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Slovo na úvod

Pro nikoho z Vás nebude asi překvapením, že i dnešní slovo na úvod v pořadí již třetí za se-
bou věnuji letošním komunálním volbám. Jenom zopakuji, že termín podzimních komunálních 
voleb do zastupitelstev obcí včetně té naší byl stanoven na pátek a  sobotu 23. a 24. září 2022. 
Podrobnosti k volbám, které se týkají jednotlivých kandidátních listin, resp. „volebních progra-
mů“ jednotlivých seskupení, naleznete v článcích na dalších stránkách tohoto předvolebního 
Březolupského zpravodaje.

Já jako starosta končícího volebního období 2018–2022 bych si dovolil především poděko-
vat všem těm, kteří se na rozvoji naší obce za tyto uplynulé roky podíleli. 

Poděkování patří všem našim zastupitelům, a to napříč volebními seskupeními. Dovolím 
si tvrdit, že jsme mezi sebou dokázali najít společnou řeč a  všichni zastupitelé byli řádnými 
a odpovědnými „zastupiteli“ svých voličů. Zvláštní poděkování za odvedenou práci patří těm ze 
zastupitelů, kteří se rozhodli již dále nekandidovat. Jsou to Stanislav Bařica, mnoholetý zastu-
pitel, radní a dvě volební období i místostarosta, dále Věra Polášková, mnoholetá zastupitelka.

Poděkování patří i všem obecním zaměstnancům. I ti se se svými úkoly, které na ně přichys-
taly poslední čtyři roky, vyrovnali s úspěchem.

Nemůžu zapomenout s poděkováním aktivním funkcionářům a také členům všech našich 
místních spolků. Život v obci dle mého názoru nedělá starosta, rada či zastupitelstvo. Všichni 
tito jsou samozřejmě také důležití, každopádně nejdůležitější jsou právě vzpomínané aktivní 
místní spolky. A to, že jich máme v Březolupech na obec naší velikosti výjimečně hodně (jestli 
dobře počítám 13), svědčí o tom, že Březolupy žijí, mají být na co hrdé a i výhled do budoucna 
není až tak černý. A to je zásluha především těchto našich spolků, za což bych jim chtěl i tímto 
způsobem poděkovat.

Stranou mého poděkování nemůžou zůstat ani ti všichni ostatní z  řad spolupracovníků 
s obcí, obecní dodavatelé či prostí občané, kteří naší obci s jejím rozvojem mnohdy stále ještě 
i nezištně nabízejí pomoc a přidávají ruku k dílu.

Na konci tohoto „děkovacího“ slova na úvod si dovolím ještě jedno poděkování, a to „pře-
dem“. Předem děkuji všem březolupským voličům, kteří se rozhodnou využít svého práva a při-
jdou vyslovit svou vůli odevzdáním volebního lístku. Doufám, že při svém výběru budete mít 
šťastnou ruku a že mezi volebními seskupeními, resp. jednotlivým kandidáty napříč volebními 
seskupeními najdete z vašeho pohledu ty pravé, za které považuji z mého pohledu především ty, 
kteří dokážou při výkonu své funkce zastupitele obce nadřadit zájmy nás všech nad zájmy své 
či svých seskupení a spolků.

Takže všem děkuji a přeji šťastnou volbu.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce

V období červen až srpen 2022 se konalo jedno zasedání zastupitelstva obce Březolupy, a to 
dne 29. 6. 2022. Zastupitelstvo se konalo v prostorách pěstitelské pálenice Českého zahrádkář-
ského svazu. 

Zastupitelstvo schválilo:
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2021 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce 

Březolupy za rok 2021, a to s přijetím dvou nápravných opatření, jinak bez výhrad.
• Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2021.  
• Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 příspěvkové organizace Základ-

ní škola a  Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
(IČ: 750 20 491), a to ve výši 20 000 Kč do jejího fondu odměn, 1 112 826,81 Kč do jejího re-
zervního fondu a převod této částky (1 112 826,81 Kč) přes její investiční fond do rozpočtu 
obce a schválilo také její účetní závěrku za rok 2021.

• Prodej či pořízení části pozemků pod místní komunikací Kozina a  v  jejím okolí 
(p. č. 3044/11 a 3044/17, k. ú. Březolupy) dle GP 1398-68/2022 s cenou 338 Kč/m² vč. DPH.

• Záměr na dodatek k  nájemní smlouvě č. 112/NP z  roku 2007 mezi obcí Březolupy 
a TJ Sokol Březolupy na část areálu v centru obce pro potřeby doložení udržitelnosti při-
pravovaného dotačního projektu Sportovní areál Březolupy (tribuny + hřiště + dráha), šlo 
o  změnu názvu nájemce, prodloužení doby nájmu min. po dobu udržitelnosti projektu 
(10 let) a upřesnění pronájmu i pozemku pod tribunami.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtová 
opatření č. 3/2022 a č. 4/2022.

• Změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 5/2022 zachycující i rozhodnutí zastupitel-
stva z tohoto zasedání.

Zastupitelstvo tohoto dne vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.
• Informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí.
• Počet zastupitelů 15, radních 5 a uvolněný pouze starosta i pro příští volební období 2022–2026.
• Termín konání dalšího veřejně přístupného zasedání zastupitelstva se předpokládá ve stře-

du 14. 9. 2022 a dále v říjnu 2022 (předpoklad ustavujícího zasedání nového zastupitelstva 
je 19. 10. 2022). 

• Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů.
• Seznámení s rekapitulací usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.
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Z práce rady obce

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

Z další činnosti v období od 1. června 2022 do 27. července 2022 uvádím výběr těch nejdů-
ležitějších:
1. Schválila nákup přístroje na mechanické odstraňování plevele v ceně do 50 000 Kč a čisticího 

vozíku pro sběr plevele v ceně do 15 000 Kč. Dále rada schválila nákup ručního vozíku do 
haly, který bude využit pro stolování, a to v ceně do 5000 Kč (bez DPH). 

2. Schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene:  Březolupy, Smolka, ka-
bel NN, na pozemku p. č. 186/2 , 3575/10, 3575/4, 3575/9 a 5390 v k. ú. Březolupy se společ-
ností EG. D, a. s., s cenou 2200 Kč (bez DPH).

3. Schválila smlouvu o  smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene: Březolupy, Krupík, 
smyčka NN, na pozemku p. č. 2400/85 v k. ú. Březolupy se společností EG. D, a. s., s cenou 
1600 Kč (bez DPH) – kabelové vedení NN a pojistková skříň.

4. Projednala žádost ve věci povolení stavebních úprav sjezdu k RD na obecních pozemcích p. 
č. 1793/22 a 3531/27. Rada souhlasí s osazením betonové obruby, podsypem a zámkovou 
dlažbou v místě stávajícího zpevněného sjezdu.

5. Schválila cenu za přeložku VO, rozhlasu a optiky v ceně 181 595,91 Kč (vč. DPH).
6. Jako komise pro hodnocení nabídek akce „Tréninkový sál – nástavba 2. NP šaten pro spor-

tovce“ posoudila jedinou doručenou nabídku jako vyhovující a rozhodla o zadání realizace 
prací fi rmě STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., s cenou 10 817 252 Kč (vč. DPH). Práce 
se budou realizovat, podle ustanovení ve smlouvě o dílo, pouze v případě získání dotace.

7. Schválila změnu kritérií pro přijetí žáků do MŠ, která byla zavedena na základě požadavku 
Zlínského kraje. Po změně budou zvýhodněni „cizí“ předškoláci před mladšími „místními“ 
dětmi. Upravená kritéria budou platná od školního roku 2022/23. 

8. Schválila konečné znění smlouvy pro nájem prostor víceúčelové haly a pověřila správcovou 
haly uzavíráním těchto smluv.

9. Schválila dodatek č. 19/713/02/4O ke smlouvě mezi obcí a  společností Technické služby 
Zlínsko, s.r.o., ve věci zvýšení cen za svoz TKO, které platí od 1. 7. 2022.

10. Projednala stížnost obyvatel bytového domu. Obec prověří možnosti řešení. V případě dal-
ších obdobných případů musí občané sami zavolat Policii ČR, která by měla případné obtě-
žování sousedů řešit. 

11. Rozhodla o nákupu textilie na jeviště haly, která rozdělí tento prostor na menší, v ceně 45 000 Kč 
za textilii + 4900 Kč za dopravu a montáž (bez DPH).

12. Projednala žádost ve věci nájmu obecních prostor pro kraniosakrální terapii. Rada pronájem 
prostor neschválila. 

13. Schválila odměnu ředitelky ZŠ a MŠ Březolupy za I. pololetí roku 2022.
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14. Schválila smlouvu o přeložce sloupu NN na p. č. 1399/13 se společností EG. D, a. s., která 
je nutná z důvodu zajištění stability místní komunikace Horní Šraňky, s cenou 155 717 Kč 
(bez DPH).

15. Rozhodla, že z důvodu vysoké nabídkové ceny výroby a dodávky dřevěných stojanů pano-
ramatické mapy vyhlídkového místa Vítkův lesík zadá jejich výrobu panu Liborovi Petrů 
z Březolup s využitím materiálu obce. Osazení tabulí v terénu zajistí pracovníci obce.

16. Schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene: „Březolupy, KAVAwood, 
p. č. 4447/2, kabel NN“ na pozemku p. č. 4446/1, 4447/1 v k. ú. Březolupy se společností EG. 
D, a.s., s cenou 6000 Kč (bez DPH).

17. Schválila konečné cenové nabídky fi rmy NOBILITY, s. r. o., Brno, na zřízení FVE na obec-
ních objektech: BDMH (č. p. 425) v ceně 495 958,68 Kč (bez DPH) a BDSP (č. p. 69) v ceně 
961 562,81 Kč (bez DPH). 

18. Schválila platový výměr pro novou ředitelku ZŠ a MŠ Březolupy platný od 1. 8. 2022.
19. Upřesnila, po udělení souhlasu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu se zří-

zením přípravné třídy základní školy pro školní rok 2022/23, fi nanční příspěvek podpory 
umístění dítěte do přípravné třídy. Pro žáka trvale bydlícího v Březolupech bude příspěvek 
na pomůcky a akce školy čerpat ZŠ ve výši do 10 000 Kč na školní rok a žáka z rozpočtu ZŠ, 
a to z uspořených či nerealizovaných akcí. V případě žáka dojíždějícího z jiné vesnice bude 
příspěvek na pomůcky a akce školy čerpat ZŠ do výše 5000 Kč na školní rok a žáka z rozpoč-
tu ZŠ. Další částku 5000 Kč na školní rok a dojíždějícího žáka pak budou čerpat jeho rodiče 
jako příspěvek na dopravu. Tato částka bude vyplácena přímo rodičům ve dvou splátkách, 
a to jedna ke konci kalendářního roku a druhá ke konci školního roku, případně v jiných 
termínech dle dalšího rozhodnutí starosty obce.

20. Schválila fi nanční dar pro končící ředitelku MŠ a ZŠ Březolupy.
21. Schválila smlouvu o pronájmu části střechy na zařízení na hasičské zbrojnici (dům č. p. 434, 

pozemek p. č. 566 v k. ú. Březolupy) se společností CETIN, a. s., Praha, s cenou 6000 Kč/rok 
(bez DPH).

22. Schválila záměr MŠ a ZŠ Březolupy, p. o., stát se kmenovou školou pro komunitní školu 
NEškola fungující při komunitním centru Hnízdo sídlícím v Jarošově. Centrum zajišťuje 
alternativní vzdělávání školou povinných dětí, které nedocházejí do běžné ZŠ, ale jsou vzdě-
lávány individuálně formou tzv. domácího vzdělávání. 

23. Z důvodu silných dešťů a krupobití došlo k poškození rovné střechy z asfaltových pásů na ví-
ceúčelové hale nad vestibulem a přísálím. Byli osloveni možní uchazeči na její opravu (z dů-
vodu materiálu není možné provést lokální opravy). Nejvhodnější nabídku podala fi rma 
KLEMPOS – STŘECHY, s.r.o., Praha, s cenou 872 918 Kč (vč. DPH). Vzhledem k možným 
škodám na majetku budou práce zahájeny co nejdříve.

24. Schválila dodatek nájemní smlouvy č. 112/NP z roku 2007 mezi obcí a tehdejším TJ Sokol 
Březolupy (následovník SK Březolupy, z .s.) na pronájem prostor fotbalového hřiště a prostor 
pro diváky. 

25. Rozhodla, že podá žádost o dotaci na akci „Tréninkový sál – nástavba 2. NP šaten pro spor-
tovce“, i když není zatím dořešen souhlas poskytovatele dotace (MŠMT ČR) se stavbou, kte-
rou získal spolek SK Březolupy, z. s., a jehož projekt je v době jeho udržitelnosti.
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26. Zabývala se letošní návštěvou družební obce Brezolupy (SK), která proběhne v sobotu 10. 9. 
Místostarosta byl pověřen organizací zájezdu. Rada schválila čerpání fondu SK na dopravu 
(příspěvek účastníků bude 70 Kč na osobu). Informace o akci s výzvou na přihlášení k účasti 
budou občanům zprostředkovány na webu obce a hlášením místního rozhlasu.

27. Schválila záměr na vybudování FVE na dalších vhodných objektech mimo BDMH, BDSP 
a ČOV, které se již řeší. Objekty budou vybrány na základě možnosti získat dotaci, dle dopo-
ručení statika bude vhodné vyztužení krovu budovy zdravotního střediska (bude řešeno při 
realizaci FVE) a možná i krovů jiných objektů.

28. Souhlasila s převodem částky 3,0 mil. Kč ze spořicího na termínovaný účet a převodem část-
ky 5,0 mil. Kč z běžného na termínovaný účet u České spořitelny, a.s., a to v čase případně 
i přes spořicí účet.

29. Projednala poničení hrobu č. 437 (shozená deska i s podkladem), které vzniklo po pohřbu 
dne 14. 7. 2022. Předpokládaná výše opravy dle nabídky odborné fi rmy je 45 000 Kč. 

30. Schválila žádost o proplacení příspěvku na výstavbu RD v proluce ve výši 46 000 Kč po ko-
laudaci nového RD Březolupy.

Ing. Radek Berecka, místostarosta

U hraničního dubu musely být po zásahu bleskem r. 2019 z bezpečnostních důvodů ořezány uschlé větve.
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Přehled investičních akcí za končící volební období

 2018–2022

Vážení spoluobčané, 
uplynuly další čtyři roky, v nichž Vámi zvolení zastupitelé rozhodovali o tom, co v obci vy-

lepšit, které investice realizovat, co připravit na další období. 

Ve stručném přehledu Vám připomenu, co se v obci za uvedené období změnilo.

Investice do dopravní infrastruktury obce:
-  ZTV (základní technická vybavenost) pro stavbu rodinných domů Nad Uličkou a Čístré
-  parkoviště u mateřské školky
-  rekonstrukce místní komunikace a chodníku Drahy
-  projektová dokumentace Dopravní stavby 2021 (před stavebním povolením), dále PD sta-

tické zajištění svahu MK Horní – Dolní Šraňky
 

Investice do obecních objektů: 
-  Budova zámku: rekonstrukce sociálního zařízení v západním i východním křídle, pří-

prava rekonstrukce přístupové chodby k obecnímu úřadu, nádrž pro zachytávání dešťové 
vody. 

-  Budova víceúčelové haly: na hlavním sále bylo pokračováno ve výměně textilií, rekon-
strukce nouzového osvětlení včetně osvětlení hlavního sálu a  jeviště, modernizace audio 
a video zařízení na hlavním sále i dole ve sklepě.

-  Budova zdravotního střediska: přestěhována knihovna a školní dílny, knihovna zvětšena 
a  modernizována. Odstranění azbestu ze sádrokartonových příček (I. etapa), výstavba 
dvou bytů v II. NP, stavební příprava pro ordinaci pediatra, nádrž pro zachytávání dešťové 
vody.

-  Budova ZŠ a MŠ: zahájena projekční příprava na nadstavbu hlavní budovy a dále na mo-
dernizaci budovy ZŠ i MŠ včetně gastro provozů, postupná obměna nábytku, modernizace 
sociálního zázemí školní kuchyně. 

 -  Budova hasičské zbrojnice: ve stavebním povolení je objekt nové hasičské zbrojnice (roz-
šíření stávající budovy), dotační projekty na vybavení zásahové jednotky a také vnitřního 
vybavení zbrojnice.

-  Budova bytových domů (holičárna a  stará pošta): byla podána žádost prostřednictvím 
programu Zelená úsporám o dotaci na fotovoltaické elektrárny na těchto objektech včetně 
auto nabíječek, připravuje se projektová dokumentace na II. etapu na staré poště tzv. KoDuS 
(Komunitní dům pro seniory).

-  Objekt hřbitova, památníky, sochy: byla rekonstruována márnice, na její západní straně 
dále přistavěno nově kolumbárium – urnová stěna. Na hřbitově na staré části byla připra-
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vena, resp. jsou v přípravě další urnová místa (rám 1×1 m). Proběhla renovace kamenného 
kříže v části Včelínky.  

-  Památník padlých vojáků z  druhé světové: byla podána žádost na rekonstrukci spodní 
části památníku. 

-  Čistírna odpadních vod: ve spolupráci s SVK Uherské Hradiště, a.s., projekt na fotovoltaic-
kou elektrárnu.

-  Rybník Hluboček: proběhla rekonstrukce rybníku Hluboček a jeho okolí, následně pak 
v rámci příhraniční spolupráce naučná stezka s vodním altánem a dvěma dřevěnými láv-
kami. Jako investice Lesů ČR vznikl v Boří nad rybníkem Hluboček další rybník.

-  BUS terminál: v centru obce byl modernizován autobusový terminál včetně čekárny a par-
koviště.

- Veřejné osvětlení (VO), rozhlas, optické sítě (internet): bylo naprojektováno a realizová-
no přeložení vzdušného vedení VO+rozhlasu spolu s přeložkou elektrického vedení E.ON 
do země v části obce kemp –zámecký park. Spolu s VO+rozhlas jako přípolož i nová optická 
síť, dnes již se zprovozněným internetem, dále v  tomto úseku připoložena chránička na 
energetický kabel pro budoucí propojení haly a zámecké budovy. Projektová dokumentace 
na optickou síť v části Čístré jako součást rekonstrukce MK a chodníku Čístré.

Další investice: 
Péče o  zeleň: byly zrealizovány dva regionální biokoridory při polní cestě na Topolnou 

(RBK 1598 – I. etapa a Mižnický žleb jako II. etapa tohoto RBK). Pravidelně je kontrolován 
zdravotní stav stromů na exponovaných místech v obci a prováděny doporučené řezy, vazby 
apod. Byla zahájena rekonstrukce zámeckého parku.

Obec taktéž zabezpečuje následnou péči o  stromy a  trávníky podél nových polních cest 
a v biokoridorech. 

V obecním lese proběhla běžná udržovací činnost (probírky apod.) a probíhá výsadba na 
vytěžených plochách. 

Odpadové hospodářství: I nadále je používán odpadový systém MESOH s individuální-
mi účty domácností, rozšířil se sběr pytlů s  vytříděným odpadem po obci přímo od RD, ve 
spolupráci s místními hasiči byla zprovozněna veřejná sběrná síť (popelnice 240 l) pro kovové 
odpady. Téměř ve stavebním povolení je nové Odpadové centrum na stávající skládce, které 
má nahradit sběrný dvůr, podává se žádost o dotaci. Opakovaně proběhlo drcení mezideponie 
betonů, vzniklý recyklát bude použit pro obecní potřeby.

Polní cesty, protierozní opatření, stromořadí, interakční prvky: Státní pozemkový úřad 
realizoval polní cesty v Nedachlebicích (směrem na Částkov), na našem katastrálním území 
byla součástí projektu výsadba zeleně na jižním horizontu na hranicích s obcí Nedachlebice. 
Bylo pokračováno v údržbě i vedlejších polních cest.

Vodovody a  kanalizace: projekčně bylo připraveno prodloužení kanalizace a  vodovodu 
v okolí ČOV, v současné době se pracuje na jeho realizaci včetně příjezdové komunikace k Pod-
nikatelskému inkubátoru řemesel, obdobně je to s kanalizací Remíza II. – naprojektování a re-
alizace. V části obce u spodního statku a Nad Uličkou u truhlárny projektová dokumentace na 
prodloužení vodovodu (stavební povolení).
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Energetika: pracuje se na Místní energetické koncepci našeho území, jsou v přípravě foto-
voltaické elektrárny i na dalších obecních objektech, do budoucna se zvažuje jiný druh vytápění.

Dále byly např. zprovozněny nové webové stránky obce, podařilo se dát do „mašliček“ 
(vytisknout a  svázat) zápisy obecní kroniky pro období 2001–2010, byly postaveny další tu-
ristické altány v okolí obce (U Kameňa, Chrástka a Zelnice). V terénu byl vyznačen turistický 
okruh a osazeny rozcestníky. Jenom pro zajímavost uvádím, že proběhla např. i demolice RD 
č. p. 156 za ZŠ, tzv. Ferdovo.

Připravené projekty, mimo jiné: 
-  Dopravní stavby Březolupy 2017 zahrnující v rozdělených stavebních objektech rekonstruk-

ci MK a chodníků Čístré, Úlehla, parkovací plochu a opravu lávky u koliby. 
-  Dopravní stavby Březolupy 2021 zahrnující v rozdělených stavebních objektech rekonstruk-

ci MK a případně i chodníků Pod Kopcem, Kopec, Horní Žleby, Faltýnková ulička a Dolní 
Kozina.

-  Výstavba II. NP šaten pro sportovce s vnitřním propojením s halou (tréninkový sál zároveň 
i  jako rozšíření haly o malý sál a šatny).

-  Společný projekt se SK (našimi sportovci) na výstavbu nových tribun, hřiště za brankou 
s umělým povrchem a běžeckou dráhu primárně pro ZŠ.

-  Podnikatelský inkubátor řemesel.

Rozpracované projekty, resp. myšlenky, mimo jiné: 
-  Změna užívání prostor zdravotního střediska po lékárně.
-  ČOV a kanalizace II. a III. etapa.
-  Bytové domy Za Ohradů. 

V přehledu jsem uvedl pouze významnější investice a záměrně jsem Vás nezatěžoval čísly, 
kolik co stálo (pravidelně je uvádíme ve zpravodaji). Mimo uvedené investice obec stále přispívá 
vedle jejich provozu i třetinou na vybrané investice místních spolků včetně farnosti.  

Jestli je toho nového málo nebo moc, jestli byly investice potřebné či nikoliv, posuďte sami. 
Zastupitelstvo bylo při rozhodování do čeho investovat vedeno snahou v rozumné míře využít 
možnosti dotací a velká část investičních akcí byla spolufi nancována z prostředků EU, státu či 
kraje a tím více náročná na přípravu a administraci. 

V dalším období bude dotačních prostředků nejspíše ubývat a zastupitelstvo bude muset 
pečlivě zvažovat prioritu investic, a to i s ohledem na výši infl ace a ekonomickou situaci celé 
naší země. 

Proto bychom Vás chtěli vyzvat k aktivitě při návrzích do rozpočtu na další období, jedině 
tak můžete vhodným způsobem ovlivnit směřování investic v naší obci. 

Ing. Petr Kukla a Ing. Radek Berecka, starosta a místostarosta obce
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Srdečné díky našim dárcům 

50 let
Blahová Pavla
Haša Milan
Kadlčíková Jana
Knot Libor
Letfus Arnošt
Miklová Vlasta
Šohajková Dana
Vaňková Romana

60 let
Andrýsková Věra
Berecková Jana
Dudešek Michael
Hallová Irena
Kalinová Elena
Křižková Dana

Michalíková Hana
Vyorálek Dušan 

65 let
Jurčík František
Musilová Antonie

70 let
Chaloupka Jaroslav
Matušík Hynek
Vojtěšková Pavla

75 let
Dohnalová Alena
Křístková Emilie
Luska Tomáš

80 let
Vaculková Zdenka

85 let
Hoferková Marie

95 let
Fusek František

Jubilanti říjen – prosinec 2022

na

ie

l 80 l t

2022

DÍKY VÁM!
Vám patří naše díky,
Vy obětaví přátelé,

že pomáháte křísit život
i v době covidové.

V době, kdy většina z nás se bojí infekce
a zavře dveře i přátelům,

Vy věnujete to nejcennější, co máte,
všem potřebným na záchranu životů!

Vám děkujeme za Váš velký dar,
vždyť ne každý je ochoten ho dát,

Vás musí všichni milovat
a za Vaši oběť Vám díky vzdát.

MUDr. Anna Otrhálková
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2021/22
30. června proběhlo na naší základní škole slavnostní ukončení výuky ve školním roce 

2021/2022. V  místní hale se sešli všichni žáci školy se svými třídními učitelkami. S  žáky 
1. třídy přišli i  jejich rodiče a prarodiče. Prváčci totiž neměli slavnostní uvítání na začátku 
roku v hale. O to slavnostnější bylo vydávání vysvědčení a blahopřání k absolvování 1. třídy. 
Třídní učitelka jim v  hale předala vysvědčení a  ředitelka školy knihu, kterou si už mnozí 
mohou o prázdninách číst. Po zahájení se ujala slova ředitelka školy Miroslava Chlachulová. 
Seznámila všechny přítomné s průběhem školního roku, větší část věnovala hodnocení vý-
chovně vzdělávací práce. 

Ve školním roce, který byl mnohdy narušován nemocností žáků i vyučujících, probíhalo 
méně soutěží a kulturních akcí. Zájemci z řad žáků se zapojili do okresní soutěže Pythagoriády, 
do olympiády ze zeměpisu, olympiády z českého jazyka, anglického jazyka a školního kola Ma-
tematického klokana. Žáci 6., 7., a 9. ročníku se zúčastnili krajské matematické soutěže kolekti-
vů ZŠ a SŠ s nematuritními obory, žáci 6. a 7. ročníku zde získali 3. místo. 

Z kulturních akcí navštívili žáci koncert zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, fi lmové 
představení v místní hale, besedy v místní knihovně a poslechli si scénické čtení v podání herců 
Slováckého divadla. 

Ze sportovních akcí absolvovali žáci 2., 3. a 4. ročníku plavecký výcvik a žáci 8. a 9. ročníku 
lyžařský výcvikový kurz. Celý rok se chlapci i děvčata scházeli při hraní fl orbalu v místní hale 
i na turnajích mimo obec. Mezi oblíbené akce patří každoročně Dukelský závod branné zdat-
nosti, kterého se účastnili žáci 5. až 9. ročníku. Další oblíbenou soutěží, na kterou se žáci těší, 
byla Bílovická laťka, soutěž ve skoku vysokém, kde jsme ve čtyřech kategoriích obsadili dvakrát 
1. místo a dvakrát 3. místo. Z výukových programů a projektů jsme se zapojili do projektu Dílny, 
kde žáci 7. a 8. ročníku pracovali se dřevem a kovem pod vedením mistrů odborného výcviku ze 
středních odborných učilišť. Dalším projektem byl Rodilý mluvčí do škol. Žáci 4. až 7. ročníku 
pracovali v projektu Malí architekti a projektanti.

Hodnocení vzdělávací práce bylo následující. 
Ze 182 žáků školy všichni žáci prospěli, v chování byli hodnoceni všichni velmi dobře. 

1. třída – z 19 žáků mělo 17 žáků samé jedničky
2. třída – z 20 žáků všichni prospěli s vyznamenáním, 8 žáků mělo samé jedničky 
3. třída – z 15 žáků 12 žáků prospělo s vyznamenáním, 9 žáků mělo samé jedničky 
4. třída – z 18 žáků všichni žáci prospěli s vyznamenáním, 8 žáků mělo samé jedničky 
5. třída – z 21 žáků 11 žáků prospělo s vyznamenáním, 3 žáci měli samé jedničky
6. třída – z 21 žáků 14 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 žáků mělo samé jedničky
7. třída – z 23 žáků 12 žáků prospělo s vyznamenáním, 4 žákyně měly samé jedničky
8. třída – z 22 žáků 9 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žákyně měly samé jedničky 
9. třída – z 23 žáků 12 žáků prospělo s vyznamenáním, 5 žáků mělo samé jedničky

Všichni žáci 9. ročníku byli přijati na střední školy různého zaměření.
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Umístění žáků 9. ročníku:
• Gymnázium Uh. Hradiště – 1 žákyně
• Gymnázium Staré Město – 3 žákyně
• Gymnázium Zlín – 3 žáci
• Obchodní akademie Uh. Hradiště – 4 žákyně
• průmyslové školy technického zaměření – 4 žáci
• Střední zdravotnická škola Zlín – 1 žákyně
• Střední pedagogická škola Zlín – 1 žákyně
• škola se zaměřením na hotelnictví a turismus Uh. Hradiště – 1 žákyně
• Střední škola podnikatelská Zlín – 1 žák
• střední odborná škola ukončená maturitou – 1 žák
• střední odborné školy – obor truhlář, instalatér, automechanik – 3 žáci

 
Od 1. září naši školu kromě žáků 9. ročníku opustí 9 žáků z  důvodu přijetí na osmiletá 

gymnázia (2 žáci), na sportovní školu (3 žáci), z důvodu dojíždění (4 žáci). Ovšem také k nám 
nastoupí noví žáci v počtu 11. Jsou to žáci z Bohuslavic a Březnice. 

Mgr. Miroslava Chlachulová

Deváťákům, kteří odešli z naší školy k dalšímu studiu, přejeme hodně úspěchů a spokojenosti.
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Historie domu č. 123 v obci Březolupy

1. Úvod
Tímto článkem začíná můj další „seriál“ článků v našem obecním zpravodaji. Po ukonče-

ných Březolupských rodech, Světové válce 1914–18, téměř dokončených Starostech obce a roz-
pracovaném seriálu Březolupská vrchnost to bude tentokrát o  historii domů v  naší vesnici. 
Články budou vycházet ve zpravodaji nepravidelně a postupně Vás v nich budu seznamovat 
s obyvateli v jednotlivých domech. 

V roce 1771 bylo zavedeno číslování domů, a právě od této doby je možné sledovat nájemníky, 
případně vlastníky podle zápisů v matrikách o narození, sňatku, nebo úmrtí. Na webové stránce 
Moravského zemského archivu Brno (www.mza.cz/actapublica) je možné tyto údaje vyhledat.

Skutečné vlastníky tohoto objektu, stejně jako jiných ve všech obcích, lze najít v Gruntov-
ních knihách, kde byly zaznamenávány převody majetku. Tyto jsou uloženy u Moravského zem-
ského archivu v Brně a prozatím nejsou digitalizovány, a  tak kdo by údaje chtěl zjistit, musí 
vyrazit do Brna osobně. Doporučuji si předem objednat požadované archiválie, jinak se může 
stát, že je bude mít zrovna někdo půjčené.

Dalším zdrojem jsou formuláře vyplňované při Sčítání lidu v letech 1857, 1869, 1880, 1890, 
1900, 1910 a  1921 (uloženy na stránkách: www.mza.cz/scitacioperaty), kde jsem zjistil další 
údaje, které ve svých článcích využiju.

2. Dům č. 123
V prvním článku budou informace o domě č. 123, který leží v současné době v části obce 

Březolupy zvané Podsedky, ale nebylo tomu tak v historii vždy. Jde totiž již o druhý dům tohoto 
čísla v naší obci. 

První z nich ležel v části obce Močidla v místě za budovou současné základní školy. Je za-
kreslen na mapě obce Březolupy pořízené při tvorbě Stabilního katastru v roce 1828 (uložena 
na stránkách: www.mza.cz/indikacniskici). Při svém bádání jsem zjistil následující údaje o oby-
vatelích původního domu č. 123. 

První vlastník tohoto domu včetně všech ostatních je uveden v soupisu tzv. Tereziánského 
katastru z roku 1775, tedy těsně po zavedení domovních čísel. Byl jím Václav LYSONĚK (*1728 
v Březolupech), kterému se narodilo s jeho druhou ženou Marianou Jurčovou (* 1743 na Svá-
rově) v letech 1765–80 osm dětí (po roce 1771 pak šest z nich), ale u žádného z nich nebylo 
číslo domu uvedeno. To nebylo nic zvláštního, protože „prostí“ lidé číslo nepoužívali, a proto 
ho neznali a knězi při křtu nesdělili. Mariana zemřela roku 1789 a Václav pak roku 1803, oba na 
čísle 105, takže minimálně v tomto roce již v domě č. 123 nežili.

Přechozím vlastníkem domu č. 123 mohl být otec Václava, kterým byl Tomáš Lysoněk 
(*okolo 1695, †1765), ale to bylo před zavedením číslování domů. Před tímto datem je možné 
zjistit propojení zpět do minulosti až do doby Lánského rejstříku z let 1669–79 u vlastníků, ale 
je třeba vše pracně ručně spojit s dalšími Moravskými katastry (soupisy vlastníků půdy), které 
nejsou zatím digitalizovány a jsou taktéž uloženy v Moravském zemském archivu. Tato práce na 
mě nebo jiného badatele teprve čeká. 
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První zápis v matrikách u domu č. 123 je uveden roku 1787, kdy se zde narodil Jan, syn 
nového majitele domu, kterým se stal Vendelín JANKŮ.  

První matriční zápis s domem č. 123 (rok 1787)

Ten se narodil roku 1757 v Bílovicích otci Františkovi a matce Barboře Machové. Roku 1782 
se oženil s Kateřinou, dcerou předchozího vlastníka Václava Lysoňka, narozenou 1765. V letech 
1783–84 se jim narodily dvě děti na č. 105, ale od roku 1787 do 1801 se pak narodilo pět synů a dvě 
dcery již na č. 123. Kateřina zde pak roku 1835 zemřela jako vdova, ale záznam o úmrtí Vendelína 
v matričních zápisech pro obec Březolupy chybí. V roce 1815 a 1817 se na tomto domě narodily 
dvě děti Adama Janků, které měl se svou ženou Annou Rosipálkovou z Topolné, takže zde asi 
v této době žili. Jedno dítě však měli již roku 1813 na č. 98 a další pak na č. 149, kde i zemřeli. 

Roku 1820 nebo brzy po něm však zřejmě došlo ke změně majitele. V březolupském kostele 
měli totiž svatbu Václav DOČEKAL (*přibližně 1790 neznámo kde) a Eva, dcera Vendelína Janků, 
narozená 1797 na č. 123. V letech 1820–43 se jim narodili tři synové a osm dcer. Václav zde pak 
roku 1856 zemřel, ale záznam o úmrtí Evy v matričních zápisech pro obec Březolupy chybí. Eva 
Dočekalová je pak uvedena jako vlastník na formuláři z prvního sčítání lidu roku 1857 společně 
se syny Františkem (*1825) a Ignácem (*1837) a dcerou Františkou (*1833). František poté s man-
želkou Annou Michálkovou z Březolup žil na č. 174, kde i zemřeli.

Poté dům pravděpodobně koupil mezi léty 1858 až 1868 březolupský rodák Šebestián VAJ-
DÍK, syn Františka Vajdíka a Františky Dohnalové ze Šarov. Šebestián se narodil roku 1839 na 
č. 41. Při sčítání lidu roku 1869 je uveden jako domkař a vojín na dovolence. V domě s ním žili 
jeho žena Mariana rozená Hoferková (*1846 v Březolupech), syn František (*1868). Dále je zde 
uvedena výminkářka Františka Dočekalová (*1833), dcera předchozího majitele domu, která zde 
roku 1873 i zemřela.  

Stejný vlastník je uveden i při sčítání roku 1880, a to se ženou a synem Ludvíkem (*1876). 
Druhý syn František zemřel roku 1870. Stejné osoby jsou pak uvedeny i při sčítání v letech 1890 
a 1900. Šebestián je uveden jako nádeník. Roku 1901 umírají krátce po sobě Mariana, dne 11. 4., 
a pak i její manžel Šebestián, dne 15. 7., který spáchal podle matriky sebevraždu oběšením. Syn 
Ludvík se již v našich matrikách neobjevuje. 

Dalším novým vlastníkem bez přímé vazby na předchozího je Antonín BERECKA se ženou 
Annou, rozenou Hrbáčkovou. Dům č. 123 koupili někdy mezi léty 1901 a 1904, protože se jim zde 
dne 16. května 1904 narodil druhý syn Jan. Pak následovala dcera Josefa (*1907) a syn Josef (*1912). 

Podle operátu ze sčítání lidu roku 1910 bydlel na č. 123 v Březolupech Antonín se ženou a jejich 
třemi dětmi, třetí syn Karel se narodil roku 1901 ještě v původním bydlišti rodiny, v č. 37, v rodném 
domě své matky Anny. Antonín má u svého jména uvedeno, že je pacholkem na panském dvoře. 

Antonín umírá při světové válce roku 1917 v Itálii. V domě č. 123 zůstává jeho žena Anna, 
a to až do své smrti roku 1967. Dále syn Karel, který se po svatbě roku 1925 stěhuje na neda-
leké č. 158, do rodného domu své ženy Františky Tomáštíkové. Jako druhý odchází z domu 
v roce 1930 po svatbě s Marianou Hubáčkovou syn Jan, a to na č. 351. Poslední opustil rodný 
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dům nejmladší syn Josef, a to roku 1939, kdy odešel do Bílovic na č. 57 ke své nevěstě Marii 
Močičkové. 

V domě č. 123 tak zůstává s matkou Annou jediná dcera Josefa, která dům dědí v době sňat-
ku s Františkem HANÁČKEM (*1907 v Březolupech) roku 1928. Mají spolu dva syny, Antonína 
(*1930) a Františka (*1928). Syn Antonín bydlel poté v nedalekém domě č. 224. Josefa umírá 
roku 1966, tedy ještě před svojí matkou. František Hanáček pak zemřel jako poslední obyvatel 
tohoto domu dne 3. listopadu 1984. Poté nebyl dům již obýván a odkoupila ho obec. Koncem 
roku 1990 bylo vydáno na jeho demolici Městským úřadem Uherské Hradiště rozhodnutí o od-
stranění stavby a v průběhu roku 1991 byl dům zbourán. Místo bylo poté využito na zřízení 
hřiště pro základní školu. Fotografi i původního domu, i když je to dům mých předků, bohužel 
nemám.

Na podzim roku 2010 byl zkolaudován nově postavený dům, který dostal přiděleno uvolně-
né číslo 123. To bylo na základě mojí žádosti přiděleno naší novostavbě jako jedno z posledních 
původních čísel. V současné době toto již není možné. 

Do konce tohoto roku bylo možné čísla opakovaně používat u nových domů, což někteří 
občané využili, a tak se nám čísla do obce vrátila. Například č. 1, původně Dolní (tzv. Mučkův) 
mlýn, má již nějakou dobu dům nad hřbitovem, nebo č. 8, původně stojící v části „Kopec“, má 
nyní dům v části „Za Ohradů“. 

Na čísle 123 tak od konce roku 2010 žijí Radek BERECKA (rodák z Březolup č. 300) se 
ženou Jitkou (narozenou ve Vsetíně), dcerou Andreou a  synem Michalem, kteří se narodili 
v předchozím bydlišti této rodiny ve Zlíně.

Současný dům č. 123
3. Závěr

Ve svém archivu mám připraveny podklady pro další články o některých domech v naší 
obci. Pokud Vás zajímá příběh domu, v němž v současné době žijete, a má číslo do 180 (tedy 
historii 150 let), napište mi a já se pokusím ji zpracovat.

I tento článek, stejně jako i všechny ostatní s historickou tematikou, bude umístěn pro pří-
padné zájemce na internetové stránce obce Březolupy (www.brezolupy.cz) v  záložce: OBEC 
ÚZEMÍ / HISTORIE OBCE / ČLÁNKY O HISTORII.

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy
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Poděkování Chrámovému sboru Březolupy

Moji milí,
další společná sezóna je za námi, a i když se někdy jevila složitější, máme za sebou několik 

akcí, které se nám vyvedly.
Jen pro připomenutí: společný koncert se Staroboleslavským sborem VÁCLAV, Vánoce, 

Novoroční koncert, Velikonoce, Noc kostelů a na závěr Praha. Do toho ještě běžné služby při 
mších svatých v našem kostele v době adventní a postní a spousta dalších mší, při kterých jsme 
třeba jen vypomáhali se zpěvem ordinária a jinými „drobnostmi“ v době covidové. Všem patří 
srdečný dík. Myslím, že nejlépe, a to se vším všudy, jsme vše zúročili v červnu v Praze. V prvé 
řadě bych moc a moc chtěla poděkovat Tomáši Rosíkovi, který nás do Prahy pozval a skutečně 
se o nás staral par excellence, včetně zorganizování oběda, návrhů na prožití odpoledního volna 
i uschování nástrojů. Také bych chtěla podtrhnout Vaši vysokou profesionalitu i disciplínu, jako 
ovšem vždy, když jsme někam jeli. Pochvalu si zaslouží i naši sólisté a studentky z Chrámových 
smyčců. Ohlasy na pražské zpívání v krásných  kostelích sv. Václava ve Vršovicích i na Smíchově 
byly vřelé, ať už z řad duchovních, tak i věřících, což dokazují několikerá pozvání.

Srdečně děkujeme i našim milým sponzorům, paní Boženě Bělešové, Haně Skybové a To-
máši Rosíkovi. 

Jste vynikající a je mi s Vámi dobře. Věřím, že je tomu i obráceně. Mějte se krásně, užívejte 
si, kdo můžete, prázdnin a dovolené a těším se na Vás již v září.  I na nové členy, které rádi při-
jmeme. 

Připomínám, že zkoušky bývají vždy v neděli v 18.30 hodin na březolupské faře.
Vaše sbormistryně Míla Provazníková

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.



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 18

Tábor

V termínu 8.–12. 8. se děti z KČT Chřib-
ský lenochod Březolupy zúčastnily již tradič-
ního stanování, k němuž nám posloužil kemp 
Smraďavka.

První den jsme auta se stany zanechali 
v  kempu a  vyrazili do lesa, kde jsme se ně-
kolik hodin věnovali slaňování a  lezení na 
skále Zbojník. Odpoledne následoval přesun 
k  přístřešku Na Pile, kde jsme se rozhodli 
strávit noc pod širákem spolu s  plchy, divo-
čáky a dalšími obyvateli lesa. Druhý den jsme 
plni zážitků z  uplynulé noci vyrazili zpět do 
kempu, kde nám po postavení stanů zbyl čas 
i na koupání v přehradě Sovín. Ve středu byl 
naplánován celodenní výlet do Kroměříže, 
kde jsme navštívili Květnou i  Podzámeckou 
zahradu a  dětmi velmi oblíbené zrcadlové 
bludiště. Ze čtvrteční túry na zříceninu hradu 
Cimburk sešlo vzhledem k hromadné vzpou-
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ře dětí, kterým se zdálo být 17 kilometrů až 
příliš. Samy si tak utvořily program zahrnující 
bazén, přehazovanou, lodě na přehradě a  na 
závěr dne zábavnou show s diskotékou, která 
se konala v areálu Lázní Smraďavka. Z páteč-
ního programu se malí turisté již nevykroutili 
a  byli rádi. V  zámku v  Miloticích se všichni 
prošli parkem v dobových kostýmech a poté 
si protáhli kosti při šlapání na drezíně v Ratíš-
kovicích. Po obědě nás čekalo podzemí zámku 
v Uherském Ostrohu se zajímavými expozice-
mi o vodě, Atlantidě s obrazy malíře Zdeňka 
Hajného a  planetě jednorožců Lukuma. Po-
slední den jsme se rozhodli vynahradit dětem 
zrušený výšlap na Cimburk a z Břestku jsme 
se vydali směrem ke hradu Buchlov.

Celého tábora se vinou nemocí a  dovo-
lených zúčastnilo pouze 7 dětí, ale i  tak byl 
velice povedený a doufáme, že si z něj děti od-
nesly spoustu pozitivních zážitků.

Petra Svobodová
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50. VÝROČNÍ OHEŇ Trampské osady 

Rover Scout Březolupy 

U  příležitosti uplynutí padesáti let od založení naší trampské osady jsme uspořádali 
4. června 2022  na našem campu zvaném „IVVI“ výroční oheň. Strávili jsme příjemné odpo-
ledne plné povídání s kamarády. S dětmi jsme podnikli „Honbu za pokladem“. Děti i někteří 
dospěláci viděli živého raka z Hlubočského potoka a nakonec našli i poklad plný drobných 
sladkostí. Poté přišlo na dovednostní soutěže a na zábavu pro děti i dospělé. Večer bylo slav-
nostní zapálení ohně a předání velkých placek výhercům soutěží.  A pak už se všichni bavili 
u trampských písniček a veselých historek, které nám připomněly, co všechno jsme spolu za 
ta léta prožili.

Při loučení obdržel každý malou účastnickou placku.
Petr Faltýnek



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 21

Hasiči jsou stále v akci

Příznivci hasičů, spoluobčané,
ti z Vás, kteří si pravidelně přelouskají můj článek o tom, jak se hasičům daří, si jistě všimli, že 

v posledním čísle zpravodaje žádný nebyl. Ne že by nebylo o čem psát, ale přiznám se, že jsem ve 
svém hektickém harmonogramu nenašel chvíli času ani na sepsání pár řádků. Nicméně od jara se 
událo spoustu nového a už se tak trochu i těším, až se našimi aktivitami pochlubím.

Než se ponořím do vyprávění o činnosti, nesmím vám zapomenout poděkovat za kovový odpad 
při jarním sběru železa. Plánujeme i podzimní sběr, ovšem zatím nemáme pevný termín. Opět bu-
deme roznášet letáčky do schránek.

Hasičská technika je samozřejmě stále připravena k okamžitému výjezdu na pomoc občanům. 
Nadále postupně rozšiřujeme škálu vybavení a  tím i naši akceschopnost. Pořád je co doplňovat. 
Chlapi mají tento rok za sebou získání dalších dvou osvědčení pro nositele dýchací techniky a dvou 
osvědčení pro strojníky/řidiče CAS. 

Ovšem letošní rok je pro členy a hasičské vybavení více o dělání radosti dětem než o výjezdech, 
což je vlastně ta lepší varianta. 

Dětské radovánky s hasiči započaly na pálení čarodějnic, kam nás přizvalo SRPŠ jako požár-
ní dozor. Ten se však rozšířil o stanoviště s úkoly. Tady si děti zkoušely motání a zapojování ha-
dic, shazování plechovek proudem vody a skládání hasičských obrázků. Na závěr dne proběhla 
i ukázka hašení hořící dřevostavby z palet zásahovým družstvem. Velmi úsměvný byl dotaz dětí, 
proč jsme hasili tak dlouho a jestli to neumíme rychleji. Samozřejmě umíme, ale to by přece 
nebyla ta správná show, no ne? 

Mezi mládež jsem se zase těšil už při pozvánce na branný den, kde bylo hasičským úkolem za-
jistit ukázku techniky či něčeho víc. Toto byl trochu oříšek, protože udělat něco zajímavého pro 
dospívající mládež bez mobilu, tabletu či počítače je rébus. Na druhý stupeň ZŠ, pro který je braňák 
pořádaný, chodí už poměrně samostatné děti. To mi vnuklo nápad naučit je něco do života. Připravil 
jsem si ukázku hašení hořícího oleje na smažení, jen tentokrát bez řízků. Na plynovém vařiči jsme 
rozpálili v hrnci olej a hořákem jej zapálili, podobně jako by vzplanul v kuchyni při nepozorném va-
ření. Ukázali jsme, co se stane, když se takový požár hasí vodou. Celé toto představení jsem si musel 
samozřejmě předem připravit a prvotní pokus jsem dělal doma na okraji zahrady. Premiéra vypadala 
tak, že jsem neodhadl poměr oleje a vody, plamen vyšlehl cca pět metrů vysoko, ožehl mi oblíbenou 
trnku a na rukou udělal neplánovanou depilaci. Další pokusy u střelnice při branném dnu byly už 
mírné a řízené. Mimo ukázku jsme dětem vysvětlili možná rizika a také to, jak bezpečně takový 
požár uhasit. Samozřejmě nechyběla ani zkouška dalšího vybavení, obleků a dýchacích přístrojů. 
Doufám, že si mládež z naší ukázky vzala něco do života.

Po prezentaci fotek a videí z branného dne nás oslovila Mateřská škola z Nedachlebic s pros-
bou o malé představení také pro jejich dětičky, které jsme rádi vyhověli. Prohlídka hasičského 
auta a vybavení byla fajn, ale největší úspěch měla samozřejmě pěnová klouzačka. Nedachlebická 
školka disponuje menším počtem dětí, a proto bylo možné je i krátce povozit. Já mám na tento 
den krásnou vzpomínku v podobě hlášky jednoho dítka: ,,Dnešek je úplně nejlepší den, ještě lepší 
než sobota.“ 
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O týden později jsme za blikání majáků a zvuku houkaček vtrhli do naší březolupské školky. 
Tady to ale pro děti velké překvápko nebylo, protože už nás vyhlížely a byly připravené na pořádnou 
sprchu pěnou. Tak se i stalo! Natáhli jsme plachtu, aby se pěna hned neztratila v trávě, a děti dostaly 
řádnou koupel. Poté, co došlo pěnidlo, jsme si na chvilku připadali jako kapela končící koncert, 
kdy fanoušci skandují: ,,Ještě jednu, ještě jednu!“ Děti si doslova vyprosily další nášup a vůbec jim 
nevadilo, že už jen vodou. Při těchto hrátkách používáme na výrobu pěny tekuté mýdlo a pěnu do 
koupele, takže po oplachu vodou jsou děti voňavé, podobně jako po večerní sprše.

U juniorů ještě pár větami zůstanu, pouze se přesunu do našich řad k mladým hasičům.
S teplejším počasím se jejich tréninky postupně přesunuly z haly ven. V loňském roce jsme ještě 

trénovali na hřišti, ale letos bylo už poměrně těžké se vejít do časového harmonogramu využití spor-
tovní plochy. Pracovníci obce pro nás vymysleli plácek za obcí směrem k Šarovům. Obec schválila 
jeho využívání a hasičské cvičiště bylo na světě! Velmi za to děkujeme. Tréninky si tak můžeme orga-
nizovat fl exibilně a prakticky nikoho neotravujeme hlukem motorové stříkačky ani stříkáním vody. 

Těší mě, že se mladí hasiči také zapojují do aktivit dospělých a snaží se pomáhat i na brigádách. 
Zapojili se také do pomoci spolku Březová tříska při organizaci Pohádkového lesa.

Kvůli nepříznivému jarnímu počasí výbor několikrát přesunul akci Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko, která se nakonec neuskutečnila. Byla by velká škoda tuto celorepublikovou událost v Březolupech 
úplně odpískat! Dáme jí ještě jednu šanci v neděli 25. 9. Snad nám tentokrát počasí popřeje a pro-
cházka se sběrem odpadků bude příjemná. 

Vol. 2 bude mít i hasičská drakiáda! Loňská premiéra se vydařila, ale účast dětí byla kvůli karan-
téně ZŠ i MŠ skromná. Doufáme, že letos, a to konkrétně v pátek 28. 10., se vše vydaří, jak má. Pro 
tatínky s dětmi bude jistě zajímavá naše spolupráce s modelářským kroužkem, který podpoří akci 
možností vyrobit si vlastního draka. Informace k oběma akcím zveřejníme v letácích, na FB a také 
na obecním webu. 

Snad jsem si vzpomněl na vše, co jsem chtěl zmínit, a pokud ne, alespoň mi zbude téma do 
dalšího čísla zpravodaje. 

Jménem celého sboru hasičů děkuji všem našim příznivcům a hlavně sponzorům, bez kterých 
bychom nemohli postupovat takovým tempem, které si stále držíme.

za Sbor dobrovolných hasičů Březolupy Jaroslav Šuranský, starosta sboru
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Úspěšné Finále letní vzduchovkové ligy 

mládeže Zlínska 2022
V  sobotu 13. srpna 2022 se v  Březolupech 

sešli střelci z  celé Moravy, aby stříleli poslední, 
4.  kolo Letní vzduchovkové ligy mládeže Zlín-
ska. Závod spolupořádají SSK Nivnice a  SSK 
Březolupy již několik let a  postupně přechází 
v těchto závodech ze střelby na papírové terče na 
střelbu na elektronické terče, aby účastníci závo-
dů byli lépe připraveni na velké závody, které se 
dnes střílejí výhradně na elektronické terče. Ze 4 kol (2 se střílela v Březolupech a 2 v Nivnici) se 
vybíraly 3 nejlepší výsledky, které pak prostým součtem dávaly celkové pořadí v této dlouhodobé 
soutěži.

V kategorii VzPu 30 do 14 let vyhrála toto kolo Katka Křižanová z SSK Junior Chropyně, na 
2. místě skončil Štěpán Jánoš z SSK Březolupy a na 3. místě Anička Vránová, také z SSK Březolupy.

Vítězkou celé ligy v této kategorii se stala Katka Křižanová z SSK Junior Chropyně, na 2. místě 
se umístil Štěpán Jánoš z SSK Březolupy a na třetím místě skončila Alexandra Korvasová z SSK 
Uherský Ostroh.

V kategorii dorost VzPu 40 v tomto kole vyhrála Renata Žáková z SSK Nivnice, na 2. místě 
skončila Katka Popelková z SSK Březolupy a na 3. místě pak její sestra Barbora Popelková, také 
z SSK Březolupy.

Celkově ligu v této kategorii vyhrála Tereza Zetková z SSK Nivnice, na 2. místě skončila Renata 
Žáková z SSK Nivnice a na místě třetím Kateřina Popelková z SSK Březolupy.

Abychom toto fi nále na elektronické terče zpestřili a účastníkům připravili možnost závodit 
jako na velkých závodech, připravili jsme pro 8 nejlepších střelců sobotního závodu ve VzPu 40 
fi nále podle posledních pravidel ISSF. Střelci po pětiraných položkách postupně z fi nále vypa-
dávali, až jako poslední vypadla na 3. místě Barbora Popelková z SSK Březolupy a šlo se do boje 
o 1. místo oceněné fi nanční částkou.

V tomto Gold fi nále se střílí vždy po jedné ráně a rány účastníků se mezi sebou srovnávají – 
kdo střelí vyšší číslo, získává 2 body, kdo nižší, 0 bodů. V případě shodného nástřelu dostane každý 
z účastníků jeden bod. Vyhrává ten, který první dosáhne 16  bodů a přitom nad soupeřem vede 
nejméně o 2 body.

Do Gold fi nále se dostaly Renata Žáková z SSK Nivnice a Kateřina Popelková z SSK Březolupy. 
Po vyrovnaném začátku nasadila Renata k úniku a vedla již 12 : 6, pak ještě 15 : 11 a vypadalo to na 
rychlý konec. Kateřina se nevzdala, řekl bych závěrečným fi nišem snížila náskok Renaty, až vyrov-
nala na 15 : 15. V posledním výstřelu závodu zapracovaly nervy, kdy Renata střelila jen 8,9 bodu 
a Kateřina 10,2 bodu, což jí vyneslo vítězství v Gold fi nále. Blahopřejeme.

Děkujeme všem pořadatelům za uspořádání seriálu závodů, všem střelcům za účast na nich 
a všem přejeme bezvadný zbytek prázdnin a případných dovolených.

Zdeněk Jančara
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Autoklub Březolupy – plochá dráha (přes-
tože na obecních stránkách se zatím nepovedlo 
správně zapsat náš klub do seznamu místních 
spolků) je od roku 1992 samostatným právním 
subjektem a jede letos již 61. sezonu, která bude 
v  historických tabulkách zapsána coby plochá 
dráha Březolupy zlatým, resp. stříbrným pís-
mem. Náš nejúspěšnější jezdec Martin Málek 
totiž v  letošní sezoně získal pro Březolupy his-
toricky první titul mistra ČR na dlouhé ploché 
dráze (dlouhá plochá dráha se jezdí až na 1 km 
dlouhých drahách rychlostí 175 km/h, motor-
ka je delší, má odpružené zadní kolo vel. 22“ 
a dvoustupňovou převodovku). V předchozích 
sezonách byl Martin již dvakrát vicemistr a vždy 
mu scházelo snad jen trochu toho sportovního 
štěstíčka ke zlaté medaili. Letos se to však po-
vedlo se vším všudy. V mezinárodním Mistrov-
ství republiky v Mariánských Lázních se mu doslova podařil „husarský kousek“. V silné konku-
renci se postupně Martinovi podařilo všechno dokonale doladit (nejprve zadřený motor a pak 
defekt zadního kola) a společně s novým traťovým rekordem si odvezl i  titul Mistra ČR 2022.  
Už v loňské sezoně všem „vytřel zrak“ v Pardubicích, kde si v závodě challenge  vybojoval stálou 
účast v seriálu MS 2022 na dlouhé ploché dráze, kde letos průběžně fi guruje na 6. místě tohoto 
světového šampionátu. 

Ne méně cenné je letošní světové stříbro a lví podíl na jeho zisku právě březolupského jezd-
ce. Společně s Josefem Francem a Hynkem Štichauerem v závodě MS družstev DPD v němec-
kém Herxheimu vybojovali – hlavně zásluhou Martina Málka (získal 25 b. z celkově 42 b.), titul 
vicemistrů světa, o kterém se však píše jako o ukradeném titulu – podobně jako se to v minu-
losti stalo legendárnímu Jaroslavu Faltovi. Těsný dojezd Martina Málka proti francouzskému 
jezdci Mathieu Tresarrieu totiž vyhodnotil rozhodčí i přes veškeré protesty a záběry z kamer 
v neprospěch naší reprezentace a tím posunul při rovnosti bodů domácí Němce (42 b.) na první 
příčku. Nádherný výsledek – druhé místo na světě, ale bohužel i s trochou hořké příchuti. 

Podpora, výchova a práce s talentovanou mládeží ve spolupráci s Motocrossteamem nese 
také „sladké ovoce“ v podobě dosažených výsledků. Námi podporovaní aktivní jezdci junior-
ského věku se umísťují na předních pozicích ve vypsaných šampionátech: Chalupa cup, Mo-
rava, Meteorit cup, M ČR a M SR. V Zábřehu u Dolního Benešova v závodě seriálu Morava 
se nám opravdu „urodilo“ – čtyři první místa: Jara Steiger, Pepa Mizera, Kuba Zábojník, Va-
šek Dohnálek, druhé místo Jara Šatka a Dan Žurek bral „bramboru“ za místo čtvrté v katego-

Březolupská plochá dráha zapisuje historii 

zlatým a stříbrným odstínem
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riích Open, Hobby a kubaturách 85–250 ccm. 
Bohužel za 15leté období této činnosti jsme 
doslova na suchu se zájmem o plochou drá-
hu ze strany mladých adeptů. Pár zájemců 
se sice objevilo – určitě nezapomenutelný je 
výsledek Patrika Mikela, který v kategorii 125 
ccm získal a pak po roce dokonce i obhájil ti-
tul světového šampiona. Plochá dráha je ale 
vrcholový sport, který vyžaduje svým způ-
sobem i  profesionální zapojení celé rodiny. 
Nejde to zkrátka dělat na „půl plynu“ a v sou-
časném stavu naší společnosti se systémově 
určitá odvětví sportu prostě moc neřeší, což 
je škoda a všeobecně to pociťují téměř všech-
ny individuální sporty. 

Fandové motorismu jistě zaregistrovali na našem plochodrážním stadionu i další disci-
plínu – Flat Track neboli americká plochá dráha. První závod jsme pořádali v  roce 2014 
s rozporuplnými pocity nad systémem a pojetím této disciplíny. Nicméně letos v červnu jsme 
odjeli již třetí závod Mezinárodního MČR, kdy startovalo celkem 35 jezdců ve třech katego-
riích. Sportovní úroveň letošního závodu i při absenci hvězdného Filipa Salače, reprezentanta 
silničních závodů, byla opravdu obdivuhodná. Není to sice takový nářez jako plochá dráha, 
nižší hluk, nepráší to tolik, ale když odstartuje 12 jezdců na 15 kol, ve kterých se po celou 
dobu bojuje o pořadí, tak co si divácky přát lepšího. No a když k tomu přičteme i zájem jezdců 
z blízkého okolí Březolup, tak určitě bude naší snahou získat „blyštivé skalpy“ kategorií FT1, 
Clasics či Veteran.

Závěrem nám prosím dovolte poděkovat za výraznou podporu dosavadním voleným zá-
stupcům obce Březolupy. Těšíme se, že i po volbách se bude naše vzájemná spolupráce nadále 
rozvíjet.

za Autoklub Březolupy Josef Mizera, jednatel 

Činnost SK Březolupy: sezona 2021–22

Finálová jízda DPD v  Mariánských Lázních 
14. 5. 2022; v posledním kole Martin Málek 111 
předjíždí Jorga Tebbeho 21 D a získává jako bře-
zolupský jezdec historicky první titul Mistra ČR.

Spolek je veden výkonným výborem, který tak jako v minulých letech zajišťoval servis pro své 
oddíly i celou členskou základnu. Činnost všech oddílů byla omezena protiepidemickými opatření-
mi. Výkonný výbor pečlivě sledoval nařízená opatření a dle toho koordinoval činnost svých oddílů. 

Finanční zajištění se podařilo získat dotacemi od obce Březolupy, FAČR a NSA a taktéž výnosy 
z nájemních, sponzorských a darovacích smluv, členských příspěvků a vlastních zdrojů (např. výno-
sů z AUTO-MOTO BURZY). V roce 2020 byla čerpána dotace z MŠMT na výstavbu nových šaten 
pro sportovce. Stávající objekt byl demolován a byl postaven nový. Dofi nancování stavby proběhlo 
zejména z dotace od obce, dále pak z darů či z vlastních zdrojů. Provoz nových šaten byl zahájen 
v červnu 2021. Na Národní sportovní agenturu byly podány žádosti o dotaci z programu „Můj klub“ 
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na roky 2021 i 2022, které byly úspěšné. Dotace získaná pro rok 2021 ve výši 213 500 Kč byla řádně 
vyúčtována. Vyúčtování letošní dotace ve výši 231 400 Kč proběhne po jejím dočerpání ve druhé 
polovině roku.     

SK má celkem šest oddílů, které byly v sezoně 2021–22 různě aktivní. 
1) Tanečně sportovní skupina Pohoda

Pod vedením vedoucích bylo zajištěno cvičení skupinek ve víceúčelové hale a  v  prostoru 
tanečního kola za halou. V oddíle cvičily děti a mládež od 4 do 18 let z Březolup i okolí. V prv-
ní polovině roku 2021 byla z  důvodu proticovidových opatření  činnost oddílu omezena a  ne-
uskutečnila se žádná veřejná vystoupení. Kolektiv dětí i cvičitelek se přesto podařilo udržet a po 
uvolnění opatření činnost plynule pokračovala.

2) Oddíl fotbalu
Oddíl fotbalu měl v  daném období čtyři aktivní týmy hrající pravidelnou soutěž, a  sice pří-

pravku, žáky, dorost a muže. A dále mužstvo hráčů nad 35 let, které se ovšem neúčastní soutěžních 
utkání. Činnost tohoto oddílu je téměř celoroční a klade největší nároky ze všech oddílů po stránce 
organizační i po stránce materiálního zabezpečení. 

V druhé polovině roku 2021 a roce 2022 byla proticovidová opatření menšího rozsahu, a tak 
činnost oddílu probíhala téměř bez omezení. 
• Přípravka hrála okresní soutěž. Od sezóny 2017–18 se ovšem výsledky ani tabulky v této kate-

gorii neuvádějí a ostatně ani nejsou důležité. Hráčům se 3× týdně věnovali především Vít Burša 
a Luboš Hoferek.

• Žáci i v této sezoně hráli utkání v tzv. kategorii „M“, tedy na šířku hřiště, a to rovněž v rámci 
okresní soutěže. V ročníku 2021–22 skončil tým poslední z deseti, což bylo způsobeno absencí 
hráčů nejstarších ročníků, kteří jsou v této kategorii rozdílovými hráči. Ale ani u tohoto mužstva 
není důležité umístění v tabulce jako spíše výchova hráčů pro dorost. Trenéry byli Martin Flori-
án a Dušan Hrabec.

• Dorost druhý rok fungoval samostatně, po delší době bez spojení se sousedním klubem TJ Bí-
lovice. Jsme tak jednou z mála vesnic naší velikosti, která ještě má svůj tým dorostu. Mužstvo 
působilo v okresním přeboru, což je z důvodu malého počtu týmů nejnižší soutěž. V soutěžního 
ročníku 2021–22 skončil tým osmý z devíti, což bylo způsobeno zejména malým počtem hráčů. 
Ani u tohoto mužstva nebylo pro klub důležité umístění v tabulce, jako spíše výchova hráčů pro 
tým mužů, kde jich již mnoho v tomto soutěžním ročníku vypomáhalo. Na postu trenéra skončil 
František Hoférek a novým trenérem se stal na jaře 2022 bývalý hráč mužů Tomáš Stašek, které-
mu „vypomáhal“ trenér mužů.

• Muži na podzim roku 2021 nenavázali na výsledky z podzimu 2020 a po přestávce na jaře 2021 
způsobené epidemií covidu se jim vůbec nedařilo. Po podzimu byli na předposledním místě 
a reálně hrozil po 30 letech pád do okresní soutěže. Bohužel se na jaře „zázrak“ nekonal a tým 
skončil třináctý ze 14 mužstev, když jako jediný nevyhrál za celou sezonu žádný zápas. Trenérem 
týmu byl František Kukla, který měl z důvodu malého počtu hráčů zejména střední generace 
často problém se složením sestavy, kterou musel doplňovat dorostenci. 

Rozpis zápasů pro sezonu 2022–23 bude jako každoročně zveřejněn na webových stránkách obce. 
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3) Oddíl volejbalu 
Činnost oddílu byla v sezoně téměř nulová. Uvolněná proticovidová opatření alespoň umožnila 

uskutečnit pravidelný pouliční turnaj v hale. 

4) Cvičení mužů 
Pod cvičením mužů působí již několik let fotbalisté nad 35 let. Scházejí se ve dvou skupinách 1× 

týdně v zimě ve víceúčelové hale, případně v létě na fotbalovém hřišti. Koncem sezony 2021–22 se 
zúčastnili tradičního regionálního turnaje hráčů nad 35 let Regionu Za Moravú, který Březolupy po 
pěti letech opět vyhrály s bilancí 4 vítězství ze 4 zápasů.  

5) Oddíl fl orbalu
Oddíl nehrál žádnou pravidelnou soutěž. Hráči mládežnického věku se dále scházeli k pravidel-

ným tréninkům ve víceúčelové hale.

6) Oddíl badmintonu
Členové se celoročně scházejí 1× týdně k tréninkům ve víceúčelové hale, jichž se účastní dospělí 

i mládež. 
Ing. Radek Berecka, předseda SK Březolupy

Zemědělství XX. století

Stále více a častěji se mě lidé ptají, zvláště při výdeji obilí za pronajatou půdu, kdo tu dříve na 
zdejších pozemcích hospodařil a co se zde pěstovalo a chovalo. Proto jsem se rozhodl, že prostřed-
nictvím Březolupského zpravodaje budu informovat naše občany. Od nepaměti na těchto pozem-
cích hospodařili vlastníci půdy od několika málo arů až po několik hektarů. Po roce 1945 na pozem-
cích – jednalo se cca o 200 ha po zkonfi skovaném majetku fi rmy Baťa jako tratě Jezera, Boří, Průhon 
a Pastviska – začal hospodařit Státní statek Gottwaldov.

Počátkem 50. let zde bylo založeno JZD, které zde hospodařilo vedle státního statku. V první 
polovině 60. let JZD končí a nástupnickou organizací se stává Státní statek, n. p., Uherské Hradiště. 
A tak zde působí dva státní statky. Po necelých dvou letech se tato dvě střediska slučují v jedno: Státní 
statek, n. p., Uherské Hradiště.

V této době jsou do střediska Březolupy vkládány velké investice. V letech 1964 až 1971 se staví 
nový kravín K 174 pro 174 dojnic, dále K 96 pro 96 dojnic. Kravíny jsou stavěny podle nejnovější 
technologie včetně dojíren a chladíren mléka, je provedena rekonstrukce starého kravína na porod-
nu a odchovnu mladého dobytka pro 80 kusů. Jsou postaveny dva velkokapacitní seníky s dosouše-
ním. V roce 1970 je uvedena do provozu posklizňová linka podle nejnovější technologie s čističkou 
obilí, sušičkou, kde v 10 silech může být uskladněno až 60 vagonů obilí s možností stálého větrání.

Nezapomnělo se ani na sociální oblast. V roce 1969 se na nové bytovky stěhuje 12 rodin, je vy-
budováno centrální sociální zařízení včetně kuchyně s jídelnou pro 100 míst, v době sezonních prací 
je zde vařeno až 150 obědů, mimo pracovníků střediska se zde stravují i někteří zaměstnanci MNV, 
lékař a někteří důchodci obce. Je zde ubytovna s 40 místy pro brigádníky, kteří zde vypomáhají při 
sezonních pracích, jako např. jednocení a okopávka řepy cukrové apod.
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V roce 1972 dochází ke sloučení Státního statku Uherské Hradiště se Státním statkem Uherský 
Brod se sídlem v Uherském Brodě. Tento statek hospodaří na výměře 4500 ha zemědělské půdy 
převážně v podhorské oblasti, zejména ve střediscích Strání, Březová a Korytná.

Na tomto statku pracovalo 750 zaměstnanců. Činnost byla zaměřena na úseku rostlinné výroby 
především na pěstování obilovin a chov dojnic ve výrobě živočišné.

Středisko Březolupy hospodařilo na výměře 850 ha zemědělské půdy a pracovalo zde 97 pracov-
níků. Činnost střediska byla zaměřena na rostlinnou a živočišnou výrobu. Na úseku rostlinné výroby 
se pěstovaly z ozimých plodin řepka olejnatá, pšenice a ječmen krmný. Z jarních plodin to byla pře-
devším pšenice potravinářská, ječmen sladovnický, dále 95 ha cukrové řepy, 115 ha kukuřice na siláž. 
Dále některé doplňkové plodiny, např. na výměře 25 ha v trati Chrástka brambory konzumní, hrášek 
a další dle rozpisu vyšších hospodářských orgánů. V zahradnictví se na výměře 15 ha ročně sklidilo 
až 750 tun zeleniny všeho druhu od rajčat a papriky počínaje a zelím a celerem konče.

Úsek živočišné výroby byl zaměřen na chov dojnic a výkrm hovězího žíru (jateční býci). Cho-
valo se zde na 380 dojnic, 200 býků a 100 jaloviček. Dále se chovala jatečná drůbež, ročně někdy až 
100 000 kusů.  Na středisku byla přidružená výroba na výrobu prokladků pro železárny, palet a vík 
pro Frutu Znojmo. Pracovníci přidružené výroby byli v době sezónních prací využíváni na pomocné 
práce, v zimním období zase pracovníci rostlinné výroby pracovali v přidružené výrobě.

V roce 1974 dochází ke sloučení státních statků Bojkovice, Uherský Brod a Valašské Klobouky 
v jeden státní statek s názvem Státní statek Moravsko-slovenské pomezí, n. p., Uherský Brod, který 
hospodaří na výměře 14 700 ha zemědělské půdy a zaměstnává 2100 pracovníků. V únoru 1990 je 
statek zrušen a vznikají opět tři státní statky. Přesně za rok jsou zrušeny i tyto statky. Vzniká Státní 
statek Březolupy, s. p. V červnu 1993 jsou statky privatizovány a novým majitelem v Březolupech se 
stává Ing. Pavel Hnilica, CsC., ale to je již jiná kapitola českého zemědělství.

František Bednář

Informace o službách ČZS Březolupy

ČZS Březolupy nabízí velké množství způsobů zpracování ovoce – tradičně pálení, moš-
tování, vaření povidel. V letošní sezoně nabízí novou službu – sušení ovoce a zeleniny. Veške-
ré informace o sušení, vaření povidel, moštování a pronájmech podává paní Mašková, telefon 
731 630 025, e-mail: anajavosatrab@seznam.cz 
Pálení ovocných kvasů zabezpečuje pan Hubáček, telefon 602 704 662.  
Ceník služeb:
Pálení ovocných kvasů  bude upřesněno před začátkem sezony dle aktuálních cen plynu.
Moštování                                               7 Kč za 1 litr moštu
Vaření povidel                                      70 Kč za hodinu
Sušení ovoce a zeleniny                    700 Kč/20 kg syrového ovoce
Pronájmy: • kuchyně                      500 Kč + energie
 • sál a přípravna         1500 Kč + energie     
Veškeré služby je třeba předem dohodnout.                                                                 

Jana Mašková



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 32



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 33



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 34

Fototoulání obcí

Táborníci v ZOO

Na skále Výlet Klubu důchodců do Luhačovic
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Z Pohádkového lesa



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 36

Z farnosti: Boží Tělo
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Závěrem

Děkujeme příznivcům plážového volejbalu za vyčištění hřiště.

S údržbou zeleně nám pomáhá technika s předním mulčovačem i příkopovým ramenem.
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Komunální volby 2022

BŘEZOLUPJANÉ sdružení nezávislých kandidátů
zahrádkáři, myslivci, hasiči, kynologové, senioři, živnostníci, občané …
Vytvořili jsme důstojnou, rozmanitou a funkční alternativu pro všechny občany, a přede-

vším pro ty, kteří k volbám nechodí.  Volbami pro nás cesta nekončí, naopak začíná. Sdružení 
nezávislých kandidátů „Březolupjané“ bude pracovat i po volbách.

VOLTE ČÍSLO 3
poř.
 č.

jméno a příjmení pohlaví věk       
(ke 2. dni voleb)

povolání

1 JANA MAŠKOVÁ žena 63 pedagožka v důchodu
2 PETR ZOUREK muž 39 podnikatel
3 JOSEF JURÁK muž 51 vedoucí nákupu a skladu
4 PETR KRAUS muž 48 podnikatel
5 TAŤÁNA ZOURKOVÁ ŘIHÁKOVÁ žena 48 zubní laborantka
6 DAVID FALTÝNEK muž 44 živnostník
7 ROSTISLAV CACEK muž 45 řidič
8 IVA KUŽELOVÁ žena 40 exportní manažerka na RD
9 JAN KŘIŽKA muž 30 soustružník, obráběč kovů
10 LENKA CACKOVÁ žena 45 prodavačka
11 JAROSLAV HOFEREK muž 28 technik výroby letadel
12 JOSEF FUSEK muž 67 podnikatel
13 PAVLA BENEŠOVÁ žena 54 manipulantka
14 KATEŘINA KRAUSOVÁ žena 52 provozní
15 SYLVA MACHOVÁ žena 48 administrativní pracovnice

Prosíme naše voliče, aby volili celou naši kandidátku, jedině tak nám umožníte prosazovat 
všechny naše programové body.
Náš program
• Ve všech jednáních je pro nás na prvním místě zastupovat zájmy všech občanů.
 Transparentnost jednání zajistíme on-line přenosem zasedání a uložením na internetu.
 Pravidelné a aktivní zastupování zájmu občanů na zastupitelstvu, aktivní komunikace na FB
• Přívětivá obec
 Otevřenost obce pro občany, zlepšení komunikace s občanem
 Zajištění placeného sociálního pracovníka nebo poradce
 Bude spoluobčanům nápomocný v komunikaci s úřady v různých životních situacích (so-

ciální dávky, důchodové zabezpečení, jednání s dodavateli energií).
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• Děti jsou naše budoucnost
 Vysoká úroveň školní a předškolní výuky je nutnost pro další uplatnění našich dětí. Kva-

lita výuky a komunikace školy s rodiči se musí výrazně zlepšit. Obědy pro nemocné děti 
i po dobu nemoci a nepřítomnosti ve škole.

 Podpora širokého spektra mimoškolních aktivit, např. zájmové kroužky nejen v  rámci 
školy, příměstské tábory, mladí hasiči apod.

 Vyhledávání mladých talentů (nejen v kultuře) a jejich další podpora
• Senioři si zaslouží příjemný a důstojný život
 Udržení a rozšíření zdravotní péče nejen pro seniory
• Otevření výdejny léků v obci
 Zvýšení dotované částky na obědy pro seniory
 Podpora kulturních a společenských aktivit směřující na naše seniory
• Férové a transparentní rozdělování fi nancí mezi jednotlivé spolky a sdružení
 Podpora zájmových spolků a  sdružení, kulturních a  společenských akcí, zachovávání 

identity a historického a kulturního dědictví obce
• Podpora turistického ruchu v obci
 Budeme podporovat např. využití kempu směřující k návratu tohoto zařízení k účelu, kte-

rému bylo určeno.
• Naše obec je náš domov
 Budeme se zasazovat o vybudování optické sítě pro plnohodnotný internet.
 Podpora drobných řemesel a služeb v obci 
 Znovuotevření veterinární ordinace
 Revize územního plánu v rámci výstavby nových domů nejen v lokalitě za pálenicí
 Podpora rozpracovaných projektů a prosazování nových v rámci rozvoje obce
 Doplnění mobiliáře po celé obci i v okolí (např. koše na odpadky)
 Zachování kontinuity fungování obce
 Pokračování v rozpracovaných a plánovaných investičních akcích
 Navazování na úspěšné projekty
 Podpora nových projektů a investic
 Získávání fi nančních prostředků z nových dotačních titulů
 Podpora místních složek v získávání dotací a podpor
 Pokračování v smysluplných projektech podporujících životní prostředí v naší obci (zadr-

žování vody v krajině, odpadové hospodářství, obnovitelné zdroje energie)
 Opravy místních komunikací, chodníků, investice do infastruktury a udržovací práce po-

važujeme za samozřejmost.
 Dokončení cyklostezky do Bílovic a Šarov, případně na Částkov, Svárov, Zlámanec
 Budeme podporovat hromadný nákup energií pro občany obce.
 Budeme prosazovat zajištění adekvátní techniky na zabezpečení komunální činnosti 

obce, a to včetně zapůjčení občanům obce, spolkům a sdružením.
 Úspory energií v provozu obce, hledání nových ekologických cest
 Podpora pěstitelských trhů a prodeje přebytků místních pěstitelů v rámci obce

za sdružení nezávislých kandidátů BŘEZOLUPJANÉ 
Jana Mašková, Petr Zourek, Josef Jurák.
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KDU-ČSL
Na úvod bychom chtěli poděkovat stávajícímu obecnímu zastupitelstvu za jeho práci v mi-

nulých čtyřech letech. Bylo to období, kdy se v naší obci mnoho vybudovalo a vylepšilo. Nikdo 
před čtyřmi lety netušil, jaká může přijít epidemie, která zasáhne celý svět. Důsledky jsme po-
cítili v každé rodině. A ještě jedna těžkost neskončila a už začala válka na Ukrajině. Jaké výdaje 
pro rodiny, průmysl, stát nastanou, to nikdo přesně nedokáže vyčíslit. Nebude to mít lehké ani 
nově zvolené zastupitelstvo obce, protože ne všechny projekty a vize bude možné uskutečnit.

Zastupitelé za naši stranu budou podporovat:

Budování infrastruktury
Proč?

Protože veřejné fi nanční prostředky musí zkvalitňovat život lidí.
Budeme podporovat investice do veřejných ploch, parkovišť, místních komunikací, cyklis-

tických stezek.
Sociální oblast

Proč?
Protože vedle úspěšných občanů v naší obci je zde i řada rodin, seniorů a osamělých lidí, 
kteří se neobejdou bez pomoci.

Budeme podporovat rozšíření domova pro sociálně slabé spoluobčany. Taktéž je třeba na-
vštěvovat seniory při jejich životních výročích, pořádat setkání seniorů a jubilantů. Podpoříme 
poskytování příspěvku na platby za pečování. Je třeba také nadále zlepšovat dostupnost lékařské 
péče.
Školství, kulturu, sport

Proč?
Protože doba covidová zavřela děti v domech a důsledky vidíme dnes a denně.

Budeme podporovat modernizaci ZŠ a MŠ a snahu o rozšíření kapacity MŠ – již několik let 
je problémem zcela naplněná kapacita MŠ. Počet míst je v současné době nedostatečný, nedaří 
se uspokojit všechny zájemce a někteří rodiče musí umístit své děti v okolních MŠ.

Je třeba znovu nastartovat sportovní a zájmové kroužky, oslovit šikovné maminky a táty, 
kterých je v Březolupech hodně, aby se práci s dětmi věnovali. Je potřeba nadále podporovat 
stávající spolky a kluby a jako dosud přispívat na jejich činnost a investice, protože tyto spolky 
se starají dlouhodobě o budovy jim svěřené a z příjmů z činnosti fi nancují opravy a udržování. 
Paleta zájmových kroužků a spolků je pestrá od dětí až po seniory. Budeme podporovat rekon-
strukci hřiště a tribun na stadionu.
Životní prostředí

Proč?
Protože tato oblast je velmi důležitá a nesmí být polevováno v úsilí zlepšovat.

Je vybudován sběrný dvůr, ale jeho kapacita a umístění je už nedostačující. Budeme podpo-
rovat projekt přemístění sběrného dvora do jiného vhodnějšího prostoru.
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Velký úkol pro občany i obec – vybudovat alternativní zdroje energie.
To je dnes nejdiskutovanější oblast. Budeme podporovat veškeré moderní projekty úspory 

energií na veřejných budovách.
Koncem září bude zvolena nová skupina zastupitelů ve veřejné správě. Neměli to lehké stá-

vající, nebudou to mít lehké ani ti noví. Zkušenost praví, že v každé obci jsou lidé, kteří nezištně 
celý život aktivně pracují pro rodinu i pro ostatní. A také jsou v každé obci věční kritici, kteří 
těm aktivním nepomohou, ale otravují.

Je důležité, aby se noví (i staronoví) zastupitelé nenechali odradit a měli odvahu tuto službu 
ostatním lidem věnovat. Teď už nepůjde o to, kolik který spolek dostane dotací, ale budou nést 
odpovědnost za všechna rozhodnutí.

za KDU-ČSL Marie Šišáková

poř. příjmení věk povolání

1. Mgr. Radmila Mikulincová 52 ředitelka ZŠ

2. Ing. Miroslava Batoušková 46 poradce v oblasti řízení rizik a správy pojištění

3. Ing. Daniela Kaňovská 46 referentka městského úřadu

4. Jaroslav Hoferek 58 provozní elektrikář

5. František Jurčík 64 důchodce

6. Ing. Mgr. Jarmila Kuchařová 40 učitelka ZŠ

7. Marie Hubáčková 56 dětská sestra

8. Věra Jurčíková 59 prodavačka

9. Marie Křižková 60 mzdová účetní

10. Radka Díkovská 45 nákupce

11. Bc. Eliška Vaňharová 33 účetní

12. Ivan Šišák 72 důchodce

13. Marie Kaňovská 68 důchodkyně

14. Bc. Martina Kolomazníková 29 porodní asistentka

15. Marie Šišáková 66 účetní
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Nezávislí z Březolup I. a II. pro nadcházející volební období 
2022–2026 

V současné době se blíží poslední dny stávajícího volebního období a koncem září budete 
mít možnost i v naší obci zvolit své obecní zastupitele pro volební období nadcházející, tj. pro 
období 2022–2026.

I pro toto volební období si Vás dovoluji oslovit jménem dvou úzce spolupracujících kandi-
dátních listin, a to „Nezávislí z Březolup I.“ a „Nezávislí z Březolup II.“. 

Dovolím si podotknout, že tato seskupení kandidují společně již od roku 1998 a jejich kan-
didáti s „každovolebními“ obměnami se v roli zvolených zastupitelů většinově podílejí na pří-
mém vedení obce na úrovni zastupitelů, radních, místostarosty a starosty obce. 

I pro letošek jsme pro Vás připravili dvě přirozeně obměněné 15členné kandidátky, kde pře-
devším v první polovině každé z nich (a někteří se před Vámi schovali i na ta spodní místa) jsou 
kandidáti, kteří v případě, že dostanou Vaši důvěru, jsou připraveni podílet se na další správě 
obce po nadcházející čtyři roky, a to na všech úrovních, včetně té nejvyšší.

I z našich kandidátek se někteří ze stávajících zastupitelů rozhodli již dále nekandidovat. 
Nám nezbývá, než jejich rozhodnutí respektovat a poděkovat jim za jejich dosavadní práci. Pro 
letošek se jedná o Stanislava Bařicu, který se jako mnoholetý zastupitel, ale také radní a dvě 
volební období také jako místostarosta, významnou měrou podílel na vedení naší obce. Takže 
milý Staňo, moc děkujeme. 

Před tím, než Vám nastíníme, co bychom v případě našeho volebního úspěchu naší obci 
chtěli a mohli nabídnout, dovolím si malé shrnutí volebního období končícího.

O investičních akcích hovoříme v jiném článku, zde bych se chtěl zastavit nad politickou 
situací v obci.

V minulém volebním období se zastupiteli stalo 10 kandidátů z Nezávislých z Březolup 
(6 z I. a 4 z II. kandidátky), 3 kandidáti z Technických sportů Březolupy, z. s., a 2 kandidáti z KDU
-ČSL.

Za účelem udržení směrování kroků vedení obce i pro další roky, rozhodli se Nezávislí 
z Březolup i pro období 2018–2022, stejně jako v předcházejícím období 2014–2018, nabídnout 
1 místo (jeden radní na tři zastupitele) v radě obce dalšímu ze seskupení a Technické sporty 
Březolupy, z. s., tuto nabídku přijaly, za což jim i touto cestou děkujeme. 

Tímto jsme dle našeho názoru stejně jako v minulých letech zajistili stabilitu jednotlivých 
obecních záměrů, které přežívají napříč volebními obdobími a seskupeními, a pokud budeme 
mít možnost tuto záležitost rozhodovat i v novém volebním období, zachováme se stejně, neboť 
to vidíme jako spravedlivé a obci prospěšné.

Co se týká fi nanční a personální stability, jde obec k nadcházejícím volbám ve velice dob-
rém stavu, nemáme žádné dluhy, na obecním účtu nám na budoucí investice čekají až desítky 
milionů korun, je podáno několik dotačních žádostí. Počet zaměstnanců, co se týká venkovních 
zaměstnanců, se nám podařilo doplnit na téměř konečný stav, v úřednických profesích probíhá 
víceméně úspěšně generační obměna. Rovněž práce spojené s udržitelností jednotlivých reali-
zovaných obecních dotačních akcí v končícím volebním období proběhly k dnešnímu dni bez 
větších problémů, a jak se říká, „bez ztráty kytičky“.
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A nyní k tomu, co bychom Vám v případě našeho volebního úspěchu chtěli nabídnout. Jedná 
se povětšinou o navazující práce, v různých stupních rozpracovanosti, na již připravované akce. 

Jsme ovšem připraveni reagovat také na aktuální výzvy, které doba nejspíše přinese z důvodů 
velké infl ace, např. potřebu změny vytápění obecních budov z plynu na alternativní zdroje společně 
s výstavbou fotovoltaických elektráren a změnu komunální energetiky v souladu s právě se dokonču-
jící místní energetickou koncepcí naší obce, ale i jiné potřeby obce, které zatím nevidíme, ale přijdou. 

Velké naděje v této oblasti vkládáme do připravovaného nového zákona řešícího i komu-
nitní energetiku, kde jsme připraveni zákonné možnosti v co nejširším měřítku využít, a to jak 
ku prospěchu obce, tak i našich obyvatel. Samozřejmě zde vnímáme i velký pozitivní dopad na 
životní prostředí.

Nezávislí z Březolup I.
poř. příjmení věk povolání
1 Ing. Petr Kukla 52 podnikatel
2 Ing. Arch Martin Špiller 51 architekt
3 Mgr. Zuzana Jankůjová, roz. Bernatíková 36 vedoucí vzdělávání
4 Mgr. Barbora Němečková, roz. Šohajková 29 právník
5 Jaroslav Šuranský 36 dělník
6 Věra Zůfalá 60 zubní technik
7 Ing. Petr Bařica 36 technický ředitel
8 Radomil Hrabec 47 automechanik
9 Jiří Hybler 42 strojní mechanik
10 Jindřich Hubáček 51 podlahář
11 Zdeňka Hanáčková 62 sociální pracovnice
12 Vlastimil Juřena 61 tesař
13 Lubomír Hubáček 58 skladník
14 MgA. Pavel Trucla 55 akademický malíř
15 Zdeněk Andrýsek 71 důchodce

Z rozpracovaných akcí bychom chtěli zcela jistě pokračovat např. na projektu Odpadové 
centrum, kde by na stávající skládce měl mimo jiné vzniknout i nový sběrný dvůr (vydáno 
stavební povolení). Do konce roku se bude podávat žádost o územní rozhodnutí pro kanalizaci 
a ČOV II. etapa, do konce roku by měly být zprovozněny první dvě fotovoltaické elektrárny na 
střechách obecních bytových domů, další v pořadí se připravuje na střeše ČOV Březolupy, ale 
potenciálně také na střeše zdravotního střediska, haly či ZŠ i MŠ. 

Na výkresech se fi nišuje s II. etapou bytového domu Stará pošta, kde obdobně jako v I. etapě 
i zde připravujeme primárně pro naše důchodce dalších 18 jednopokojových bytů, podobně je 
tomu i se záměrem na nadstavbu naší základní školy, resp. modernizaci ZŠ a také MŠ (o tomto 
projektu více v sekci školství).

Velkou výzvou bude pro nás a také místní hasiče výstavba nové, resp. rozšíření stávající ha-
sičské zbrojnice. I zde je připraveno stavební povolení a zajišťují se dotační penízky. 
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Podobně je na tom i II. nadzemní patro nad novými šatnami pro sportovce, které bude 
primárně sloužit jako rozšíření víceúčelové haly (přímý propoj s halou), ať již pro sport, ale také 
kulturu (vznikne zde i tzv. malý tréninkový sál, který najde využití např. jako alternativní sál při 
hodech apod.). Obdobně je na tom i záměr na nové tribuny spolu s umělým hřištěm za brankou 
pro sportovní klub a atletickou sprinterskou drahou pro naši školu.

Ve stavebním povolení jsou dvě místní komunikace (Čístré a Úlehla – pod MŠ) a pracuje 
se na projektové dokumentaci na rekonstrukci dalších 5 místních komunikací (Pod Kopcem, 
Kopec, Faltýnkova ulička, malá Kozina a Žleby II) a statickém zajištění MK Horní Šraňky.

Po upřesnění trasy na katastru Nedachlebice, se pokusíme fi nancováním přes Státní pozem-
kový úřad i o realizaci polní cesty na Nedachlebice. Velice nadějně vypadá poslední měsíce (až 
roky) i možný propoj cyklotrasy, resp. polní cesty do Bílovic, rovněž se pod taktovkou neda-
chlebického starosty rozjíždí i velký projekt na cyklotrasy celého našeho regionu Za Moravú.

Uvažujeme také o postupné výstavbě dalších turistických altánů do již dříve avizovaného 
cílového počtu 10 ks. V případě, že bude možno dotačně podpořit náš další záměr, mohla by pro 
zpestření toulek okolní krajinou, nejspíše nedaleko Kameňa, vzniknout i turistická rozhledna. 

V současné době se budují společné inženýrské sítě pro první podnikatelský objekt (truhlár-
na) a obecní Podnikatelský inkubátor řemesel (tzv. PIŘ) vedle ČOV. I zde bychom chtěli nalézt 
další pro naše území vhodný a nezatěžující podnikatelský záměr v podobě dalšího soukromého 
objektu i s důrazem na vznik pracovních míst. Velkou výzvou bude pro nás i zajištění dotačních 
či jiných penízků na samotný PIŘ. 

Velké výzvy nás čekají i v oblasti optické sítě (vysokorychlostní internet po obci), kdy již 
nyní do každého připravovaného „liniového“ projektu či realizace přidáváme min. chráničky 
pro optickou síť.

Každopádně chceme ovšem budovat obecní či resp. být případně nápomocni vzniku i jiné 
než obecní optické sítě v Březolupech v technické, pozemkové a realizační shodě s přeložkou 
vzdušného vedení rozvodů elektřiny E.ONu (chcete-li nově E.GD) + našeho veřejného osvětlení 
+ rozhlasu do země, a to s ohledem i na další budoucí potřeby jiné podzemní sítě či stavby s 
pozemkovými nároky. Každopádně máme ale představu fyzicky i technicky jedné, konkurenci 
otevřené optické sítě (na otevřené optické síti může následně nabízet službu více komerčních 
poskytovatelů) tak, aby nebyly nad míru potřebnou zatěžovány obecní pozemky (tj. přípolož 
např. s tím E.ONem) a případně omezovány další investiční potřeby obce.

Jsou připraveny také projekty rozšíření vodovodu (jeden nad zámkem pro odpadové cent-
rum, druhý nad uličkou pro truhlárnu a dále do budoucna pro celou ulici), v části Remíza pak 
také projekt na první úsek kanalizace, který by měl být stejně jako práce v zámeckém parku 
dokončen začátkem příštího roku. V případě zájmu a také potřeby chceme pokračovat další 
etapou s výstavbou kolumbária při márnici na místním hřbitově. Je požádáno o dotaci na re-
konstrukci památníku obětem II. světové války.

Vedle investičních akcí se chceme také ještě více zaměřit na údržbové práce na obecním ma-
jetku, a to jak na objektech, komunikacích a dalších sítích (např. veřejné osvětlení), tak na péči 
o zeleň včetně obecních lesů. Tomu by mělo napomoct také doplnění stávajícího počtu stálých 
pracovníků na dlouhodobě uvažovanou úroveň a případné dokoupení drobné mechanizace. 
Na cestě k nám je např. rotační čistič (vytrhávač) plevele u krajnic místních komunikací či na 
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chodnících. Na letní výpomoc i nadále počítáme s pracovníky s dotací na jejich mzdu z úřadu 
práce v rámci projektu veřejně prospěšných prací.

I nadále chceme zachovat dotační podporu obce novým či zrekonstruovaným rodinným 
domům, i zde bude nutno příspěvek infl ačně upravit.

Jsme si rovněž vědomi, že zvýšené náklady na energie, ale všeobecně téměř na cokoliv, se 
nevyhnou ani nám jako obci, a že bude nutno se na tyto výdaje v rámci rozpočtů příštích let 
připravit, a také popřemýšlet, jak takovéto dopady do hospodaření obce zmírnit. 

Naše obec je rovněž součástí mnoha sdružení obcí. Z celorepublikových uvedu např. Svaz 
měst a obcí ČR či Sdružení místních samospráv. Z těch lokálních je nám pak nejbližší Region Za 
Moravú (RZM, jeho nejvýznamnějším počinem byla nejspíše Dětská a sportovní hřiště v 6 ob-
cích v r. 2014), dále Místní akční skupina Dolní Poolšaví (přes naši MASku „tečou“ do obecního 
rozpočtu a také místních spolků až miliony korun za programovací období) a Sdružení měst 
a obcí Východní Moravy (SMO VM). V těchto lokálních sdruženích se obec Březolupy, pří-
padně zástupce z naší obce, podílí na jejich přímém řízení, v RZM a MAS na pozici předsedy, 
u SMO VM ve správní radě. Tento vliv bychom chtěli pro naši obec zachovat i pro další roky.

Chceme nadále zodpovědně zastupovat naši obec i např. v Slováckých vodárnách a kanali-
zacích Uherské Hradiště, a. s., kde má obec Březolupy podíl a byla historicky při tom, když se 
rozhodovalo o privatizaci společnosti, a přispěla k tomu, že oproti Zlínským vodárnám se SVK 
UH překotně neprivatizovaly a společnost zůstala převážně v rukou obcí našeho regionu.

Nezávislí z Březolup II.
poř. příjmení věk povolání
1 Ing. Radek Berecka 51 provozně-tech. náměstek
2 Mgr. Pavel Hubáček 46 úředník
3 Bc. Petr Hromeček 23 student VŠ
4 Olga Rosíková 56 vedoucí prodejny
5 Tomáš Stašek 37 servisní technik
6 Josef Andrýsek 80 důchodce
7 Dalibor Žák 36 vedoucí skladu
8 Radovan Hovorka 39 dělník
9 Jaroslav Juřena 31 technik
10 Mgr. Jana Gregorová 51 ředitelka ZŠ
11 Rudolf Arnošt 64 důchodce
12 Ing. Radim Hubáček 54 projektant
13 Josef Hubáček 73 důchodce
14 JUDr. Stanislava Hoferková 63 advokátka
15 Stanislav Hovorka 75 důchodce
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Samostatnou kapitolu si zcela jistě zaslouží naše školství. Po mnoha letech došlo ke změně 
v podobě nové paní ředitelky (nastoupila do funkce 1. 8. 2022). I zde chceme poděkovat končící 
paní ředitelce Mgr. Miroslavě Chlachulové za její, dá se říci, celoživotní dílo. Nové paní ředitelce 
Mgr. Radmile Mikulincové chceme popřát hodně zdaru v její nové funkci. Rovněž bychom jí 
chtěli sdělit, že pokud nám k tomu dají březolupští voliči příležitost, chceme být nápomocni při 
zavádění případných nových pohledů na chod našeho školství, a to ať již na úrovni základní 
či mateřské školy, ale také v mimoškolní činnosti. První vlaštovkou je záměr paní ředitelky na 
zřízení přípravné třídy a ve shodě s ředitelstvím ZŠ a MŠ obcí připravovaný záměr na moderni-
zaci objektu ZŠ a MŠ. Zde se jedná především o záměr na modernizaci osvětlení, podlahových 
ploch, případně rekuperaci ve třídách, v oblasti školního (a také „důchodcovského“) stravování 
pak modernizaci gastro provozu a vyřešení výdejen jídlonosičů. Hlavním projektem nastávají-
cích let v oblasti školství je záměr na nadstavbu budovy základní školy, a to vše pro stávajících 
cca 200 žáků ZŠ a 75 žáků MŠ. 

Tento záměr, který se v současné době „kreslí“, řeší více potřeb v jednom. Jednak škola získá 
až 5 nových odborných učeben, a když se podaří, také cvičnou kuchyňku. Nové učebny budou 
nápomocny i větší možnosti půlení tříd, např. při výuce cizích jazyků. Následně bude možno 
přestěhovat 2. a dle početní síly jednotlivých ročníků možná i 1. třídu z budovy MŠ do hlavní 
budovy ZŠ. 

Uvolněná tedy bude min. jedna učebna na budově MŠ, která bude využita k navýšení ka-
pacity naší MŠ na cílových až 100 dětí, čímž by ve 4 třídách po 25 dětech byl stabilizován počet 
dětí nastupujících do 1. ročníku základní školy, v případě osvědčení pak i včetně přípravné třídy 
před 1. třídou ZŠ.

Samozřejmostí je pro nás i s ohledem na očekávané „infl ační“ problémy rodičů našich 
žáků udržet příspěvky, jako je školné, družinné či stravné, na co nejnižší úrovni. Školní kuchyň 
má naši podporu v oblasti zdravějšího vaření, které vidíme v přípravě pokrmů ze surovin, ne 
z polotovarů. 

I nadále budeme chtít, aby se naše škola zapojila do srovnávacích testů a výsledky přenesla 
do zkvalitnění své výuky. I nadále chceme podporovat přítomnost školního psychologa, patřič-
ný počet asistentů na naší škole a bohatou mimoškolní činnost. 

I nadále zůstává naším snem, aby žáci ve školní jídelně všechno snědli a také aby do naší 
školy nastoupil aprobovaný učitel tělocviku.

V oblasti zdravotnictví musíme přiznat, že do budoucna nemáme dobré zprávy. Bohužel se 
na samosprávu ze strany státu, školství, kraje a zdravotních pojišťoven převaluje velmi zásadní 
problém v podobě nedostatku pediatrů, zubařů, ale také obvodních lékařů. Již roky za našeho 
působení na obci vidíme např. od krajského úřadu grafy se stárnoucí populací aktivních lékařů. 
Stávající provoz na úrovni (dle mého názoru téměř před kolapsem) zatím zajišťují přesluhující 
lékaři v důchodovém věku. Ale i ti jednou skončí, obdobně jako tomu bude např. i u naší paní 
zubařky. Moc jí děkujeme za její mnoholetou službu pro naše občany a také za to, jak nám 
sdělila, že pokud ji zdraví nezklame, bude i nadále u nás ordinovat. Ale i dle jejích slov všechno 
má svůj konec a nejspíše během několika příštích let bude muset svou ordinaci v Březolupech 
zavřít. A přesto když čtete náš „volební“ program a měl bych slíbit, že zajistíme nového zubaře či 
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pediatra, slib pomalu přechází až v sen, že v Březolupech bude i nadále zubař a nejlépe i pediatr. 
Samozřejmě, že se pokusíme (a to ve spolupráci se stávající zubařkou již tak i činíme) sehnat 
náhradu, ovšem s vědomím toho, jak neúspěšně dopadají i ostatní obce v okolí i po republice, 
a to nabízejí „hory, doly“, to nevidíme vůbec růžově. 

Každopádně ovšem na středisku zachováme prostory pro zubní ordinaci podobně, jako 
máme prostorově připravenou ordinaci pro pediatra (v současnosti místnost Klubu důchodců, 
v případě nalezení pediatra jsme schopni, dá se říci, ordinaci přes noc zprovoznit). 

Zvažujeme také, pokud se nám nepodaří sehnat zubaře, zachovat zubní ordinaci alespoň v úrov-
ni ordinace dentální hygieny s případnou občasnou přítomností i zubního lékaře např. alespoň pro 
preventivní prohlídky apod. Navíc při následném nalezení zubaře v dalších letech je zprovoznění 
ordinace zubaře z úrovně vybavení pro dentální hygienu jednodušší než z holých místností.

V oblasti nakládání s odpady, chceme zachovat a dále rozvíjet systém úlev na poplatku za 
chování našich občanů (adresné třídění a nakládání s komunálním odpadem) tak, abychom 
dosáhli státem stanovených hodnot, abychom nemuseli razantním způsobem zvyšovat výši 
poplatku za odpady nad míru vyvolanou infl ací. V rámci nově připravovaného odpadové 
centra chceme zachovat možnost odevzdání bioodpadu a vytříděného stavebního odpadu. 
Rovněž bychom chtěli na zákonodárce vyvinout tlak, aby uznali a započítali bioodpad likvi-
dovaný i v domácích kompostérech, které vidíme jako nejlepší způsob nakládání s domovním 
bioodpadem.

V oblasti sociálních služeb chceme zachovat a rozvíjet stávající podporu seniorů v podobě 
vaření a případně i rozvozu obědů pro důchodce a spolupráci s uherskohradišťskou Charitou. 
Našim důchodcům pak chceme nabídnout možnost přestěhování se do výše zmiňovaného by-
tového domu Stará pošta II. tak, aby nástrahy stárnutí umocněné předpokládanou drahotou 
nejbližších let mohli lépe ustát. Samozřejmostí je např. půjčovna zdravotnických pomůcek, kte-
rou obec již pár roků provozuje.

Místní spolky. Zde se domníváme, že vedle již dlouhodobějších personálních problémů vy-
vstanou nové, také silně existenční problémy, spojené s již výše uváděnou infl ací a drahotou. 
Z tohoto důvodu chceme min. zachovat a spíše ještě zlepšit dotační systém pro naše spolky. 
V době ekonomické recese, kdy bude vše dražší, od energií, přes dopravu, ale i ostatní potřebný 
materiál a kdy na tom budou obdobně špatně i sponzoři našich spolků, kteří budou mít možná 
více starostí sami se sebou, než uvolňovat sponzorské dary, budeme navrhovat zvýšení příspěv-
ku na investiční akce z 1/3 až na 1/2 a rovněž bude muset dojít i k navýšení příspěvku obce na 
zajištění energií pro činnost „základen“ (klubovny, budovy apod.) našich spolků. 

Dovedeme si představit i speciální výši příspěvku na investiční akce, které mají za primární 
cíl snížení energetické náročnosti chodu jednotlivých místních spolků. Bude ovšem také záležet 
na možnostech obecního rozpočtu na straně příjmů a potřeb místních spolků.

Za samozřejmost v dnešní době považujeme rozvoj obecních webových stránek jako zá-
kladního pilíře oboustranné komunikace obce s veřejností. Chceme rozvíjet i facebookový pro-
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fi l obce primárně směrem z obce ven. Chceme motivovat zástupce místních spolků či organi-
zátory různých akcí v obci, aby nám poskytovali více informací o připravovaných akcích, ale 
také fotodokumentaci z průběhu akce, abychom mohli lépe prezentovat život v obci, ať již ve 
zpravodaji, na webu či v obecní kronice.

Nechceme si přivlastňovat zásluhy na tom, že u nás probíhají hody, fašank a podobné letité, 
ale i novější kulturní či sportovní akce. Každopádně mají naši podporu jak tyto starší, tak i nové 
a i ty nejnovější, ať již pořádané obcí (např. Vánoční jarmark pořádaný ve spolupráci se ZŠ), 
sborem pro občanské záležitosti (beseda s dříve narozenými, setkání jubilantů, vítaní občán-
ků) nebo místním spolkem (čarodějnice, Dukelský závod, rozsvěcování vánočního stromku, 
soutěžní zápasy sportovců, ploché dráhy, střelecké soutěže, moto burza, putování po altánech, 
setkání na hradě Šarově, Pohádkový les aj.). 

Ze zcela nových uvedu např. březolupské kino nebo přehlídku ochotnických divadelních 
souborů.

Domníváme se, že právě tyto akce dělají život v naší obci pestřejší, a nedovedeme si před-
stavit, že by se u nás nekonaly.

Vážení spoluobčané, vážení voliči,
snad jsem Vás výčtem toho, co vám chceme v případě našeho zvolení nabídnout, moc neza-

tížil a ani na nic důležitého nezapomněl.
Budeme rádi, když i na našich kandidátních listinách naleznete takové kandidáty, u kterých 

víte, že Vás nezklamou, že dokážou nadřadit zájem obce nad zájmy své, svého spolku či úzké 
skupiny obyvatel a že budou následně odpovědně vykonávat jim svěřený mandát zastupitele ku 
prospěchu nás všech. 

A pro případ, že naši kandidáti dostanou Vaši velkou důvěru, nebráníme se ani přijmout 
osobní odpovědnost a pokračovat na úrovni i těch nejvyšších obecních funkcí, tj. na úrovni 
starosty, místostarosty či radních.

Přeji nám všem u volební urny šťastnou ruku a zároveň si jménem obou kandidátek „Nezá-
vislí z Březolup I.“ a „Nezávislí z Březolup II.“ dovoluji předem poděkovat těm z Vás, co „sáh-
nou“ i po těch našich kandidátech.

za společné kandidátky Nezávislí z Březolup I. a Nezávislí z Březolup II. 
Ing. Petr Kukla a Ing. Radek Berecka, současný starosta a místostarosta obce

Technické sporty Březolupy, z. s.
Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vám představili kandidátní listinu Technických sportů Březolupy, 
z.s., a program, se kterým vstupujeme do komunálních voleb 2022. Nechceme Vás klamat 
nebo zaujmout prostřednictvím plánů a cílů, o kterých ze svých zkušeností víme, že jsou 
nesplnitelné. Chceme být svou prací přínosem pro rozvoj obce a  prospěch všech našich 
spoluobčanů. 
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V předchozím volebním období se podařilo splnit část z úkolů, které jsme si předsevzali, 
jiné zůstávají rozpracované a je naší prioritou je dokončit, stejně jako projekty a záměry, které 
jsou v souladu s naším programem. Část minulého volebního období byla také poznamenána 
řadou omezení a těžkostmi, kterými jsme snad dokázali projít ve Vašich očích se ctí.

Vždy jsme se chovali zodpovědně ve vztahu k rozpočtu obce, a  to je naší trvalou a zá-
kladní prioritou. Pomocí získaných účelových dotací se chceme pokusit připravit a realizovat 
projekty, které bude možné dále rozvíjet a které přinesou prospěch všem. 

V  minulých dvou volebních obdobích jsme měli v  řadách zastupitelstva tři zástupce. 
Z nich pokaždé jeden pracoval v radě obce a po jednom v kontrolním a fi nančním výboru. 
I v následujícím volebním období je naším cílem, aby v zastupitelstvu byli zastoupeni členové 
našeho spolku, kteří by aktivně prosazovali a podporovali obecní zájmy. Naší snahou bude 
získat zastoupení v radě obce, nebo v kontrolním a fi nančním výboru.

Jsme spolkem, který se významně podílí na rozvoji sportovní a  zájmové činnosti dětí 
a mládeže v obci. Působíme v oblasti technických sportů a činností, jakými jsou motocross, 
plochá dráha, modelářství, střelectví aj. Disponujeme stabilním zázemím a mnohaletými zku-
šenostmi vedoucích a trenérů. Jsme připraveni na spolupráci s vedením obce, školy i se spolky 
působícími v obci. 

Program, který bychom Vám chtěli představit, zachycuje problematiku, na kterou se chceme 
zaměřit.

Investiční akce, jejich příprava a realizace
Budeme podporovat přípravu a realizaci započatých a rozpracovaných akcí z předchozího 

volebního období.
• budování a rozvoj průmyslové zóny u ČOV a objektu inkubátoru řemesel (PIŘ) 
• hledat možnosti účelného využití budovy podzámčí a revitalizovat i jeho přilehlé plochy
• přípravu a realizaci projektu rozšíření kapacit bydlení – dostavba objektu KODUS – Stará 

pošta
• přípravu na realizaci projektu dostavby a rekonstrukce hasičské zbrojnice
• revitalizaci plochy původního parkoviště mezi školou a farou s cílem zvýšit komfort a bez-

pečnost parkování 
• úpravu odstavné plochy u lávky vedoucí k restauraci Koliba – mezi komunikací a potokem

Rozvoj bydlení a infrastruktury
Podpoříme investice sloužící ke zlepšení kvality a rozvoje bydlení, projekty rozvoje a péče 

o obecní prostor (parky, místa pro odpočinek, dětská hřiště), občanskou vybavenost a  infra-
strukturu. 
• rozvoj systému dotací a podpor občanům v naší obci (sociální, stavební, péče aj.). Chceme 

přispět ke stanovení a rozšíření jasných, dlouhodobě platných pravidel spolufi nancování sítí 
pro stavebníky. 

• přípravu a realizaci projektu místní energetické koncepce (MEK), rozvoj fotovoltaiky v obci 
a  zajistit možnost odborných nezávislých konzultací pro občany v  souvislosti s  řešením 
MEK
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• vybudování nového odpadového centra, budeme se zabývat možnostmi, jak zvýšit obsluž-
nost a dostupnost pro naše starší spoluobčany po přemístění sběrného dvora

• rozšiřování sítě monitorovacích prostředků a možnost jejich efektivního a koncepčního vy-
užívání 

Škola a předškolní zařízení
Naší trvalou prioritou je věnovat pozornost škole a předškolnímu zařízení. V součinnosti 

s jejím vedením řešit stav vybavení, modernizaci, vlastní projekty, vzniklé problémy, dostateč-
nost kapacity a další rozvoj.
• příprava a realizace stavebních úprav objektů školy a školky 

Informace o realizovaných projektech a jejich dostupnost
Chceme obnovit a  udržovat trend prezentace připravovaných projektů občanům formou 

vizualizací a  zároveň poskytnout dostatečný prostor k  věcným připomínkám občanů ve fázi 
přípravy projektů.

Soběstačnost obce při řešení mimořádných událostí menšího rozsahu
Podporujeme dlouhodobě zvýšení soběstačnosti obce při řešení mimořádných situací, za-

jištění základní pomoci občanům při těchto událostech a jejich bezpečnosti. 
• zajištění potřebného technického vybavení v  obci, připravenost členů požární jednotky 

JSDHO, jejich školení, vybavení, vznik technického zázemí a pořádání kurzů první pomoci 
pro občany a členy spolků v obci

Sport a volnočasové aktivity v obci
Budeme podporovat aktivity místních složek, spolků i jednotlivců v oblastech kultury, spor-

tu, folklóru, práce s mládeží a dětmi v obci, uplatňovat a rozvíjet osvědčený systém dotací z roz-
počtu obce spolkům.
• rozšiřování sítě cyklostezek a možnosti napojení na jiné obce, jednat s představiteli těchto 

obcí, ale i s občany
• rozvoj sportovního areálu ve středu obce, rozšíření sportovišť a  jeho vybavenost novými 

tribunami 
• pokračovat v pořádání AUTO-MOTO BURZY a podílet se na vytváření koncepce úprav 

okolí plochodrážního stadionu, fotbalového hřiště a  na úpravě obslužného prostoru pro 
provoz STK

Oblast životního prostředí
Za důležitou považujeme péči o obecní prostor (parky, stromy aj.), dokončení projektu ob-

novy zámeckého parku a výsadbu stromů za kácení v parku před Jednotou. Preferujeme cílenou 
péči o stromy s odborným nezávislým dohledem nad nimi.
• péči o lokalitu rybníka Hluboček a rozvoj odpočinkové zóny v jeho okolí v souladu s pod-

mínkami dotace jeho úprav
• rozvoj odpadového systému v obci a větší informovanost občanů v této problematice 
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Historie a památky v obci, kultura
Budeme podporovat aktivity posilující zájem občanů o historii obce a její památky, o ucho-

vání, podporu a rozvoj tradičních lidových zvyků v obci (Březolupské krojované hody s právem, 
dozvuky, fašank a jiné) a pořádání kulturních akcí v obci. 

Vážení spoluobčané,
pokud Vás zaujaly některé z  bodů našeho programu nebo někteří kandidáti, podpořte 

prosím svými hlasy. Budeme usilovat o to, abychom splnili vše, k čemu jsme se zavázali. 
za Technické sporty Březolupy z. s. Ing. Jaromír Janát, 

Ing. Marek Michalík, Mgr. Pavel Mizera 

Technické sporty Březolupy z. s.
Kandidáti – všichni bez politické příslušnosti:
1. Zdeněk Jančara 51 let OSVČ
2. Ing. Jaromír Janát 57 let analytik/programátor
3. Ing. Marek Michalík 37 let programátor
4. Mgr. Pavel Mizera 36 let IT vývojář
5. Ing. Bronislav Šopík 41 let podnikatel
6. Zdeněk Vojtík 57 let nezaměstnaný
7. Ing. Zuzana Hovorková 37 let manager
8. Jaroslav Gavenda 62 let OSVČ
9. Radek Ondrašík 48 let technik výroby
10. Pavel Řezníček 50 let elektrotechnik
11. Jakub Sentl 35 let servisní technik
12. Martin Gavenda 34 let dělník
13. Jiří Michalík 62 let dělník
14. Jan Hubáček 57 let OSVČ
15. Ing. Zdeněk Andrýsek 57 let zkušební technik
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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 obča-
nům. Pro případné dotazy a připomínky prosíme, využívejte i nadále stávajících kontaktů – telefon: 
572 580 116,  e-mail: obec@brezolupy.cz. https://www.facebook.com/ObecniUradBrezolupy

Na stránkách www.brezolupy.cz je možnost zdarma inzerovat prodej, pronájem, kulturní 
akce atd. Pokud se nechcete registrovat, můžete využít i rychlou možnost vložení své informace/
inzerce formou diskusního příspěvku.

Tenisový kurt v kempu má nový způsob rezervace. Nově si jej budete moci kurt zarezer-
vovat online přímo na stránkách obce www.brezolupy.cz – rezervace kurtu. 

Záznam rozhlasového hlášení v obci Březolupy je možno poslechnout na telefonním čísle 
776 343 285.

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 15.00–17.30 hod., dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora a za příznivého 
počasí v čase 17.30 –18.00 hod. můžete využít skládku a kompostoviště.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v  Uherském Hradišti se letos uskuteční 
v termínu 10. 9. a 11. 9. 2022.
Odjezd autobusem v sobotu 10. 9. 2022: 
-  8.05 hodin Březolupy (zastávka ČSAD Březolupy, zámek)
-  8.10 hodin Březolupy (zastávka ČSAD Březolupy, Zápolí)

V sobotu 10. 9. 2022 se uskuteční zájezd do slovenských Brezolup. Více informací na webo-
vých stránkách obce.

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

Sběrný dvůr bude ve středu 28. 9. 2022 OTEVŘEN, i když je státní svátek. 
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Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 22. 11. 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.

Ve SBĚRNÉM DVOŘE bude od 1. 10. 2022 připraveno poděkování za zimní údržbu 
chodníků – na výběr je tradičně: set koště + lopata (plastová nebo hliníková), sud na posyp 
nebo popelnice 120 l.

Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční ve  4. čtvrtletí roku 2022 
v těchto termínech: 27. 10., 25. 11., a 29. 12. 2022.

Svoz tříděného odpadu od vašich RD proběhne ve čtvrtek 27. 10. 2022.

Vývoz komunálního odpadu proběhne v pátek 28. 10. 2022, i když je státní svátek. 

Hody se uskuteční v sobotu 15. 10. 2022 a dozvuky proběhnou v sobotu 22. 10. 2022.

Kladení věnců k památníku T. G. Masaryka k příležitosti výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu se uskuteční ve čtvrtek 27. 10. 2022. 

 
Poplatek za odpady na rok 2022 – poplatek je možné zaplatit v  hotovosti v  pokladně Obec-

ního úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ) nebo převodem na účet obce č. 1543047379/0800 
(variabilní symbol je č. p. vašeho RD). Splatnost poplatku byla do 1. 7. 2022. Preferujte platbu 
PŘEVODEM. Děkujeme.

Poplatek za psa na rok 2022 je možné zaplatit v  hotovosti v  pokladně Obecního úřadu Březo-
lupy (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.

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 je 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 

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