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Slovo na úvod

Stále víc a více ve svém okolí můžeme pozorovat první jarní poslíčky, neklamné to znamení, 
že se příroda po zimním spánku opět probouzí. Koneckonců stejně tomu bylo roky minulé 
a  bude tomu tak i  v  letech příštích. Ani letos to není žádná výjimka, příroda si na výjimky 
nehraje.

Stejně tak jako se probouzí příroda, probouzíme se samozřejmě i my lidé. Osobně na mne 
toto období působí poměrně silně, po mnohých zakaboněných dnech zde máme více a více dnů 
slunečných, které začínají vonět jarem, tráva je zelenější a zelenější, květy rozkvétají a také ptáčci 
začínají jaksi více cvrlikat.

Prostě když to shrnu: stále více a více jarní energie můžeme vnímat kolem sebe i v nás sa-
mých.

Takže s  jarním sluníčkem na obloze pojďme všichni s  vervou do všech pracovních, ale 
i osobních či spolkových aktivit. Nastartujme své projekty, své zahrádky, své záměry a neza-
pomeňme si pořídit třeba i nějakou tu slepičku. Při dnešní ceně vajíček je to totiž na zvážení. 
A mnohdy opomíjená je i schopnost slepice „sežrat“ téměř vše, co nám zbude z našich kuchyní 
či zahrádek.

Když jsme u  slepic, zhlédněte video z  dílny mojeodpadky.cz, snad poučí a  pobaví i  Vás: 
https://1url.cz/Er56T Přeji i vám takováto velká vajíčka. :)

Rovněž můžete i nadále využít dotační program naší obce, tzv. minidešťovku2021, kde si 
můžete s dotací obce pořídit nádobu (plastový IBC kontejner o objemu 1m3) na dešťovou vodu 
k dalšímu použití, jako je zálivka Vaší zahrádky či obecně užitková voda. Více info a vyzvednutí 
je ve sběrném dvoře, případné další info Vám poskytneme na OÚ či na webu https://brezolupy.
cz/2021/08/06/minidestovka2021-2/.

Rovněž si dovolím připomenout i letošní týden jarního úklidu, kdy bude sběrný dvůr ote-
vřen každý pracovní den odpoledne (od pondělí 20. do pátku 24. března 2023 v čase od 15 do 
17 hod.). Po dobu letního času pak k celoroční sobotní otevírací době přibude možnost uložení 
odpadu i každou středu.

Takže jestli se i ve Vás probouzí jaro, nebraňte se a pojďme do toho.
K blížícím se velikonočním svátkům přeji vše dobré a užijte si pomlázku.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce

V období prosinec 2022 až únor 2023 se konala dvě zasedání zastupitelstva obce Březolu-
py, a to 14. 12. a 8. 2. Jednání zastupitelstva proběhla v zasedací místnosti na zámku.

Zastupitelstvo dne 14. prosince 2022 schválilo:
• Zapisovatelku Lucii Postavovou a  dále ověřovatele zápisu Ing. Miroslavu Batouškovou 

a Davida Faltýnka.
• Program zasedání včetně případného doplnění programu.
• Pracovní předsednictvo ve složení Ing. Petr Kukla a Ing. Radek Berecka.
• Návrhovou komisi ve složení JUDr. Stanislava Hoferková a Mgr. Pavel Mizera.
• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy „O místním poplatku za obecní systém odpa-

dového hospodářství“.
• Jmenování členů kontrolního (David Faltýnek a  Bc. Petr Hromeček) a  fi nančního 

(Ing. Miroslava Batoušková a Jana Mašková) výboru zastupitelstva obce.
• Radní JUDr. Stanislavu Hoferkovou jako zástupce obce v Honebním společenstvu Bře-

zolupy (HS), místostarostu Ing. Radka Berecku jako zástupce obce v Místní akční sku-
pině Dolní Poolšaví (MASDP) a starostu Ing. Petra Kuklu jako zástupce obce v Regionu 
Za Moravú (RZM), ve Svazu měst a obcí ČR (SMO), ve Sdružení místních samospráv ČR 
(SMS), ve Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV), ve Sdružení měst a obcí Východní 
Moravy (SMOVM) a na valných hromadách společností s podílem obce (např. Slovácké 
vodárny a kanalizace UH).

• Výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů komisí či výborů 
od 1. 1. 2023.

• Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a  členem zastupitelstva obce. 
Jmenovitě se jedná o  tyto zastupitele: Ing. Miroslava Batoušková, Ing. Radek Berecka, 
David Faltýnek, JUDr. Stanislava Hoferková, Bc. Petr Hromeček, Mgr. Pavel Hubáček, 
Ing. Jaromír Janát, Zdeněk Jančara, Ing. Petr Kukla, Jana Mašková, Ing. Marek Michalík, 
Mgr. Radmila Mikulincová, Mgr. Pavel Mizera, Mgr. Barbora Němečková a Jaroslav Šuranský.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 
opatření č. 10/2022, 11/2022, 12/2022 a č. 13/2022.

• Uložení části obecních fi nančních prostředků do celkové výše 40 mil. Kč na spořicí a ter-
minovaný účet u Raiff eisenbank dle dalšího rozhodnutí rady.

Zastupitelstvo dne 14. prosince 2022 vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.
• Informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí.
• Personální obsazení: šéfredaktor zpravodaje a pro záležitosti obecních lesů po 1. 1. 2023.
• Termín dalšího veřejně přístupného zastupitelstva, který se předpokládá ve středu 8. 2. 2023 

(1. 2. 2023 neveřejné předjednání rozpočtu) a dále v dubnu 2023 (předpoklad 12. 4. 2023).
• Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů.
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Zastupitelstvo dne 8. února 2023 schválilo:
• Zapisovatelku Danu Šohajkovou a  dále ověřovatele zápisu Bc. Petra Hromečka 

a Mgr. Pavla Hubáčka.
• Program zasedání.
• Pracovní předsednictvo ve složení Ing. Petr Kukla a Ing. Radek Berecka.
• Návrhovou komisi ve složení Ing. Jaromír Janát, Mgr. Pavel Mizera a JUDr. Stanislava 

Hoferková.
• Rozpočet obce Březolupy na rok 2023.
• Nové cenové hladiny pro prodej obecních pozemků s účinností od 1. 2. 2023.
• Prodej částice pozemku p. č. 3495/2, k. ú Březolupy, o výměře 19 m² pod trafo EG. D, 

a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno před vjezdem do areálu horního statku 
s cenou 720 Kč/m2 .

• Prodej částice pozemku p. č. 157/13, k. ú. Březolupy, o výměře max. 6,0 m2 s  cenou 
720 Kč/m2.

• Místní energetickou koncepci obce Březolupy.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočto-

vé opatření č. 14/2022 a č. 15/2022.
• Záměr na směnu pozemku v PZČOV (část pozemku 4476 za 4477) s panem Kopčilem 

a pověřuje radu obce k přípravě dalších podkladů pro tuto směnu.
• Záměr na směnu pozemků mezi Agrolstatem, Blatínií, Víno Blatel, apod. s  obcí – 

v okolí PZČOV v poměru 1:2, v okolí skládky v poměru 1:7,5 – a také pro potřeby smě-
ny s ÚZSVM za pozemek v parčíku na Spodní Kozině a pověřuje radu obce k přípravě 
dalších podkladů pro tuto směnu.

Zastupitelstvo dne 8. února 2023 vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.
• Informace o stavu investičních, resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV a kanalizace 

II. etapa, Bytový dům Za Ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV (PZ ČOV), Pod-
nik. inkubátor řemesel v  rámci průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), ZTV Čístré, 
Dopravní stavby (DS) 2017 – MK a chodník Čístré, textilie hala, hasičárna a vybavení 
hasičárna, optický kabel po obci, odpadové centrum, zámecký park, využívání sráž-
kových vod, prezentace přírodního dědictví Březolup a  Brezolup SK, Rekonstrukce 
a přístavba ZŠ a MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II. etapa, Tréninkový sál + ná-
stavba 2. NP šaten pro sportovce, Sportovní areál (tribuny + hřiště + dráha), geologic-
ký průzkum svahu MK spojnice Šraňky, Místní energetická koncepce MEK, Dopravní 
stavby 2021, vodovod nad zámkem, Fotovoltaická elektrárna 2xBD, FVE ČOV, FVE 
ZS, hala, MŠ a ZŠ, vodovod Nad uličkou truhlárna, sklad u bufetu haly, kolumbárium 
1. a 2. etapa.

• Termín dalšího veřejně přístupného zasedání zastupitelstva se předpokládá ve středu 
12. 4. 2023 a dále v červnu 2023 (předpoklad 28. 6. 2023).

• Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů.
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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 míst-
ních spolků. Dále schvalovala smlouvy o smlouvách budoucích se správci sítí na věcná 
břemena, rozpočtová opatření a řešila ostatní běžnou obecní agendu.

Z činnosti v období od 16. listopadu roku 2022 do 8. února 2023 uvádíme výběr těch 
nejdůležitějších:
1. Absolvovala jednání ve věci využívání budovy fary se zástupci farnosti, farníků, ZŠ 

a Mgr. Šobáněm. Byly projednány možnosti využití budovy a zahrady i pro veřejnost 
a bylo konstatováno, že pro jakékoliv využití je nutná rekonstrukce fary. Farnost již 
zadala zpracování studie, zástupci obce žádají, aby v ní bylo navrženo více způsobů 
využití. Dotační manažer Mgr. Šobáň prověří možnosti podpory tohoto projektu 
a na základě jeho doporučení bude následná projektová dokumentace již zaměřena 
tímto směrem. Obec je připravena (stejně jako jiným spolkům a sdružením v obci) 
vypomoci fi nančním příspěvkem, případně profi nancováním stavby. To je však pod-
míněno kladným rozhodnutím zastupitelstva. Žadatelem o dotaci by měla být far-
nost.

2. Projednala opakované ničení obecního i soukromého majetku sprejerem. Obec již po-
dala na Policii ČR trestní oznámení a rada rozhodla, že vypíše odměnu 10 000 Kč za 
informace, které povedou k dopadení a usvědčení pachatele.

3. Zabývala se výpůjčkami obecních remízků a  rozhodla, že současné smlouvy budou 
upraveny tak, aby bylo možno remízek, resp. smlouvu k němu předat třetí osobě. Návrh 
připraví JUDr. Hoferková.

4. Projednala žádost o změnu nájemce obecního remízku při pozemku p. č. 5358 o výmě-
ře cca 105 m² v lokalitě u Skalové cesty, k. ú. Březolupy. Rada se změnou souhlasila.

5. Schválila znění dodatku č. 2 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností ze dne 
27. 9. 2019. Jedná se o navýšení nákladů hrazených SVK UH obci z důvodu změny 
Smlouvy o provozování kanalizačního zařízení (ČOV, sběrače a čerpací stanice), řešící 
navýšení cen elektrické energie mezi obcí a SVK Uh. Hradiště, a.s.

6. Zabývala se změnou stávající obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za 
provoz systému komunálních odpadů pro rok 2023. Navrhla ponechání návrhu z po-
sledního zastupitelstva: celková cena 770 Kč/poplatníka a rok, hodnota ekobodu 6 Kč, 
základní úlevu občanům zvýšit o 20 Kč (na 70 Kč) a max. odměnu pak na úrovni 80 %. 
Návrh OZV byl předložen ke schválení zastupitelstvu.

7. Schválila nabídku na zřízení nové elektrické přípojky k  plánované FVE na budově 
ČOV. Práce v ceně 76 551 Kč (vč. DPH) provede fi rma Perfekt, s.r.o., Otrokovice.

8. Projednala pracovní verzi Místní energetické studie Březolupy a navrhla některé úpra-
vy.
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9. Schválila nabídku na hydrogeologický posudek MK Kopec. Práce v ceně 21 500 Kč (bez 
DPH) provede fi rma EKODRILL, s.r.o., Zlín.

10. Schválila nabídku na opravu kotle v  jednom z bytů na BDSP. Nový výměník v kotli 
bude realizovat za cenu do 18 000 Kč (bez DPH) fi rma Dvorský, Uh. Hradiště.

11. Schválila doporučení EAZK na přijetí návrhu dodavatele plynu pro obecní objekty pro 
rok 2023 a případné využití SPOTové ceny.

12. Schválila zástupce obce do Regionu Za Moravú, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení měst 
a obcí Východní Moravy, Svazu místních samospráv, MAS Dolní Poolšaví, Spolku pro 
obnovu venkova, Honebního společenství Březolupy, SVK a.s. Uh. Hradiště pro období 
2022–2026. Jména navržených zástupců byla předložena ke schválení zastupitelstvu.

13. Schválila cenu za zpracování PD: Optická síť Čístré. Práce v  ceně 39 905,80 Kč 
(vč. DPH) provedla fi rma M Plus elektro, s.r.o., Boršice, v souladu s dříve schváleným 
ceníkem.

14. Schválila úpravu vzorové smlouvy na hrobová místa z důvodu zapracování nájmu no-
vého kolumbária.

15. Projednala návrh starosty na zřízení nového termínovaného a spořicího účtu u společ-
nosti Raiff eisenbank a.s. s výhodnými úroky. Návrh byl předložen ke schválení zastupi-
telstvu.

16. Projednala žádost (návrh) občana Březolup z části obce Zápolí ve věci osazení tabulí 
„Zákaz podomního prodeje“ na vjezdech do obce a  měření rychlosti v  části Zápolí. 
Rada rozhodla, že vzhledem k malé četnosti prodeje a nejasnosti, kdo bude dodržování 
zákazu vymáhat, a u měření rychlosti i fi nanční náročnosti na pořízení radaru a očeká-
vaného jen malého zvýšení účinnosti (ti, co chtějí zpomalit, už tak činí díky stávajícímu 
zpomalovacímu motivu před vjezdem od Bílovic) zatím nebudou tyto záležitosti řeše-
ny.

17. Schválila úpravu měsíčního paušálu pro fakturaci lesního hospodáře.
18. Seznámila se s informací o doručení předběžného oznámení o získání dotace na akci 

Odpadové centrum Březolupy od SFŽP. Podpořena byla pouze část projektu, je nutno 
zajistit úpravu dokumentace pro výběrové řízení na realizaci akce.

19. Rozhodla o zadání zpracování výběrového řízení na realizaci akce Odpadové centrum 
Březolupy. Práce v ceně 40 000 Kč (bez DPH) zajistí fi rma Poradenství P+P, s.r.o., Dře-
vohostice.

20. Rozhodla o  zadání dotačního managementu na akci Odpadové centrum Březolupy. 
Práce v ceně 60 000 Kč (bez DPH) zajistí Ing. Hošková, Zlín.

21. Schválila cenovou nabídku na opravu meteostanice. Práce v ceně 1556 Kč (vč. DPH) 
provede Vladimír Večeřa, Sehradice.

22. Schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování zařízení z 29. 6. 2018. Jedná se o navý-
šení, resp. změnu variabilní a fi xní ceny za provozování kanalizačního zařízení (ČOV, 
sběrače a čerpací stanice) z důvodu navýšení cen elektrické energie mezi obcí a SVK 
Uh. Hradiště, a.s.

23. Jmenovala další komisi rady obce pro nové volební období: lesní – předseda pan Jaro-
slav Šuranský a člen David Faltýnek. Komise zahájí svou činnost od 1. 1. 2023.
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24. Jmenovala redakční radu Březolupského zpravodaje ve složení: odpovědný redaktor 
Mgr. Pavel Mizera a členové Mgr. Barbora Němečková a Mgr. Věra Polášková. Činnost 
této rady je od čísla jaro 2023.

25. Schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. PK 12/2014 o pachtu vodohospodářského 
zařízení a zajištění jeho provozu mezi obcí a SVK Uh. Hradiště, a.s. Jedná se o navýšení 
rozsahu smluv po vybudování nové kanalizace (v okolí PIŘ PZČOV a Remíza 1. etapa).

26. Rozhodla na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o zřízení nových bankovních účtů 
spořicího a  termínovaného u společnosti Raiff eisenbank a.s. o převodech fi nančních 
prostředků z účtu České spořitelny a.s. na účty u Raiff eisenbank a.s.

27. Schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo stavby „ZTV pro PIŘ PZČOV a okolí Březolupy“, 
řešící neprováděné práce ve výši 2671 tis. Kč a dodatečné práce ve výši 2534 tis. Kč. 
Nová celková cena zakázky je 5 334 722 Kč (vše bez DPH).

28. Rada schválila čtyři smlouvy s  EG.D, a.s., o  připojení uvažovaných FVE na obec-
ních objektech: Základní škola, Mateřská škola, hala a zdravotní středisko. Pro objekt 
zdravotního střediska je třeba zaplatit částku 19 390 Kč (vč. DPH) za posílení jističe 
(z  3×32A na 3×63A). Rovněž rada souhlasila s  prodloužením obdobné smlouvy na 
ČOV (zajišťuje SVK Uh. Hradiště, a.s.).

29. Projednala varianty stavebních úprav sklepa budovy mateřské školy pro účely vybudo-
vání autodráhy a doporučila jako vhodnější variantu s příčkou v kotelně.

30. Projednala návrh zásahů do zeleně v okolí budovy MŠ podle požadavků vedení. Schvá-
lila navržené zásahy, kácení provést v době vegetačního klidu a následně pak výsadbu, 
a to pracovníky obce, případně externě na objednávku.

31. Schválila zapojení obce do projektu Zlínského kraje na zřízení veřejných nabíjecích 
stanic pro elektromobily z dotací. Doporučila jako vhodné plochy pro jejich umístění 
parkoviště na BUS terminále a u víceúčelové haly.

32. Schválila vyplacení odměny ředitelce ZŠ a MŠ za II. pololetí 2022.
33. Seznámila se s podklady a poté schválila Dodatek č. 1 akce „Rekonstrukce zámeckého 

parku v Březolupech“, který řeší snížení realizační ceny z důvodu neprovádění někte-
rých prací na celkových 5 250 688,60 Kč (vč. DPH). Jedná se především o odstraně-
ní dřevin v rámci I. etapy (122 268 Kč bez DPH) a některých zemních prací v rámci 
II. etapy (182 820 Kč bez DPH). Vzhledem ke zdržení se zahájením realizace vlivem 
náhradního VŘ rada obce také schválila vyjmutí 1 roku následné péče pro I. etapu 
z předmětu zakázky a dotace.

34. Schválila zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 73 na 74. Dů-
vodem je žádost o přijetí dítěte ukrajinské národnosti do MŠ. ZŠ a MŠ Březolupy zajistí 
zápis změny v rejstříku škol.

35. Schválila protokol o  vyřazení č. 01/2022 týkající se majetku ZŠ zpracovaný ke dni 
30. 11. 2022 v souvislosti s mimořádnou inventarizací provedenou při změně ředitelky 
ZŠ a MŠ. Vyřazované věci ZŠ nafotí a nabídne prostřednictvím webových stránek školy 
a obce k prodeji. V případě nezájmu budou věci uloženy ve sběrném dvoře.

36. Schválila rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy 
na rok 2023 a střednědobý výhled do roku 2025.
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37. Schválila směrnici obce Březolupy pro poskytování cestovních náhrad, která bude plat-
ná od 1. 1. 2023.

38. Projednala návrh pana starosty na zvýšení cen pozemků pro prodej a schválila ho. Ná-
vrh byl předložen zastupitelstvu ke schválení.

39. Určila podle § 11a, odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších 
předpisů, místem pro uzavírání manželství obřadní síň Obecního úřadu Březolupy, 
č. p. 90, včetně nádvoří.

40. Schválila částku do výše 30 000 Kč na nákup lomového kamene pro zpevnění břehu 
potoka Březnice v části Zápolí.

41. Schválila žádost spolku Cifra o  poskytnutí haly v  termínu 30. 4. 2023 na generální 
zkoušku vystoupení v Klubu kultury Uh. Hradiště. Poskytnutí haly bude zdarma za 
předpokladu, že bude volný vstup pro veřejnost. Přípravu haly si zajistí soubor, v pří-
padě nepříznivého počasí bude požadován příspěvek na uklízečku (podle rozsahu zne-
čištění odhad cca 500 Kč až 2000 Kč), v případě potřeby vytápění nad běžnou teplotu 
(cca 17 stupňů) příplatek 1500 Kč na topení.

42. Projednala nový záměr na vybudování ZTV Nad hřbitovem. Starosta oznámil střet zá-
jmu, jeden z vlastníků pozemků v této lokalitě je i jeho rodinný příslušník. Pozemky 
v této lokalitě nabízí současný majitel k prodeji. Rada pověřila starostu prověřit tech-
nické možnosti využití prostoru a připojení inženýrských sítí spolu s případným ověře-
ním stavu pozemků podél MK Dolní Šraňky za Pálenicí s jejich majitelem.

43. Zabývala se posouzením žádostí spolků a  občanů o  poskytnutí dotace na rok 2023 
a úpravou rozpočtu obce na rok 2023.

44. Schválila výši odměny za divadelní představení Hroznolhotského ochotnického spolku, 
které proběhne dne 4. 3. 2023 v hale, ve výši 10 000 Kč a 2000 Kč na občerstvení.

45. Stanovila, že pro stanovení výše věcného břemena pro připojení nového trafa u statku 
bude použit platný ceník. Dále rozhodla, že stávající ceník zatím není potřeba aktuali-
zovat.

46. Schválila navýšení jednotkových cen systému přidělování ochranných pracovních po-
můcek zaměstnancům obce, který bude platný od 1. 1. 2023.

47. Schválila souhlas se zřízením spořicího účtu p. o. Základní škola a Mateřská škola Bře-
zolupy u banky Raiff eisenbank, a.s., za stejných, resp. obdobných podmínek, jaké má 
obec.

48. Na základě žádosti společnosti Lesy ČR schválila název Boří pro nový rybník, 
resp. vodní nádrž v této části katastru obce.

49. Rozhodla, že se obec Březolupy nebude v tomto kole účastnit veřejné dražby pozemku 
p. č. 3782 v části Pláňavy.

50. Schválila záměr na digitalizaci (naskenování) projektových dokumentací důležitých 
obecních objektů z důvodů konce čitelnosti starých výkresů.

51. Souhlasila s navýšením počtu žáků ZUŠ Morava, kteří využívají prostory ZŠ. Vedení ZŠ 
s navýšením souhlasí, ZUŠ navštěvují z velké většiny děti z Březolup.

Ing. Radek Berecka, místostarosta



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 9

Zpívání koled při akci Výšlap na hrad Šarov

Vyhlídkové místo Vítkův les
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50 let
Gajdůšek Radomír
Hájek Martin
Kamočaiová Iveta
Lišaníková Jana
Lukačovičová Lenka
Máselník Igor
Šišák Martin
Vinklárková Lenka

60 let
Kalina Tomáš
Kročil Rostislav
Křižka Rudolf
Samsonková Věra
Vyorálková Alena
Zábojník Zdeněk

65 let
Bartas Rostislav
Grebík Josef
Matušů Miroslav
Mlýnek Stanislav
Tománková Dana

70 let
Blahová Dana
Gajdůšková Lenka
Hubáčková Drahoslava
Jurák Lubomír
Sedlář Jan
Řezníčková Marie

75 let
Hubáčková Marie

80 let
Bernatík Jaroslav
Haluza Ludvík
Lišaníková Anežka
Michálek František

85 let
Kašpárková Jana
Vajdíková Libuše

90 let
Havlová Adéla

Narození 2022
Blahová Josefína
Galetková Anna
Hubáček Jonáš
Juřenová Aria
Kerbr Matěj
Krenar Jakub
Penxová Mia
Polášková Gabriela
Šišák Matěj
Šrom Alexandr
Števček David
Trizuliak Jan
Záhorová Sofi e

Jubilanti duben – červen

Společenská kronika

Zemřelí 2022
Bartasová Ludmila
Burcevová Ludmila
Čejková Kristina
Fusková Marie
Havel Miroslav
Hubáček Vladimír
Janát Jaroslav
Janotová Marie
Kalaš Jiří
Kostelník Jaroslav
Králíková Anna
Kuklová Bohumila
Pilátková Ludmila
Samsonek Antonín

Nejstarším občanem naší 
obce je pan František 
Fusek, který již oslavil
95. narozeniny.
Nejstarší ženou je paní 
Anežka Pospíšilová, která 
začátkem dubna oslaví
94. narozeniny.

K trvalému pobytu bylo 
k 1. 1. 2023 přihlášeno 
1711 obyvatel (851 žen 
a 860 mužů) a 25 cizinců. 
Průměrný věk obyvatel je 
41,66 let.
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Kamarádi, kamarádky, 

pojďte s námi do pohádky

Ve všech třídách naší školky se v novém 
roce četly pohádky.

Na jednotlivých pohádkách si děti připo-
mněly postavy a předměty z českých pohádek.

A  také si prostřednictvím obrázků pro-
cvičily slovní zásobu, logické myšlení, postřeh 
a soustředěnost.

Zkoušeli jsme i  různé vědomostní kvízy 
s pojmenováváním postav.

Děti si nosily knížky, s paními učitelkami 
si je prohlížely, a dokonce si pohádku i zahrály.

Pohádkové téma pak bylo zakončeno ma-
sopustním veselím, kdy nám v jeden den do 
školky přišla spousta princezen, kuchtíků, ko-
čiček, a dokonce i dinosaurus. Do třídy Myšek 
přiskákala také žabka.

Odměnou byly sladké koblížky a diplom 
za připravenou masku.

Velký dík patří také rodičům za přípravu 
masek.

V příštím období nás čeká povídání o jaru a příprava na jarní svátky Velikonoce.
Připravujeme velikonoční dílničky a velké děti se budou připravovat na zápis do ZŠ.

kolektiv MŠ
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Ze života naší školy

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

Září
Po celý školní rok realizujeme projekt Čtenářská gramotnost, kdy žáci 9. ročníku čtou v 1. třídě 

na pokračování příběhy a plní s dětmi různé úkoly. V rámci tohoto projektu pro 1. ročník uspořádali 
i sportovní den. Žáci 2. a 3. ročníku zahájili plavecký výcvik. Žáci 4. ročníku absolvovali výuku do-
pravní výchovy na dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili exkurze 
do Budapešti, kde si v doprovodu paní učitelek Zetíkové a Stiglerové a zkušeného průvodce prošli 
historickou část města a památky.

Říjen
Žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v Uherském Hradišti. Zde si mohli vyzkoušet program k vol-

bě povolání, byli seznámeni s možnostmi dalšího studia na různých typech škol našeho kraje. Žáci 
1., 2. a 3. ročníku a školička podnikli výlet do Zoo Lešná. Pro žáky 5.–8. ročníku připravili vyučující 
společně s žáky 9. ročníku školní kolo dopravní soutěže. Žáci 9. ročníku navštívili Pevnost poznání 
v Olomouci, kde se v planetáriu zúčastnili výukového programu Vesmír. Během programu cestovali 
po různých planetách a dozvěděli se mnoho zajímavostí. Žáci 5. ročníku se zúčastnili Stromové slav-
nosti ve Zlíně. Tato akce je věnována oslavě mezinárodního Dne stromů, jenž se slaví 20. října.

Listopad
Žáci 2., 5. a 8. ročníku se zúčastnili preventivního výukového programu Policie ČR. Žáci 9. roč-

níku vyjeli na Technický jarmark, jehož smyslem je zvýšit motivaci žáků ke studiu technických obo-
rů, ukázat jim provozy fi rem a představit vzdělávací instituce, které je mohou na technické profese 
připravit. Akce začala ve fi rmě MMCITÉ Bílovice, jež vyrábí městské mobiliáře. Zde měla prezen-
taci Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště. Poté žáci pokračovali návštěvou fi rmy 
ALTECH v Uherském Hradišti, jež se zabývá výrobou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
pro imobilní osoby. Tady se jim představila Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Žáci 
9. ročníku se zúčastnili Burzy středních škol v Uherském Hradišti. Zde měli možnost zhlédnout pre-
zentace středních škol z našeho regionu. Burza žákům poskytla širokou nabídku informací o střed-
ních školách v jeden den a na jednom místě. Žákyně 9. ročníku absolvovaly exkurzi v Uherskohradi-
šťské nemocnici, která připravila program, v němž studenty seznamuje s širokou nabídkou možností 
studia zdravotnických oborů na středních a vysokých školách. V průběhu dopoledne absolvovaly 
přednášku o hygieně rukou s praktickou ukázkou a prověřením správného postupu při mytí pod 
UV lampou. Na hematologicko-transfuzním oddělení se žákyně dozvěděly spoustu informací 
o darování krve a seznámily se s výrobou a zpracováním transfuzních přípravků. Na závěr navští-
vily potenciální zdravotnice prostory dětského oddělení. Třešničkou exkurze byla návštěva hlubin 
centrálního objektu, kde sídlí strojovna potrubní pošty. V rámci hudební výchovy navštívili žáci 
1. a 2. ročníku a školička výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně.
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Prosinec
Na začátku prosince jsme se zapojili do Březolupského jarmarku. Žáci pod vedením svých 

paní učitelek vyrobili spoustu krásných výrobků a  secvičili zajímavá vystoupení. V den svátku 
sv. Mikuláše vytvořili žáci 9. ročníku mikulášskou družinu a  připravenými balíčky obdarovali 
všechny žáky školy. Každá třída si připravila pro Mikuláše písničku nebo zarecitovala básničku. Žáci 
4. a 5. ročníku si předvánoční čas zpestřili návštěvou tvořivých dílen ve Slováckém muzeu v Uher-
ském Hradišti, kde si vyrobili vánoční ozdoby, a výrobky si poté odnesli domů. Žáci 3. ročníku 
společně s paní vychovatelkou Homolkovou podnikli výlet do Vizovic. Navštívili výstavu skleně-
ných vánočních ozdob na zámku a čokoládovnu, kde ochutnali různé druhy čokolády. Poslední 
den školy před Vánocemi jsme si zpříjemnili třídními besídkami a vánočními soutěžemi v březo-
lupské hale, které pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. ročníku s paní učitelkou Večeřovou.

Leden
Žáci 9. ročníku zatančili polonézu na Společenském večeru rodičů. První skladba je již tra-

dičně dána Polonaise Antonína Dvořáka. Druhou skladbu si žáci vybírají sami. Letos zvolili píseň 
Dreamer od Ozzyho Osborna. Žáci 3., 4. a 5. ročníku se vydali na výchovný koncert do Kongre-
sového centra ve Zlíně. Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali preventivní program Hra na hraně, který 
byl zaměřený na gambling (problémové hráčství) mezi teenagery. Cílem programu je informovat 
mladé lidi o skutečnostech souvisejících s problémovým hráčstvím.

Únor
Před pololetními prázdninami se naše školní družina rozzářila veselými maskami a společně 

si obě oddělení družiny užila maškarní karneval, který se nesl v duchu klasického reje masek, hud-
by a tance. První týden v únoru absolvovali žáci 7. a 8. ročníku lyžařský výcvikový kurz v krásné 
obci Branná v Jeseníkách. Ubytovaní byli v hotelu Garni Kolštejn, který je součástí Relax centra 
Kolštejn. Všichni žáci 1. stupně si poslechli v  podání herců Slováckého divadla scénické čtení 
Čarodějnice od Roalda Dahla. Žáci 4. ročníku navštívili Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 
kde si vytvořili masku do fašankového průvodu a povídali i o tradicích, jejich významu a zvycích 
v tomto období.

V rámci rozšiřujícího vzdělávání probíhá po celý školní rok celá řada dalších projektů, soutěží 
a olympiád.

kolektiv ZŠ

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR
Základní škola a Mateřská škola Březolupy děkuje fi rmě TRADIX 

a jejich nadačnímu fondu Řemeslo pomáhá za fi nanční dar ve 

výši 44 000 Kč, kterým podpořili lyžařský kurz žáků 7. a 8. ročníku 

a umožnili tím rozvoj sportu u dětí.
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Lyžařský výcvik 2023

Ještě jednou z „lyžáku“
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Stáž studentek z Velké Británie 20. 2. 2023

V pondělí 20. února 2023 naši školu navští-
vily tři studentky pedagogiky studující na uni-
verzitě v anglickém městě Lincoln. Doprovázela 
je naše bývalá žákyně Kateřina Kuklová, mo-
mentálně studentka angličtiny na Pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci. Brit-
ské stážistky strávily s našimi žáky tři vyučovací 
hodiny. V 9. třídě si povídaly s dětmi o rozdílech 
mezi anglickým a  českým školstvím, v  8. třídě 
představily formou prezentace svou domovskou 
univerzitu a město Lincoln a v 6. třídě si s dět-
mi zahrály kvíz na témata probíraná v hodinách 
angličtiny.

Studentky přijely do České republiky na mě-
síční stáž, navštívily už několik základních škol, 
většinou v Olomouci a okolí. S dětmi v českých 
školách se jim dle jejich slov pracuje dobře. Naši žáci tak měli možnost dozvědět se nové infor-
mace týkající se britských reálií přímo od rodilých mluvčích.

Mgr. Radmila Mikulincová

Studentky z Velké Británie

Společenský večer rodičů žáků ZŠ Březolupy
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Kraj ocenil dobrovolníky pracující s mládeží

Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na fi nanční 
odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili 7. 12. 2022 ve zlínské Baťově vile představitelé 
Zlínského kraje. Dobrovolníkům přišli za jejich činnost poděkovat hejtman Radim Holiš, statu-
tární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová a radní pro digitalizaci, mládež a sport Jiří Jaroš.

„Velmi si vážíme všech dobrovolníků, kteří se podílejí na výchově dětí a dospívajících a jsou 
ochotni věnovat jim svůj volný čas, energii a nadšení. Přitom jsou to často lidé, kteří jsou značně 
vytíženi ve své práci nebo mají rodinné povinnosti. Za to si zaslouží náš velký obdiv a poděko-
vání,“ řekl hejtman Radim Holiš.

„Mladí lidé potřebují správné, laskavé vedení, vzory, ke kterým mohou vzhlížet. Toto oce-
nění je důkazem, že přesně takovými vzory jste, a  kromě toho také velkými srdcaři,“ dodal 
směrem k oceněným radní Jiří Jaroš.

Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje bylo loni doručeno 
celkem 31 nominací z různých zájmových oblastí, jakými jsou sport, kultura, volný čas nebo 
dobrovolní hasiči. Nominace na ocenění mohli podávat představitelé měst a obcí, škol a škol-
ských zařízení, nevládních neziskových organizací, fyzické osoby i další zainteresované subjekty 
z celého Zlínského kraje. Výběrová komise navrhla Radě Zlínského kraje k ocenění 23 dobro-
volných pracovníků, a to na základě předem stanovených kritérií.

Ocenění dobrovolní pracovníci převzali z rukou představitelů Zlínského kraje pamětní me-
daile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhova-
telé oceněných.

Zlínský kraj dobrovolníky ocenil již po devatenácté.
Mezi oceněnými byla i Dana Šohajková, dlouhodobá vedoucí Taneční sportovní skupiny 

Pohoda, která cvičí s dětmi v Březolupech víc než třicet let. Nominována byla Zlínskou krajskou 
asociací Sport pro všechny.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz
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6. 12. 2022 přišel Mikuláš do Březolup

Místní skupina Červeného kříže zorganizovala ve víceúčelové hale pozvání Mikuláše. Vzhle-
dem k předchozím dvěma letům, kdy se žádná setkání neuskutečnila kvůli covidové infekci, se 
letošní svátek vydařil. Veselé písničky z reproduktorů nalákaly na parket téměř všechny přítom-
né děti. A nebylo jich málo! Zábava se rozběhla v tanečním rytmu v kruhu, ve dvojicích nebo 
samostatně, ti nejmenší s maminkami za ruce. Všichni se snažili pohybovat v rytmu, někteří 
i mimo něj, ale s o to větší vervou. Nechce se ani věřit, že by tyto děti zavřené mimo školy a škol-
ky v době koronaviru zlenivěly. Po taneční rozcvičce přišel důstojně oděný a dlouho očekávaný 
Mikuláš i s družinou tří andělů a s čertem. Čert nebyl vůbec strašidelný a svým zjevem neroz-
plakal žádné, ani to nejmenší dítě. Byl to takový spíše „Méďa Béďa“. Děti měly za úkol přednést 
básničku nebo zazpívat písničku a za to dostaly sladkou dobrotu. Ty odvážnější vystupovaly 
samostatně, ty menší si dodávaly odvahu ve skupinkách po dvou nebo třech. Sladká odměna je 
neminula. Publikum odměňovalo výkony všech dětí potleskem. Pak se děti posadily ke stolkům 
a mikulášská družina rozdělovala z košíků a bedýnek balíčky dobrot. Některé děti nevydržely 
a balíček hned rozbalily a ochutnaly. Andělé přinášeli další a další balíčky a stovka dárků rychle 
zmizela. Na všechny se ale dostalo a oči dětí zářily, když balíček ohmatávaly a tiskly v náručí.

Po nadílce následovalo ještě několik her v rytmu hudby. Členky ČK se věnovaly i přítom-
ným dospělým a roznášely čaj nebo kávu. I přes nepřízeň počasí, když pršelo a bylo nevlídno, 
se svátek s oslavou sv. Mikuláše vydařil. Děti se jen nerady rozcházely z haly do svých domovů. 
Závěrečné foto s Mikulášem a jeho družinou jim bude pěkný zážitek připomínat.

Velké poděkování patří členkám ČK a všem, kdo akci zorganizovali a její přípravě věnovali 
svůj čas. Za všechny děti a jejich doprovod „Díky Vám“!

za ČČK Březolupy Štěpánka Blahová

Mikulášská diskotéka
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Novoroční koncert

7. ledna 2023 se v našem kostele uskutečnil XIV. novoroční koncert pod vedením paní Míly 
Provazníkové.

Program byl krásně sestavený a potěšil všechny přítomné, kterých byl plný kostel a vzadu ještě 
hodně z nich stálo pro nedostatek místa. Množství posluchačů bylo nejen z Březolup, ale i z blízkého 
okolí, což svědčí o popularitě a oblíbenosti této společenské události. Pan Tomáš Rosík svým var-
hanním provedením Toccaty J. S. Bacha program zahájil a navodil atmosféru zklidnění a očekávání. 
Country skupina Jižané překvapila výběrem ne zcela známých vánočních písní. Hned úvodní píseň 
Čas vánoční o setkávání na půlnoční mši svaté chytila posluchače u srdce. Mužský sbor silných hlasů 
a hudebníků násobil dojem z prožitku. Chrámový sbor jako vždy podtrhl svým projevem vánoční 
atmosféru. Sólová píseň Spi, spi, neviňátko a poté pastorální mše z Valašska nenechaly nikoho na po-
chybách o tom, jaké talentované zpěváky máme mezi sebou! Jejich sólové zpěvy šly od srdce a laho-
dily sluchu daleko více než vysoké tony operních hvězd. Zvláště vynikal hudební doprovod prvních 
houslí, bravurní houslistka rozeznívala nejen svůj nástroj, ale i struny našich srdcí.

Sólové zpěvy známých koled v podání dětí byly umocněny hudebním talentem a elánem ma-
lých zpěváčků. K nim se připojovali i posluchači v kostele. V závěrečné fázi koncertu zazněla zticha 
a procítěně chrámovým sborem zazpívaná Tichá noc. A na úplný závěr pak klasická vánoční píseň 
Narodil se Kristus Pán, kterou se sborem zpívali všichni přítomní vestoje. Píseň zněla jako hymnus 
Vánoc a oslava narozeného Ježíška.

Dlouhotrvajícím potleskem vyprovázeli posluchači všechny zúčastněné zpěváky, hudebníky 
a malé koledníky. Koncert byl velkým oceněním práce sbormistryně paní Míly Provazníkové!

Za všechny přítomné vřelé díky Vám.
MUDr. Anna Otrhálková

Novoroční koncert 2023 s Jižany
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Umíte plést nebo háčkovat?

Klub důchodců se sdružením NEDOKLUBKO se obrací na ženy, které umí plést nebo háč-
kovat, s prosbou o pomoc nedonošeným dětem. Miminkům můžete pomoci upletením nebo 
uháčkováním čepiček chobotniček a dalších věcí. Návody si lze vyzvednout každé pondělí od 
15 hodin v klubovně seniorů na zdravotním středisku. Zde můžete také odevzdat přebytky příze 
a vlny, která by byla vhodná na výrobky pro děti.

Klub důchodců

Klub důchodců si Vás dovoluje pozvat na zájezd/exkurzi do závodů
•  Marlenka.cz, Frýdek Místek, s ochutnávkou výrobků závodu,

•  Pivovar Radegast, Nošovice, s ochutnávkou piva.
Zájezd se uskuteční v sobotu 22. dubna 2023.

Odjezd v 7:00 hod. ze zastávky od obchodního domu
Cena: doprava 250 Kč

vstupné: Marlenka 169 Kč
Radegast 220/150 Kč

Zájemci hlaste s u paní Ludmily Zůfalé, tel. 725 149 638.
Při přihlášení zaplaťte zálohu 250 Kč.

Nedoklubko v knihovně
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Karneval na faře

Fašank 2023 v obrazech

O pololetních prázdninách jsme s dětmi a mládeží uspořádali na naší faře karneval. Sa-
motnému reji masek předcházely dvě schůzky plánování a výzdoby farního sálu, do kterých se 
zapojila téměř polovina účastníků samotného karnevalu. Všichni chtěli pomáhat. Nafukování 
balónků, karnevalová výzdoba, ladění soutěží, her a úkolů pro menší děti bylo, alespoň podle 
mého, stejně zábavné a obohacující jako karneval samotný. V páteční podvečer jsme pak nedo-
čkavě čekali, jaké masky dorazí, a trochu jsme trnuli, abychom se na faru všichni vešli. Všechno 
klaplo na výbornou, účastníků i rodičů bylo tak akorát, atmosféra byla pohodová a přátelská, 
občerstvení výborné a krásné prostory fary dodaly celé akci nevšední vibe. Všem, kteří se na 
přípravě i průběhu karnevalu podíleli, patří velké poděkování.

Daniela Hubáčková
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Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. 1. 2023 se v Bře-
zolupech uskutečnila Tříkrálová 
sbírka, která je v naší obci již tra-
diční. V Březolupech bylo v obě-
hu celkem 8 ks pokladniček. Po 
sečtení obsahů všech pokladniček 
bylo zjištěno, že letos se v Březolupech vybralo celkem 80 609 Kč.

Velké poděkování patří všem občanům, kteří na tuto sbírku přispěli, byť i malou částkou. 
Touto cestou také děkujeme všem, kteří se na letošní sbírce podíleli, zvláště panu Jaroslavu 
Hoferkovi, koledníkům a vedoucím skupinek. Výtěžek byl předán Charitě v Uherském Hra-
dišti.

Tříkráloví koledníci
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Co nového u zahrádkářů

V sobotu 25. 2. 2023 se v Domě zahrádkářů uskuteč-
nil slibovaný kurz pečení kváskového chleba. Pod vedením 
paní Vlasty Miklové a  její asistentky Blanky Šimkové se 
prvních 6 účastníků propracovalo k velmi chutným chle-
bům.

Viděli jsme všechny fáze zpracování těsta, které trvají 
cca 12 hodin. Naučili jsme se těsto hníst, rolovat a řadu fí-
glů. Jako bonus si každý k voňavému chlebu odnesl i skle-
ničku s kváskem, který už stačí jen „dokrmovat“ a můžeme 
péct kdykoliv. Velmi nás těší, že se kurzu zúčastnili i dva 
muži. Byli nám velkou oporou, protože nečekaně zazlobila 
technika a pečicí trouby bylo třeba hlídat a krotit. To trochu 
zkalilo naši pohodu, ale rozhodně nám nevzalo chuť zkou-
šet si pečení i doma.

Děkujeme Vlastičce za předpřipravení všech fází i trpě-
livé vedení kurzu a hlavně za rady, které se člověk z internetu nedozví.

Pro velký zájem proběhnou ještě 2 kurzy a nutno podotknout, že už jsou oba obsazené.
Jana Mašková
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PZL 100, PZL 100, tady HUH 507 hasiči Březolupy

Touto větou začíná hlášení do vysílačky směřované krajskému operačnímu středisku při 
každém výjezdu cisterny z garáže. Ať se jedná o akutní výjezd, technickou pomoc, kondiční 
jízdy nebo jen trénink mladých hasičů, vždy je povinností strojníka nahlásit činnost techniky. 
I když je naše požární jednotka s polem působnosti pouze v katastru Březolup, jsou její čle-
nové povinni absolvovat odbornou přípravu v rámci HZS, jako je školení velitelů, strojníků, 
nositelů dýchací techniky, podrobit se zdravotním prohlídkám atd. Mnozí si říkají, že pro 
obecní jednotku požární ochrany je to snad i zbytečné, ovšem dle legislativy tuto kvalifi kaci 
musíme splňovat. Například i proto, aby bylo možné žádat o různé dotace na hasičské vyba-
vení, které nepatří mezi nejlevnější, a samozřejmě i na rekonstrukci hasičské zbrojnice. V této 
záležitosti jsme zatím nebyli úspěšní. Letos chlapy čekají další kurzy a rekvalifi kace pro splně-
ní kompletnosti jednotky, a tím získání co nejvíce bodů v hodnocení u další žádosti o dotaci. 
Díky obecnímu úřadu se ale povedlo získat fi nance z programu rozvoje venkova SZIF na nový 
nábytek a  další vybavení. Původně bylo v  plánu vybavit již zrekonstruovanou budovu, ale 
podmínky čerpání dotace nás donutily nakupovat již teď. Jedná se například o nové skříně, 
kuchyňský koutek, stoly a židle do společenské místnosti, regály do garáže, elektrické nářadí, 
kompresor pro připojení CAS atd. Za to patří velké díky našemu obecnímu úřadu a dotační-
mu programu SZIF.

Co se týče druhé poloviny hasičů, SDH, činnost je poněkud volnější a veselejší, už jen 
díky našim mladým následovníkům. Využití víceúčelové haly pro tréninky v zimním období 
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je super, ovšem není to tak záživné jako randál řvoucí motorové stříkačky pod plným plynem 
a stříkání vody o tlaku pěti barů. Proto mládež hopsání v hale už pomalu i nudí a těší se ven 
na tréninkový plac za vesnicí, ale ještě si chvilku počkáme na příznivé počasí. Dostal jsem pár 
nápadů na zpestření zimního období pro děti, které členové výboru SDH schválili a uvolnili 
peníze z hasičské pokladny. První výlet směřoval do aquaparku v Uh. Hradišti. Jelo se auto-
busem, užili jsme si všichni jak plavání, tak i trochu dovádění, nějaké to občerstvení, a hlavně 
se nikdo neutopil. Jen nás mrzelo, že v tu dobu byly tobogány mimo provoz, tak snad příště. 
Druhý výlet směřoval na lyžařský svah v Pozděchově, kam už jsme museli přijet auty. Celé 
lyžování probíhalo v pořádku a spořádaně. Samozřejmě zakončení dne nemohlo proběhnout 
jinde než v McDonaldu. Do konce zimy máme v plánu ještě třetí výlet, a to návštěvu v jump 
centru v Uh. Hradišti. Mládež ovšem nebude mít tyto zimní radovánky zadarmo! Očekáváme 
od nich účast na co nejvyšším možném počtu závodů. Aby se jim dobře sportovalo a měli 
dostatečnou motivaci, jako sponzorský dar obdrželi mladí hasiči krásné dresy od společnosti 
Tradix.

Od dubna bude probíhat nábor dalších zástupců do sportovního oddílu, a  to těch nej-
menších ve věku od 4 do 6 let. Přihlášky a informace budou k dispozici u trenérky Lucie na 
tel. č. 776 065 558.

Dresy pro mladé sportovce nebyly jediným sponzorským darem. Na všech akcích, brigá-
dách, cvičeních a prostě pořád je nás možné vidět v tričkách s motivy našeho sboru, která již 
bylo zapotřebí obměnit. Díky fi rmám Ravira, Binar vodo topo, autoservis Trizuliak a Restau-
race U zámku dostanou všichni členové trička nová. Za to patří všem našim sponzorům velké 
díky! My jim slibujeme, že jejich loga budeme hrdě nosit na prsou.

Z velké části jsou hasiči k vidění na akcích pořádaných ostatními obecními složkami, kde 
fi gurují jako hosté nebo spolupořadatelé. V letošním roce se zatím jednalo o organizaci fa-
šanku s Březolupskou chasou. Spolupráce byla výborná, domluva vždy perfektní a vše se snad 
vydařilo, tak jak mělo. Na které další události budeme přizváni, zatím nevíme, ale jakoukoliv 
pozvánku rádi přijmeme a vždy se budeme snažit, aby byla naše účast platná. Není totiž v obci 
nic lepšího než spolupráce složek a vzájemná pomoc. Samozřejmě i naše sdružení společně 
s jednotkou a technikou plánují svoje akce. V první polovině roku chystáme jarní úklid for-
mou tradičního sběru kovového odpadu, a to v průběhu března. Více informací najdete na le-
táčcích ve Vašich poštovních schránkách. 1. 4. se zapojíme do celorepublikové akce ,,Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“ (Březolupy), o které budeme také ještě více informovat prostřednictvím 
letáčků a  na obecním webu. K  jarním událostem jsem ještě dostal nápad ke stavění máje. 
V Březolupech bývalo stavění máje v rukou mládeže. Zdá se mně, že tato tradice postupně za-
niká. Ve spoustě okolních obcí je naopak brána jako slavnostní událost a v nemálo případech 
ji zastřešuje právě tamní sbor dobrovolných hasičů. Proto chci mladým nabídnout pomoc 
s organizací a vrátit společenský význam stavění máje v Březolupech. Ovšem zatím je to jen 
moje myšlenka. Najde-li odezvu, včas se dovíte podrobnosti.

Na závěr tohoto článku bych chtěl za celý sbor všem popřát pevné zdraví a pozitivní myš-
lení. Budeme také rádi za každou příležitost k pomoci ve vesnici i občanům, a to jak osobně, 
tak i s technikou. A nejen při mimořádných událostech.

za Sbor dobrovolných hasičů Březolupy Jaroslav Šuranský, starosta sboru
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S mladými hasiči na lyžařském svahu

Nové dresy pro mladé hasiče-sportovce
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Potřiadvacáté, tentokrát po dvouleté přestávce způsobené pandemií COVID-19, proběhl 
na Štěpána v naší hale fotbalový turnaj „O pohár starosty obce Březolupy“. Na něm se sešlo 
čtyřicet čtyři hráčů. Rozhodčím byl tradičně František Kukla a vypomáhali mu Robin Hrome-
ček a Martin Florián. Nechyběli ani léty prověření organizátoři Petr Kukla, Luboš Klučka, Josef 
Blaha, Radek Berecka a holky z bufetu.

Pořadatelem turnaje byla jako při všech předchozích ročnících obec Březolupy prostřed-
nictvím sportovní komise, fi nančně byl turnaj zajištěn startovným od hráčů a příspěvky od 
sponzorů, kterými byli taky již tradičně TRADIX, Ing. Pavelka, KLEMPOS a Hospoda U Sa-
mohýlů.

Ročník 2022 byl opět po třech letech odehrán pouze v jedné základní skupině systémem 
každý s každým, protože se přihlásilo jenom šest mužstev. Zápasy ve skupině byly velmi vyrov-
nané, protože se kvalita rozdělila do všech týmů a hráči tzv. do počtu, kteří si jdou zahrát pouze 
pro zábavu, letos na turnaji téměř nebyli. Postupující trojice týmů se vyjasnila už před poslední-
mi zápasy. Byli to: obhájce KLUZÁK, obrozená REMÍZA a tradiční účastník NAZDÁRCI. Do-
plnilo je nakonec mužstvo ZÁPOLÍ, když o jejich postupu rozhodl při bodové shodě s týmem 
DRAHY-ULIČKA vzájemný zápas z úvodu turnaje.

Semifi nálové zápasy byly celkem vyrovnané, nejdříve postoupila do fi nále Remíza po výhře 
3:2 s Nazdárky. Poté po výhře nad mužstvem Zápolí 3:1 obhájce titulu Kluzák.

Závěrečné zápasy turnaje byly ještě vyrovnanější. Nejdříve v  zápase o  3. místo porazi-
lo Zápolí 2:1 Nazdárky, když stav otočilo, a po dvou letech získalo jako nejstarší tým turnaje 
překvapivě medaili. Finálový zápas mezi Remízou a Kluzákem skončil po boji jediným gólem 
v prodloužení 1:0. Vítězem celého turnaje se tak potřetí stal tým Remíza a posunul se tím na 
třetí místo v historii turnaje podle vítězství.

Celkové pořadí bylo v roce 2022 následující: 1. Remíza, 2. Kluzák, 3. Zápolí, 4. Nazdárci, 
5. Drahy-ulička, 6. Dědina.

Od roku 2007 je vyhlašována „Cena Jaromíra Zelíka“, kterou v roce 2022 získal za aktivní 
účast již na 21 turnajích Radomil Hrabec.

V roce 2022 byl pošesté sledován i věk hráčů a věkový průměr týmu. Nejstarším hráčem 
byl Šohajek Radomír – ročník 1970 (v době turnaje mu bylo 52 let), nejmladším byl Yassine 
Adam – ročník 2006. Již dvanáct hráčů bylo ve věku nad 40 let a dva nad 50 let. Naopak osm 
plejerů bylo věku do 20 let.

Nejvyšší věkový průměr (40 let) měl opět tým ZÁPOLÍ, a  stal se tak nejstarším týmem 
v historii (od zahájení sledování věku hráčů), když překonal DYNAMO CHMATOV z  roku 
2018 s průměrem 38,67. Dále byl průměr v roce 2022 následující: DRAHY-ULIČKA 36,80 let, 
DĚDINA 35,67 let, NAZDÁRCI 31,57 let, REMÍZA 24,29 a KLUZÁK 21,83 let.

Jako každý rok uvádím několik vybraných statistických údajů ze všech 23 ročníků, ten-
tokrát ve zkrácené formě.

Celkem se všech dosavadních ročníků zúčastnilo 27 mužstev, všechny ročníky odehrály 
pouze týmy ZÁPOLÍ a DRAHY (DRAHY-ULIČKA).

Fotbalový Štěpán potřiadvacáté
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Vítězství v dosavadní historii vybojovalo sedm mužstev: ZÁPOLÍ 7×, NAZDÁRCI 5×, 
REMÍZA 3×, NEVĚSTY, ŽLEBY a DYNAMO CHMATOV 2×, DRAHY a KLUZÁK 1×.

Celkem se turnaje zúčastnilo po dobu jeho trvání 236 hráčů, v roce 2022 přibylo celkem 
pět nových hráčů, z toho jeden, Jiří Korenný, se stal nejstarším nováčkem turnaje ve věku 43 let.

Všech 23 ročníků se zúčastnil pouze 1 fotbalista, a  to Radomír Šohajek. Dvaceti dvou 
turnajů Petr Michálek. Další 4 hráči (Radek Berecka, Radomil Hrabec, Josef Hubáček a Pavel 
Kašný) se zúčastnili 21 turnajů. Petr Bernatík, Zbyněk Blažek a Tomáš Stašek odehráli 20 roční-
ků. Většina z nich hrála i letos. Více než 10 ročníků odehrálo celkem 36 hráčů.

Nejvíce zápasů odehráli tito borci: Radomír Šohajek – 136, Petr Michálek – 130, Radek 
Berecka – 124, Pavel Kašný – 123, Radomil Hrabec – 121, Josef Hubáček – 120, Petr Bernatík – 
113, Pavel Hubáček II. – 112, Tomáš Stašek – 110, Jiří Hybler – 108 a Martin Florián – 106.

Suverénně nejvíce gólů za dobu trvání turnaje dal Petr Michálek, už celkem 89 a poma-
lu se blíží ke stovce, i když letos mírně zpomalil. Další jsou pak: Petr Bernatík, Tomáš Stašek 
a Radomír Šohajek – 42, Roman Pavlík st. – 40, Michal Zelík – 39, Pavel Kašný – 38, Radek 
Berecka – 32, Lukáš Blizňák – 31, František Kukla a Jiří Řezník st. – 30. Na nejvíce gólů (13) na 
jednom turnaji v roce 2005 dosáhl Petr Michálek.

Celkově je na poháru pro nejlepšího střelce již třináct jmen: Petr Michálek – 4×, Jiří Řez-
ník st. a Jaromír Zelík – 3×, František Kukla a Michal Zelík – 2× a Petr Bernatík, Pavel Josefčák, 
Lubor Křen, Roman Pavlík st., Lukáš Blizňák, Hicham Yassine, Jiří Řezník ml. a Tobiáš Huspe-
nina – 1×.

Na poháru pro vítěze turnaje je zapsáno po ročníku 2022 již celkem 77 různých jmen a ví-
tězů. Na prvním místě jsou Radek Berecka, Petr Bernatík, Josef Hubáček se 7 vítězstvími. Dále 
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Pavel Kašný – 6×, Petr Michálek, Tomáš Stašek, Michal Zelík, Radomil Hrabec, Radomír Šoha-
jek – 5×, František Kukla, Petr Hanáček, Jiří Hybler, Pavel Hubáček II., Dušan Hrabec, Petr Kaš-
ný, Roman Pavlík st. – 4×, Břetislav Hanáček, Lubomír Hubáček, Pavel Josefčák, Josef Blaha st., 
Petr Mikel, Roman Pavlík ml., Jiří Řezník st., Lukáš Blizňák, Marek Čejka – 3×. V roce 2022 se 
poprvé nově zapsali na pohár Pavel Hubáček III. a Václav Procházka.

Úplným závěrem bych rád dodatečně všem čtenářům tohoto článku popřál pohodový 
a šťastný rok 2023. Fotbalistům pak jako vždy i hodně sportovních úspěchů a co nejméně 
zranění. A za rok „na Štěpána“ se těším na setkání v naší hale se všemi ať už hráči, organi-
zátory nebo diváky.

Radek Berecka s využitím statistik ze všech ročníků turnaje. 
Nahlédnout do nich v tištěné podobě bude možno opět na příštím turnaji u stolku pořadatelů. 

Elektronicky byla většina z nich umístěna na webové stránky: www.brezolupy.cz

Okem sítě

Podání, přihrávka, smeč… základní pilíře volejbalu, bez kterých se neobešla ani klání již 
48. ročníku Březolupského pouličního turnaje. Ten proběhl v sobotu 25. února za účasti 5 týmů, 
a to jak místních, tak i „přespolních“. Přestože se turnaje účastnili v drtivé většině hráčky a hrá-
či neregistrovaní, tedy nehrající aktivně ofi ciální soutěže, úroveň zápasů byla divácky velmi 
atraktivní. Jednotlivé zápasy provázela bojovnost a vysoké nasazení, vše se však neslo v duchu 
fair play. První místo obhájili hráči ze Vsetína – Che Guevara před domácím Herodes týmem 
a třetím Liptálem. Na pomyslné stupně vítězů se už nevešel DŽUP (Drahy, Žleby, Ulička, Pod-
sedky) a hosté ze Všeminy. Poděkování patří sponzorům cen – fi rmám Tradix, Suntel a Trinity 
Bank, ale rovněž divákům a fanouškům volejbalu, kteří se přišli v průběhu dne podívat. Neod-
myslitelnou tváří úzce spjatou s pouličním turnajem byl i letos p. Jindra Michálek, který přišel 
zavzpomínat a pozdravit své přátele volejbalisty.

Věříme, že v příštích ročnících uvidíme na palubovce také nové tváře z řad březolupské mlá-
deže. A aby tato výzva nezůstala jen pouhým přáním, přišla na konci léta myšlenka opět přilákat 
k volejbalu i děti ze školy. Jelikož má volejbal v Březolupech tradici a je stále součástí SK, nebylo 
složité přetavit myšlenku v činy. Díky obětavým volejbalistům, kteří v minulosti oddílem pro-
šli, jsme znovu rozběhli kroužek mini volejbalu (dětský volejbal). Bylo překvapením i pro nás 
samotné, že se nám na prvním tréninku sešlo přibližně 30 dětí od první do osmé třídy. Takové 
věkové rozpětí si vyžaduje rozdělení dětí do menších skupinek, v nichž přizpůsobujeme herní 
aktivity přiměřeně jejich schopnostem. Je pro nás velkou radostí, že i po půl roce máme halu 
plnou dětí, které se chtějí učit hrát volejbal. Mimochodem: jedno dítě se na tréninku ptalo, jestli 
budeme trénovat i přes léto. Když uslyšelo odpověď, že bychom s nimi mohli chodit na beach 
volejbal, následovala další otázka: „A kde ho tady budeme hrát?“

Volně tedy přejdu ke třetímu „pohledu skrz síť“ a tím je pohled na beachvolejbalový kurt 
v kempu. Ten pohled nebyl ještě začátkem léta moc radostný. Možná i fakt, že je kurt trochu za-
strčený, způsobil, že zájem o plážový volejbal léty opadal, až kurt zcela zpustl. Možná i podpora 
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ze strany obce snížením už tak malého vstupného na „zdarma“ v mnohých vyvolá pocit, že když 
je to zadarmo, tak to asi za nic nestojí. Proto se asi spousta lidí divila, proč v létě parta bláznů 
vytrhává plevele z pískového kurtu v kempu a snaží se to tam oživit. I teď se ozývá, jestli nám to 
za to stálo, že tam bude ještě spousta práce.

Věříme, že stálo! Minimálně proto, že se zase začala pravidelně scházet parta nadšenců ko-
lem volejbalu a našly se nové tváře do hry. Přestože byl kurt vybudovaný už asi před 20 lety, 
je svým technickým provedením zcela srovnatelný s těmi „městskými“, kde se však dá hrát za 
nemalý peníz. Jistý nedostatek je v absenci „operativního“ osprchování se, což je možné po do-
mluvě v kempu. Snad tímto prostřednictvím přilákáme ty, kdo váhají, nebo i ty, které doposud 
ani nenapadlo to zkusit, aby přišli a vyzkoušeli – a to doslova na vlastní kůži. Případně je mož-
né kohokoliv z nás volejbalistů kontaktovat a poinformovat se. Nejdůležitější je chuť sportovat 
a radost z pohybu!

Tréninky dětí jsou stále otevřené novým zájemcům a bývají každý čtvrtek od 18 do 19 hodin 
ve víceúčelové hale!

za oddíl volejbalu Pavel Mizera a Staňa Hubáček

V  neděli 26. února 2023 se ve 
sportovní hale uskutečnil 53. ročník 
střeleckého závodu Zlatá diabolka 
s účastí 114 střelců z Moravy a Sloven-
ska. Z devíti zástupců domácího klubu 
byla nejlepší Kateřina Kazdová, která 
zvítězila v kategorii dorostenek.
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Srážky v roce 2022

Rok 2022 byl dalším rokem co do srážek velmi slabým. Spadlo jen 427,8 mm, a rok 2022 
byl tak nejslabším rokem od roku 1997. V roce 2019 spadlo srážek o trochu víc, a to 428,2 mm.

Rok 2022 byl na srážky slabší již od prvních dnů oproti roku 2021. Nejslabším měsícem 
v roce 2022 byl měsíc říjen, kdy spadlo jen 9 mm, méně spadlo jen v listopadu 2018, a to pouze 
5 mm, a v listopadu 2011 nespadla ani kapka.

Z tabulky je patrno, že rok 2022 byl oproti roku 2021, co se srážek týče, slabší o 150,3 mm. 
Pro upomenutí uvádím, že 1 mm = 1 litr vody na 1 metr čtvereční.

Doufejme, že rok 2023 bude na srážky lepší, kdyby to tak bylo podle letošního měsíce ledna, 
kdy spadlo 58,8 l vody na 1 metr čtvereční.

Větší množství srážek v roce 2022, které spadly v měsících od července až po září, mělo 
spadnout hlavně v jarních a podzimních polních pracích po zasetí plodin.

Závěrem chci popřát všem občanům hodně zdraví a štěstí v roce 2023 a pěstitelům ve vhod-
né době dost srážek na jejich políčka a zahrádky.

František Bednář

měsíc rok 2021 rok 2022

leden 29,4 9,2

únor 35,1 23,5

březen 12,3 12,2

duben 22,6 20,5

květen 84,4 33,6

červen 58,1 46,8

červenec 71,7 70,3

srpen 144,8 44,9

září 19,6 86,6

říjen 9,4 9

listopad 49,7 16

prosinec 41 55,2

celkem mm 578,1 427,8
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Fototoulání obcí

Březolupský Mikuláš

Vánoční jarmark
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Rozsvícení vánočního stromu

Koledování na zámku

Fašank v prodejně Jednoty
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Divadelní představení Svatba na klíč

Chrámový sbor Březolupy v Praze
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Možná nevíte…

Ředitelství Základní školy Březolupy oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní 
rok 2023/2024 se týká dětí narozených od 1. září 2016 až do 31. srpna 2017 a koná se dne 
12. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin ve třídách ZŠ umístěných v budově Mateřské školy 
Březolupy č. p. 503. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2022/2023 povolen od-
klad školní docházky.

Kladení věnců k památníkům obětem I. a II. světové války u kostela se uskuteční v pátek 
28. dubna 2023.

Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční v neděli 20. srpna 2023.

S  příchodem jara budou znovu zpřístupněny oba kurty v  areálu kempu. Tenisový kurt 
bude možné i nadále bezplatně rezervovat přes webové stránky obce Rezervace kurtu – Obec 
Březolupy (brezolupy.cz). Na beachvolejbalovém kurtu proběhne v průběhu jara další brigáda 
i s částečnou výměnou písku.

AKCE JARNÍ ÚKLID ve sběrném dvoře od pondělí 20. března do pátku 24. března 2023. 
Otevřeno vždy od 15:00 do 17:00.

Po přechodu na letní čas (od 26. března 2023) bude sběrný dvůr otevřen i každou středu 
v čase 15:00–17:30 hodin a dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora a za přízni-
vého počasí v čase 17:30–18:00 hod. můžete využít skládku a kompostoviště.

Upozorňujeme na vývoz popelnic 15. dubna 2023 – vychází na sobotu po Velikonočním 
pondělí. Mějte své popelnice nachystány před domem od brzkých ranních hodin.

Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční ve 2. čtvrtletí roku 
2023 v těchto termínech: 28. dubna, 26. května a 23. června.

Poděkování za zimní údržbu 2022–2023 (lopata, metla a jiné) lze vyzvednout do 29. dub-
na 2023 ve sběrném dvoře.

POZOR! Sběrný dvůr bude v sobotu 13. května 2023 z důvodu konání AUTO-MOTO-
-BURZY uzavřen.

Otevřen bude v pátek 12. 5. 2023 v čase 15:00–17:30 hodin, dále po předchozí domluvě 
s obsluhou sběrného dvora a za příznivého počasí, v čase 17:30–18:00 hod. můžete využít 
skládku a kompostoviště.
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Poplatek za odpady na rok 2023 – 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 čp. vašeho RD). Splatnost poplatku je 1. července 2023. Preferujte plat-
bu PŘEVODEM. Děkujeme.

Poplatek za psa na rok 2023 je možné zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu 
Březolupy (dle otevírací doby OÚ) nebo převodem na účet obce č. 1543047379/0800 (varia-
bilní symbol je čp. vašeho RD). Splatnost poplatku je 15. října 2023. Preferujte platbu PŘE-
VODEM. Děkujeme.

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 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  pronájmu urnové buňky v  rámci kolumbária č. 1 na místním 
hřbitově Březolupy. Urnová stěna má v  pěti řadách celkem 20 urnových míst o rozměrech 
60×40 cm. Jedna buňka je určena k uložení až tří uren. Více informací na www.brezolupy.cz/
kolumbarium, 572 580 116, obec@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.

Záznam rozhlasového hlášení v obci Březolupy je možno poslechnout na telefonním čís-
le 776 343 285.

Mše svaté v období Velikonoc 2023
6. 4. Zelený čtvrtek 18:00 hodin

7. 4. Velký pátek 15:00 hodin
8. 4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie 21:00 hodin
9. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10:30 hodin

10. 4. Velikonoční pondělí 10:30 hodin

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 30. 5. 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.
Redakční rada: odpovědný redaktor Mgr. Pavel Mizera, členové Mgr. Barbora Němečková, Mgr. Věra Polášková.

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.



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 43




