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Slovo na úvod

V předpovědích počasí se začaly objevovat první zmínky o sněhových nadílkách a to je neklam-
né znamení, že se blíží i čas vánoční a čas konce jednoho a začátku druhého z roků.

Než se ale dostanu k přáním a poděkováním s tímto obdobím spojeným, dovolím si nejprve jen 
krátce vrátit i k zářijovým komunálním volbám.

Dovolím si nejprve, vedle poděkování všem voličům, kandidujícím a osobám volby zajišťující za 
jejich účast, poblahopřát všem zvoleným ke zvolení. Přeji jim hodně zdaru a úspěchu při vedení naší 
obce v následujících letech. Stejně tak Vás chci za zastupitelstvo a také za užší vedení obce v podobě 
rady obce, místostarosty a starosty všechny ujistit, že budeme k rozhodování a směřování naší obce 
přistupovat – s ohledem na rozvoj a potřeby celé naší obce – odpovědně a spravedlivě.

Jak jistě víte, máme celkem pět nových zastupitelů, z  toho tři bez předchozích zkušeností 
s funkcí zastupitele, a jednoho nového radního, což se domnívám, že je z pohledu přirozené obmě-
ny v pořádku. Při uvedení této skutečnosti si dovolím velké poděkování těm, kterým se nepodařilo 
obhájit svůj zastupitelský mandát, za jejich práci v předcházejícím či i předcházejících volebních 
obdobích.

Zvláštní poděkování pak panu exzastupiteli Josefovi Andrýskovi, který pracoval na různých 
úrovních ve prospěch naší obce desítky let, a snad Vás potěším, že jsme se s ním domluvili, že nám 
dále z pozice předsedy stavební komise povede náš stavební archiv.

Tento svůj volební koutek bych ukončil připomenutím termínu dalšího volebního klání, tento-
krát prezidentského, které bylo stanoveno na 13. a 14. ledna 2023, druhé kolo pak o 14 dní později 
(více info v jiném článku).

A nyní zpátky k těm sněhovým nadílkám, které u nás bohužel (někdy musím říct i bohudík) 
nejsou zas až tak veliké.

Chtěl bych Vám popřát pohodové prožití blížících se vánočních svátků. V dnešní – z pohledu 
ekonomického či z pohledu války téměř za našimi humny – těžké době si prosím uvědomme, že svět 
má i jiné hodnoty, a važme si jich a pečujme o ně.

Mnohdy si je ani neuvědomujeme, a až zjistíme, že už je nemáme, bývá už pozdě. Mám na mysli 
především rodinné, ale také např. sousedské, spoluzájmové či spolupracovnické vztahy. A byť nejsem 
nepříznivec moderních technologií, fyzický rozhovor z očí do očí nebo podanou ruku na přivítání či 
rozloučení žádná sociální síť nenahradí, byť je samozřejmé, že mnohdy jiná možnost není.

No a v době po vánočních svátcích, plné hodnocení a plánování spojených s novým letopočtem, 
Vám přeji spokojený pohled do minulého a úspěšný nejen pohled do budoucna.

Ti, kteří budou mít nějaké to předsevzetí nebo nějaký ten jednoznačný životní úkol či cíl, jako je 
např. svatba, maturita či kolaudace jejich domu, přeji jeho naplnění a samozřejmě všem nám s no-
vým rokem 2023 také hodně štěstí a zdraví.

Využiji také příležitosti k poděkování všem těm, kteří pomohli na různých úrovních od zastupi-
telů, zaměstnanců, spolků či spoluobčanů obci Březolupy jako i celé březolupské komunitě v uply-
nulém roce, a dovolím si vyslovit přání, aby tomu tak bylo i v roce příštím.

Přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce

V období září až listopad 2022 se konala dvě zasedání zastupitelstva obce Březolupy, a to 
dne 14. 9. a 19. 10. 2022. Zastupitelstvo v září se konalo v zámku a ustavující zastupitelstvo 
pro nové volební období 2022 až 2026 pak v říjnu v budově víceúčelové haly.

Zastupitelstvo dne 14. září 2022 schválilo:
• Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1. 1. 2023 do doby schválení 

nového rozpočtu obce pro rok 2023.
• Výroční mimořádné odměny za rok 2022 pro starostu a neuvolněné zastupitele ve výši jejich 

hrubé měsíční odměny.
• Výroční odměny, resp. fi nanční dar za rok 2022, pro zaměstnance obce, účinkující a spolu-

pracovníky obce.
• Koupi pozemků (částice pozemků p.č. 4554, p.č. 4555 a p.č. 4556 k.ú. Březolupy) pod a nad 

plánovanou točnou na místní komunikaci Žleby o celkové výměře přibližně 400 m² a vý-
kupní ceně 500 Kč/m².

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 
opatření č. 6/2022, 7/2022 a č. 8/2022.

• Hodnotu ekobodu ve výši 6 Kč a výši poplatku za svoz popelnic bez úlev na rok 2023 ve výši 
770 Kč na poplatníka.

• Změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 9/2022.

Zastupitelstvo dne 14. září 2022 vzalo na vědomí:
• zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání;
• plán inventur obecního majetku pro rok 2022;
• kontrolní zprávy fi nančního a kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2022;
• informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí;
• záměr na směnu pozemků pod a za točnou na MK Horní Šraňky;
• upřesnění příjemce dříve schváleného daru pro Ukrajinu;
• dotační projekt na umístění fotovoltaických elektráren i na objekty: hala, zdravotní středis-

ko, ZŠ a MŠ.

Zastupitelstvo dne 19. října 2022:
• Schválilo pracovní předsednictvo: Ing. Petra Kuklu a Ing. Radka Berecku.
• Schválilo volebně-mandátovou a  zároveň návrhovou komisi ve složení: JUDr. Stanislava 

Hoferková, Ing. Jaromír Janát a Dana Šohajková.
• Stanovilo počet volených místostarostů: jeden místostarosta.
• Stanovilo počet členů rady obce: 5 členů.
• Určilo funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: funkce starosty.
• Schválilo volební řád pro volbu starosty, místostarosty a radních obce Březolupy.
• Zvolilo starostu: Ing. Petra Kuklu.
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• Zvolilo místostarostu: Ing. Radka Berecku.
• Zvolilo další členy obecní rady: JUDr. Stanislavu Hoferkovou, Mgr. Pavla Mizeru, Ing. Jaro-

míra Janáta.
• Schválilo zřízení fi nančního a kontrolního výboru a zvolilo Mgr. Pavla Hubáčka jako před-

sedu fi nančního výboru a Ing. Marka Michalíka jako předsedu kontrolního výboru zastupi-
telstva obce.

• Schválilo a vydalo jednací řád zastupitelstva obce Březolupy.
• Schválilo podání žádosti o dotaci „SO 01.1 Rekonstrukce MK Čístré, Březolupy“ v rámci vý-

zvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu MMR ČR Podpora 
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul Podpora obnovy místních komunikací.

• Schválilo, na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním zně-
ní, a ustanovení §  35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v aktuálním znění, stanovení pana Ing. Petra Kukly, starosty obce, určeným 
zastupitelem pro územní plánování.

• Schválilo výši měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo dne 19. října 2022 vzalo na vědomí:
• předpokládaný termín konání dalšího veřejného zasedání zastupitelstva ve středu 14. 12. 

2022 od 17 hodin na zámku č.p. 90.

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.

Dne 26. října 2022 zasedala poprvé rada obce v novém složení po volbách. Čtyři členové 
zůstali stejní: Ing. Petr Kukla (starosta), Ing. Radek Berecka (místostarosta), JUDr. Stanislava 
Hoferková (radní) a Ing. Jaromír Janát (radní). Nově nahradil Mgr. Pavel Mizera na pozici rad-
ního Stanislava Bařicu.
Z činnosti v období od 10. srpna do 2. listopadu roku 2022 uvádíme výběr těch nejdůleži-
tějších:
1. Seznámila se s vyčíslením dodatečných projekčních prací stavby „Zajištění stability místní 

komunikace Horní Šraňky“ ve výši 9000 Kč (bez DPH), bylo nutné z důvodu požadavku 
EG.D na přeložku sloupu NN. Nová celková cena PD je ve výši 133 100 Kč (vč. DPH).

2. Seznámila se s žádostí o přidělení bytu 2+1 nebo 3+1. Obec v současné době žádný takový 
byt nemá k dispozici, žádost bude zařazena do pořadníku. Žadateli bylo doporučeno kon-
taktování sociálních služeb pro zajištění jeho bydlení.

3. Schválila žádost společnosti LUNAPARKY o povolení pouťových atrakcí v roce 2023 (pouť 
bude 20. srpna 2023).
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4. Schválila žádost o proplacení příspěvku na výstavbu RD po demolici ve výši 115 000 Kč po 
kolaudaci nového RD Březolupy.

5. Schválila navrženou darovací smlouvu s Charitou Uherské Hradiště, výše daru 25 000 Kč je 
v rozpočtu obce pro letošní rok.

6. Schválila dodatečné práce na akci „Využívání srážkových vod – Březolupy zámek a Zdravot-
ní středisko“ s cenou 166 990,33 Kč (vč. DPH). Práce byly provedeny na propojení nádrží 
v zámeckém parku s BUS terminálem a položení optické sítě. Práce provedl zhotovitel za-
kázky, fi rma TUFÍR, spol. s r.o., Kunovice.

7. Schválila dodatečné projekční práce akce „Rekonstrukce historického parku v Březolupech: 
1. a 2. etapa“, které byly nutné z důvodu rozdělení etap a zpracování RDS. Celková výše je 
12 000 Kč, zpracovatel PD Ateliér Koenig, Uherské Hradiště.

8. Schválila cenu za prodej starých textilií z víceúčelové haly. Cena za závěsy z přísálí (kvalitněj-
ší materiál, samet apod.) byla stanovena ve výši 500 Kč/m².

9. Souhlasila se zřízením stání podél MK Drahy. Stání bude nezpevněné, bude zamezeno sté-
kání vody na MK a silniční obrubník bude snížen odbornou fi rmou.

10. Souhlasila jako zřizovatel s  účastí Základní školy a  Mateřské školy Březolupy v  projektu 
„Šablony I.“ v ZŠ a MŠ Březolupy z Operačního programu Jana Amose Komenského. Finan-
cování projektu bude formou nevratné fi nanční pomoci (dotace), a to v plné výši rozpočtu 
projektu. Finanční prostředky budou škole poskytnuty formou ex-ante platby ve výši 100 % 
schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu. Realizace bude v období od 1. 9. 2022 
do 31. 12. 2024.

Putování po altánech
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11. Schválila návrh vedoucí školní jídelny na navýšení ceny stravného v jídelnách ZŠ a MŠ z dů-
vodu rostoucích cen potravin a energií. Navýšení u žáků bude 2 Kč, u dospělých 3 Kč.

12. Schválila nabídky fi rmy Andrysík, Uherský Brod, na renovaci písma na pomníky rytíře 
z Holle v ceně 4500 Kč (vč. DPH).

13. Schválila Směrnici 1/2022 k provádění inventarizace majetku a závazků a Plán inventur pro 
rok 2022.

14. Projednala dodatečné stavební práce v  zámeckém parku – vybudování přístupu z parku 
k MK Nad Zámkem. Na základě rozhodnutí zastupitelstva proběhlo na rozšířené radě hlaso-
vání o způsobu napojení s výsledkem: 5 pro rampu, 4 pro schodiště. Starosta zajistí vyčíslení 
prací ve variantách gabion a zídka. Předpoklad realizace 2022–2023.

15. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce upřesnila garance pro pořadatele hodů a dozvuků 
následovně: Obec garantuje pokrytí všech objektivních ztrát z pořádání této akce za doložení 
obcí vyžádaných dokladů a při dodržení obvyklých cen a postupů ze strany pořadatele.

16. Schválila přesun fi nancí u akce „Inženýrské sítě PIŘ PZ ČOV“ ve výši cca 1,2 mil. Kč bez 
DPH z objektů nezpevněné plochy, kanalizační potrubí, zemní práce, stabilizace a jiné drob-
né práce na objekt vsakovací zařízení.

17. Schválila souhlas s čerpáním pojistné smlouvy č. 155334187 s Generali Českou pojišťovnou, 
a.s., k pojistným událostem č. 7000635257 a 7000629235 na účet p. o. Základní škola a Ma-
teřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště.

18. Schválila přesun 3 mil. Kč z termínovaného vkladu na spořicí účet a případně na běžný účet 
pro platby dodavatelských faktur a jiných potřeb obce.

19. Proběhla schůzka členů rady obce s bývalou ředitelkou ZŠ a MŠ Březolupy. Na ní zá-
stupci obce poděkovali paní ředitelce za dlouholetou práci s dětmi a mládeží. Dále byly 
probrány výsledky kontroly ČŠI, která proběhla na základě stížnosti jednoho z rodičů 
na výuku ve 2. třídě ZŠ ve II. pololetí školního roku 2021–22 po dobu absence třídní 
učitelky. Dále bylo diskutováno o probíhajícím soudu o náhradu zdravotní újmy bývalé 
žákyně.

20. Na základě pověření zastupitelstva obce rozhodla o zaslání částky 100 000 Kč na pomoc 
Ukrajině organizaci Charita Uherské Hradiště, a to na projekt zaměřený na koordinaci ak-
tivit pro uprchlíky z Ukrajiny na území Slovácka. Jedná se o škálu aktivit a akcí směřujících 
k lepší integraci a vnímání uprchlíků z Ukrajiny v rámci regionu.

21. Vyhodnotila doručené nabídky do výběrového řízení akcí „Březolupy – vodovodní řad 
III.-1“ a „Březolupy – prodloužení vodovodního řadu X“. Nejvýhodnější nabídku podala fi r-
ma PROMONT Uh. Hradiště, s.r.o., s cenami 489 997,96 Kč a 324 878,05 Kč (obě vč. DPH).

22. Schválila žádost o proplacení příspěvku na výstavbu RD po demolici ve výši 115 000 Kč pro 
nový RD Březolupy.

23. Schválila zadání statického posudku na zesílení ocelových vazníků střechy víceúčelové haly 
pro vybudování FVE. Práce v ceně 12 000 Kč (bez DPH) budou zadány Jindřichu Navrátilo-
vi, Uh. Hradiště.

24. Rozhodla o  zadání dotačního managementu pro opakovanou žádost na akci MK Čístré 
u fi rmy ND agentura Zlín, s.r.o. Celková cena bude 1990 + 5 % z max. 45 000 + 5990 + 5990 
+ 3 990 = max. 45 000 + 17 960 Kč (bez DPH).
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25. Firma EKOBEEF, s.r.o., Nedachlebice podala žádost o pronájem obecních pozemků v lánu 
za cenu 3500 Kč/ha. Vzhledem k tomu, že cena nájmu od současného nájemce je pouze 
mírně nižší (3250 Kč/ha), její pravidelné valorizaci, výpovědní lhůtě a především dobrým 
zkušenostem a spolupráci, a to na celém našem katastrálním území, rozhodla rada, že nájem 
pozemků ponechá u současného nájemce, fi rmy AGROLSTAT, s.r.o., Blatnice.

26. Schválila zveřejnění záměru o smlouvě budoucí o dlouhodobém užívání budoucí nemovi-
tosti, připravované stavby „Tréninkový sál – nástavba 2. NP šaten pro sportovce“ místním 
spolkem SK Březolupy, z.s.

27. Prodiskutovala výsledky kontroly ČŠI, která proběhla na základě stížnosti jednoho z rodičů 
na výuku ve 2. třídě ZŠ ve II. pololetí školního roku 2021–22 po dobu absence třídní učitelky. 
Rozhodla o přijatých opatřeních.

28. Vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Březolupy za školní rok 2021–22.
29. Rozhodla o navýšení mezd obecních zaměstnanců od 1. 1. 2023 o 10 % z důvodu velké in-

fl ace. Další případné navýšení bude zváženo od 1. 7. 2023.
30. Schválila aktualizaci dokumentu Plán zimní údržby místních komunikací ve verzi 10/2022, 

podle níž se bude zajišťovat údržba těchto komunikací v nastávajících zimních obdobích.
31. Rozhodla o objednání opravy plynového kotle v budově ZŠ v ceně 48 400 Kč (bez DPH), 

práce budou fakturovány ZŠ.
32. Jmenovala komise rady obce pro nové volební období a jmenovala předsedy těchto komisí: 

stavební – předseda pan Josef Andrýsek, pro investiční záměry – Ing. arch. Martin Špiller, 
kulturní – předsedkyně Mgr. Barbora Němečková (zároveň členkou pro občanské záležitos-

Kladení věnce u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa
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ti), pro občanské záležitosti – předsedkyně Mgr. Radmila Mikulincová, sportovní – předseda 
Mgr. Pavel Hubáček. Komise zahájí svou činnost od 1. 11. 2022.

33. Projednala žádost Klubu leteckých modelářů a schválila změnu účelu užití, nově bude částka 
10 000 Kč využita pro obnovu materiálu a vybavení klubu.

34. Společně se zástupci vedení ZŠ, MŠ a školní jídelny seznámila a projednala návrh rozpočtu 
na rok 2023, střednědobý výhled do roku 2025 a předpokládané plnění rozpočtu za 2022 
a první dva dokumenty po drobné úpravě doporučila ke zveřejnění.

35. Projednala se zástupci ZŠ a MŠ další záležitosti: systém motivace důchodců pro neodhla-
šování obědů, opravu vstupní branky k budově MŠ, plnění projektů šablony a konkurz na 
nového školníka.

36. Schválila právo užívání závěsného odznaku při občanských obřadech a významných pří-
ležitostech pro Ing. Petra Kuklu, Ing. Radka Berecku a JUDr. Stanislavu Hoferkovou a pro 
všechny tři i právo oddávat. Dále schválila právo užívání závěsného odznaku při slavnost-
ních příležitostech pro Mgr. Radmilu Mikulincovou a Mgr. Barboru Němečkovou.

37. Schválila konečné vyúčtování akce „Rybník Hluboček, společná prezentace dědictví Březo-
lup a Brezolup“. Poskytovatelem dotace nebylo uznáno proplacení DPH u neplátce DPH, po 
využití jiných uznatelných nákladů bude dotace snížena o 39 860 Kč.

38. Projednala stížnost na loveckého psa, který se volně pohyboval před domem a usmrtil men-
šího psa plemene Yorkshire, který byl na vodítku. Bylo podáno trestní oznámení, obec vyčká 
na výsledek soudu. Starosta kontaktuje majitele loveckého psa a projedná s ním systém za-
bezpečení jeho psa, aby nemohl napadnout jiné další zvíře nebo člověka.

39. Seznámila s  návrhem na směnu pozemků s  obcí v  místě hranice mezi jeho pozemkem 
a místními komunikacemi. Je třeba dořešit nejen stávající smluvní vztahy, ale i umístění vý-
hyben, které bude nutné zřídit při rekonstrukci komunikace.

40. Schválila podmínky pro nájem míst v novém kolumbáriu na hřbitově s kapacitou 20 míst šíře 
60 cm pro 3 urny. Cena bude odstupňována podle řad kolumbária od 14 400 do 20 700 Kč za 
místo s odpisem na max. 10 let. Samostatně bude fakturováno provedení písma v jednotném 
fontu, vystrojení místa (např. lampička) a nájemné. Současně rozhodla, že budou tato místa 
nabízena i žijícím nájemcům. V případě odprodání většího počtu míst rada rozhodne o zříze-
ní druhé stěny s kapacitou 20 míst o šíři 40 cm. Stavební příprava i pro tuto stěnu je již hotova.

41. Schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení elektrické přípojky NN – „Březolupy, Luna-
park“ pilíř SS 200 na p.č. 201/1 v k.ú. Březolupy se společností EG.D a.s. s cenou 2000 Kč (bez 
DPH).

42. Neschválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení elektrické přípojky NN – „Březolupy, 
Šebesta“ na p.č. 1399/13 v k.ú. Březolupy se společností EG.D a.s. Po vyhodnocení stavu 
stávající, v podstatě nové vzdušné přípojky pro tuto parcelu, po vyhodnocení polohy ostat-
ních podzemních inženýrských sítí a s vidinou toho, že se bude v řádu několika příštích let 
překládat veškeré vzdušné vedení NN do země, navrhuje rada ponechat na dožití stávající 
vzdušnou přípojku a podzemní řešení vyřešit při překládce vzduch – země celé této ulice.

43. Schválila účast zástupců obce na mši svaté za zastupitele, která proběhla v Topolné, a vybavi-
la je vhodnými prezentačními dary s motivy obce a fi nanční hotovostí 1000 Kč.

Ing. Radek Berecka, místostarosta
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Letošní investiční akce a výhled na 2023
Vážení spoluobčané, 

rád bych Vás seznámil s významnějšími investičními akcemi končícího roku a pokusil se 
také o výhled na rok 2023 a roky příští.

Nejprve tedy poohlédnutí za rokem 2022. Kromě prací na přípravě projektu pro příští roky 
proběhly v letošním roce tyto větší akce.

U zámku a také za zdravotním střediskem byly vybudovány podzemní nádrže pro zachytá-
vání dešťové vody. Tuto vodu obec využívá pro zalévání výsadeb různě po obci, ať už se jedná 
o zeleň kolem polních cest, v biokoridorech či také v rámci BUS terminálu.

Rovněž i další vetší projekt letošního roku – Rekonstrukce zámeckého parku – využívá tyto 
nádrže.

V rámci toho projektu vznikají v parku chodníčky z mlatu, najdeme zde dvě nové lávky přes 
vodoteč, nové lavičky, desítky nově vysázených stromů a stovky keřů a květin. Hotovo má být 
začátkem příštího roku.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Březolupy dne 19.10.2022 byli zvoleni zástupci obce 
pro volební období 2022 – 2026.

JUDr. Stanislava Hoferková (radní), Bc. Petr Hromeček, Jaroslav Šuranský, Mgr. Radmila Miku-
lincová, Zdeněk Jančara, Ing. Miroslava Batoušková, Ing. Radek Berecka (místostarosta), Mgr. 
Pavel Hubáček, Ing. Marek Michalík, Mgr. Barbora Němečková, Ing. Jaromír Janát (radní), Jana 
Mašková, David Faltýnek, Mgr. Pavel Mizera (radní), Ing. Petr Kukla (starosta). 
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Obě tyto akce byly dotačně podpořeny ze Státního fondu životního prostředí.
V  zámeckém parku byla rovněž dopojena první část obecní optické sítě, která zajišťu-

je internet v území přibližně mezi kempem a zámkem. V případě, že máte zájem se na tuto 
obecní optickou síť napojit, kontaktujte prosím provozovatele, fi rmu UnArtel (774 556 361, 
slovacko@unartel.cz, www.unartel.cz).

V okolí čistírny odpadních vod se právě fi nišuje na nových inženýrských sítích. Nově budo-
vaný vodovod, kanalizace a účelová komunikace budou sloužit jak pro plánovaný Podnikatelský 
inkubátor řemesel, tak i pro ostatní podnikatelské záměry v této lokalitě.

V části obce Remíza se zrealizovalo prodloužení kanalizace pro rodinný domek a následně 
i pro další prodloužení do této lokality.

Snad ještě do konce roku budou na střechách bytových domů Stará pošta i Místní hospo-
dářství instalovány první obecní fotovoltaické elektrárny, pro tentokrát s využitím dotace Nová 
zelená úsporám. Tento projekt je první z výstupu zpracovávané Místní energetické koncepce, 
která napovídá, jakým směrem naše obec může v energetické oblasti jít.

Na místním hřbitově bylo zprovozněno kolumbárium, přesněji řečeno jeho 1. etapa. Tato 
nová urnová stěna byla zrealizována při budově márnice. Rada obce rozhodla o možnosti pro-
nájmu těchto urnových míst, a to i předem. Zahájení příjmu žádostí o pronájem předem bylo 
stanoveno na pondělí 2. 1. 2023. Více informací ke kolumbáriu a pronájmu najdete v  jiném 
článku tohoto zpravodaje.

V letošním roce bude dokončen strategický rozvojový dokument s názvem Místní ener-
getická koncepce obce Březolupy, která nám napoví, jakým směrem by se mohla ubírat naše 
obec, resp. celé naše území v oblasti nakládání s energiemi. Při naplňování tzv. MEKu ovšem 
bude záležet i  na nové energetické komunitní legislativě, která se v  současné době teprve 
připravuje.

V letošním roce jsme měli opakovaně podanou dotační žádost na rekonstrukci místní ko-
munikace a chodníku Čístré. Bohužel jsme byli jako téměř sedmistí náhradníci neúspěšní a po-
kusíme se podat v pořadí již třetí žádost pro rok 2023. Uvidíme, jak dopadneme.

Než se plně vrhnu na plány pro rok 2023 a další, musím uvést, že jistě víte, že i u nás máme 
od září nové obecní zastupitelstvo. A o tom, co se bude pro roky příští realizovat či připravovat, 
bude rozhodovat. Berte tedy následující informace jen jako možnosti, kterým směrem by obec 
mohla jít, tak jak to vidělo a připravilo zastupitelstvo předcházející.

V  letošním roce jsme podali žádosti o  dotace na následující projekty s  předpokládanou 
realizací již v roce 2023. Jedná se o nové odpadové centrum na stávající skládce, kam by se mělo 
vedle sběrného dvora z podzámčí přestěhovat i zázemí obecních pracovníků.

Podali jsme také žádost o dotaci na nástavbu a přístavbu základní školy o celkem 4 odborné 
učebny, včetně kabinetů a dalšího zázemí. Tento projekt by měl přispět k lepšímu dělení tříd při 
odborné výuce, měl by zlepšit také nakládání s jídlonosiči např. i při vaření pro důchodce a v ne-
poslední řadě také umožnit přestěhovat 1. a 2. třídu z objektu mateřské školy a v uvolněných učeb-
nách vznik další třídy mateřské školy s cílovou kapacitou naší MŠ ze stávajících 72 na 100 dětí.

Pro příští rok máme také dotační želízko v ohni podáno na nástavbu II. NP nad kabinami 
sportovního klubu. Toto druhé patro bude spojeno i s víceúčelovou halou a bude moci být vyu-
žíváno vedle sportovních aktivit sportovního klubu také jako malý sál pro naši halu.
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Ve spolupráci se sportovním klubem, technickými sporty a ZŠ máme podán také další do-
tační projekt, a to na nové tribuny, plochu s umělou trávou za brankou a atletickou dráhu u fot-
balového hřiště a ploché dráhy.

K realizaci bez dotace jsou připraveny dva vodovody, a to prodloužení nad zámeckým par-
kem pro odpadové centrum a také v části Nad Uličkou pro bývalou truhlárnu.

Z předcházejících let budeme dále pokračovat v přípravě rozšíření bytového domu Stará 
pošta. II. etapou jeho výstavby by mělo vzniknout až 18 nových jednopokojových bytů (přes-
něji 1+kk s  příslušenstvím), které stejně jako v  I. etapě chceme přednostně nabízet našim 
seniorům.

Rovněž II. etapa dostavby kanalizace by měla v roce 2023 získat stavební povolení, stejně 
jako projekt Dopravní stavby 2021, řešící rekonstrukci místní komunikace Pod kopcem, U hřbi-
tova, Faltýnkova ulička, malá Kozina a horní Žleby.

Podobně, tj. stavebním povolením v roce 2023, snad dopadne i projekt na stabilizaci svahu 
u místní komunikace mezi spodními a horními Šraňkami.

V přípravě máme také další fotovoltaické elektrárny na dalších objektech, jako je ČOV, zdra-
votní středisko, hala, ZŠ a MŠ.

Po dvou neúspěšných podáních budeme i v roce 2023 podávat žádost o dotaci na výstavbu 
nové hasičské zbrojnice.

Tolik tedy malé shrnutí toho, co bylo a co možná bude. Vše samozřejmě dále záleží mimo 
jiné na získání fi nančních prostředků a také na vůli zastupitelstva, která bude známa až v únoru, 
kdy se má schvalovat rozpočet obce na 2023.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Vítání občánků

Blahopřejeme k životnímu výročí našim občanům narozeným v roce 1962.
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A takové je to i v naší školce

Školička (přípravná třída při ZŠ Březolupy)

V letošním roce nastoupila spousta nových dětí, které se s tímto režimem dne teprve sezna-
mují. Celý den je tak plno práce, hraní, cvičení a také trochu učení, abychom všechno zvládli.

Děti se také poznávají s kamarády nejen ve třídě, ale i s kamarády z jiných tříd. A to zejména 
při hrách na školní zahradě. Nejvíc se nám venku líbí, když si můžeme hrát na písku nebo v pod-
zimním spadaném listí.

Začátkem roku za námi přijely hned dvě pohádky: Pohádka paní Horákové a Kašpárek a prin-
cezna.

V současné době chystáme překvapení k rozsvícení vánočního stromečku a těšíme se na vzác-
nou návštěvu Mikuláše. Byli jsme všichni hodní, tak pro nás Mikuláš má určitě nějaký dáreček 
schovaný. Na Vánoce si upečeme perníčky a společně si Štědrý den ve školce užijeme.

Všichni si u stromečku budeme přát pohodu a zdraví, které přejeme i Vám v novém roce 2023.
děti a kolektiv MŠ Březolupy

Školička je přípravná třída při ZŠ Březolupy. Byla otevřena 1. 9. 2022. V letošním roce ji na-
vštěvuje 11 dětí. Je určena pro žáky, kteří mají doporučený odklad povinné školní docházky, a taky 
pro žáky, kteří dosáhnou 6 let do 31. 12. daného školního roku.

Výhody přípravné třídy:
- individuální přístup – maximální počet dětí je 15
- usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ
- postupné seznamování s prostředím školy
- cílená příprava dítěte na vstup do ZŠ
- vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné

Děti z přípravné třídy mají možnost navštěvovat ranní i odpolední družinu. Mohou se zúčast-
ňovat zájmových kroužků školy. Oběd mají ve školní jídelně. Zúčastňují se veškerých akcí školy.

Jak probíhá náš den? Ráno mohou děti jít od 6.30 do ranní družiny. Ve třídě se sejdeme všichni 
v 7.40 hod. Povyprávíme si zážitky z předešlého dne, namotivujeme se na vše, co nás daný den 
čeká. Také si rozcvičíme pusinku na mluvení, ruku na psaní. Během dopoledne nás čekají dva 
výchovně vzdělávací bloky, ve kterých zdokonalujeme dovednosti potřebné pro zdárný vstup do 
1. třídy. V 1. bloku rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, předmatematické představy, paměť, pro-
storovou orientaci, jemnou motoriku, provádíme grafomotorická cvičení, zdokonalujeme řečové 
dovednosti. V 2. bloku tvoříme, kreslíme, modelujeme, zpíváme nebo chodíme cvičit do tělocvič-
ny. Mezi bloky máme přestávku, kdy si děti hrají, kreslí, ale nejraději tráví čas v hracím koutku 
se skluzavkou. :) Téměř každý den chodíme ven – na hřiště, do parku, na procházku. Po obědě 
mohou jít děti domů nebo do odpolední družiny a navštěvovat různé kroužky.

Už máme za sebou spoustu různých výletů a akcí – měli jsme prohlídku u koní, podnikli jsme 
výlet do ZOO Lešná, připravovali jsme si ovocný salát, zdravou pomazánku, pouštěli jsme draka, 
vyrazili jsme na procházku podzimní přírodou s plněním úkolů. Také máme za sebou tematicky 
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zaměřené projekty (Moje škola, Ovoce a zelenina, Příroda na podzim, Rodina aj.). V blízké době 
nás čeká koncert Filharmonie B. Martinů, vystoupení a prodej výrobků na jarmarku v Březolu-
pech, návštěva knihovny, vánoční dílničky, scénické divadlo.

Každý den si užíváme naplno. Moc se nám ve Školičce líbí a těšíme se, co všechno spolu ještě 
zažijeme!

Jak probíhá den ve Školičce? Přijďte se sami podívat. Den otevřených dveří se uskuteční 
13. 12. 2022 v přípravné třídě ZŠ Březolupy.

Pavla Šopíková
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Zahájení nového školního roku 2022/2023 

v Základní škole a Mateřské škole Březolupy

Po dvou krásných měsících červenci a srpnu přišel opět měsíc září a s ním začátek nového 
školního roku 2022/2023, který jsme slavnostně zahájili v hale s novou paní ředitelkou Mgr. Rad-
milou Mikulincovou.

Škola nese název Základní škola a Mateřská škola Březolupy, tudíž má dvě části. Základní 
školu tvoří 183 žáků v devíti třídách. Kromě žáků z Březolup jsou zde žáci ze Svárova, Šarov, 
Bohuslavic u Zlína, Březnice, Zlámance, Částkova, Bílovic, Kněžpole, Doubrav a Zlína. V tomto 
školním roce máme nově i přípravnou třídu, kterou navštěvuje 11 předškoláků. Druhou částí je 
mateřská škola se 73 dětmi ve třech třídách. 1. a 2. třída základní školy a tři třídy mateřské školy 
jsou v budově mateřské školy, ostatní třídy jsou v hlavní budově školy.

Složení tříd v letošním školním roce 2022/2023:
Přípravná třída – třídní učitelkou je Mgr. Pavla Šopíková, počet žáků ve třídě je 11.
1. třída – třídní učitelkou je Mgr. Blanka Zábojníková, počet žáků ve třídě je 19.
2. třída – třídní učitelkou je Mgr. Hana Hubáčková, počet žáků ve třídě je 20.
3. třída – třídní učitelkou je Mgr. Yvona Kolůchová, počet žáků ve třídě je 19.
4. třída – třídní učitelkou je Mgr. Hana Stiglerová, počet žáků ve třídě je 14.
5. třída – třídní učitelkou je Mgr. Andrea Večeřová, počet žáků ve třídě je 23.
6. třída – třídní učitelkou je Mgr. Kateřina Zetíková, počet žáků ve třídě je 22.
7. třída – třídní učitelkou je Mgr. Eva Novotná, počet žáků ve třídě je 20.
8. třída – třídní učitelkou je Mgr. Jana Otrhálková, počet žáků ve třídě je 24.
9. třída – třídní učitelkou je Mgr. Pavla Matulíková počet žáků ve třídě je 22.

Bez třídnictví jsou v  tomto školním roce paní učitelky Mgr. Marie Hoferková a Mgr. Mi-
roslava Chlachulová, která zastává funkci výchovné poradkyně. Metodikem prevence je 
Mgr. Eva Novotná. Dyslektickou asistentkou je Mgr. Blanka Zábojníková. Školní psychologem 
je Mgr. Martin Vencel. Školní družina má dvě oddělení, jedno vede paní vychovatelka Petra Ve-
lísková a druhé Bc. Lucie Homolková. Funkci asistenta pedagoga zastávají Bc. Lucie Homolková 
a Bc. Tereza Bajajová.

V mateřské škole tvoří pedagogický sbor vedoucí paní učitelka Dagmar Zatloukalová a paní 
učitelky Jitka Mizerová, Markéta Czapáková, Jitka Švecová, Aneta Kopecká, Lenka Pospíšková 
a Jana Stuchlíková.

Mezi správními zaměstnanci a zaměstnanci školní kuchyně nedošlo ke změnám. O chod bu-
dovy základní školy se stará pan školník Stanislav Hanáček, o pořádek a úklid paní Marie Křižko-
vá a Ludmila Říhová. O chod budovy mateřské školy pečuje paní Marie Čevelová. O stravování 
ve školní jídelně se stará paní Dagmar Čejková, jídla připravují paní kuchařky Marie Juřenová, 
Pavla Stodolová a Lenka Masaříková, v mateřské škole Jitka Omelková a Dagmar Truclová. Za 
provoz haly, ve které probíhají hodiny tělesné výchovy, zodpovídá paní Radka Petříková.
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Krátké seznámení s náplní letošního školního roku: V první řadě je to plnění výchovně-vzdě-
lávací oblasti podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, kam patří zvládnutí pře-
depsaného učiva v jednotlivých předmětech. Tato činnost bude opět obohacena a doplněna o ná-
vštěvy koncertů, fi lmových představení, návštěvy muzeí, knihoven, exkurze a v závěru školního 
roku o školní výlety. Nadále budeme pokračovat v započatých projektech: Sdílení dílen pro žáky 
2. stupně, Rodilá mluvčí v hodinách anglického jazyka, Finanční gramotnost, Ovoce, zelenina 
a mléko do škol aj. Všichni žáci školy postupně absolvují výukový program Etická výchova. Žáci 
2. a 3. třídy absolvují povinný výcvik plavání. Pro volný čas dětí je nabídnuta zájmová činnost 
v kroužcích: tanečním, fl orbalu, výtvarném, hry na fl étnu, českého a anglického jazyka. Mimo 
vyučování probíhá výuka náboženství. Všichni žáci se mohou během celého školního roku zú-
častnit řady soutěží a olympiád. Z mimoškolních akcí to bude zase Březolupský jarmark, Školní 
ples, Den dětí, Den matek, Dopravní soutěž a Dukelský závod branné zdatnosti.

Čas plyne jako voda, ani se tomu nechce věřit, a zanedlouho jsou tu Vánoce a s nimi konec 
roku 2022. Poté vstoupíme do roku 2023 a s ním nás čekají nové začátky. Přejeme všem spokojené 
vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví a mnoho šťastných dnů.

Eva Novotná

Zahájení školního roku 2022/2023
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Ještě jednou ze školičky
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Starostové obce Březolupy v letech 1990 až 2022

1. Úvod
Touto šestou částí končí seriál článků, v nichž jsem postupně představoval podrobněji staros-

ty a jmenovitě i další členy vedení obce. Počátek doby, o níž je dnešní článek, byl vpravdě zlomový 
a jejím hlavním impulsem byla sametová revoluce, která proběhla v listopadu 1989.

2. Starostové Březolup v letech 1990 až 1998
Dne 24. listopadu 1990 proběhly po dlouhé době první opravdu svobodné volby a bylo zvo-

leno opět zastupitelstvo Obecního úřadu, nikoliv MNV. Tomuto kroku předcházelo odtržení při-
družených obcí Svárov a Zlámanec od naší vesničky střediskové.

Celkově třicátým představeným obce a prvním starostou od roku 1945 se stal RICHARD 
STIGLER. Narodil se 28. 3. 1935 v  nedalekém městečku Napajedla. Jeho otcem byl Richard 
Stigler (*1906 v Hodoníně) a dědem Bohuslav Stigler (*1871 taktéž v Hodoníně).

Richard se oženil dne 28. 9. 1963 ve Zlíně ve věku 28 let, jeho nevěstou byla o čtyři roky 
mladší Marie Hlavačková z Březolup č. 293 a měli spolu dvě dcery, Janu a Hanu. Rodina žila 
v rodném domě nevěsty v Březolupech v části „Drahy“. Po dokončení základní školy v rodném 
městě vystudoval odborné učiliště při podniku Fatra Napajedla, poté Průmyslovou školu chemic-
kou v Gottwaldově a Vysokou školu chemicko-technologickou v Bratislavě. I tento starosta však 
již zemřel, a to dne 12. 10. 2010.

V letech 1990–94 byl místostarostou obce Stanislav Hovorka (č. 470). Rada obce byla sedmičlen-
ná a radními byli zvoleni: Zdeněk Andrýsek (č. 255), Josef Hanáček (č. 271), Josef Hubáček (č. 483), 
František Kašpárek (č. 381) a Ivan Šišák (č. 493). V nově zvoleném zastupitelstvu zůstal pouze jeden 
občan, který byl ve vedení MNV v době do roku 1990, a to bývalý předseda František Juřena.

Další volby proběhly 18.–19. listopadu 1994 a starostou obce byl i na další období zvolen 
RICHARD STIGLER. V letech 1994–98 byl i stejný místostarosta Stanislav Hovorka. Počet členů 
rady obce byl snížen na pět a radními zůstali Josef Hanáček a Ivan Šišák, novým radním se stal 
Jiří Křen (č. 493). Současně došlo k výměně šesti zastupitelů z celkových patnácti.

3. Vedení obce v letech 1998 až 2022
Volby v roce 1998 proběhly 13.–14. listopadu a celkově třicátým prvním, a prozatím posledním, 

starostou se stal PETR KUKLA. Narodil se 13. 9. 1970 v Havířově, kde bydlel se svými rodiči a sou-
rozenci až do svých 12 let. Jeho otcem byl František Kukla (*1943 v jihomoravských Tvrdonicích) 
a dědem taktéž František Kukla (*1906 v téže obci). Jeho matkou byla Bohumila rozená Vrzalová, 
do jejího domu se rodiče přestěhovali v roce 1983. Nově zvolený starosta byl pravnukem 23. před-
staveného obce Tomáše Sklenáře, který byl předsedou MNV v období 1945–54.

Petr se oženil dne 9. 9. 2000 v Březolupech ve věku 29 let, jeho nevěstou byla o deset let mladší 
Vladimíra Samohýlová z Uherského Hradiště a mají spolu čtyři dcery: Kateřinu, Kláru, Adélu 
a Petru. Rodina žije v rodném domě matky v Březolupech č. 387 v části „Zápolí“. Po dokončení 
základní školy v rodném městě a Březolupech vystudoval Střední průmyslovou školu stavební 
v tehdejším Gottwaldově a Vysoké učení technické, fakultu stavební v Brně.
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V letech 1998–2002 zůstal místostarostou obce již ve třetím volebním období po sobě Sta-
nislav Hovorka (č. 470). Všichni radní byli noví, a to: Stanislav Bařica (č. 335), Milan Bernatík 
(č. 513) a Zdeněk Zábojník (č. 535). V nově zvoleném zastupitelstvu bylo devět nových členů, což 
byla a dosud pořád je největší obměna.

Další volby proběhly 1.–2. listopadu 2002 a starostou obce byl i na další období zvolen PETR 
KUKLA. V letech 2002–06 byl stejný i místostarosta Stanislav Hovorka a všichni radní. V roce 
2002 došlo k výměně čtyř zastupitelů z celkových patnácti.

Další volby proběhly 20.–21. října 2006 a  i  tentokráte byl starostou obce pro další období 
zvolen PETR KUKLA. V letech 2006–10 zůstal místostarostou Stanislav Hovorka a radními Sta-
nislav Bařica a Milan Bernatík. Třetím radním se nově stal Stanislav Hubáček (č. 52). V roce 2006 
došlo opět k výměně čtyř zastupitelů z celkových patnácti.

Další volby proběhly 15.–16. října 2010 a i pro čtvrté volební období po sobě byl starostou 
obce zvolen PETR KUKLA. V  letech 2010–14 se stal novým místostarostou Stanislav Bařica. 
Radním zůstal pouze Stanislav Hubáček a nově se jimi stali: Zdeněk Andrýsek (č. 255) a Radim 
Hubáček (č. 259). I v roce 2010 došlo opět k výměně čtyř zastupitelů.

Pro další čtyřleté období proběhly volby 10.–11. října 2014 a starostou obce byl opět zvolen 
PETR KUKLA. I v letech 2014–18 byl místostarostou Stanislav Bařica, ale všichni tři radní byli 
zvoleni noví. Stali se jimi: Radek Berecka (č. 123), Stanislava Hoferková (č. 80) a Jaromír Janát 
(č. 241). V roce 2014 pak došlo ke zvolení sedmi nových zastupitelů.

V roce 2018 proběhly volby 5.–6. října a starostou obce byl pošesté zvolen PETR KUKLA. 
Pro období 2018–22 zůstala rada ve stejném složení, pouze byl nově zvolen místostarostou Radek 
Berecka a Stanislav Bařica spolu se Stanislavou Hoferkovou a Jaromírem Janátem byli členy rady 
obce. V roce 2018 pak došlo ke zvolení čtyř nových zastupitelů.

Prozatím poslední volby proběhly v nedávné době, a to 23.–24. září 2022, a starostou obce byl 
opět zvolen PETR KUKLA. Pro období 2022–26 zůstal stejný místostarosta Radek Berecka a čle-
nové rady Stanislava Hoferková a Jaromír Janát. Novým členem rady obce se stal Pavel Mizera (č. 
614). V roce 2022 pak došlo k výměně pěti zastupitelů.

V období let 1990 až 2022 se postupně podařilo zmodernizovat, upravit nebo rekonstruovat 
téměř všechny důležité objekty v obci. Dále proběhly opravy a rekonstrukce velké části místních 
komunikací a chodníků. V naší vesnici se podařilo udržet základní školu v plném rozsahu devíti 
tříd, poštu, prodejnu Jednoty i zdravotní středisko, takže občanská vybavenost je téměř komplet-
ní. Výsledkem péče vedení obce je pak i fungující systém spolkového života a jeho rozmanitost, 
kterou nám mohou závidět i leckterá menší města.

4. Statistické zajímavosti v období 1850 až 2022
V této části bych opět „zabrousil“ do mé oblíbené disciplíny a napsal zde pár statistických 

zajímavostí.
Nejdéle sloužícím starostou je ten současný, tj. Petr Kukla, který právě dokončil 24. rok ve své 

funkci. Druhým pak byl pan František Juřena, který byl předsedou MNV 22 let, třetím František 
Vyorálek s celkem 9 lety ve dvou volebních obdobích. Nejkratší dobu vedli obec František Zůfalý 
(pouze část roku 1957) a František Svoboda (v letech 1964–65).
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Seznam starostů (představených) obce Březolupy v letech 1850–2022

p.č. roky příjmení jméno bydliště 
(č.p.)

rok 
narození

rok 
úmrtí poznámka

1 1850–1856 HRBÁČEK Tomáš 37 1813 1895
2 1856–1864 MICHÁLEK Josef 70 1833 1892
3 1864–1867 LOGOTHETTI Zdenko 90 1835 1881 majitel panství Březolupy
4 1867–1870 HOFEREK František 28 1817 1900
5 1870–1873 LYSONĚK Jan 60 1828 1878
6 1873–1876 LYSONĚK Vincenc 23 1846 po 1914
7 1876–1879 ANDRÝSEK Prokop 13 1836 1910
8 1879–1882 MACH František 102 1850 1888
9 1882–1885 ANDRÝSEK Prokop × × × stejná osoba jako p.č. 7
10 1885–1888 VYORÁLEK Kašpar 105 1842 1923
11 1888–1894 VYORÁLEK František 40 1844 1916 bratr starosty p.č. 10
12 1894–1897 HOFEREK Jan 66 1853 1923
13 1897–1900 VYORÁLEK František × × × stejná osoba jako p.č. 11
14 1901–1908 HUBÁČEK Tomáš 110 1867 1959
15 1908–1911 LYSONĚK František 60 1869 1947 syn starosty p.č. 5
16 1911–1919 VAJDÍK Jan 30, 229 1869 1951
17 1919–1923 MÁŠEK Jan 272 1886 po 1921
18 1923–1927 POSTAVA Jan 256 1882 1964
19 1927–1931 HOFEREK Josef 103 1881 1942
20 1931–1937 HYBLER Josef 46 1882 1954

21 1937–1944 KŘEN Ludvík 228 1900 1944 umučen gestapem ve 
Zlíně

22 1945–1945 POSTAVA Jan × × × stejná osoba jako p.č. 18
23 1945–1954 SKLENÁŘ Tomáš 288 1895 1971
24 1954–1957 LYSONĚK František 65 1904 1983
25 1957–1957 ZŮFALÝ František 200 1903 1973
26 1957–1964 SKLENÁŘ Stanislav 299 1920 2001
27 1964–1965 SVOBODA František 159 1926 1992
28 1965–1968 ZŮFALÝ Ferdinand 33 1907 1972 bratr starosty p.č. 25
29 1968–1990 JUŘENA František 366 1938 2017
30 1990–1998 STIGLER Richard 293 1935 2010
31 1998–2022 KUKLA Petr 387 1970 žije pravnuk starosty p.č. 23
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Místostarostou obce byl pětkrát za sebou Stanislav Hovorka, dvakrát pak Jan Mášek a Stani-
slav Bařica, který byl současně další čtyři volební období obecním radním.

Nejdéle „sloužícími“ zastupiteli byli tito občané Březolup: František Juřena – 38 let, Stanislav 
Bařica – 30 let, Stanislav Hovorka – 24 let, Petr Kukla – 24 let (v zastupitelstvu i pro období 2022–
26), Josef Andrýsek – 20 let, Milan Bernatík – 20 let, Ivan Šišák – 16 let, Zdeněk Andrýsek –
16 let, Olga Rosíková – 16 let a Věra Zůfalá – 16 let. Není bez zajímavosti, že většina z nich byla 
i v radě obce.

Někteří ze starostů byli „pokrevně“ spřízněni ze svými předchůdci: Vyorálkovi František 
a Kašpar byli bratři, Lysoněk František byl synem Jana, Zůfalý Ferdinand byl bratrem Františka 
a Petr Kukla je pravnukem Tomáše Sklenáře. Přesná životopisná data těchto osob jsou uvedena 
v tabulce starostů.

5. Závěr
Tento článek uzavírá po pěti letech cyklus, který byl zahájen v zářijovém zpravodaji roku 

2017. Všechny články jsou uloženy i na webu obce v záložce HISTORIE OBCE. Mnozí z před-
stavených obce, jak už to na vesnici naší velikosti bývá, byli jistě i Vašimi předky a o jejich práci 
pro obec jste možná ani nevěděli. Jako samostatnou přílohu tohoto zpravodaje jsem zpracoval 
tabulku všech starostů obce a předsedů MNV v naší vesnici.

Úplným závěrem tohoto článku bych rád požádal potomky starostů obce a předsedů MNV 
o zapůjčení jejich fotografi í, které bychom rádi využili pro potřeby obce. Fotky s popisem osoby 
předejte prosím pracovnicím Obecního úřadu.

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

Svatováclavská slavnost burčáku a vína v Březolupech

Předvečer svátku svatého Václava 
se v  Březolupech nesl v  duchu „gar-
den party“. Minimálně stovku účast-
níků neodradilo chladno ani deštivé 
počasí a  pod zahradními stany na 
farní zahradě vydrželi někteří dlouho 
přes půlnoc. Díky skvělému organi-
začnímu týmu bylo možné ochutnat 
speciality z  grilu, dobré víno, burčák 
i  pivo. Do příprav se zapojila spousta 
farníků včetně mládeže, která pomoh-
la připravit kreativní program pro děti 
na téma Svatý Václav. Zatímco dospě-
lí ochutnávali a  bavili se, děti hledaly 
v  prostorách celé fary správné odpo-
vědi na otázky týkající se Václavova 
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Jak běží čas

Už je to téměř rok a půl, kdy se mým novým domovem stala fara v Bílovicích. Po jáhen-
ském roce jsem se stal kaplanem a svou službu lidem vnímám jako Boží řízení. Již v semináři 
jsem snil o  farnosti a  práci, kterou budu vykonávat. Věkem už nejsem nejmladší a  nemám 
přehnané touhy a nesplnitelné sny. Vím, že kněze potřebují všude, a záleží jen na tom, jak to 
všechno člověk uchopí. Buď bere práci jako nařízenou, nebo jako poslání. Já vnímám tu svou 
jako poslání a věřím, že ke spokojenosti našich farníků. I když spokojenost lidí není jediným 
měřítkem toho, co děláme. Faktorů, které nás ovlivňují, je mnohem víc. Někdy má prostě člo-
věk lepší a někdy horší den.

života, vyráběly, vybarvovaly, hrály fotbálek a honily se všude možně. Když se pak hudební 
složka chopila nástrojů, nechybělo naší Slavnosti burčáku a vína už naprosto nic. Takže sečteno 
a podtrženo: veřejnosti otevřená super akce s milými lidmi, na pěkném místě, s gurmánskými 
zážitky a duchovním podtextem.

Daniela Hubáčková
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A jak vnímám naši farnost já? Jako velkou rodinu se jejími radostmi i problémy, v dob-
rém i v tom těžkém. Je to směs lidí různých povah, nálad a názorů a obcí různých velikostí 
a osobitých daností. Co je někde pozitivní, může jinde vyvolávat těžkosti, co mají někde rádi, 
může jinde působit přesně opačně. A tak to má být, to je ta odlišnost v celku, to je ta barev-
nost ve svých odstínech, o které mluví i papež František. A to je velký člověk, moudrý papež, 
který touží po církvi, kde mají lidé domov, touží po církvi, kde každý najde pochopení, své 
místo, otevřené dveře i náruč. Papež nemluví o církvi jako o organizaci, která je jen pro vy-
volené a ostatní nemají nárok. Mluví o lásce a milosrdenství, které hlásal už Pán Ježíš. Mluví 
o přijetí, mluví o pochopení, mluví o potřebě naslouchat a nejen poslouchat. Mluví o radosti 
z eucharistie, a ne o stresu, že se nám něco nepovede přesně podle předpisů. Takovou církev 
bych chtěl i já a dělám všechno pro to, aby takovou i byla. Církev není jen o kněžích, ale je 
hlavně o lidech v ní.

Za období mého pobytu v Bílovicích jsem toho zažil hodně, naučil jsem se hodně a hod-
ně věcí přehodnotil, na některé změnil názor. Změnit svůj názor, když je to potřebné, není 
ostuda, to je osobní zralost a  dospělý člověk by to měl umět. Všechna liturgická slavení 
doplňují i jiné pěkné aktivity, nádherná setkání a rozhovory a to všechno vytváří mozaiku 
s názvem ŽIVOT. A život je dobré žít naplno, žít přítomností a nemyslet příliš na minulost 
a budoucnost. Nevím, jak dlouho zůstanu v této naší farnosti, ale vím, že bude mou první. 
A s první farností, s prvním místem je to jako s první láskou. Nikdy na ni nezapomenete 
a pořád k ní budete mít blízko. To už nikdo nezmění a nevezme zpět.

Každé ráno se budíme a dostáváme od Boha dar. Dostáváme 1440 minut, které můžeme 
použít, jak uznáme za vhodné, ale nemůžeme je přenášet do dalšího dne. Záleží jen na nás, 
jak s nimi naložíme a co uděláme. Můžeme se bát použít je a nedělat nic, ale hlavně je mů-
žeme použít na konání dobra, na šíření lásky a milosrdenství. Snažme se využít toho daru 
naplno, naplno ve prospěch jiných a pak nalezneme i vlastní štěstí. Štěstí, které není v dnešní 
době samozřejmostí, štěstí, které se nedá koupit ani půjčit. Štěstí, které se musí žít.

Před začátkem adventu jsme v našich kostelích organizovali nádhernou akci „Vánoční 
balíček pro děti z Ukrajiny“. Překvapila mě štědrost lidí, kteří přispěli na nákup potřebných 
věcí pro děti a připravili balíčky s oblečením, obuví, hygienickými potřebami, školními po-
můckami a malými drobnostmi, které potěší nejen oči, ale i srdíčka dětí ve válkou zkoušené 
zemi. Jen těžko se hledají slova na poděkování, slova, která by vyslovila můj obdiv a úctu ke 
všem, kteří přispěli. Mnozí dávají z nedostatku, o to je to krásnější. Všichni ale dávají s lás-
kou a velkou úctou vůči lidem i Bohu. A nejen tato akce, ale i další sbírky a charitativní akce 
jsou znakem velkého srdce našich farníků, za což jim všem i touto cestou děkujeme. Blíží se 
Vánoce a konec kalendářního roku. Proto mi dovolte jedno krátké zamyšlení.

Vánoce jsou období, kdy je láska blízko našim srdcím a naše duše ví, že narození Spasi-
tele je událost, která mění i ty největší mrzouty na milé lidi a přináší úsměv a štěstí nejen do 
očí dětí, ale i nás dospěláků. A proto nám všem přeji, ať jsou Vánoce obdobím lásky, pokoje 
a štěstí. Ať v našich domovech zavládne mír, radost a pohoda. Ať se v našich srdcích narodí 
nová naděje v lepší a hezčí svět. A rok 2023 ať nám přinese pozitivní zprávy a tu pravou víru.

František Šary, 
kaplan farností Bílovice a Březolupy
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Listopadová přespávačka na březolupské faře

Začalo to dětskou mší svatou, po které jsme se všichni sešli na faře a vyrazili na stopovačku. 
Nejdříve jsme šli my starší a značili cestu maxi šipkami, aby byly ve tmě dobře vidět. Za námi vyra-
zily menší děti, šly po šipkách a za zvukem fl étny k prvnímu stanovišti u STK. Tam měly společně 
dát do kupy deset druhů značek aut. Pak jsme šli dál až ke hřbitovu. Děti dostaly svíčky a měly 
za úkol je zapálit na hrobech svých jmenovců, dále složit básničku na téma „hřbitov, tma a zima“ 
a po modlitbě za zemřelé hurá k pálenici na třetí stanoviště. Na schodech bylo šest předmětů, 
které si měli všichni ve světle baterky zapamatovat. Když baterka zhasla, museli předměty jeden 
po druhém vyjmenovat. Na čtvrtém stanovišti na křižovatce u ČOVky jsme si všichni zahráli hru 
„Boj o vodu“. Když jsme ji dohráli, šly děti ještě po tmě k čističce pro svítící náramky. Bylo to dob-
rodružné, protože za ohradníkem u cesty svítily oči prasatům a kozám. Dál vedly šipky k mostku, 
kde byl další úkol, najít po hmatu ve sklenicích s trávou, pískem a křídami malý kamínek. A to už 
se všichni nedočkavě dívali směrem k altánu u Topolné, kde blikala baterka – stroboskop a hrá-
la hlasitá hudba. Tam na ně čekala naše animátorská parta, teplý čaj, koláče a ohýnek k zahřátí. 
Cestou zpátky na faru jsme zase pro změnu stopovali my menší děti s maminkami. Následovala 
večeře, hry, povídání, trocha spánku, snídaně, úklid a ukončení letošní sezóny přespávaček na faře. 
Ale dál se budeme scházet po dětských mších na faře ke společnému tvoření a hrám.

animátoři dětského spolča
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Červená středa – 

společně za víru 

a svobodu
Červená středa je společnou akcí České 

biskupské konference, Ekumenické rady církví 
a Federace židovských obcí, která upozorňuje 
na problematiku náboženské svobody a proná-
sledování pro víru ve světě.

Březolupská farnost se k této iniciativě při-
pojila poprvé v roce 2019.

www.cervenastreda.cz

Podzim v kynologickém klubu

Poletující listí z mohutného dubu, který již mnoho let ochraňuje náš cvičák, nám dává signál, 
že sezóna pomalu končí. Kouzlo podzimu v tomto malebném koutu naší vesničky je nepopsa-
telné. Neopakovatelnou atmosféru ještě násobí nedaleký rybník, a když se sem vydáte brzy ráno 
v době budící se přírody, je zážitek dvojnásobný.

Neděle však patří pejskům a jejich páníčkům. První pracanti přijíždějí už kolem osmé ran-
ní a snaží se učit své čtyřnohé mazlíčky novým věcem. Aby se mohl psovod se psím parťákem 
zapsat na nějaký termín zkoušek, musí tvrdě pracovat mnoho týdnů. S obdivem sleduji nadšení 
a energii, kterou vkládají do každého tréninku. Obdivuji, jaké umění je přivést pejska na vrchol 
kynologického sportu. Žasnu nad důležitostí jednotlivých drobností, zákonitostmi, které vedou 
k úspěchu, a přesto tu panuje radost a nadšení, které jsou až nakažlivé.
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Po prázdninách se život na cvičáku rozjede na plné obrátky. Září je měsíc zkoušek, a to je u nás 
frmol. Letos jsme vypsali jeden termín zkoušek. Měli jsme tu čest přivítat rozhodčího pana Olivu, 
který je jeden z nejzkušenějších (a nejnáročnějších) rozhodčích v České republice, několikanásobný 
účastník mistrovství světa v záchranářských pracích a stejně tak špička ve sportovní kynologii. Ač 
byl pan rozhodčí přísný, podařilo se třem členům úspěšně složit zkoušky a zúročit vloženou energii.

Září je také měsíc, kdy zahajujeme podzimní školičku pro štěňátka.
Jako každý rok byla kapacita naplněna bě-

hem několika dní a několik zájemců jsme mu-
seli odkázat na jiné kynologické kluby, protože 
není v  našich silách vyhovět úplně všem zá-
jemcům. Přihlásilo se nám 16 pejsků různých 
plemen.

Je fascinující sledovat, jaké pokroky dělají 
jednotliví „studenti“. Od zakřiknutého pejska, 
kterého musíme lákat na plac mezi ostatní ště-
ňátka hledající bezpečí u svých páníčků v prv-
ních hodinách, až po sebevědomé psy socializo-
vané, zvyklé se pohybovat mezi ostatními zvířa-
ty a cizími lidmi, které musíme lákat tentokrát 
z  cvičáku po ukončení hodiny. Páníčky jsme 
seznámili se základy soužití se psy, výchovou 
a výcvikem, které budou potřebovat v běžném 
životě. A jako každý rok jsme kurz ukončili zá-
věrečnou zkouškou, kde nám studenti ukázali, 
co se naučili. Všichni do jednoho byli velmi ši-
kovní a máme z nich velkou radost.

Kynologický klub není jenom o výcviku psů 
na cvičáku. Již mnoho let náš klub pořádá lam-
pionový průvod naší obcí. Letos jsem napočítal 
přes 90 světlušek, které svými světýlky prosvět-
lily podzimní večer. Podle reakcí nejen malých 
účastníků se průvod líbil a následná opékačka 
za halou byla příjemná tečka. Akci si užili ne-
jen malí a velcí obyvatelé Březolup, ale i členové 
klubu, kterým tímto děkuji za přípravu akce.

Konec roku už je za rohem. Zbývá nám 
uklidit a zazimovat cvičiště a užít si v klidu vá-
noční svátky.

Pokaždé si přejeme mnoho zdraví a  štěstí 
všem.

A v roce 2023 znovu hurá do toho!
Josef Jurák
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Podzim s turistickým oddílem

Vzhledem k tomu, že podzim je již tradičně zaplněn spoustou jiných akcí, se výlety turistické-
ho oddílu lehce zredukovaly. Kdo by si taky troufl  konkurovat slavnostem vína či březolupským 
hodům.

V  rámci akce Skalní útvary Zlínského kraje jsme navštívili skalky Žaba a  Valova skála na 
Vsetínsku a Klášťov se Skalicí u Bratřejova. Bohatá účast byla při autobusovém zájezdu „na Ly-
sou“, konaném ve spolupráci s Klubem důchodců Březolupy. Ti zdatnější z nás se vydali pokořit 
nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd a ti, kteří se na větší túru necítili, využili možnost náku-
pů a prohlídky Českého Těšína. Spokojenost byla, myslím, na obou stranách, a tak se dá očekávat 
v příštím roce další společný výlet. 23. 10. se děti zúčastnily turistického závodu v Brně a ve velké 
konkurenci se rozhodně neztratily. Medaile za krásné 2. a 3. místo si v kategorii mladších doroste-
nek přivezly Rozalie Lacinová a Alice Obdržálková. Podzimní prázdniny poté turistická omladina 
strávila na Slovensku v Dolné Marikové. Počasí přálo výletům, a tak jsme zvládli nejenom koupání 
v termálních lázních Rájecké Teplice, ale i výšlap přes Janošíkovy Diery. Krkolomné výstupy po 

Výlet na Lysou horu
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S buzolou po Březolupech

žebřících přes četné roklinky 
a  vodopády zvládly děti bez 
újmy na zdraví a užily si krás-
né přírodní scenérie a výhle-
dy.

Z  letošních společných 
akcí bych ráda připomněla 
koledování na hradě Šarov 
30. 12., kde se rozloučíme 
s  rokem 2022, a  budeme se 
těšit na novou sezónu. Bu-
deme rádi, když se spolu na 
některé z  plánovaných akcí 
v roce 2023 uvidíme.

Za celý kolektiv Chřibské-
ho lenochodu Březolupy Vám 
přeji v  novém roce hlavně 
pevné zdraví.

Petra Svobodová
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Naši sportovní střelci ukončili malorážkovou sezonu 

a začali v domácím prostředí se vzduchovkou

Vždy v září končí pro sportovní střelce kulová sezona Mistrovstvím ČR. Na armádní střelnici 
v Plzni se sešlo téměř 400 střelců z celé republiky. V kategorii juniorů se v disciplíně Libovolná 
malorážka umístil na bronzové příčce náš střelec František Schröpfer. Stejné místo získal i v zá-
kladním závodu v disciplíně Libovolná malorážka 3 × 20. Z ostatních střelců se dařilo ještě Katce 
Popelkové, která mezi dorostenkami obsadila v disciplíně Standardní malorážka 3 × 20 celkově 
7. místo.

Už za 14 dnů po MČR jsme ve sportovní hale v Březolupech uspořádali první vzduchovko-
vé závody sezony – Podzimní cenu mládeže s mezinárodní účastí závodníků ze Slovenska. Díky 
spolupráci s dalšími střeleckými kluby Zlínského kraje se střílelo kompletně na elektronické terče. 
Naši střelci se v domácím prostředí neztratili. V disciplíně Vzduchová puška 40 se do fi nále mezi 
nejlepších 8 střelců kvalifi kovaly tři členky z Březolup – Kateřina Kazdová a Kateřina a Barbora 
Popelkovy. Po skončení závodu bylo vše jasné, vítězkou závodu se stala Kateřina Kazdová z pořá-
dajícího SSK Březolupy.

Děkujeme obci Březolupy za podporu našeho sportu a sportovního klubu, který mezi svými 
členy vychovává kvalitní sportovce šířící její jméno po celé republice.

Zdeněk Jančara
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Domácí výroba sýrů

Výroba sýrů je náročná na čas, preciznost a čistotu. 
Prvním krokem je tepelné ošetření mléka, jeho rychlé 
zchlazení na kultivační teplotu, přidání mlékárenských 
kultur, syřidla, krájení, dohřívání, formování, solení, 
dozrávání. To vše nám vyprávěla paní Radka Mikulin-
cová.

Měla pro nás připraveno z domu i mléko a ukázala 
nám až konec výrobního postupu, kdy se mléko zasýří 
a za určitou dobu vznikne sýr. Ten se ještě rozmíchá, 
znovu zahřeje na určitou teplotu a je to hotový sýr, ale 
jiné skupiny než původní. Výroba sýrů je opravdu al-
chymie!

A když jsme se dozvěděly všechno o jejich výrobě, 
tak jsme jednotlivé druhy sýrů ochutnaly.

Výborné!
Děkujeme paní Radce Mikulincové za zajímavé 

povídání o výrobě sýrů a za krásně strávený podvečer.
za Klub seniorů Ludmila Zůfalá Ukázka výroby sýrů

 Ve slovenských Brezolupech
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Co nového, zahrádkáři

I přes zdražující se energie jsme se snažili vyhovět žádostem o zpracování ovoce bez navýšení 
ceny. Kotle na vaření povidel sice zahálely, protože široko daleko nebylo jediné trnečky, ale úroda 
hrušek a jablek se vydařila, takže se sušilo a moštovalo. Pálení ovocných kvasů bylo sice málo, no 
ale jak se říká: „Dobrá psovi mucha.“

Moc nás potěšil vydařený zájezd do termálních lázní Mošoň, který jsme pro velký zájem opa-
kovali, a  těšíme se už i na další. Tyto jednodenní zájezdy budeme pořádat dvakrát ročně vždy 
v květnu a v září.

Radost nám dělá také zájem o pronájem společenského sálu a nové kuchyně. Tu využijeme 
i při pořádání kurzů pečení kváskového chleba, které plánujeme v průběhu února. Bližší infor-
mace poskytneme formou letáků. Dále se mohou všichni zájemci těšit na další košt slivovice a pá-
lenek, který se uskuteční jako součást výroční členské schůze 4. 3. 2023. Doufáme, že o kulturní 
zážitek se opět postará Nultý vzorek. Před Velikonocemi pak chceme zopakovat velmi zdařilou 
akci Velikonoční ladění, na kterou jsme pozvali i kuchařky a pekařky ze slovenských Brezolup. 
Bude zde k dostání i brožura s fotografi emi a recepty z prvního ročníku.

Jana Mašková

Seniorky v PrazeKlub seniorů ve Vranově nad Dyjí
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Fototoulání obcí

KČT o podzimních prázdninách

Ze zájezdu do slovenských Brezolup
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Březolupští na slavnostech vína

Slovácké slavnosti vína
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Březolupské hody 2022 se stárky Monikou Říhovou a Rudolfem Truclou

Hody 2022 
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Současní a minulí stárci březolupských hodů po sóle na dozvukové zábavě

Divadelní představení Princové jsou na draka v hale
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SDH Březolupy při akci Ukliďme Česko

SDH – sběr starého železa
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Nabídka pronájmu urnové buňky v rámci 

kolumbária č. 1 na místním hřbitově Březolupy

Tato urnová stěna (KOLUMBÁRIUM č. 1) má 
v pěti řadách celkem 20 urnových buněk o rozmě-
rech 60×40 cm. Buňka je určena k uložení až tří 
uren. Je součástí místního hřbitova obce Březolu-
py, a pro její pronájem a užívání tedy platí aktuální 
Řád veřejného pohřebiště obce Březolupy.

Urnová buňka je překryta nápisovou deskou. 
Písmo a  doplňky (lampičku s  blikačem a  vázu 
včetně konzole) bude u  výrobce na náklady ná-
jemce jednotně zajišťovat provozovatel hřbitova, 
tj. obec Březolupy, a  to včetně nalepení písma. 
Font písma a  umístění lampičky (vlevo) či vázy 
(vpravo) jsou dané (vizte vzor na fotografi i). Při 
každé manipulaci (odkrytí a zakrytí) s nápisovou 
deskou buňky bude vždy asistovat pracovník obce 
tak, aby nedošlo k poškození okolních nápisových 
desek ani jí samotné.

Pro uložení urny je možnost sjednání pronájmu již nyní. Pro žijící, tzv. předem, budou žádos-
ti o pronájem přijímány na obecním úřadě Březolupy č.p. 90, 687 13 (osobně, poštou či e-mailem 
na obec@brezolupy.cz) počínaje pondělím 2. ledna 2023.

Žádosti podané v průběhu tohoto dne budou vyhodnoceny v 17:00 hod. V případě sho-
dy požadované urnové buňky u více zájemců bude rozhodnuto losem. Pro žádosti podávané 
v pondělí tedy doporučujeme uvést v rámci žádosti i případné náhradní buňky. V rámci řady 
budou buňky očíslovány od 1 zleva, vzorová nápisová deska je tedy umístěna jako druhá ve 
čtvrté řadě.

Jednorázová cena pronájmu byla stanovena rozdílně dle řady, počítáno od té spodní, a bude 
odepisována 10 let. Více informací k jednorázové ceně, k roční ceně pronájmu a služeb za místo 
na hřbitově, případně ceně za písmo s doplňky (lampička, váza) vizte níže v rámci aktualizova-
ného ceníku hřbitova.

Po pronájmu buněk v této první urnové stěně bude zrealizována druhá urnová stěna. Ta bude 
mít ovšem menší rozměr urnové buňky (40×40 cm) a bude určena k uložení pouze dvou uren. 
Celkem opět 20 urnových buněk, tentokrát ve čtyřech řadách. Zde již, dle stávajícího rozhodnutí 
rady obce, nebude možno si urnovou buňku pronajmout „předem“.

V případě potřeby více informací se prosím obraťte na Obecní úřad Březolupy, 572 580 116, 
obec@brezolupy.cz.

Za obec Březolupy Ing. Petr Kukla, starosta obce
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POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA NA OBDOBÍ 1. 1. 2023–31. 12. 2029
urnové místo: služba nájem celkem/rok celkem/10 let
kolumbárium 1., řada 1 35 1 465 1 500 15 000
kolumbárium 1., řada 2. 35 1 645 1 680 16 800
kolumbárium 1., řada 3. a 4. 35 2 095 2 130 21 300
kolumbárium 1., řada 5. 35 1 825 1 860 18 600

Ceník písma a doplňků ke KOLUMBÁRIU č. 1
položka Kč/ks
písmeno, číslo, znak (ROMANO černé zlato) 85
diakritika 43
šablona 400
lampička LU01-3-18 640
elektrický blikač 06b1 do lampičky 80
váza VU02-3-16 483
konzola 06g-3 k lampě a váze 96

PYTLOVÝ SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU OD RODINNÝCH DOMŮ

TS Zlínsko – vývoz popelnic v roce 2023

PLASTY a PAPÍR (od 7.00 hod. – vždy při posledním svozu popelnic v měsíci)

20. 1. 17. 2. 31. 3. 28. 4. 26. 5. 23. 6. 21. 7. 18. 8. 29. 9. 27. 10. 24. 11. 22. 12.

6. 1. 20. 1. 3. 2. 17. 2. 3. 3. 17. 3. 31. 3. 15. 4. 28. 4 12. 5.

26. 5. 9. 6. 23. 6. 7. 7. 21. 7. 4. 8. 18. 8. 1. 9. 15. 9. 29. 9.

13. 10. 27. 10. 10. 11. 24. 11. 8. 12. 22. 12.     

15. 4. – vývoz vychází na sobotu po Velikonočním pondělí
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Sběrný dvůr 2023

AREÁL PODZÁMČÍ
OTEVÍRACÍ DOBA V SOBOTU: 8.00 – 10.30 hod.

Po ukončení sběrného dvora lze bezplatně, po předchozí domluvě s obsluhou 
sběrného dvora a za příznivého počasí, v čase 10.30 – 11.00 hod. využít mož-
nosti odložení stavební suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně na skládku, 

resp. komunitní kompostoviště.

Po dobu zimního období, tj. do 26. 3. 2023, 
OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU

AKCE JARNÍ ÚKLID VE SBĚRNÉM DVOŘE
pondělí 20. března 2023 – pátek 24. března 2023 

otevřeno vždy 15.00 – 17.00 hod.

Po jarním úklidu (od soboty 25. 3. 2023) 
OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU

+
v letním období (po dobu platnosti letního času)

tzn. pro rok 2023 v termínu 
26. března 2023 – 29. října 2023 

OTEVŘENO I KAŽDOU STŘEDU

OTEVÍRACÍ DOBA VE STŘEDU: 15.00 – 17.30 hod.
Po ukončení sběrného dvoru lze bezplatně, po předchozí domluvě s obsluhou 
sběrného dvoru a za příznivého počasí, v čase 17.30 – 18.00 hod. využít mož-
nosti odložení stavební suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně na skládku, 

resp. komunitní kompostoviště.
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Volba Prezidenta České republiky 2023

Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v přízemních učebnách 
Základní školy v Březolupech čp. 134.

Volební okrsky jsou rozděleny následovně:
Volební okrsek č. 1 VÝCHOD (zapisovatelka Veronika Hubáčková)
voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce Březolupy, voliči s voličským prů-
kazem
Volební okrsek č. 2 ZÁPAD (zapisovatelka Lucie Postavová, DiS)
voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce Březolupy

Upozorňujeme, že voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky

- platným občanským průkazem nebo 
- platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky

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

Přenosnou urnu lze objednat na Obecním úřadě v Březolupech – tel. 572 580 116, e-mailem 
na matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz, nebo přímo ve dnech volby u okrskové volební 
komise v místě konání volby, a to i telefonicky (tel. do volební místnosti 572 580 138).

Voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR ve volebním okrsku v místě svého 

trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě pre-
zidenta republiky a o změně některých zákonů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitel-
ském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním 
konzulárním úředníkem.

Žádost lze podat:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena 
nejpozději 7 dnů před dnem volby prezidenta, tj. do 5. ledna 2023.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována. O vydání voličského průkazu 
lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16. hodin.
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Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, 
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na 
území ČR do vlastních rukou, nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou 
adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním 

a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat volič-
ský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 
25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Případné druhé kolo volby – informace
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nad-

poloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zú-
častnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku 
prvního kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se koná ve dvou dnech, na území ČR v pátek 
27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 
14.00 hod.

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce ode-
vzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných plat-
ných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prv-
ního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů 
u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta 
kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný 
za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta, anebo se práva kandidovat vzdá, 
postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta 
získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných plat-
ných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby preziden-
ta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nej-
vyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech vol-
by prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Více informací na www.mvcr.cz v sekci informační servis > volby > volba prezidenta re-
publiky 2023

Případně se můžete obrátit na Obecní úřad Březolupy, kde Vám na Váš dotaz k volbám rádi 
odpovíme. Tel. 572 580 116, matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz.
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Možná nevíte …

Základní škola Březolupy pořádá 13. 12. 2022 den otevřených dveří přípravné třídy od 8.00 
do 11.00 hod.

Sběrný dvůr bude otevřen v období vánočních svátků MIMOŘÁDNĚ ve středu 21. 12. 
2022 a ve středu 28. 12. 2022 vždy od 14.00 do 16.30 hod. V sobotu 24. 12. 2022 a v sobotu 
31. 1. 2022 bude sběrný dvůr UZAVŘEN.

Obecní úřad Březolupy bude v období vánočních svátků od 22.–26. 12. a 29.–30. 12. 2022 
uzavřen. Otevřen bude v úterý 27. 12. a ve středu 28. 12. 2022 dle úředních hodin.

Stavební úřad Bílovice oznamuje, že bude ve čtvrtek 22. 12. 2022 a 29. 12. 2022 v Březolu-
pech OTEVŘEN od 14.00 do 16.00 hod.

Tříkrálová sbírka 2023 se v naší obci uskuteční v sobotu 7. ledna 2023.

Místní spolky mohou podávat písemné žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2023 pro 
svou činnost, a to do pondělí 9. ledna 2023 (do 17.00 hod.). Do stejného termínu mohou podá-
vat své podněty pro rozpočet 2023 i občané. Žádosti doručte na OÚ Březolupy písemně poštou, 
osobně či e-mailem (obec@brezolupy.cz).

Termíny svozu tříděného odpadu od Vašich RD (plast + papír) v 1. čtvrtletí 2023 jsou: 
20. 1., 17. 2., 31. 3.

Jeden pytel plastů optimálně 2,5–4,5 kg a pytel či svazek papíru optimálně 5–10 kg.
Pokud máte více papíru, raději jej svažte do menších (5–10kg) balíků. Nezapomeňte označit 

pytle či svazky čárovým kódem (případně i označte fi xem číslo popisné). Pokud vám čárové 
kódy již docházejí a nemáte možnost si je vytisknout z www.mojeodpadky.cz po přihlášení do 
svého účtu, můžete o tisk kódů zažádat na OÚ nebo ve sběrném dvoře.

I  v  letošní zimní sezóně 2022/2023 si můžete Vy, kteří si zajišťujete svými silami úklid 
obecních chodníků před Vašimi domy, vyzvednout tradičně jako poděkování nabízené potřeby:

- set lopata (plastová nebo hliníková) + koště
- bečka na posyp
- plastová popelnice 120 l (dvouletý úvazek vzhledem k pořizovací ceně)
Vyzvednout lze až do konce dubna 2023 ve sběrném dvoře.

V  rámci projektu MiniDešťovka2021 můžete stále objednávat jednou použitý IBC kon-
tejner 1m3 na zachytávání dešťové vody za 1500 Kč včetně dopravy do Březolup (po odečtení 
dotací obce ve výši 1000 Kč) + případné vystrojení za nákupní ceny. Více informací uvede-
no v letáčku do každé domácnosti, na úřední desce a na webu obce, případně 572 580 116 či 
matrika@brezolupy.cz, úřednice OÚ paní Veronika Hubáčková.
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Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 28. 2. 2023.
Vaše 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. Neprošlo jazykovou úpravou.
Archiv zpravodajů najdete na www.brezolupy.cz

Děkujeme za poskytnuté fotografi e.

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.

Obec Březolupy nabízí k  prodeji starší nábytek. Více informací na 572 580 116, e-mail 
matrika@brezolupy.cz

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/in-
zerce formou diskusního příspěvku.

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

KČT Chřibský lenochod začne od 20. 3. 2023 pořádat vycházky okolo Březolup. Termíny 
a trasy budou zveřejňovány vždy týden před konáním na obecních stránkách a plakátech.

Mše svaté v období adventu a Vánoc 2022
Každou středu v adventním čase – tj. 30. 11., 7. 12, 14. 12. a 21. 12. 2022 se konají od 7.30 

hod. rorátní mše svaté. Všichni jsou srdečně zváni. Zvláště děti. Pro ty je následně vždy připra-
vena snídaně na faře ještě před začátkem výuky ve škole. 
4. 12. 2022 10.30 2. neděle adventní

Mikulášská nadílka
11. 12. 2022 10.30 3. neděle adventní
18. 12. 2022 10.30 4. neděle adventní
24. 12. 2022 21.00 Štědrý den
25. 12. 2022 10.30 slavnost Narození Páně
26. 12. 2022 10.30 svátek sv. Štěpána
30. 12. 2022 18.30 svátek Svaté rodiny
31. 12. 2022 17.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2023 10.30 slavnost Matky Boží Panny Marie
6. 1. 2023 18.30 slavnost Zjevení Páně
8. 1. 2023 10.30 svátek Křtu Páně
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