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Po hranici katastru 
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Slovo na úvod

Byť nerad, i dnešní slovo na úvod bude bohužel poznamenáno koronavirovou krizí.
I když jsme se s uvolněním na jaře uvalených sankcí a zákazů letně nadechli, nikdo z nás 

nejspíše nebyl až tak naivní, aby se domníval, že rozhodnutím kterékoliv vlády na světě se ko-
ronavir třeba k datu od 10. července ztratí a zmizí z naší planety. Ba naopak. Mnozí z nás před-
pokládali, že se koronavir vrátí, resp. opět zesílí s tím, že samozřejmě nikdo, ani v odborných 
kruzích neví, v jaké podobě a v jaké síle.

Rovněž se domnívám, že mnozí z nás pochopili, že hlavní a možná i jediná zbraň nás oby-
čejných lidí do doby vyrobení vakcíny či léku, spočívá v  dodržování hygienických pravidel, 
posilování své imunity a rozumné obezřetnosti při kontaktu s ostatními osobami s důrazem na 
zajištění chodu základních aktivit, mezi které bych uvedl např. chození do zaměstnání (s vyplá-
cenou mzdou)  či studium, a to na kterémkoliv stupni vzdělávání.

Po i negativních zkušenostech s odstavením celé ekonomiky a také celého společenského 
života za období březen až květen letošního roku samozřejmě víme, že také nemůžeme některé 
aktivity zcela přerušit, neboť za každou aktivitou hledejme také různé pracovní pozice těch, 
kteří nám takovouto aktivitu zajišťuji.  Rovněž celoplošný výpadek ve vzdělávání v délce téměř 
jednoho pololetí  je pro děti školou povinné, ale i ostatní studující téměř nenahraditelný a další 
případné měsíce navíc by už mohly být až destruktivní pro celý školní rok.

Z  výše uvedeného vyplývá, že každý z  nás balancuje mezi hrozbou nákazy koronavirem 
a běžným životem s tím, že někdo si to bere k srdci až hodně a je opatrný až moc, někdo je zase 
až hodně benevolentní se slovy, že ještě žádný koronavirus neviděl a že se jedná víc o masáž lidí 
sdělovacími prostředky, než o skutečnou hrozbu.

Obdobně takto balancuji i samosprávy, naši nevyjímaje. I naše rada obce, čerpající infor-
mace jednak z veřejných informačních prostředků, ale také i různých krizových kanálů, má za 
sebou, a také jistě i před sebou, mnohá rozhodnutí, která ovlivňují život nás všech v Březolu-
pech. Jako příklad dám rozhodnutí o uzavření a následném znovuotevření naší mateřské školy, 
doporučení o nepořádání jarní a podzimní burzy, omezený provoz sběrného dvora, výpomoc 
desinfekcí v  obchodním domě Jednota, nákup desinfekce pro naše občany, omezený provoz 
ve víceúčelové hale, ale také třeba neomezení průběhu letošní poutě a podobně. 

Mezi poslední rozhodnutí naší rady patří také rozhodnutí o zrušení letošních hodů a dozvu-
ků. U tohoto rozhodnutí bych se rád zastavil. Rada obce o konání či nekonání hodů debatovala 
povícekrát, jednala i se zástupcem chasy a také se zástupci potenciálních pořadatelů. Rovněž se 
rada obce resp. obec Březolupy jako taková považuje minimálně za jednoho ze spolupořadatelů, 
nejednou jsme byli i pořadateli hlavními, když se nám nepodařilo zajistit jiného pořadatele 
z  řad místních spolků. Rada se zabývala otázkou hodů i z pozice vlastníka haly, kde vnitřní 
aktivity spojené s jejich přípravou, ale také průběhem probíhají. 

Jako rada obce jsme se následně shodli, že pořádání večerní zábavy s předpokládaným po-
čtem návštěvníků kolem 500 osob je pro naši obec (pro přímé návštěvníky či účinkující, ale také 
pro jejich např. starší rodinné příslušníky doma) až moc velké riziko, že venkovní části hodů bez 
večerní zábavy v hale nemají smysl. Dále vidíme problém i venku. Jak řešit např. diváky kolem 
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Z jednání zastupitelstva obce

stárků či OÚ, jak rozestupy, jak hygiena při podávání občerstvení včetně štamprlí atd.
Vzhledem k potřebnému času a nákladům na přípravu především krojových součástí a také 

množícím se dotazům, rozhodla rada obce s patřičným předstihem. Asi 6 hodin po našem roz-
hodnutí jsme obdrželi oznámení z ministerstva zdravotnictví, že jsou od 1. 9. 2020 zakázány 
všechny akce v uzavřených prostorech nad 500 osob, což platí i pro naše hody.

I nám je líto, že každoroční největší akce v naší obci se letos neuskuteční. Ovšem po zvážení 
všech možných pro a proti rada jednohlasně rozhodla o zrušení letošních hodů a doufáme, že si 
vše vynahradíme v roce příštím. Obdobně jako my se rozhodly i jiné obce. Platí především pro 
ty, kteří mají hlavní hodovou zábavu v uzavřeném prostoru a návštěvnost se pohybuje někde 
kolem 500 a více osob (např. vlčnovská Jízda králů a podobně).

Radu obce čeká ještě další rozhodnutí např. o besedě s důchodci či vánočním jarmarku. Zde 
ovšem nutno rozhodnout řádově do konce 09 resp.10/2020. Za současné situace se rada obce 
i u těchto akcí klaní k jejich zrušení, uvidíme ale, jaká bude aktuální situace.

Budeme Vás dále infomovat.                                                             Ing. Petr Kukla, starosta obce

V období od 1. června do konce měsíce srpna se konalo pouze jedno zasedání zastupitelstva obce 
Březolupy, a to dne 24. června 2020. Zastupitelstvo se mimořádně konalo ve sklepních prostorách 
víceúčelové haly z důvodu zachování bezpečných hygienických odstupů při koronavirové epidemii.
Zastupitelstvo schválilo:
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2019, a to bez výhrad.
• Účetní uzávěrku obce Březolupy za rok 2019.
• Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (IČ: 75020491) za rok 2019 násle-
dovně: 15 000,- Kč do fondu odměn ZŠ+MŠ a 369 312,44 Kč zpět do rozpočtu obce.

• Směnu zemědělských pozemků v rámci Průmyslové zóny ČOV za pozemky obdělávané v lánu 
mimo PZČOV, a to v poměru 1:2 (1 m2 pozemku PZ : 2 m2 pozemku mimo PZ) a zároveň schvá-
lení výkupů těchto ke směně vhodných pozemků mimo PZ o celkové výměře do 6 ha. 

• Příspěvek na prodloužení vodovodního řadu u Restaurace „U zámku“ ve výši 115 000,- Kč. 
• Plán kontroly fi nančního a kontrolního výboru v roce 2020. 
• Schválení úpravy rozpočtu obce z důvodu koronavirové krize a akcí předjednaných radou obce.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtová opatře-

ní č. 1/2020 a č. 2/2020.
• Pracovní podobu principů pro nabídku resp. zveřejnění záměru na prodej pozemků a příspěvků 

na zbudování sítí k nim v rámci Průmyslové zóny ČOV.
• Upřesnění záměru povrchové nádoby pro zachování dešťové vody pro rodinné domy s dotací 

pro rok 2021 ve výši 1000,- Kč/ č. p.
• Schválení změny rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 3/2020 zachycující rozhodnutí zastupi-

telstva ze zasedání.
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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 10. června do 2. září uvádím výběr těch nejdůležitějších.
1. Schválila pravidla reklamy pro krajské volby 2020 pro každý subjekt bezplatně následující: 

1 stranu formátu A5 ve zpravodaji obce, možnost umístění reklamy na plot podél silnice 
u Podzámčí v rozměru 2,0 x 1,0 m.

2. Rozhodla na základě doporučení projektanta, že realizace optické sítě v místní části Drahy 
nebude probíhat při rekonstrukci komunikace a chodníku, ale až při pokládce elektrických 
kabelů do země.

3. Projednala žádost spolku Atmosféra z. s. na poskytnutí prostor pro benefi ční divadelní 
představení 25. 7. a koncert 19. 12. a rozhodla takto: v případě pořádání akcí bez výbě-
ru vstupného na nádvoří zámku bude prostor propůjčen zdarma, v případě haly za cenu 
500,- Kč bez topení a 1000,- Kč s topením.

4. Projednala žádost spolku Březová tříska z. s. na poskytnutí prostor a zapůjčení bufetu 
a posezení pro koncert při březolupské pouti a Pohádkový les a rozhodla takto: v případě 
pořádání akce za halou bude prostor i vše ostatní propůjčeno zdarma, v případě haly za 
cenu 500,- Kč.

5. Seznámila se s informacemi o změnách v SK Březolupy z.s. a schválila navýšení dotací SK 
z obecního rozpočtu o prostředky určené pro pokračovatele DDM ASTRA Zlín.

6. Souhlasila s bezplatným poskytnutím prostor ve víceúčelové hale pro činnost SK Březolu-
py po dobu přípravy před demolicí, demolice a výstavby nových kabin. Jedná se zejména 
o šatnu a sociální zařízení „volejbalistů“ ve sklepě vedle kotelny a šaten vedle jeviště. U zadní 
šatny se bude jednat o dlouhodobější využití pro uskladnění fotbalových rekvizit a jiných 
věcí z kabin.

7. Souhlasila s předfi nancováním přípravných prací spojených především s přípravou demoli-
ce kabin jako je nová vodoměrná šachta, vytýčení sítí, objednání přeložení plynu a podobně. 
Tyto náklady budou následně přefakturovány dle pokynu SK Březolupy dodavateli stavby, 
případě budou odečteny z obecní dotace poskytnuté na výstavbu nových kabin SK Březolu-
py, z.s.

8. Souhlasila s účastí ZŠ a MŠ Březolupy v projektu „Výzva 80 v ZŠ a MŠ Březolupy“, reg. č: 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017726. Jde o obdobný projekt jako v minulých letech, částka 
pro naši ZŠ bude 765 376,- Kč a je bez spoluúčasti obce. 

9. Vzala na vědomí a souhlasí s kombinací čerpání dotací z obou dotačních zdrojů (POV 
MMR i POV ZK) při dodržení podmínek zdrojů dotace (MMR pouze běžné + nouzové, 
70% dotace MMR, max. 15% dotace ZK + 15% obecní rozpočet; ZK zbytek na scénické -  
souběh možný pouze do max. 100% pořizovací ceny) a případně s úpravou v čerpání dotace 
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v rámci dalších upřesnění podmínek zdroji dotace.
10. Schválila proplacení příspěvku na rekonstrukci  RD. Jedná so o nemovitost č. 03/2018 Bře-

zolupy č. p. 40, poskytovaná částka 69 000,- Kč, závazný termín dokončení do 11. 7. 2021.
11. Schválila nabídku Ing. Náplavy na zajištění dotačního managementu na „nouzáky“ v hale 

v celkové výši 8+6+4= 17 970,- Kč bez DPH.
12. Seznámila se s návrhem plánu obnovy majetku naší základní a mateřské školy na roky 2021 

až 2025.
13. Souhlasila s nabídkou pana Rudolfa Trucly, Březolupy, na celkovou rekonstrukci kříže při 

silnici II/497 pří výjezdu směrem na Zlín do 72 000,- Kč vč. DPH a na rekonzervaci kříže 
u skládky při polní cestě na Svárov, Zlámanec do 14 500,- vč. DPH.

14. Projednala žádost Kynologického klubu na využití nádvoří zámku pro canisterapeutické 
zkoušky (cca jedna hod.) a využití parku (cca 3x) v průběhu roku na běh coursingu a schvá-
lila využití těchto prostor k tomuto účelu.

15. Schválila veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Uherské Hradiště a obcí Březolupy ve věci 
přenesené působnosti na úseku přestupků na dobu neurčitou, s cenou 2000,- Kč za jeden 
případ (bez DPH).

16. Projednala nabídku Ing. Arch. Přemysla Borunského, Uherské Hradiště na zpracování dal-
šího stupně (PD demolice 25, PD DSP 485 a inženýring 15) projektové dokumentace stavby: 
Bytový dům Stará pošta II. a objednala u něho práce v celkové ceně 525 000,- Kč (není plát-
cem DPH).  

17. Seznámila se s nabídkou fi rmy IZOLTRADE s.r.o. Praha v ceně do 32 000,- Kč vč. DPH 
na čištění povrchů hřiště u ubytovny v kempu a za ZŠ. Bylo dohodnuto, že práce budou 
provedeny před letní sezonou v jarních měsících roku 2021. 

18. Zabývala se oznámením změny provozní doby České pošty s. p. a nesouhlasí se zkrácením 
odpoledních otevíracích dob a doporučuje ponechat provozní dobu beze změny, případně 
zkrátit dopolední hodiny.    

19. Místostarosta informoval o doručení oznámení o přidělení dotace na opravy márnice od 
MŽ ČR ve výši 139 965,- Kč. Stavbu je nutné dokončit do 30. 9. 2021. Rada rozhodla o re-
alizaci prací na jaře 2021 a pověřila místostarostu zajištěním výběrového řízení v zimních 
měsících.

20. Po rozebrání kříže při silnici II/497 (v části Včelínky) byl zjištěn špatný stav základu. Bylo 
rozhodnuto o provedení nového železobetonového základu, který bude z důvodu ochrany 
kříže vybudován dále od silnice. Práce provedou zaměstnanci obce v předstihu před znovu 
osazováním kříže.

21. Schválila smlouvu o smlouvě budoucí se SVaK a.s. Uh. Hradiště na nové dílo: Březolupy – 
SO 01 Prodloužení vodovodního řadu „VIII“ na p. č. 200/1 a převzetí investorství této stavby 
od Petra Fuska, Březolupy 93. 

22. Schválila pracovní podobu územní studie zpracované Ing. Arch. Martinem Špillerem bez 
připomínek. Zpracovatel bude pokračovat na jejím dokončení.  

23. Projednala první návrh dokumentace Rekonstrukce Zámeckého parku od Ing. Kláry Kὄnigové, 
Staré Město bez připomínek. Zpracovatelka bude pokračovat na jejím dokončení, aby studii bylo 
možno využít pro zpracování projektu na čerpání dotace z OPŽP především na zeleň. 
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24. Projednala žádost ve věci nájmu resp. výpůjčky p. č. 5652. Rada rozhodla, že zveřejní záměr 
na tuto parcelu a současně i na remízky podél polních cest a další vhodné obecní parcely 
se zelení k užívání a údržbě. 

25. Odsouhlasila nákup 4 ks skládacích „nůžkových“ přenosných altánů pro potřeby obce 
a místních spolků v ceně do 3500,- Kč/ks.

26. Schválila záměr na nákup a instalaci nových zbývajících textilií na jeviště víceúčelové haly. 
Starosta zajistí cenovou a termínovou nabídku s předpokladem realizace do 15.10.

27. Vybrala druh stromů, které budou vysázeny při stavbě Autobusový terminál Březolupy. 
Rada rozhodla o výsadbě stromů, které budou mít výšku max. 6,0 m. Na základě doporu-
čení Ing. Arch. Špillera byl vybrán druh třešní Sakura s případně rozdílnou barvou květů, 
celkem bude vysázeno 9 ks stromů.

28. Vzala na vědomí informaci o zrušení podzimní MOTO BURZY jejím pořadatelem Tech-
nické sporty Březolupy, z.s.

29. Rozhodla, z důvodu vydaných protiepidemiologických opatření a obecně ze situace s ko-
ronavirem, zrušit letošní Slovácké hody s právem.

30. Schválila žádost společnosti LUNAPARKY - Charlotta Szedeniková a Antonín Šaman ml. 
o povolení pouťových atrakcí v roce 2021 (15. 8. 2021). 

31. Schválila navýšení ceny nájmu sportovní haly od 1. 9. 2020 o cca 15% z důvodu navýšení 
mzdových a provozních nákladů. Nový ceník bude uplatněn prvně až pro akce objednané 
a potvrzené po 19. 8. 2020.

32. Schválila záměr na možný společný nákup plynu pro domácnosti. Budou osloveny do-
mácnosti pro zjištění zájmu občanů.

33. Projednala žádost majitele pozemku „Nad školkou“ ve věci sečení trávy obecního po-
zemku, který sousedí s jeho pozemkem u MK „Nad školkou“. Rozhodla upozornit ho na 
zaužívaný stav, kdy občané tyto pozemky využívají, neplatí z nich žádný nájem, a proto je 
udržují. 

34. Schválila Dodatek č. 1 řešící zásadní změnu stávající Smlouvy o nájmu pozemků  SK Bře-
zolupy, z.s., jako nájemci, pro výstavbu nové budovy kabin řešící výslovný souhlas obce, 
jako pronajímatele,  předem s umístěním stavby, požárně bezpečnostního prostoru a také 
komunikačního propojení s víceúčelovou halou nové budovy kabin na svých pozemcích, 
úpravu iniciálu nájemce (úprava názvu na SK Březolupy, z.s. a změna v osobě předsedy  
z Lubomíra Klučky na Ing. Radka Berecku).

35. Schválila zástupce obce Ing. Kuklu a Ing. Janáta ve věci pronájmu remízků, nebo louky 
Českému zahrádkářskému svazu pro výsadbu původních ovocných odrůd. 

36. Schválila záměr na objednání urnových rámů pro doplnění na hřbitově. Rámy budou 
umístěny v některých již nevyužívaných hrobových místech ve staré části hřbitova. Byla 
stanovena max. cena za nákup 1 ks rámu ve výši 5000,- Kč bez DPH a dopravy a dodání 
17 ks rámů z důvodu využití kapacity nákladního vozu pro dopravu.    

37. Souhlasila s pořádáním závodů na plochodrážním stadionu dne 10. 10., protože jde 
o venkovní prostor. Podmínkou je samozřejmě dodržení v této době platných protiepide-
miologických opatření.

38. Schválila žádost SK Březolupy ve věci změny čerpání dotace z rozpočtu obce z důvodu 
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nutnosti hradit nájem hřišť pro zápasy mužů a dorostu při stavbě nových šaten, s tím, že 
celková částka dotace zůstane beze změny. Místostarosta oznámil v této věci střet zájmů. 

39. Schválila dodávku a montáž příposlechu do víceúčelové haly, který by byl využíván 
i ve sklepě. Dodavatelem bude zhotovitel ozvučení haly Jakub Svozil, Uh. Hradiště-Míkovi-
ce s cenou do 7000,- Kč vč. DPH. 

40. Schválila částku 6000,- Kč/měsíc na zajištění každodenního umývání ešusů na obědy z dů-
vodu zamezení šíření koronaviru. Do konce roku 2020 budou použity pro tyto služby pro-
středky obce.

41. Doporučila výměnu i zbývajících azbestových stěn na zdravotním středisku. Práce si vyžá-
dají úplné uzavření budovy na cca 14 dnů a další práce po dobu 21 dnů s omezením pohybu, 
a proto budou směřovány do letních prázdnin roku 2021. Přesné náklady budou vyčísleny 
vybraným zhotovitelem před zahájením prací

42. Schválila vypsání výběrového řízení I. etapy pro dodavatele zakázky „Obnova zeleně Miž-
nického a Strašovského žlebu“. 

    Ing. Radek Berecka, místostarosta

Na rybníku Hluboček, vybudovaného v padesátých letech minulého století, 
probíhá rekonstrukce s dotací EU přes Státní fond životního prostředí (SFŽP). 

Hotovo by mělo být do konce roku 2020.
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50 let
Bařicová Alena
Berecka Radek
Gregorová Jana
Horáková Monika
Hubáček Jindřich
Rozehnalová Renáta
Sedláčková Helena

60 let
Hoferková Marie
Hrbáček Petr
Říha Miroslav
Šalplachta Zdeněk

65 let
Samsonek Antonín

70 let
Čejková Kristina
Křůmalová Marie
Miklová Marie

75 let
Bartas Vlastimil
Dybalová Vlasta
Gajdůšková Marie
Hoferek Stanislav
Máselníková Libuše
Řihák Stanislav

80 let
Andrýsková Božena
Kaňovská Marie
Mlýnková Jindřiška

Jubilanti  říjen – prosinec 2020

Knihovna

deněk

Kaň
M

Blíží se období krátkých dnů a dlouhých večerů, blíží se podzim. Dny určitě využijeme prací 
na zahradě, kolem domu, procházkami přírodou, pouštěním draků. Pro Váš večerní čas si míst-
ní knihovna připravila spoustu krásných a zajímavých titulů. Přijďte si vybrat. Těším se na Vás 
každé úterý a pátek vždy od 15 do 18 hodin.

Kromě vypůjčení knih ale můžete přijít do knihovny i na zajímavou přednášku nebo besedu. 
V nejbližší době u nás přivítáme opět Alenu a Jirku Márovy s cestopisnou besedou o Africe. Ta 

se uskuteční už v pátek 2. října v 18 hodin v hale. 29. října se setkáme při autorském čtení s Marké-
tou Harasimovou a 12. listopadu s Milanem Zachem Kučerou při besedě o věcech tajemných. Té-
mata i čas ještě upřesníme na březolupských stránkách nebo na facebooku a stránkách knihovny.

Naše knihovna neslouží jen k půjčování knih a k přednáškám. V září se pod „taktovkou“ 
Jany Maškové uskutečnilo individuální poradenství pro starší občany na téma Obsluha chyt-
rých mobilních telefonů, tabletů a počítačů. V zimním období se zde pravidelně setkávají členky 
klubu důchodců. Společně tvoříme z drátků a z dřívek.  Zatímco děti dělají „pořádek“ v dětském 
koutku, starší mají své místečko na vacích v dětském oddělení.

Olga Rosíková
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Motto: „Dobří rodiče dávají dětem kořeny a kří-
dla. Kořeny proto, aby věděly, kde jsou doma, 
křídla proto, aby mohly odletět a zase se vrátit. 
Mateřská škola kořeny rozvětví, posílí, dětským 
křídlům pomůže odletět a vyzkoušet si, to co se 
naučily …“

Střípky z MŠ   

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhala z větší části nestandardním 
způsobem a to distančně, tedy na dálku prostřednictvím internetu. Na tuto nenadálou situaci se 
nebylo možno připravit. Žáci dostávali učivo a úkoly v e-mailu či na internetové stránce třídy, 
nebo také formou pracovních listů, které si mohli vyzvednout ve škole. Pokud to bylo technicky 
a personálně možné, probíhaly u několika učitelů některé hodiny pomocí videohovorů. Více 
než obvykle se mohly prohloubit rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdě-

Zahájení nového školního roku 2020/2021 

v Základní škole a Mateřské škole Březolupy

Letošní školní rok jsme v naší MŠ zahájili dnem 1. 9. 2020.
Snažíme se pro děti i pro naše zaměstnankyně zajistit bezpečné prostředí, a proto se provoz školy 

bude řídit zvýšenými hygienickými pravidly, v souladu se školskými a bezpečnostními předpisy.
Situace ve světě se podepsala i na životě  našich dětí. V minulém roce jsme museli zrušit 

a oželet spoustu akcí a činností, které byly pro ně připraveny. Děti neměly možnost osobní 
účasti na slavnostním zápisu do 1. třídy a do MŠ. Proto jsme byli rádi za možnost uskutečnění 
ofi ciálního rozloučení s předškoláky. 

Do ZŠ Březolupy nastoupilo v novém školním roce 22 dětí. Budeme se s nimi setkávat 
i nadále, protože jejich1.třída se nachází v budově MŠ. 

Po celou dobu pobytu ve školce se všechny paní učitelky snažily, aby to byl čas plný her, 
učení, poznávání, vyrábění, radostí, přátelství, někdy i malého hašteření, ale hlavně osobních 
pokroků dětí.

Na jejich místa nastoupilo 22 dětí nových, malinkých, které se budou teprve seznamovat 
se vším, co pro ně školka připravuje a co jim přináší. Těšíme se na ně a přály bychom si, aby se 
dětem ve školce líbilo a aby si brzy našly kamarády. 

Zároveň však doufáme, že nový školní rok nenaruší nepříjemné události dnešní doby. Pře-
jeme Vám všem hodně štěstí, mnoho úspěchů, pedagogům a ostatním zaměstnancům pohodu 
ve škole a hlavně pevné zdraví. Rodičům přejeme radost z výsledků svých dětí a spokojenost 
s prací naší školy.

                                                                                    Dagmar Zatloukalová, vedoucí učitelka MŠ
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lávání, proto se škola snažila tyto rozdíly při hodnocení výsledků vzdělávání žáků zohlednit. 
Celkově tento způsob výuky byl velmi náročný nejen pro žáky, ale i pedagogy. Za nejefektivnější 
způsob výuky patří bezesporu osobní kontakt se žáky, neustálé procvičování a zpětná vazba. 

Po dvou krásných měsících červenci a srpnu přišel opět měsíc září a s ním začátek nového 
školního roku 2020/2021. 

Tento školní rok všichni žáci zahájili pouze ve svých kmenových třídách s třídní paní uči-
telkou.

Škola nese název Základní škola a Mateřská škola Březolupy, tudíž má dvě části. Základní 
školu tvoří 191 žáků v devíti třídách. Složení je 86 chlapců a 105 dívek. Kromě žáků z Březolup 
jsou zde žáci ze Svárova, Šarov, Bohuslavic u Zlína, Březnice, Zlámance, Nedachlebic, Kněžpo-
le, Částkova a Zlína. Druhou částí je mateřská škola se 73 dětmi ve třech třídách. 1. a 2. třída 
základní školy a 3 třídy mateřské školy jsou v budově mateřské školy, ostatní třídy jsou v hlavní 
budově školy.

Složení tříd v letošním školním roce:
1. třída - třídní učitelkou je Mgr. Yvona Kolůchová, počet žáků ve třídě je 23. 
2. třída - třídní učitelkou je Mgr. Blanka Zábojníková, počet žáků ve třídě je 13.
3. třída - třídní učitelkou je Mgr. Andrea Večeřová, počet žáků ve třídě je 19.
4. třída - třídní učitelkou je Mgr. Hana Stiglerová, počet žáků ve třídě je 19.
5. třída - třídní učitelkou je Mgr. Hana Hubáčková, počet žáků ve třídě je 23.
6. třída - třídní učitelkou je Mgr. Jana Otrhálková, počet žáků ve třídě je 25.
7. třída - třídní učitelkou je Mgr. Pavla Matulíková, počet žáků ve třídě je 22.
8. třída - třídní učitelkou je Mgr. Kateřina Zetíková, počet žáků ve třídě je 23.
9. třída - třídní učitelkou je Mgr. Eva Novotná, počet žáků ve třídě je 24.

Bez třídnictví jsou v tomto školním roce paní učitelka Bc. Aneta Bartošová a paní učitelka 
Mgr. Radmila Mikulincová, která zastává funkci výchovné poradkyně. Metodikem prevence je 
paní učitelka Mgr. Eva Novotná. Dyslektickou asistentkou je paní učitelka Mgr. Blanka Záboj-
níková. Školní psycholožkou je opět Mgr. Věra Pospíšilová. Školní družinu tvoří dvě oddělení, 
jedno vede paní vychovatelka Petra Velísková a druhé paní vychovatelka Mgr. Jana Miklová.

V mateřské škole tvoří pedagogický sbor vedoucí učitelka Dagmar Zatloukalová a paní uči-
telky Jitka Mizerová, Markéta Bartošíková, Markéta Šohajková, Jitka Kavková, Aneta Kopecká 
a asistentka pedagoga Alena Lekešová. 

Mezi správními zaměstnanci a zaměstnanci školní kuchyně došlo ke změnám. O chod bu-
dovy základní školy se postará pan školník Stanislav Hanáček, o pořádek a úklid paní Marie 
Křižková a paní Ludmila Říhová. O chod budovy mateřské školy pečuje paní Marie Čevelová. 
O stravování ve školní jídelně se stará paní Dagmar Čejková, jídla budou připravovat paní ku-
chařky Marie Juřenová, Pavla Stodolová a Lenka Masaříková, v mateřské škole Jitka Omelková 
a Dagmar Truclová. Za provoz haly, ve které probíhají hodiny tělesné výchovy, zodpovídá paní 
Radka Petříková.

Na závěr krátké seznámení s náplní letošního školního roku. V první řadě je to plnění vý-
chovně - vzdělávací oblasti podle Školního vzdělávacího programu ,,Škola pro život“, kam patří 
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zvládnutí předepsaného učiva v jednotlivých předmětech. Pokud to současná mimořádná si-
tuace umožní, bude tato činnost opět obohacena a doplněna o návštěvy koncertů, fi lmových 
představení, návštěvy muzeí, knihoven, exkurzí a v závěru školního roku o školní výlety. Na-
dále budeme pokračovat v započatých projektech: Pracovní činnosti pro žáky 2. stupně, Rodilá 
mluvčí v hodinách anglického jazyka, Finanční gramotnost, Ovoce, zelenina a mléko do škol aj. 
V rámci pracovní zručnosti žáků jsou naplánovány Dny řemesel. Všichni žáci školy postupně 
absolvují výukový program Etická výchova. Žáci 2. a 3. třídy spolu s dětmi mateřské školy ab-
solvují povinný výcvik plavání. Pro volný čas dětí bude nabídnuta zájmová činnost v kroužcích: 
tanečním, fl orbalu, pěveckém a českého jazyka. Mimo vyučování bude probíhat výuka nábo-
ženství. Všichni žáci se mohou během celého školního roku zúčastnit řady soutěží a olympiád. 
Z mimoškolních akcí to bude zase Mikulášské odpoledne, Březolupský jarmark, Den dětí, Do-
pravní soutěž a Dukelský závod branné zdatnosti. 

Do nového školního roku přeji všem hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy 
a zaměstnance pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví. Rodičům přeji radost z výsledků svých 
dětí a spokojenost s prací naší školy. Přeji všem úspěšný školní rok 2020/2021.

 Mgr. Eva Novotná

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku v obřadní síni obecního úřadu
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Z fotbalového oddílu   

Rok 2020 je pro březolupský fotbal ve znamení významných milníků. Začněme sportovní 
stránkou. Po nevýrazných výkonech posledních let jsme se dohodli, že tým mužů přihlásíme 
do okresního přeboru. Tuto soutěž hraje „áčko“ po dlouhých dvaceti letech, od vítězství v okres-
ním přeboru v sezoně 1999/2000 do loňského roku neustále brázdil krajské soutěže, z toho většinu 
atraktivní 1. A třídu, což je přeneseně řečeno šestá nejvyšší soutěž republiky. I když kvůli korona-
virové situaci byly soutěže po polovině zrušeny a anulovány, opustit kraj a stabilizovat tým v nižší 
soutěži jsme se rozhodli zcela dobrovolně. Samozřejmě, že nás to mrzí, ale jsme přesvědčeni, že 
jsme udělali správný krok. Na krajský fotbal musí současná mladá generace dozrát. Kádr doznal 
velkých změn, výsledky za poslední sezóny nebyly uspokojivé, spíše se jednalo o trápení. Větší 
šanci tak dostávají i kluci z dorostu a to je dobře. Co nás může na druhou stranu těšit je fakt, že 
Březolupy patří mezi velmi málo týmů v okrese, které se stále mohou chlubit všemi mládežnic-
kými kategoriemi, tj. přípravkou, žáky a především dorostem. Posledně jmenovaná kategorie je 
v podstatě již vzácností, okresní přebor Uherskohradišťska je jedinou okresní soutěží a eviduje 
pouhých 10 týmů. Poděkování patří všem trenérům a vedoucím, kteří se o mládež ve svém osob-
ním volnu starají. Přípravce se dlouhodobě věnuje Vít Burša, žáky jako trenér převzal Martin Flo-
rián, u dorostu působí František Hoférek s Tomášem Staškem. Zvláště bychom chtěli poděkovat 
Radimovi Čejkovi, našemu správci, který se spolehlivě a zodpovědně stará o celý areál.

Dalším historickým momentem je výstavba nových kabin, šaten pro sportovce. O tomto jsme 
již informovali na webových stránkách obce. Stávající budova pocházela z 60. let minulého století 
(na konci srpna byla zdemolována) a byla již nedůstojným zázemím pro domácí, ale i hostující týmy. 
Po mnoha letech projektování, příprav a snah o získání dotace se zdá, že je vše na dobré cestě. Ono 
již ani není cesty zpět. Spolku SK se podařilo získat dotaci 7 mil. Kč z MŠMT, která musí být proúčto-
vána v letošním roce 2020. O tomto faktu jsme se dozvěděli až v červnu a nakonec se po konzultaci 
s obcí, které patří velké poděkování za podporu záměru, rozhodli, že riziko podstoupíme. Takovou 
výši fi nancí už nemusíme nikdy obdržet. Tím rizikem bylo jednak případné odvolání některého 
z uchazečů či rizika, která zůstávají nadále, jako komplikace při stavbě, např. kvůli špatnému počasí, 
karanténě apod. Vítěznou fi rmou se nakonec stala SV-Stav, s.r.o., Bílovice, která nabídla v nejnižší 
cenu, a to 9,195 mil. Kč vč. DPH. Předmětem stavby je ovšem jen přízemní patro. Po částečné ko-
laudaci bude dle plánů následovat výstavba nadzemního podlaží, která bude zároveň sloužit jako 
zázemí haly, která rovněž postrádá kvalitnější zázemí pro účinkující (šatny, sprchy, společenskou 
místnost). Stavba nadzemního podlaží ale v tuto chvíli ještě nemá přesný časový harmonogram.

Jak už jsme několikrát avizovali, náročné dofi nancování akce není v silách Sportovního 
klubu. Vážíme si všech, kteří tento záměr podpořili a podporují a znovu si dovolujeme další 
z příznivců požádat o zvážení příspěvku prostřednictvím transparentního účtu. Ten je 20001-
1546874329/0800 a jeho aktuální hodnota přesáhla již 150 tisíc Kč, což asi nikdo nečekal a jsme 
za ni vděčni. Pohyb účtu včetně jmen, která přispěla, může každý sledovat na internetu.

Děkujeme za podporu a těšíme se, až Vás v příštím roce přivítáme v moderním zázemí 
klubu.

 Za SK Březolupy Pavel Hubáček
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Nové kabiny - vize

Aktuální stav

 
Před zahájením výstavby
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SK BŘEZOLUPY, FOTBAL - Program zbývajících zápasů podzimu 2020
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Jak jste možná zaregistrovali z našich pozvánek a plakátů, dne 8. 8. 2020 v Březolupech 
opět zaburácely motory, nyní již historických motokrosových speciálů tak, jak tomu bylo kdysi 
dávno při závodech v motokrosovém areálu u rybníka, který jsme všichni znali jako Slovácká 
rokle. Tentokrát to však nebylo v rokli, ale v motokrosovém areálu Sluneční vinohrad, kde už 
několik let pokračujeme v tradici motokrosového sportu v Březolupech. Ale pěkně popořádku.

Na začátku všeho byl jeden prostý fakt - letos, dle kronik a dochovaných materiálů, uplynu-
lo 60 let od okamžiku, kdy se v Březolupech začal jezdit motokros! Bylo proto nasnadě takový 
významný motoristický milník v historii naší obce řádně oslavit. A jak jinak, než uspořádáním 
velkého závodu?! Aby však byla zachována co největší autentičnost a nostalgie, rozhodli jsme se 
uspořádat závod historických motokrosových motocyklů, které mohli pamětníci vídat právě při 
závodech v rokli od šedesátých let. No, a jelikož jsme sdružení nadšenců, kde od slov k činům 
není nikdy daleko, podařilo se nám s majitelem seriálu závodů historických motokrosových 
motocyklů MotocrossClassic domluvit organizaci takového závodu u nás v Březolupech.

Aby vše proběhlo tak, jak jsme si přáli, bylo třeba velkého pořadatelského úsilí. Jen pro vaši 
představu to vezmu telegrafi cky, jak podle Menzelova fi lmu Na samotě u lesa. To máte: svolat 
členskou schůzi, vytvořit týmy, rozdělit úkoly, sestavit program oslav, vymyslet a vytisknout 
plakáty, vymyslet a vytisknout programy, plakáty a programy dát do distribuce, zajistit poháry 

60 let motokrosu v Březolupech
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a ceny pro vítěze, pozvat 
VIP hosty, podiskovat 
a srovnat trať, vysekat trá-
vu a připravit parkoviště, 
depo a přírodní tribunu, 
postavit VIP stan, posta-
vit bufet, zajistit mobilní 
WC, dopravit pitnou vodu, 
vypáskovat trať a divácké 
zóny, vyrobit a rozmístit 
cedulky navádějící diváky 
a závodníky k trati, zajistit 
ozvučení a hudbu, nakou-
pit klobásky, pečivo, přivézt 
bečky piva a limonády, za-
jistit traťové komisaře, se-
stavit časomíru, nakropit 
trať…  A tak bych mohl 
s výčtem aktivit pokračo-
vat na několika stranách. 
Z výše uvedeného je patr-
né, že celá příprava oslav si 
vyžádala nespočet brigád-
nických hodin členů Mo-
tocrossTeamu Březolupy 
a patří jim za to velký dík!

Odměnou za vynaložené prostředky a úsilí nám bylo opravdu krásné a velmi teplé počasí, 
které sice moc nesvědčilo trati ani jezdcům, a ve výsledku ani jejich strojům, ale zato diváci a hosté 
si přišli na své. Pivečko v bufetu bylo studené, obsluha rychlá a jednotlivé rozjížďky v kategoriích 
PRE 65, PRE 75, PRE 85, Twinshock, Evo+SuperEvo ubíhaly přesně dle stanoveného harmonogra-
mu. Přestávky byly doplněny o zajímavou prezentaci zúčastněných závodních strojů, vzpomínky 
pozvaných motokrosových legend a výstavu fotokopií úryvků z historické kroniky březolupského 
motokrosu z dob Svazarmu. Celý den navíc proběhl bez vážnějších nehod či úrazů, a to vše vedlo 
k velké spokojenosti jak pořadatelů, tak hlavně jezdců a diváků, kteří nám svoji pozitivní zpětnou 
vazbu bezprostředně sdělovali. A jsme za ni moc rádi, protože to je pro nás největší motivací při 
našem úsilí o zachování motokrosu v Březolupech i pro budoucí generace. Krátké video z akce lze 
shlédnout i na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ROHYe0iuwKA

Děkujeme tímto zejména obci Březolupy, Technickým sportům Březolupy z. s., fi rmě Tradix 
a dalším podporovatelům, kteří nám dlouhodobě pomáhají udržet a zpřístupnit motokrosový 
sport i pro děti a mládež. Pokud se chcete o naší činnosti dozvědět více, můžete navštívit naše 
webové stránky www.motocrossteam.cz nebo náš facebookový profi l Motocrossteam Březolupy. 

                                                                              Radim Chaloupka,  MotocrossTeam Březolupy
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Představujeme naše nové canisterapeutické týmy

O víkendu 9. 8. 2020 pořádal náš kynologický klub zkoušky poslušnosti a canisterapeutické 
zkoušky, kterých se zúčastnilo celkem 10 psů nejen z našeho klubu, ale i z Otrokovic, Zlína a Ostravy.

Rozhodčí posuzovali poslušnost předvedených psů jednotlivě i ve skupinách a speciální cviky, 
u kterých se hodnotí mimo jiné reakce psů při chůzi po nepříjemném materiálu nebo přenášení psa 
cizí osobou.

U čtyřnohých adeptů na psy canisterapeuty jsou dána přísná kritéria na chování a reakci psa 
např. při setkání s vozíčkářem, s pacientem o berlích nebo slepecké holi, na hlazení psa, potahání za 
chlupy, nárazový zvuk aj. Tyto cviky rozhodčí posuzovali ve vestibulu zámku, kde je tmavá chodba, 
zvuky se rozléhají a prostředí může připomínat ubytovací zařízení pro klienty. 

Pes nesmí projevit bázlivost, ale ani nepřiměřenou reakci zaštěkáním, napadením, musí být tr-
pělivý a klidný.

Všichni naši pejsci byli pečlivě připraveni a canisterapeutické zkoušky zvládli na výbornou :-) 
Získali tak pracovní certifi kát a knížku sdružení ARIS z.s., která je opravňuje se svým psovodem 
navštěvovat  nemocniční zařízení, domovy pro seniory a vzdělávací zařízení.

 Představujeme vám naše nové pracovní canisterapeutické týmy, které budou působit zejmé-
na v nemocnici v Uherském Hradišti, ve Zlíně a domovech pro seniory v našem kraji. Jsou to:

Barny & Jožka
Justýna, Billie & Sylva
Aia & Hanka
Anynka & Andrea
Roxy & Pavel.
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Do canisterapie zasvěcujeme i naše nejmladší, kteří se zkoušek zúčastnili jako fi guranti kli-
enti, Kačku a Ondru. Děkujeme panu starostovi za zapůjčení zámku pro účely canisterapeutic-
kých zkoušek.

  Sylva Machová

Po hranici katastru obce Březolupy

1. Úvod:
Relativně nedávno mě napadlo, jaké by to bylo obejít celou hranici katastru naší obce v te-

rénu. A protože rád píšu nejen o historii, ale i místopisu našeho okolí, rozhodl jsem se prověřit 
vše nejdříve v mapách. Jaké bylo mé překvapení, že se po velké části hranice katastrálních území 
s okolními obcemi dá docela dobře projít, a navíc je po cestě i plno zajímavostí.   

Na následujících řádcích se Vás proto pokusím „nalákat“ na procházku aspoň po části této 
v přírodě neviditelné hranici. O Vaší zkušenosti si rád podebatuji, třeba už při pravidelném 
„Václavském“ podzimním výletě po turistických altánech v okolí naší obce, nebo kdykoliv jindy. 

2. Trocha historie:
Ale nebyl bych správným kronikářem obce, abych neuvedl i v tomto článku aspoň pár his-

torických informací. 
Nejdříve k samotnému vzniku katastrálního území jednotlivých vesnic. Patent Josefa II. 

ze dne 20. 4. 1785 nahradil správní jednotky panství novou jednotkou nazvanou katastrální 
obec. Tímto názvem se až do roku 31. 12. 1928 nazývalo katastrální území. 
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V terénu, ani na silnicích a cestách nejsou hranice nijak viditelně označeny, ale byly často, 
pro jejich lepší určení, vedeny po terénních zlomech. A to jak po hřebenech kopců, tak i v údolí 
potoků. Před rokem 1785 však byly některé hranice panství vyznačeny v terénu tzv. hranečníky, 
z nichž některé se nám dochovaly dodnes. Ale o tom postupně v další části článku.

3. Putování po hranici katastru:
Naši cestu nemůžu začít jinde, než na místě, kde se pravidelně již od roku 2011, mimo letošní 

„koronavirový“ rok, setkávají obyvatelé obcí Březolup, Komárova a Topolná. Jde o jejich společ-
nou hranici v místě, kde se zachoval hranečník osazený roku 1746, o čemž svědčí část letopočtu, 
který je na něm vytesán.  

Zdejší hranečník byl tehdy hranicí panství Malenovského, do něhož patřil Komárov, Napa-
jedlského, kde náležela Topolná a samostatného panství Březolupy. 

Kámen byl před prvním setkáním obcí renovován, ale v poslední době si někteří „návštevníci“ 
tohoto místa pletli osazené lavičky s posezením u ohniště a tento více než 270 let starý kamenný 
„objekt“ tím opakovaně ničili. 

Obec Březolupy, která renovaci hradila, se proto letos rozhodla lavičky přesunout k turistic-
kému altánu „U Kameňa“, kde bylo vytvořeno i ohniště. Doufám proto, že už nikoho nenapadne 
rozdělávat oheň u tohoto pamětníka historie našeho kraje. 

Vzdálenost této hranice tří obcí od našeho zámku je přibližně 2400 m, takže kdo si chce plá-
novat a zapisovat délku své trasy, může si zapsat první údaj.

Od „Kameňa“ se vydáme severozápadním směrem po lesní cestě směrem na obec Karlovice. 
Po cestě vlevo od nás bude brzy po začátku lesa druhý nejvyšší bod našeho katastru, bezejmenný 
kopec s výškou 346 m.n.m. Před odbočkou na štěrkovou lesní cestu vedoucí do údolí Hlubočského 
potoka, který pramení mezi Karlovicemi a Lhotou, se vydáme vpravo do lesního porostu a půjdeme, 
až narazíme na uvedený potok. Pak se vydáme ještě trošku 
proti jeho toku a konečně po 1,9 km od „Kameňa“ dora-
zíme na další lomový bod katastru, hranici s Komárovem 
a Šarovy. Na tomto místě jsem počátkem roku 2014 objevil 
v lesním porostu hranečník č. 2, který byl vztyčen taktéž 
v roce 1746.

Abychom se dostali na další hraniční bod, musíme se 
dobře posílit. Čeká nás výstup o 87 výškových metrů na 
délce 490 m a dostaneme se na tzv. „Lhotskou cestu“, tj. 
zemědělskou asfaltovou silnici vedoucí z Lapače na Lhotu. 
Poté si zase odpočineme při postupném 900 m dlouhém 
klesání travním porostem do údolí potoka Březnice. Při 
něm sestoupíme dokonce o metrů 98. Na konci této čás-
ti naší cesty přejdeme hlavní silnici, mineme vpravo dům 
č. 423, který ještě patří, stejně jako bývalý dvůr Lapač do 
obce Březolupy, a poté musíme překonat potok. Po jeho le-
vém břehu půjdeme proti proudu podél lesa, až do místa, 
kde na druhé straně silnice uvidíme část „Ráj“, tj. skupinu Kameň – léto 2020
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domů mezi Šarovy a Bohuslavicemi. Až tady se nachází hranice Březolup s těmito obcemi, a cel-
kem od předchozí hranice katastrů urazíme 3,5 km.

Pak nás zase čeká větší stoupání. Hranice se stáčí k jihu, vede vlevo od lesní cesty až na hřeben 
vizovických vrchů. Zde se po výstupu o délce 800 m o nastoupání 115 výškových metrů octneme 
na nejvzdálenějším hraničním bodě od Březolup, konkrétně 4,6 km vzdušnou čarou. Jsme na hra-
nici s obcemi Bohuslavice a Zlámanec. Tento nenápadný kopec bez názvu a v lesním porostu se 
nachází na „vrchovici“ vedoucí ze sedla „Pindula“ nacházejícímu se mezi Kudlovem a Březůvka-
mi až k nám do Březolup. Tento bod je současně nejvyšším bodem našeho katastrálního území 
s nadmořskou výškou 363 m. n. m.

Poté nás čeká, asi za odměnu po předchozích opakujících se výstupech a klesáních, pří-
jemná procházka mírně klesající lesní cestou po hřebeni. Po ní je značena v terénu i cyklotra-
sa. Cestou dorazíme na křižovatku lesních a polních cest. Vpravo bude odbočka na již dříve 
zmiňovaný dvůr Lapač, vlevo pak na Zlámanec, na nějž je z louky nedaleko od této křižovat-
ky krásný pohled. S trasou pro cyklisty se rozloučíme u turistického altánu „U Jezera“, od ně-
hož to není daleko k místu, kde stával až do 16. století hrad Šarov. I jeho skromné pozůstatky 
s přístřeškem a informační cedulí Lesů ČR leží v současné době, a to minimálně od roku 1828, 
na katastru obce Březolupy. U altánu obecního se vydáme do údolí bezejmenného potoka. 
Vlevo na kopci nad námi uvidíme „Svárovské obce“, poté přejdeme silnici vedoucí z Březo-
lup do Uherského Brodu. Pořád půjdeme jihozápadním směrem podél potoka, až konečně 
po 4,8 km od minulého lomu katastru, narazíme u studánky na hranici s obcemi Zlámanec 
a Svárov. Tato vzdálenost je nejdelší mezi lomovými body našeho katastru. Naopak tento bod je 
nejbližším od zámku, jeho vzdušná vzdálenost je pouze 1,5 km.  

Hned poté následuje, asi jako kompenzace, úsek nejkratší o délce 400 m po most, jímž protéká 
u křižovatky směrem na Svárov, pod silnicí Zlámanecký potok. Zde se nachází hranice se Sváro-
vem a Částkovem.

Cesta na další hraniční bod, tentokráte s Částkovem a Nedachlebicemi bude opět vel-
mi krátká. Pouze 600 m a jsme tam. Po cestě uvidíme vpravo trať „Slunečná hora“, na níž byly 
v dřívějších dobách březolupské vinohrady a na jejíž části se nachází v naší době závodní dráha 
pro motokros. Hranice leží asi sto metrů před soutokem Zlámaneckého a Částkovského potoka.

Při okraji trati a lesa „ Hájky“ se vydáme na další stoupání. Tentokrát nás čeká 430 metrů 
s výškovým převýšením 68 m. Pak už nás čeká opět „hřebenovka“ podél lesa, mineme odbočku 
k turistickému altánu „Bařinky“ a přístřešek zbudovaný obcí Nedachlebice. Po cestě už uvidíme 
před sebou obec Bílovice a vpravo naše Březolupy. Po 2,4 km západním směrem pak konečně 
dorazíme na další lom, tj. společnou hranici s Nedachlebicemi a Bílovicemi.

Zde se katastrální území Březolup stáčí sérií, pro mě prozatím nepochopitelných lomů, 
směrem k severu až do údolí potoka Březnice. Cestou protneme krajskou silnici Březolu-
py – Bílovice přibližně v místě kde je téměř vždy rozhraní pěstovaných zemědělských plodin. 
Při přebrodění potoka budeme v místě nejnižší nadmořské výšky našeho katastru, 194 m. n. 
m. Podél remízku mezi poli se dostaneme na konec betonové polní cesty vedoucí směrem 
k Bílovicím. V tomto místě byli velmi pravděpodobně pohřbeni obyvatelé Březolup zemřelí při 
poslední velké epidemii cholery roku 1866 a možná i při předchozích „morových“ ranách. 

Od ní hranice stoupá severním směrem na hřeben. Zde jsem v červnu 2019 objevil hraneční 
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kámen č. 3, na němž nejsou bohužel žádné nápisy. Po zdolání vzdálenosti 2,5 km od minulého 
lomu jsme právě na hranici obcí Topolná, Bílovice a Březolupy a téměř na konci naší cesty.

Zbývá se vrátit ke „Kameňu“. Vydáme se proto východním směrem, do místa kde je umís-
těn další turistický altán, tentokrát „Buchlov“. Ten nám na jaře letošního roku neznámý vanda-
lové částečně zdemolovali. Doufám, že podobní „uživatelé“ těchto výletních míst se již nenajdou 
a tento, stejně jako ostatní přístřešky budou sloužit všem pořádným návštěvníkům našeho kraje. 
U něho přejdeme betonovou cestu vedoucí k Topolné, a podél remízku sejdeme do údolí beze-
jmenného potoka tekoucího „Pláňavským“ žlebem. Podél něho se vydáme proti proudu, až na-
razíme na polní cestu vedoucí z Topolné ke „Kameňu“. Po ní ujdeme ještě přibližně 600 metrů 
a jsme v cíli své cesty, tj. v místě počátku našeho putování. Celkově od posledního lomového bodu 
katastru tentokráte půjdeme po trase dlouhé 3,3 km.

Odměnou nám bude krásný rozhled po okolí, při němž můžeme vidět bližší cíle, např. obce 
Komárov, Bílovice, Svárov, Mistřice a Velký Ořechov, město Otrokovice, nebo vysílače Topolná. 
Ale i cíle vzdálenější:  západním směrem rozhlednu Rovninu nad Jarošovem, panorama Chřibů 
s rozhlednou Brdo a hradem Buchlovem. Jižním pak kopec Velký Lopeník a Velká Javořina. Pouze 
severní pohled nám zakrývá lesní porost.

Zimní idylka na turistickém altánu „Buchlov“ 

4. Statistické zajímavosti:
V této části článku uvedu pár údajů, z mé další oblíbené „disciplíny“, statistiky. Celková dél-

ka hranice katastru obce Březolupy je přibližně 20,9 km, takže pokud trasu projdete najednou, 
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Slovo z fary

Bratři a sestry,
skončilo další prázdninové období, pro některé výjimečně dlouhé. Jak už to bývá, v ně-

kterých farnostech o prázdninách dochází ke stěhování a farníci s hrůzou očekávají, zda jim 
biskup vezme jejich oblíbeného faráře nebo kaplana. V tomto roce k tomu došlo ve farnostech 
Březolupy a Bílovice. Otec arcibiskup mě poslal na tuto vinici, abych obdělával Boží révu. Proto 
prosím dovolte, abych se vám krátce představil.

Jmenuji se Tomasz Żurek. Pocházím z Polska a vyrůstal jsem ve vesnici, která se jmenuje 
Przyborów. Ta se nachází přibližně 50 km jihovýchodně od Krakova. I když mám tři souro-
zence, starší sestru a dva bratry, říkám o sobě, že jsem jedináček, protože jsem se narodil až 
devět let po mém nejmladším bratrovi. Začal jsem dospívat tehdy, když oni zakládali své rodiny 
a odcházeli z domova. 

Určitě víte, že Polsko je katolická země, kde je věřících ještě poměrně dost. Takže víra v Boha 
je pro mě něčím naprosto samozřejmým, a co bych chtěl zdůraznit, normálním. 

O kněžství jsem začal přemýšlet už jako malý kluk, když jsem ministroval. I když samozřejmě 
byly to jen dětské představy, hraní si na kněze. Často jako ministrant jsem byl blízko oltáře a blízko 

jde již o poměrně „slušnou“ procházku. Celkový počet lomových bodů je devět, stejně jako obcí, 
s nimiž Březolupy hraničí.

Nejdelší společnou „hranici“ máme s obcemi Zlámanec – 4,96 km, Šarovy – 3,43 km, Topol-
ná – 3,27 km a Bílovice - 3,00 km. Nejmenší naopak se Svárovem a to pouze 313 m, Částkovem 
– 625 m a Bohuslavicemi 859 m.

Březolupy mají celkovou rozlohu katastrálního území 15,79 km2, což je nejvíce ze všech 
obcí, s nimiž sousedí. Dalšími „velkými“ rozlohou jsou Nedachlebice – 11,59 km2 a Topolná 
10,38 km2. Naopak nejmenšími jsou Svárov – 1,91 km2 a Šarovy – 2,23 km2.

Výškový rozdíl mezi nejvyšším bodem katastru, kterým je kopec v trati Hrubý les blíz-
ko hranice Březolup, Zlámance a Bohuslavic (viz výše). Nejnižším pak koryto potoka Břez-
nice na hranici Březolup a Bílovice. Jejich výškový rozdíl je pro někoho možná překvapivých 
169 výškových metrů.  

5. Závěr:
Tolik v krátkosti další výlet po okolí jedné z malebných vesnic na Jihovýchodní Moravě. 

Doufám, že některé bude inspirovat pro toulky po mírně vzdálenějším okolí naší vesnice. Zkus-
te si po přečtení článku vzít mapu, nebo ji otevřít v počítači a trasu si projít. 

Nebo ještě lépe, vyrazte sami, s rodinou, přáteli, nebo se svými čtyřnohými miláčky a aspoň 
některou její část si projděte v terénu. Ujišťuji Vás, že nebudete litovat. A je dost velká pravdě-
podobnost, že se někde potkáme. 

             Radek Berecka, kronikář obce Březolupy 



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 23

kněze. Myšlenka na kněžství byla u mě vždy spojena s mi-
siemi. Chtěl jsem jít tam, kde je potřeba kněze „větší“ než 
u nás v Polsku. Jako malý kluk jsem byl fascinovaný mi-
sijní prací kněží v Africe. Tam jsem chtěl odjet jednou i já!

Když ale člověk dospívá, zjišťuje, že ne všechno je 
tak pěkné, jak si představoval. Prvotní nadšení pro vý-
jezd na misie do Afriky rychle opadlo. K tomu se ještě 
samozřejmě přidalo veliké zamilování do krásné holky. 
Takže myšlenka na kněžství šla po maturitě stranou. Ke 
své touze jsem se vrátil během svého studia ekonomie 
na universitě v Krakově. V České republice mám zná-
mého polského kněze a ten mi před několika lety řekl trefnou myšlenku: “Víš, misijním územím 
teď‘ už není jen Afrika, ale i Evropa!“ I proto jsem na jeho pozvání přijel jednou o prázdninách 
k němu do farnosti, abych se podíval, jak to v České republice vlastně vypadá. Přestože se mi 
napoprvé na Moravě moc nelíbilo, přijel jsem znovu. Spolu s tímto knězem jsem navštívil ně-
kolik rodin, kam nás pozvali k přátelskému posezení. Přitom jsem si všimnul jedné zajímavé 
věci. Naprostá většina Vašich rodin přijímala kněze tak, jakoby byl jejím členem, její součástí. 
Toto v Polsku není vždy běžné. Tam je většinou mezi farníky a knězem odstup. A snad právě 
to byl nejzásadnější okamžik. Rozhodl jsem se, že se naučím Váš jazyk a podám si přihlášku do 
olomouckého semináře. K mému velkému překvapení a radosti mě otec arcibiskup Jan přijal 
s otevřenou náručí. 

V České republice jsem už jedenáct let. Jáhenský rok a první rok kněžství jsem strávil v ne-
dalekém Uherském Brodě, odkud jsem odešel na 3 roky do Kyjova. Nyní mě otec arcibiskup po-
sílá k Vám do Bílovic, Březolup a okolních obci, abych s Boži pomoci sloužil zdejším lidem. Tě-
ším se na společnou spolupráci a osobní setkání. Zároveň Vás prosím o modlitbu k této službě.

           P. Tomasz Żurek, kaplan pro farnosti Březolupy a Bílovice

P. Tomasz Żurek, kaplan

Jáhen Dominik se představuje

Jmenuji se Dominik Kovář, je mi 25 let a přicházím k Vám z Valašska, z Lidečka. Jeli-
kož nemám žádné sourozence, vyrůstal jsem sám. Své dětství a mládí jsem prožíval společ-
ně se svojí maminkou, babičkou a strýcem, který se později stal knězem. Nejdříve jsem pět 
let chodil na základní školu u nás v Lidečku, poté jsem osm let prožil na gymnáziu ve Va-
lašských Kloboukách. Už od dětství jsem byl vychováván a veden k víře v Boha. V šesti le-
tech jsem začal ministrovat. Mé povolání tedy rostlo především u oltáře, při bohoslužbách. 
Přitom jsem poznal mnoho kněží, z nichž mi někteří byli nejen vzorem, ale i oporou. Během 
let na gymnáziu jsem se rozhodoval, kam dál. O mé cestě ke kněžství, jak si mě Bůh povolal 
a vedl, by toho bylo na několik stránek, o tom snad až někdy osobně. Ale měl jsem možnost několi-
krát během víkendových pobytů navštívit i olomoucký seminář, kde se připravují mladí lidé na kněž-
skou službu a skrze rozhovory s různými kněžími, kteří byli opravdu zapálení ve svém povolání, jsem 
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se nakonec defi nitivně rozhodl, že bych chtěl jít také touto 
cestou – cestou kněze – cestou služby. Služby Bohu a lidem. 

Po maturitě jsem nastoupil nejdříve do Teologického 
konviktu v Olomouci (přípravný ročník před vstupem do 
kněžského semináře) a po roce do Arcibiskupského kněž-
ského semináře, kde jsem byl formován a současně jsem 
studoval na teologické fakultě v Olomouci. Letos v červen-
ci se mi podařilo úspěšně složit státnice a dokončit přípra-
vu v semináři. Ovšem příprava na kněžství nekončí nikdy, 
ta trvá celý život. Celý život se každý kněz setkává s novými 
a novými úkoly. 

Během let v kněžském semináři jsem měl možnost, skr-
ze pastorační praxi, poznat blíže některé farnosti. Nejdříve 
farnost v Kroměříži u Panny Marie, a poté farnosti Vizovi-
ce, Bratřejov a Jasenná. Byla to pro mě obohacující zkuše-
nost. Na konci čtvrtého ročníku jsem byl 22. června 2019 
vysvěcen v Olomouci na jáhna (což je předstupeň před svěcením na kněze) pro službu v kněžském 
semináři. A od letošního července jsem byl poslán do farností Bílovice a Březolupy, kde působím 
jako jáhen a současně se připravuji k přijetí kněžského svěcení, které by se mělo uskutečnit v červnu 
příštího roku v Olomouci. 

Těším se na společné setkávání s Vámi, a i když nevím, jak dlouho mě tady otec arcibiskup nechá, 
než mě pošle do jiné farnosti. Přesto věřím, že se mi Bílovice a Březolupy zapíší hluboko do paměti 
a do srdce. Protože to je pro mě první místo, kde mohu působit a rozvíjet to, co jsem mohl během 
studií a formace načerpat a nastudovat.

Všechny ze srdce zdravím.                                                                                  Dominik Kovář, jáhen

Dominik Kovář, jáhen

Srdcovky Zdeňka Junáka

V pátek 17. 7. 2020 na pozvání Klubu důchodců navštívil naši obec Zdeněk Junák. Tento 
populární bavič, zpěvák, herec a konferenciér přijel, aby nám svým vystoupením zpříjemnil 
karanténní kulturní prázdnotu. Přijel s ním i jeho spoluúčinkující Jiří Kokmotos.

Příjemnému odpoledni předcházela příprava sálu pro pohodlné posezení návštěvníků, 
ozvučení podia a rozvoz plakátů do okolních vesnic. V neposlední řadě také příprava občerst-
vení pro účinkující.

Krásné odpoledne plné vtipů, příběhů ze života účinkujících a hudby přerušoval častý pot-
lesk posluchačů. Nebyli to jenom místní, ale i topolští, bílovští, svárovští, nedachlebští a šarovští  
posluchači. Při pečlivějším pohledu bych jistě našla fanoušky Zdeňka Junáka a Jiřího Kokmo-
tose i z dalších vzdálenějších vesnic. Jeho  písničku „Měl sem milú, už ňa nechce ...“, si pobru-
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kovali s panem Junákem téměř všichni přítomní! Závěrečná píseň na přání publika „Víno rudé“ 
byla důstojnou tečkou celého vystoupení. Pak již následovala dlouhá řada zájemců o společnou 
fotografi i nebo podpis na plakátek od pana Junáka.

Velké poděkování patří nejen vystupující dvojici pohledných mužů, ale všem, kteří se na 
přípravě této akce podíleli. Jsou to hlavně aktivní členky Klubu důchodců a pan Ivan Šišák, 
který ozvučoval celý pořad.V neposlední řadě patří  můj dík obci za důstojné prostředí v naší 
hale. Díky Vám všem za pěkný zážitek! 

                                                                 MUDr. Anna Otrhálková

Společná fotografi e s pány Junákem a Kokmotosem

Srdcovky Zdeňka Junáka zaplnily březolupskou halu
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Lednice

S klubem důchodců SEN - Šarovy jsme 25. 6. 2020 uskutečnili první akci po koronavirové 
karanténě. Cílem naší cesty byl zámek Lednice. 

Během cesty jsme se zastavili ve Strážnici v provozovně výroby modrotisku. Prohlédli jsme si 
různé kazety vzorů a pláten na tisk. Jedná se o jedinečnou dílnu na Moravě.

Pak nás přivítal zámek Lednice. V roce 1249 dostal tento zámek od krále Václava I. Jindřich 
z Lichtensteina. Rod pánů z Lichtensteina zde sídlil 700 let, až do roku 1945. K rodovému panství 
patřil i zámek Valtice a okolí, který jsme navštívili v minulých letech. V 17. století nechali majitelé 
Lednice zámek přestavět po vzoru anglické gotiky a spolu s úpravou přilehlého parku postavili 
množství  romantických staveb. Tím vznikl jedinečný komplex přírodní i architektonické krásy. 
V roce 1996 byl celý areál zapsán pro svou hodnotu do seznamu UNESCO.

Prohlídka přízemí zámku trvala asi hodinu. Přestože jsme museli mít roušky, nelitovali 
jsme! Mnozí z nás znali zámek ze školních výletů. Ve zralém věku však vidí člověk jiné detaily 
a hodnoty. Důkazem toho byla již vstupní hala s portréty předků rodu. Upoutala nás nádher-
ným dřevěným schodištěm  samonosné konstrukce, zapuštěném do zdi, se zábradlím vyzdobe-
ným jemnými řezbářskými prvky. Třípatrový lustr visící z patra dotvářel svou září nezapome-
nutelný pocit krásy.

V celém zámku nás upoutávaly nádherně vyřezávané dřevěné stropy a obložení stěn i dve-
ří. V některých místnostech byly na stěnách i původní tapety, v čínském salonku dokonce ruč-
ně malované. Moderní řešení koupelny s rozvodem studené i teplé vody, WC s podstavcem 
ve tvaru ryby a mnoho jiných detailů. Pokračovali jsme prohlídkou rozsáhlé knihovny s dřevěným 
vřetenovitým schodištěm, opět zdobeným krásně vyřezávaným zábradlím. Vpravo od něj upoutal 
naši pozornost na stěně zavěšený drobný skříňový cestovní oltářík ze slonoviny. Tyrkysový spole-
čenský salon se stropem vyřezávaným z kanadského ořechu dotvářel umělecký zážitek. Všechnu 
tu krásu ani nelze popsat, člověk ji musí vidět na vlastní oči!

Zdatnější z nás spěchali po prohlídce zámku k minaretu, odkud odjížděla loď k Janovu hra-
du. Méně zdatní poseděli v zámecké kavárně a při kávě a zmrzlině náležitě vychutnali dojmy 
z prohlídky zámku.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na pozdní oběd v Lanžhotě u Osičků a ochutnali jejich 
vyhlášené řízky s bramborovým salátem. Neměly chybu! Zazpívali jsme si s majiteli restaurace za 
doprovodu cimbálu několik moravských písní. Cestou jsme absolvovali ještě zastávku v Petrově 
a pak již návrat domů a odpočinek.

Máme na co vzpomínat, protože těch příjemných dojmů z výletu je mnoho! Přidejte se příště 
k nám, když tam nebude mnoho schodů, tak to zvládneme!

 Klub důchodců Březolupy
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Fotozprávy z Pohádkového lesa
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A jedna dobrá zpráva na závěr...

Úspěch střelců v Plzni.
5. a 6. září 2020 se zúčastnili čtyři 

dorostenci Sportovně střeleckého klu-
bu Březolupy fi nálového závodu Čes-
kého poháru mládeže, který se tradič-
ně koná v Armádním střeleckém sta-
dionu Plzni. Do fi nále se postupovalo 
přes dva kvalifi kační závody v Ostravě 
a Plzni. Prvenství v  disciplíně třípo-
lohová standardní malorážka a krás-
né čtvrté místo ve vzduchové pušce 
vybojoval náš reprezentant František 
Schröpfer.

          Zdeněk Jančara, 
předseda SSK
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Možná nevíte …

  Další termíny svozu tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) jsou: 30. 10. 2020, 
27. 11. 2020 a 28. 12. 2020.

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

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

 Stav transparentního účtu SK - Stavba nových kabin je ke dni 18. 9. 2020 150 877,- Kč.

 Ve sběrném dvoře bude od 1. 10. 2020 připraveno poděkování za zimní údržbu chodníků – na 
výběr je tradičně: set koště + lopata (plastová nebo hliníková), sud na posyp nebo popelnice 120 l. 

 Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz domovního odpadu na rok 
2020, aby tento poplatek  uhradili - převodem č. ú. 1543047379/0800, variabilní symbol 
číslo popisné - složenkou České pošty s. p. – variabilní symbol číslo popisné - v hotovosti na 
Obecním úřadě Březolupy – dle otevírací doby úřadu.

 Poplatek za psa na rok 2020 je splatný do 15. 10. 2020. Pokud jste pro letošní rok ještě 
nezaplatili za svého psa nebo psy, žádáme Vás, abyste tak učinili nejpozději do 15. 10. 2020.

 Poplatek lze zaplatit i převodem z účtu: č. ú. 1543047379/0800, variabilní symbol: číslo po-
pisné vašeho domu 

 *  Pokud psa již nevlastníte, je nutné tuto změnu nahlásit na obecním úřadě. Můžete 
i telefonicky 572 580 116.  Poplatek bude zrušen.

 *  Pokud jste si psa pořídili nově, je nutné ho přihlásit na obecním úřadě a zaplatit za něj 
výše uvedený poplatek.

 Zároveň se obracíme na majitele psů s žádostí, aby své psy zajistili tak, aby nepobíhali 
volně po obci. Děkujeme. 

 Sběrný dvůr bude v zimním období (po přechodu na zimní čas) tj. od 25. 10. 2020 
do 28. 3. 2021 otevřen pouze v sobotu, a to v obvyklou dobu 8.00–10.30 hodin. V přípa-
dě příznivého počasí a po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora můžete v době 
10.30–11.00 hodin využít skládku či komunitní kompostoviště.  

 Žádáme nájemce hrobových míst, kteří dosud nevrátili nájemní smlouvu, aby ji doručili na OÚ.

 Z důvodu probíhajících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k prevenci ne-
bezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19 se ruší tradiční Beseda s dříve narozenými 
občany a Vánoční jarmark.
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Tradiční „Václavské“ putování 

po turistických altánech v okolí obce Březolupy

pondělí 28. září 2020
V letošním roce proběhne již pátý ročník podzimní procházky 
po turistických altánech v okolí Březolup. 
Tentokrát bude celková délka trasy přibližně 7,5 km.

Program bude následující:
- 12:45  sraz účastníků u zámku (vchod na Obecní úřad),
- 13:00  odchod přes Zelnici a Chrástka k altánu Nový Dvůr, 
- 14:30  odchod od Nového dvora přes Šraňky k altánu Buchlov,
- 15:30  konec pochodu u altánu Buchlov a opékání špekáčků, 
- 17:00  ukončení akce a individuální odchod zpět do Březolup. 

Pořadatelé (Obec Březolupy a KČT Chřibský lenochod) 
si pro zájemce z řad účastníků opět připravili 

vlastivědně-historicko-současné povídání po trase pochodu. 

V místě altánu „Buchlov“ bude připraveno ohniště, 
dřevo a pomůcky na opékání. Špekáčky, pečivo 

a další přílohy si musí návštěvníci přinést s sebou vlastní. 
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