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Sborování 2018 Boskovice
Pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho se uskutečnila v neděli
 17. června 2018 v kostele sv. Jakuba v Boskovicích nesoutěžní přehlídka chrámových 

sborů SBOROVÁNÍ 2018, kterou pořádala Jednota Musica Sacra pod vedením předsedy 
PhDr. Williho Türka.

Chrámový sbor Březolupy měl tu čest se této vzácné události zúčastnit a po nedělní 
mši svaté v Březolupech odjet společným autobusem v počtu  18 sboristů a hudebního 
doprovodu pod vedením naší milé sbormistryně Míly Provazníkové do Boskovic. Po více 
než dvou hodinách jsme přijeli na místo s mírným zpožděním, trochu se zamotalo pořadí 
sborů při zkoušce, ale vše se zvládlo a v 15 hod bylo zahájeno vystoupení jednotlivých sbo-
rů z moravských diecézí. Představilo se celkem 12 sborů, každý z účastníků měl připraveny 
písně na cca 10 minut, aby přehlídka byla ukončena přibližně do 17 hod, což se podařilo. 

Náš sbor vystupoval až jako poslední, snažili jsme se předvést co nejlepší zpěv, dát do 
toho co nejvíce srdce. Po vystoupení byla závěrečná liturgie zpívaných nešpor ukončena 
společnou skladbou, kterou jsme nacvičovali na našich nedělních zkouškách asi dva měsí-
ce, a dala nám zabrat.  Byla docela náročná, ale hodně nám pomohly nahrávky jednotlivých 
hlasů, které nám přeposlala  e-mailem naše sbormistryně, takže jsme ji mohli pilovat doma 
při počítači.

Na závěr tohoto krás-
ného odpoledne nás čekalo 
pohoštění a návrat domů. 
Vraceli jsme se obohace-
ni duchovními zážitky. 
Je pro nás odměnou, když 
můžeme společně zazpívat 
i jiným a vnímat tak vzá-
jemnou propojenost a blíz-
kost člověka. Jak krásné 
je žít s Bohem. 

pokračování na straně 10

a  e mailem naše sbormistryně, takže jsme ji mohli pilovat doma 

-
o 
. 
-
. 
žž 
t 
-
-
éé 



Březolupský zpravodaj

-2-

Noc kostelů Kosení trávy

Stretnutie Brezolupy – Březolupy

Týmy Březolup a Brezolup

Návštěva zámku Bojnice

Radost po zápaseV okolí zámku



-3-

Březolupský zpravodaj 

Slovo starosty
Mnohdy až neúprosný čas nám odpočítává, mimo jiné, i poslední dny končícího 

volebního období 2014-2018. Jak jsme již psali v minulém čísle, a také jak se určitě píše 
i v dalších článcích tohoto aktuálního čísla Březolupského zpravodaje s přívlastkem 
„předvolební“, v pátek 5. 10. a sobotu 6. 10. 2018 proběhnou komunální volby i v naší 
obci. 

Protože se volí i část senátu, a je na řadě i náš senátní obvod, spolu s komunálními 
politiky budeme volit i našeho senátora, kde se předpokládá následně i druhé kolo a to 
12. a 13. 10. 2018.

O volbách, o kandidátech či o volebních programech ovšem mé slovo na úvod nebude. 
Chtěl bych se, jako starosta končícího volebního období, trochu zastavit a především 

poděkovat všem, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli. Mám na mysli všechny za-
stupitele bez ohledu na jejich volební, či chcete-li, politickou příslušnost. Osobně se do-
mnívám, že všichni dokázali, že byli hodni Vašich hlasů z předcházejících voleb a že se 
dokázali úspěšně podílet na řízení a vedení naší obce ať již na pozici zastupitele, radního 
či místostarosty. Zde si dovolím obzvlášť poděkovat těm, kteří se z různých důvodů roz-
hodli dále nekandidovat a na nových kandidátních listinách je budete hledat marně. Pro 
tentokrát je to Ing. Stanislav Hubáček, kterému za jeho aktivní činnost (od roku 2006) 
v zastupitelstvu obce a střídavě také ve funkci radního patří velké díky.

Další velké poděkování směřuje k obecním zaměstnancům, kteří úspěšně zvládli úkoly, 
které jim volební období přineslo, přičemž aktivit, kterými se musí zabývat neubývá ba 
naopak. 

S poděkováním nechci zapomenout na místní spolky, jejich členy a vedení. Dle mého 
názoru se totiž počet, rozsah a především aktivita místních spolků přímo odráží i do kva-
lity života v naší obci. A dle mého názoru se spolkům daří svoji činnost rozvíjet a tím se 
nenahraditelným způsobem podílejí i na rozvoji celé naší obce. Za jejich aktivitu tedy 
velký dík!  

No a v neposlední řadě patří poděkování všem ostatním, kteří obci pomohli, mnohdy 
i nezištně přiložili ruku či radu k dílu a podíleli se tak na rozvoji naší obce za poslední 
čtyři roky.

Chtěl bych vyslovit přání, aby i starosta na konci nadcházejícího volebního období, tj. 
2018-2022, měl komu a za co poděkovat.

A nás všechny si dovolím vyzvat, abychom jemu, i celému novému či staronovému 
vedení, vzešlému z řádných demokratických voleb, takovouto pomoc poskytli, a to ať na 
těchto postech bude kdokoliv. 

A hned můžeme všichni začít prvním krokem, pojďme k volebním urnám, odpovědně 
si vyberme, můžeme třeba i napříč jednotlivých volebních seskupení mezi desítkami „na-
bízených“ kandidátů dle Vás ty pravé a odevzdání svého volebního lístku berme jako jednu 
z prvních pomocí rozvoji naší obce pro další čtyři roky. Všem nám přeji šťastnou ruku.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Přehled investičních akcí za uplynulé 
volební období

Vážení spoluobčané, 
uplynuly čtyři roky, v nichž Vámi zvolení zastupitelé rozhodovali o tom, co v obci vylepšit, 

které investice realizovat, co připravit na další období. Ve stručném přehledu Vám připomenu, 
co se v obci za uvedené období změnilo.
Investice do infrastruktury obce: 
- rekonstrukce místní komunikace a kanalizace Žleby, oprava komunikace Žleby III
- rekonstrukce MK a kanalizace Kozina včetně přilehlé uličky
- stavební údržba chodníků včetně rampy u mostu na silnici II/497 v části obce Podsedky
- rekonstrukce MK Dolní Šraňky 
- rekonstrukce MK nad hřbitovem
- rekonstrukce chodníků v Zápolí, před Restaurací U zámku včetně poptávkového semafo-

ru a opravy lávky přes potok
- dokončení rekonstrukce MK a chodníků v centru obce, parku, kolem kostela, zdravotního 

střediska a pošty
- parkoviště pod hřbitovem
- posunutí sloupů VN č. 30 a 31 v části obce Dolní a Horní Šraňky za účelem potenciálního 

získání 2-3 stavebních míst nezatížených ochranným pásmem VN

Investice do obecních objektů:
- Budova zámku: byla dokončena energeticky úsporná 

opatření, tzn. výměna oken a dveří, zateplení půdy. 
Ještě letos by se měly dokončit úpravy nádvoří zámku, 
které bude využito ke kulturním akcím či jen k pří-
jemnému posezení občanů. Realizují se protipožární 
opatření vyžádaná požární bezpečností. Byly prove-
deny drobné stavební úpravy vynucené provozem ná-
jemníků, včetně instalace odvlhčovacího zařízení.

- Budova víceúčelové haly: byla realizována rekon-
strukce sociálního zařízení včetně vestibulu. Ve sklepě 
haly se provedly opravy nábytku, odstranění kober-
ců, úpravy elektrorozvodů a vody, malování a čištění 
podlahy. Na hlavním sále se dokončuje výměna pa-
lubovky a obkladů, výměna závěsů a opony. V přísálí 
a šatnách je nová podlahová krytina.

- Budova ZŠ a MŠ: byla realizována modernizace škol-
ní družiny, výměna obkladů ve školní jídelně, vybave-
ní učeben interaktivními tabulemi, zakoupeny nové 
myčky nádobí. Byl instalován kamerový systém mo-
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nitorující prostor vstupu do ZŠ. Na MŠ proběhla rekonstrukce kotelny a výměna zdroje 
tepla, oprava střechy, instalace solárního ohřevu teplé vody, instalace zabezpečení vstupu, 
zastínění jídelny, zastřešení schodiště a oprava oplocení. 

- Budova podzámčí: bylo realizováno statické zajištění jihozápadního křídla budovy včetně 
výměny oken a zachování reliéfu dle požadavku památkářů.  

- V budově hasičské zbrojnice:jsou nová vrata a uvnitř zánovní hasičské auto DAF 2300.
- Budova bytového domu (holičárna):byl instalován nový plynový kotel a provedeno čištění 

fasády

Objekt hřbitova, památníky, sochy:
Na hřbitově proběhla rekonstrukce chodníků, rekonstrukce osvětlení a výměna mobiliáře.  

Bylo zakoupeno nové mobilní WC, realizovány schody u severní zdi. Byla provedena kom-
pletní oprava kříže, obnoven náhrobek rytíře z Holle a instalován pomník rodiny Moučkovy.  
Ještě letos bude dokončena stavba opěrné zdi.  
- Byla restaurována socha sv. Jána Nepomuckého a opraveny památníky padlých vojáků 

z první a druhé světové války včetně nápisů na žulových deskách. 

Další investice:
Péče o zeleň: byl aktualizován pasport zeleně, pravidelně je kontrolován zdravotní stav 

stromů na exponovaných místech v obci a prováděny doporučené řezy, vazby apod. Byla pro-
vedena výsadba stromořadí podél MK od pošty k pekárně. V rámci revitalizace centra obce 
byly upraveny parky a trávníky za zdravotním střediskem, u pomníku TGM, před poštou, 
zdravotním střediskem, bytovým domem a vysazeny desítky nových stromů.

Obec taktéž zabezpečuje následnou péči o stromy a trávníky podél nových polních cest 
a v biokoridorech.

V obecním lese proběhla těžba topolů pod mysliveckou chatou, byly provedeny 1. pro-
řezávky v nově zalesněném území v Chrástkách a probíhá výsadba na vytěžených plochách.   

Odpadové hospodářství: byl zakoupen automobil AUSA a 4 kontejnery na svoz biood-
padu.  Občanům byly zapůjčeny kompostéry a nově mají možnost půjčení štěpkovače. Byla 
zakoupena nová kloubová sekačka i s výbavou na zimní údržbu chodníků. Byl zaveden odpa-
dový systém MESOH s individuálními účty domácností.

Polní cesty, protierozní opatření, stromořadí, interakční prvky: Státním pozemkový úřad 
realizoval stavbu polní cesty Topolná-Březolupy a v letošním roce dokončí stavbu polní cesty 
Březolupy Chrástka. Součástí stavby je odvodnění území a výsadba stromů a trávníků. Re-
alizaci hradí SPÚ, obec uhradila zpracování projektové dokumentace, podílí se na přípravě 
území pro stavbu a přebírá následnou péči o zeleň. 

Připravené projekty:
- ZTV pro rodinné domy nad Uličkou a Čístré
- Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí (je připravena žádost o dotaci)
- BUS terminál (podána žádost o dotaci)
- Podnikatelský inkubátor řemesel
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- Dopravní stavby Březolupy 2017 zahrnující v rozdělených stavebních objektech rekon-
strukci MK a chodníků Čístré, Úlehla, Drahy, parkoviště u MŠ, parkovací plochu a opravu 
lávky u koliby.

- Společný projekt se SK na výstavbu přízemních kabin SK, v patře vnitřní propojení 
s halou jako rozšíření haly o malý sál a šatny.  

Rozpracované projekty:
- Změna užívání prostor zdravotního střediska
- ČOV a kanalizace III. etapa
- Bytové domy Za Ohradů.

V uvedeném přehledu jsem uvedl pouze významnější investice a záměrně jsem Vás neza-
těžoval čísly, kolik co stálo (pravidelně uvádím ve zpravodaji). Mimo uvedené investice stále 
obec přispívá třetinou na vybrané investice místních spolků a farnosti. Jestli je toho nového 
málo nebo moc, jestli byly investice potřebné či nikoliv, posuďte sami. Zastupitelstvo bylo 
při rozhodování do čeho investovat vedeno snahou v rozumné míře využít možnosti dotací 
a velká část investičních akcí byla spolufi nancována z prostředků EU, státu či kraje a tím 
více náročná na přípravu a administraci.

V dalším období bude dotačních prostředků ubývat a zastupitelstvo bude muset od-
povědně zvažovat prioritu investic. Proto bych Vás chtěl vyzvat k aktivitě při návrzích 
do rozpočtu na další období, jedině tak můžete ovlivnit směřování investic v naší obci.

Stanislav Bařica, místostarosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 27. 6. 2018.
Zastupitelstvo schválilo: 
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2017, a to s výrokem bez výhrad.
• Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2017, Zápis z inventur za rok 2017 a Protokol 

o schválení účetní závěrky obce za rok 2017 a také Základní a Mateřské školy Březolupy.
• Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola 

a Mateřská škola Březolupy a to 15.000,- Kč do fondu odměn a 422.296,04 Kč do rezerv-
ního fondu ZŠ.

• Předfi nancování projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Březolupy z přebytků rozpočtu, 
či fondů ZŠ a MŠ Březolupy, včetně případných převodů mezi fondy.

• Změnu nájemní smlouvy na zemědělské pozemky s Agrolstatem spol. s r.o. Blatni-
ce pod Sv. Antonínkem.

• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 1/2018 a č. 2/2018 ke školským obvodům 
MŠ Březolupy a ZŠ Březolupy.

• Zařazení rodinného domu Březolupy č. p. 40 do seznamu podpořitelných nemovitostí 
jako rekonstrukci.
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Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou investič-
ních akcí, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů 
i místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva.
Z dalších činností mimo záležitostí schválených na zastupitelstvu vyberu následující:
• Rada schválila proplacení faktury fi rmy COLAS CZ, a.s. Zlín-Příluky, za provedené práce 

na obecní komunikaci u rybníka v částce 28 054,-Kč bez DPH. Cena je bez příčného roštu.
• Rada vzala na vědomí informaci pana starosty o odvolání pana Davida Gajdošíka a jme-

nování pana Jaroslava Juřeny novým velitelem jednotky požární ochrany SDH Březolupy.
• Rada schválila proplacení faktury fi rmě Arvita P, spol. s r.o. Otrokovice v částce do 

11  000,-Kč s DPH za zpracování podkladů a žádostí pro vynětí pozemků ze ZPF 
v rámci PD Dopravní stavby 2017/01.  

• Směrnici obce Březolupy na nakládání s osobními údaji (tzv. GDPR).
• Přípravy a realizace územních studií pro lokality určené aktuálním územním plánem obce.
• Svobodný a informovaný souhlas s tím, aby „Tradiční slovácké hody s právem v obci Bře-

zolupy“ byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
České republiky.

• Doplnění rozpočtu obce u akce Revitalizace nádvoří zámku z přípravy i na realizaci 
s navýšením částky o 400.000,- Kč.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 
opatření č. 3/2018.

• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 4/2018 zachycující rozhodnutí ze zasedá-
ní zastupitelstva.

Březolupy z lešení postaveného v rámci rekonstrukce nádvoří zámku
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• Rada schválila práce nad rámec projektu „Stavební úpravy-energetické úspory ob-
jektu zámku Březolupy“ tzn. výměnu stávajících vnějších parapetů u vyměněných 
oken za nové v částce 155 815,-Kč bez DPH a výrobu 4 ks okenních křídel s výplní 
z PUR pěny v částce 14 042,-Kč bez DPH.

• Rada schválila nákup taženého sběrače trávy a listí ke kloubové traktorové sekačce 
v částce do 15 000,-Kč s DPH. 

• Rada schválila cenu do 22 000,-Kč s DPH za kompletní projektovou dokumenta-
ci ke stavebnímu povolení na revitalizaci nádvoří zámku vypracovanou Ing. arch. 
M. Špillerem. 

• Rada schválila provedení povinné veřejnoprávní kontroly své příspěvkové organi-
zace ZŠ a MŠ Březolupy v roce 2018 nezávislou osobou. K provedení kontroly rada 
vybrala fi rmu Ing. Miroslav Křižka s cenou 6 600,-Kč. 

• Rada schválila objednání ča-
lounických prací na opravě 
sedacích boxů ve sklepě více-
účelové haly u pana I. Žajd-
líka s předpokládanou cenou 
do 40 000,-Kč bez DPH a bez 
dopravy.

• Rada schválila zpracovaný 
návrh pokynů pro provozo-
vání drtiče (štěpkovače), se 
kterými musí být seznámeni 
před zapůjčením všichni zá-
jemci o půjčení drtiče. 

• Rada schválila úpravu cen za 
pronájem víceúčelové haly plat-
né od 1. 9. 2018.   

• Rada schválila nákup akumulá-
torového křovinořezu k péči o zeleň ve středu obce s cenou do 8 000,-Kč včetně 
dvou baterií a nabíječky. 

• Rada souhlasila s návrhem přístavby hasičské zbrojnice.  
• Rada schválila objednání restaurátorských prací kříže na místním hřbitově (podsta-

vec, pískovcová část, kovová část) u f. HPR, s.r.o. Nedachlebice s konečnou cenou 
do 65 000, Kč.

• Rada schválila provedení víceprací dle požadavku správců sítí u projektové doku-
mentace „Dopravní stavby Březolupy 2017“ tj. SO 302 – přeložka vodovodu parko-
viště MŠ, SO 301- přeložka plynovodu parkoviště MŠ v ceně 19 500,-Kč.

• Rada schválila koupi automatické meteostanice NEXUS včetně SW s přímým při-
pojením k internetu v ceně do 20 000,-Kč. Meteostanice bude instalována na někte-
rém z obecních objektů a informace z ní budou dostupné občanům na internetu.

• Rada schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projekt revitalizace hřbitova, je-

Hasiči pomáhají rybářům s provzdušněním 
rybníka. Při této příležitosti proběhla i kontrola 

čerpadel JPO SDH Březolupy.
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jímž obsahem jsou vícepráce a méněpráce nad rámec projektu (dodělání betonů či 
zámkové dlažby k rámům hrobů, přípojka kabelu k osvětlení atd.) v ceně 51 853,-Kč 
bez DPH.

• Rada projednala stížnost na hlučné chování hostů oslavy na pálenici v noci ze 
4. na 5. 8. 2018. Rada vyžádá po pronajímateli pálenice – Českém svazu zahrádkářů 
Březolupy provozní řád na podobné akce a nájemce musí dodržovat dobu nočního 
klidu. 

• Rada schválila cenu cca 30 000,- Kč za vícepráce provedené ve sklepě víceúčelové 
haly-sádrokartonové tunely pro kabely, elektroinstalační rozvody, několikanásob-
né čištění podlahy. Původní schválená cena 80 000,-Kč s DPH bude navýšena na 
90 000,-Kč bez DPH. Dále rada schválila objednání nábytku pro mixážní pult v ceně 
do 9000,- Kč s DPH.

• Rada schválila podání žádosti na Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK o bezúplatný 
převod  pozemku p. č. 3580/7 na obec Březolupy.

• Rada schválila objednání prací u f. TEROSAT Hluk na opravě rozhlasového vedení 
v části obce Žleby a u pálenice v částce cca 20 000,-Kč s DPH.

• Rada schválila žádost majitelů „Hospody U Samohýlů“ o souhlas se stavbou kanali-
zační přípojky a jejím vedení po části obecního pozemku p. č. 1/3. 

• Rada schválila navýšení příspěvku obce na přípravu a vydání „Fotoknihy Regionu 
Za Moravú“ na 20 000,-Kč. Poskytnutí příspěvku bude smluvně ujednáno s vyda-
vatelem knihy.

• Rada schválila provedení víceprací (Ing. Jarošem) na projektové dokumentaci „Do-
pravní stavby Březolupy 2017“ dle požadavku správců sítí a také z důvodu digi-
talizace katastrální mapy tj. především u SO 02 Drahy – prodloužení MK, SO 05 
Úlehla - Čístré – rozšíření MK a dále aktualizace podkladů katastrální mapy KN 
v ceně 10.400,-Kč + DPH.

• Rada schválila cenu 50,-Kč s DPH za pronájem pivního setu tj. 2 ks lavic a 1ks stůl. 
Doba nájmu za uvedenou cenu je max. 3 dny. 

• Rada schválila změny rozpočtu obce RO č. 5 reagující na schválené požadavky na 
rozpočet ze zasedání rady obce. 

Zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta obce  

Březolupský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku
Evidenční číslo: MK ČR E 23224

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

Obec Březolupy, IČO:00290840, Březolupy čp. 90, 687 13 (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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Prázdniny skončily

Dva měsíce prázdnin uběhly jako voda
a zpět k povinnostem nás škola volá.
To krásné nicnedělání a snění
vystřídá soustředění a učení.

Kdo chce v budoucnosti uspět,
musí se snažit, učit se a chtít!
Nelze jen dřepět a věřit,
že v životě bude štěstí mít.

Tak vykročme zvesela do nového učebního 
roku,
ať zvládneme školní povinnosti s elánem 
a jiskrou v oku!
Ať začneme svá předsevzetí plnit hned,
učit se ne pro známku, ale pro život!

Nečekejme, že nám to letos projde nějak zas,
bez námahy a pevné vůle, nedojde k cíli 
žádný z nás!

Nedoufejte, že maminka na třídní schůzce 
slzu uroní
a učitele ke zlepšení známky nakloní…
Ani tatínek či strýček na „vyšším postu“
neuspěje přímluvou k vašemu cíli a růstu.
  
Tak pusťte se s chutí do práce,
aby se vám dařilo a všechno šlo hladce.
Těšme se spolu zase,
na časy prázdnin v novém školním roce …

MUDr. Anna Otrhálková

Ještě bych se chtěla krátce zmínit o koncertování v Jablunkově. 
Jak jistě víte, 15. 3. 2018 navštívil náš kostel v Březolupech sbor z Jablunkova s kon-

certním vystoupením Stabat Mater od Antonia Vivaldiho. Na oplátku náš Chrámový 
sbor Březolupy byl pozván do Jablunkova. V neděli 15. 4.2018 jsme v ranních hodinách 
odjeli autobusem, abychom v kostele v  Jablunkově doprovázeli mši svatou a poté před-
vedli koncert pod vedením Míly Provazníkové a Dominiky Fuskové vybraných skladeb 
od známých autorů jako jsou W. A. Mozart, G. Young, A. L. Webber, A. Vivaldi a jiní. 

Byli jsme mile přijati sestrami Alžbětinkami, které nás pozvaly a vřele se o nás po-
staraly.  Celé toto setkání nás velmi obohatilo a odjížděli jsme z Jablunkova s pocitem, 
že jsme snad někoho potěšili naším zpěvem. Pomyslný závěr našeho sborového roku pa-
třil hudebnímu doprovodu na svatbě naší houslistky Barborky Doležalové – Tomanové 
v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích. Následující neděle a koncert v Luhačovicích byl 
úplnou tečkou v třídní knize Březolupského chrámového sboru. Úsměvy posluchačů, zá-
věrečný potlesk vestoje, fotografi e a příznivá kritika přítomného hudebního znalce nám 
vystavili vysvědčení s vyznamenáním.

Všechna tato vystoupení nás nabíjejí energií a dodávají sílu a chuť na nácvik dalších 
nových písní. Zkuste přijít mezi nás, rádi Vás přijmeme.

Anna Hubáčková

Pokračování: Sborování 2018 Boskovice
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Březolupská knihovna
Kristan Higginsová: Dokonalá partie
Honor Hollandová dostala od své celoživotní lásky kopačky. A jen o tři týdny později 

se její milovaný zasnoubí s její nejlepší kamarádkou. Honor se sice snaží dělat, jako by se 
jí to nedotklo, ale na maloměstě se stejně nic neutají. Z náhlého popudu (a také trochu 
z pomsty) navrhne šarmantnímu Britovi Tomu Barlowovi dočasné manželství z rozumu. 
Je to ale opravdu tak dobrý nápad? Začíná pro ni hektické období – snoubenec, kterého 
vlastně nezná, hádka s bývalou kamarádkou, náročná práce v rodinném vinařství. Na-
štěstí aspoň předstíraná láska funguje tak dobře, že by snad mohla být i pravá.

Oldřiška Ciprová: S cejchem ďábla
Mladá Kateřina z Lažan je obdařena nadpozemskou krásou. Pochází z urozeného 

rodu a její věno je větší, než by si mohl každý ženich přát. Snad i proto je stárnoucí Jan 
z Bechyně překvapen, jak rychle jeho žádosti o ruku vyhověla. Vždyť zájemců musí být 
celé zástupy! Brzy po svatbě však začne vycházet najevo, že pod vlídnou tváří se skrývá 
temnota.

Julie James: Něco jako láska
Napínavý thriller z amerického prostředí, jehož obě hlavní postavy jen stěží odolávají 

vzájemné smyslné přitažlivosti. Dcera miliardáře a majitelka jedné z nejlepších vinoték 
ve městě Jordan Rhodesová je zvána na nejexkluzivnější chicagské večírky. Jeden tako-
vý večírek však potřebuje využít FBI, když chce dopadnout slavného restauratéra, který 
získává peníze pro charitu, současně však i pere peníze pro zločinecké gangy. Výměnou 
za propuštění svého bratra z vězení je Jordan ochotna se akce zúčastnit – s partnerem, 
kterého jí dodá FBI. Špičkový agent FBI Nick McCall, pracující v utajení, má jednu zá-
sadu: nikdy se s nikým při práci nesblížit. Jeho „rande“ s Jordan Rhodesovou je jen úkol 
– který jsou oba rozhodnuti zvládnout, třebaže když jsou spolu, neuplyne ani pět minut, 
aby vzduchem nelétaly sarkasmy a jiskry. Nickovi však hrozí prozrazení, a tak nemají 
s Jordan jinou možnost než předstírat, že jsou pár. Co začíná jako obyčejný úkol, začíná 
se měnit v něco víc.

Hana Whitton: Ve stínu knížecího stolce
Děj tohoto historického románu zasazeného do 12. a 13. století líčí osudy pozoru-

hodného a neprávem opomíjeného rodu Děpolticů. Ti tvořili vedlejší větev přemyslovské 
dynastie a sehráli v evropských dějinách12. století významnou úlohu. Děpolt I. byl dru-
horozený syn českého knížete Vladislava I. Na knížecí stolec po otci sice nikdy nedosedl, 
ale získal rozlehlý úděl ve východních Čechách a měl nemalý politický vliv. Ke svému 
staršímu bratrovi, prvorozenému Vladislavovi II., nepociťoval zášť, když se posléze ujal 
vlády nad Čechami, a Vladislav mu na oplátku naprosto důvěřoval. Pro Děpoltice se nic-
méně mělo vše radikálně změnit poté, co se vlády ujal Vladislavův syn Přemysl Otakar I., 
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který hodlal získat dědičný královský titul jen pro sebe a své potomky. Rozhodl se proto 
omezit moc pouze na hlavní linii přemyslovského rodu a soustředit veškerou vládu do 
vlastních rukou. S napětím budeme sledovat střet dvou významných větví přemyslovské 
dynastie a jejich boj o moc, o království a v neposlední řadě také o lásku.

L.S.Hawker: Nadechni se
Osmnáct let věznil svou dceru Petty paranoidní otec. Prošla takřka vojenským vý-

cvikem, umí nepřítele odzbrojit i zabít. Když otec zemře, je Petty poprvé v životě volná, 
ale zároveň se cítí ztracená.  Otcova poslední vůle však odhalí mnohem děsivější bu-
doucnost, než byla minulost v zajetí – Petty musí uprchnout do světa, který jí nahání 
hrůzu.

Chevy Stevensová: Pořád se dívá
Zbavuje pacienty nočních můr. Co si má ale počít s těmi svými? Na uzavřeném od-

dělení psychiatrické léčebny je doktorka Nadine Lavoie ve svém živlu. Ví, jak pomáhat 
lidem obnovit jejich rodiny a vztahy. Nijak zvlášť při tom však netouží přiblížit se vlastní 
minulosti: některé etapy jejího života působí jako černé díry. Poté co na klinice hospitali-
zují Heather Simeonovou po pokusu o sebevraždu, Nadine ochotně vyslechne pacientčin 
životní příběh – a zjistí, že se v mnohém podobá tomu jejímu. Děsivé vzpomínky na 
dětství jsou zpět. A nejen ony.

Andy Griffi  ths – Terry Denton: Ztřeštěný dům na stromě
Pojďte se s námi podívat za Andym a Terrym do jejich nově rozšířeného šestadvace-

tipatrového domu na stromě! Andy a Terry přidali dalších třináct zbrusu nových pater, 
například: autodrom, skate rampu (s nebezpečím pádu do krokodýlí jámy), arénu na zá-
pasy v bahně, antigravitační komoru, nahrávací studio, mechanického býka Jardu, ATM 
(automatickou tetovací mašinu), zmrzlinárnu s nabídkou sedmdesáti osmi příchutí, kde 
vás obslouží zmrzlinový robot jménem Ledoruký Edvard a Labyrint zkázy - bludiště tak 
strašně složité, že se z něj ještě nikdy NIKDO nedostal. A zbývá jim vyřešit jeden drobný 
problém s děsně naštvanými piráty.

María Maneurová: Tajemství záhadné sošky
Sourozenci Callenderovi, členové Klubu stopařů, nevěří všemu, co jim někdo vykládá, 

nýbrž to chtějí vidět na vlastní oči, jsou velice zvídaví a mají veliký smysl pro dobrodruž-
ství. A když je jejich tatínek jmenován ředitelem výstavy v Paříži, nadšeně uvítají možnost 
strávit tam prázdniny. Ty ovšem nebudou tak klidné, jak si představovali. Zjistili totiž, že 
slavná socha Sedícího písaře, která měla být ozdobou expozice, je pouhý falzifi kát.

Tyto knížky a mnoho dalších můžete najít v naší březolupské knihovně. Určitě 
vám dokáží zpříjemnit začínající podzim a prodlužující se večery. Knihovna je ote-
vřena v úterý a v pátek od 15.00 do 18.00 hodin. Na Vaši návštěvu se těší knihovnice 
Olga Rosíková 
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Telefonní budka
Turista v jednom velkoměstě si chtěl zatelefonovat. Vešel do telefonní budky a usi-

lovně hledal v telefonním seznamu číslo, které potřeboval. Stmívalo se však, a on na ten 
telefonní seznam špatně viděl. Všiml si, že nad ním je umístěné světlo, ale nikde nebyl 
žádný vypínač. Jak se tak vrtěl v budce se seznamem v ruce, kolemjdoucí mu řekl: „Pane, 
když chcete, aby se světlo rozsvítilo, musíte za sebou zavřít dveře.“ Turista tak trochu za-
hanbený, ale zároveň potěšený radou, zavřel dveře a telefonní budka se rozsvítila. Rychle 
našel potřebné číslo a mohl telefonovat. 

Nevím, jestli ještě někde v Březolupech stojí telefonní budka. Možná už mladší ge-
nerace ani neví, co to je. Ale tento příběh může ilustrovat potřebu udělat si klid pro naši 
osobní modlitbu. Podobně i my, když se chceme modlit, musíme totiž zavřít dveře svého 
srdce před hlukem tohoto světa. Jen tak dokážeme otevřít své srdce nebeskému Otci. 
Všechno to „tmavé“ v našem nitru způsobené zklamáním a zkouškami bude nasvícené. 
Vstoupíme tak do rozhovoru s naším Pánem. On nás ujišťuje, že je s námi. Náš Spasitel 
často odcházel na opuštěná místa, aby byl sám s nebeským Otcem.  A tak nezapomínej-
me zavřít dveře před ruchem kolem nás, když se modlíme. Ať najdeme to, co v modlitbě 
hledáme. 

Rád bych se Vám březolupským občanům ještě krátce představil, i když mnozí z Vás 
už mě znají. Pocházím z Dobromilic, které leží kousek od Prostějova. Kromě hodných 
rodičů mám ještě čtyři bratry a jednu sestru, takže u nás doma bylo celkem živo. Po stu-
diích na střední škole dopravní v Ostravě jsem šel pracovat do středních Čech. Pracoval 
jsem jako výhybkář a operátor dopravy ve stanicích v Kutné Hoře, v Plaňanech u Kolína 
a nakonec přímo v Kolíně. Těžko říct, co vedlo k mému rozhodnutí jít cestou ke kněžství, 
která dozrávala během mých studií na střední škole. Hodně mě ovlivnil příklad některých 
kněží. V září roku 2011 jsem nastoupil do kněžského semináře v Olomouci, ve kterém 
jsem studoval celkem 6 let. Loni v červnu jsem přijal jáhenské svěcení a byl jsem poslán 
k Vám do farností Bílovice a Březolupy prožít jáhenský rok. Letos v sobotu 30. června 
jsem byl v olomoucké katedrále svatého Václava vysvěcen na kněze. Otec arcibiskup mě 
zde ustanovil kaplanem, proto jsem zůstal. Mnozí se mě ptají, zda jsem rád, že zůstávám 
právě ve Vašich farnostech. Odpovídám jim, že jsem rád, a to ne z důvodu toho, že nemu-
sím balit kufry a jít někam jinam, ale proto, že jsem zde rád. 

Je začátek září a to znamená pro spoustu z Vás asi jediné – začíná nový školní rok. 
Proto bych chtěl všem dětem a studentům popřát hodně štěstí a úspěchů v tomto školním 
roce, rodičům hodně trpělivosti a radosti z dětí, učitelům pilné a vnímavé žáky. Všem pak 
přeju, aby ve svém životě měli vždy místo pro Boha a dokázali z Něho čerpat sílu pro své 
každodenní starosti a těžkosti.

P. Jan Svozilek, kaplan farností Březolupy a Bílovice
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Březolupský hřbitov

1. Úvod:
Další historické povídání jsem si tentokrát připravil o místě, které bývá někdy nazý-

váno číslem posledním, místním hřbitově. Většina obyvatel naší vesnice zde má hroby 
svých rodin a někdo častěji, jiný jen někdy zde vzpomíná na své předky.

2. Založení hřbitova:
Náš hřbitov byl zcela určitě založen nejdříve při vzniku tzv. lokální kuracie roku 

1787, která byla 12. 4. 1857 povýšena na samostatnou farnost. První zápisy v matrice 
č. 11414 zemřelých Římskokatolické farnosti Březolupy jsou zapsány v měsíci červnu 
roku 1788. Prvním zapsaným byl Martin, syn Jiřího Fuska z č. 46, který zemřel ve věku 
6 let a 5 měsíců. Jestli byl i prvním pohřbeným na našem hřbitově jsem zatím nezjistil, 
ale není to moc pravděpodobné. Do té doby byla naše vesnice součástí farnosti Bílovice 
spolu s dalšími devíti obcemi v okolí, a zemřelí byli pochováváni na hřbitově v Bílovi-
cích. 

O založení farnosti Březolupy se zasloužil Ferdinand, svobodný pán z Lonqueval, 
který byl olomouckým děkanem. Ten zakoupil panství Březolupy roku 1756 a držel 
ho dalších 32 let. V této době byly Březolupy, Svárov a Zlámanec vyjmuty z farnosti 
v Bílovicích. Součástí nové farnosti se stala i obec Šarov (současné Šarovy) do té doby 
patřící k Malenovicím.

3. Stará část:
Pravděpodobně ještě několik dalších let po roce 1788 pohřbívali někteří občané 

Březolup své zemřelé v Bílovicích, protože tam měli své přímé předky. Přesné data po-
hřbení, jména zemřelých a místa hrobů byla evidována ve hřbitovní knize, která se nám 
z dřívější doby bohužel nedochovala. 

Je však jisté, že v listopadu 1813 byl na hřbitově pohřben tehdejší hejtman Uhersko-
hradišťského kraje a majitel panství Březolupy Jan Jindřich z Holle. Ten zemřel v Uh. 
Hradišti 19. 11. ve věku 44 let. Je jediným z vlastníků Březolup, který je pochován na 
místním hřbitově, o čemž svědčí zápis v matriční knize zemřelých ze dne 21. 11. 1813. 
Na jeho hrobě byl postaven pískovcový náhrobek, který zde stál až do osmdesátých let 
dvacátého století. Současný pomník, který byl instalován na hřbitov v létě roku 2015, 
sice není úplně přesnou kopií původního, ale snahou bylo udělat náhrobek co nejpřes-
něji podle dochovaných fotek. 

Dalším důkazem existence hřbitova je jeho zobrazení na mapě Stabilního katastru 
z roku 1828.   

Dalším významným objektem na hřbitově je ocelový kříž s Ježíšem Kristem a andě-
lem, který je osazen do pískovcového podstavce. Tento byl postaven L. P. 1885, podle 
letopočtu, který je vytesán do kamene na jedné ze stran, a je tedy již přes sto třicet let 
dominantou hřbitova. 
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Tento kříž téměř určitě nahradil původní 
kříž dřevěný. První z nich, s velkou pravděpo-
dobností taktéž dřevěný, byl osazen při vysvěce-
ní tohoto místa při jeho založení. Je možné, že 
to bylo již stejný den, jako byl vysvěcen kostel, 
a to 11. 7. 1802. Kamenný kříž byl od doby své-
ho vzniku již několikrát (lépe či méně zdařile) 
opravován nebo restaurován, naposledy letos 
v létě. Původně byli zemřelí pohřbívání v okolí 
kostela, kde byly i první hřbitovy. Některé pak 
byly přestěhovány, často z důvodu jejich malé 
kapacity na jiná místa, jiné zůstaly na svém 
místě do dnešních dnů. Což je případ starých 
farností, jako jsou Bílovice, Tečovice, Pozlovice 
a jiné. 

V případě hřbitovů nových byly tyto již vždy 
zakládány na kraji vesnice, nebo i kus za ní. Sa-
mozřejmě je pak v některých případech, stejně 
jako u nás, vesnice postupem času částečně, nebo zcela obklopila.

Každý hřbitov byl obklopen plotem nebo zdí. První případ byl z fi nančních důvodů 
běžnějším a i náš hřbitov byl až do roku 1947 ohrazen nižší zídkou, dříve pravděpodob-
ně pouze dřevěným plotem.

V lednu roku 1947 byl zpracován plán na zřízení ohradní zdi hřbitova, který se nám 
uchoval v obecním archívu, který je zajímavý jeho členěním. Všechny hlavní chodní-
ky měly být široké 2,5m. V první třetině od vjezdu na hřbitov z části „Kopec“ až po 
chodník k dolní bráně měly být po obou stranách hlavního chodníku dětské hroby ve-
likosti hrobových míst 1,3 x 0,75m s uličkami mezi hroby 1,0m. V části za křížem byly 
situovány hroby pro dospělé velikosti 2,25m x 1,3m, dvě řady hrobů měly být obráceny 
k sobě pomníky, uličky mezi řadami byly šířky 1,3m. U dolní zdi bylo vyhrazeno místo 
pro 20 rodinných hrobek rozměrů 2,5 x 1,62m, vedle hrobek u márnice pak 3 hroby pro 
sebevrahy a u tehdejší koncové zdi podél márnice i 9 hrobů pro jinověrce. 

V té době se ještě pravděpodobně neuvažovalo s rámy hrobů, ale pouze s pomníky, 
nebo jen s kříži, leckdy pouze dřevěnými. Při pohledu na současné rozmístění hrobů 
v této části hřbitova je jasné, že se někde stala chyba, protože je jasné, že uličky mezi 
hroby šířky někdy jenom 20cm asi nejsou úplně ideální.

V této části hřbitova (v blízkosti kříže) byla v květnu roku 1945 pohřbena těla ru-
munských vojáků, kteří zemřeli v naší vesnici na konci II. světové války. Hroby byly 
podle pamětníků označeny dřevěnými kříži a jména napsána černou barvou. Ve dnech 
13. a 14. prosince 1951 byla těla exhumována a ostatky vojáku převezeny na Ústřední 
hřbitov města Brna, kde byly uloženy do společného hrobu vojáků Rumunské králov-
ské armády. Jejich jména jsou vytesána na památníku, který je umístěn u březolupského 
kostela. 

Kříž po jeho restaurování
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4. Rozšíření hřbitova
V průběhu roku 1969 byl zpracován projekt na rozšíření hřbitova o plochu 55 x 24m 

v části za márnicí, čímž se hřbitov rozrostl na současnou velikost 3880 m2. Vlastní práce 
proběhly svépomocí v tzv. „Akci Z“ v následujících letech a byly dokončeny v první po-
lovině roku 1976, o čemž svědčí dochovaný zápis z kolaudačního řízení dne 11. 5. 1976.

V této nové části hřbitova byl chodník šířky 1,5m, hrobová místa 2,0 x 2,5m (u horní 
zdi 1,2 x 2,5m) a uličky mezi nimi v podélném směru 30cm a příčném 80cm. U dolní 
zdi jsou vytvořena místa pro uložení uren. V této části se již podařilo projektovaný stav 
dodržet a přístup ke hrobům je bez větších problémů. 

5. Současný stav
V současné době jsou hroby evidovány na obec-

ním úřadě na základě nájemních smluv s občany ne-
jen naší obce. Celkem je na hřbitově 648 hrobových 
míst různých velikostí od dvouhrobů přes jednohroby 
až po urnová místa. 

Ve staré části se nachází docela velké množství 
hrobů, které jsou bez nájemce a většinou prázdné. Jde 
o hroby občanů Zlámance, kteří si ostatky svých pří-
buzných odvezli na nový hřbitov založený v roce 2000, 
případně hroby lidí, jejichž potomci vymřeli nebo se 
odstěhovali. V nové části je taky ještě několik prázd-
ných hrobů, takže v nejbližší době nebude nutné hřbi-
tov nijak kapacitně upravovat. Obec Březolupy získala 
v letošním roce dvě dotace na zlepšení stavu hřbitova. 
První na rekonstrukci chodníků a mobiliáře (práce 
jsou již dokončeny) s využitím dotace Ministerstva 
zemědělství ČR. Druhá dotace na statické zajištění zdi hřbitova (je právě teď realizována) 
s využitím dotace Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Záměrem obce je v nejbliž-
ších letech ještě získání dotace na opravu márnice a prostoru v jejím okolí.

6. Závěr
Závěrem tohoto článku již pouze připomenu, že bez existence svých předků, z nichž 

větší či menší část leží na našem hřbitově, by si nikdo z nás nemohl přečíst tento článek. 
A ruku na srdce: víme, kde mají hrob naši praprarodiče? Jak často se zastavíme u hrobů 
našich dědů a babiček? Proto, až někdy půjdete kolem hřbitova, zajděte tam a zkuste na 
ně zavzpomínat. 

Na webových stránkách obce: www.brezolupy.cz jsou všechny moje články s histo-
rickou tématikou uloženy v záložce HISTORIE. Pomalu jich přibývá a je možné si je na 
tomto místě kdykoliv přečíst.  

 Ing. Radek Berecka, 
kronikář obce Březolupy 

Chodníky a osvětlení po 
rekonstrukci v letošním roce
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je u 211 a ví proč

chytrá

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září 

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 
z fondu prevence

Bonusy

Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Zdraví
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VOLBY   2 0 1 8
Volby do Zastupitelstva obce Březolupy

 a zároveň volby do Senátu Parlamentu ČR (první kolo) se uskuteční 

v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
 v prostorách Základní školy Březolupy.

Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční

v pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
 v prostorách Základní školy Březolupy.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů Obec-

ní úřad Březolupy (tel. 572 580 116, obec@brezolupy.cz) a ve dnech voleb okrskovou voleb-
ní komisi v základní škole (tel. 572 580 138) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Možnost hlasovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

(dále jen „Senát“), konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz.

Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, 
kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny (tj. kde volby probíhají) a v jehož územním obvodu 
je volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost 

a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

S případnými dotazy k volbám v Březolupech se můžete obracet na:
Obecní úřad Březolupy, čp. 90, 687 13- Martina Urbancová
Tel. 572 580 116, obec@brezolupy.cz, matrika@brezolupy.cz
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Nezávislí z Březolup I. a II. 
pro volební období 2018 – 2022

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit u příležitosti říjnových komunálních vo-
leb v naší obci za dvě společné, resp. úzce spolupracující, kandidátky s názvem „Nezávislí 
z Březolup I.“ a „Nezávislí z Březolup II.“. Kandidáti těchto seskupení se většinově podí-
lejí na vedení obce již od roku 1998, a to i na úrovni funkcí jako jsou radní, místostarosta 
či starosta obce.

Předtím, než Vás seznámím, co bychom pro příští volební období 2018-2022 chtěli nebo 
nechtěli v naší obci změnit, dovolím si maličké shrnutí toho, co bylo. O investiční akce se 
postará ve svém článku místostarosta pan Stanislav Bařica, já se jen pokusím o shrnutí pár 
faktů. 

Z předešlých voleb vzešlo patnáctičlenné zastupitelstvo, které bylo tvořeno devíti zá-
stupci Nezávislých z Březolup I. + II. Přestože jsme mohli většinově obsadit všechny funk-
ce, nabídli jsme v pořadí druhému volebnímu seskupení se třemi zástupci místo v radě 
obce (obdobně, v případě našeho volebního úspěchu, se chceme zachovat i pro nadcháze-
jící volební období). Tito tuto odpovědnost přijali. Dovolím si tvrdit, že stabilní čtyři roky 
zastupitelstva v naší obci jsou jednak výsledkem tohoto kompromisu, ale především také 
schopnosti a ochoty všech patnácti kandidátů najít společnou řeč ku prospěchu celé obce 
a za tuto stabilitu jim i touto cestou všem děkuji. 

Nechceme také zapomenout na poděkování těm zastupitelům, kteří se už v novém za-
stupitelstvu neobjeví, neboť se rozhodli pro 2018-2022 nekandidovat.  Pro tentokrát je to 
Ing. Stanislav Hubáček, který se od roku 2006 aktivně podílel na vedení obce v zastupitel-
stvu, resp. střídavě také ve funkci radního obce.

Vedle stability „politické“ byla pro končící volební období v Březolupech charakteristic-
ká také stabilita ekonomická, resp. fi nanční. 

Obec neměla ani nemá žádný nesplacený úvěr, státu se dařilo, takže podíly na daních, 
ze kterých je primárně plněn obecní rozpočet, překračovaly předpoklady, navíc se nám po-
dařilo v rámci různých dotačních zdrojů (investiční, ale třeba i na pracovní místa) získat 
téměř celý jeden roční daňový výnos navíc, nehledě k tomu, že na účtech nám téměř celý 
roční daňový příjem zbyl (cca 20 mil. Kč). Rovněž se nám zatím daří držet téměř „čisté“ 
konto co se týká udržitelnosti a nebezpečí možných vratek, srážek apod., z původních dotací 
a vězte, že to v dnešním složitém, především „papírovém“ světě není zase až tak jednoduché.

Ale vůbec nemáme obavu, že by zastupitelstvo vzešlé z nových voleb pro 2018-2022 
nemělo obecní peníze za co rozumně utratit.  Vezměte si jen tři největší připravované pro-
jekty, kterými jsou Kanalizace a ČOV II. etapa, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí 
a Autobusový terminál v centru obce. Všechny tyto akce jsou nákladově kolem 10 mil. Kč, 
dotace zatím nejisté.

Ale nechci Vás samozřejmě strašit nedostatkem fi nancí, je pravda, že každoročně také 
nějaké „peníze“ do rozpočtu přijdou a díky rozumné výši mandatorních výdajů (to jsou pe-
níze, které se musí každoročně vyčlenit na zajištění provozu obce, objektů či např. ZŠ+MŠ  - 
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naší příspěvkové organizace) nám 
ročně zbývá řádově až 5,0 mil. Kč 
na větší či menší  investiční akce.

Již se stalo pravidlem, že téměř 
každý rok se rekonstruuje nějaká 
ta místní komunikace s chodní-
kem, kousek kanalizace či vodovo-
du. Zde máme téměř ve stavebním 
povolení připravenu místní ko-
munikaci Úlehla - Čístré, Drahy, 
parkoviště u MŠ a zpevněnou plo-
chu včetně lávky naproti Koliby. 
Opět před stavebním povolením 
a pod Plánovací smlouvou máme 
připravenu ZTV Nad Uličkou 
a Čístré, kde má dojít k vybudo-
vání nových inženýrských sítí pro 
rodinné domky.

Ve stavebním povolení máme 
Podnikatelský inkubátor řemesel 
v průmyslové zóně ČOV, se kte-

poř.
číslo příjmení, jméno, tituly věk povolání

1 Kukla Petr Ing. 48 podnikatel

2 Bařica Stanislav 59 kontrolor

3 Šohajková Barbora Mgr. 25 vyšší soud. úředník

4 Špiller Martin Ing. arch. 47 architekt

5 Šuranský Jaroslav 32 dělník

6 Zůfalá Věra 56 zubní technik

7 Hrabec Radomil 43 automechanik

8 Hybler Jiří 38 strojní mech.

9 Hubáček Jindřich 47 podlahář

10 Hanáčková Zdeňka 58 sociální pracovnice

11 Juřena Vlastimil 57 tesař

12 Hubáček Lubomír 54 skladník

13 Trucla Rudolf 46 malíř

14 Andrýsek Zdeněk 67 důchodce

15 Hubáček Josef 69 důchodce

Nezávislí z Březolup I.

rým čekáme na vhodný dotační 
zdroj. I zde se možná již blíží doba, 
kdy se obec rozhodne jej zrealizovat pouze z našeho rozpočtu. Již roky se hovoří, zatím ve 
fázi studie, o bytových domech Za Ohradů, kde bychom viděli možnost stabilizovat pře-
devším naše mladší rodáky tak, aby se nám všichni nerozutekli do světa či okolních obcí. 
Rovněž vedle stávajícího Bytového domu Stará pošta máme připraveno stavební místo na 
další takový dům.

Vedle těchto středně velkých akcí se chceme ovšem zabývat také věcmi drobnějšími a po 
proběhlých větších rekonstrukčních pracích téměř na všech obecních objektech také lepší 
údržbou věcí novodobě zrealizovaných, jako jsou venkovní sportoviště, zeleň v parcích, ale 
také na různých remízcích apod.

I nadále chceme, ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, realizovat výstupy (tzv. 
společná zařízení) po proběhlých Komplexních pozemkových úpravách, kde se hovoří o pol-
ní cestě na Zlámanec (podél hnojáku), či na Nedahlebice  (kolem letiště). Po proběhlé digita-
lizaci zastavěné části našeho katastru bude katastrální úřad pokračovat  v tzv. zjišťování  a ná-
sledně  mapování hranic, kde zjednodušeně budou mít  sousedi, kteří se shodnou na průběhu 
své hranice, možnost si  takovouto hranici zanést  bezplatně do map katastrálního úřadu, což 
chceme využít i pro obecní pozemky.

V oblasti územního plánování bude nutné zpracovat studie některých složitějších lokalit 
tak, aby zde případný stavební rozvoj v dalších letech nebyl v rozporu s potřebami rozvoje 
naší obce.
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Obec Březolupy má své pevné a důležité postavení i v různých sdruženích okolních 
obcí, kdy zástupce naší obce je předsedou Regionu Za Moravú, předsedou Místní akční 
skupiny Dolní Poolšaví a je členem Správního výboru Sdružení měst a obcí Východní Mo-
ravy. Pokud bude ze strany našich partnerů i nadále podpora, chceme i tyto posty uhájit 
a jednotlivá sdružení rozvíjet.

V rámci celorepublikových sdružení pak chceme zcela jistě zachovat členství ve všech 
třech stávajících sdruženích (Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samo-
správ a Spolek pro obnovu venkova )  a úhradou členských poplatků přispět k jejich akce-
schopnosti na poli obrany zájmu měst, obcí a venkova v celé ČR.

Pokud bude zájem ze strany slovenských Brezolup, chceme naši družební spolupráci 
i nadále rozvíjet.

Pojďme ale zpět do našich Březolup. Nejspíše Vám je známo, že obec Březolupy má 
jedinou příspěvkovou organizaci a tou je naše základní a mateřská škola. I zde chceme za-
chovat takový rozsah fi nancování, aby se naše škola mohla rozvíjet jak po stránce zajištění 
bezproblémového provozu, tak také modernizace jejího vybavení. Již dříve jsme avizovali 
např. myšlenky na „sdílené“ úvazky a podobná řešení pro zajištění aprobace, v minulosti 
celým školským systémem upozaďovaných předmětů, či oblastí. Máme na mysli např. léta 
vzpomínanou tělesnou výchovu či obyčejné dílny a pěstitelské práce. 

Je samozřejmostí udržet kvalitu výuky základních předmětů a také širokou nabídku mi-
moškolních aktivit tak, aby byla naše škola i nadále zajímavá nejen pro rodiče našich žáků, 
ale i pro rodiče žáků z jiných obcí. Podpoříme různé srovnávací testy a účast našich žáků 
v regionálních soutěžích tak, abychom věděli, resp. ředitelství školy, ve které oblasti je potře-
ba přidat. Jako samozřejmost vidíme příspěvek na plavecký či lyžařský kurz, rádi rovněž vi-
díme obsazený post školního psychologa, kde i zde vidíme budoucnost ve sdíleném úvazku 
s jinými školami za peníze z rozpočtu obcí. Dokonce jsme uvažovali i o jakémsi společném 
postu školního psychologa, družináře-tělocvikáře a volnočasového „animátora“ našich dětí 
v jednom, neboť se domníváme, že to, co se v mládí u našich dětí ošidí, vrátí se nám a celé 
společnosti negativně v době jejich dospívání, ale taky v dospělém věku.

Nově byly sepsány dohody o vytvoření školského obvodu s obcemi Svárov, Šarovy, Bo-
huslavice a Březnice co se týká ZŠ, u Šarov i co se týká MŠ. V případě potřeby jsme připra-
veni skokově navýšit kapacity naší MŠ např. venkovní učebnou z buněk. Ovšem s vědomím 
toho, že zákonodárci dle všeho ustoupili od povinnosti přijímat do MŠ už dvouleté děti, 
a s pohledem na demografi ckou křivku, budeme mít spíše problémy s naplněním naší MŠ 
než s nedostatkem místa.

Součástí ZŠ +MŠ jsou také obě školní kuchyně. I zde chceme zachovat stávající trend, 
kterým je postupná modernizace vybavení kuchyní, snaha a motivace o vaření ze surovin, 
ne z polotovarů, a lépe zapojit strávníky do procesu výběru a hodnocení jídelníčku, přičemž 
to poslední se nám zatím moc nedaří.

Pevnou součástí je i vaření pro naše důchodce, které chceme zachovat i do budoucna. 
Rovněž spolupráce s Oblastní Charitou v UH, co se týká služeb pro naše seniory s 50% 
slevou hrazené z rozpočtu obce, se osvědčila a chceme ji uchovat a rozvíjet i pro další 
období.
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Vedle školství s kuchyní je 
další větší službou pro naše ob-
čany také nakládání s odpady. 
V oblasti kanalizace chceme i na-
dále spolupracovat s regionální 
a. s. (Slovácké vodárny a kana-
lizace UH) a udržet i na našem 
území celookresní ceny vodného 
a stočného. V oblasti komunál-
ních odpadů (zjednodušeně po-
pelnice a tříděný odpad) chceme 
pokračovat v modernizovaném 
sytému individuálních odpado-
vých účtu ve spolupráci s ME-
SOH s tím, že jsme připraveni ho 
případně, dle výsledků po prv-
ních  letech jeho aplikace, dále 
vhodně upravit pro potřeby naší 
obce, občanů a sběrného dvoru.

Důležitou oblastí v poskyto-
vání služeb naší obcí jsou také 
naši zaměstnanci. Již dlouhodo-
bě hledáme např. zaměstnance 
především pro obsluhu našich 
strojů určených převážně k údrž-

poř.
číslo příjmení, jméno, tituly věk povolání

1 Berecka Radek Ing. 47 provoz.-technický 
náměstek

2 Andrýsek Josef 76 důchodce

3 Hubáček Pavel Mgr. 42 úředník

4 Klučka Lubomír 53 technik

5 Juřena Jaroslav 27 technik

6 Faltýnek David 40 automechanik

7 Hovorka Radovan 35 dělník

8 Rosíková Olga 52 vedoucí prodejny

9 Arnošt Rudolf 60 technik

10 Gregorová Jana Mgr. 47 ředitelka ZŠ

11 Hubáček Radim Ing. 50 projektant

12 Hoferková Iveta 21 studentka VŠ

13 Hoferková Stanislava 
JUDr

59 advokátka

14 Blaha Marek 43 podnikatel

15 Hrabica Vlastimil 57 podnikatel

Nezávislí z Březolup II.

bě zeleně a ostatních veřejných prostor po obci, neboť těchto ploch neubývá, ale přibý-
vá. I pro rozšířený systém nakládání s tříděným odpadem vznikají větší nároky na svoz 
odpadů do sběrného dvora či na samotnou obsluhu ve sběrném dvoře. Důležitý post 
je také např. vedoucí víceúčelové haly. V oblasti našich pracovníků se budeme snažit 
o stabilizaci stávajících zaměstnanců, i nadále spravedlivě rozdělovat mzdové prostřed-
ky a pokoušet se je vhodně doplnit o šikovné a pracovité zaměstnance nové.

I nadále chceme využít příspěvku úřadu práce na mzdy sezónně zaměstnaných osob, 
bez kterých si údržbu obce a zeleně již několik let dost dobře nedovedeme představit.

Velice nás zaujala a chceme rozvíjet myšlenku proškolování členů místních spolků, 
ale i jiných spoluobčanů v oblasti poskytování první pomoci. Nebráníme se také poří-
zení obecního defi brilátoru, byť doufáme, že jej budeme potřebovat co nejméně. 

Obdobně, jak se nám to podařilo s kompostéry, chtěli bychom také pro naše ob-
čany podpořit pořízení základního záchytného systémy dešťové vody, a to případně 
i pouze z obecního rozpočtu, např. z uspořených prostředků modernizací odpadové-
ho sytému. Zde se v obou případech pokusíme nalézt vhodný dotační zdroj, případně 
budeme iniciovat společný projekt obcí v rámci některého ze sdružení, jehož jsme 
členy.
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Chceme také dále rozvíjet projekty, jako je místní meteorologická stanice, mající za cíl 
zpřesnění předpovědi počasí pro naše území  s ohledem např. na přívalové deště, ale také 
běžnou  údržbu krajiny. Rovněž projekty Veřejná lavička či Zasaď si svůj strom, případně 
obecní dotační programy např. na rekonstrukci rodinných domů či jejich novostavby, na 
rekonstrukci chodníků zůstávají naší prioritou.

Webové stránky obce již také mají ty nejlepší časy za sebou a rádi bychom je moderni-
zovali.

Samostatnou, ale neméně důležitou kapitolou života a rozvoje naší obce jsou naše míst-
ní spolky. I nadále se chceme snažit o to, aby obec, resp. obecní rozpočet, byl pro ně jedním 
ze stabilních  „pilířů“ pro zajištění jejich chodu a rozvoje. Na systému podpory místních 
spolků, který praktikujeme s drobnými úpravami od roku 1998, a který  se nám jeví jako 
spravedlivý a transparentní, nechceme nic zásadního měnit. Stejně jako v minulém voleb-
ním období, jsme i v tom nadcházejícím připraveni k podílu na větších investicích přede-
vším do jejich „nemovitostí“. Máme na mysli např. kabiny místního SK s navrhovaným 
malým sálem haly v 2.NP, ubytovnu, kemp či střelnici TS, hasičskou zbrojnici, kostel s fa-
rou, ale třeba také buňky kynologů či případné nové zázemí pro rybáře a údržbu rybníka 
v rámci jeho revitalizace.

I nadále chceme být nápomocni, případně se organizačně podílet na udržení a rozvoji 
odkazu našich předků. Máme tím na mysli akce, jako jsou hody a fašank. Samozřejmostí 
je podpora i akcím novodobým jako je burza, vánoční jarmark se zabijačkou, mikulášská 
besídka, dětský den, pálení čarodějnic, lampionový průvod, branný den, ale i různé závody, 
turnaje, soutěže, plesy, koncerty a podobně.

Nedovedeme si rovněž představit, že by naši dříve narození občané marně čekali na 
svoji besedu s dříve narozenými, nebo že by osiřela obecní obřadní síň a vítání občánků 
či přijetí jubilantů se stalo minulostí!

Tolik tedy asi k tomu, jakou představu mají společné kandidátky nezávislých z Březolup 
o směrování naší obce do dalších let. Je samozřejmostí, že to, o čem se zmiňuji v předcháze-
jících řádcích, není možné a ani to nechceme zrealizovat v rámci jednoho volebního období. 

Navíc o tom, zda se vůbec něco z předcházejících řádků stane skutečností, rozhodujete 
minimálně jednou za čtyři roky Vy, voliči, svými hlasy.

Pokud se tedy vaše představy o směrování naší obce kryjí s těmi našimi, budeme velice 
rádi, pokud to vyjádříte svými hlasy pro některé z našich kandidátů, kteří jsou připraveni 
pracovat další čtyři roky ku prospěchu naší obce jako vaši zastupitelé.

Vyberte si ze všech kandidátek svých 15 zastupitelů, a pokud mezi nimi budou i ti z na-
šich kandidátek nezávislých, jsou naši kandidáti připraveni mandát zastupitele odpovědně 
vykonávat a v případě velké podpory, pak i na úrovni funkcí jako jsou radní, místostarosta 
či starosta obce.

Vaše případné hlasy budeme brát také jako poděkování za naše dosavadní, téměř dva-
cetileté, vedení obce a budou pro nás povzbuzením, pro roky příští. 

Předem vám děkujeme za vaši důvěru.
za volební seskupení Nezávislí z Březolup I. a Nezávislí z Březolup II. 

Ing. Petr Kukla, stávající  starosta obce
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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Pomalu se blíží čas nových voleb do za-
stupitelstva obce. Nové volby prověří, jak jsou 
občané spokojeni se stávajícími zastupiteli. 
Systém poměrného zastoupení možná doplní 
nové osobnosti.

Na naší kandidátce jsou převážně ženy. Je 
potřebné vyvažovat mužskou převahu a také je  
dobrý ženský pohled na potřeby obyvatel obce. 
A to hlavně v oblasti kulturní a sociální.Rodina 
prožívá v dnešní době krizi. Ohroženo je man-
želství muže a ženy, partnerství, které je pro 
děti tím nejcennějším vzorem pro celý život. 
Ony jsou nejohroženější skupinou. Teď to mají 
rodiče nejtěžší, protože jejich děti ovlivňují 
média tím nejlacinějším způsobem. V důsled-
ku pracovní přetíženosti a mnohdy také z neznalosti a zanedbávání rizik z toho vyplývajících 
se jim nedaří je ochránit před primitivitou a vulgárnostmi, které jsou na sociálních sítích 
a v televizních programech. Jak může občanská společnost pomáhat?

Nabídnout dětem programy, ve kterých se naučí sportu, hudbě a jiným zájmům. Přispě-
je to k vyzrávání jejich osobnosti, naučí se vztahům, posílí sebevědomí.
Proto budeme podporovat všechny aktivity v oblasti sportovní:
- pořádání sportovních akcí 
- práci sportovních spolků
- opravy a budování sportovních zařízení.
Dále v oblasti kulturní:
- pořádání společenských akcí            - činnost hudebních a folklórních spolků
- činnost zájmových kroužků            - organizovat setkání jubilantů
- organizovat setkání seniorů a navštěvovat je při významných příležitostech.
A v neposlední řade v oblasti sociální:
-  pomoc sociálně slabým rodinám
-  pomoc potřebným seniorům.

Podpoříme projekty ve výstavbě občanské vybavenosti obce, zlepšování bezpečnostilidí 
a ochrany majetku monitorováním rizikových míst v obci.  Stále je třeba usilovat o zlepšování 
a ochranu životního prostředí.

Přejme si, aby si občané vážili toho, co bylo v obci v minulých letech vybudováno. Stále 
je  třeba ochotných lidí, kteří se budou i ve svém volném čase věnovat práci pro ostatní. 

Novému zastupitelstvu přejeme hodně nápadů, odvahy, vytrvalosti a úspěchů. 
za KDU - ČSL Marie Šišáková

Křesťanská a demokratická unie - 
Československá strana lidová

Kandidátní listina
   1. Mgr. Radmila Mikulincová,  učitelka
  2. Mgr. Věra Polášková, učitelka
  3. Mgr. Jana Miklová, vychovatelka
  4. Ing. Jarmila Kuchařová, učitelka
  5. Pavel Stuchlík, technik
  6. Věra Jurčíková, prodavačka
  7. Jaroslav Hoferek, elektromontér
  8. Marie Hubáčková, všeobecná sestra
  9. Jitka Kavková, prodavačka
10. František Jurčík, technik
11. Marie Křižková, mzdová účetní
12. Marie Kaňovská, v důchodu
13. Ivan Šišák, v důchodu
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Technické sporty Březolupy z.s.

Kandidáti /všichni bez politické příslušnosti/:
  1.  Janát Jaromír Ing. 53 let analytik/programátor Březolupy 241
  2.  Michalík Marek Ing.  33 let programátor  Březolupy 72
  3.  Mizera Pavel Mgr. 32 let programátor – vývojář Březolupy 614
  4.  Ondrašík Radek 44 let stolař   Březolupy 289
  5.  Polášek Michal Bc. 33 let nákupčí   Březolupy 205
  6.  Řezníček Pavel  46 let elektrotechnik  Březolupy 280
  7.  Ambruz Martin 38 let skladník, technik  Březolupy 388
  8.  Sentl Jakub  31 let servisní technik  Březolupy 77
  9.  Michalík Jiří  58 let obráběč kovů  Březolupy 72
10.  Hubáček Jan  53 let OSVČ   Březolupy 256
11.  Hanáček Richard 48 let technik   Březolupy 554
12.  Mizera Josef  54 let OSVČ   Březolupy 146
13.  Gavenda Jaroslav 58 let autokarosář  Březolupy 237
14.  Jančara Zdeněk 47 let OSVČ/autoškola  Březolupy 586
15.  Zůfalý Rostislav 61 let servisní technik  Březolupy 136

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom využili této příležitosti, představili Vám kandidátní listinu Tech-

nických sportů Březolupy z.s., náš program a také cíle rozvoje naší obce, se kterými 
vstupujeme do komunálních voleb v tomto roce 2018. 

Stejně jako před minulými volbami si nehodláme klást nesplnitelné cíle, abychom 
Vás jejich prostřednictvím zaujali. Chceme být platnou součástí a přínosem dění v obci, 
které je ku prospěchu a užitku všech našich spoluobčanů, a podílet se tím na jejím roz-
voji. Skutečností je, že v naší obci žijeme všichni společně a jakou si ji uděláme, takovou 
ji budeme mít. 

Některé úkoly, které jsme si kladli na počátku minulého volebního období, zůstávají 
rozpracované a je naší prioritou je dokončit, stejně jako jiné projekty a záměry, které 
jsou v souladu s naším programem a podporujeme jejich realizaci .  

Snad se nám také podařilo přesvědčit Vás, že se dokážeme chovat zodpovědně 
ve vztahu k hospodaření obce a jejímu rozpočtu. Bude našim cílem  tento trend za-
chovat. Chceme využívat maximální měrou účelových dotací, připravovat, podporovat 
a rozvíjet projekty, které bude možné z těchto zdrojů fi nancovat, zároveň přinesou pro-
spěch všem občanům a přispějí ke kvalitě života v obci.  

V uplynulých dvou volebních obdobích jsme měli v řadách zastupitelstva vždy 
tři zástupce. Z nich pokaždé jeden pracoval v radě obce i v některém z výborů. Také 
v následujícím volebním období je naším cílem, aby v zastupitelstvu byli přítomni 
členové našeho spolku, kteří by aktivně prosazovali a podporovali obecní zájmy. Naší 
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snahou bude získat i zastoupení v radě obce, nebo v kontrolním popřípadě finančním 
výboru.

Program bychom Vám chtěli stručně představit podle okruhů problematiky, které 
se dotýkají:

Investiční akce, jejich příprava a realizace
Jak uvádíme  -  budeme  podporovat dokončení započatých a rozpracovaných in-

vestičních akcíz předchozího volebního období. Některé z nich již byly občanům po-
drobněji představeny.
• Vybudování průmyslové zóny u ČOV, respektive objektu inkubátoru řemesel (PIŘ), 

je dlouhodobým záměrem obce, kterým se zabývala již předchozí zastupitelstva. 
Považujeme ho za přínosný a budeme ho i nadále podporovat.

• Chceme přispět k hledání řešení další opravy a účelného využití budovy podzám-
čí. Tento objekt je také jedním z problémů, se kterým se obec dlouhodobě potýká 
a který nechceme odložit, přestože se zatím uspokojivé řešení nepodařilo nalézt. 

Rozvoj bydlení a infrastruktury
Podpoříme investice sloužící ke zlepšení kvality a rozvoje bydlení. S tím související 

i projekty rozvoje a péče o obecní prostor (parky, místa pro odpočinek, prostor pro 
mladé maminky s dětmi atd.), občanskou vybavenost a infrastrukturu. Obec je místem, 
kde se střetávají zájmy a představy mladých lidí připravujících se na založení rodin, 
starších spoluobčanů, lidí v produktivním věku, dětí a nově příchozích občanů. Chce-
me, aby pro ně byla naše obec zajímavým a atraktivním místem, kde budou pánovat 
svůj budoucí život.
• Budeme podporovat využívání a rozvoj systému dotací a podpor občanům v oblas-

tech obvyklých pro naši obec (sociální, stavební, péče aj.).
• Chtěli bychom dokončit úpravu středu obce – autobusové zastávky (tzv. Bus-ter-

minál) navazující na zámecký park a prostor před restaurací. Tento projekt již byl 
občanům představen vizualizací. Budeme prosazovat a podporovat realizaci tohoto 
připraveného projektu.

• Budeme usilovat o změnu prostor naší knihovny, jejího vybavení a rozšíření o pro-
story k pořádání besed a setkávání občanů.

• Zaměříme se na využitelnost a úpravu (změnu užití) původní starší parkovací plo-
chy před základní  školou. Chceme zde vytvořit parkovou plochu.

• Budeme podporovat další rozšiřování sítě monitorovacích prostředků, určených ke 
snižování vandalismu, ochraně nových investic a celkové bezpečnosti v obci. Bude-
me se zabývat možnostmi soft warových aplikací s vazbou na tyto prostředky.

Informace o realizovaných projektech a jejich dostupnost
Naším cílem je dostupnost informací o připravovaných, realizovaných záměrech 

obce a zpracovaných projektech. Hlavně prostřednictvím obecních webových stránek 
a zpravodaje.
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• Budeme usilovat o pokračování trendu představování projektů občanům formou 
vizualizací  jednotlivých staveb.

• Chceme poskytnout dostatečný prostor k projednání a věcným připomínkám obča-
nů k připravovaným projektům.

Soběstačnosti obce při řešení mimořádných událostí menšího rozsahu
Budeme podporovat posilování soběstačnosti obce při řešení mimořádných událos-

tí menšího rozsahu, zajištění základní pomoci občanům při těchto událostech a jejich 
bezpečnosti. Například při lokálních povodních, znečištění komunikací, obnově jejich 
sjízdnosti, odstraňování spadlých stromů, účast při likvidaci požárů atd.. 
• Usilujeme o dostupnost potřebného technického vybavení v obci, určeného k tomuto 

účelu.
• Považujeme za důležité a budeme podporovat připravenost členů požární jednot-

ky našich dobrovolných hasičů, jejich proškolení k užívání příslušných prostředků, 
speciálního vybavení a vznik technického zázemí k nezbytné údržbě. 

• Budeme podporovat konání pravidelných kurzů první pomoci pro občany a členy 
spolků v naší obci. 

 
Škola a předškolní zařízení 
•  Naší důležitou prioritou je věnovat pozornost škole a předškolnímu zařízení. 

Ve spolupráci s jeho vedením řešit obnovu vybavení, modernizaci, vzniklé problé-
my, požadavky, dostatečnost kapacity a cíle dalšího rozvoje.

• Budeme obecně podporovat rozšiřování projektů a aktivit směřujících k působení 
na věkově rizikové skupiny dětí s cílem preventivního působení a omezování nega-
tivních projevů společenského chování. 

Sport a volnočasové aktivity v obci
•  Budeme podporovat aktivity místních složek, spolků i jednotlivců v oblastech jejich 

činností, kultury, sportu, folklóru, práce s mládeží a dětmi v obci. K tomuto účelu 
chceme pokračovat v uplatňování osvědčeného systému dotací z rozpočtu obce.

• Zaměřit bychom se chtěli také na zlepšení systému využívání sportovních areá-
lů (především kurtů). Cílem je zlepšit jejich využití, navrhnout motivační systém 
a poskytnout odpovídající benefi ty jejich stálým a pravidelným uživatelům.

• Budeme podporovat pokračování v budování sítě cyklostezek, (a to na různé tech-
nické úrovni). Z koncepčních důvodů bude příprava rozvoje a realizace tohoto zá-
měru vyžadovat těsnou spolupráci s okolními obcemi. 

Oblast životního prostředí
• Budeme usilovat o realizaci projektu úprav rybníka Hluboček a jeho nejbližšího 

okolí. 
• Budeme prosazovat postupnou obnovu - výsadbu stromů a dřevin v prostoru zámec-

kého parku jako náhradu za nebezpečné - pokácené stromy v posledním období. 
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• Preferujeme plánovanou systematickou a cílenou péči o stromy a odborný nezávislý 
dohled nad nimi, jak se to děje nyní. 

• Jako reakci na změny klimatických podmínek se chceme pokusit o zmapování sta-
vu místních vodních zdrojů a jejich změn v průběhu roku na katastru naší obce. 
Věnovat pozornost udržování stavu volně dostupných zdrojů pitné vody. Chceme 
předložit návrh k posouzení efektivity využiti akumulačních podzemních nádrží na 
dešťovou vodu u vybraných obecních objektů.
 
Historie a památky v obci
Chceme podporovat všechny aktivity posilující rozšíření zájmu občanů o historii 

obce a její hmotné i nehmotné památky a trvalé udržování jejich stavu.
• Budeme usilovat o uchování a podporovat rozvoj tradičních lidových zvyků v obci, 

jakými jsou např. Březolupské krojované hody s právem, dozvuky, fašank a jiné.  

Vazba na aktivity a činnost Technických sportů Březolupy, z. s.
Naším letitým trvalým cílem a náplní spolku je podporovat a rozvíjet sportovní 

a zájmovou činnost dětí a mládeže v obci. V oblasti technických sportů a činností, ja-
kými jsou motocross, plochá dráha, modelářství, střelectví aj. disponujeme stabilním 
zázemím i mnohaletými zkušenostmi vedoucích a trenérů. Jsme připraveni na spolu-
práci s vedením obce, školy i ostatních sdružení a spolků.  
• Budeme pokračovat v pořádání AUTO-MOTO-Burzy.  Tato akce je příležitostí pro 

všechny místní složky a spolky. Mohou zde nabízet jejím návštěvníkům služby, zvy-
šovat tím návštěvnický komfort na této akci a také získat tolik potřebné prostředky 
do svého rozpočtu. 

• Dlouhodobě se Technické sporty Březolupy zabývají možnostmi úprav okolí plo-
chodrážního stadionu a fotbalového hřiště, aby svým charakterem vhodně navazo-
valo na prostor za halou. Současně by se jednalo o vhodnou realizaci alternativního 
stání pro návštěvníky burzy za nepříznivého počasí.

• Chceme se zaměřit na hledání možnosti využití našeho ubytovacího zařízení a jeho 
nejbližšího okolí. Po jeho úpravách například k řešení okamžité dočasné bytové 
tísně našich občanů nebo jako startovacích bytů. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem bez ohledu na příslušnost ke kandidátní 
listině nebo straně, všem, kdo se aktivně podílí na společenském a kulturním dění, kdo 
v naší obci pracují ve složkách, nebo jsou to jednotlivci, všem, co věnují svůj volný čas, 
zkušenosti, odborné znalosti a schopnosti druhým. Všem, kteří dokáží předkládat ná-
vrhy na zlepšení a změny v obci, které jsou opravdu prospěšné všem, ale hlavně dokáží 
přiložit ruku k dílu při jejich realizaci.

Vážení spoluobčané, pokud Vás zaujaly některé z bodů našeho programu, nebo ně-
kteří kandidáti, podpořte náš spolek prosím svými hlasy.

Za Technické sporty Březolupy z. s.
Ing. Jaromír Janát, Ing. Marek Michalík
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 S K   B Ř E Z O L U P Y 
11 99 22 88    -    22 00 11 88   
PODZIM 2018  

  

Přípravka     OS, sk. B    Dorost OP 
 Žáci     OS-M, sk. A    Muži 1.B, sk. C 

 
 
 

Tým Datum Hodina Utkání 
    

Dorost SO 11.8. 17,00 Buchlovice – Březolupy 
Muži NE 12.8. 17,00 Březnice – Březolupy 

    

Přípravka SO 18.8. 14,00 Březolupy – Staré Město (U10) 
Dorost NE 19.8. 14,30 Březolupy – Jalubí 
Muži NE 19.8. 10,15 Březolupy – Ludkovice 

    

Přípravka SO 25.8. 16,30 1. FC Slovácko (kluci A) – Březolupy  (hř. Sady) 
Žáci NE 26.8. 10,45 Jalubí – Březolupy 

Dorost SO 25.8. 16,30 Hradčovice – Březolupy 
Muži NE 26.8. 16,30 Šumice – Březolupy 

    

Přípravka SO 1.9. 14,00 Březolupy – 1. FC Slovácko (kluci B) 
Žáci NE 2.9. 10,00 Březolupy – Kostelany n. M. 

Dorost SO 1.9. 16,30 Březolupy – Zlechov 
Muži NE 2.9. 16,30 Březolupy – Havřice 

    

Přípravka SO 8.9. 
 

90. VÝROČÍ 
FOTBALU 

11,00 Březolupy – Bílovice 
Žáci 09,00 Březolupy – Bílovice 

Dorost 14,00 Březolupy – Lůžkovice (ženy) – přátelské utk. 
Muži 16,00 Březolupy – FASTAV Zlín (stará garda) – přát.utk. 

    

Žáci  ČT   Polešovice – Březolupy 
Přípravka SO 15.9. 14,00 Březolupy – Havřice 

Žáci NE 16.9. 10,00 Březolupy – Břestek 
Dorost NE 16.9. 13,00 Břestek – Březolupy 
Muži NE 16.9. 16,00 Nedakonice – Březolupy 

    

Přípravka SO 22.9. 14,00 Březolupy – Drslavice 
Žáci NE 23.9. 10,00 Březolupy – Ořechov 

Dorost SO 22.9. 15,30 Březolupy – Uherský Ostroh 
Muži NE 23.9. 15,30 Březolupy – Morkovice B 

    

Muži PÁ 28.9. 15,30 Březolupy – Slovácko B 
    

Přípravka SO 29.9. 10,00 O. N. Ves – Březolupy 
Žáci SO 29.9. 13,00 Uherský Ostroh – Březolupy 

Dorost SO 29.9. 13,00 O. N. Ves – Březolupy 
Muži NE 30.9. 15,30 Uherský Ostroh – Březolupy  

    

Přípravka SO 6.10. 13,00 Březolupy – Prakšice 
Žáci NE 7.10. 10,00 Březolupy – Nedachlebice 

Dorost SO 6.10. 15,00 Březolupy – Babice 
Muži NE 7.10. 15,00 Březolupy – Tlumačov 

    

Přípravka   volno 
Žáci NE 14.10. 10,00 Babice – Březolupy 

Dorost SO 13.10. 12,00 Staré Město (U17) – Březolupy  (hř. Rybníček) 
Muži SO 13.10. 13,30 Luhačovice B – Březolupy 

    

Přípravka SO 20.10. 13,00 Březolupy – Jarošov 
Žáci NE 21.10. 10,00 Březolupy – Jarošov 

Dorost SO 20.10. 15,00 Březolupy – Bánov 
Muži NE 21.10. 15,00 Březolupy – Staré Město 

    

Přípravka SO 27.10. 10,00 Topolná – Březolupy 
Žáci NE 28.10. 12,30 Traplice – Březolupy 
Muži NE 28.10. 10,00 Zlechov – Březolupy 

    

Žáci NE 4.11. 10,00 Březolupy – Boršice 
Muži NE 4.11. 14,30 Březolupy – Drslavice 
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ZAHRÁDKÁŘ

Devátý měsíc v roce je na zahradě především ve znamení sklizně. Češou se jabloně, hruš-
ně, ale i všemožné druhy zeleniny. 

Nyní začínají polevovat levandule ve kvetení a tak je vhodné je ostříhat. Odstraňte jim 
všechny letošní odkvetlé výhony až u jejich báze. Vyžaduje-li levandule ostříhat do staršího 
dřeva, vyčkejte, až přejdou silné mrazy.

Nyní je vhodné přihnojit stálezelené rostliny jako je cesmína či rododendron. Pro pod-
zimní přihnojení volte draselné hnojivo s podílem síry a hořčíku. Při podzimním přihnojo-
vání okrasných rostlin se vyhněte vícesložkovým hnojivům s obsahem dusíku, který by moti-
voval rostliny k růstu, což je nyní nežádoucí. Výhony rostoucí v pozdním období bývají totiž 
velmi náchylné na mráz.

Také růže naposled přihnojte. Volte při tom hnojivo bez dusíků. I zde platí to co pro při-
hnojování stálozelených rostlin. Vhodné je dodat rostlinám draslík a fosfor.

Růže vysázené v září mají ještě dostatek času pro zakořenění. Neváhejte a tyto romantické 
keře si vysaďte. Rozhodnete-li se vysazovat růže tam, kde už jednou rostly, je nutné vyměnit 
půdu do hloubky 35 až 45 cm, jinak hrozí nahromadění kořenových háďátek a dalších škůdců. 

V září nás svými květy těší kvetoucí sasanky, oměje, ploštičníky, bramboříky, slunečnice, 
rozchodníky, okrasné trávy a další trvalky. Péče příliš v tuto chvíli nevyžadují, ale rozhodne-
te-li se založit nový trvalkový záhon, nezapomeňte ho zkypřit a obohatit o zralý kompost. 
V tuto chvíli si můžete namnožit dělení trsů trvalky kvetoucí na jaře a v létě. Vysazovat můžete 
pivoňky a máky.

V září začíná hlavní období pro výsadbu cibulovin, jako jsou tulipány, narcisy, hyacinty, 
sněženky a jarní sasanky. Sadbu můžete provádět až do 1. mrazů. Po zakoupení cibulek na nic 
nečekejte. Pokud ale musíte výsadbu odložit, skladujte cibulky na suchém, chladném a tma-
vém místě. Při vybírání si volte takové cibule, které jsou pevné suché a mají hladkou pokožku. 
Je lepší volit větší cibulky, protože mají v sobě více zásobních látek pro tvorbu květů.

Cibuloviny vyžadují propustnou půdu a v létě, v klidovém období, dostatek sucha. Sadíte-
-li cibuloviny do těžké půdy, můžete její vlastnosti zlepšit přidáním písku. Pokud jde o slunce, 
cibuloviny milují světlá stanoviště, ale existují i odrůdy zvládající polostín. 

Většina letniček kvete až do podzimu. Chcete-li je podpořit v jejich počínání, pravidelně 
jim odstraňujte odkvetlé květy. Chcete si vytvořit zásoby semen na příští rok? Počkejte, až 
vyzrají stonky a semenáčky uschnou. Zelená semena nejsou vhodná k výsevu, protože vel-
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mi špatně klíčí. Mnoho balkónových rostlin pomalu a jistě končí svou vrcholnou sezónu. 
Méně vzhledné květiny můžete právě nyní nahradit podzimními vřesovci či chryzantéma-
mi. Podzimní počasí sebou nese i silné větry, deště i mrazy. Náchylné rostliny proto včas 
ukryjte na chráněném místě. Do konce měsíce sekejte trávník jednou týdně. Je-li chladno, 
lze intervaly mezi sekáním prodloužit. U silně zplstnatělého trávníku je nyní nutné pro-
vést vertikutaci. Vzniklý odpad na nic nepoužívejte, prostě ho vyhoďte. V září jsou vhodné 
podmínky pro založení trávníku. Mnoho zeleninových druhů ještě dozrává a vyžaduje naši 
pozornost. Pěstujete-li samobělící odrůdy štěrbáku, nezapomeňte ho dva týdny před sklizní 
svázat provázkem, aby na vnitřní listy nešlo světlo a plod poté neměl hořkou chuť. Sladký 
fenykl mírně zahrůbkujte, bulvičky pak budou jemné. V suchém období zalévejte čekanku, 
rajčata i bulvový celer. Při bohaté úrodě růžičkové kapusty je vhodné zakrátit vrcholy výho-
nů asi o 3 cm. Pokud jde o rajčata, stále vyštipujte postranní výhony a zaštípněte i vrcholy, 
aby se rostlina mohla soustředit na tvorbu plodů. V září si můžete namnožit dělením reveň. 
Stále lze vysévat polníček a podzimní druhy špenátu.

Dále se sklízí všechny druhy salátů, mangold, špenát, řapíkatý celer, fenykl, kedlubny, 
kadeřavá kapusta, pekingské zelí, pozdní odrůdy květáku, brokolice, fazolové lusky, černý 
kořen, batáty, ředkvičky, ředkev, řepa, pórek, cibule a křen. Pokud stále nemáte připrave-
né prostory pro skladování zeleniny, je nejvyšší čas si je nachystat.

Aktuálně sklízené bylinky už sice nejsou vhodné pro sušení a zmrazování, ale stále 
je můžete využít například v kuchyni. Sklízet můžete aloysii, mátu peprnou, šalvěj, me-
duňku aj.

Od poloviny září lze vysazovat víceleté bylinky jako: šalvěj, tymián, marulka či čes-
nek pro letní sklizeň. Choulostivé druhy jako je bazalka, kerblík, petržel, kopr či šalvěj 
červenou přesaďte do nádob a zazimujte je (min. tepl. 5 °C) dříve než přijdou první 
mrazy. Můžete zmladit rozdělením kořenového systému mátu, estragon i citronovou 
meduňku.

Žádné ovoce nedozrává hned a proto je vhodné sklizeň rozdělit alespoň do tří etap. 
Při každé sklizni vybírejte jen zcela zralé plody, které mají dostatek aromatických a cen-
ných látek. Ovoce pro uskladnění se sklízí pouze za suchého počasí, aby nehnilo. Při 
sklízení dbáme na to, aby nedošlo k poškození plodů. Kromě jablek, hrušek, aronií 
a vlašských ořechů vrcholí v září také sklizeň hroznů.

Záhony s jahodníky ještě naposled odplevelte. Zkontrolujte, zda rostlinám vyrostly 
nové výběžky. Pokud ano, odstraňte je, aby nevysilovaly rostlinu a následně nesnížily 
úrodu v příštím roce.

Zdroj: http://www.ceskazahradka.cz/ 
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Setkání – stretnutie 2018
V sobotu 25. srpna 2018 se uskutečnilo další setkání s družební obcí Brezolupy. Ten-

tokrát se tradiční společná akce Setkání – stretnutie uskutečnila na straně slovenské. 
Hostitelé byli jako vždy milí, pohostinní a připravili pro českou výpravu bohatý pro-

gram  včetně návštěvy zámku Bojnice. 

SCHŮZKA PAMĚTNÍKŮ

V pondělí 8. 10. 2018 v 17 h proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Březolupy první schůzka pamětníků, která bude zaměřena na zámek a jeho okolí

(Podzámčí, park, sklepy, pivovar, horní mlýn, aj.).

Záměrem těchto schůzek, které budou probíhat přibližně čtvrtletně, je posezení 
s pamětníky a zaznamenávání jejich vzpomínek na naši vesnici na diktafon. Tyto 
záznamy pak budou uloženy pro zájemce z řad současných obyvatel, tak i pro naše 
potomky. 

Kronikář obce Březolupy ing. Radek Berecka 
zve na schůzku všechny zájemce o historii.

Malé občerstvení bude zajištěno.
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První výsledky systému MESOH  
Milí občané, 
jak jistě víte, již půl roku u nás v obci běží Motivační a evidenční systém třídění odpadů MESOH. Uběhlo sice 
teprve půl roku, ale již nyní se ukazuje, že zavést tento systém byl dobrým krokem. 

Do adresného pytlového sběru se během prvního půlroku zapojilo 91 % domácností, což je naprosto 
fantastická bilance.  

Celkem jsme společně do pytlů vytřídili: 10,7 tuny plastových obalů, 9,7 tuny papíru a 260 kg drobných kovů 
a plechovek, což jsou krásná čísla. Díky Vám tak tento odpad nemusel skončit na skládce, ale mohl být 
využit pro další zpracování a recyklaci. 

Komodita Počet 
[ks] 

Váha 
[kg] 

Efektivně vytříděno Neefektivně 
vytříděno 

ks % ks % 

Papír 962 9 729 827 86 135 14 

Plast 3724 10 689   2403 74 851 26 

Kovy 59 260 32 55 27 45 
Tabulka 1: Statistika období od 1. 1. 2018 do 19. 6. 2018 adresného třídění v obci Březolupy. 

Opakování je matka moudrosti aneb proč třídit efektivně! 
Z Tabulky 1 je patrné, že drtivá většina z vás, občanů, vzala systém opravdu poctivě a třídí efektivně. 
Nicméně opakování je matkou moudrosti, a proto si dovolíme krátké shrnutí. Možná se budete divit, ale 
pouhé sešlápnutí PET lahve či nápojového kartonu, vám dokáže nejen ušetřit místo v pytli, do kterého se díky 
tomu vejde podstatně více odpadu, ale také má velký vliv na ekonomickou stránku svozu jednotlivých 
pytlů. V tabulce č. 2 si můžete všimnout, že pytel s nepošlapanými PET lahvemi je při nákladech 12 Kč/pytel 
a ziskem z odměny od EKO-KOMu cca 5Kč/kg plastu prodělečný a obec tak na svoz takových pytlů 
doplácí. Pokud je ovšem pytel efektivně naplněný sešlápnutým odpadem, svoz se stává výhodným. Stejně 
tak je to se svozem popelnic, obec zaplatí za odvoz popelnice stejně, ať už je popelnice plná, nebo 
poloprázdná. Proto přistavujte ke svozu pouze plné popelnice, aby se zbytečně nesvážel vzduch. 

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk/Ztráta 

1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 * 5 = 6 Kč 12 Kč 6 – 12 =  Ztráta  – 6 Kč 

3,5 kg pošlapaných PET 3,5 * 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 =  Zisk  + 5,5 Kč 
Tabulka 2: Kalkulace přibližných výnosů a nákladů za třídění odpadů 

Rozmezí hmotností pytlů jsou následovné:  
   Plast: 2,5 kg – 4,5 kg 
   Papír: 5 kg – 10 kg (u balíků je možné 10 kg hranici překročit při odevzdání přes 
                                      sběrný dvůr, ale maximálně do hranice 20 kg)  
  Plechovky: 5 kg – 10 kg. 

Co udělat pro získání EKO bodů BT, BV a BS?  
EKO body za třídění (BT) získáte vždy, když odevzdáte pytel s tříděným odpadem označený čárovým kódem 
a splňující hmotnostní rozmezí stanovené v pravidlech k systému MESOH. Body za efektivní využívání nádob 
a pytlů (BV) a Body za snižování produkce odpadů (BS) získáte tak, že vyplníte odpadový dotazník a 
potvrdíte inventuru stanoviště ve svém odpadovém účtu. Do odpadového účtu se dostanete po přihlášení 
na webu www.mojeodpadky.cz. Své přihlašovací údaje (LOGIN a HESLO) naleznete na pravé straně archu 
s čárovými kódy ve svislém textu. 
Děkujeme, že s námi třídíte a přispíváte tak lepším zítřkům pro nás, ale především dalším generacím. 

 
Kryštof Bambušek 
za kolektiv MOJE ODPADKY 
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Možná nevíte …

Další termíny svozu tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) jsou: 
21. 9.2018, 19. 10. 2018, 30. 11. 2018 a 28. 12. 2018.
Jeden pytel plastů optimálně 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.

Taneční soubor Botík oznamuje, že je na zámku opět v provozu Půjčovna krojů, a to 
vždy ve středu od 17.00 do 20.00 hodin, nebo dle potřeby i déle. K dispozici jsou kroje 
dětské, dámské, pánské i pro miminka, kroje sváteční i všední. Je zde také možnost výku-
pu - darování krojových součástí.

Beseda s dříve narozenými občany se uskuteční dne 14. 10. 2018 ve 14 h.

Hodová chasa ve spolupráci s SDH Březolupy všechny srdečně zve na Březolupské 
hody 2018. Ty se uskuteční v sobotu 20. 10. 2018 a dozvuky o týden později, v sobotu 
27. 10. 2018. K poslechu a tanci bude hrát, již tradičně, Staroměstská kapela a spolu s ní 
i cimbálová muzika Bálešáci. Program bude zveřejněn později.

Sběrný dvůr bude v zimním období (po přechodu na zimní čas) tj. od 28. 10. 2018 
do 31. 3. 2019 otevřen pouze v sobotu, a to v obvyklou dobu 8.00–10.30 hodin, a v přípa-
dě příznivého počasí a po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora v době 10.30–
11.00 hodin můžete využít skládku či komunitní kompostoviště. Do přechodu na zimní 
čas platí otevírací doba sobota + středa. 

Poplatek za psa na rok 2018 je splatný do konce října 2018!!! Pokud jste pro letošní 
rok ještě nezaplatili za svého psa nebo psy, žádáme Vás, abyste tak učinili nejpozději do 
31. 10. 2018.

Poplatek lze zaplatit i převodem z účtu: č.ú.  1543047379/0800, variabilní symbol: 
číslo popisné 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 nepo-

bíhali volně po obci. Děkujeme. 

XVIII. Vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 8. 12. 2018 ve víceúčelové hale.
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V pátek 28. 9. 2018 proběhne již třetí ročník putování po turistických 
altánech v okolí obce Březolupy. 

Pořadatelé (Sportovní komise obce a KČT Chřibský lenochod) si pro 
účastníky připravili geografi cko-historické povídání po trase pochodu. 

U nejnovějšího altánu Jezero (směr Zlámanec) bude připraveno ohniš-
tě, dřevo a pomůcky pro opékání. 

(Špekáčky včetně příloh si musí účastníci přinést s sebou). 

Odchod od zámku bude ve 13:00 hodin, ve 13:45 bude odchod od altá-
nu Nový dvůr (směr Komárov) a v 15:30 pak opékání  u altánu Jezero.

Všichni jste srdečně zváni.

Již 5. ročník této akce se uskuteční v sobotu dne 22. 9. 2018 v prostoru 
za Domem zahrádkářů v Březolupech (za pálenicí).

 
9:30 hodin - sraz formanů
10:00 hodin - průjezd obcí

Dále pak bude za pálenicí probíhat ukázka formanských soutěží.

Formany můžete vidět nejen v rámci jízdy obcí, ale můžete se samozřej-
mě přijít podívat i na soutěže za pálenicí.

Srdečně zvou chovatelé koní z blízkého okolí.

SRAZ FORMANŮ ZA PÁLENICÍ

POZVÁNKA NA VÝŠLAP

V pátek 28. 9. 2018 proběhne již třetí ročník putování po turistických 
altánech v okolí obce Březolupy. 

Pořadatelé (Sportovní komise obce a KČT Chřibský lenochod) si pro 
účastníky připravili geografi cko-historické povídání po trase pochodu. 

U nejnovějšího altánu Jezero (směr Zlámanec) bude připraveno ohniš-
tě, dřevo a pomůcky pro opékání. 

(Špekáčky včetně příloh si musí účastníci přinést s sebou). 

Odchod od zámku bude ve 13:00 hodin, ve 13:45 bude odchod od altá-
nu Nový dvůr (směr Komárov) a v 15:30 pak opékání  u altánu Jezero.

Všichni jste srdečně zváni.

POZVÁNKA NA VÝŠLAP
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Fechtl – cup a Fotbalový zápas s Nivnicí
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Pouť v Březolupech

Mamma Mia pod vedením 
Míly Provazníkové

Slovácká dědinaPři pouťové mši sv. byl březolupským hasičům 
požehnán prapor a socha sv. Floriána.

Žehnání hasičského auta

Marie Hoferková a Štěpán Binar - 
vystoupení při koncertu Mamma Mia


