
ce a  Nedachlebice a  nakonec se nám podařilo obsadit 
všechna místa v autobusu.

Přišel den „D“ 12. květen 2022. Autobus přijel včas 
a postupně nás nabíral na zastávkách v obcích.

V  Krakově na nás čekala průvodkyně paní Maja 
Šrajerová, dostali jsme sluchátka, abychom dobře slyšeli, 
a vyšli směr Wavel. Královský hrad Wawel stojí na levém 
břehu řeky Visly. Již v 6. století stálo na vrchu kopce hra-
diště. V 9. století bylo území Krakova podrobeno Velko-
moravskou říší. Kazimír I. Obnovitel kolem roku 1040 
poprvé učinil z Krakova sídlo polských králů. Zlatý věk na Wawelu nastal v době vlády Jagellonců. 
Po zániku Polska r. 1795 Krakov připadl Rakousku. Hrad se změnil ve vojenskou posádku a sta-
vební úpravy zničily mnoho historicky a umělecky významných částí hradního komplexu. V době 
polského státu byl hrad povýšen na ofi ciální sídlo prezidenta republiky. Během nacistické okupace 
odtud Hans Frank řídil tzv. Generální gouvernement, zničení unikl jen díky kvapného ústupu na-
cistů v roce 1945. Po druhé válce byl hrad změněn na muzeum.

Katedrála na Wawelu, plným názvem katedrální bazilika svatého Stanislava a svatého Václava, 
je arcidiecézní kostel. Je to posvátné místo velkého národního a historického významu a je i polskou 

4. Závěr 
Na tomto místě bych Vám rád připomněl pravidelné turistické akce v Březolupech. Každo-

ročně probíhá v době okolo 8. května „Setkání obcí Březolupy, Komárov a Topolná U Kameňa“, 
kde se uvedené obce střídají v pořadatelství a potkává se zde již docela velké množství lidí. Další 
akcí pak je „Setkání s koledami v Šarovském hradě“, které probíhá každoročně koncem roku 
za účasti obcí Březolupy, Svárov, Šarovy a Zlámanec. A nesmím samozřejmě zapomenout na 
celoroční akce pořádané naším KČT Chřibský lenochod. Je jich opravdu hodně a pozvánky na 
ně jsou průběžně uveřejňovány na stránkách obce i ve zpravodaji.

A úplným závěrem bych Vás rád pozval na další pravidelnou akci. Je to již sedmý ročník 
„Putování po turistických altánech obce Březolupy“, které proběhne jako každoročně na Václa-
va, tj. 28. září. Pozvánku s popisem letošní trasy máte již v tomto čísle zpravodaje a bude samo-
zřejmě uveřejněna i na webu obce ještě znovu nedlouho před samotnou akcí.

Ing. Radek Berecka, místostarosta obce Březolupy
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kulturní památkou. Je to také tradiční místo korunovace polských králů, z nichž mnozí jsou zde 
pohřbeni.

Po prohlídce Wawelu a katedrály jsme procházeli uličkami města, kde nás paní průvodkyně 
upozorňovala na další historické budovy a události. Zastavili jsme se u Radniční věže, vyslechli 
jsme troubení a zamávali trubačovi. Snad se nám vyplní přání, protože trubač nám zamával zpátky.

Uprostřed krakovského rynku stojí tržnice Sukiennice, která patří k symbolům města. Je to pat-
rová budova se dvěma řadami krámků uvnitř a novogotickými arkádami po obou delších stranách. 
V prvním patře je expozice polského umění 19. století.

Po dobrém obědě ve stylové restauraci jsme měli volno. Všichni jsme chtěli domů přivézt su-
venýry, navštívili jsme tržnici, krámky, obchůdky a obchody, každý dle svého uvážení. Museli jsme 
ochutnat i polskou zmrzlinu, kávu a zákusky. Večer jsme odjížděli unavení, ale spokojeni.

Děkuji panu Mikulovi za spolupráci a paní mají Šrajerové, průvodkyni Krakovem, která se nám 
vyšla vstříc a tempo prohlídky přizpůsobila našim možnostem, se vším nám poradila a byla milá 
a příjemná.

Již se těšíme na další zájezd, který uskutečníme dne 25. června 2022, kdy navštívíme naše krásné 
lázně Luhačovice.

Za Klub důchodců Ludmila Zůfalá

HUSÍ HODY, KOŠT VÍNA V PEZINKU, TRNAVA
Klub seniorů zve všechny spoluobčany na dvoudenní kulinářsko-poznávací 
zájezd na jižní Slovensko, při kterém navš  víme historické město Trnava. 

Prohlédnete si novou expozici Malokarpatského muzea v Pezinku s vinařskou 
expozicí a prožijete vyhlášené Husí hody ve Slovenském Grobu.

Termín: 17.–18. 11. 2022 (čtvrtek – pátek)
Cena: 3590 Kč

Program:
1. den: Odjezd v 8.00 hod. z Uherského Hradiště.
 Příjezd do Pezinku, procházka městem, návštěva Malokarpatského muzea 
 s řízenou ochutnávkou. Individuální volno s možnos   oběda. 
 Odjezd na ubytování do Slovenského Grobu, večer posezení na Husích hodech, 
 společná zábava u vínka.

2. den: Po snídani odjezd do Trnavy, okružní jízda a pěší prohlídka města s místním 
 průvodcem. Volno s možnos   oběda, odjezd domů. Návrat do 17.00 hod.

Pokud bude dostatečný počet zájemců z naší vesnice, odjezd bude přímo z obce.
Pro velký zájem je nutno rezervovat ubytování a posezení v restauraci co nejdřív.

Zájemci se mohou hlásit do 30. 6. 2022 u paní Ludmily Zůfalé, telefon 725 149 638.
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Noc kostelů

Dne 10. června 2022 proběhla ve farnosti Březolupy tradiční Noc kostelů. Se svým programem 
vystoupila schólička, schóla, Chrámový sbor Březolupy pod vedením Míly Provazníkové, Petr Ber-
natík s dcerkou Klárkou a skupina Nultý vzorek. Na závěr první části zaznělo Árónské požehnání.

Největší úspěch s mohutným aplausem mělo vystoupení Petra Bernatíka s dcerou Klárkou a je-
jich společnou písní Hvězdy nehasnou.

Historii našeho chrámu Páně bych Vám, kteří jste na Noci kostelů nebyli, chtěla připomenout 
několika letopočty, jak byly zaznamenány ve farních kronikách.

V roce 1749 koupil březolupské panství svobodný pán Ferdinand z Longuevalů, olomoucký 
kanovník a děkan na Hradčanech. Je považován za zakladatele našeho kostela, protože na jeho po-
pud byly v roce 1774 zahájeny první práce. Stavba zpočátku nepokračovala, protože zakladatel brzy 
zemřel. Po delších přestávkách byla hrubá stavba dokončena v roce 1785 (po 11 letech). Kostel byl 
bez oken, dveří a bez věže.

5. 5. 1788 byl náš kostel benedikován jako fi liální kostel bílovické farnosti a konala se v něm 
první bohoslužba. Sloužil ji P. Martin Gottwald, zlínský kaplan a později první duchovní v Březo-
lupech.

Vybavení kostela bylo převážně darované z okolních kostelů. Hlavní oltář s pozlacenou sochou 
Matky Boží od sochaře Aloise Morávka byl převzat z kaple svatého Rocha z Uherského Hradiště. 
Oltářní deska byla poškozená, a tak byl pro sochu Panny Marie v čelní stěně vysekán výklenek. 
Retabulum a socha tam byly umístěny.

V roce 1802, tedy před 220 lety, 11. 7. byla generálním vikářem a pomocným biskupem Kolo-
vratem provedena konsekrace – vyšší forma svěcení než benedikce. Do relikviáře vložil vikář ostat-
ky svatých mučedníků Krescencia, Gráta a Bonosy. Vzpomínám si, že při jedné hodině náboženství 
nám pan farář Nevtípil vyprávěl, že náš kostel je vysvěcen, což bylo pomazání svatým olejem na šesti 
místech po obou bočních stěnách pod obrazy křížové cesty.

V roce 1846 byly hlavní oltář a socha Matky Boží opraveny a pozlaceny litenčickým restauráto-
rem Josefem Hromádkou.

V roce 1857 byly Březolupy povýšeny na farnost a prvním farářem byl jmenován P. Anton 
Wagner. V tomtéž roce byl starý oltář nahrazen novým a do oltářní desky byly vloženy ostatky 
svatých Urbana, Serváce a Fortunata. Následující rok byla socha Panny Marie opravena a pozlacen 
kříž nad hlavním oltářem.

V roce 1873 byla před hlavním vchodem do kostela postavena věž. V roce 1898 byla v Tyrolsku 
ve Svatém Ulrychu sochařem Fabiánem Stufelrusou zhotovena nová socha Panny Marie s Ježíškem 
v náručí, který drží žezlo a jablko. Panna Maria stojí na půlměsíci a byla oblečena v tyrolském kroji. 
Sousoší bylo požehnáno a za doprovodu družiček a hlaholu zvonů osazeno do výklenku čelní stěny 
kostela.

V roce 1906 byl Petrem Buskem ze Sychrova v Čechách zhotoven dnešní dřevěný svatostánek. 
Uprostřed svatostánku je zobrazena večeře Páně, vpravo svatý Vojtěch a vlevo svatý Václav.

Během 1. světové války byly zabaveny všechny měděné i mosazné věci z kostela, svícny, kalichy, 
dva zvony i píšťaly varhan na výrobu střeliva.
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V roce 1927 byly zvýrazně-
ny barvy na soše Panny Marie, 
protože již byly nevýrazné a so-
cha se ztrácela v pozadí.

V roce 1930 byl jmenován 
kaplan P. Josef Nevtípil farářem 
Březolup, kde pak bydlel na faře 
a sloužil farnosti plných 48 let.

V roce 1942 byly na příkaz 
protektora zabaveny a  odve-
zeny zase naše kostelní zvony. 
V  roce 1944 byl zatčen gesta-
pem pan farář Nevtípil a odve-
zen do Terezína, odkud se vrátil 
po válce v květnu 1945.

V  roce 1962 byly z  díl-
ny zvonaře Josefa Dytricha 
z  Brodku u  Přerova doveze-
ny dva nové zvony objednané 
roku 1958. Větší zvon o  váze 
158,5 kg nese nápis „Královno nanebevzatá, oroduj za nás“ a menší zvon vážící 100 kg má nápis 
„Svatý Josefe, oroduj za nás“. Celou částku 11 000 korun věnoval pan farář Nevtípil.

Od poloviny roku 1965 se v kostelech začali věřící modlit svým mateřským jazykem, tedy u nás 
česky, jak bylo stanoveno II. vatikánským koncilem v roce 1964.

V roce 1977 byl ve Velké nad Veličkou zhotoven nový obětní stůl a umístěn tak, aby byl kněz 
obrácen tváří k věřícím. V roce 2002 byla provedena restaurace svatostánku a soch Panny Marie, 
svatých Cyrila a Metoděje a rok poté posvětil všechny restaurované sochy, svatostánek i nový oltář 
arcibiskup Jan Graubner.

1. 6. 2012 se naše farnost jako jedna ze sedmi farností našeho okresu zúčastnila první Noci 
kostelů v naší zemi.

Uprostřed obce náš kostel stojí
a je nám zdrojem Boží lásky a duchovní síly!

Jsme rádi, že ho tady máme,
v něm scházíme se s naším Pánem.

Dnes v Noci kostelů všem lidem
bránu milosrdenství otvíráme
a věříme, že i oni najdou cestu

k Tobě, náš Pane.
MUDr. Anna Otrhálková

Klárka a Petr Bernatíkovi
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Milí občané, bratři a sestry,

Střelecké závody Dubnová diabolka

blíží se dlouho očekávané prázdni-
ny. Čas odpočinku a  dovolených. 
K  dobrému prožití času dovole-
né a  prázdnin nás vybízí sám Bůh 
hned v  první části Písma svatého, 
kde můžeme číst, že po šesti dnech 
práce při stvoření světa sedmý den 
odpočíval. A Kristus – Boží Syn čas-
to odcházel na osamělá místa, aby si 
odpočinul a načerpal sil.

Každý z  nás každodenně pro-
žíváme spoustu aktivit v  práci, ve 
škole atd. Každý z nás si opravdový 
odpočinek zaslouží. Neboť čas od-
počinku není pro člověka žádným 
luxusem, žádným promarněním 
času, není útěkem od reality a od všedního života. Naopak. Čas odpočinku umožňuje člově-
ku navrátit se do všedního života naplněn, posilněn a s větším elánem. Přeji každému z Vás, 
ať tento čas odpočinku je také spojen s Boží přítomností ve Vašem životě. Pokud máte dar 
víry, ať je pro vás čas odpočinku také časem stráveným v blízkosti Pana, neboť jak sám řekl: 
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé 
jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. 
Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11,28–30)

Ať jsou tedy následující dny naplněny Boží milostí i ochranou. 
Protože v červenci opouštím naši farnost, chci každému z Vás poděkovat za dvouleté pů-

sobení v naší farnosti. Do kostela v Březolupech jsem vždy jezdil rád a budu na to mile vzpo-
mínat. Ať vám Bůh žehná.

o. Tomasz Żurek, kaplan farností Bílovice a Březolupy

27. dubna 2022 jsme uspořádali ve sportovní hale střelecký dorostenecký závod Dubnová 
diabolka. Zvítězila naše střelkyně Katka Kazdová, na 2. místě skončila Katka Popelková a na 
4. místě Barbora Popelková. Mezi dorostenci skončil Patrik Fusek na 4. místě a Radek Jančara 
na 6. místě. Kateřina Popelková se tímto výsledkem nominovala za Zlínský kraj na Letní olym-
pijské hry mládeže, které proběhnou koncem června v Olomouckém kraji.

Zdeněk Jančara, předseda SSK Březolupy
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Modeláři, modelářky a modelářčata

Jaro na cvičáku

Chtěl bych Vás všechny (nebo Vaše rodiče) prostřednictvím zpra-
vodaje informovat o  tom, že na počátku září obnoví modelářský 
klub po dvou letech svou činnost. Poprvé se sejdeme 9. září na 
předběžné schůzce, kde si povíme, co je nového, zjistíme, kdo 
už mezi nás chodit nebude, a  rádi přivítáme také nové zájemce 
o  členství v  klubu. Přestávka to byla dlouhá, vynucená a  nikdo 
z nás si nepřál tak dlouhé „prázdniny“. Věřím, že se tato situace už 
nebude v tak dramatické míře opakovat a budeme se moci pravidelně 
scházet každý pátek po 17. hodině v naší klubovně ve druhém patře na zámku. Máme připraveny 
náměty pro společnou činnost celého klubu i jednotlivých kroužků a také rádi přivítáme Vaše 
rodiče, třeba při stavbě draků nebo jiných společných aktivitách.

Takže všem pěkné prázdniny a uvidíme se v září.
Za vedoucí klubu Ing. Jaromír Janát, předseda LMK Březolupy

První půlrok na cvičáku proběhl nad očekávání úspěšně. Všechny akce naplánované na první 
pololetí se nejen uskutečnily, ale výsledky jak zkoušek, tak i jarní školičky byly vynikající.

Zkoušky poslušnosti dle národního a mezinárodního zkušebního řádu
3. dubna proběhl první termín zkou-

šek, kterého se zúčastnilo 10 pejsků, což je 
maximální počet psů na zkoušce. Zkouš-
ky obsahovaly oddíly stop, poslušnosti, 
obrany i  vyhledávání předmětů. Všichni 
čtyřnozí účastníci zvládli své přezkoušení 
úspěšně. V letošním roce ještě více vyniká 
vysoká úroveň výcviku v našem klubu ne-
jen skvěle zvládnutými zkouškami, ale po-
četnou účastí hostů, kteří se k nám hlásí.

Poslední květnový víkend jsme po-
řádali druhý termín zkoušek, kterého se 
tentokrát účastnilo 9 psů k oddílům poslušnosti, obrany a vyhledávání předmětů. Zkoušky nám 
přijela posuzovat paní předsedkyně výcviku Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Rena-
ta Hejčová. Všichni nastoupení psi u zkoušek uspěli. Paní rozhodčí vysoce hodnotila úroveň při-
pravenosti i atmosféru panující při zkouškách, což nás nesmírně těší a zároveň motivuje k další 
naší práci se psy.
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Jarní školička pro štěňátka
Od března do května proběhla 

jarní školka, které se zúčastnila ště-
ňata z širého okolí. Složení školičky 
co do plemen bylo opravdu pestré. 
Od německého nebo belgického 
ovčák, přes lovecké zástupce – oha-
ře nebo labradora – až po samoje-
da, kokršpaněla, bulteriéra, knírače 
a  další plemena. Jako každý půlrok 
byla i tentokrát kapacita školky naplněna velmi rychle, zájem převyšoval naše kapacity. Letošní 
rok si organizaci školky vzala pod patronát výcvikářka Hanka, podle reakcí páníčků i pejsků byla 
školička opět hodnocena velmi vysoko. Absolventi jarního kurzu se seznámili se základy výcviku 
štěňátka, spolužití psa s člověkem i jinými zvířaty, psovodi byli zasvěceni do pojmů socializace, 
vtiskání, refl exní oblouk, návyky a zlozvyky, problémové chování u dorostenců a dalších témat. 
Závěrečná zkouška dokázala, že všichni školáci se velmi snažili a byli úspěšní.

Coursing
Letos se nám poprvé daří docela pravidelně pořádat coursingové tréninky pro širokou veřej-

nost. Pejsci běhají za návnadou taženou navijákem po vytyčené trase. V tomto psím sportu vyu-
žíváme přirozeného pudového chování pejsků, jejichž úkolem je běžet za návnadou na rychlost. 
Tím můžeme bezpečně vyběhat pejska a zároveň mu nabídnout ohromnou zábavu. Coursing 
je profesionální psí sport dosahující úrovně mistrovství světa. V našem klubu se mu věnujeme 
pouze amatérsky jako doplňkovému sportu. Prioritou v našem kynologickém klubu stále zůstá-
vá sportovní kynologie, která v širokém kynologickém světě dosahuje velmi vysoké úrovně. Je 
stále více kladen důraz na přesnost a rozsah vycvičenosti čtyřnohých jednotlivců a profesionální 
chování psovoda. I v psích sportech jsou nové trendy výcviku, proto neusínáme na vavřínech 
a účastníme se školení a seminářů. Učíme se od těch nejlepších a to, co již umíme, předáváme dál.

Náš dlouholetý tým:
Zdeňa Mach – fi gurant I. třídy, náš cvičitel a mentor, který připravuje adepty na ty nejná-

ročnější zkoušky v obraně, stopě i poslušnosti. Předává nám své zkušenosti nabyté ve sportovní 
kynologii i v rámci jeho dlouholeté profese psovoda a psovoda specialisty.

Pokročilé cvičence a školkáčky vedou Sylva Machová, Hanka Sucháčková, Andrea Hráčková 
a Jožka Jurák, kteří nejen cvičí své pejsky, ale předávají své zkušenosti ostatním členům klubu. 
Díky nim se daří vychovávat nové zapálené a úspěšné kynology a pomáhat jim v přípravách na 
zkoušky poslušnosti.

O areál klubu se stará náš hospodář a místopředseda v jedné osobě Jožka Jurák. Bez dobře 
připravených podmínek k výcviku by to také nešlo. :)

Před námi jsou prázdniny a my Vám i Vašim čtyřnohým parťákům přejeme krásné a poho-
dové letní dny. :)

Tým kynologického klubu Březolupy
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Myslivecký spolek Březolupy

Stavy drobné zvěře jsou v posledních 
letech stále nízké, přestože jsme dřívěj-
ší hony na drobnou zvěř nahradili již 
pouze naháňkami na černou zvěř a zvěř 
myslivosti škodící. Ani v  letošním roce 
nepředpokládám v tomto ohledu zásadní 
změnu.

Naší hlavní zvěří dlouhodobě zůstává 
srnčí zvěř. Snažíme se udržovat její opti-
mální stavy i věkovou skladbu jak zodpo-
vědně prováděným průběrným odlovem, 
tak přikrmováním v zimním období. Bo-
hužel i u ní se v posledních letech projevil pokles jejích stavů, na což reagujeme snížením plánu 
lovu. Za minulou loveckou sezonu jsme ulovili 21 kusů prasete divokého, 25 lišek, 7 kusů srnčí 
zvěře bylo sraženo auty a 2 kusy usmrceny toulavými psy.

Objemové krmivo si připravují jednotliví členové. Na zajištění jadrného krmiva a plev spolu-
pracujeme tradičně se zemědělským podnikem v Mistřicích. Za minulou zimu bylo do krmítek 
a zásypů rozvezeno 17 kg pšenice, 32 kg ovsa s ječmenem a 180 kg krmné soli.

Negativním jevem pro zvěř v  honitbě, vzrostlým především v  covidové době uplynulých 
dvou let, je enormně zvýšený civilizační tlak. Lidé na procházkách se psy, kteří se běžně pohybují 
volně mimo dosah svého majitele, turisté či noční běžci, kolaři, motorkáři, rogalisté a další lidské 
aktivity způsobují zásadní změny v návycích a chování zvěře. Ta ztrácí svůj klid v honitbě, je vel-
mi často rušená a stresovaná a její aktivita se pak zákonitě přesouvá do nočních hodin.

Zavedenou tradicí je letní kulturní akce na naší chatě s účastí jak našich členů a jejich nejbliž-
ších, tak i našich hostů, kteří nás různou formou podporují a pomáhají nám v naší činnosti. Na 
chatě probíhá po štěpánské naháňce i naše rozloučení s loveckou sezonou. V průběhu roku se zde 
pořádají další rodinné a přátelské akce.

Mezi společensko-kulturní akce patří i organizování parkování v obci při jarní a podzimní 
auto-moto burze. Tato akce je stěžejním zdrojem našich příjmů a její absence v posledních dvou 
covidových letech pro nás byla citelnou fi nanční ztrátou. Přistupujeme k ní proto s náležitou péčí 
a věřím, že ji zvládáme ke spokojenosti obce a pořadatelů.

Cílem naší činnosti pro letošní rok bude opětovně zajištění řádného mysliveckého hospo-
daření s druhy zvěře v honitbě normovanými a provedení řádné údržby a dokončení stávajících 
mysliveckých zařízení v honitbě. Hlavním úkolem zůstává zajištění potřebného množství kva-
litního krmiva v odpovídajících skladbách s důrazem na kvalitu jeho uskladnění, aby bylo ku 
prospěchu poslání našeho spolku a společnosti.

Na závěr naší zprávy chceme poděkovat občanům za příkladný přístup k naší přírodě a zvěři, 
která je nedílnou součástí našeho života.

Myslivecký spolek Březolupy
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Zahrádkářům se první půlrok letošního roku vydařil

V březnu jsme mohli znovu uskutečnit košt slivovice a pálenek. Ze 72 vzorků (52 slivovic 
a 20 letních) se všechny vzorky, které získaly ocenění, pálily v naší pálenici. Kvalita je prostě na-
ším prvořadým cílem. Letos nám byl zaslán i vzorek z Čech, který se ve své kategorii umístil na 
11. místě. Ani nevíme, jak se tam o nás dověděli, ale těší nás to. Letos byla potěšující účast hodové 
chasy, protože se i zpívalo a tancovalo. Víme, že mladé nepřitáhl alkohol, ale kapela Nultý vzorek, 
která se postarala o výbornou náladu.

Neméně zdařilou akcí bylo dubnové Velikonoční ladění, na kterém se sešlo 32 vzorků slad-
kého i slaného pečiva a pomazánek. Máme tu opravdu vynikající kuchařky, pekařky i cukrářky 
a ode všech návštěvníků se nesla jenom chvála. Skvělou náladu opět vytvořil Nultý vzorek a my 
už se těšíme na další spolupráci. Všechny pochutiny jsme řádně zdokumentovali, nafotili a při 
konání dalšího ročníku této skvělé akce bude k dispozici brožura všech zúčastněných receptů. 
Veliký zájem vzbudil kváskový chleba paní Miklové, a protože kváskování je teď velmi IN, můžete 
se těšit na kurz pečení chleba z kvásku. Termíny budou včas zveřejněny.

Další, poněkud netradiční akcí zahrádkářů byl květnový zájezd do termálních lázní Mošóň 
v Maďarsku. 39 účastníků si to náramně užilo. A o to šlo. O odpočinek a relax. Málokdo totiž ví, 
že voda v Mošóni patří mezi pět nejléčivějších v Evropě a vyhlášené jsou i místní masáže. Pokud 
nám to situace dovolí, budeme uvažovat o dalším opakování.

Vítězové letošního koštu slivovice
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Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dal-
ších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. 
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. 
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití 
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu. Na přiloženém osvědčení 
jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke zlepšení 
životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Tyto akce nám tedy udělaly velkou radost, ale výhled do druhé poloviny roku už tak růžový 
nebude. Jsme totiž nejenom nuceni navýšit ceny služeb, ale nejistota v oblasti zdražování energií 
je korunována nejistotou dostupnosti plynu. Nezbývá než vyčkat.

Zatím jsme ceny upravili takto:
vaření povidel 70 Kč/hod.
sušení ovoce 700 Kč/20 kg
moštování 7 Kč/litr

Cena pálení ovocných kvasů bude upravena na podzim, jakmile obdržíme vyúčtování plynu.
Nájem prostor se nemění – samostatná kuchyně 500 Kč a sál s přípravnou 1500 Kč + spotře-

bované energie. Voda 93 Kč za jednotku, elektřina 11 Kč za jednotku a plyn 22 Kč za jednotku.
Kontakt: Jana Mašková, telefon 731 630 025, e-mail anajavosatrab@seznam.cz

Jana Mašková

Jak jsme se v roce 2021 podíleli 

na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se obec Březolupy může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra 
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 11,28 t. Na každého obyvatele tak připadá 
6,66 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím snížena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových 
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi 
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, kte-
ré na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých 
spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 132,74 tun. 
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 52 ks.

Nebylo nutné vytěžit 6614,25 litru ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotře-
ba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 248krát.
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Došlo také k úspoře 68 088,40 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili 
cyklus myčky nádobí 68089krát.

Podařilo se recyklovat 6495,14 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné 
použít pro výrobu 267 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 228,86 kg mědi, což by postačilo pro raž-
bu 40 687 1€ mincí, nebo 277,76 kg hliníku, který by stačil na výrobu 18 518 plechovek o objemu 
0,33 l.

IS RECOS pro obec Březolupy
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Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady lidé 

v Uherském Brodě, Šumicích, Bánově a Kaňovicích

Obyvatelé Uherského Brodu, Šu-
mic, Bánova a Kaňovic v loňském roce 
ve Zlínském kraji nejlépe třídili odpa-
dy. Zástupci obcí převzali 18. 5. 2022 
na slavnostním ceremoniálu na zám-
ku Lešná u Valašského Meziříčí pres-
tižní ocenění v soutěži „O keramickou 
popelnici“.

Tradiční krajské klání samospráv organizuje již pošestnácté Zlínský kraj ve spolupráci 
s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., v rámci aktivit zaměřených na pod-
poru tříděného sběru odpadu v regionu.

Stejně jako loni byly do soutěže i v letošním ročníku automaticky zařazeny všechny obce, 
které jsou zapojeny do celorepublikového systému třídění a využití obalových odpadů spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s. Hlavním kritériem pro hodnocení byla tzv. výtěžnost všech vytří-
děných odpadů a  území jednotlivých obcí a  měst. Zohledněn byl navíc i  podíl tříděného 
sběru na celkovém sběru komunálních odpadů. Samotné hodnocení pak bylo provedeno na 
základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v  rámci jejich pravidelného 
vykazování za stanovené období. Obec získává výsledné skóre, které je součtem bodů z osmi 
soutěžních kategorií – čtyř hlavních a čtyř doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se 
stanovilo celkové pořadí.

V kategorii měst nad 15 000 obyvatel zvítězilo město Uherský Brod a polepšilo si tak 
z loňského druhého místa, na druhé příčce skončilo Uherské Hradiště, které se v loňském 
roce umístilo na první příčce, třetí místo obsadilo statutární město Zlín. V kategorii obcí 
s počtem obyvatel od 2001 do 15 000 zvítězila vloni třetí obec Bánov, následována Starým 
Městem, které si tak zopakovalo stříbrnou příčku z loňska, a na třetí pozici se umístila obec 
Nivnice. Mezi obcemi do 2000 obyvatel obsadila první místo obec Šumice, následují Sehra-
dice a Ořechov. Mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění nejúspěšnější Kaňovice, 
v těsném závěsu obec Košíky a bronzové Jankovice.

Na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadlo za loňský rok 79,8 kg vytříděného papíru, 
plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. Výtěžnost ve Zlínském kraji je ve srovnání se zbyt-
kem republiky nadprůměrná ve sběru kovů. Průměrná je pak ve sběru papíru a nápojového 
kartonu. Rezervy má kraj ve sběru plastu a  skla. Z  dlouhodobého pohledu tak vytříděné 
množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji každoročně narůstá. Například 
před 15 lety byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na obyvate-
le zhruba poloviční,“ upřesnila Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu 
společnosti AOS EKO-KOM, a.s.

Obec Březolupy se umístila na 12. místě ze 148 obcí.
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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 vli-

vem na množství přidělených ekobodů.
Pro zajištění lepšího nakládání s odpady ve vztahu k novým povinnostem obce (výše poplatku 

za skládkovné dle dosažených limitních hodnot v oblasti hmotnosti směsného komunálního od-
padu 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 obsloužený objem 
směsného odpadu) a také na naplněnosti nádob na tříděný odpad (např. pytel plastů může vážit 
2,5 kg, ale také 4 kg, v MESOHu nazývané obsloužený objem vytříděného odpadu).

Zde tedy rady, jak dosáhnout většího počtu ekobodů a tím přispět k lepším výsledkům obce 
v oblasti zlevnění celého odpadového systému s dopadem i na výši Vašeho individuálního 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 zkon-
trolovat načtené komodity na Vašem odpadovém účtu (https://www.mojeodpadky.cz, heslo na-
leznete 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. Ka-
ždý vývoz je zpoplatněn i paušálem, ať je popelnice plná či poloprázdná. Systém předpokládá 
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 pev-
nými 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, pa-
pír atd.). Přemrštěné (neodpovídající) množství běžného vytříděného odpadu Vám sníží přidě-
lené ekobody.

6. Samozřejmostí je obecně předcházet vzniku jakéhokoliv odpadu, a když už vznikne, pokusit se 
ho 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

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 (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.

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí 
podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny 
zdrojů tepla

Žádosti se budou spolu s přílohami podávat od 14. 6. 2022 od 8.00 hod. do 31. 8. 2022 do 17.00 hod.
Dotace je až 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle. 

Starý kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy možno vyměnit:
- kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130 000 Kč
- tepelné čerpadlo max. 180 000 Kč
- plynový kondenzační kotel max. 100 000 Kč v  případě, že byla výměna realizována v  období 

od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022 nebo byla vystavena závazná objednávka v termínu do 30. 4. 2022

Více informací na www.kr-zlinsky.cz/kotliky nebo na lince 577 043 411.
Kontakt pro realizaci na území Březolup:
Veronika Hubáčková, matrika@brezolupy.cz, 572 580 116
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Volby do zastupitelstev obcí 23.–24. 9. 2022

Volby se uskuteční v pátek dne 23. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 
24. 9. 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v přízemních učebnách Základní školy v Březolupech 
č. p. 134.

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

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

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

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

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

Minimální počet členů OVK č. 1 byl stanoven na 8 členů (včetně zapisovatelky), OVK č. 2 byl 
stanoven na 8 členů (včetně zapisovatelky).

Členové volebních komisí
Studenti, občané, máte-li zájem usednout v okrskové volební komisi u voleb do zastupitel-

stev obcí, které se uskuteční 23. a 24. září 2022, přihlaste se na Obecním úřadě Březolupy.
Kontakt: tel. 572 580 116, e-mail: obec@brezolupy.cz, matrika@brezolupy.cz

Možná nevíte …

Do zkušebního provozu byla spuštěna ofi ciální stránka obce Březolupy na Facebooku.
Na facebookové stránce budou sdíleny důležité aktuální informace a  události v  obci, které 

naleznete současně i  na webových stránkách obce. Facebooková stránka nebude sloužit jako 
elektronická úřední deska. Tu naleznete i nadále jen na ofi ciálním webu obce.

Facebooková stránka bude sloužit primárně k  šíření informací z  OÚ  Březolupy směrem 
k občanům. Pro případné dotazy a připomínky prosíme, využívejte i nadále stávajících kontaktů – 
tel. 572 580 116, e-mail: obec@brezolupy.cz.

https://www.facebook.com/ObecniUradBrezolupy
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Záznam rozhlasového hlášení v  obci Březolupy je možno poslechnout na telefonním čísle 
776 343 285.

Od 9.  3. 2022 do 30.  4.  2022 se uskutečnila v  Březolupech sbírka na pomoc Ukrajině. 
V Březolupech byly celkem 4 ks pokladniček. Sečtením vysbíraných peněz ze všech pokladniček 
bylo zjištěno, že se v Březolupech vybralo celkem 21 582 Kč.

Velké poděkování patří všem občanům, kteří na tuto sbírku přispěli. Výtěžek byl předán Charitě 
v Uherském Hradišti.

Dne 19. 3. 2022 se uskutečnil v Březolupech koncert Zpíváme pro Unicef.
Na koncertě bylo vybráno celkem 13 010 Kč. Velké poděkování patří všem občanům, kteří na 

koncert přišli a přispěli. Výtěžek byl předán organizaci Unicef.

V období letních prázdnin v červenci a srpnu 2022 bude místní knihovna Březolupy otevřena 
jen v úterý od 15 do 18 hodin.

V případě příznivého počasí v letním období bude pro děti otevřeno brouzdaliště u MŠ.
* brouzdaliště je určeno dětem ve věku 3–7 let
* max. počet dětí na každý cyklus je 15
* za děti v  prostoru brouzdaliště zodpovídá rodič nebo jím pověřená osoba starší 18  let  – 

přítomnost dozoru dítěte je nutná

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 č.  p. vašeho RD). Splatnost poplatku je 1.  7.  2022. Preferujte platbu 
PŘEVODEM. Děkujeme.

Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční ve 3. čtvrtletí roku 2022 
v těchto termínech: 22. 7., 19. 8. a 30. 9. 2022.

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 dotace 
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 nabízí k prodeji starší nábytek. 
Více informací na 572 580 116, e-mail matrika@brezolupy.cz.
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Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek v  Uherském Hradišti se letos uskuteční 
v termínu 10. 9. a 11. 9. 2022.

Kdo z občanů má zájem zapojit se do slavnostního krojovaného průvodu za obec Březolupy, může 
se přihlásit do 31. 7. 2022 na Obecním úřadě v Březolupech, tel. 572 580 116, obec@brezolupy.cz 
nebo matrika@brezolupy.cz. Slavnostní průvod projde Uherským Hradištěm v sobotu 10. 9. 2022. 
Kdo nebude přihlášen, nebude mu zajištěna stravenka na oběd.

V sobotu 3. 9. 2022 je termín konání tradiční podzimní AUTO-MOTO BURZY.

POZOR! Sběrný dvůr bude v sobotu 3. 9. 2022 uzavřen. Otevřen bude v pátek 2. 9. 2022 v čase 
od 15 do 17.30 hod. a dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora.

Za příznivého počasí můžete v čase 17.30–18.00 hod. využít skládku a kompostoviště.

V sobotu 10. 9. 2022 se uskuteční zájezd do slovenských Brezolup. Bližší informace zveřejníme.

Hody se uskuteční v sobotu 15. 10. 2022 a dozvuky proběhnou v sobotu 22. 10. 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 
č. p. vašeho RD). Splatnost poplatku je 15. 10. 2022. Preferujte platbu PŘEVODEM. Děkujeme.

Dne 30. 6. 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 
500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 30. 6. 2024 bude možné neplatné bankovky 
vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně 
také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. 7. 2024 bude výměna probíhat pouze 
na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.

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.

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 16. 8. 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.
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Tradiční „Václavské“ podzimní putování 
po turistických altánech obce Březolupy

ve středu 28. září 2022
V letošním roce proběhne již 7. ročník procházky podzimní 

přírodou po okolí Březolup s návštěvou některých turistických altánů. 
Tentokrát bude celková délka trasy přibližně 7 km.

Program bude následující:
- 12.45 sraz účastníků u zámku (vchod na obecní úřad),
- 13.00 odchod přes Kozinu k novému altánu Zelnice,
- 13.30 odchod od Zelnice přes hrad Šarov k altánu Jezero,
- 15.00 konec pochodu u altánu Jezero a opékání špekáčků,
- 17.30 ukončení akce a individuální odchod zpět do Březolup.

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

místopisné povídání.
V místě altánu „Jezero“ využijeme ohniště, dřevo a pomůcky na 
opékání budou připraveny. Špekáčky, pečivo a přílohy si musí 

poutníci přinést vlastní.
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