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BREZOLUPSKÝ

Starostové obce Březolupy
v období 1919 - 1945
zpravodaj

Jak jsme prožívali
karanténu pro nebezpečí
1
infekce Covid-19

Slovo na úvod
„Všechno zlé je pro něco dobré“.
Po ne zcela příjemných dnech, týdnech a můžeme říct i měsících, kdy nás omezoval, či některé
dokonce ohrožoval koronavir, jsme ve fázi, kdy se snad vše v dobré obrací.
Je samozřejmé, že velké, nejen finanční ztráty, utrpěli, vedle všech zemí a odvětví, také samotní
lidé, Březolupjany nevyjímaje. Někomu byla krácena mzda, někdo nemohl pracovat vůbec. Někdo
se nemohl podívat za svými blízkými či oni za nimi. Někomu propadla záloha na dovolenou, někdo
přišel o svůj třeba i životní kšeft. Nemohlo se cestovat či jen zcela obyčejně chodit do škol. A se všemi
těmito různými negativními následky se budeme všichni potýkat určitě i roky .
Jak ovšem úvodní přísloví napovídá, chtěl bych se dnes pozastavit nad tím, co nám tato „krize“
přinesla i dobrého. Osobně jako přínosné hodnotím mimo jiné skutečnost, že jsme využili dobu nucené izolace z pohybu ve veřejných prostorách k zahájení, pokračování či dokončení svých různých
záměrů u sebe doma v domě, na svých zahrádkách, dílnách a podobně. Mnohdy byly zrealizovány
záměry na obnovu či rozšíření zahrádek a políček, zjistili jsme, že ne všechno se musí kupovat v obchodě, že hlavně na vesnici se dá něco i vypěstovat, vychovat či vyrobit tak, aby se nemuselo každý
den do obchodu.
Mnozí z nás také našli na svých zahrádkách útočiště před koronavirem a povídáním se svými blízkými, s bezpečnou vzdáleností přes plot se svými sousedy či jen tak se svými zvířaty, nahrazovali chybějící sociokontakty s ostatními lidmi, které byly silně různými nařízeními omezeny.
A já bych byl rád, a prosím každého z Vás, abyste si to vyhodnotili i Vy sami, aby nás větší zájem
o ty, pro vesnické prostředí, přirozené aktivity, neopustil spolu s návratem do doby předkoronavirové.
Využijme toho, co nám naše vesnické prostředí umožňuje a čím se odlišuje od jiných prostředí, např. od
městského. Tím je mimo jiné i možnost vypěstovat si něco na svých zahrádkách, políčkách či sadech.
Nejen, že se vracíme ke svým kořenům. Určitě tím přispějeme ke zlepšení údržby krajiny, či ke
snížení závislosti na okolních zemích, které nás zásobují potravinami, ale třeba nás to povede i k lepšímu hospodaření s dešťovou vodou.
Koneckonců i obec Březolupy se, tak jak již bylo avizováno dříve, bude snažit podpořit hospodaření s dešťovou vodu svých obyvatel např. zprostředkováním nákupu 1000 litrových IBC kontejnerů
na vodu a jejich vypouštěcích, napouštěcích či propojovacích komponentů za velkoobchodní ceny
včetně např. návrhu typových řešení. Za tímto účelem využijeme sběrný dvůr a na základě dalších
rozhodnutí zastupitelstva obce poskytneme, nejspíše v příštím roce, možná i nějakou dotační korunu z rozpočtu obce tak, aby se zalévání dešťovou vodu, resp. obecně hospodaření s dešťovou vodou,
stalo v naší obci ještě více samozřejmé, než je tomu dodnes.
A třeba Vás tato možnost „nakopne“ k tomu, že následně zachycenou vodu nebudete používat
jen na zalévání trávníků (i když i to je pro zlepšení hladiny spodních vod k nezaplacení), ale že
se rozhodnete si něco malého doma i vypěstovat.
Poznámka:
Jenom doplním, že pro další kroky podpory obce v oblasti dešťové vody budete osloveni nejspíše
dotazníky, kdy na základě vašeho zájmu bude rozhodnuto dále (předpoklad podzim -zima 2020).
Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
V období měsíců dubna a května 2020 se nekonalo žádné zasedání zastupitelstva obce
Březolupy.
Původně plánované zasedání, které mělo proběhnout 15. dubna, bylo zrušeno z důvodu pandemie koronaviru a s ní spojenými zdravotními opatřeními. Zasedání proběhne 24. června 2020.

Z práce rady obce
Rada obce se zabývala přípravou záměrů pro další období, kontrolou realizovaných staveb,
přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva i řešením žádostí občanů a místních spolků. Dále
schvalovala smlouvy o smlouvách budoucích se správci sítí na věcná břemena a řešila ostatní
agendu.
Z další činnosti v období od 9. března do 27. května uvádím výběr těch nejdůležitějších.
•

•

•
•

•

•

•

Schválila přestěhování rodiny Aloise Carbona z rodinného domu č. p. 129, který bude demolován při stavbě bytového domu Stará pošta II., do nového bytu na zdravotním středisku
č. p. 520 (byt3+KK ve 2.NP). Pronájem domu č. p. 129 se nabídne novému nájemníkovi
na krátkodobou smlouvu.
Rozhodla o přechodu MŠ Březolupy nejprve do omezeného provozu (od 12. 3. 2020) obdobně jako o vánočních svátcích a posléze, po snížení počtu dětí docházejících do MŠ na
cca 3 děti a s ohledem na rozhodnutí vlády ČR v jiných oblastech (nouzový stav, uzavření
ZŠ, omezení pohybu na veřejnosti) o celkovém uzavření (od 18. 3. 2020), a to až do odvolání. Vaření pro důchodce zůstalo v provozu.
Seznámila se s výsledkem inventarizace obecního majetku za rok 2019 a prozatím neschválila vyřazení některých nepotřebných a nefunkčních věcí podle předložených protokolů.
Schválila dodatek č. 5 nájemní smlouvy č. 3524 s firmou AGROLSTAT s.r.o. Blatnice pod
Sv. Antonínkem, účinný od 1. 1. 2020, který řeší obcí nakoupené a prodané pozemky
za minulé období.
Schválila smlouvu o pronájmu pozemků p. č. 2201/7 a 2201/1 v k. ú. Březolupy za účelem
výsadby ovocného sadu firmě Drga Agro s.r.o. Slušovice. Výměra 326 m², cena nájmu150,Kč/rok (5000/ha/rok), účinná od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2030. Druh výsadby: meruňka, hruška nebo trnka.
Schválila zadávací podmínky stavby: „Březolupy – Dopravní stavby 2017/01, SO 02 – Rekonstrukce MK a Chodník Drahy“ a firmy, kterým bude zaslána výzva k předložení nabídky.
Schválila objednávku na hydrogeologický posudek pro zakázku: „ Využívání srážkových
vod Březolupy“ u RNDr. Bc. Danuše Novákové, Sudoměřice v ceně 10 000,- Kč (bez DPH).
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Práce na stavbě autobusového terminálu byly zahájeny.
Schválila nabídku firmy ARVITA s. r. o. Otrokovice na zpracování projektové dokumentace II. etapy obnovy zeleně Mižnického (Strašovského) žlebu v ceně 111 320,- Kč
(vč. DPH) a pro dotační management nabídku Jana Šobáně, Hradčovice. Cena za
podání žádosti bude 18 000,- Kč, odměna při získání dotace 10 000,- Kč a zpracování
žádosti o platbu 24 000,- Kč (není plátcem DPH).
Seznámila se a schválila protokol z posouzení splnění podmínek účasti veřejné zakázky: „Autobusový terminál Březolupy“. Pověřila firmu IS Projekt s.r.o., Uh. Brod
zajišťující výběrové řízení na dodavatele prací, aby vyzvala uchazeče s nejnižší cenou firmu Stavby Vanto s.r.o. Kunovice o doložení kalkulace některých mimořádně
nízkých položek a nových referencí stavby, protože původní položky úplně nesplňují
druh požadovaných staveb.
Schválila nabídku na zpracování projektové dokumentace „Modernizace objektu hasičské zbrojnice Březolupy“ u Ing. Arch. Martina Špillera v ceně 257 730,- Kč (vč.
DPH).
Schválila smlouvu o užívání objektu hasičské zbrojnice (části domu č. p. 434) mezi
Obcí Březolupy, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Březolupy a Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Březolupy.
Diskutovala, podpořila a schválila opatření navržená starostou a OÚ vůči koronaviru:
úřední hodiny, pokladna, sběrný dvůr, mimořádné mobilní svozy od RD + mimořádný sběrný dvůr, objednání až 200 ks roušek u profesionální švadleny, pokus o zajištění
ochranných pomůcek a dezinfekci i pro OD Jednota, obvodní lékařku, školní jídelnu,
MŠ+ZŠ, poštu, bytový dům Stará pošta, kontaktování osamělých spoluobčanů s věkem 65+ a nabídkou pomoci.
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Opětovně se zabývala výsledkem inventarizace obecního majetku za rok 2019. Schválila vyřazení některých nepotřebných a nefunkčních věcí podle předložených protokolů číslo 1 - 3,
dále 5, 6 a 11 - 15/2020. Majetek uvedený na protokolech č. 1 a 4 bude vyřazen, ale ponechán
na náhradní díly. Majetek uvedený na protokolech č. 7 - 10 nebude prozatím vyřazován, rada
obce prověří jeho stav přímo na místě. Tříkolku Junior B/178 navrhuje rada vyřadit z evidence
a ponechat na náhradní díly (bude řešeno samostatným protokolem č. 16).
Schválila další opatření navržené starostou proti šíření koronaviru: bude zajištěn nákup dezinfekčního prostředku Anti-covid v množství postupně cca až 2000 litrů. Do každého obydleného domu v obci bude po jeho dodání zdarma distribuována 1,5 litrová PET láhev (bude
nakoupena nová včetně uzávěru) tohoto přípravku. Nad toto množství bude možno koupit
prozatím max. 1,5 litru na RD navíc. Dále bude přípravek dodáván zdarma na pro obec strategicky důležité provozy jako je OD Jednota, školní kuchyň, ZŠ+MŠ, zdravotní středisko, pošta,
BDMH a podobně. V omezeném množství dle skladových zásob bude nabídnut i prodej do
provozů se zvýšeným počtem shromažďování osob jako je restaurace u zámku (vaří a rozváží
cca 600 obědů), ubytovny v obci, Klempos, provozovny podnikatelů apod. Do nákupu Anticovidu resp. jeho zajištění bude zapojen i Region Za Moravú. Drobný prodej bude i pro obce
v okolí.
Vybrala ze čtyř doručených nabídek, zhotovitele stavby: „Březolupy – Dopravní stavby
2017/01, SO 02 – Rekonstrukce MK a Chodník Drahy“ firmu, SVS-CORRECT spol. s r.o.
Bílovice, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši: 6 243 785,- Kč (vč. DPH).
Schválila proplacení finančního příspěvku ve výši 115 000,- Kč (žádost ev. č. 02/2018) na výstavbu rodinného domu v části „Zápolí“ žadatele Ing. Josefa Grebíka. Rodinný dům byl již
zkolaudován.
Schválila cenu výkupu za pozemky p. č. 4491 a 4494 o celkové ploše 1388 m2 v místě plánované průmyslové zóny od Josefa Sklenáře z Brna za cenu 50,- Kč/m² i v ochranném pásmu
elektrického vedení.
Schválila jednotkové ceny za zpracování projektové dokumentace (za jeden metr vedení): optická síť 40,-/m, veřejné osvětlení 140,-/m a rozhlas 10,-/m u firmy MPlus elektro s.r.o. Boršice. Při potřebě stavebního povolení bude dále fakturován inženýring pro jeho vyřízení v ceně
5000,- Kč/PD a jiné náklady uvedené v nabídce, případ od případu dle nastalých skutečností
včetně např. inflačního navýšení.
Rozhodla o zrušení Jarní auto-moto burzy bez náhrady z důvodu nebezpečí šíření koronaviru. Další akce budou posuzovány podle platných nařízení Krizového štábu ČR. Navrhla také
pořadateli letošního Setkání „U Kameňa“ obci Topolné její zrušení.
Schválila soupis navazujících sádrokartonářských prací na zdravotním středisku (byty
v 2.NP) v celkové výši 103 663,- Kč (61 607,-Kč oprava po výměně azbestu + 42 056,- Kč
za doobjednané podhledy) u Dušana Blažka ze Lhoty (dodavatel není plátce DPH).
Vybrala zpracovatele dotačního managementu akce Modernizace hasičské zbrojnice firmu
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín s cenami: za podání žádosti 15 000,Kč, odměna při získání dotace 25 000,- Kč a zpracování žádosti o platbu 14 500,- Kč (bez
DPH).
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Rozhodla z důvodu aktuální situace nebezpečí nákazy koronavirem, že umožní svým nájemcům, kteří jsou touto situací zasaženi, odložení úhrady nájmu za II. i III. čtvrtletí roku
2020, a to až o 6 měsíců na základě jejich žádosti.
Projednala žádost ZŠ a MŠ Březolupy na čerpání investičního fondu a zaujala následující
stanovisko: Čerpání investičního se nepovoluje. Je totiž možné a dost pravděpodobné, že
obci vypadne větší část příjmů, a i na běžný provoz bude nutné čerpat z fondů, případně
redukovat i některé další nákupy. Místostarosta zajistí od ZŠ zaslání časového harmonogram nákupů všech zařízení, vybavení a služeb plánovaných na rok 2020. Dále zpracování
plánu obnovy majetku jak v ZŠ, tak i v kuchyních na dalších 5 let, a to včetně aktuálních
cen těchto zařízení.
Schválila objednání ořezu 8 ks stromů, které ohrožují bezpečnost v části „Za Ohradů“
u zhotovitele Karla Vybírala, Kostelany n. M. s cenou 11 750,- (není plátcem DPH).
Seznámila se a schválila protokol z posouzení splnění podmínek účasti. Vyzvaný
uchazeč, firma Stavby Vanto s.r.o. Kunovice, v požadované lhůtě do čtyř pracovních dnů nepodal žádné vysvětlení, a proto rozhodla o jeho vyloučení z průběhu
výběrového řízení. Dále se rada seznámila
s písemnou zprávou o hodnocení nabídek
č. 2, a jako druhého v pořadí podle nejnižší ceny vybrala uchazeče SVS-CORRECT
spol. s r.o. Bílovice. Rada pověřila firmu IS
Projekt s.r.o., Uh. Brod zajišťující výběrové
řízení na dodavatele prací, aby provedla
kontrolu jednotkových cen a ostatních dokladů tohoto uchazeče.
Schválila odměnu ve výši hrubého platu
bez odvodů sociálního a zdravotního pojištění pro Bronislavu Petříkovou při ukončení pracovního poměru v rozsahu 3 + 3
měsíce a současně změnu pracovní doby
z neurčité na určitou do 30. 6. 2020.
Schválila navýšení ceny za roznos obecních
dopisů ze 7,- Kč (od roku 2008) na 8,- Kč za
jeden dopis s platností od 1. 1. 2020 zpětně.
Schválila další opatření navržené starostou proti šíření koronaviru. Bude zajištěn
nákup dalšího dezinfekčního prostředku
Anti-covid v množství 1000 litrů (v první
Na základě upozornění občanů, za které
žádosti bylo dodáno pro naši obec pouze
děkujeme, byly realizovány bezpečnostní
800 litrů). Přípravek bude tentokrát ponea zdravotní ořezy dřevin Za Ohradů.
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chán pro strategicky důležité provozy v obci jako je OD Jednota, školní kuchyň, ZŠ+MŠ,
zdravotní středisko, pošta, bytové domy a podobně. V omezeném množství může být dle
skladových zásob nabídnut i prodej do provozů se zvýšeným počtem shromažďování osob
jako je Restaurace U Zámku (vaří a rozváží cca 600 obědů), ubytovny v obci, Klempos, provozovny podnikatelů apod. Do nákupu Anti-covidu resp. jeho zajištění bude opět v případě
zájmu zapojen i Region Za Moravú. Rovněž bude pořízena ochranná plexi stěna úřednicím
OÚ, bude objednáno několik desítek kusů ochranných pomůcek, jako jsou štíty na obličej,
respirátory 2. třídy a podobně.
Seznámila se a schválila protokol o posouzení splnění podmínek účasti č. 3. Firma IS Projekt s.r.o., Uh. Brod, zajišťující výběrové řízení na dodavatele prací, provedla kontrolu úplnosti nabídky a jednotkových cen i ostatních dokladů uchazeče SVS - CORRECT spol.
s r.o. Bílovice. Všechny doklady byly v pořádku, a proto rada rozhodla o jeho výběru jako
dodavatele této zakázky s cenou 10 856 461,38 Kč (bez DPH). Rada stanovila lhůtu čtyř pracovních dnů, které má tento uchazeč na předložení všech dokladů potřebných před uzavřením smlouvy o dílo, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Na základě žádosti pachtýře schválila dodatek č. 1 ke smlouvě, řešící možnost pachtýře propachtovat věc jinému či jiný způsob užívání či používání propachtované věci, obojí vždy
po písemném souhlasu propachtovatele. Zároveň rada schválila pachtýři dočasný podpacht
propachtované věci (AGRO Velké Pavlovice, s.r.o., se sídlem Ořechová 379/27, 691 06 Velké Pavlovice) a zároveň i změnu způsobu užívání či používání z ovocnářského využití na
využití pro vysetí různých plodin jako je obilí, kukuřice mák, technické konopí, obojí do
30. 9. 2020.
Projednala v návaznosti na dostupné informace možný termín otevření MŠ Březolupy.
Rozhodla, že MŠ v nouzovém provozu, bude otevřena ve stejném termínu jako 1. stupeň
ZŠ, o němž rozhodně vláda ČR, nebo max. v týdenním předstihu v případě většího zájmu
ze strany rodičů.
Schválila studii „Rekonstrukce Zámeckého parku“ od firmy KONIG Landscapes s.r.o. Kostelní Lhota. Dále rozhodla o zadání dalšího stupně dokumentace, která bude využita pro
získání dotace z OPŽP. Dokumentaci v ceně 110 000,- Kč (vč. DPH) zpracuje Ing. Klára
Kὄnigová, Staré Město.
Schválila Řád veřejného pohřebiště obce Březolupy po vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje k jeho návrhu.
Schválila nákup nového projektoru, který bude umístěn ve sklepě víceúčelové haly a bude
využíván pro přednášky většího počtu účastníků, než je prostor v knihovně. Zařízení,
v ceně do 24 000,- Kč (vč. DPH) dodá Libor Bartas, Bílovice. V ceně je i držák, kabeláž,
montáž a zprovoznění.
Rozhodla, že výměna česlí na ČOV bude provedena opět za ruční (provozovatel SVK Uh.
Hradiště a.s. doporučoval automatické s cenou cca 500 000,- Kč). Zboží dodá a montáž
provede firma TECHcorp s.r.o. Břeclav v celkové ceně 56 120,- Kč (bez DPH).
Seznámila s harmonogramem kontroly a údržby ČOV a návrhem plánu investic a obnovy
navrženým jejím provozovatelem SVK a.s. Uh. Hradiště.
Rada se opětovně zabývala žádostí ZŠ a MŠ Březolupy změny plnění rozpočtu a schválila
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•
•

jejich návrh: bude dokoupeno příslušenství k robotu dle potřeby, ale nebude v roce 2020
prováděna oprava dlažby na chodbě v I. patře.
Schválila dopracovaný návrh odpadového centra umístěného na bývalé obecní skládce
a rozhodla o zadání jeho dokončení.
Starosta informoval o skutečnosti, že obec získala dotaci č. D/2118/2020/STR z POV ZK
na Rekonstrukci nouzového osvětlení v hale ve výši 681 000 Kč (49,95% z celkových způsobilých výdajů). Rada současně schválila smlouvu o dotaci na tuto akci. Pokud bude obec
úspěšná i při dotaci POV MMR, bude se snažit dotace zkombinovat a využít co nejvyšší
částku.

V současné době finišují práce na ZTV Nad Uličkou.
Jsou realizovány na základě plánovací smlouvy s 50% příspěvkem stavebníků.
•

•

•

•

Schválila smlouvu o dílo akce: Autobusový terminál s vybraným uchazečem: SVS - CORRECT spol. s r.o., Bílovice, která bude uzavřena po předložení všech požadovaných dokladů. Práce budou zahájeny koncem května.
Vybrala jako koordinátora BOZP akce Autobusový terminál firmu ZEKA plus s.r.o. Slavičín s cenou 19 940,80 Kč (vč. DPH) za zpracování plánu BOZP a činnost koordinátora na
stavbě v četnosti 1 x za 14 dnů.
Schválila nabídku Ing. Pavla Němce z Brna na zpracování energetického managementu
objektu zámku (požadavek poskytovatele dotace) v ceně 1400,- Kč/měs. Zprávy je třeba
zpracovávat 12 měsíců, celková cena bude 16 800,- Kč (zpracovatel není plátcem DPH).
Schválila příspěvek obce ve výši 20 000,- Kč panu Radimu Čejkovi na řidičský průkaz
skupiny „C“ a strojnický průkaz pro nakládací techniku s celkovou max. cenou 26 000,- Kč
(vč. DPH) s podmínkou odpracování 5 let u obce. V případě kratšího úvazku bude obci
zbývající poměrná částka (4000,- Kč/rok) vrácena.
Ing. Radek Berecka, místostarosta
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Jubilanti červenec – září 2020
50 let

65 let

75 let

Harníková Věra

Hubáčková Anna

Blažková Jana

Hoferková Hana

Korvasová Filanderová Dana

Dobeš Jiří

Hromeček Aleš

Kostelníková Lenka

Hoferková Marie

Kukla Petr

Vojtásková Františka

Hudečková Marta

Pavelková Kamila
Šohajek Radomír

60 let

Majerčák Jaroslav
70 let

Šnajdar Jaroslav

Andrýsek Lubomír

Šnajdarová Marta

Šišáková Dáša

Červenková Mariee

80 let

Křen Antonín

Knotová Marie

Ovčáčková Anna
ava
Petříková Bronislava

85 let

Postava Miroslav

Žáčková Františka

Knihovna
Blíží se čas prázdnin, čas dovolených. V letošním roce budou možná pro většinu z nás
trochu jiné, ale i tak si určitě užijeme sluníčko, přírodu, své kamarády, děti, rodinu. Čas
volna je možné strávit i s pěknou knížkou z naší knihovny. Ta je otevřena pro všechny vždy
v úterý a v pátek od 15:00 do 18:00 hodin. Z nabídky pro Vás vybírám pár titulů, ale spousta
dalších krásných knih na Vás čeká v knihovně.
Roman Cílek: Vzpoura pokořených andělů
Osvědčený autor detektivek nás zavádí do exkluzivních i zdánlivě obyčejných prostředí
doma i ve světě, sugestivně popisuje prapodivné zákruty v lidském myšlení i konání a vše
završí překvapivou pointou. Jsou to povídky zcela jiné než ty běžné, které začínají u mrtvého těla a končí v policejních poutech. Mnohé napovídají již samotné názvy některých
příběhů: Syndrom vyhoření, Palba na nekrytý cíl. Jedno je jisté: ve společnosti této knihy
se určitě nebudete nudit.
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Elizabeth Blackwellová: Dívky, které slyšely plakat moře
15. dubna 1912 tři ženy sedící v záchranném člunu s hrůzou pozorovaly, jak Titanic klesá
do mrazivých hlubin. Tehdy se ještě neznaly. O dvacet let později svede osud tyto ženy opět dohromady. Znovu budou čelit zoufalým rozhodnutím, která tehdy učinily. Tajemství, která měla
klesnout na dno moře, znovu vyplavou a otevřou staré jizvy, vzpomínky a city.
Sarah Larková: Rok delfínů
Jak mám žít dál? Ptá se sama sebe hrdinka této knihy Laura. Poté co jsou její děti čím dál víc
samostatné a manžel se jí stále víc odcizuje, začne Laura stále víc přemýšlet o svém někdejším
snu stát se mořskou bioložkou. Když se jí náhle naskytne šance pracovat na výzkumu života
velryb a delfínů na Novém Zélandu, využívá ji se smíšenými pocity. Na Novém Zélandu se jí
ale otevře zcela nový svět a nečekaně tady najde i svou novou lásku, záhadného Bena. Stojí však
mezi nimi temné tajemství a Lauřina rodina.
Meredith Appleyard: Naděje v oblacích
Když se Anně naskytne příležitost pracovat u leteckých záchranářů, je bez sebe nadšením.
Jediný háček je v tom, že má základnu v odlehlém vnitrozemí v rodném Broken Hillu. Ale
skvělá práce, noví přátelé a především okouzlující kolega Nick jí dávají pomalu zapomenout na
hořkou minulost.
Co když ale vyjde temné tajemství napovrch a všichni se od ní opět odvrátí?
Lucie Křesťanová, Hanka Vavřinová: O kočičím čaroději a jiné pohádky
Víte, jak se z rozmazleného tlustého kocoura stane kočičí čaroděj? Co si počít se slepicí,
která se chechtá, místo aby kdákala? Kdo zkrotí divokou hlídací husu pana Kapitána? Vše
se dočtete v této veselé knížce, kde se schovává 16 pohádek o zvířátkách.
Petr Mrázek: Příběh elektřiny
Prvňák Honzík tráví prázdniny na vesnici u dědečka a babičky, kteří ho vlídně provázejí při
cestách za poznáním okolních věcí. Co je to elektřina a kde vzniká? Proč nemám prozkoumávat
zásuvku? Jak se dostane elektřina až do lampičky u mé postele?
Hana Kneblová: Pohádky o hvězdách
Je pravda, že vám padající hvězda splní přání? Slyšeli jste někdy o hvězdných bratrech? Co
se stane, když Velký vůz ztratí kolečko? Malá Anička odpovědi zná. Měla totiž štěstí a potkala
hvězdičku Lucii, která jí prozradila některá tajemství noční oblohy.
V blízké době se v knihovně uskuteční i několik besed a akcí. V plánu je povídání s Adamem
Skovajsou na téma Pstruhové vody, opět přivíráme pana Jilíka, s Lenkou Hložkovou budeme
tvořit z drátků a z dřívek. 2. října přijedou opět manželé Márovi s besedou z jejich cest, 29. října
se sejdeme u autorského čtení s Markétou Harasimovou. Určitě si udělejte čas a přijďte na některou besedu či tvoření. Na všechny se těším a přeji Vám krásné dny zalité sluníčkem.
Olga Rosíková
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Cena Vladimíra Boučka
Pravděpodobně jste si už někdy zkusili uplést pomlázku či malou ošatku. Napadlo vás ale,
že byste se touto činností živili celý svůj život?
Od 70. let 20. století bylo jediným místem pro studium oboru
zpracovatel přírodních pletiv střední odborné učiliště v Praze, které
dodnes najdete na stejné adrese pod
názvem Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. Uvedený obor
se zde však už nevyučuje, přesto
je možné se v současnosti tomuto
oboru vyučit na čtyřech školách
v České republice.
Pan Leoš Křižka se vyučil košíkářem v roce 1985, poté nastoupil svou praxi u Františka Daňhela
v Buchlovicích. Při svém absolutoriu musel zhotovit trháček (košík
na ovoce), podnos a oplést demižón. Od osamostatnění se v roce 1992 zachoval i pozměnil
charakter výrobků i přírodních materiálů, dnes tvoří z vrbového proutí, zeleného proutí, pedigu, slaměného úpletu, elhar šňůry (mořská tráva), ratanového a proutěného šénu. Jedná se
o domácí i zahraniční materiály, z nichž elhar šňůra a pedig se desítky let do našich krajin
dováží z Indonésie.
Tipli byste si, kolik že potřebuje takový košíkář nářadí? Jenom tři: zahradnické nůžky, nůž
s ohnutou špičkou a šídlo. A taky šikovné ruce. Pak už zbývá jen obrnit se při hodinách sezení
na verpánku a při mnohdy monotónní činnosti trpělivostí.
Pokud se bojíte o uchovávání slivovice a chleba vám nemá v čem kynout, pokud se vám již
rozpadá koš na seno, nemáte v čem nosit dříví z lesa či na podzim do čeho sbírat hřiby, a jestli
vám miminko nechce spát v postýlce, stavte se u Křižků. Po domluvě vám opraví či opletou
přinesený demižón, připraví zbrusu nové chlebové ošatky, nůši s popruhy na záda, košík na
hřibovou sezónu, velký travňák a taky koš na miminko, který později upotřebíte na prádlo.
O zboží z přírodních materiálů však v současnosti projevují zájem také pekárny, zoo nebo
filmové společnosti. Už jste někdy ve skanzenu ve Strážnici vyhodili odpadek do „koše“? Byli
jste přítomni krmení slonů v ostravské zoo? Viděli jste ve filmu Jan Hus přinášet nežádoucí
knihy k pálení?
Bojíte-li se zazvonit u dveří jejich domu, kde se nachází i dílna, přijďte se podívat
na košíkářskou tvorbu na každoroční Přehlídku Slovácko v tradici, která se koná v podzimním období v Redutě v Uh. Hradišti.
Pan Leoš Křižka (*1968) bude na podzim oceněn Cenou Vladimíra Boučka. „Tato pres-
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tižní cena města může být udělena
osobám, které udržují a zachovávají
při své činnosti znalosti a dovednosti
nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, lidem, kteří výsledky
své činnosti prezentují na veřejnosti
při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým
muzeem a při jiných podobně zaměřených iniciativách na území města
Uherské Hradiště. Ing. Arch. Bouček
(1901–1985) vystudoval architekturu
na Vysokém učení technickém v Brně,
ve svém oboru působil v Brně, v Praze,
v Uh. Hradišti a byl mimo jiné profesorem Baťovy Školy umění ve Zlíně. Publikoval desítky
odborných studií a článků v časopisech Tvar, Věci a lidé a Umění a řemesla, které jsou dodnes
zdrojem poznatků pro pochopení proměn soudobé hmotné kultury a pro využívání tradičních
technologických principů a jejich rozvoj jako jednoho ze znaků národní identity.“ (Slovácké
muzeum). Cenu v roce 2020 obdrží také kovář Vítězslav Bobčík z Podolí.
Panu Leoši Křižkovi ze srdce blahopřejeme a přejeme mu pevné zdraví a chuť do další práce.
obec Březolupy

Aleš Hrabec boduje v Curychu
Neobvykle rychlý pevný disk – to je
vynález Aleše Hrabce.
„V počítačích máme dvě základní
jednotky. Harddisk, který je nosičem
dat, a procesor. Procesor pracuje rychle,
zatímco harddisk za ním v rychlosti zaostává. Podařilo se nám postavit most
mezi těmito dvěma zařízeními,“ říká
mladý vynálezce.
Aleš Hrabec pochází z Březolup.
Vystudoval obor fyzikální inženýrství
na VUT v Brně. V roce 2008 získal
grant a pokračoval v doktorandském studiu v Grenoblu. Tady se věnoval výzkumu nových
magnetických materiálů k ukládání dat. Zapojil se do výzkumu na univerzitách v Leedsu a v Paříži. Další jeho kroky směřovaly do Curychu. V laboratořích Spolkové vysoké technické školy
v Curychu (ETH) vznikl vynález rychlého pevného disku.
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Alešovou velkou láskou je fyzika. Kromě ní se intenzivně věnuje i horolezectví, jeskyňaření
a cyklistice.
zdroj: http://zvut.cz

Starostové obce Březolupy v období 1919 až 1945
1. Úvod:
Touto čtvrtou částí pokračuji v seriálu článků, v nichž postupně představuji starosty,
a od tohoto článku i další členy vedení obce.
Doba, o níž je tento článek, byla na začátku idylická. Začíná prvním rokem samostatného Československa a pokračuje obdobím mnohdy až nekriticky idealizované První
republiky. Končí pak naopak těžkou dobou pro náš národ za Protektorátu Čechy a Morava.
I osudy některých lidí z naší vesnice byly v této době velmi pohnuté a až osudově tragické.
2. Starostové v letech 1919 až 1937:
První volby v tomto období proběhly dne 15. června 1919 na základě vydaného zákona o obcích č. 75/19 Sb. a novely č. 76/19 Sb. k obecnímu zřízení. Byly současně prvními
v historii Československa. Dosavadní obecní výbor nahradilo obecní zastupitelstvo, v Březolupech se volilo osmnáct zastupitelů. Z nich pak vybraní zástupci lidu zvolili obecní
radu, která nahradila dřívější obecní představenstvo. Mandát se prodloužil ze tří na čtyři
roky. Členy rady byli: starosta, jeho náměstek, jak se v této době tituloval místostarosta,
a čtyři další radní. V Březolupech se do zastupitelstva dostaly tyto tři strany: sociálně demokratická, agrární (Domovina) a lidová.
Starostou, celkově sedmnáctým v naší obci, se stal pro období 1919-23 JAN MÁŠEK.
Narodil se 12. 5. 1886 v Březolupech č. p. 162. Jeho otcem byl Karel Mášek (*1858 v Březolupech) a dědem Václav Mášek (*1824 v Doubravách), který se roku 1853 přiženil do Bře-
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zolup k Michálkům do domu č. p. 162. Poprvé se stal nejvyšším představeným obce rod,
který byl původem z Doubrav. A myslím si, že ani celkově se k nám mnoho doubravských
rodáků v historii nepřiženilo.
Jan se oženil dne 24. 1. 1910 v březolupském kostele ve věku 23 let. Jeho nevěstou byla
stejně stará Františka Blažková z Březolup č. p. 44. Měli spolu pět dětí, z nichž tři zemřely
ještě v dětském věku.
Jan žil v Březolupech nejdříve na č. p. 162 v části „Žleby“ a od roku 1911 v domě č. p.
272 ve stejné části obce. Kde zemřel, se mně prozatím nepodařilo zjistit, bylo to však velmi
pravděpodobně mimo naši vesnici, protože v matrikách zemřelých není uveden.
Od voleb roku 1919 se nám dochoval v kronikách obce, které jsou uloženy ve Státním
okresním archívu v Uherském Hradišti, i seznam dalších členů zastupitelstva. Budu proto
v textu uvádět i další členy obecní rady.
V letech 1919-23 byl náměstkem starosty František Peška z č. p. 70. Radními pak byli:
František Dovrtěl - č. p. 39, Jan Postava - č. p. 256, Ludvík Hrbáček - č. p. 37 a Josef Ovčáček - č. p. 167.
Druhé volby v ČSR tehdy probíhaly na území celé republiky ve více dnech roku 1923.
Dalším naším starostou, tentokráte pro období 1923 až 1927 a celkově již osmnáctým, se
stal radní obce z minulého období JAN POSTAVA. Narodil se 21. 9. 1882 na č. p. 23. Jeho
otcem byl Josef Postava (*1858 v Březolupech) a dědem Vincenc Postava (*1828 taktéž
u nás). Tento rod však není původem z Březolup. Dostal se k nám až svatbou Tomáše
Postavy ze Šarov (pradědy Jana) dne 11. 2. 1817, který se oženil s Anežkou Bartoníkovou.
Jan se 20. 2. 1906 ve věku 23 let oženil ve farním kostele v Březolupech s Karolínou
Vajdíkovou z Březolup č. p. 57, která byla o rok mladší. Měli spolu celkem tři děti. Jan se
narodil v domě č. p. 23 v části „Kopec“, a pak žil postupně na č. p. 25 v části „Velká Ulička“
a v domě č. p. 256 v části obce „Kopec“. Zemřel dne 25. 12. 1964 na č. p. 25.
V letech 1923-27 byl náměstkem minulý starosta Jan Mášek. Radními pak byli: Josef
Hoferek - č. p. 103, Josef Kozmík - č. p. 82, František Hubáček - č. p. 79 a opět i Josef Ovčáček - č. p. 167.
Občanům Březolup padlým v I. světové válce, kteří až do své smrti plnili svou občanskou povinnost a bojovali za svou v té době vlast (Rakousko-Uhersko), byl v době jeho
„starostování“ vztyčen památník u východního nároží kostela. Sice až roku 1927, tj. celých
devět let po konci této války, ale v jiných obcích tomu nebylo jinak.
Třetí volby v nové republice proběhly 16. října 1927 a v kronice obce z té doby se nám
již poprvé zachoval i jmenný seznam všech členů zastupitelstva včetně jejich příslušnosti
k politickým stranám. Celkově se do zastupitelstva dostali zástupci těchto stran: Komunistické v počtu – 8, Lidové – 6, Domoviny – 2, Živnostníků – 2.
Devatenáctým starostou obce Březolupy byl zvolen na období 1927-1931 radní obce
z minulého období, člen Lidové strany a další zástupce jednoho z našich nejrozšířenějších
rodů JOSEF HOFEREK. Narodil se 26. 10. 1881 na č. p. 81. Jeho otcem byl Josef Hoferek
(*1840 v Březolupech) a dědem, aby nebylo pro pátrání po předcích tak jednoduché, opět
Josef Hoferek (*1806 taktéž u nás).
Josef (*1881) se 13. 5. 1907 ve věku 25 let oženil v našem kostele Nanebevzetí Panny
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Marie s dvacetiletou Marianou Janotovou z Březolup č. p. 109. Měli spolu dvě děti. Jan
se sice narodil na č. p. 81 v části „Podsedky“, ale již při svatbě žil na č. p. 103 v části obce
„Druhá strana“, kde i 19. 2. 1942 zemřel.
Jeho náměstkem v letech 1927-31 byl opět bývalý starosta Jan Mášek. Radními pak
byli: minulý starosta Jan Postava, Tomáš Vyorálek - č. p. 14, Štěpán Kristek - č. p. 203 a potřetí za sebou i Josef Ovčáček - č. p. 167.
Toto volební období velmi postihla velké hospodářská krize, které vypukla v říjnu roku
1929. Protáhla se až do poloviny čtyřicátých let. Stát se snažil pomoci hospodářství vypsáním tzv. „nouzových“ prací. U nás byla například prováděna první regulace potoka
Březnice, která však byla před jejím koncem, v listopadu roku 1930, poškozena povodní.
Volby v roce 1931 se konaly 13. září, a opět je znám i seznam členů zastupitelstva a jejich politické příslušnosti, která byla tentokrát hodně pestrá. Celkově se do zastupitelstva
dostali zástupci sedmi stran. Lidové – 4, Komunistické – 3, Národní demokracie – 3, Domkařů a maloobchodníků – 2, Zemědělců a maloobchodníků – 2, Sociální demokracie –
1, Domkářů – 1, Národně socialistická – 1 a Živnostenské – 1.
Posledním vedoucím představitelem Březolup, jehož „volební“ období končilo před II.
světovou válkou, se stal pro léta 1931 až 1937 jediný zástupce živnostenské strany, povoláním kovář, JOSEF HYBLER. Stal už dvacátým starostou v pořadí. Narodil se 14. 4. 1882
na č. p. 46. Jeho otcem byl Josef Hybler (*1853 v Březolupech) a dědem Vincenc Hybler
(*1817 taky u nás).
Josef se 6. 6. 1905 ve věku 22 let oženil ve farním kostele v Březolupech s 21 letou Marií
Krejčiříkovou z Březolup č. p. 128. Měli spolu celkem tři děti. Josef žil od narození až do
své smrti (zemřel dne 17. 3. 1954 ve věku 71 let) na č. p. 46, což byla kovárna a nacházela
se v části obce „Pode Drahy“.
V letech 1931-37 byl jeho náměstkem Tomáš Sklenář z č. p. 288. Radními pak byli:
František Pastyřík - č. p. 129, znovu bývalý starosta Jan Postava - č. p. 25, Ludvík Křen č. p. 228 a Josef Ledl - č. p. 79.
3. Obecní představení v letech 1937 až 1945:
Volby plánované na rok 1937 proběhly v celé republice až na jaře 1938. Volby již poznamenal blížící se největší válečný konflikt 20. století, a možná i proto nejsou v kronice obce
z této doby napsány žádné bližší informace.
V Březolupech byl nový starosta znám již od roku 1937. 13. března totiž odstoupil
starosta Hybler a dvacátým prvním starostou byl zvolen člen dalšího ze „starých“ březolupských rodů LUDVÍK KŘEN, který se narodil 13. 1. 1900 na č. p. 237. Jeho otcem byl František Křen (*1874 v Březolupech) a dědem Jan Křen (*1834 rovněž v naší slovácké dědině).
Ludvík se dne 11. 2. 1923 ve věku 23 let oženil ve farním kostele v Březolupech s Julií
Michálkovou z Březolup č. p. 228, která byla v té době o rok mladší. Měli spolu tři děti
a všechny se dožily dospělosti.
Ludvík žil od narození do svatby na č. p. 237 v části obce zvané „Pod Kopcem“.
Od svatby až do svého zatčení v květnu 1944, pak žil v rodném domě jeho ženy na č. p. 228
v části „Podsedky“.
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Zde mě dovolte uvést pár slov o jeho těžkém údělu v této době. Pan Křen jako starosta
obce samozřejmě věděl o různých „aktivitách“ našich občanů v odboji pro nacistům. Navíc jeho synové byli zapojeni do pomoci partyzánům v okolí. To bylo velmi nebezpečné
a stalo se mu i osudným. Dne 18. května 1944 byl zatčen a spolu s ním, a krátce i po něm,
i další občané Březolup. Byl vyslýchán na zlínském gestapu, kde pravděpodobně proto, aby
při mučení (tehdy běžný způsob výslechu) nic neprozradil, spáchal dne 31. 5. 1944 sebevraždu, když se oběsil v cele. Zápis o tom je dopsán u jeho jména do Matriky narozených
pro obec Březolupy. Zjištění podrobnějších informací o průběhu jeho věznění a výsleších
zatím čeká na svého badatele. Měly by být uloženy v příslušných archívech.
O složení obecní rady a osobě náměstka starosty není v kronice obce z této doby nic
uvedeno. Snad se mi podaří dohledat tyto údaje v jiných archívních pramenech později.
Tato doba od obsazení našich zemí Němci 16. března 1939 byla velmi těžká. Několik našich občanů se účastnilo odboje, a zaplatili za to tím nejcennějším, svým životem.
Kromě starosty Ludvíka Křena to byli tito: Horák Bohumil (1911-1941), Kovář František
(1906-1942), MUDr. Václavík Jan (1892-1942), MUDr. Maňásek Jan (1897-1943), Špundová Irma (1882-1943), Kadlec František (1904-1944), Hubáček Josef (1895-1944) a Horák Josef (1878-1945).
Na věčnou památku jsou jejich jména, stejně jako rumunských vojáků padlých při
osvobozování okolí Březolup na památníku obětem II. světové války, který byl sedm let po
jejím skončení vybudován u našeho kostela.
Další občané pak byli uvězněni, brutálně vyslýchání gestapem, ale naštěstí se dožili
konce války. Často však ve velmi špatném zdravotním stavu, který poznamenal a někdy
i zkrátil jejich následující život. Další skupinou pak byli tzv. totálně nasazení na nucené
práce. Obě tato témata jistě stojí za důkladnější prozkoumání a zatím i ona čekají na své
badatele z řad odborníků, nebo amatérských nadšenců.
Dvacátým druhým představeným obce byl po smrti starosty Křena dle rozhodnutí
Okresního úřadu v Uh. Hradišti stanoven JAN POSTAVA. Jeho „starostování“ skončilo
dne 5. května 1945 zvolením Revolučního národního výboru, který převzal vedení obce.
Stejný člověk byl naším osmnáctým starostou v období 1923 až 1927, a to byl asi i důvod
jeho jmenování.
26. prosince 1944 byly shozeny v okolí naší obce spojeneckým letectvem dvě bomby
(zřejmě z důvodu potřeby odlehčit bombardéry). Jedna z nich dopadla blízko cesty, po níž
se vraceli z kostela lidé ze Svárova. Naštěstí byly pouze dvě osoby lehce zraněny. Druhá pak
dopadla do lesa Boří, kde se nikdo nenacházel.
Podle zápisu v kronice obce z této doby probíhal konec II. světové války u nás takto.
Německé jednotky byly v naší vesnici od 18. dubna. Měly v Chrástkách i jinde připraveny
kulometná hnízda a zákopy. Občané museli vojska zásobovat. Dělostřelectvo střílelo směrem na Uh. Brod a Mistřice. 30. dubna opustilo dělostřelectvo rychle pozice a ujíždělo ke
Zlínu. Také pěchota se stáhla. Dne 1. května ve 12 hodin 20 minut dorazily do Březolup
první jednotky osvobozující rumunské armády. Někteří Němci byli ukryti v lesích, kladli
odpor a odstřelovali východní část vesnice, kde bylo rumunské vojsko. Střelba trvala celou
noc. Nakonec Němci brzy ráno 2. května z okolí Březolup ustoupili.
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4. Závěr:
A opět se opakovala situace jako po roce 1918. Po konci války to vypadalo, že naši
předci se v dalších letech můžou těšit na samé radostné věci. Jak to nakonec nedlouhou po
tomto roce dopadlo, je nám známo z hodin dějepisu.
O této době bude předposlední pokračování tohoto cyklu, které bude popisovat období
let 1945 až 1989.
Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

Nehas, co tě nepálí
Vážení spoluobčané, Březolupjané,
předpokládám, že informace o Covid-19 se pro Vás stávají pomalu únavnými, a proto
bych Vás chtěl tímto článkem o činnosti březolupských hasičů trochu odreagovat, a snad
i rozveselit.
Pandemie razantně zastavila veškerý pohyb událostí, avšak u nás, jak v SDH, tak
i v JPO, se stále něco děje. Když se nemůžeme scházet, alespoň promýšlíme kroky vpřed.
Dovolte, abych začal poděkováním našim sponzorům a příznivcům, bez nichž by tyto kroky nemohly být realizovány.
V první řadě patří velký dík panu Korábečnému, který pro nás připravuje slavnostní
vyšívaný prapor, jenž je pro hasiče důležitým symbolem. Takový prapor není levnou záležitostí a jeho cena se pohybuje v řádu desetitisíců. Nicméně pan Korábečný na podporu
naší činnosti nabídl své služby za zlomek ceny, čehož si nesmírně vážíme. Nesmím opomenout, že na pořízení praporu přispěla finančním darem i společnost Kony Zlín, s.r.o. Abychom byli dobře vidět nejen v naší obci, nosíme již třetím rokem trička s logy na rukávech
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a výrazným nápisem HASIČI Březolupy na zádech. Ovšem za tuto dobu se naše řady rozšířily,
děti vyrostly, chlapi přibrali, a proto bylo zapotřebí znovu vybavit všechny od největšího až po
nejmenšího hasiče. Za pořízení nových triček děkujeme firmám: Radek Binar- vodo-topo, Tradix, Autoservis Ludvík Trizuliak a Klempos. Slibujeme, že jejich loga budeme žehlit šetrně, aby
vydržela co nejdéle. Další poděkování míří do Restaurace u Zámku, jíž vděčíme za příspěvek
na pořízení dalších vycházkových stejnokrojů, které si oblékáme na slavnostní akce. Naposled
jste nás v nich mohli vidět v neděli 10. 5. 2020 v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie při
mši na počest svátku sv. Floriána, patrona hasičů.
Když se tak zamýšlím, našimi sponzory se stala i velká část z Vás spoluobčanů. Jak jsem
na to přišel? Darovali jste nám kovový odpad, jehož sesbírané množství v letošním roce
dosáhlo rekordu. Nevím, zda je to tím, že jsme všichni měli na jarní úklid dvorků a kůlen více času díky mimořádným podmínkám daným nouzovým stavem naší země, nebo
že jsme poprvé sběr sváželi vozíky, čímž jsme vesnici důkladně vyčistili oproti předcházejícím
ročníkům. Děkujeme nejen dárcům železa, ale také lidem, kteří nás podporují byť jen vlídnou
myšlenkou. Ta je mnohdy více, než materiální dar.

Doposud jsem mluvil jen o tom, co dostáváme. Ovšem umíme i hospodařit a dávat. Okresní správa hasičů Uherské Hradiště vyhlásila sbírku v rámci sborů dobrovolných hasičů za
účelem finanční pomoci nemocnici a domovům pro seniory v okrese Uherské Hradiště. Za
dobrou věc jsme společnými silami a s pomocí úspor sboru, shromáždili krásných 10 000,- Kč
a jménem SDH Březolupy je náš hospodář zaslal na účet OSH UH.
Ušetřené peníze je nejlepší investovat, zvláště do našich nástupců, dětí. Touto myšlenkou
se zabývala valná hromada již na konci loňského roku. Členové tehdy odhlasovali uvolnění
finančních prostředků na organizaci premiérového soustředění pro děti, které se uskuteční 14.
- 17. 7. 2020. Rodiče mladých hasičů díky tomu hradí pouze stravu. Jelikož to bude s dětmi po
dlouhé době první společná akce, doufáme, že si ji všichni užijeme.
Jistě už se také obcí šíří informace o přípravách na rekonstrukci zbrojnice. Je to pravda.
Každý, kdo viděl couvat hasičské auto do garáže, kdy musí strojník sklopit zrcátko, usoudí, že
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celá naše zbrojnice je bída. Obecní rada se rozhodla v tomto směru podpořit jednotku požární
ochrany a po dlouhém přemýšlení, jak vše realizovat, je na světě projekt, a dokonce i žádost
o dotaci ze Zlínského kraje. K tomuto tématu si ponechám eso v rukávu až do příštího čísla
Březolupského zpravodaje. Již nyní jménem JPO děkuji obecní radě za přízeň a podporu v této
naší činnosti.
Co se týká činnosti jednotky, během karantény byly podmínky ztížené, ale již se nám
dýchá lépe. Bylo obtížné provádět pravidelnou údržbu techniky, která vyžaduje spolupráci více členů. I přes nařízení vlády o zákazu shromažďování bylo vydáno Doporučení HZS
o připravenosti jednotek požární ochrany, zejména těch dobrovolných. My jsme toto doporučení dodrželi a vyplatilo se! V sobotu 2. 5. 2020, jen malou chvíli po dokončení sběru železa, vyhlásilo krajské operační středisko požární poplach. Siréna zvedla jednotku
od rozjedeného oběda a cisterna vyrazila v plné síle z hasičské zbrojnice necelých pět minut po
příchodu SMS o požáru porostu. Bohužel informace k události byly nedostatečné. Pracovníci
operačního střediska uvedli lokalitu požáru směr Bílovice/Nedachlebice, poblíž průmyslového
areálu, z čehož jsme usoudili, že se jedná o prostor u firmy Kony, s.r.o. a vyjeli jsme špatným
směrem. Hned po pár vteřinách jsme se setkali s jednotkou z Bílovic, která disponuje zařízením s GPS lokalizací zásahu. Proto naše cisterna na místo požáru dorazila až v závěsu za bílovickou jednotkou, přibližně 8 minut od vyhlášení poplachu. Touto nedostatečnou informací se
náš příjezd opozdil, sice jen o pouhé tři minuty, ale právě ty mohou při vážné situaci mnoho
znamenat. Jsme přesvědčeni, že právě zařízení s GPS navigací bude jako dalším na řadě při
doplnění vybavení v naší cisternové automobilové stříkačce.
Vážnou situaci zmiňuji právě proto, že u tohoto výjezdu se jednalo o planý poplach.
Bohužel příčinou výjezdu bylo nenahlášené pálení porostu, a to i přesto, že jsme občany
v minulém vydání zpravodaje informovali o této oznamovací povinnosti. Prosím neberte
oznamovací povinnost na lehkou váhu, můžeme být potřební více u jiných mimořádných
situací. A protože opakování je matka moudrosti, uvedu ještě jednou informace pro hlášení
pálení klestí:
webová stránka
krajské operační a informační středisko

https://paleni.izscr.cz/
950 670 288

Článek bych zakončil pozitivněji, a to informacemi o plánovaných akcích, na které se velmi
těšíme. Dětské soustředění jsem již zmínil. Plánujeme organizaci Pochodu slováckým krajem,
a to v termínu 29. 8. 2020. Tato událost spadá pod Okresní odbornou radu prevence při OSH
UH. Jedná se o pochod vybranou trasou s úkoly pro děti a závěrečným opékáním špekáčků.
Dále pak celorepublikovou akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, které se účastníme letos už potřetí. Jedná se o sběr odpadků, zejména v přírodě. Doufáme, že se k nám opět přidá i veřejnost.
Původní jarní termín byl organizátory přesunut na podzim, avšak na stejný den, kdy je u nás
plánovaná burza. Proto jsme zvolili jiné datum 20. 9. 2020. O obou událostech Vás budeme
ještě blíže informovat.
Děkujeme Vám za vaši přízeň a všem přejeme pevné zdraví.
Jaroslav Šuranský, starosta SDH Březolupy

BREZOLUPSKÝ zpravodaj

19

Slovo z fary
Drazí čtenáři,
rád bych se s Vámi
tímto článkem rozloučil,
protože, jak asi už všichni víte, od července mě
ve farnosti vystřídá nový
kaplan. A mým novým
místem se stanou farnosti
Luhačovice a Pozlovice.
Prožil jsem v našich farnostech Březolupy a Bílovice jáhenský rok a dva
roky jako kaplan. Chtěl
bych vám všem při této
příležitosti poděkovat za ty tři společně prožité roky v našem farním společenství, za vaše přijetí od první chvíle, kdy jsem přišel do farnosti, za vaši otevřenost a pohostinnost, za každé
srdečné setkání ať už v kostele, na faře, u Vás doma, na poutích… Chtěl bych vám poděkovat
za každou drobnou či větší podporu, za pochopení i za podněty kritické.
Říkává se, že první místo kněze je první kněžská láska, podobně jako první láska v životě.
Tak nějak to nyní prožívám, a i když za pár týdnů odejdu na nové místo, mé první kněžské
místo budu mít pořád v srdci.
Vám všem a každému zvlášť za všechno upřímně děkuji, prosím o vaše modlitby a též prosím za odpuštění, pokud jsem komukoliv z vás někdy ublížil.
Až pojedete do Luhačovic na nějakou lázeňskou proceduru nebo jen tak na výlet, určitě
se stavte na besedu. A prožijte požehnané prázdniny, ať vás Pán občerství na duchu i na těle.
P. Jan Svozilek, kaplan
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Dar volného času
Drazí přátelé,
nastalo nám krásné období léta a s ním očekávané dny volného času. Vzácný čas letních prázdnin a dovolených často s velkou nadějí vyhlížíme jako jitřenku po dlouhé a těžké noci. Slovo dovolená je v poslední době hojně skloňováno v mediích především v souvislosti s tím, kam se člověk může a naopak nesmí o letošních prázdninách vypravit.
Zastavme se na malou chvíli u slůvka „rekreace“. Když si rozložíme a přeložíme tento latinský pojem, dostaneme spojení, jež vyjadřuje proces obnovení, „znovuvytvoření“. Volně řečeno, rekreace je obnova našeho života, nové nadechnutí, abychom se tak posíleni mohli vrátit
do běžného rytmu každodennosti. Potřeba odpočinku - rekreace je do nás hluboce vložena. Moudrost Božího zákona říká: „Pamatuj, člověče, na to, že je den sváteční, kdy si
máš odpočinout od veškeré práce…“ A z naší osobní zkušenosti víme, že pokud odoláme
„pokušení“ být pod stálým diktátem povinností a práce, tak po dni odpočinku vycházíme
právě jako ti, jež se mohli nadechnout svěžího vánku pokojného spočinutí, a s novou vitalitou žít své poslání a povolání.
Jak se správně rekreovat? Je celá řada receptů a doporučení. Z mnohých moudrých
postřehů jsem pro nás vybral následující řádky:
Dopřeje si dnes člověk okamžiky, kdy se nechá „políbit“ volnou chvílí?
Volnou chvílí, která znamená „nemít žádnou práci“, což ale není nicnedělání, nuda, lenošení.
Volnou chvílí, znamenající více „přebývání na slunci“, než „opalování se“.
Volnou chvílí znamenající „něco nemuset“.
Volnou chvílí vychutnávající plynoucí okamžik a uvolnění se.
Volný čas znamená být volný od toho „něco muset“, od výkonnosti a něčích požadavků,
volný od toho, být neustále ve střehu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku
různých úkolů, či nadřízeného.
(www. pastorace. cz)
Kvalita rekreace se jistě neodvíjí od atraktivity místa, není závislá na tom, jestli Makarská riviéra nebo Špindlerův mlýn. Ve své podstatě hloubka obnovy sil člověka spočívá
především v našem vnitřním nastavení. Slunečná pláž je tam, kde nám v srdci, a to bez
jakýchkoliv výčitek, zní: „Neboj se, dnes opravdu nemusíš.“
Drazí přátelé, ať budete prosluněnou pláž prožívat kdekoliv a s kýmkoliv, ze srdce vám
přeji, ať jsou po vás letošní prázdniny radostným vydechnutím a novým načerpáním radostné naděje, která má tu moc nést náš každodenní život.
Kéž vás dobrý Bůh opatruje na vašich cestách.
P. Jan Liška
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Noc kostelů 2020
V pátek 12. 6. se březolupská farnost po roční absenci
opět zapojila do Noci kostelů. Ta si klade za cíl pozvat
a přivést do prostoru chrámů
a modliteben co nejširší spektrum lidí.
Pro letošní ročník jsme
zvolili motto: Pojď, můj milý.
Inspirovala nás k tomu jedna
z písní, která poté v rámci samotného večera zazněla v podání sólistů Pavly Hájkové
a Štěpána Binara za doprovodu chrámových smyčců pod vedením Míly Provazníkové. Návštěvníkům Noci kostelů dále
sólově zazpívala Dominika Fusková.
Celý hlavní večerní program byl koncipován do hudebních bloků, které střídaly modlitby
starozákonních žalmů a chvíle ztišení.
V hudebních vstupech kromě sólistů zazpíval chrámový sbor a vynikající březolupská
schóla s uměleckou vedoucí Marií Hoferkovou.
Novinkou bylo, že hlavní večerní program natáčela kamera a obraz byl přenášen na plátno
v lodi kostela. Poděkování za to patří Jaroslavu Ševečkovi.
Minulé období ohrožení koronavirem nám neumožnilo otevřít dveře fary a pozvat k posezení širokou veřejnost, jako tomu bylo v předchozích ročnících. Nabídku programu jsme
směli rozšířit, ale bylo nutné ji prostorově omezit budovou kostela. Do tří „poschodí“ věže
jsme připravili výstavu oblečení z kněžského a ministrantského šatníku z předkoncilního období a také bohoslužebných
předmětů, o několik schodů
výše jste mohli nahlédnout
do různých vydání Písma
svatého. Kdo se chtěl podívat
„skoro až do nebe“, vystoupal do zvonice kostela.
Poděkování patří všem,
kdo se podíleli na přípravě
Noci kostelů 2020 v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie
v Březolupech.
Mgr. Věra Polášková
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Jak jsme prožívali karanténu
pro nebezpečí infekce Covid-19
Od 13. 3. 2020 byla vyhlášena karanténa s uzavřením obchodů mimo potraviny a lékárny, byl zakázán provoz restaurací a hospod, byly zavřeny školy. Nouzový stav neumožňoval
volný pohyb mimo byt a dům. Za nejohroženější skupinu byli označeni senioři, mezi které
patřím i já. Litovala jsem obyvatele panelových malometrážních bytů, kde se celá rodina
i s dětmi musela vměstnat do několika málo metrů na dlouhé dny a týdny…
My venkované jsme mohli pobývat na dvorcích a zahrádkách, vychutnávat si sluneční
pohodu a prací zušlechťovat sazenice zeleniny, salátu, červené řepy a sázet a okopávat brambory. Vždyť ne všechno to lákavé ovoce a zelenina z obchodů bývá 100 % zdravé!
Zprávy o infekci koronaviru, která postihla Itálii, Španělsko, Maďarsko a Řecko, odkud
dovážíme jižní plody, dávala tušit, že dovoz bude drahý a omezený. Tyto informace naši
iniciativu „samozásobitelů“ zeleniny podporovaly.
Naše vesnice se útokům Covidu –19 ubránila! Obyvatelé ukázněně nosili roušky a někteří je i sami šili. Dodržovali stanovené rozestupy před pekárnou i obchodním domem a dovnitř vstupovali jednotlivě. Všem jim za to patří dík! Ani zásobování potravinami nevázlo.
Obecní úřad zajistil dezinfekční roztok rozvozem až ke dveřím našich domů.
I v našem kostele se dodržovala protivirová opatření. Počet účastníků bohoslužeb byl
pouze dvacet, svěcenou vodu v kropenkách při vstupu do kostela nahradil dezinfekční sprej
na ruce, obličej kryla rouška, která se sundávala pouze při svatém přijímání. A kněz kladl
hostii na ruku věřících, ne do úst.
Snad největší radost z karantény měly zpočátku děti školou povinné, ale i ty se později
do školy těšily, hlavně na spolužáky. Prázdniny se jim prodloužily o 3 měsíce a některým
ještě o víc! Zadávané úlohy odesílaly po vyřešení svým vyučujícím přes počítače. U žáků 9.
tříd, kteří se hlásili na střední školy, byla příprava na přijímací zkoušky poctivá a vytrvalá jak
z matematiky, tak z českého jazyka. Věřím, že přijímací zkoušky úspěšně zvládli!
Máme radost, že karanténa ustupuje, obchody i restaurace jsou otevřené, rozbíhá se výroba v továrnách a pohyb po městech, v přírodě a na výlety, je možný, dokonce bude možné
vyjet do zahraničí. Otevřel se i provoz všech nemocničních oddělení, a začaly být prováděny
i neurgentní operační zákroky. Lázeňské léčebny již opět přijímají své pacienty.
Nezbývá nám, než se poučit z nabytých zkušeností a věřit, že nás další vlna coronarovirové epidemii nepostihne!
MUDr. Anna Otrhálková
Covid-19 - je infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS – CoV – 2. Virus původem z čínského Wu-chanu se rozšířil do celého světa. Evidováno je zatím přibližně šest milionů nakažených osob a
téměř 400 000 úmrtí. Příznaky nemoci jsou horečka, únava, dušnost, suchý kašel, bolest svalů a kloubů.
Na tuto nemoc zatím neexistuje vakcína ani lék. Prevencí onemocnění je zvýšená hygiena zejména rukou,
předcházení kontaktu s osobami s respiračním onemocněním, vyhýbání se místům se zvýšenou koncentrací osob a posilování imunity.
zdroj: https://seznam.cz/
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Fototoulání

Březolupy v mlhavém ránu

Pohled od Jezera
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Fotbalový zápas Březolupy - Bílovice

Rybník Hlubočky v současnosti
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Možná nevíte …
•

Poplatek za odpady na rok 2020 můžete zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního
úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ), složenkou, nebo převodem na účet obce
č. 1543047379/0800 (variabilní symbol je čp. vašeho RD). Splatnost poplatku je 1. 7. 2020.

•

Svozy tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční ve 3. čtvrtletí roku
2020 v těchto termínech: 24. 7. 2020, 21. 8. 2020, a 18. 9. 2020.

•

Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční v neděli 16. 8. 2020.

•

Poplatky za hrobová místa můžete zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního
úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ) složenkou, nebo převodem na účet obce
č. 1543047379/0800 (variabilní symbol je číslo hrobu). Dvě podepsaná vyhotovení
smlouvy vraťte na OÚ.

•

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se letos uskuteční
v termínu 12. a 13. září 2020. Kdo z občanů má zájem zapojit se do slavnostního
krojovaného průvodu za obec Březolupy, může se přihlásit do 31. července 2020 na
Obecním úřadě v Březolupech, tel. 572 580 116, obec@brezolupy.cz, nebo matrika@
brezolupy.cz. Slavnostní průvod projde Uherským Hradištěm v sobotu 12. září 2020. Kdo
nebude přihlášen, nebude mu zajištěna stravenka na oběd.

•

Podzimní MOTO BURZA v Březolupech se uskuteční na plochodrážním stadionu
v sobotu 19. 9. 2020.

•

POZOR! Sběrný dvůr bude v sobotu 19. 9. 2020 uzavřen. Otevřen bude v pátek 18. 9. 2020
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.

•

Poplatek za psa na rok 2020 můžete zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního
úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ) složenkou, nebo převodem na účet obce
č. 1543047379/0800 (variabilní symbol je čp. vašeho RD). Splatnost poplatku je 1. 10.
2020.

•

Hody se uskuteční v sobotu 17. října 2020 a dozvuky proběhnou v sobotu 24. října 2020.
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V případě nepříznivého počasí posun akce na 25. 7. 2020.
Sledujte událost na facebooku.
/ Pohádkový les Březolupy 2020

ěl
Každý kdo by cht
pořit,
akci nějak pod
,
ojit jako maska
případně se zap
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sím
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mail.cz
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PŘEHLED KULTURNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
v Březolupech v období červenec – září 2020

Datum

Akce

Místo konání

Srdcovky Zdeňka Junáka
17. 7.
Víceúčelová hala
na cestách
Pohádkový les
18. 7.
v případě nepříznivého počasí se U Kameňa
akce bude konat v sobotu 25. 7.
Divadelní hra „Dva na kanapi“
25. 7.
Nádvoří zámku
Divadelní spolek Haleny
Letní podvečer plný sváteční,
9. 8.
Nádvoří zámku
muzikálové a filmové hudby
Březolupská pouť
14. 8. – 16. 8
program bude upřesněn
Za halou
Je nám léto Nultého vzorku
aneb léto průdem
v případě
14. 8.
pouťový podvečer s místní
nepříznivého
kapelou Nultý vzorek
počasí v hale
29. 8.
5. 9.
12. 9.
20. 9.
26. 9.
28. 9.

Pochod slováckým krajem
Zájezd Javořické jeskyně, hrad
Bouzov
Účast obce Březolupy v průvodu
Uherské Hradiště
Slováckých slavností vína
Ukliďme Česko
S buzolou a mapou
kolem Březolup
Tradiční podzimní putování
okolí Březolup
po turistických altánech

Pořádá
Klub důchodců
Březová tříska z.s.
ve spolupráci s dalšími
složkami
Atmosféra z.s. ze Zlína
Smyčcové kvarteto
„Mamma mia“

Březová tříska z.s.
SDH Březolupy OORP při
OSH Uherské Hradiště
Klub důchodců
Obec Březolupy
SDH Březolupy
KČT Chřibský lenochod
obec ve spolupráci s KČT
Chřibský lenochod

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je v úterý 15. 9. 2020.
Vaše příspěvky posílejte nejlépe v elektronické podobě (formát doc., rtf., txt., jpg., pdf. …)
na adresu obec@brezolupy.cz
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