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Kraj ocenil dobrovolníky pracující s mládeží

Dvacet dobrovolníků, kteří se minimálně sedm let bez nároku na odměnu věnují dětem 
a mládeži jako trenéři či vedoucí různých oddílů, ocenil 12. 12. 2017 ve Vsetíně hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek společně s dalšími členy krajské rady, statutárním náměstkem 
Jiřím Sukopem a radními Michaelou Blahovou a Miroslavem Kašným. Slavnostního ce-
remoniálu v Mramorovém sále zámku se účastnil také starosta města Vsetín Jiří Růžička 
i starostové měst a obcí, kteří často navrhovali na ocenění jednotlivé osobnosti.

Na základě výzvy Zlínského kraje zveřejněné v médiích a na internetu bylo na Odbor 
školství, mládeže a sportu krajského úřadu doručeno 42 nominací z různých zájmových 
oblastí, jakými jsou sport, kultura, volnočasové oddíly (junák, pionýr, včelaři, rybáři, 
hasiči atd.). Za Obec Březolupy byla nominována a Zlínským krajem následně oceněna 
Mgr. Blanka Zábojníková.

Paní Blanka Zábojníková je zakladatelkou „Tanečního souboru Botík, z.s.“ Soubor 
byl založen v roce 1993, jako dětský folklorní soubor. „Botík“ funguje 25 let a prošly jim 
desítky dětí, některé zůstaly až do své dospělosti. Proto je soubor rozdělen na několik sku-
pin dle věku. „Taneční soubor Botík, z.s.“ má v současné době přibližně 90 členů. V rámci 
projektu „Zachování kulturního dědictví a tradic v naší obci a okolí“ založila nominova-
ná půjčovnu lidových krojů, která je hojně využívaná. S dětmi a jejich rodiči podporuje 
paní Zábojníková další akti-
vitu, a to „Adopci na dálku“, 
kdy od roku 2010 podporují 
indickou holčičku MARY. 
„Paní Mgr. Blanku Zábojní-
kovou nominujeme na oce-
nění za její dlouholetou dob-
rovolnickou práci s dětmi 
a mládeží. Snaží se zachovat 
a předat dalším generacím 
hodnoty jako je úcta k lido-
vým zvykům, ke kroji, písni 
a tanci.“

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz



Březolupský zpravodaj

-2-

Ze života Březolup

Nejmladší fašančáré

Fašank

Štěpánské zpívání s Jižany

Předsilvestrovský výšlapSpolečenský večer rodičů
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Slovo starosty
Do podzimu daleko, a jestli bude po letech půstu co nasbírat do beček, to dnes ni-

kdo říct neumí. Každopádně jedna zaručená informace týkající se letošního podzimu zde 
je. I v naší obci proběhnou komunální volby, které určí složení obecního zastupitelstva 
pro volební období 2018-2022.

Byť se vám to někomu může zdát brzo, skutečnost je jiná. Již nyní totiž nastává čas 
rozhodování některých občanů naší obce (potenciálních kandidátů), zda se budou uchá-
zet o Vaše hlasy a v případě svého volebního úspěchu pak následně pracovat ve prospěch 
naší obce v zastupitelstvu a v zastupitelstvem volených funkcích. 

Rovněž se v této době rozhodují jednotlivá „politická“ uskupení, zda budou sestavo-
vat a následně registrovat svou kandidátku.

Vzhledem k tomu, že se domnívám, že výběr z většího počtu kvalitních kandidátů 
na rozumném počtu kandidátek by měl přinést větší výslednou kvalitu zastupitelstva, 
dovolím si tímto slovem na úvod nastartovat úvahy potenciálních kandidátů. Ať zváží, 
u těch stávajících, zda se budou znovu ucházet o post zastupitele, u těch nových, zda již 
nenastal čas, předat své životní a profesní zkušenosti či um i do služeb obce jako takové. 

Pokud o možnosti kandidovat uvažujete, nebojte se oslovit některou z místních kan-
didátek a nabídněte jim, resp. ostatním občanům naší obce, své služby. Pokud o této mož-
nosti uvažujete a máte potřebu podrobnějších informací k tomu, jak to při přípravě kan-
didátek, ale také v případně vašeho zvolení v samotném zastupitelstvu „chodí“, nebojte se 
na mne obrátit. Rád Vám k přípravě kandidátek a chodu obce doplním scházející infor-
mace, a to prosím bez ohledu na to, na kterou z kandidátních listin se nakonec upíšete, 
či se se svými kolegy rozhodnete sestavit kandidátku svou.

Zástupcům jednotlivých kandidátek opětovně nabízíme k dispozici bezplatně malou 
schůzovací místnost na zámku. Je pouze nutno si místnost na daný termín rezervovat 
na 572 580 116 či obec@brezolupy.cz a domluvit si převzetí a odevzdání klíčů. Ti, co klíče 
již mají, se rovnou napíší na rezervační list, jako při každé jiné aktivitě v této místnosti. 

Rovněž nabízíme bezplatně i další čísla obecního zpravodaje (červnové max.1xA4 
a zářijové max. 2A4 na kandidátku) pro výběr či oslovení svých spolukandidátů a násled-
ně také voličů. 

V České republice máme zastupitelskou demokracii, což se samozřejmě týká i naší 
obce. Dle mého názoru jediná standartní možnost jak zásadně a odpovědně promluvit 
do chodu věcí veřejných v naší obci je kandidovat, po volebním úspěchu se následně stát 
zastupitelem a po důvěře ostatních zastupitelů případně i funkcionářem. 

Z tohoto důvodu si Vás všechny, tedy potenciální kandidáty, dovoluji tímto článkem 
na tuto skutečnost upozornit, a pokud o své kandidatuře byť jen uvažujete, abyste své 
úvahy přetavili v činy, nebáli se jít se svou kůží na „volební trh“ a nabídli se na některou 
z kandidátek.

Ing. Petr Kukla, 
starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 15. 12. 2017 a 14. 2. 2018.
Zastupitelstvo schválilo: 
• Rozpočtové provizorium hospodaření obce pro období po 1. 1. 2018 do doby schválení no-

vého rozpočtu obce pro rok 2018.
• Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii Čertoryje (pozemky v k. ú Březolupy p. č. 2400/79 

a p. č. 3570/15, p. č. 2400/150, p .č. 3570/14, p. č. 3570/29 s cenou 40,- Kč/m2 .    
• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území obce Březolupy.

• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 2/2017 o místních poplatcích.
• Plán inventur obecního majetku pro rok 2017.
• Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu obce Březolupy zaměstnanci obce ve výši 50.000,- Kč.
• Záměr na polní cestu na Zlámanec a její zařazení mezi priority komplexních pozemkových 

úprav.
• 
• 

• Měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele od 1. 1. 2018.
• Vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu obce na spolufi nancování, resp. profi nanco-

vání investičních projektů v roce 2018, které získaly nebo se ucházejí o podporu formou 
dotace nebo půjčky. Jedná se o realizaci těchto akcí: rekonstrukce místních komunikací 

Zima na kluzišti za halou
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a chodníků Březolupy – 2017 (spoluúčast max. 4,0 mil. Kč), rekonstrukce kabin SK Bře-
zolupy (spoluúčast max. 3,0 mil. Kč), rekonstrukce hřbitova (spoluúčast max. 3,0 mil. Kč), 
rekonstrukce víceúčelové haly (spoluúčast max. 3,0 mil. Kč), energetické opatření (zatep-
lení) na zámku (spoluúčast max. 4,0 mil. Kč), sociální bydlení TS Březolupy (spoluúčast 
max. 2,0 mil. Kč). U všech akcí se jedná o odhadované částky i s rezervou. U každé akce 
bude při případné realizaci skutečná částka znovu schvalována.  

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 
opatření č. 8/2017 a č. 9/2017.

• Záměr na zřízení školských obvodů naší ZŠ a MŠ pro okolní obce (Svárov, Šarovy, Bohusla-
vice u Zlína). 

• Prodej starého vozu SDH Březolupy CAS Š706, SPZ UH 44 90 za 51.501,- Kč.
• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.10/2017, zachycující rozhodnutí ze zasedání 

zastupitelstva.
• Rozpočet obce Březolupy na rok 2018.
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2023.
• Bezplatnou výpůjčku obecního pozemku p. č. 2400/31 vedle zahrádkářské kolonie Čertory-

je, k. ú Březolupy.
• Směnu části obecního pozemku KN p. č. 3571/1 o výměře 39 m² pod rodinným domem 

za část pozemku KN p. č. st. 103 o výměře 21 m² pod místní komunikací, vše k. ú. Březolupy 
mezi obcí Březolupy a dle geometrického plánu č. 1030-22/2017 z 9. 1.2018. 

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 
opatření č. 11/2017.

Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala přípravou rozpočtu na rok 2018, přípravou investičních akcí, kontrolou 
hospodaření za rok 2017, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podně-
tů od občanů i místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva.
Z dalších činností vybírám následující:
• Rada schválila smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí a stavebníkem p. Jaroslavem 

Ševečkem Březolupy. Předmětem smlouvy je stavba optického kabelu dle přiložené pro-
jektové dokumentace na pozemcích obce p. č. 3501/26, 3501/29, 336/2, 3501/27, 3501/28. 
Součástí stavby je protlak pod MK a 12 m sloup. 

• Rada schválila nabídnout k prodeji starou traktorovou sekačku a kartáč na sníh - kar-
táč za min. cenu 10 000,-Kč formou inzerce a sekačku za 10 000,-Kč TS Březolupy, z. s. 
na základě jejich žádosti. Sekačka bude prodána ke konci letní sezóny 2018.

• Rada schválila nákup 50 000 ks pytlů na sběr plastů a papíru od fi rmy INVOS Svárov 
za cenu 2,10-Kč/ks bez DPH, částečně bude fi nancováno v roce 2018.
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• Rada schválila nákup 1 palety kancelářského papíru v ceně do 55,-Kč/balík bez DPH.
• Rada schválila objem a nacenění víceprací na projektové dokumentaci ZTV Nad Uličkou 

a Čístré zpracované fi rmou V-PROJEKT Zlín (7x přepracování projektu pro inženýrské 
sítě, elektro, doprava tj. 78 hodin x 450,-Kč) v částce 35 100,-Kč.

• Rada schválila objednávku opravy propadlé vozovky u parkoviště u hřbitova infra-
technologií s doplněním materiálu u fi rmy HNB cz s.r.o. Uh. Hradiště s cenou cca 
11 600,-Kč bez DPH.

• Rada jmenovala za zřizovatele členkou školské rady při MŠ a ZŠ Březolupy paní Zuzanu 
Vykoukalovou.

• Rada vzala na vědomí informaci TS Březolupy o předpokládané změně podmínek 
pro dotaci na objekt sociálního bydlení (udržitelnost 20 let) a pravděpodobném upuštění 
od prací na přípravě projektu.

• Rada vzala na vědomí poslední úpravy na projektové dokumentaci rekonstrukce kabin 
SK připravované SK Březolupy. Projekt je připravován s dolním patrem jako šatny SK 
a WC pro veřejnost, horní patro jako rozšíření haly se šatnami, umývárnou a malým sálem. 

• Rada schválila ceny za provedené práce fi rmě Jaroslav Ševeček AM-ELEKTRONIK.  
Za dodávku a instalaci kamer v centru obce 64 000,-Kč, za opravu kabeláže po rekon-
strukci vestibulu haly 7 000,-Kč, za opravu kamerového systému na MŠ a údržbu hodin 
na kostele 3 600,-Kč a zároveň souhlasila s proplacením faktur.

• Rada schválila smlouvu o výpůjčce obecního pozemku p. č. 2400/151 v zahrádkářské ko-
lonii. 

• Rada schválila rozsah a ceny prací navazujících na rekonstrukci chodníku na Zápolí 
a rekonstrukci lávky přes potok provedené fi rmou SVS CORRECT. Práce na chodníku 
v ceně 293 406,-Kč bez DPH (zejména práce spojené s rozšířením chodníku směrem 
od Koliby, bourání patek u zábradlí, výměna vpustí a kanalizačních poklopů atd.). Dále 
práce na lávce v ceně 89 297,-Kč bez DPH (bourání a výměna nosných PZD, okapničky, atd. 
bez konečné vrstvy hydroizolace).

• Rada schválila dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě o provozování zařízení ČOV s fi rmou 
ASIO, jehož obsahem je navýšení ceny elektřiny od 1. 1.  2018 z 960,-Kč na 1065,-Kč 
za měsíc.

• Rada souhlasila s podáním žádosti na OÚ o „Povolení kácení dřevin rostoucích mim 
o les“. Jedná se o stromy v okolí vjezdu do areálu kempu na pozemcích obce p. č. 1. Dle pa-
sportu zeleně jde o 2 ks břízy, stromy č. 61 a č. 62 v areálu kempu. Důvodem je plánovaná 
výstavba nové trafostanice v daném prostoru.  

• Rada vybrala na organizaci a kompletní administraci výběrového řízení dle podmínek 
OPŽP na akci „Kompostéry pro občany obce Březolupy“ fi rmu Ing. Libor Malůšek Zlín 
s cenou 18 150,-Kč. Rada zároveň schválila návrh smlouvy o dílo. 

• Rada projednala žádost p. Procházkové o schválení podnikatelského záměru – prodeje 
textilu v prostorách bývalé masny p. Chýly a konstatovala, že jí nepřísluší vyjadřovat se  
k podnikatelskému záměru, ale vyjádří se k pronájmu obecního pozemku. Rada nesou-
hlasila s obnovením pronájmu pozemku pod buňkami bývalé prodejny masa, která zde 
byla umístěna provizorně za účelem zajištění potřebné služby pro občany. Rada pověřila 
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starostu obce jednáním s panem 
Chýlou o odstranění uvedených 
buněk s termínem do 30. 6. 2018.  

• Starosta informoval radu o dlou-
hodobé pracovní neschopnosti 
pracovníka údržby obce p. Vyo-
rálka a jeho náhradě p. Čejkou, 
který bude na objednávku zajiš-
ťovat služby údržby obce a pří-
padné přijetí nového pracovníka 
na funkci strojníka. Oba pracov-
níci zůstanou vykonávat svou 
pracovní činnost i po návratu pana Vyorálka, a to celoročně. 

• Rada schválila odměnu (nad rámec zákonné odměny) pro členy volebních komisí za práci 
při druhém kole prezidentských voleb ve výši 300,-Kč na člena  z rozpočtu  obce.

• Rada schválila nákup SW –spisová služba KEO 4 od fi rmy Alis, spol. s r.o. Česká lípa 
v ceně 29 980,-Kč bez DPH s ročním udržovacím poplatkem ve výši 9 200,-Kč bez DPH.

• Rada schválila dohodu o převzetí investorské činnosti mezi obcí a Státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, pobočkou Uherské Hradiště 
pro realizaci stavby „Hlavní polní cesta PC3f k. ú. Březolupy“. 

• Rada souhlasila s podáním žádosti na OÚ o „Povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les“. Jedná se o stromy a porost v okolí polní cesty Chrástka. Celkem se jedná 
o 99 stromů a 2 549m² porostů (keřů apod.) na pozemcích obce p. č. 3952, 3951, 3956, 
3953, 3963, 3962, 3964, 3947, 4716 dle projektu „Hlavní polní cesta PC3f k. ú. Březolupy“. 
Důvodem je plánovaná výstavba uvedené polní cesty v letošním roce.

• Rada souhlasila s rozdělením projektovaných staveb „ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré“ 
na dvě samostatné akce z důvodů rozdílných termínů výstavby a časovou vazbu na sta-
vební povolení.

Dosluhující zábradelní svodidlo podél potoka Březnice bylo postupně nahrazeno novými 
bezpečnějšími svodidly. Děkujeme ŘSZK a SÚS v Uherském Hradiště za jeho výměnu.
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• Rada na základě opakujících se poruch veřejného osvětlení v části obce Malá a Velká 
Ulička schválila preventivní výměnu izolátorů včetně trnů v ceně cca 75 000,- Kč.

• Rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace obcí a Zlínským krajem na vybavení jed-
notky požární ochrany SDH Březolupy ve výši 194 000,-Kč (70% uznatelných nákladů).

• Rada na doporučení komise pro výběr dodavatele na realizaci akce „Kompostéry 
pro občany obce Březolupy“ schválila jako nejvhodnější nabídku fi rmu Ondřej Ště-
pančík, Částkov 111, IČ: 76604756 s nejnižší nabídkovou cenou 803 360,-Kč bez DPH.  

• Rada schválila žádost SRPŠ Březolupy o poskytnutí prostor víceúčelové haly pro dět-
ský bazárek a souhlasí i pro roky příští 2x ročně s bezplatným poskytnutím prostor 
haly k uvedenému účelu.

• Rada schválila objednávku na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
(kabelové vedení v zemi) části veřejného osvětlení u koliby a podél silnice II/497. Práce 
budou objednány u fi rmy M Plus elektro s.r.o. Nedakonice s cenou 41 000,-Kč bez DPH.

• Rada schválila žádost MUDr. Blanky Poláchové o snížení rozsahu nájemní smlouvy ordi-
nace zubního lékaře na zdravotním středisku, a na základě skutečnosti nepřihlášení žád-
ného jiného  zájemce o uvedené prostory schválila s platností od 1. 4. 2018 novou nájemní 
smlouvu na pronájem ordinace zubního lékaře, která se od stávající liší zmenšením rozsa-
hu nájmu o prostory zubní laboratoře (cca 37m²) a tomu odpovídající výší nájmu. 

• Rada na doporučení komise pro hodnocení nabídek na realizaci akce „Stavební 
úpravy-energetické úspory objektu zámku Březolupy“ vybrala jako nejvhodnější 
nabídku fi rmu TRADIX REALIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, 
IČ: 291882253 s nejnižší nabídkovou cenou 6 230 550,-Kč s DPH. Rada dále vybra-
la jako autorský dozor a technický dozor investora na uvedenou akci fi rmu RAVI 
FORESTER s. r. o. Březolupy s konečnou cenou 18 150 Kč a 42 350,-Kč. Jako koor-
dinátora BOZP vybrala fi rmu IS Projekt, s.r.o. Uh. Brod s cenou 21 780,-Kč s DPH.

• Rada schválila garanci odkupu společné fotoknihy Regionu Za Moravú pro potřeby 
obce v počtu cca 40 ks za 10 000,-Kč. 

• Rada posoudila žádosti p. Radka Burceva o zařazení do seznamu podpořitelných nemo-
vitostí parcely p. č. 1689 – výstavba nového domu v proluce a žádost Ing. Josefa Grebíka 
o zařazení do seznamu podpořitelných nemovitostí p. č. st. 475, 337/17, 337/18 – de-
molice s následnou výstavbou a konstatovala, že obě žádosti splňují podmínky zařazení 
do seznamu podpořitelných nemovitostí. Rada doporučuje zastupitelstvu žádosti schválit.                                                                                                              
                                                                                           Stanislav Bařica, místostarosta obce  

Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem přispět 
k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele – Obec Březolupy 

(obec@brezolupy.cz) tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát za rok s nákladem 370 výtisků, 
grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť v obci Březolupy. 

Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete nalézt na www.brezolupy.cz . 
Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalíkovi. Děkujeme.
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DUBEN  
50 let
Hrabicová Magdaléna
Šimková Dana
60 let
Mlýnek Stanislav
65 let
Blahová Dana
Gajdůšková Lenka
Hubáčková Drahoslava
Jurák Lubomír
70 let
Hubáčková Marie
75 let
Haluza Ludvík
80 let
Pešl Jiří

KVĚTEN 
50 let
Paľová Dagmar
60 let
Bartas Rostislav
Grebík Josef
65 let
Sedlář Jan
75 let
Bernatík Jaroslav
Michálek František
85 let
Pavlas Josef
90 let
Šisák František

ČERVEN 
50 let
Janíková Eva
Stašková Dobromila
60 let
Tománková Dana
65 let
Řezníčková Marie

70 let
Hanáček František
75 let
Lišaníková Anežka
80 let
Kašpárková Jana
Vajdíková Libuše
85 let
Havlová Adéla
Berecková Vlasta

ČERVENEC
50 let
Hubáček Radim
60 let
Mikel Vlastimil
65 let
Hoferková Ludmila
Gresl Vladimír
70 let
Hoferková Marie
75 let
Sošková Ludmila

SRPEN
50 let
Šimková Blanka
60 let
Polách Ladislav
65 let
Kaňák Josef
75 let
Strapková Antonie

ZÁŘÍ
50 let
Benešová Pavla
Briskorinová Ludmila
60 let
Merčáková Jarmila
Šebesta Zdeněk
Švábková Wiesłava

Zatloukal Miroslav
65 let
Hoferková Miluše
70 let
Hudeček Karel
Kostelník Jaroslav
75 let
Holbova Anežka 
Ohnutková Ludmila
80 let
Bilavčík Václav
Buršová Marie
Plachá Eva

ŘÍJEN
50 let
Korábečná Hana
Podlasová Renata
60 let
Hybler Josef
Hyblerová Brigita
65 let
Faltýnek Petr
Horňáková Dagmar
Ondroušek Vladislav
Pospíšilová Dagmar
Šopík Leonard
70 let
Mikel František
80 let
Musilová Vlasta
Soška Jan
85 let
Pastyříková Libuše

LISTOPAD
60 let
Bařicová Olga
Hoferková Stanislava
Hrabicová Jana
Hubáček Miroslav
Kalašová Marcela

Společenská kronika
Jubilanti  duben – prosinec  2018 



Březolupský zpravodaj

-10-

Úmrtí 2017
Bernatík Radek
Čiháková Marie
Florián Stanislav
Hoferek Vladislav
Hovorková Ludmila

Hrabica František
Hubáčková Štěpánka
Juřena František
Kukla František
Mikulka Zdeněk

Narození 2017
Dovrtělová Zuzana
Gresl Filip
Hanáček Matěj
Horáková Magdaléna
Hrabcová Josefína
Hybler Jakub
Kaňovský Adam
Kolářová Julie

Opravilová Tereza
Polášek Daniel
Polášková Barbora
Sedlářová Sofi e
Sekanina Michal
Sentlová Lussi
Stodola Jan
Sukup Adam

Nejstarší občankou naší obce je paní Blažena Ovčáčková, která oslavila 92 let, 
a mezi muži pan František Fusek, který oslavil 90. narozeniny.

V naší obci bylo k 1. 1. 2018 přihlášeno k trvalému pobytu 1684 obyvatel. 

Zlatou svatbu, 50 let společného života, v roce 2017 oslavili:
manželé Jarmila a Ludvík GLÍŽOVI
manželé  Anna a Jaroslav HOFERKOVI
manželé  Marie a Stanislav HUBÁČKOVI
manželé Věra a Miroslav JURÁSKOVI.
Diamantovu svatbu, 60 let společného života  v roce 2017 oslavili:
manželé Marie a Vladislav HOFERKOVI
a manželé Marie a František MIZEROVI.

Szkibiková  Tereza
Ševčík Jakub
Ševčík Radek
Šuránková Kateřina
Troubilová Zuzana
Vaškových Eliška
Žufanová Eliška

65 let
Davidová Ingrid
75 let
Hoferek František
Křístek Ivo
Ševečková Libuše
91 let 
Fusek František 
– nejstarší muž

93 let
Ovčáčková Blažena 
– nejstarší žena

PROSINEC
50 let
Hanáčková Monika
Pavlíková Dagmar
Žaludek Jaroslav

60 let
Ambruzová Hana
Dohnal Jan
65 let
Dýšek Stanislav
Faltýnková Alena
Špaček Karel
80 let
Andrýsek Stanislav
Havlíková Marie

Ondráš Oldřich
Rosík Stanislav
Tomková Jarmila
Zajíc Václav
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Daruj krev – daruješ život

Čestným dárcům krve
MUDr. Anna Otrhálková

Dalo by se říci, že pod heslem „Daruj krev- daruješ život“ daruje krev nebo krevní plazmu 
58 našich spoluobčanů. Místní skupina Českého červeného kříže Březolupy ve středu 28. úno-
ra 2018 opět připravila pro vyhodnocené bezplatné dárce malou besedu, která se uskutečnila 
v zasedací místnosti zámku.

Oceněni byli:
Stříbrnou medailí za 20 odběrů krve
Jiří Polášek 
Petr Tkadleček 
 

Každý oceněný obdržel pamětní list a malý dárek, připraveno bylo i malé pohoštění. Při-
zváni byli i MUDr. Anna Otrhálková a zástupci obce.

Tímto setkáním a oceněním chceme vždy vyjádřit velké poděkování za tak vzácný dar, 
jako je bezplatné darování krve nebo krevní plazmy.

Všem oceněným a všem dárcům srdečně děkujeme.
  Štěpánka Blahová, MS ČČK Březolupy

Vám patří vřelé díky
za nejcennější dar,
té divotvorné síly,
navracející život nám.

Za Vaši oběť nezištnou,
za důkaz lásky Vaší,
chceme Vám upřímné díky vzdát,
a Vaše jména do obecní kroniky dát.

Tam, kde život se ztrátou krve prchá,
Vaším darem se zpět navrací,
Vy záchrana jste všech potřebných jistá,
ať dlouho trvá Vaše pomoc blízkým a krve darování ….

Bronzovou medailí za 10 odběrů krve 
Jaroslav Juřena
Radovan Kavka                 
Petra Očadlíková

Radovan Kavka, Jaroslav Juřena, Jiří Polášek
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Ze života naší školy 
Období zimy bylo spojené se společenským životem. Začalo Mikulášem. Nejstarší 

žáci vytvořili mikulášskou družinu - Mikuláše, anděly a čerty. Žáci 8. ročníku připravili 
pro všechny žáky školy balíčky. V den Mikuláše obdarovala mikulášská družina všechny 
žáky školy přepravenými balíčky. 

Po Mikuláši se většina žáků školy zapojila do Březolupského jarmarku. Žáci se svými 
učiteli nebo i s rodiči vyrobili spoustu pěkných dárků, zazpívali písně o zimě, o Vánocích. 

Na závěr tohoto období proběhly třídní vánoční besídky a společné sportovní dopo-
ledne -  soutěžení žáků v netradičních disciplínách v hale. 

Nastoupil měsíc leden a s ním hodnocení práce žáků za 1. pololetí školního roku. 
1. třída – všech 19 žáků třídy mělo samé jedničky. Byli to tito žáci: Bábíčková Eliška, 

Blažek Robin, Díkovský Filip, Duda Filip, Floriánová Barbora, Gresl Jakub, Hanáčková 
Izabela, Hovorková Ema, Hrbáček Filip, Knotová Tereza, Křenová Amálie, Kuklová Petra, 
Němec Matěj, Paĺová Monika, Pavelková Kristýna, Podlas Filip, Říhová Klára, Vykoukal 
Jindřich a Vyoralová Valérie. Průměrná známka třídy byla 1,00.

2. třída - z 18 žáků 17 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 12 žáků mělo samé 
jedničky. Byli to: Dohnálek David, Dohnálková Veronika, Hanáčková Agáta, Martin-
ková Eliška, Minaříková Adéla, Mudřík Šimon, Petříková Laura, Procházková Vendula, 
Řezníčková Andrea, Svobodová Sabina, Zemánek Mikuláš, Zourek Martin. Ostatní žáci 
s vyznamenáním: Mališková Barbora, Mrázek Milan, Ondroušková Nela, Řezníček Adam 
a Skácelová Amálie. Průměrná známka třídy je 1,08.

3. třída- z 21 žáků 21 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 15 se samými jednička-
mi. Byli to: Bábíčková Anna, Batoušková Eliška, Dudešek Pavel, Dudešková Michaela, 
Faltýnková Eliška, Fejtová Veronika, Hubáček Prokop, Jančová Kamila, Juřičková Nela, 
Krajčová Michaela, Košutová Monika, Marcaníková Rozálie, Mikel Šimon, Nováková 
Nela, Řezníčková Veronika. Ostatní žáci s vyznamenáním: Florián Matěj, Kuchařová 
Monika, Obdržálková Alice, Pekař David, Sekanina Mojmír a Yassine Sofi e. Průměrná 
známka třídy je 1,07.

4. třída - z 21 žáků 20 žáků prospělo s vyznamenáním, 8 žáků má samé jedničky. Jsou 
to žáci: Batoušková Ema, Blažek Radim, Čiháková Barbora, Hrabcová Michaela, Hubáč-
ková Lucie, Hubáčková Veronika, Jančara Radek a Trucla Lukáš. Ostatní vyznamenaní 
žáci: Buchta Tomáš, Čejková Kristýna, Čevela Michal, Gajdošíková Amálie, Keslerová 
Sofi e, Kubíček Tomáš, Lacinová Rozálie, Němec Michal, Paĺo Lukáš, Petrželka Vít, Sou-
kupová Simona, Vyoral Vincent a Zálešák Matěj. Průměrná známka třídy je 1,15.

5. třída-  z 24 žáků 19 prospělo s vyznamenáním, 12 žáků mělo samé jedničky. Byli to 
tito žáci: Gargulák Jáchym, Hájková Barbora, Harsová Nela, Knotová Alžběta, Miklová 
Sofi e, Minařík Jan, Postava Jakub, Sekaninová Markéta, Šišák Daniel, Šišák Jan, Vrab-
ček Adam a Zapletalová Lucie. Ostatními vyznamenanými byli: Ambruzová Nicol, Bráz-
dilová Barbora, Juráková Kateřina, Knot Tomáš, Pekař Martin, Tkadlečková Anastázie 
a Vyoralová Eliška. Průměrná známka třídy je 1,21.
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6. třída -  z 23 žáků 11 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami pro-
spěli 2 žáci - Grossmann Matyáš a Kuklová Adéla. Ostatní vyznamenaní žáci: Čejková 
Eliška, Gajdůšek Ondřej, Hanáčková Eva, Kadlčík Martin, Křenová Eva, Pektorová Bára, 
Šmíd Patrik, Žaludková Karolína a Žůrková Adéla. Průměrná známka třídy je 1,57.

7. třída -  z 16 žáků 6 žáků prospělo s vyznamenáním. Samé jedničky měly Hovorková 
Erika,  Hubáčková Tereza a Krajčová Barbora. Ostatní žáci s vyznamenáním: Harsa Mi-
chal, Kubíčková Aneta a Špiller Jakub. Průměrná známka třídy je 1,54.

8. třída  -  z 24 žáků 11 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho se samými jedničkami 
prospěli: Bachan Vojtěch a Pektor David. Dalšími žáky s vyznamenáním byli: Garguláková 
Julie, Hoferek Tomáš, Kročil Martin, Kročilová Natálie, Prokopová Mariana, Sachr Štěpán, 
Slezáková Kristýna, Šimíková Mirka a Žůrková Eliška. Průměrná známka třídy je 1,55.

9. třída – z 22 žáků 10 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami pro-
spěly: Kalinová Viktorie, Kolková Lucie a Vaculíková Anna. Ostatními vyznamenanými 
žáky byli: Hoferková Pavlína, Hubáček Pavel, Juráková Markéta, Kovačíková Michaela, 
Mizera Josef, Řezníčková Aneta a Kryštof Špiller. Průměrná známka třídy je 1,56.

Doplnění výchovně - vzdělávací práce bylo opět rozmanité.
- Žáci 3. ročníku se zúčastnili vánočního programu v Muzeu v Uherském Hradišti. 

Mnozí žáci se školní družinou navštívili místní pekárnu.
- U žáků 1. ročníku proběhla přednáška první pomoci.
- Ve všech třídách pokračoval program etické výchovy.
- Žáci 1. až 6. ročníku absolvovali výchovné koncerty v kongresovém centru Zlín.
- Hodiny anglického jazyka od 5. ročníku do 9. ročníku navštívila rodilá mluvčí. 
- Žáci 9. ročníku zatančili polonézu na Společenském večeru rodičů.
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V rámci rozšiřujícího vzdělávání proběhla školní kola olympiád z některých předmětů. 
Bylo to školní kolo olympiády z dějepisu. Do okresního kola postoupil Trubelík Erik. 

Ze školního kola olympiády z českého jazyka do okresního kola postoupily Kalinová 
Viktorie a Kolková Lucie.

Školního kola olympiády ze zeměpisu se zúčastnili žáci 6. - 9. ročníku. Do okresního 
kola olympiády postoupili Bachan Vojtěch a Mezírka Daniel.

Většina žáků 1. stupně se zapojila do tvoření v dílničkách. 
Pro žáky 7. a 8. ročníku byla uspořádána beseda s Velkomoravanem. Beseda byla 

zaměřena na putování dějinami s Cyrilem a Metodějem.
V měsíci lednu proběhla na škole inspekční činnost ČŠI Zlínského kraje.  

Zpracovala Miroslava Chlachulová, ředitelka školy

Beseda s Velkomoravanem

Půvabné slečny a mladí pánové 
na Společenském večeru rodičů
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Fialová mění barvu 
aneb za Velikou Nocí 
(Velikonocemi) stojí někdo Veliký!

Kdo navštíví kostel během března, nemůže si nevšimnout strohé výzdoby doplněné 
např. trnovou korunou, hřeby, kameny nebo fi alovým plátnem. Tóny varhan zní mollo-
vě a střízlivě a leckterý návštěvník kostela je pohroužen do sebe. Ano, tak vypadá post-
ní doba, která po masopustním veselí velí, abychom se zastavili a poctivě se podívali 
na svůj život – jestli náhodou není možné a dobré přidat trochu dobrých skutků, trochu 
milejšího přístupu k druhým, více díků Hospodinu za vše, čím nás v životě provází. 
V postě totiž jde více, než o očistu těla o očistu duše. Té svojí. 

Vše se mění o Veliké Noci, kdy si křesťané na celém světě připomínají nejdůležitější 
událost jejich víry –  Zmrtvýchvstání toho, který byl ukřižován – Ježíše Krista. Nepopí-
rám, že to nezní zrovna logicky. Je však všechno v našem životě, zvláště v našich vzta-
zích, přísně logické? Už jen jeho ukřižování je z dnešního pohledu dost nepochopitel-
né! Odhlédněme od pohnutek tehdejší židovské víry: konal dobro, uzdravoval, udělal 
poměrně dost zázraků, pranýřoval pokrytectví, vyzýval k modlitbě – to nejsou zrovna 
důvody pro smrt, kterou byli běžně zabíjení největší zločinci, a pouze ne-Římani!

Proč do toho šel, když věděl, co ho čeká? 
Jediná motivace byla láska k lidem. Touha, abychom měli naději, že smrtí vše ne-

končí. Důvěra, že člověk je schopen ze sebe vynaložit to dobré, co v něm je. Prošlapání 
cesty, kterou jako první prochází přes trýznivou zkušenost smrti až do Otcova (Božího) 
domu. Naděje, že se tam shledáme. Někdo – svou podstatou – velmi Veliký, pokládá 
život za druhé, za nás. Můžete se mnou nesouhlasit, polemizovat, pokládat doplňující 
otázky.  Myslím ale také, že můžete se mnou i se všemi spoluobčany stejného vyznání 
minimálně obdivovat jeho nasazení pro dobrou věc až k obětování se za druhé. 

A s tím máme všichni zkušenost. V tzv. „osmičkovém“ roce, kdy si připomíná-
me přelomové okamžiky naší země, často obdivujeme všechny, kteří se o ni „porvali“ 
i s nasazením vlastního života: hrdiny války, perzekuované kvůli svému názoru či pře-
svědčení, ty, kteří nezradili pravdu, všechny, kteří nezištně a s velkou obětí pomáhali, 
ty, kteří se nedali zastrašit a mnoho a mnoho dalších. 

Přijďte na chvíli v tomto duchu o Velkém pátku či Bílé sobotě do ztichlého chrá-
mu v Březolupech. Uctít a poděkovat tomu, který již více než 2000 let svou obětí 
inspiruje mnohé k nasazení se pro dobro člověka; k vyjití ze svých ulit a škatulek 
k otevřenosti, dialogu a účinné pomoci. Věřím, že chvíle strávená u tzv. „Božího hro-
bu“ může posunout k lepšímu každého z nás. 

Ať se Bůh, který se lidmi nechal ukřižovat a který smrt svým vzkříšením porazil, 
dotkne o těchto Velikonocích každého z nás! 

P. Pavel Macura
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Velikonoce
 Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Jsou to svátky jara, které 

oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Zvyky a tradice se lišily vesnici od ves-
nice a dřív probíhaly během velikonoční ho období, které trvalo šest neděl. Jejich úkolem bylo 
zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se na znovuzrození přírody.

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat Zmrtvých-
vstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou pohyb-
livým svátkem, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli následující po prvním 
jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další 
neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí 
od 23. března do 26. dubna.

A protože k velikonočním symbolům patří i beránek, peče se snad v každé rodině.

Velikonoční beránek z tvarohového těsta
Připravíme si kůru z půlky citronu, 200 g krupicového cukru, 250 g polohrubé mouky, 

200 g másla, 250 g tvarohu, 3 vejce, 1 balení vanilkového cukru a ½ balíčku prášku do pečiva.                                                       
Změklé máslo utřeme spolu s tvarohem, vejci, cukrem a vanilkovým cukrem. Přidá-

me mouku smíchanou s práškem do pečiva a citronovou kůrou. Těsto nalijeme do tukem 
vymazané a hrubou moukou vysypané formy a pečeme v předehřáté troubě na 160 stup-
ňů do růžova. Po vychladnutí beránka vyklopíme a zdobíme. Můžeme polít čokoládou, 
posypat moučkovým cukrem nebo nazdobit sněhem z bílků.

A pokud si najdete čas i na pěknou knížku, v naší knihovně je jich připravena opět celá řada. 
Půjčovní doba je vždy v úterý a v pátek od 15.00 do 18.00 hodin. Roční poplatek je 20,-Kč.

Informace z knihovny a nabídky knih najdete na našich nových internetových strán-
kách www.brezolupy.knihovna.cz

Všem přeji krásné jaro, plné sluníčka a pohody a těším se na Vás v naší knihovně.
   Olga Rosíková

Jarní příprava SDH

Topná sezóna letošní zimy se chýlí ke konci a my můžeme s radostí konstatovat, že se v naší 
obci obešla bez nutného zásahu hasičské techniky. Od začátku roku 2018 se tak zatím neřadíme 
mezi statistická čísla, ve kterých je 1556 evidovaných požárů na území České republiky, při kte-
rých bylo 2955 osob zachráněno, 124 osob zraněno a 11 osob usmrceno (zdroj: www.hzscr.cz).

Za uplynulý rok jsou v naší obci evidovány celkem čtyři výjezdy. V letošním roce zatím 
jenom výjezdy cvičné. Na podzim loňského roku jednotka požární ochrany obdržela zánovní 
zásahové vozidlo. Spousta občanů si stále klade otázku, zdali nákup této CAS byl opravdu 
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nutný. Ti z vás, kteří měli možnost se svézt, 
či dokonce řídit bývalé vozidlo, jistě uznají, 
že tato obměna byla opravdu nutná. Nákup 
modernějšího zásahového vozidla a obdržení 
zásahového vybavení z účelových krajských 
dotací jednotku zavazuje k velké odpovědnosti 
vůči ochraně a pomoci obyvatelstvu. I když se 
během zimy v naší obci neudála žádná krizová 
situace, je naše jednotka stále připravena vyra-
zit a být ku pomoci občanům v jakékoli situaci. 

Představíme-li si složky integrovaného zá-
chranného systému, u policie si řekneme, že sto-
jí u silnice a kontrolují řidiče, u záchranné služby 
že jezdí hlavně k infarktům, i když tomu tak není. No a hasiči, ti přece jezdí hasit oheň. Přestože 
byla na začátku zmíněná statistika požárů, je k ní nutno i dodat, že požáry ve statistikách jsou 
pro hasiče až na třetím místě. Druhé místo obsahují méně příjemné autohavárie a na prvním 
místě vítězí technické události. Pod těmito událostmi si představme pomoc obyvatelstvu, tj. od-
stranění dalších nebezpečných situací, do kterých se dostávají samotní občané či jejich majetek. 

Abychom byli na tyto situace co nejlépe připraveni, snažíme se absolvovat odborná ško-
lení a cvičení. V první polovině tohoto roku nás čeká další odborné školení strojníků, veli-
telů družstev a za pomoci složky Českého červeného kříže i odborný výcvik zdravotníků, 
který je časově náročnější.

Dosti o práci, užijme si i legraci! Činnost požární jednotky již znáte, ale co aktivity sbo-
ru? Jako naši kolegové z Jarošova se také my společně zapojíme koncem března do darování 
krve v Uherskohradišťské nemocnici. V rámci jarního úklidu organizujeme v sobotu 24. 3. 
v dopoledních hodinách v obci sběr železa přímo od vašich domů. Bližší informace budou 
zveřejněny na vývěsce u hasičárny, na Jednotě a budou dodány i do domovních schránek. 
Dne 7. 4. se zapojíme do celorepublikové události s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
K této akci srdečně zveme i veřejnost, harmonogram a plán trasy budou uvedeny na plaká-
tech. Tak jako v loňském roce bychom i letos rádi zrealizovali sbírku textilu za spolupráce 
Textilní banky, o této akci vás zatím nemůžeme blíže informovat.

Jako třešničku na dortu a odměnu za naši snahu a práci plánujeme uspořádat v letních 
měsících den s IZS. Při této příležitosti proběhne posvěcení zásahového vozu u zdejšího kos-
tela, po kterém bude následovat představení profesionálních složek a techniky integrovaného 
záchranného systému. Termín a program této akce oznámíme později.

Hasiči slouží obyvatelstvu v různých situacích či nesnázích. Na oplátku za podporu naší 
činnosti jak ze strany obce, tak i kraje, vám nabízíme pomoc při různých situacích, např. 
čerpání či dovoz vody, hlášení plánovaného pálení porostu a jeho dozor a dalších událostí, 
při kterých by mohlo dojít k ohrožení zdraví či majetku. Neváhejte nás kontaktovat prostřed-
nictvím obecního úřadu a kontaktu uvedeného na obecním webu. 

Děkujeme za přízeň také našim sponzorům, obecní radě a všem, kdo nás podporují.
                                   SDH Březolupy

Domácí hasičská zabíjačka



Březolupský zpravodaj

-18-

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
FIRMA OCTOPUS, spol. s r.o.

BŘEZOLUPY 106

    HLEDÁ DO PROVOZU VÝROBY FOREM PRACOVNÍKY

MECHANIK
-  DOKONČOVÁNÍ A MONTÁŽ FOREM NA PLASTY

OBRÁBĚČ KOVŮ
–  SOUSTRUŽENÍ, BROUŠENÍ, VRTÁNÍ

-   ZAJÍMAVÁ PRÁCE V JEDNOSMĚNNÉM PROVOZU
-   5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
-   STRAVENKY
-   DOBRÉ FINANČNÍ OHODNOCENÍ
-   ROČNÍ ODMĚNY

BLIŽŠÍ INFORMACE p. Škrabal:
- OSOBNĚ V SÍDLE FIRMY – BŘEZOLUPY 106

- NA TELEFONU 604 289 458
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K modernizaci stávajícího odpadového 
systému v obci Březolupy

Jistě jste zaznamenali, že od 1. 1. 2018 byla zahájena modernizace odpadového hos-
podářství, a to v podobě adresného odevzdávání a evidence odpadů, za účelem zvýšení 
separace jednotlivých složek komunálního odpadu, realizované našimi občany přímo 
ve svých domácnostech.

Dle zkušeností z jiných obcí totiž adresný systém odevzdávání odpadů přináší větší 
efektivitu v třídění a umožňuje také vývoz některých komodit přímo od vašich rodinných 
domů (RD) – v současné době od 1.1.2018 plastů, po 1.4. se přidá papír. 

Spolu s odpovědnějším nakládáním s bioodpadem, v podobě kompostování či zkr-
mování domácími zvířaty (bioodpad tvoří až 30% stávajícího obsahu popelnic), dojde 
snížením množství odpadů odevzdávaných na skládkách a zvýšením příspěvku od kolek-
tivních systémů (např. Ekokom, Elektrowin, Ekolamp,…) k fi nanční úspoře v odhadova-
né výši i několika statisíců korun ročně. Tyto úspory budou částečně rozděleny mezi vás, 
poplatníky, pomocí úlevy za vámi obdržené ekobody a budou také sloužit pro pokrytí 
připravovaného zásadnějšího zdražení poplatku za uložení odpadů na skládku. A díky 
adresné evidenci odpadů dostanou větší úlevu ti, co dosáhnou lepších výsledků.

Samozřejmě je tady i obrovský kladný dopad na životní prostředí.
Spolu s úvodním dopisem jste v obálce na přelomu roku od nás obdrželi vysvětlení 

„proč“, a také návody „jak“, a to včetně např. hmotnostních limitů při odevzdávání pytlů 
apod. K tomu bych se nevracel, kdo chce, může si text dopisu znovu přečíst, což doporučuji. 
Komu není cokoliv jasné, může se zeptat ve sběrném dvoře nebo i u nás, na obecním úřadě.

Jen krátce bych se pozastavil u jakési „hysterie“, vytvořené v souvislosti s aktualizací od-
padového systému v oblasti ochrany osobních údajů. Samozřejmě, že pokud vám má systém 
adresně evidovat vaše odpady a dle toho, jak s nimi nakládáte, následně přidělovat, dle sta-
novených pravidel, jakési ekobody, které se vám pro další rok „přetaví“ do úlevy na poplatku, 
musí evidovat vaše jméno a příjmení. A protože jako správci daně (místní poplatek je forma 
daně) musíme evidovat jednoznačně pak i datum narození. A tato data také byla po podpisu 
smlouvy o ochraně osobních údajů mezi obcí a dodavatelem systému předána. Nic více, nic 
méně. Pokud nechcete své další údaje sloužící pro komunikaci mezi vámi a správci systému 
(např. e-mail či telefon) sdělovat, nemusíte, je to na vašem uvážení. Případně i tato data mů-
žete poskytnout a současně (případně po prvním obdrženém e-mailu) hned i odvolat souhlas 
s posíláním komerčních zpráv, které správce deklaroval jako zprávy spojené s provozovaným 
systémem, jako jsou informace z jiných obcí, různá upozornění a podobně.

Samotný systém je serverová aplikace, kdy pracovníci obce, resp. svozových fi rem, 
do něj přes  čárkový kód zaevidují váš odpad a ke konci roku (září – říjen) vám, po určení 
hodnoty ekobodu dle dosažených ročních úspor v rámci celého systému, spočítá vaši 
úlevu. Pro odevzdávání odpadů můžete použít stávající možnosti (sběrný dvůr, popelni-
ci,…), nově přibývá možnost i mobilního pytlového svozu od vašich RD. 
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Samotný systém, resp. svůj odpadový účet, obsluhujete sami. Webovou adresu a pří-
stupové údaje naleznete ve zmiňovaném úvodním dopise na aršíku s čárkovými kódy. 
Těm z vás, kteří mají k počítačové technice přece jenom dále, umíme přes papírový for-
mulář odevzdaný na OÚ váš odpadový účet nastavit vše potřebné. 

Novinkou je také evidence naplněnosti a četnosti vývozu vašich popelnic. I zde je velký 
potenciál úspor.  Snad do konce I. čtvrtletí ( dle klimatických podmínek ) pracovníci obce po-
lepí čárovými kódy ( upozorňuji, že jinými, než ty co používáte na pytle s tříděným odpadem) 
vaše popelnice a také vám je automaticky zaevidují na vašem odpadovém účtu. Toto proběh-
ne v rámci běžného vývozu popelnic, na který vás předem upozorníme a poprosíme, abyste 
všechny své popelnice přistavili k vývozu před své RD již od ranních hodin, tj. po 7.00 hod.

Mnoho „povyku“ také přinesl odpadový dotazník, který je možno vyplnit a jeho ode-
vzdání vám přinese nějaký ten bonus při výpočtu ekobodů. Slouží např. k tomu, aby jed-
nak systém věděl, jak nakládáte např. s tříděným papírem (a následně vás nepenalizoval 
za málo vytříděného papíru, protože bude vědět, že jej odevzdáváte např. v komerčních 
sběrnách apod.). Především vás dotazník má vést k úvahám, zda s odpady nakládáte správ-
ně, zda např. kupujete nápoje v plastových či skleněných obalech, zda bioodpad zužitkujete 
na svých zahrádkách nebo skončí na skládkách, zda vůbec všechen odpad, který nyní pro-
dukujte, musí vzniknout a podobně.

Nehledejte tedy, prosím, v modernizaci systému žádnou složitost. Doporučuji vám 
se do systému přihlásit, a to provedením inventury stanoviště (přes odpadový účet nebo 
formulář odevzdaný na OÚ), případně odevzdáním prvního vytříděného odpadu s vaším 
čárovým kódem. Zkuste využít i pytlový svoz od vašich RD a porovnejte si, zda vám více 
vyhovuje svoz od RD či přes sběrný dvůr.

No a v září porovnáme výsledky s rokem minulým a uvidíme, co nám prvních 
9 měsíců modernizace systému v jeho ekonomice, a nejen v ní, přineslo. 

Jenom bych upozornil, že takovýto zásah do stávajícího odpadového systému, kte-
rý tady máme v provozu cca od roku 2003-4, se nám může výrazněji projevit třeba až 
po několik letech.

Mějme tedy s modernizací systému trpělivost a pochopení, za což vám opětovně všem 
předem děkuji.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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V letním období (po dobu platnosti letního času) tzn. pro rok 2018 v termínu:
25. března 2018 – 28. října 2018

OTEVÍRACÍ DOBA V SOBOTU
Sběrný dvůr (areál podzámčí)   : 08.00 - 10.30  hod.

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

OTEVÍRACÍ DOBA VE STŘEDU  
Sběrný dvůr (areál podzámčí)  : 15.00 - 17.30  hod.

Po ukončení sběrného dvoru lze bezplatně, po předchozí domluvě s obsluhou 
sběrného dvoru a za příznivého počasí, v čase 17.30 – 18.00 hod. využít možnosti od-
ložení stavební suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně na skládku resp. komunitní 
kompostoviště.

PYTLOVÝ SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU OD RODINNÝCH DOMŮ
Od ledna 2018 PLASTY  (+ od 20.4.2018 i PAPÍR)

PÁTKY od 7:00 hodin
26.01. 23.02. 23.03. 20.04.
18.05. 29.06. 27.07. 24.08.
21.09. 19.10. 30.11. 28.12.

O případných změnách budete včas informováni na www.brezolupy.cz, rozhlasem 
a na úřední desce OÚ.

LETNÍ PROVOZ 
VE SBĚRNÉM DVOŘE
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20. ročník 
vánočního halového fotbalového turnaje
„O pohár starosty obce Březolupy“

Již podvacáté proběhl na Ště-
pána v naší hale fotbalový turnaj 
„O pohár starosty obce Březolu-
py“. Na něm se tentokráte sešlo pou-
ze čtyřicet hráčů, což bylo nejméně 
v celé historii turnaje. Dostihl nás asi 
celosportovní trend a už i u nás fot-
balisti pomalu vymírají. Rozhodčím 
byl tradičně František Kukla a nově 
Michal Zelík, nechybělo opět orga-
nizátorské trio Petr Kukla, Luboš 
Klučka a Radek Berecka.  

Pořadatelem turnaje byl, jako při všech předchozích ročnících, Obecní úřad Březolu-
py, prostřednictvím sportovní komise, fi nančně byl turnaj zajištěn startovným od hráčů 
a příspěvkem od sponzorů, kterými byli: TRADIX - Ing. Jiří Křen, JAKOS spol. s r.o., 
Ing. Pavelka, KLEMPOS s.r.o. a Hospoda u Samohýlů. 

Ročník 2017 byl opět odehrán pouze v jedné základní skupině, protože se přihlásilo 
jen šest mužstev. Mužstvo letos neposkládali bohužel fi nalisté z loňska Dynamo Chma-
tov, ani Fénix Žleby z předloni. Už to tak vypadá, že více týmů se v příštích letech asi 
těžko sejde. 

Zápasy ve skupině byly velmi vyrovnané, protože se kvalita rozdělila do všech týmů, 
pouze nejmladší tým, nové mužstvo KLUZÁK mladých hráčů ročníků 2000 až 2002, pla-
tilo nováčkovskou daň a moc bodů nezískalo. Ale pro ně hraje jednoznačně čas a vět-
šina z nich se určitě prosadí v dalších ročnících. Postupující čtyřka týmů se vyjasnila 
až v posledním zápase, a teprve podruhé v historii turnaje nakonec nepostoupilo muž-
stvo ZÁPOLÍ. Milým překvapením byly výsledky DRAHŮ-ULIČKY, které loni skončily 
beznadějně poslední a letos celou skupiny naopak vyhrály. Do play-off  se dostala ještě 
i mužstva: obhájce REMÍZA, tradiční účastník NAZDÁRCI a překvapivě DĚDINA s nej-
menším počtem pěti hráčů. 

Semifi nálové zápasy byly opět vyrovnané. Nejdříve postoupil do fi nále obhájce titulu 
tým REMÍZA po výhře 3:2 s NAZDÁRKY, když otočil skóre. Poté po výhře nad muž-
stvem DRAHY-ULIČKA 1:0 po prodloužení zkompletovala fi nále překvapení turnaje 
DĚDINA.

Závěrečné zápasy turnaje byly tentokrát rozdílné. Nejdříve v zápase o 3. místo po-
razili NAZDÁRCI jasně 3:0 DRAHY-ULIČKU a po dvou letech obsadili opět 3. místo. 
Finálový zápas mezi REMÍZOU a DĚDINOU sice skončil těsně 2:1, ale herně to bylo 
jasnější, zejména poté, co se DĚDINĚ zranil jeden hráč a dohrávali tak bez střídání. Vítě-
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zem celého turnaje a obhájcem prvenství se stal tým REMÍZA. Kluci od loňska vydrželi 
a pokud tak tomu bude i nadále, budou v dalších letech patřit, i vzhledem ke svému mlá-
dí, určitě mezi aspiranty na příčky nejvyšší.    

Celkové pořadí bylo v roce 2017 následující: 1. REMÍZA, 2. DĚDINA, 3. NAZDÁR-
CI, 4. DRAHY-ULIČKA, 5. ZÁPOLÍ, 6. KLUZÁK. 

Od roku 2007 byla vyhlašována „Cena Jaromíra Zelíka“. V roce 2017 nebyla po roz-
hodnutí organizátorů udělena. 

V roce 2017 byl potřetí sledován i věk hráčů a věkový průměr týmů. Nejstaršími hrá-
či byli Šohajek Radomír a Berecka Radek - ročník 1970, nejmladšími byly Bartoš Voj-
těch, Hromeček Robin a Hubáček Pavel - ročník 2002. Šest hráčů bylo ve věku nad 40 
let, naopak devět nejmladších ve věku do 20 let. Nejvyšší věkový průměr (38,29 let) měl 
i tentokrát tým ZÁPOLÍ, přičemž čtyři hráči byli ve věku 43 let a více, čímž posunuli laťku 
nejstaršího týmu v historii. 

Závěrem této části bych se rád vyjádřil k nepříliš povedenému vyhlášení výsledků, 
které bylo kritizováno ze strany některých účastníků. Určitě neproběhlo vše podle našich 
představ a obvyklého scénáře, ale nebylo to v žádném případě úmyslně. Organizátoři se 
tímto omlouvají za nedorozumění, které se stává max. jedenkrát za 10 let. Rádi mezi se-
bou přivítáme nové tváře, které by nám odlehčily, ať už v bufetu, při přípravě a organizaci 
turnaje, nebo právě s vyhlášením výsledků.  

Jako každý rok uvádím několik vybraných statistických údajů ze všech 20 ročníků, 
tentokrát ve zkrácené formě.

Celkem se dosavadních dvaceti ročníků zúčastnilo 26 mužstev, všechny ročníky ode-
hrály pouze týmy ZÁPOLÍ a DRAHY (DRAHY-ULIČKA). 
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Vítězství v dosavadní historii vybojovalo šest mužstev: ZÁPOLÍ - 6x, NAZDÁRCI 
- 5x, NEVĚSTY, ŽLEBY, DYNAMO CHMATOV a REMÍZA – 2x, DRAHY - 1x (přesný 
přehled umístění na „bedně“ na webové stránce obce). 

V ročníku 2011 se zúčastnilo nejvíce mužstev v historii - celkem 10. Třikrát v historii 
turnaje (2014, 2016 a 2017) hrálo pouze 6 týmů.

 Celkem se turnaje zúčastnilo po dobu jeho trvání 223 hráčů, v roce 2017 přibyli 
čtyři noví, tři z nich nejmladšího povoleného ročníku, tj. 2002 a jeden 2000. Celkový po-
čet hráčů v jednotlivých ročnících byl různý. V roce 2003 a 2011 hrálo nejvíce – 63 hráčů, 
naopak v roce 2017 pouze 40 plejerů.

Všech 20 ročníků se zúčastnil již pouze 1 fotbalista, a to Šohajek Radomír. Devate-
nácti turnajů pak další 4 pánové: Berecka Radek, Hubáček Josef, Hubáček Pavel I. a Mi-
chálek Petr. Více jak 10 ročníků odehrálo celkem 30 hráčů, z tohoto počtu letos nehrálo 
ale již 12 hráčů, v roce 2016 jich bylo pouze 5. Asi začínají někteří stárnout a dohnaly je 
zdravotní problémy.

Suverénně nejvíce gólů za dobu trvání turnaje dal: Michálek Petr – 78, což je 2x více 
než druhý v pořadí. Další jsou pak: Šohajek Radomír a Pavlík Roman st. - 39, Kašný Pavel 
– 38, Stašek Tomáš – 36, Zelík Michal a Bernatík Petr - 35. Nejvíce gólů (13) na jednom 
turnaji v roce 2005 dosáhl taktéž Petr Michálek. Celkově je na poháru pro nejlepšího 
střelce již jedenáct jmen: V roce 2017 se do této skupiny zařadil, po penaltovém rozstřelu 
tří hráčů se 4 góly, Yassine Hicham.

Na poháru pro vítěze turnaje je zapsáno po ročníku 2017 již celkem 69 různých 
jmen. Na prvním místě je Bernatík Petr se 7 vítězstvími. Dále Berecka Radek a Hubáček 
Josef - 6x, Kašný Pavel, Michálek Petr, Stašek Tomáš a Zelík Michal - 5x. V roce 2017 
přibyli čtyři hráči obhájce titulu mužstva REMÍZA.
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V sobotu 7. dubna 2018 pořádá SK Březolupy- oddíl volejbalu 

tradiční Pouliční volejbalový turnaj, 

který je určen široké veřejnosti bez rozdílu věku a pohlaví. 

Místo konání: víceúčelová hala Březolupy
Zahájení:  8.30 hodin – prezentace od 8.00 hodin

Startují: všichni zájemci bez rozdílu věku a pohlaví
Podmínka účasti: vlastní sportovní úbor a chuť do hry
Systém turnaje: bude upřesněn na základě počtu hráčů
Předpis: hraje se dle pravidel a soutěžního řádu volejbalu a případných doplňků dle 
dohody kapitánů družstev
Vklad:  100,- za účastníka (studenti 50,-), ostatní dobrovolný
 
Předturnajový trénink se uskuteční ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 19.00 h v hale.
Srdečně zveme především kluky a holky z řad březolupské mládeže!
 
Předpokládáme, že v duchu tradice bude proveden nábor po celé dědině a jejím okolí, 
abychom se sešli v co nejhojnějším počtu!
Občerstvení bude zajištěno. Po ukončení turnaje (v cca 15.00h) se počítá se společným 
posezením…
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na účast nejen hráčů, ale i diváků a příznivců 
této kolektivní hry.

Sportu zdar a volejbalu obzvláště!

44. ročník Pouličního volejbalového turnaje

Úplným závěrem bych Vám všem čtenářům tohoto článku popřál pohodový rok 
2018 a ať se Vám podaří co nejvíce z toho, co si naplánujete. Fotbalistům (jak ak-
tivním, tak i rekreačním hráčům) pak jako každoročně hodně sportovních úspěchů 
a co nejméně zranění. A za rok se snad setkáme zase na Štěpána v naší hale, ať už jako 
hráči, organizátoři, nebo diváci. 

Článek byl napsán s využitím statistik ze všech ročníků turnaje. Nahlédnout do nich 
v tištěné podobě bude možno opět příštím turnaji, elektronicky je většina z nich umístěna 
na webové stránce www.brezolupy.cz.

                       Ing. Radek Berecka
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Novela stavebního zákona
Co přináší novela stavebního zákona pro běžného občana, aneb co by měl každý 

občan vědět
Od 1. 1. 2018 vešel v platnost novelizační zákon č. 225/2017 Sb., kterým byl novelizo-

ván mimo jiné zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon).  

Chtěli bychom Vás tímto informovat o novinkách, které novela přinesla a současně 
alespoň trochu osvětlit povinnosti občanů vyplývajících ze stavebního zákona.

Jedna pro občany z pozitivních změn je v povolovacím procesu pro stavbu oplocení. 
Jako v každém zákonu, i zde jsou určitá ALE. Nově dle §79 odst. 2 písm. f) nevyžadují 
rozhodnutí o umístění ani územní souhlas (tzn. lze je provést bez opatření stavebního 
úřadu) stavby opěrných zdí do 1 m výšky nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí 
s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které 
se nachází v zastavěném území či zastavitelné ploše. To znamená, pokud: chce stavebník 
provést oplocení do 2m výšky, např. mezi dvěma domy (zahradami) v zastavěném území 
nebo zastavitelné ploše, nevyžaduje takové oplocení žádné povolení, a to ani tehdy, po-
kud jedním bodem hraničí s veřejně přístupnou komunikací, takzvané kolmé napojení 
plotu. Pokud si však chce stavebník oplotit např. předzahrádku, vedle které je komuni-
kace nebo chodník (nebo jiné veřejné prostranství), tak i přesto, že výška oplocení bude 
do 2 m a plocha je v zastavěném území, vyžaduje takové oplocení povolení stavebního 
úřadu, a to minimálně vydání územního souhlasu. Dalším případem jsou oplocení mimo 
zastavěné nebo zastavitelné území (extravilán obce), jedná se většinou o zemědělskou 
půdu, zde je potřeba řešit dvě základní věci. První: zda daná stavba oplocení v daném 
ploše vůbec může být, to je dáno územním plánem každé obce. Územní plány jsou zve-
řejněny na stránkách příslušné obce, k dispozici jsou i na stavebním úřadě v Bílovicích 
nebo na webových stránkách Města Uherské Hradiště. Druhou věcí je povolovací proces. 
Zde není možno použít zjednodušených postupů a na dané oplocení (pokud je v souladu 
s UP) je třeba vydání územního rozhodnutí. U oplocení jako takového je nutno ještě 
upozornit na to, že i stavba, která sice nevyžaduje opatření stavebního úřadu, musí splnit 
požadavky jiných právních předpisů, např. požadavky ochranných pásem infrastruktury 
nebo např. vodních toků, atd.

Další často diskutovanou stavbou je stavba bazénů do 40 m2 zastavěné plochy, dle §79 
odst. 2 písm. p) se jedná o stavbu nevyžadující rozhodnutí o umístění ani územní sou-
hlas (tzn. lze je provést bez opatření stavebního úřadu). Opět i zde máme ALE. Jsou tím 
myšleny podmínky, za jakých okolností povolení není třeba. Aby stavba bazénu do 40m2 
nevyžadovala vydání povolení, musí být na zastavěném stavebním pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše 
a umístěna ve vzdálenosti nejméně 2m od hranice pozemku. Pokud tedy není dodržena 
vzdálenost 2 m od hranice se sousedním pozemkem, jedná se již o stavbu, která vyžaduje 
povolení nebo opatření stavebního úřadu. Z daného také vyplývá, že bazén, který není 
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u rodinného domu nebo objektu pro rodinnou rekreaci daná kritéria nesplňuje. Nově je 
novelou doplněno také to, že nejen stavba bazénu, ale i jeho související technické zařízení 
nevyžaduje opatření stavebního úřadu. Souvisejícím technickým zařízením jsou myšleny 
např. přípojná vedení vody, elektřiny, fi ltrační zařízení apod. Zastřešení však není tech-
nické zařízení. Je tedy nutné rozlišit, o jaké zastřešení jde, pokud se jedná o zastřešení 
výrobkem, který je součástí bazénu, posuzuje se celek a nepodléhá také povolovacímu 
režimu, a to bez ohledu na to, zda byl instalován současně se stavbou bazénu nebo doda-
tečně. Pokud se však jedná o zastřešení, které je stavbou (konstrukce, přístřešek) zastře-
šení např. i volné plochy navazující na bazén, tuto stavbu nelze brát jakou součást bazénu 
a je tedy nutné ji posuzovat samostatně. 

Stavby na pozemcích rodinných domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci
Každý rodinný dům, jak víme, vyžaduje i určité zázemí a případné „doplňkové stav-

by“. Stavebním zákonem jsou dány stavby na pozemcích rodinných domů a objektů 
pro rodinnou rekreaci, které opět nevyžadují opatření ani povolení stavebního úřadu. 
Jedná se o stavby do 25 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky s jedním nadzemním podla-
žím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, které souvisejí nebo podmiňují bydlení nebo 
rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, ne-
jedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo 
jaderné zařízení, nejedná se o stavbu pro podnikatelskou činnost. Dále musí být v souladu 
s územně plánovací dokumentací obce a musí být umístěna v odstupové vzdálenosti 
od hranic pozemků nejméně 2 m, současně musí po jejím umístění zůstat plocha pozem-
ku schopná vsakování dešťových vod nejméně 50% z celkové plochy pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.  Co nám z daného plyne: Parametry stavby 
jsou jasně dány, nejčastějším prohřeškem a nevědomostí je, že daná stavba sice splňuje 
rozměrová kritéria, ale je umístěna blíže než 2 m od hranice s pozemkem. V případě, 
že je blíže než 2 m, již vyžaduje opatření nebo povolení stavebního úřadu. Dalším úskalím 
je, že nedodržením vzdálenosti 2 m dochází k porušení požadavku vyhlášky č. 501/2006 
Sb., z odstupových vzdáleností daných touto vyhláškou je sice možné udělit výjimku, 
ale pouze ve výjimečných případech a daná výjimka není nároková. Pozor na stavby 
pro chovatelství, ty do této kategorie nespadají. 

Stavba pro chovatelství
Naše území se skládá z menších obcí, kde je ještě běžný chov drobných domácích zví-

řat.  Stavby pro chovatelství do 16 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky a podsklepené nej-
výše do 3 m hloubky nevyžadují dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 3 povolení ani ohlášení, 
neznamená to ale, že nevyžadují vůbec žádné opatření stavebního úřadu. Danou stavbu 
je nutné v území umístit, a to min. na územní souhlas dle § 96 SZ.

Skleníky
Skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěné v odstupové vzdálenosti 

nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, dle §79 odst. 2 písm. n) nevyžadují 
rozhodnutí o umístění ani územní souhlas (tzn. lze je provést bez opatření stavebního 
úřadu), stejně tak jak bylo uvedeno výše u staveb do 25 m2, nedodržením odstupové 
vzdálenosti 2 m se z dané stavby stává stavba vyžadující opatření stavebního úřadu.
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Další věcí, na kterou je třeba dát si pozor u výše uvedených staveb mimo stavby ba-
zénu je, že pokud chcete k doplňkové stavbě přivést elektřinu, vodu atd., tyto vedení 
nespadají do staveb nic nevyžadujících, a je nutné si zajistit územní souhlas na stavebním 
úřadě. 

Novostavba rodinného domu, po novele
 Nově došlo k zrušení výměrového omezení pro rodinné domy vyžadující ohlášení. 

Před novelou na ohlášení bylo možné provést pouze stavby pro bydlení a rodinnou re-
kreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy. Nově toto omezení odpadá, je tedy možné 
na ohlášení provést jakoukoliv stavbu pro bydlení nebo rodinou rekreaci (pozn. max. 
s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími 
a podkrovím), bez omezení zastavěné plochy. 

Často se setkáváme se stavebníky, kteří se objeví ve dveřích stavebního úřadu a hlásí: 
“Já vám jdu ohlásit stavbu, chci stavit to…“, bez toho aniž by měli cokoliv v ruce. „Po-
slušně hlásím“ opravdu není ohlášení z pohledu stavebního zákona. Ohlášení stavby je 
zjednodušený povolovací proces, a jako takový má svá pravidla. Náležitosti ohlášení jsou 
dány v §105 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že jde již o velmi specifi ckou záleži-
tost, nebudeme ji teď více rozvádět.

Asi nejožehavějším tématem po novele jsou kolaudace rodinných domů. Před nove-
lou vyžadovaly stavby rodinných domů oznámení stavebnímu úřadu, nyní tomu již tak 
není. U rodinného domu (pokud se nejedná o developerský projekt) se předpokládá, 
že stavebník jako budoucí uživatel může vlastnosti stavby ovlivnit, proto je možné tuto 
dokončenou stavbu užívat bez kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Co to znamená 
v praxi? V současné době bude náš stavební úřad postupovat následovně. Stavebník má 
stále povinnost stavebnímu úřadu ohlásit dokončení stavby, na základě daného ohlášení 
provede stavební úřad kontrolní prohlídku dokončené stavby a kontrolu dokladů (revize, 
atd.), v případě, že bude stavba provedena dle schválené dokumentace stavby a stavební 
úřad neshledá na stavbě nedodělky nebo závady bránící jejímu užívání, zapíše do sys-
tému RUIAN, atributy stavby (podlažnost, obytnou ploch atd.), v případě stavby, které 
se přiděluje č. p. nebo č. e, zajistí stavební úřad přidělení tohoto čísla a stavebník může 
ohlásit dokončenou stavbu s čestným prohlášením na katastrální úřad, stavební úřad mu 
již žádný doklad vydávat nebude. 

V případě, že si ani po přečtení výše uvedených odstavců, nevíte rady, zda Vámi plá-
novaná stavba, stavební úpravy a jiné stavební záměry vyžadují opatření stavebního úřa-
du, nebojte se nás oslovit, rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme, případně Vám pomůžeme 
celou záležitost vyřešit v souladu s platnou legislativou. Včasným jednáním a informova-
ností si můžete ušetřit případné nepříjemnosti, kterých byste se mohli i nevědomky do-
pustit. Jak jistě všichni vědí, a je u nás často opakováno: „Neznalost zákona neomlouvá“.

Touto formou se budeme snažit, alespoň trochu uvést do povědomí lidí, jaké stavby 
je nutné s naším úřadem řešit. 

                                                      Bc. Markéta Hodná, 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Tak jako každý rok, tak i letos chci seznámit naše občany s přehledem srážek za rok 
2017 v porovnání s rokem 2016.

Přesně na Tři krále v sobotu 6. ledna 2018  se v Březolupech uskutečnila Tříkrálová 
sbírka. Vybralo se celkem 54.936,- Kč a 2,05 €. Stejně jako v minulých letech se dostalo 
do oběhu 7 ks pokladniček s logem charity. Sedm skupinek koledníků navštívilo vaše 
domácnosti a všem, kdo jste jim byť i malým fi nančním obnosem přispěli do poklad-
ničky, ještě i touto cestou velmi děkujeme. Výtěžek sbírky byl předán Oblastní charitě 
v Uherském Hradišti. Velké poděkování opět patří všem koledníkům, vedoucím skupi-
nek a především panu Jaroslavu Hoferkovi.

Pro zajímavost zde  opět uvádíme i čísla z let minulých:
V roce 2017 se vybralo 51.300,- Kč a 0,30 €
V roce 2016 se vybralo 46.395,- Kč 
V roce 2015 se vybralo 49.242,- Kč 
V roce 2014 se vybralo 43.868,- Kč

Srážky v naší obci

Tříkrálová sbírka 2018

V roce 2013 se vybralo 40.693,- Kč
V roce 2012 se vybralo 44.341,- Kč
V roce 2011 se vybralo 40.313,- Kč
V roce 2010 se vybralo 38.158,- Kč

Měsíc /rok 2016 2017
Leden 34,5 6,9
Únor 81,3 41,0
Březen 18,9 19,6
Duben 58,2 66,8
Květen 39,8 46,3
Červen 65,6 38,7
Červenec 115,6 68,4
Srpen 46,3 32,3
Září 20,4 104,3
Říjen 64,7 60,7
Listopad 31,7 33,9
Prosinec 13,1 49,7
celkem 590,1 mm 568,6 mm

Srážky jsou uváděny v mm. 1mm = 1l na m2, spadlé 
vody.

Z uvedené tabulky je zřejmé, že v roce 2017 spad-
lo o 21,5 l/m2 vody méně oproti roku 2016. 

Již první čtvrtina roku 2017 byla srážkově slabší 
než v roce 2016, a to o 67,2 l/m2. Ne jinak tomu bylo 
i ve druhé čtvrtině roku 2017, kdy spadlo oproti stej-
nému období 2016 o 11,8 l/m2 méně srážek.

Částečný defi cit se snížil až ve třetím čtvrtle-
tí 2017, kdy spadlo o 22,7 l/m2 vody více a rovněž 
i ve čtvrtém čtvrtletí, kdy spadlo o 34,8 l/m2 vody více.

 Nejvíce srážek v roce 2017 bylo ve třetím a čtvr-
tém čtvrtletí, ale na výnosy bylo již pozdě. Srážky 
pozdější dále ovlivňovaly podzimní práce, které se 
oddalovaly, což se projeví v dalším roce na nižší úro-
dě. Podzim roku 2017 byl pro podzimní práce nepří-
znivý. V měsíci září propršelo celkem 16 dnů, v říjnu 
10 dnů a v listopadu celkem 12 dnů. Výhodou bylo, 
že srážky nebyly nijak prudké, a že voda zůstávala 
převážně v půdě.                                   František Bednář
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Zahrádkář 
Tolik očekávané jaro je konečně tady! Stromy, rostliny, květiny, keře se pomalu, 

ale jistě, probouzejí. Vaše zahrada bude potřebovat péči, a proto je nutné ji podpořit 
a řádně ji připravit. Pojďme se společně podívat na to, co bude dobré udělat. 

Během dubna už by měly být práce v plném proudu v okrasné i užitkové zahradě. 
Správný zahradník se věnuje setí, výsadbě a přesazování. Zahrada je již barevná díky 
cibulovinám, petrklíčům a některým druhům dvouletek. Nesmíme opomenout výsadbu 
trvalek, hlíznatých a otužilých letniček. Kromě toho je potřeba věnovat intenzivní péči 
i trávníku, aby se opět po zimě pěkně zazelenal.

Období než vypukne jaro v plném proudu, je typické tím, že se právě v něm vysa-
zuje naplno. Vhodné je určitě vysazovat stromky a keře, které jsou v kořenovém balu. 
Odstraňte kořenové výrůstky a podpořte je hnojivy. Doporučujeme důkladně prořezat 
nejen okrasné živé ploty, ale stejně tak i okrasné trávy, třezalky a podobné keře. Je potře-
ba dokončit zimní řezy stromů, pokud jsme je již neprovedli v předcházejících měsících. 
Na ošetření můžeme použít stromový balzám, latex nebo štěpařský vosk. Sledujte dosta-
tečnou zálivku a nezapomeňte zalévat i dřeviny v nádobách. Rozhodně nesmíme opomí-
jet také květiny. Maceška a petrklíč začnou vykukovat hned, jak se trochu oteplí. Druhů 
květinek na zahradu je velké množství, mezi nejoblíbenější patří jiřinky, kopretiny, chry-
zantémy a jiné.

Z hlíznatých květin se brzy objeví například žlutokvětý talovín. Pokračujme s vysa-
zováním nových rostlinek ve skleníku nebo na jiných místech, které jsou chráněné dle 
návodu. Návody najdete většinou na obalech od dodavatelů rostlin. Dřívější výsevy mů-
žeme již koncem měsíce začít propichovat. Tento čas je také vhodný na přesazování po-
kojových rostlin v bytech a zimních zahradách!

Vstup do jarních teplejšího období většinou startujeme se startovacími hnojivy, kte-
rá probudí vymrzlou půdu. Trávník musíme kompletně vyčistit od zimního nepořádku 
a také vyhledat místa, kam se sekačka horko těžko dostává a plácek zeminy vysypat mulčo-
vací kůrou. Nejdůležitější věc pro Váš trávník po zimě je provzdušnění (za pomoci speci-
álních provzdušňovacích nástrojů). Vzniklé důlky v zemi vysypejte pískem, který odstraní 
přebytečnou zamrzlou vodu v půdě. Lysá místa důkladně vysypte travním semenem.

Zahradní nábytek, který je vyrobený ze dřeva, musí být ošetřen nátěrem, jež zvýší 
jeho odolnost a ochrání jej proti UV paprskům a vlhkému prostředí. U kovaných nebo 
plastových materiálů stačí nábytek omýt vodou se saponátem. Pokud mají kvalitní po-
vrchový nátěr odolný proti UV záření i vůči vlhku, neměly by být poškozeny. Jestli vám 
zbude čas mezi všemi jarními pracemi a přípravami, doporučujeme také nezapomenout 
na zahradní nářadí, které bude po zimě asi malý servis také potřebovat. V tomto období 
rovněž provádíme zimní postřik proti škůdcům.

Na jaře ožívají velmi brzy i zahradní jezírka. Až zmizí sníh, je potřeba zkontrolovat, 
jestli na jezírku jsou nějaké škody ze zimy. Z hladiny jezírka odstraňte případné nečistoty, 
pečlivě projděte a zkontrolujte bariéru vzlínání, prohlédněte okolí jezírka. Nutností je 
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Výměna řidičského průkazu

V průběhu letošního roku vyprší desetiletá platnost řidičského průkazu téměř 
626 tisícům řidičů. Jen v březnu více než 18 tisícům.

K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti 
na příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče 
(pro Březolupy - MěÚ Uherské Hradiště – odbor dopravy - u nemocnice) a přinést jednu 
průkazovou fotografi i a současný řidičský průkaz. Výměna dokladu je zdarma a je možné 
o ni požádat už tři měsíce před vypršením platnosti.

V případě, že  vám řidičský průkaz už propadl, lze o výměnu požádat i zpětně.  I v ta-
kovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. V případě, že řidič využije vydání 
v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na 500,- Kč. Pokud nepožádáte o nový 
doklad včas a budete řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskujete pokutu za řízení bez plat-
ného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do 2.000,- Kč 
korun, v případě správního řízení až 2.500,- Kč.

Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu pohlídat a dostatečně včas požá-
dat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám.

Od července bude možné požádat o řidičský průkaz na jakémkoli úřadu s rozšířenou 
působností bez ohledu na trvalé bydliště řidiče.

Od 1. července dojde oblasti agendy řidičských průkazů ke změně, která podání žá-
dosti zjednoduší. O výměnu nebo vydání průkazu bude možné zažádat na jakémkoli 
úřadu s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání průkazu se od stejného data 
již nebude předkládat papírová fotografi e. Úředníci budou pořizovat fotografi e digitální, 
stejně jako tomu je u občanských průkazů.

Od stejného data zároveň dojde k plné elektronizaci registru, to znamená, že  in-
formace, které jsou ve spisu pro jednotlivá správní řízení (udělení řidičského oprávnění 
a vydání řidičského průkazu) budou zaneseny do registru řidičů - jednotlivé obce s roz-
šířenou působností si tedy nebudou muset přeposílat podklady v listinné podobě. Dojde 
tak ke zrychlení jednotlivých procesů.

Zdroj: www.mdcr.cz stránky Ministerstva dopravy

také přezkoušení kvality vody v jezírku. Potůček vyčistěte a před spuštěním zkontrolujte 
a ošetřete veškerou technologii jezírka. Zvláštní pozornost věnujte stavu fi ltraci jezírka 
a fi ltračním materiálům. Záhy začněte s péčí o rostliny a ryby. Pokud jste některé obyvate-
le jezírka ukryli před zimou do tepla, přemístěte je zpět. Sestříhejte a odstraňte odumřelé 
části rostlin, případně zredukujte jejich stav.

Přejeme úspěšnou zahradnickou sezónu!
Zdroj: www.ceskykutil.cz
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1. kolo volby prezidenta 12. a 13.01.2018
Volební účast celkem 68,42% 
(OVK 1=64% a OVK 2=72,21%) Celkem Volební okrsek 1 Volební okrsek 2
Počet voličů zapsaných do výpisu 
ze stálého a zvl. seznamu voličů

1352   625   727

Počet voličů, kterým byly vydány 
úřední obálky

  925   400   525

Počet platných hlasů   924   399   525

2. kolo volby prezidenta 26. a 27.01.2018
Volební účast celkem 71,26% 
(OVK 1=67,1% a OVK 2=74,86%) Celkem Volební okrsek 1 Volební okrsek 2
Počet voličů zapsaných do výpisu 
ze stálého a zvl. seznamu voličů

1336   620   716

Počet voličů, kterým byly vydány 
úřední obálky

  952   416   536

Počet platných hlasů   950   415   535

                                          Celkové výsledky jednotlivých kandidátů. 
                1. kolo volby   2.kolo volby
Kandidát OVK 1

počet 
hlasů

OVK 2
počet 
hlasů

celkem 
hlasů

OVK 1
počet 
hlasů

OVK 2
počet 
hlasů Celkem hlasů

1 Mirek Topolánek   12   31   43 - - -
2 Michal Horáček   30   38   68 - - -
3 Pavel Fischer   41   69 110 - - -
4 Jiří Hynek     7     7   14 - - -
5 Petr Hannig     0     4     4 - - -
6 Vratislav Kulhánek     1     3     4 - - -
7 Miloš Zeman 184 186 370 238 267 505 (53,15%)
8 Marek Hilšer   29   62   91 - - -
9 Jiří Drahoš   95 125 220 177 268 445 (46,84%)

Celkové výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.volby.cz
Opět velmi děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárné přípravě a průběhu voleb v naší obci. 

Volba prezidenta České republiky 
za obec Březolupy v číslech
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Klub důchodců zve všechny zájemce na pravidelné Cvičení proti bolesti, vždy v pátek 
od 14.00 do 15.00 hodin v hale. Příspěvek je 20,- Kč. Přijďte si s námi zacvičit.

Upozorňujeme, že po velikonocích bude vývoz popelnic mimořádně až v sobotu, tedy 
7. dubna 2018. Mějte své popelnice nachystány před domem od brzkých ranních hodin. Dě-
kujeme za pochopení. 

Obecní úřad Březolupy bude v pondělí 30. 4. 2018 a v pondělí 7. 5. 2018 UZAVŘEN!

I letos se bude konat již tradiční setkání obyvatel obcí Březolupy, Komárov a Topolná v loka-
litě „U Kameňa “. Setkání se uskuteční v sobotu 5. května 2018.
Organizátorem je tentokrát obec Komárov. 

Jarní MOTO BURZA v Březolupech se uskuteční v sobotu 19. 5. 2018 na plochodrážním 
stadionu.
 

POZOR! Sběrný dvůr bude v sobotu 19. 5. 2018 uzavřen. Otevřen bude v pátek 18. 5. 2018 
v čase 15.00 – 17.30 hodin, dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvoru a za přízni-
vého počasí, v čase 17.30 – 18.00 hodin můžete využít skládku a kompostoviště.

Letošní NOC KOSTELŮ se uskuteční v pátek 25. 5. 2018.

Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční v neděli 19. 8. 2018.

Možná nevíte….
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Sportovní soutěže 
ve střelbě

Radek Ondrašík 
na soutěži 
Zlatá diabolka

Zlatá diabolka

Nejlepší střelkyně Soutěž Vánoční kapřík
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Vítejte mezi námi, Jakube, Radku, Danieli, Jakube, Josefíno, Zuzano, Magdaléno a Lussi.


