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Rekonstrukce nouzového, běžného 

 a scénického osvětlení víceúčelové haly Březolupy č.p. 477 
 

Víceúčelová hala v Březolupech se letos dočká své další rekonstrukce, pro tentokrát se jedná 

o nouzové, běžné a scénické osvětlení. Obec Březolupy byla totiž úspěšná se svou žádostí a 

obdrží od Zlínského kraje podporu formou dotace v rámci Programu obnovy venkova v 

celkové výši 681.000,- Kč. 

Celková investice se předpokládá ve výši 1.363.460,- Kč a dotace ji pokryje téměř z 50%. 

Zbylé náklady uhradí obec ze svého rozpočtu, případně i z jiného dotačního zdroje.  

Zlínskému kraji za poskytnutou dotaci i touto cestou ještě jednou děkujeme. 
 

Fyzická realizace projektu, jehož příprava se datuje od roku 2009, bude zahájena v červenci a 

ukončena bude do konce října 2020. Jedná se o rekonstrukci nouzového, běžného a 

scénického osvětlení, jenž je mimo osvětlení hlavního sálu téměř v celé hale původní ze 

začátku sedmdesátých let. Dojde tedy ke změně umístění a zkvalitnění nového nouzového 

osvětlení tak, aby lépe splňovalo dnešní bezpečností požadavky, dojde k náhradě centrální 

„baterkárny“ lokálními bateriemy, které jsou součástí svítidel. Zároveň s nouzovým 

osvětlením dojde i k výměně světelných armatur a zdrojů ( "žárovek" ) jak na hlavním sále ( 

nouzové a protipanické osvětlení integrované do běžného osvětlení ve stropě haly ), tak i 

různě po hale, čímž dojde ke zlepšení světelné pohody a také k úspoře spotřebované energie. 

Obměny a zkvalitnění se dočká také scénické osvětlení, kdy o tom původním, se, z trochou 

nadsázky, dá říct, že dnes již více hřeje, než svítí. 
 

Tento téměř 1,4 miliónový projekt navazuje na pravidelné, každoroční investice obce 

Březolupy do svých nemovitostí. Pro letošek se vedle osvětlení haly podařilo zajistit dotace i 

rekonstrukci márnice, pokračují i práce na částečné rekonstrukci zdravotního střediska – 

změna užívaní na byty. 

Do příštích let nás ovšem v Březolupech čekají i investice do dalších nemovitostí v podobě 

např. Bytového domy Stará pošta II. etapa, Odpadového centra či Bytových domů Za Ohradů.  
 

Tyto akce však na „své“ finanční zdroje teprve čekají. 

ing. Petr Kukla, starosta obce 

 

 

 


