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Ocenění „Za přínos pro obec“

Obec Březolupy se rozhodla udě-
lit sbormistryni a houslistce paní Míle 
Provazníkové ocenění „Za přínos pro 
obec“, jako poděkování za její dlouhole-
tou aktivní činnost v oblasti kultury obce 
a vzdělávání dětí a mládeže v hudebních 
oborech. Paní Míla Provazníková vyu-
čuje hru na housle, klavír a další nástro-
je, vede dětský pěvecký sbor a od roku 
2006 spolupracuje s Chrámovým sbo-
rem Březolupy jako jeho sbormistryně 
a houslistka. Založila a   vede Chrámové 
instrumentalisty. Pravidelně spolupra-
cuje se Sborem pro občanské záležitosti 
při Obecním úřadu Březolupy.  Ocenění 
převzala na vánočním jarmarku.

Paní Míle Provazníkové děkujeme 
i  touto cestou za její mnohaletou práci 
a obohacení kulturního života v naší obci.
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Slovo starosty
Dnešní slovo na úvod bude ve znamení dvou poděkování, jednoho slibu a jedno-

ho přání.  Při pohledu na kalendář a s vědomím podzimu, ve znamení komunálních 
voleb, už je to všem nejspíš zcela jasné. Pojďme na to:

První poděkování patří všem těm, kteří se rozhodli do obecního zastupitelstva, 
a to, ať již úspěšně či neúspěšně, kandidovat, a také všem voličům, kteří splnili svoji 
občanskou povinnost uplatněním svého voličského práva a hlasu a snad mohu i tro-
chu „neskromně“ uvést, zvláště těm, co dali svůj hlas těm úspěšným kandidátům. 
První poděkování patří také zvoleným zastupitelům za důvěru mé osobě zvolením 
starostou obce a samozřejmě i zvolením zbývajících radních, včetně pana místosta-
rosty, do svých funkcí. První poděkování patří také všem těm bývalým zastupitelům, 
kteří svůj mandát neobhájili, za jejich práci pro obec Březolupy v minulém období. 

Za všechny zvolené zastupitele si dovolím také říci, že si Vaší volby nesmírně vá-
žíme a chtěl bych Vám také slíbit, že po celé čtyři roky se budeme společně snažit Vaši 
důvěru nezklamat a spravovat naši obec bez ohledu na naši jednotlivou „stranickou“ 
příslušnost ku prospěchu, pokud možno, všech Březolupských. 

Druhé poděkování samozřejmě souvisí s končícím rokem. Jménem Obce, Obec-
ního úřadu Březolupy, ale také jménem svým, si dovolím poděkovat všem, kteří byli 
nápomocni při rozvoji naší obce v  končícím roku. Mám tím na mysli zastupitele, 
zaměstnance obce včetně zaměstnanců naší příspěvkové organizace, vedení i členy 
všech našich spolků, jednotlivé občany, ale třeba také naše dodavatele, za jejich akti-
vitu ku prospěchu naší obce. Zvláště bych chtěl poděkovat těm, kteří i v dnešní době, 
kdy se to už zase až tolik „nenosí“, jsou schopni pomáhat, mnohdy nezištně, za pouhé 
děkuji.

No a slíbené přání ze začátku tohoto Slova na úvod, to už je všem určitě zcela 
jasné, a tady je.

Přeji všem pěkné a veselé vánoční svátky a šťastný nový rok. A je jedno, jestli do 
něj na Nový rok vstoupíte tou pravou, nebo tou levou nohou. Vstupte do něj prostě 
tou správnou nohou a počínejme si v něm, prosím, všichni tak, abychom se nemuseli 
koncem za chvíli začínajícího roku 2019 za sebe stydět. 

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 27. 9. 2018 
Zastupitelstvo schválilo: 
• Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1. 1. 2019 do doby schválení 

nového rozpočtu obce pro rok 2019.
• Plán inventur obecního majetku pro rok 2018.
• Zprávu č. 1 o uplatňování územního plánu Březolupy v uplynulém období 08/2015 – 
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Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou inves-
tičních 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 objednávku prací u fi rmy PROFI VÝŠKY, s.r.o. Uh. Hradiště na ořez 

02/2018 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny ÚP a pořízení změny č. 2 územního 
plánu.

• „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností“ mezi obcí Březolupy a Slováckými vo-
dárnami, a.s. Uherské Hradiště v oblasti vodovodu a kanalizace.

• Zařazení nemovitosti  (pozemek p. č. 1998/1) do seznamu podpořitelných nemovitostí v rám-
ci obecních dotací na výstavbu rodinného domu pod č. 04/2018 jako dostavba proluky.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 
opatření č. 6/2018.

• Hodnotu ekobodu ve výši 10,- Kč  a poplatek za svoz popelnic bez úlev na rok 2019 ve výši 
510,- Kč na poplatníka a rok.

• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.7/2018 zachycující rozhodnutí zastupitelstva. 

Ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů se konalo 31. 10. 2018 
Zastupitelstvo schválilo:
• Počet volených místostarostů: jeden místostarosta
• Počet členů rady obce: 5 členů
• Funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: funkce starosty
• Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a radních obce Březolupy

Zastupitelstvo zvolilo: 
starostu   Ing. Petra  Kuklu    
místostarostu  Ing. Radka  Berecku   

a další členy obecní rady:
JUDr. Stanislavu Hoferkovou 
Stanislava  Bařicu  
Ing. Jaromíra  Janáta   

Zřízení kontrolního a fi nančního výboru zastupitelstva obce.
Mgr. Pavla Hubáčka jako předsedu fi nančního výboru zastupitelstva obce.
Ing. arch. Martina Špillera jako předsedu kontrolního výboru zastupitelstva obce.

Jednací řád zastupitelstva obce Březolupy.
Ing. Petra Kuklu, starostu obce, určeným zastupitelem pro územní plánování. 
Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
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cca12 ks stromů + 1ks kácení v katastru obce (při cestě na Topolnou pod altánem a za 
mostem na Zelnici) s cenou 12 700,-Kč. 

• Rada vybrala jako dodavatele 2 ks dveří do hlavního sálu víceúčelové haly fi rmu Truh-
lářství Hejda s cenou 65 000,-Kč bez DPH.

• Rada schválila cenu do 20 000,-Kč za odborné přebroušení, vyčištění a impregnaci pod-
lahy ve sklepě víceúčelové haly provedené fi rmou HPR Kámen Nedachlebice. (Čištění 
od barvy chemickými přípravky prováděné fi rmou Romix se nezdařilo.)    

• Rada schválila objednávku na provedení povrchové úpravy betonu lávky přes potok 
u fi rmy SÚS Zlínsko, s.r.o. s cenou 129 201,-Kč s DPH. 

• Rada schválila poměrem hlasů 4 pro, 1 proti dohodu se Slováckým muzeem Uh. Hra-
diště na provedení 1. a 2. etapy archeologického výzkumu v průběhu zemních prací při 
stavbě „Zámek Březolupy-nádvoří“ s cenou do 25 000,-Kč bez DPH.  

• Rada schválila cenu 29 524,-Kč bez DPH za práce provedené fi rmou KLEMPOS-STŘE-
CHY, s.r.o. při opravě komínu a střechy objektu zámku.  

• Rada schválila objednávku na očištění, drobné opravy a konzervaci památníku T. G. Ma-
saryka včetně podstavce u fi rmy HPR Kámen Nedachlebice s cenou cca do 10 000,- Kč.

• Rada vzala na vědomí pozvánku na valnou hromadu České spořitelny a. s. a její pro-
gram. Jedním z bodů valné hromady je rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních 
akcionářů společnosti na společnost Erste Group Bank AG jako hlavního akcionáře ve 
smyslu ustanovení par. 375 a násl. o obchodních korporacích.

• Rada schválila objednávku dekorativního obkladu stropu vestibulu haly u fi rmy Ota 
Jagoš, Staré Město v částce 18 000,-Kč.  

• Rada schválila dokoupit stavěče a zámky do dveří hlavního sálu víceúčelové haly v ceně 
do 8 000,-Kč, textilní závěs na sklad židlí do 16 000,-Kč a výškové vyrovnání s podlaho-
vou krytinou na podestě od tanečního kola do 32 000,-Kč.  

• Rada schválila povolení vjezdu na polní cestu Topolná-Březolupy pro p. Maška a osob-
ní automobil SPZ 5Z2 93-69.  

• Rada schválila žádost p. Števčeka o parkování vozidla IVECO SPZ 6Z0 9878 v prostoru 
u hlavní silnice před podzámčím.   

• Rada schválila navýšit rozpočet obce na akci „Polní cesta Chrástka“ o cca 300 000,-
Kč na práce neuvedené v rozpočtu akce (zpevnění hráze a dna tůně do 100 000,-Kč 
– s možným odkladem realizace a terénní úpravy a vysetí trávy pod výsadbou stromů 
do 200 000,-Kč).

• Rada schválila dodatek smlouvy s TS Zlínsko, s.r.o. na vývoz odpadů s účinností od 
1. 12. 2018, jehož obsahem je změna přílohy č. 1 – navýšení ceny za vývoz 120 l popel-
nice z 26,-Kč na 29,-Kč.

• Rada schválila žádost o dotaci k rekonstrukci chodníku před RD č. p. 614 s předpoklá-
danou cenou cca 3 000,-Kč. 

• Rada schválila navýšení původní celkové ceny 20 000,-Kč o 10 000,-Kč za práce na 
instalaci, připojení a zprovoznění meteostanice. 

• Rada schválila následující práce nad rámec projektu u investiční akce „Statické zajištění 
oplocení hřbitova“: - cca 30m³ výkopů a betonu s výztuží (provedené sondy při projek-
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tu nebyly dostatečné pro určení rozsahu základů stěny) a dorovnání vrchní části stěny 
v celkové ceně cca 217 000,-Kč - oplechování římsy stěny v ceně cca 90 000,-Kč (možno 
realizovat dodatečně)

• Rada schválila změny rozpočtu obce –RO č. 8.
• Rada doporučila zastupitelstvu zařazení demolice rodinného domu č. p. 199 s násled-

nou výstavbou nového do seznamu podpořitelných nemovitostí.  
• Rada schválila navýšení mezd obecním zaměstnancům od 1. 1. 2019 v souhrnné prů-

měrné výši do 10%. Platí i pro OSVČ.
• Rada schválila dovybavení hlavního rozvaděče na ČOV k zajištění dodávky elektric-

kého proudu pro energeticky náročné mobilní odstřeďování kalů před jejich vývozem 
s cenou do 20 tis. Kč bez DPH.  

• Rada zřídila komise rady obce pro nové volební období a jmenovala předsedy těchto 
komisí: stavební (předseda pan Josef Andrýsek), kulturní (předsedkyně Mgr. Barbora 
Šohajková), pro občanské záležitosti (předsedkyně Mgr. Radmila Mikulincová), pro 
spolky (předseda pan Jaroslav Šuranský) a sportovní (předseda Mgr. Pavel Hubáček).  

• Rada schválila objednání opravy povrchu polní cesty v lokalitě „Nad Uličkou“ a opravy 
polní cesty v lokalitě „Jezero“ a úpravy kompostoviště v ceně do 50 tis. Kč (bez DPH) 
u fi rmy SVS-CORECT.

Zpracoval Stanislav Bařica, člen rady obce  

Ocenění Vinařská obec roku 2018
Ač Březolupy nejsou zrovna vinařskou obcí, byla 

tato cena letos udělena i nám. Cenu Vinařská obec roku 
uděluje komise složená ze zástupců jednotlivých mik-
roregionů, zástupců hlavních podporovatelů a organi-
zátora Slováckých slavností vína a otevřených památek. 

Tyto ceny se udělují vždy tři v každém roce. Letos 
cenu získaly obce Bánov, Březolupy a Medlovice. 

Kritéria pro udělení jsou následující:
- rozvoj a podpora spolkové a kulturní činnosti 

s důrazem na folklorní tradice
- úcta k lidových tradicím, řemeslům a nehmotné-

mu kulturnímu dědictví
- pořádání tradičních lidových slavností
- vlastní přínos Slováckým slavnostem vína a ote-

vřených památek

Slavnostní předání ocenění se konalo v sobotu 6. října 2018 v Klubu kultury v Uher-
ském Hradišti a cenu za obec Březolupy převzal zastupitel obce pan Josef Andrýsek.
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Jubilanti  2019  leden – březen   

LEDEN

50 let
Hanáková Vladislava
Janátová Ludmila
Kovář Radek
Mlýnek Petr

60 let
Bařica Stanislav
Gajdošík Peter
Šimková Alena
Večeřová Eva

65 let
Křižková Libuše
Mlček Ladislav
Smolka Břetislav
Šišák Vlastimil

75 let
Šupková Anna

80 let
Hubáčková Josefa
Zůfalý Ladislav

ÚNOR

50 let
Buršová Eva

60 let
Ovčáček Vladimír
Večeřa Miloslav

65 let
Dusbabová Zdenka
Hrabica Ladislav
Merčák Karel
Talašová Marie
Šidlík Vlastimil

70 let
Blahová Františka
Hubáček Stanislav
Špačková Milada

80 let
Blahová Štěpánka
Hanáček Josef
Šupková Ludmila

BŘEZEN

50 let
Pauříková Renata
Očadlík Pavel

60 let
Pastyřík Radomil

70 let
Mašková Vlasta
Semelová Irena

75 let
Hovorka Josef

80 let
Hubáčková Marie
Kašpárek František
Stiglerová Marie

85 let
Bařicová Štěpánka
Postavová Libuše 
 

Vánoční balíčky pro ukrajinské děti 
Římskokatolická farnost Březolupy se již čtvrtým rokem zapojila do projektu Arci-

diecézní charity Olomouc s názvem Vánoční balíček pro děti na Ukrajině. Letošní pří-
spěvek od nejrůznějších lidí dobré vůle byl oproti loňskému roku opět vyšší. Proto mohlo 
být nakoupeno oblečení, obuv a školní potřeby pro Serhije, Viktoriji, Tetjanu a Ilju. Naše 
vánoční ukrajinská rodina se rozrostla na celkový počet jedenácti dětí.

 Děkuji všem hodným lidem, kteří pomáhají každý rok vykouzlit úsměv na tváři ukra-
jinských dětí.

Mgr. Věra Polášková
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Lesk baňky versus rozzářené 
(nejen dětské) oči

Milí spoluobčané, sousedé a přátelé, 
ptal jsem se dětí, co by si (kromě hmotných dárků) přály od Ježíška – pro sebe nebo 

pro druhé, o co by Ježíškovi napsaly. Odpovědi byly moc hezké. Děti říkaly, že by si přály, 
aby lidé na sebe byli hodní, aby si pomáhali, aby se na sebe usmívali a byli pozitivní, aby 
přáli dobro, protože potom bude všude lépe, aby byl mír atd. Vzpomněl jsem si přitom na 
větu, kterou řekl Ježíš a která je zaznamenaná v Matoušově evangeliu: „Jestliže se neobrá-
títe a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“ 

Myslím, že o Vánocích této větě rozumíme možná nejlépe. Jistě nejde o to, abychom 
byli naivní, nezkušení nebo nerozumní. Jde spíš o jejich pohled na svět. Pohled, který je 
schopen vidět mnohdy spíše to pěkné, i když je to obyčejné. Mnozí říkají, že nejkrásnější 
Vánoce jsou s malými dětmi – vidět jejich rozzářené oči, netrpělivé očekávání, nefalšo-
vanou radost. 

A co my dospělí? Co lidé, jejichž děti už vyrostly a šly svou cestou? Co staří a osamo-
cení? Přál bych nám letos, abychom se dokázali podívat na svět dětskýma očima – očima, 
které jsou čisté a zalité touhou po dobru a kráse. Takové oči rozzáří nejen šedivý svět, ale 
i srdce každého, s kým se o letošních Vánocích potkáme. Toto světlo se podobá betlémské 
hvězdě daleko více, jak nejkrásnější a nejlesklejší baňka. Ta vždy zůstane tak trochu umělou.   

A s tím přichází mé druhé přání – přání k prožití adventu. Ať je tento čas pro nás 
výzvou, abychom zapracovali na oněch rozzářených očích kolem nás. Je jedno, jestli jsou 
to oči dětí nebo starých rodičů či osamělých sousedů. Takto prožívaný advent přinese 
opravdové Vánoce. Lesklé baňky nechejme na stromeček – do srdcí vlejme lásku. O Vá-
nocích totiž nepřijde na kontrolu hygiena, ale přijde na návštěvu Ježíš, který rozzářil celý 
svět v zářivé noci, kdy poprvé zaznělo a již dva tisíce let zaznívá: „Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“

Rádi bychom přispěli k rozzářeným očím jako farní rodina působící v naší obci. Proto 
vás srdečně zvu k adventním i vánočním bohoslužbám, koncertům a dalším příležitos-
tem k setkání. Podrobný 
program najdete v na-
šich Vánočních listech, 
na webových stránkách 
farnosti i na nástěnkách 
u kostelů. Těším se na se-
tkání s vámi. 

Za všechny členy far-
ní rodiny vám ze srdce 
žehná

P. Pavel Macura
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Farnost Březolupy má zřízen 
transparentní účet na nové varhany

Skupina březolupských farníků projevila zájem o nákup nových píšťalových varhan. 
Tato žádost byla projednána na ekonomické radě farnosti s následujícím rozhodnutím: 
Vzhledem k ostatním nutným pracím na budově fary i kostela bude zřízen samostatný 
transparentní účet, na který mohou jednotliví dárci, ať už fyzické nebo právnické osoby, 
přispět na koupi varhan. Až se nasbírá potřebný obnos, budou varhany zakoupeny.

Číslo transparentního účtu je: 115-6740980267/0100

Tradiční setkání dříve narozených 
občanů v Březolupech 14. 10. 2018

 Sbor pro občanské záležitosti spolu s obecním zastupitelstvem a za vydatné spolupráce 
členek skupiny ČČK uspořádal tradiční posezení nás starších…

Nevím, v kolika vesnicích se takové tradice konají, ale mnoho jich v našem okrese ne-
bude. My starší se na setkání upřímně těšíme, a když obdržíme pozvánku, uvědomíme si, 
že ještě někomu na nás záleží a že nepatříme „do starého železa“. 

Naše hala nás přivítala po renovaci zcela v novém. Podlaha byla nová barvy dřeva s vy-
sokým leskem a dřevěné obložení stěn a radiátorů vonělo novotou. Celý vnitřní prostor haly 
se prosvětlil. Naše setkání bylo první akcí po renovaci.

Program v úvodní části zpestřilo vystoupení dětí z místní mateřské školy říkankami 
a písničkami. Proslov pana starosty byl přehledem toho, co se za uplynulý rok vybudovalo 
a co se chystá uskutečnit. Statistika narozených občanů a zemřelých mě překvapila. 17 na-
šich spoluobčanů nás ke dni našeho setkání navždy opustilo a jen 10 dětí se za tu dobu 
narodilo. 

Nechci rozvíjet katastrofi cký scénář o tom, že pokud tento trend půjde dále, bude naše 
vesnice na vymření. Nedá mně to, abych se nad touto skutečností nezamyslela. Srovnám 
výše uvedená čísla s mým válečným ročníkem 1942, kdy nás bylo ve třídě 30 a to 23 dětí 
z Březolup. Životní podmínky byly tehdy pro naše rodiče mnohem těžší, než jsou nyní. 
Vzhledem k tomu, že byl zavedený „lístkový - přídělový systém“ na textil, maso, cukrovin-
ky atd. Dětské oblečení se dědilo nejen mezi sourozenci, ale i mezi bratranci, sestřenicemi, 
synovci a neteřemi. Nevěděli jsme, co je značkové oblečení a byli jsme rádi novým teplákům 
či punčochám (punčochové kalhoty ve výrobě začínaly). Pokud chtěla matka pořídit dceři 
do výbavy povlečení, nemohla koupit pro druhé dítě dva měsíce kabátek či bundu. Scházely 
jí poukázky - body na textil a na volném trhu bylo všechno mnohonásobně dražší…

Nebyly počítače, televize, mobily, kalkulačky a v některých rodinách nebyl ani radio-
přijímač. Pro budování průmyslu se téměř denně vypínal elektrický proud na vesnici a tak 
jsme domácí úkoly psávali při petrolejových lampách… Nikdo se ve škole neomlouval, že 
nenapsal úlohu, protože nešla elektřina.
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Přesto, že naše podmínky k životu a učení byly více než skromné, z naší třídy 24 žáků 
z Březolup vystudovalo pět inženýrů, jedna inženýrka, dvě lékařky, jedna učitelka mateřské 
školy a jedna učitelka na učňovském učilišti. Chtěli jsme něčeho dosáhnout a to nás popo-
hánělo dopředu.

Promiňte mně toto odbočení… Program našeho setkání starých a starších zpestřili hu-
debníci a lidový vypravěč Dula. Hudebníci procházeli mezi stoly, hráli písničky na přání 
účastníků a zpívali s nimi všichni přítomní…

Nechybělo ani čestné sólo pro pana starostu a místostarostu. Příjemné odpoledne se 
protáhlo až do podvečera. Všichni jsme odcházeli s úsměvem a dobrou náladou. Máme na 
co vzpomínat. Všem, kteří se o tuto zdařilou akci zasloužili, připravili ji a i sponzorům, patří 
naše veliké díky od nás dřívenarozených. Jako poděkování, pár veršů závěrem.

Těšíme se na tato setkání,
těšíme se na vzájemná ruky podání,

na milý úsměv, očí žár,
upřímný ruky stisk je více než dar…

Je třeba opustit ulitu čtyř stěn,
přijít mezi nás dobře naladěn!

Chceme se dozvědět, co chystá obec pro budoucí čas,
co se podařilo uskutečnit a kdo opustil nás...

Nemůžeme se utápět ve starostech
ušlých let a zdravotních neduhů,
závidět mladým, že jim patří svět

a nám jen trampoty a francouzská hůl…

Vždyť vzpomínka na mládí nás u srdce stále hřeje
a staré lásky jsou nezapomenutelné zdroje

přemýšlení a diskusí... „co by, kdyby...“,
tak zapomeňme na své omyly a chyby!

Nalaďme úsměv přes vrásčitou tvář,
vždyť našeho setkání opět přišel čas.

Zazpívejme si spolu zvesela,
i sklenička vínka nás k tomu přiměla.

Važme si každého rána i dne,
kdy jsme pospolu na světě a zde!

Ať se v příštím roce spolu zase setkáme
a na to si s láskou dobrým mokem připijme!

MUDr. Anna Otrhálková



-11-

Březolupský zpravodaj 

100. výročí dne vzniku výročí 
samostatného československého státu

Předkládaný text v upravené verzi zazněl jako průvodní slovo hudebních částí ve slav-
nostním pořadu věnovaném 100. výročí Dne vzniku samostatného československého státu 
v neděli 28. října 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech. Text i hudba byly 
koncipovány jako připomenutí deseti desetiletí (1918-2018), po kterých následovala modlitba 
za vlast vedená P. Pavlem Macurou.

Ach, synku, synku, doma-li jsi…

28. říjen 1918, Den vzniku samostatného československého státu. Den, od kterého se 
počíná období nového občanství. 

Pomalu se rozvíjející mladý stát a jeho optimistické vize však ještě stále přehlušují důsledky 
první světové války, na kterou nikdo nebyl připraven. Mnohé rodiny dodnes opatrují smutná 
psaní devatenáctiletých synů, jejichž jména čteme na pomnících padlých. Až půjdeme kolem 
kostela, zastavme se na chvíli a přečtěme si těch 44 březolupských jmen.

Vzpomínkou na první válečnou dobu nám zůstává mramorová křtitelnice, kterou kostelu 
daroval p. Vincenc Mikel ze Zlámance na památku svých dvou padlých synů. 

Ocitáme se v rozporuplném roce 1929, kdy se na pozadí vládních hádek a rozpadu 
parlamentu připravují oslavy milénia sv. Václava a uskutečňuje se dostavba chrámu sv. Víta. 
Oslava má připomenout zásluhy sv. Václava o vznik Českého státu a podpořit sjednocující 
snahy československého národa v  této době. Z  úst  obyvatel zní po  celém státě hymnus 
k patronu české země na ochranu mladé republiky.

Svatý Václave, vévodo české země … nedej zahynouti nám ni budoucím!

V  následujícím desetiletí zažívají slibně se rozvíjející národní vědomí i vzrůstající 
ekonomika hluboké rány. Hospodářská krize, která doléhá na naše území po r. 1929 a dle 
záznamu v  kronice z  naší obce nemizí ani  v  r. 1936, a následná ztráta podpory spojenců 
podepsáním Mnichovské dohody r. 1938 vrhají naši zemi do existenciální a morální propasti. 
Dodnes v národu rezonuje otázka: Měli jsme se bránit?

Jak dalece dokáže zajít lidské chování sobě navzájem, ukázala druhá světová válka. Začali 
jsme jezdit napravo, ale na pravé lidství jsme zapomněli. Mnozí Čechoslováci ale zůstali pevní 
ve svém přesvědčení a novým státním režimem se nenechali svést. Patřili sem i obyvatelé naší 
obce, mezi nimi starosta Březolup Ludvík Křen a místní farář P. Nevtípil. Čest jejich odvaze!

Mnoho zlého se odehrálo pod záminkou válečného stavu. Lidé byli zabíjeni, hanobeni 
a mučeni. Ještě žijí ti, kteří na sobě nesli číselnou kombinaci jako svou jedinou identitu. Byla 
mezi nimi i Židovka Irma Špundová, která  darovala kostelu dvě bronzové lampy nesoucí 
věčné světlo: „Nechť jí i dalším osmi březolupským obětem 2. SV světlo svítí a ať odpočívají 
ve svatém pokoji. Amen.“
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Hospodine, ty jsi můj pastýř. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se 
mnou. 

Nástup komunistického režimu v únoru roku 1948 odstartoval téměř další desetiletí plné 
obav. Zásahy do životů občanů byly ospravedlňovány zájmem strany o blaho státu a jeho 
lidu. Zasáhly i do nejniternějších oblastí lidského bytí. Do naděje, kterou přináší víra v Boha.

Byl-li snad někdo proti, měl možnost o  tom popřemýšlet, někdy 2  roky, někdy 20 let, 
někdo v Uherském Hradišti na samotce, někdo v uranových dolech v Jáchymově. 

Omezování svobody postihlo téměř celé obyvatelstvo. Mizela políčka, mizeli lidé, 
vytrácela se vize pozitivní budoucnosti. Pevná vůle člověka zažívala opět velkou zkoušku: 
přežít, nezradit, zůstat člověkem. Pro sebe, i pro ty druhé.

Učiň mě, Pane, nástrojem: Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy 
snáším, ať smírem spojuji, kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Mikulášek, Oldřich: 
Tráva (zkráceno, 1963) 

S koncem 50. let 20. století se naše země znovu nadechuje. Zjišťujeme, že totalitní režim 
vedle šíření strachu rozpoutává také tajný společenský život, ve kterém se vzájemně podporují 
a vzájemně vzdělávají fi lozofové, politici, vědci různých oborů a kněží. Nový nádech zažívá 
také katolická církev, která v kostelích nahrazuje latinu národními jazyky. Po II. vatikánském 
koncilu se tak z našeho kostela line čeština a věřící stojí během mše tváří v tvář svému knězi.

Šíření demokratických snah a reforem vrcholí rokem 1968. Rokem zásadním pro naši 
historii, rokem nepochopeným. Druhé místo v soutěži Zlatý slavík v kategorii píseň roku 
1968, vyhrává píseň Modlitba pro Martu.

Svobodná, silná, mladá, krásná, vonná
je tráva, sestra moje!
A roste třeba na střechách,
však roste!
A nebojí se, nemá strach
žít krupobitím pocuchaná
či mrazem umírati vstoje.

Zdravím tě, trávo,
jež vše přerůstáš.
kdyby i botou
krutou zdupali tě,
ty musíš vstát a žít
a růst…

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.

Z oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil
jak květy mráz, jak mráz.
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Vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, avšak počkáš si dalších 30 let. Zatím budeš: 
Zdravit svého druha: „Soudruhu!“ Čekat fronty na zboží a nakupovat v  Tuzexu za bony. 
Vyjíždět za hranice zásadně na výjezdní doložku. Zvelebovat své okolí zadarmo. Jako možný 
nepřítel státu budeš doprovázen stínem příslušníka Státní bezpečnosti. Pokud jsi farář, 
nebudeš sloužit mši mimo svou farnost bez povolení církevního tajemníka. Namísto ke křtu 
přineseš své dítě na vítání občánků. Namísto prvního svatého přijímání složíš pionýrský slib. 
Namísto darů Ducha Svatého při svátosti biřmování si půjdeš pro občanský průkaz. Slavnost 
Božího Těla si nahradíš pochodem na 1. máje. Kázání o věčném životu vyměníš za stranické 
projevy a vidinu beztřídní společnosti.

Československo zažívá svou již třetí emigrační vlnu během jednoho století. V této době 
si na blízkém Velehradě tisíce lidí připomínají 1100 let od smrti sv.  Metoděje, jenž spolu 
s bratrem také putoval a šířil víru a vzdělanost. Velehradská pouť roku 1985 se tak proměňuje 
v  celonárodní manifestaci proti totalitnímu režimu. Církev v  tomto dlouhotrvajícím 
normování vyhlašuje desetiletí duchovní obnovy.

Proměňuje se také naše farnost. Kromě toho, že se od r. 1980, tedy již 38 let scházíme na 
nedělní mši svatou v 10:30 hodin, zde také vzniká nové hudební těleso – schola.

Anežko přemilá, Tvá země spanilá v míru chce pokojně žít, svou mocnou přímluvou ochraňuj 
zemi svou.

Dne 12. 11. 1989 byla Anežka Přemyslovna, Anežka Česká, patronka naší země, prohlášena 
za svatou. Pamětníci dodnes vzpomínají, jak neuvěřitelné a nákladné bylo zúčastnit se této 
události ve Vatikánu, přesto dorazilo deset tisíc věřících. Dle slov papeže Jana Pavla II. Anežka 
znovu spojila československé obyvatelstvo roztroušené po celém světě. 

Prvního ledna roku 1993 se naplnila slova Jana Amose Komenského. Vláda se vrátila do 
rukou svobodného lidu. 

Chválím Tě, země má! Dej vláhu rostlinám. Dej ptákům pít. Prosím svou přízeň dej i nám. 
Dej mír a klid.

Rok 2000 otevírá dveře novému tisíciletí. Je to rok milénia Ježíšova narození. Pro katolické 
křesťany rok velkých milostí s poukázáním na možnost odpuštění trestů a nových začátků. 
Také Česká republika vstupuje do nového období. Roku 2004 se stává součástí Evropské unie, 
čímž získává nové povinnosti, ale také možnosti vnitřního růstu. 

Chválen buď, Pane, naděje práh, nabízíš sílu, zaháníš strach, svěřujem ti svůj příští čas, 
Cesto, Pravdo, Živote náš! 

Dnes je Česká republika součástí mezinárodního trhu, slaví světové úspěchy na poli 
vědeckém, jejím obyvatelům je umožněno spravovat svou zem i cestovat za hranice svého 
státu. Každý občan je chráněn Listinou základních práv a svobod. Česká republika žije 
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v míru a je 27. nejlépe rozvíjející se zemí na světě v oblasti  dlouhého a zdravého života, 
přístupu ke vzdělání a životního standardu. V Hymnu milosrdenství, který v pořadu zazněl, 
jsme uslyšeli slova Misericordes sicut Pater, což v překladu znamená „milosrdní jako Otec“. 
Nebuďme lhostejní a i my zůstávejme v důvěře a vděčnosti soucitní, milosrdní, lidští. Neboť 
my jsme minulost – přítomnost – budoucnost!

On nám dává sílu, předávejme ji bližním. On je láska, nad ničím nezoufá a všechno vydrží.

Vznik Československé republiky přinesl změnu státního zřízení a nové možnosti pro její 
obyvatelstvo. Republika však během svého stoletého trvání demokratické smýšlení ztrácela 
a znovu nalézala. Současná svoboda (ve všem) se zdá být samozřejmá, aby však zůstala 
zachována, vyžaduje zodpovědné chování každého z nás. 

Při modlitbě za vlast jsme poděkovali za svobodu a mír v naší zemi a společně také poprosili 
za mír a svobodu pro Českou a Slovenskou republiku na dalších 100 let jejich trvání…

Děkujeme ti za naše předky, kterým nebyla tato země lhostejná, kteří vydali své síly nebo 
dokonce život pro její svobodu a rozvoj.

Děkujeme ti za možnost být mezi svými blízkými a sdílet s nimi lásku, pochopení a přijetí.

Ať Bůh žehná této zemi, ať žehná a provází ty, kteří usilují o pravdu, právo a ochranu 
základních lidských hodnot.

Jménem tvůrců pořadu i jménem účinkujících děkuji vám všem, kteří jste měli potřebu 
přijít zavzpomínat na historické okamžiky našeho státu – spolu s nimi také zazněly dějinné 
momenty naší obce a Římskokatolické farnosti Březolupy.

Lucie Křižková

Občané z Březolup ve světové válce: III. část
1. Úvod:
Tímto článkem navazuji na vyprávění v  Březolupském zpravodaji z prosince 2013 

a června 2014 o našich předcích, kteří se zúčastnili bojů za světové války v letech 1914 až 
1918. Informace uvedené v tomto článku jsem získal vlastním studiem a četbou historic-
kých knih a jiných materiálů. 

2. Všeobecné informace:
Článek nemá ambice vstoupit do odborné diskuse na toto téma, k tomu nemám po-

třebné vzdělání v daném oboru. Při příležitosti stého výročí této války vyšla celá řad publi-
kací a to nejen k problematice legionářů. Zájemci o tuto problematiku si je můžou zapůjčit 
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v knihovně, případně koupit a po přečtení si udělat svůj úsudek. Taktéž se u příležitosti 
výročí této války objevilo mnoho dokumentárních televizních pořadů, které taky hodně 
vypovídají o životě na frontě i v zázemí. 

Já v článku, stejně jako minule, uvedu několik informací, které mají přímou vazbu na 
naše rodáky, kteří v této válce bojovali. Pokud někdo ve vytvořeném seznamu svého předka 
nenajde, ale ví, že legionářem byl, rád si své informace doplním, a až „přijde jejich čas“ 
určitě je využiju.

3. Legionáři z obce Březolupy:
V době demokracie, tj. v době po vzniku Československa v roce 1918 a následně po 

“sametové“ revoluci v  roce 1989 byli legionáři někdy možná až nekriticky glorifi kováni. 
Naopak v době totalit za II. světové války a vlády komunistů byli o to více perzekuováni 
a informace o nich byly minimální. 

A samozřejmě to neměli lehké ani v průběhu I. světové války. Jak je všeobecně známo, 
československé legie se formovaly z válečných zajatců. Legionáři byli často využíváni k prů-
zkumné činnosti, nebo i k přesvědčování rakouských vojáků, svých krajanů, k přeběhnutí 
na „jejich“ stranu. A taktéž často byli při této činnosti chyceni a jako váleční zběhové pro vý-
strahu popraveni, většinou oběšením. Takže vstup do legií byl odvážným činem a ne každý 
k němu našel odvahu. Já však chápu a neodsuzuji ani ty, co zůstali v zajateckých táborech až 
do konce války, protože již sama přímá účast při bojích na frontě musela být silně traumati-
zujícím zážitkem. O tom svědčí i skutečnost, že jen málo z těch, kteří se vrátili z této války, 
o prožitých událostech dokázalo nebo chtělo mluvit se svými blízkými.

Celkem se mně prozatím podařilo v různých pramenech dopátrat 57 legionářů s vazbou 
na naši obec. Ta je různá, někdy se v naší vesnici narodili, jindy se do ní přiženili a někdy 
v ní jenom určitý čas bydleli. 

Problém se zařazením ke správné obci je stejný jako u padlých. Logické by bylo vzít 
jako rozhodující bydliště v době odchodu na frontu. Někdy sice daný voják ve vesnici sice 
bydlel, ale neměl v ní domovské právo, které se v této době nepřidělovalo tak snadno jako 
v současnosti. Z výše uvedených důvodů ponechám v seznamu prozatím všechny zjištěné 
legionáře a časem budu seznam upřesňovat a doplňovat. 

Je škoda, že nikdo nevytvořil v době po ukončení války přehled legionářů. V této době 
by to byl jistě úkol snadnější než teď po sto letech. Ale bohužel jsem ho zatím nikde neob-
jevil, a tak jsem seznam legionářů z Březolup vytvořil sám a je jako příloha tohoto článku 
taktéž ve zpravodaji. Podrobný přehled všech prozatím zjištěných údajů, (např. bydliště, 
přesné datum narození, jména rodičů, datum svatby a údaje o nevěstě, jména dětí a jiné) 
mám uložen u sebe a budu ho průběžně aktualizovat.

Zpracovaný seznam obsahuje celkem čtyřicet jedna příjmení. Z nich většina přetrva-
la v Březolupech do dnešních dnů, takže mezi námi určitě žijí potomci těchto statečných 
mužů. Pokud není v tabulce některý údaj vyplněn, tak ho prozatím neznám, nebo je nejistý 
(např. v případě více osob stejného příjmení u hodně četných příjmení v obci).  

Dvacet z celkového počtu padesáti sedmi zjištěných bylo uvedeno ve všech třech hlav-
ních zdrojích, které jsem měl k dispozici.  Publikaci: Českoslovenští legionáři – rodáci a ob-
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čané okresu Uherské Hradiště 1914-1920, kterou vydal Moravský zemský archív v Brně, 
Státní okresní archív Uherské Hradiště v roce 2004. Dále seznam legionářů v knize: Kroni-
ka obce Březolupy do roku 1918, kterou vydal Obecní úřad Březolupy v roce 2001. Třetím 
zdrojem byl soupis legionářů, který mně zprostředkoval pan Korábečný a které o našich 
legionářích zjistil pan Zavadil.  

4. Závěr:
Předchozím textem, který je třetí částí vyprávění o této historické události, uzavírám 

prozatím své bádání. Její zveřejnění jsem si nakonec, v rozporu s původním záměrem, po-
nechal až těsně po stém výročí založení naší republiky. Podíl legionářů, kteří bojovali na 
téměř všech frontách světové války, na jejím vzniku byl velmi výrazný.

V roce 2016 byla vydána Obcí Topolná kniha „Velká válka – Osudy topolských obča-
nů – vojáků v 1. světové válce“. Tato je pro mě inspirací a někdy v budoucnosti, třeba při 
dalším „kulatém“ výročí této události bych podobnou publikaci o našich občanech rád 
zpracoval. Využiji nejen své články a další neuvedené informace, ale rád získám i další 
pro mě nové zdroje. Jedním z nich je třeba deník Vincence Michálka, který si vedl již od 
svého odvodu na vojnu v dubnu roku 1914, a jehož opis mně poskytla rodina Hanáčkova. 
Jestli má někdo další z Březolup obdobné materiály, rád si je půjčím a naskenuji pro další 
využití.  

Na webových stránkách obce: www.brezolupy.cz jsou uloženy všechny nejen moje člán-
ky s historickou tématikou v záložce HISTORIE. Pomalu jich přibývá a je možné si je na 
tomto místě kdykoliv přečíst, nebo je využít pro své bádání.  

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

p.č. příjmení jméno místo 
legie

č.p. 
narození

rok 
narození poznámka

1 Ambruz Bedřich Rusko 121 1891  
2 Ambruz Ferdinand Itálie 121 1894  
3 Andrýsek Josef Itálie 10 1896  
4 Blažek Ludvík Rusko 73 1893 byl v zajetí v Rusku
5 Bohuňovský Ferdinand Rusko      
6 Dohnal Alois Rusko 215 1896  
7 Dohnálek Jaroslav ?     byl v zajetí v Rusku
8 Dýšek Vincenc Itálie     byl v zajetí v Itálii
9 Fajgara Josef ?     byl v zajetí v Rusku

10 Hanáček Vilém ?     byl v zajetí v Rusku
11 Hobl Vladimír Rusko 97 1883  
12 Hoferek Antonín Rusko 64 1884  
13 Hoferek František Rusko 151 1891 byl v zajetí v Rusku
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14 Hoferek Jan Rusko 64 1891  
15 Hoferek Josef Itálie 81 1881  
16 Hoferek Josef Rusko 151 1885 byl v zajetí v Rusku
17 Horák Vincenc Rusko 26 1883  
18 Hrabica Alois ?     byl v zajetí v Rusku
19 Hrbáček Tomáš Rusko 37 1889  
20 Hrbáček Tomáš Rusko 189 1892  
21 Hubáček Ferdinand Itálie     v zajetí v Itálii
22 Hubáček Ludvík Rusko 33 1889 byl v zajetí v Rusku
23 Juřena Josef Rusko 163 1892 byl v zajetí v Rusku
24 Kadlec František Itálie 125 1886 v zajetí v Itálii
25 Knap Jan Rusko 138 1889  
26 Kolařík Alois Rusko   1896 byl v zajetí v Itálii
27 Kolařík Petr Rusko     byl v zajetí v Rusku
28 Krejčiřík Metoděj Rusko 19 1886  
29 Křen Ferdinand Itálie     byl v zajetí v Itálii
30 Křen František Itálie     byl v zajetí v Itálii
31 Křen Josef ? 95 1877  
32 Křen Josef Francie 95 1898  
33 Lapčík Ludvík Rusko      
34 Lysoněk František Itálie     byl v zajetí v Itálii
35 Mezírka Břetislav Rusko     byl v zajetí v Rusku
36 Michálek Alois ?     byl v zajetí v Rusku
37 Michálek Vincenc Itálie 185 1893  
38 Mlýnek Leopold Rusko 130 1891  
39 Nevěřil Josef Rusko     byl v zajetí v Rusku
40 Oršulák František Itálie   1899  
41 Oršulák Josef ?      
42 Otépka Jindřich Rusko 80 1884  
43 Pastyřík František ?     byl v zajetí v Rusku
44 Pastyřík Ignác Rusko 131 1882  
45 Řeháček Vladimír Rusko 170 1891 byl v zajetí v Rusku
46 Řezníček František Itálie 20 1895  

p.č. příjmení jméno místo 
legie

č.p. 
narození

rok 
narození poznámka
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47 Sklenář Ignác ?     byl v zajetí v Rusku
48 Soukup František Itálie 152 1888 byl v zajetí v Itálii
49 Stýblo Josef Rusko     byl v zajetí v Rusku
50 Svoboda František Itálie 55 1898 byl v zajetí v Itálii
51 Svoboda Josef ? 204 1897  
52 Svoboda Karel Rusko 136 1890  
53 Škráček Tomáš Rusko 105 1895 byl v zajetí v Itálii
54 Talaš Alois Rusko 125 1894 byl v zajetí v Rusku
55 Tomek Alois Itálie 142 1898 byl v zajetí v Itálii
56 Vrzal Josef Rusko 5 1882  
57 Zemánek Josef Rusko 126 1889 byl v zajetí v Rusku

p.č. příjmení jméno místo 
legie

č.p. 
narození

rok 
narození poznámka

Zahájení školního roku 2018/2019 se od jiných let lišilo. Nebylo společné v hale, ale 
v jednotlivých třídách školy. 

Škola má dvě části. Základní školu tvoří 183 žáků v devíti třídách. Kromě žáků 
z Březolup navštěvují základní školu, žáci ze Svárova, Šarov, Bohuslavic u Zlína, Březni-
ce, Částkova a 1 žák z Nedachlebic. Druhou částí je mateřská škola s 69 dětmi ve třech 
třídách. 

1. a 2. třída jsou v budově mateřské školy, ostatní třídy se nachází v hlavní budově 
školy. 

Žáci školy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího plánu „Škola pro život“. Osno-
vy jednotlivých předmětů jsou doplněny výukovými programy, přednáškami, exkurze-
mi, soutěžemi apod. 

Složení tříd:
1. třída - třídní učitelkou je Mgr. Yvona  Kolůchová, počet žáků je 20 
2. třída - třídní učitelkou je Mgr. Blanka Zábojníková, počet žáků je 19
3. třída - třídní učitelkou je Mgr. Hana Hubáčková, počet žáků je 19
4. třída - třídní učitelkou je Mgr. Hana Stiglerová, počet žáků je 18 
5. třída  - třídní učitelkou je Mgr. Kristýna Malíková, počet žáků je 22
6. třída - třídní učitelkou je Mgr. Kateřina Zetíková, počet žáků je 23
7. třída - třídní učitelkou je Mgr. Eva Novotná počet žáků je 23
8. třída - třídní učitelkou je Mgr. Jana Otrhálková, počet žáků je 17
9. třída - třídní učitelkou je Mgr. Radmila Mikulincová, počet žáků je 23

Činnost žáků naší školy
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Na konci minulého školního roku skončila na naší škole paní učitelka Mgr. Věra 
Gřešáková a místo ní nastoupila paní učitelka Mgr. Kateřina Zetíková, která na naší 
škole vyučuje český jazyk, dějepis, tělesnou výchovu a výtvarnou výchovu. Bez třídnic-
tví je paní učitelka Mgr. Pavla Matulíková.

Výchovnou poradkyní je opět paní učitelka Mgr. Radmila Mikulincová, metodikem 
prevence je paní učitelka Mgr. Eva Novotná a dyslektickou asistentkou paní učitelka 
Mgr. Blanka Zábojníková. Funkci školního psychologa zastává Mgr. Věra Pospíšilová. 

Školní družinu tvoří dvě oddělení, jedno vede paní vychovatelka Bc. Aneta Barto-
šová a druhé oddělení má Mgr. Jana Miklová.

V mateřské škole tvoří pedagogický sbor paní vedoucí učitelka Dagmar Zatlouka-
lová, paní učitelky Jitka Mizerová, Markéta Bartošíková, Kateřina Dostálková, Lucie 
Homolková a Jitka Kavková. Asistentkou pedagoga je Alena Lekešová.

Mezi správními zaměstnanci a zaměstnanci kuchyně ke změnám nedošlo. O chod 
budovy ZŠ se opět postará pan školník Stanislav Hanáček, o úklid paní Marie Křižková 
a Ludmila Říhová. O chod budovy MŠ pečuje paní Marcela Kalašová. O stravování ve 
školní jídelně se stará paní Dagmar Čejková, jídla budou připravovat paní kuchařky 
Marie Juřenová, Pavla Stodolová a Dag-
mar Truclová, v mateřské škole paní Jitka 
Omelková a Marie Křižková.

Za provoz haly, ve které probíhají hodi-
ny tělesné výchovy, zodpovídá paní Radka 
Petříková.

Žáci 2. a 3. ročníku zahájili plavecký 
výcvik. Žáci 4. ročníku absolvovali výu-
ku dopravní výchovy na dopravním hřišti 
v Uherském Hradišti. Pro žáky 5. - 8. roč-
níku připravili vyučující společně se žáky 
9. ročníku školní kolo dopravní soutěže. 

Naše škola se zapojila do projektu 
Slováckého muzea: ,,Jak se lidé odívali“.  
Žáci 4. až 8. ročníku navštívili Památník 
Velké Moravy, Národopisnou expozici 
v  hlavní budově muzea a Galerii Slo-
váckého muzea. Zde vyslechli přednáš-
ky o  zpracování textilií a vývoji oděvu 
v období 8. a 9. století, navštívili expozici 
lidového oděvu na konci 19. a začátku 
20. století - kroj a jeho části a varianty, 
prohlédli si díla -  pohled na lidový oděv 
očima regionálních umělců. Žáci se za-
pojili i do praktické činnosti - práce ve 
zpracovatelské dílně (barvení látky, šití 
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krojované postavičky, kresba krojo-
vané postavy). Každá třída navštívila 
muzeum třikrát.

Žáci 9. ročníku navštívili Tech-
nický jarmark. Záměrem této akce je 
zvýšit motivaci žáků ke studiu tech-
nických oborů. Žákům bylo předsta-
veno konkrétní pracovní prostředí 
v Mesitu. 

Všichni žáci školy absolvovali vý-
ukový program společnosti Seiferos – 
život dravců a sov. Během programu 
vyslechli výklad o životě dravců a sov, 
sledovali letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu.

Žáci 9. ročníku se zapojili do projektu Dílny. Každý měsíc vyjedou na celé dopo-
ledne na Gymnáziu a SOŠ do Uherského Hradiště, kde v truhlářské dílně tvoří pod 
vedením kvalifi kovaného učitele výrobek. 

Další akce, kterých se žáci účastnili, byly návštěva knihovny v Uherském Hradišti 
a Skanzenu na Modré. Zde si prohlédli expozici zástupců největších a nejjedovatějších 
hadů, rozmanité druhy pralesních a pouštních ještěrů a ještěrek. Na vlastní oči viděli 
ve svém domovském prostředí obrovskou anakondu, nádherné krajty, pestré hrozný-
še, dospělého kajmana, plivající kobru, několik druhů varanů, chameleony, kajmanku 
dravou, pavouky, štíry a žáby. Viděli také Mangusty trpasličí. Žáci 8. a 9. ročníku měli 
exkurze do Letu Kunovice.

Ze soutěží, které se uskutečnily v tomto 1. čtvrtletí školního roku, to byl přírodo-
vědný klokan. Žák naší školy byl v okresním měřítku na 3. místě. Dále se uskutečnilo 
školní kolo soutěže Bobřík informatiky. 

V rámci hudební výchovy navštívili žáci výchovné koncerty v Kongresovém centru 
Zlín. Do hodin anglického jazyka přichází jednou za měsíc rodilá mluvčí. Hlavním 

cílem je dát dětem možnost komu-
nikovat s někým, kdo nemluví jejich 
rodnou řečí, tudíž bez možností úni-
ků do českého jazyka.

U žáků 2. a 6. ročníku proběhl vý-
ukový program požární prevence Ha-
sík. Všichni žáci školy postupně absol-
vují výukový program Etická výchova. 
V měsíci listopadu proběhl podzimní 
sběr papíru. Žáci 5. – 8. ročníku prošli 
kurzem zdravovědy. Žákyně střední 
zdravotní školy s nimi prošly nejdůle-
žitější praktické úkony první pomoci. 
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Žáci školy se zúčastnili soutěže Zlín-
ský vorvaň, kde změřili své síly v netra-
dičních sportovních disciplínách s dal-
šími školami nejen Zlínského kraje, ale 
i slovenského města Púchov.

Po celý školní rok hrajeme školní fl or-
balovou ligu v Uherském Hradišti. Soutěž 
se jmenuje ŽA-LI-FLO. Hrajeme kategorii 
mladší žáci (6. a 7. třída). Naši žáci se zú-
častnili i fl orbalových turnajů. Starší žáci 
(6. – 9. třída) hráli v Uherském Hradišti, 
mladší žáci (1. stupeň) v Kunovicích.

Žáci 9. ročníku začali s nácvikem po-
lonézy, kterou můžete zhlédnout na spole-
čenském večírku rodičů v lednu. Všichni 
žáci školy se pilně připravují na vánoční 
jarmark (vystoupení, vlastnoručně vyro-
bené výrobky). Žáci 8. a 9. ročníku budou 
psát školní kolo olympiády z českého ja-
zyka a dějepisu.

Mgr. Miroslava Chlachulová 
a Mgr. Eva Novotná
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Děkujeme Mikulášovi, andělovi a čertovi, že na nás nezapomněli ani tento rok. Příští rok 
zase nashledanou se těší MS ČČK BŘEZOLUPY.

Výbor místní skupiny Červeného kříže uspořádal 2. 12. 2018 již tradiční diskotéku 
s nadílkou od svatého Mikuláše. Tuto akci dělají jeho členky již několik desítek let. 

Zrenovovaný interiér haly vítal malé i velké účastníky příjemným teplem, lesklou 
podlahou a předmikulášským napětím. Členky výboru připravily kromě dárků i občerst-
vení minerálkou pro malé a kávou či čajem pro velké. Reprodukovaná hudba rozproudila 
temperament dětí tancem a pohybem. I ti malí se točili dokolečka jako o závod. Nevadilo 
ani chvilkové zakolísání či drobné pády na zem. V mezičase probíhaly různé hry.

V 16 hodin se objevil svatý Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Odvážnější děti před-
nesly Mikulášovi básničku nebo zazpívaly písničku a odměnou jim byly drobné čokolá-
dové fi gurky a potlesk všech přítomných. Nevadila ani malá zakolísání v textu či výpadek 
paměti, kdy při písničce „nevěděly jak je to dál“. Všechny byly odměněny alespoň za od-
vahu projevu před publikem. Pak naděloval svatý Mikuláš s andělem u všech stolků, kde 
seděly děti s rodiči a prarodiči. Březolupské děti musely být neobyčejně hodné, protože 
velký pytel, který čert táhl za sebou, byl prázdný a žádné dítě nebylo do něho vhozeno. Po 
obchůzce nadpřirozených bytostí pokračovala zábava dále.

Krásné odpoledne končilo až po 17. hodině a malým i starším se velmi líbilo. I když záhadu, 
kdo byl v kostýmu svatého Mikuláše a čerta, nerozluštila ani „pátrací skupina  Klubu důchodců“.

Po takovém rozpohybování spaly děti „jakoby je do vody hodil!“ Ani čert děti nevy-
lekal, asi neměl tak strašlivý vzhled, jaký vidíme v televizních zprávách z vánočních trhů.

     Mnohonásobné díky za čas a práci pro malé i velké, za udržení tradic a v neposlední 
řadě za krásně prožité odpoledne patří všem, kdo se na diskotéce podíleli.

Díky vám za vše od dětí, rodičů a prarodičů. 
MUDr. Anna Otrhálková

Mikulášská diskotéka
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Březolupská knihovna
Letošní rok už kvapem spěje do svého cíle a my jsme opět v období, kdy na poslední 

chvíli pečeme vánoční cukroví a sháníme vánoční dárky pro své blízké. Můžete jim darovat 
třeba pěknou, zajímavou, zábavnou, dobrodružnou …. jednoduše knihu, která Vaše blízké 
potěší. Pamatujte, že vhodnou knihu najdete pro každého, stačí jen dotyčného trochu znát 
a sáhnout po té správné. Knihou jako dárkem dáváte totiž mnohem více než jen věc. Dáváte 
dobrodružství, vědění, radost, příjemně strávené chvíle a při tom Vás to nijak fi nančně ne-
zruinuje. Kniha je dárek, který můžete otevírat znovu a znovu. A jednou z praktických věcí 
je, že ji pod stromeček velmi snadno zabalíte, není to žádný „měkkouš“ 

Milí čtenáři, všem Vám přeji krásné a pohodové Vánoce a v nadcházejícím roce Vám 
přeji hodně, spokojenosti, krásných zážitků a hlavně pevné zdraví.

Pro úplnost jen upozorňuji, že v  pátek 28. 12. 2018 bude knihovna uzavřena. 
I v roce 2019 se na vás budu těšit ve stejnou otevírací dobu jako doposud, a to v úterý 
a v pátek vždy od 15.00 do 18.00 hodin (v zimním období pátky jen do 17.00 hodin).

Olga Rosíková, knihovnice

Podzimní putování po altánech
V pátek 28. září 2018, na svaté-

ho Václava, se konal již třetí ročník 
Putování po turistických altánech, 
které jsou v blízkém okolí naší obce. 
Procházka vedla z centra obce k al-
tánu „Nový dvůr“, přes Chrástka, 
kolem rybníka, cílem putování byl 
nejnovější altán směrem ke Zlá-
manci – altán „Jezero“. Cestou se 
přidávali další účastníci a v cíli už nás bylo rovných třicet. 

Počasí bylo předpisové, trasa nenáročná a na závěr bylo v cíli připraveno ohniště, kde 
byla možnost opéct si špekáček, posedět a vychutnat si zbytek krásného podzimního dne 
s letními teplotami. Organizátorům děkujeme.

Martina Urbancová, aktivní účastnice pochodu
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nás bylo rovných třicet

CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY POŘÁDÁ
PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA HRAD ŠAROV

v neděli 30.12.2018
Společný odchod od zámku ve 13:00 hod.

Na místě proběhne předsilvestrovské setkání občanů Březolup, Svárova, Zlámance a Šarov.
S sebou teplé oblečení, dostatek tekutin a dobrou náladu 

CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY POŘÁDÁ
PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA HRAD ŠAROV

v neděli 30.12.2018
Společný odchod od zámku ve 13:00 hod.

Na místě proběhne předsilvestrovské setkání občanů Březolup, Svárova, Zlámance a Šarov.
S sebou teplé oblečení, dostatek tekutin a dobrou náladu 
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SDH Březolupy
Vážení spoluobčané Březolup,
zanedlouho to budou již dva roky od doby, co náš hasičský sbor dostal druhý dech. 

V dřívějších letech sbor samozřejmě také fungoval, avšak ne tak výrazně. Dříve členové 
pravidelně trénovali požární útok, účastnili se závodů a také se věnovali výchově ha-
sičské omladiny. Nicméně po čase tato činnost utichla až na úroveň nezbytně nutnou 
k udržení spolku.

V pozici starosty tohoto spolku se setkávám s otázkou, jak to s hasiči vlastně je. Dva 
roky nejsou tak dlouhá doba, ale troufám si říci, že jsme společnou pílí a vzájemnou 
podporou nastoupili do vlaku, který nás veze spolehlivě kupředu. I přes počáteční ne-
shody jedeme dál, drží nás dobrý úmysl, snad vydrží.

Když se tak ohlížím nazpět, za opětovný start vděčíme obecnímu úřadu, kdy za-
stupitelstvo ze zákonné povinnosti udržet hasičskou techniku v pohotovosti rozhodlo 
o  investici do rekonstrukce tehdejší CAS Škoda 706 RTHP. Cenové nabídky rekon-
strukce vozu však šplhaly do astronomických částek, a tímto došlo postupně k rozhod-
nutí o nákupu starší, ale již moderní cisternové automobilové stříkačky. Řešení této 
záležitosti se táhlo téměř rok, kdy se mu plně věnovali jak členové sboru, tak členové 
obecního zastupitelstva. CAS (= cisternová automobilová stříkačka) se podařilo zdárně 
přivézt před konáním slováckých hodů loňského roku. 

Mým původním záměrem bylo vyjmenovat veškerou činnost jak za rok 2017, tak 
i 2018, ale událostí je opravdu tolik, že 
by se text stal prakticky nezajímavým. 
Zmíním tedy pouze to, co považujeme 
za stěžejní. Dovolte mi, abych vám tím-
to článkem přiblížil, co se u nás děje.

Ač nepěkný trend dnešní doby, je 
tomu tak - bez peněz se člověk nikde ne-
pohne - v soukromém životě a bohužel 
ani v dobrovolném spolku, proto jednou 
z počátečních akcí bylo oslovení březo-
lupských podnikatelů. Mělo úspěch. 
Návrat hasičů oslovené natolik nadchl, 
že nám jejich štědré dary během uply-
nulých dvou let umožnily nákup mnoha 
věcí. Patří mezi ně například tři vycház-
kové slavnostní obleky pro členy výboru 
v  nemalé hodnotě, několik pracovních 
stejnokrojů PS2, trička pro všechny do-
spělé i mladé hasiče, nákup kuchyňské 
linky, návrh nového symbolu sboru, 
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prapor a další. Rád bych jménem sboru všem našim sponzorům poděkoval a ujistil je, 
že jejich dary mají správné využití.

Některé akce nám pomáhají získat fi nance vlastní silou. K prodeji občerstvení na 
moto-burze se přidal již pravidelný jarní a podzimní sběr kovového odpadu a druhým 
rokem neopomenutelné pořádání hodů, které od nás vyžaduje velkou přípravu a orga-
nizaci.

Za obětavou pomoc a darování soukromého času pro sbor děkuji všem členům sbo-
ru. A také všem, kteří nás psychicky podrželi a jakkoli přidali ruku k dílu. Společná 
týmová práce nám kolikrát dala víc, než samotný výdělek. Mám na mysli pomoc při 
rozbíhající se vnitřní rekonstrukci hasičárny, sběru textilu, úklidu životního prostředí 
při akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, při akcích pro veřejnost a technické pomoci 
v obci, při společném darování krve, ale také při konání třídenního kurzu záchranářů, 
jehož se na začátku července účastnilo 8 členů sboru (certifi kovaná zkouška). Jedi-
nečnou událostí a jakousi odměnou za veškerou snahu pro nás bylo požehnání CAS, 
praporu a sochy sv. Floriána o letošní pouti při mši svaté a před kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie.

Další dotaz z  řad veřejnosti směřuje na požární sport. V této dříve velmi hojně 
navštěvované a také velmi úspěšně absolvované činnosti dnes bohužel nejsme schopni 
pokračovat. Dva naši stateční členové nás však reprezentovali na závodech jednotlivců 
soutěže TFA  železný hasič. Alespoň malou chloubou je tým mladých hasičů, který 
v loňském roce započal trénink požárního útoku a letos od září pod novým vedením 
Oliny Křižkové také štafetu dvojic a další 
aktivity. V příštím roce plánujeme i účast 
našich prcků na závodech. Ti z vás, kteří by 
chtěli doplnit naše řady jak dospělých, tak 
mladých hasičů, a účastnit se nejen soutěží 
v  požárním sportu, neváhejte se ozvat na 
kontakt uvedený na obecních webových 
stránkách, či se za námi zastavit ve chvíli, 
kdy uvidíte pohyb kolem hasičárny a v ní. 

Doposud bylo v naší obci zvykem brát 
hasiče jako celek - sbor i výjezdovou jed-
notku dohromady, prostě hasiči. Okolnosti 
nás však nutí začít toto rozdělovat na sbor 
jakožto sdružení hasičů a na výjezdovou 
jednotku požární ochrany, o které se také 
pokusím napsat pár slov. 

I když to v  minulých letech tak nevy-
padalo, požární jednotka byla stále aktivní. 
Bohužel ale disponovala zastaralou techni-
kou, nedostatkem vybavení a také nízkou 
úrovní kvalifi kace jejích členů. Převážně 

í 
t 
y 
k 
í 
a 
h 
, 

t 
-
i 
r 
u 
é 

-
. 
-
u 
ě 



Březolupský zpravodaj

-26-

z těchto důvodů byla krajským operačním centrem povolávána minimálně, dle statistik 
průměrně jednou, maximálně dvakrát za rok. Nákup moderní CAS se stal pro chlapy 
velkým probuzením a sami od sebe se rozhodli nasbírat znalosti a zkušenosti.

Již v roce 2017 si dva členové dodělali řidičské oprávnění skupiny C, aby mohli se 
zásahovým vozem jezdit a trénovat ještě se starým trambusem, alias Matesem. Po do-
vozu nové CASky a jejího vybavení bylo samozřejmostí zaškolit všechny členy jednotky 
v obsluze.

V letošním roce se podařilo naší obci získat dotaci ze Zlínského kraje určenou na 
nákup vybavení pro hasičské jednotky. Tato jednotce zajistila šest kompletních zása-
hových obleků, motorové kalové čerpadlo, motorovou pilu, multifunkční proudnice 
a repase motorové stříkačky PS12. Setkali jsme se i s názory, že je takové vybavení pro 
obecní zásahovou jednotku zbytečné. Nicméně je ze zákona dané a nám umožní rozší-
řit škálu pokrytí krizových situací.

S přibývající technikou je nutná i kvalifi kace její obsluhy. Tři členové absolvovali 
školení strojníků, další dva velitelský kurz, řidiči zásahového vozu plní kondiční jízdy 
a průběžně získáváme znalosti a zkušenosti jak postupovat při vzniku a řešení mimo-
řádných situací.

Jako velmi pozitivní skutečnost bych rád vyzdvihnul fakt, že má březolupská po-
žární jednotka po několika letech ofi ciálního velitele, který prošel prověrkou, byl řádně 
zvolen starostou obce, absolvoval patřičný kurz a splnil veškeré podmínky pro vykoná-
vání funkce velitele požární jednotky. 

Díky aktivitě a aktuálnímu vybavení jednotky stoupla žádanost ze strany operační-
ho střediska, a tím i počet výjezdů. Za poslední dva roky na příjemné číslo devět, což je 
několikanásobně vyšší počet než dříve. Zde výraz ,,příjemné“ používám úmyslně. Ni-
koliv však proto, že bych měl radost ze zářezů výjezdů, ale proto, že jsme se vždy vrátili 
na zbrojnici se splněným účelem a bez újmy na zdraví či majetku, což tyto výjezdy činí 
předmětné a naši píli plnohodnotnou.

Dobré jméno si musíme teprve zasloužit. Věřím, že jsme na dobré cestě. Jménem 
Sboru dobrovolných hasičů Březolupy přejeme všem obyvatelům Březolup poklidné 
Vánoce bez nutné návštěvy hasičské techniky.

Za sbor dobrovolných hasičů, starosta a jednatel, Jaroslav Šuranský
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ZAHRÁDKÁŘ
Zahrada v zimě spí, zahrádkář nikoli. Ani v době, kdy zahrádka odpočívá přikrytá sněhovou 
pokrývkou, zahrádkář nelení. Plánuje, studuje, nakupuje a provádí údržbu svých strojů.
Čas na inspiraci a nové plány. Mrazivé zimní dny jsou vhodné na plány pro příští sezónu: co, 
kam zasít, jaké koupit sazenice, co nového na zahrádce vyzkoušet. I pro zkušené zahrádkáře 
je zima čas na doplnění informací a seznámení se s novými trendy. Možná se pod vánočním 
stromečkem objeví nějaká nová kniha s nápady a radami pro zahrádkáře. Teď je ten čas, kdy 
si ji v klidu přečíst.
Stroje a nářadí – stačí údržba nebo využijete mimosezónních slev?
Jak je na tom vaše sekačka na trávu, motorová pila nebo křovinořez? Bude stačit pravidelná 
údržba nebo je čas na změnu? Zima je obdobím, kdy spousta hobby marketů zlevňuje, proto-
že je zájem o zahradní techniku všeobecně menší než v průběhu jara a léta. Moudrý zahradník 
toho využije. V předjaří je správná chvíle i na nákup semen a nových stromků, které budeme 
na jaře sázet. Ve sklepě by měly přečkat s minimální péčí.
I na zahrádce je občas potřeba něco udělat.
Sněhová pokrývka sice vypadá romanticky a působí výborně jako izolační vrstva pro rostliny 
v zemi, může ale poškodit stromy, zvlášť ty slabší. Pod tíhou napadaného sněhu se větve ohý-
bají a můžou se i zlomit, jestliže nezasáhnete. Setřeste sníh z větví dříve, než větve popraskají, 
nebo sníh ztvrdne vícenásobným táním a opětovným zamrzáním.
Jestli přijdou silnější mrazy, je lépe trvalky na zahradě zakrýt větvemi smrku nebo jedle. Smrk 
má výhodu, že při oteplení opadá a větve rostlině nebrání v přísunu tepla i světla, jedli musíme 
na jaře odstranit. K rostlinám můžeme nahrnout i opadané listí.
Nezapomeňte na ptáčky pomocníčky.
Hodně ptáků, kteří u nás přezimují, nám jsou v  zahradě užiteční. Proto na ně pamatujte 
a v zimě jim dejte něco do krmítka, hlavně semena slunečnice, máku, salátu, prosa a řepky. 
Dobrý je také semenec. Můžeme přidat trošku strouhané mrkve nebo kousek ovoce. Sýkor-
kám volně zavěšujeme uvařený studený lůj. K uhašení žízně stačí ptákům sníh, vodu jim do 
krmítka nikdy nedávejte. Ptáci se totiž rádi koupou a to by pro ně v době mrazů bylo fatální.

Váš přítel zahrádkář, Zdroj:www.mirdo.cz

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je ve čtvrtek 20. 3. 2019, předpokládaný termín vydání pak 3. 4. 2019. 
Příspěvky posílejte nejlépe v el. podobě ( formát .doc, .rtf, .txt, .jpg, .pdf, ...  ) na adresu obec@brezolupy.cz.

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
Šéfredaktor: Věra Polášková, vera.polaskova@seznam.cz

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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25.01. 22.02. 22.03. 19.04.
31.05. 28.06. 26.07. 23.08.
20.09. 18.10. 29.11. 28.12.

PYTLOVÝ SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU OD RODINNÝCH DOMŮ
PLASTY a PAPÍR (od 7:00 hodin – vždy při posledním svozu popelnic v měsíci)

19.4. -  svoz tříděného odpadu 
v pátek, i když je státní svátek
28.12. -  svoz tříděného odpadu po 
vánocích bude mimořádně v sobotu

TS Zlínsko – vývoz popelnic v roce 2019
11.1. 25.1. 8.2. 22.2. 8.3. 22.3. 5.4. 19.4. 3.5. 17.5.
31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10.

18.10. 1.11. 15.11. 29.11. 13.12. 28.12.        

SBĚRNÝ  DVŮR  2019
AREÁL PODZÁMČÍ

OTEVÍRACÍ DOBA V SOBOTU:   08.00 - 10.30  hod.
Po ukončení sběrného dvora lze bezplatně, po předchozí domluvě s obsluhou sběrného 

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 kompostoviště.

Po dobu zimního období tj. do 30.03.2019
OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU

AKCE JARNÍ ÚKLID ve sběrném dvoře

pondělí 25. března 2019  -  pátek 29. března 2019   otevřeno vždy od 15.00  – 17.00 hod.

Po jarním úklidu (od soboty 30.03.2019)
OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU  

V letním období (po dobu platnosti letního času)
tzn. pro rok 2019 v termínu:

31. března 2019 – 26. října 2019
OTEVŘENO I KAŽDOU STŘEDU

OTEVÍRACÍ DOBA VE STŘEDU:   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 
odložení stavební suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně na

skládku resp. komunitní kompostoviště
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce 
Březolupy, které se konaly 5. a 6.10.2018.

Celková účast za obec Březolupy 51,61%

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující 

strana

Hlasy

číslo název poř.
číslo příjmení, jméno, tituly abs. v %

1 Nezávislí z Březolup I. 1 Kukla Petr Ing. NK 412 12,78
1 Nezávislí z Březolup I. 2 Bařica Stanislav NK 387 12,00
1 Nezávislí z Březolup I. 6 Zůfalá Věra NK 313 9,71
1 Nezávislí z Březolup I. 3 Šohajková Barbora Mgr. NK 282 8,74
1 Nezávislí z Březolup I. 4 Špiller Martin Ing. arch. NK 262 8,12
1 Nezávislí z Březolup I. 5 Šuranský Jaroslav NK 200 6,20
2 KDU-ČSL 1 Mikulincová Radmila Mgr. KDU-ČSL 307 20,21
2 KDU-ČSL 2 Polášková Věra Mgr. KDU-ČSL 257 16,91
3 Nezávislí z Březolup II. 13 Hoferková Stanislava JUDr. NK 400 15,91
3 Nezávislí z Březolup II. 1 Berecka Radek Ing. NK 391 15,55
3 Nezávislí z Březolup II. 3 Hubáček Pavel Mgr. NK 300 11,93
3 Nezávislí z Březolup II. 2 Andrýsek Josef NK 237 9,42
4 Technické sporty 

Březolupy z.s 1 Janát Jaromír Ing. NK 295 14,36

4 Technické sporty 
Březolupy z.s 2 Michalík Marek Ing. NK 281 13,68

4 Technické sporty 
Březolupy z.s 3 Mizera Pavel Mgr. NK 260 12,65

Okrsek 1 VÝCHOD

počet oprávněných voličů 639

počet vydaných obálek 323

počet odevzdaných obálek 323

Volební účast 50,55%

Okrsek 2 ZÁPAD

počet oprávněných voličů 731

počet vydaných obálek 384

počet odevzdaných obálek 384

Volební účast 52,53%

Byli zvoleni tito zastupitelé:
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Jak dopadly volby do Senátu ČR 
v Březolupech

První kolo voleb do Senátu ČR se konalo společně s volbami do zastupitelstva obce 
v termínu 5. a 6.10.2018. A protože z tohoto kola volby nevzešel vítěz, konalo se o týden 
později druhé kolo voleb do Senátu ČR a vítězem se stal Ing. Bc. Patrik Kunčar, jak v naší 
obci, tak v celém volebním obvodu.

1.  KOLO VOLEB DO SENÁTU

Okrsek 1 VÝCHOD

počet oprávněných voličů 639

počet vydaných obálek 255

počet platných hlasů 251

Volební účast 39,91%

Okrsek 2 ZÁPAD

počet oprávněných voličů 731

počet vydaných obálek 291

počet platných hlasů 290

Volební účast 39,81%

Celková účast za obec Březolupy 39,85%

Příjmení a jméno kandidáta Volební strana Celkem hlasů %
1 Henner Radek Ing. SPD 63 11,64
2 Kunčar Patrik Ing. Bc. KDU-ČSL 193 35,67
3 Lukáš Libor Soukromníci 108 19,96
4 Juřenčáková Jana Ing. REAL 81 14,97
5 Jordák František Ing. KSČM 21 3,88
6 Kovaříková Milena Mgr. ČSSD 28 5,17
7 Popelka Jan doc. RSDr. CSc. SPOZ 47 8,68

 Podrobný rozpis výsledků naleznete na http://www.volby.cz/
Opět touto cestou děkujeme všem voličům, kteří si udělali čas a přišli k volebním 

urnám a uplatnili tak svůj hlas, či hlasy, jak ve volbách do zastupitelstva obce Březolupy, 
tak ve volbách do 1/4 Senátu Parlamentu ČR v našem volebním obvodu č. 80 Zlín.

Zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu voleb. 
Děkujeme.
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2.  KOLO VOLEB DO SENÁTU

Okrsek 1 VÝCHOD
počet oprávněných voličů 638
počet vydaných obálek 93
počet platných hlasů 93
Volební účast 14,58 %

Okrsek 2 ZÁPAD
počet oprávněných voličů 730
počet vydaných obálek 101
počet platných hlasů 101
Volební účast 13,84 %

Celková účast za obec Březolupy ve druhém kole 14,18%

Příjmení a jméno kandidáta Volební strana Celkem hlasů %

2 Kunčar Patrik Ing. Bc. KDU-ČSL 129 66,49

3 Lukáš Libor Soukromníci 65 33,50

Vánoční ordinační doba
MUDr. Jana Hrabalová

 19. 12. 2018  6:30 - 9:00 - pouze sestra
 20. 12. 2018  ZAVŘENO - řádná dovolená
 21. 12. 2018  ZAVŘENO - řádná dovolená
 24. 12. 2018  ZAVŘENO - svátek
 25. 12. 2018  ZAVŘENO - svátek
 26. 12. 2018  ZAVŘENO - svátek
 27. 12. 2018  6:30 - 12:00
 28. 12. 2018  6:30 - 12:00
 31. 12. 2018  8:00 - 10:00 

Přejeme klidné prožití vánočních svátků!
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Možná nevíte….
Koledování na zámku se uskuteční v neděli 23. 12. 2018 od 14.00 hodin na zámku.

Rozsvěcování vánočního stromu u kostela se uskuteční 23. 12. 2018 od 16 hodin. 
„Půlnoční“ mše svatá se bude slavit v kostele Nanebevzetí Panny Marie 24. prosince 2018 
ve 22.00 hodin.

Sportovní komise rady obce Březolupy, pořádá v pořadí již jednadvacátý TRADIČNÍ OBECNÍ 
HALOVÝ (XX.) VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ, který se uskuteční ve víceúčelové hale 
ve  středu 26. prosince 2018 v 8.30 hodin. Těšíme se na hojnou účast nejen hráčů, ale i fanouš-
ků. Prezence hráčů a týmů od 8.00 hodin.

Pojďme spolu do Betléma – vánoční příběh zahrají děti v kostele 26. 12. 2018 od 15 hodin.
Tradiční Štěpánské zpívání s Jižany se bude nově konat v altánu za halou. Všechny srdečně 
zveme 26. 12. 2018 v 16.30 hodin.

Obecní úřad Březolupy bude v mezidobí svátků 27. 12. - 31. 12. 2018 UZAVŘEN.

Svoz tříděného odpadu od rodinných domů (papír, plast) se uskuteční v pátek 28. 12. 2018. 

Popelnice se budou po vánocích vyvážet mimořádně v sobotu 29. 12. 2018 od brzkých ran-
ních hodin. Nachystejte si popelnice před domy včas.

I v letošní zimní sezóně 2018-2019 si můžete Vy, kteří si zajišťujete svými silami úklid obecních 
chodníků před Vašimi domy, vyzvednout tradičně jako poděkování nabízené potřeby: 
- set lopata (plastová nebo hliníková) + koště
- bečka na posyp
- plastová popelnice 120 l (dvouletý úvazek vzhledem k pořizovací ceně)
Vyzvednout lze až do konce dubna 2019 ve sběrném dvoře. 

Chrámový a dětský sbor zve 1. 1. 2019 od 14.30 hodin na Novoroční koncert v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. 

Místní spolky mohou podávat písemné žádosti o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 pro svou 
činnost, a to do pátku 4. ledna 2019 (do 12.00 hod.). Do stejného termínu mohou podávat své 
podněty pro rozpočet 2019 i občané. Žádosti doručte na OÚ Březolupy písemně poštou, osobně 
či e-mailem (obec@brezolupy.cz).

Tříkrálová sbírka 2019 se v naší obci uskuteční v sobotu 5. ledna 2019. Tři králové vás 
navštíví přímo u vás doma se zapečetěnými pokladničkami určenými pro Tříkrálovou sbírku.

Fašank 2019 se uskuteční v sobotu 2. 3. 2019 a k večerní zábavě ve víceúčelové hale bude hrát 
skupina NaEx.
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V r  b ho   V no í  2018 

Den Místo  Čas   

Štědrý den, 24. 12. BÍLOVICE 
NEDACHLEBICE 
TOPOLNÁ  
BÍLOVICE  
BŘEZOLUPY  

15.00 
20.30  
20.30 
22.00 
22.00 

„Půlnoční“ pro děti 
„Půlnoční“ 
„Půlnoční“ 
„Půlnoční“ 
„Půlnoční“ 

Slavnost  
NAROZENÍ  
PÁNĚ, 25. 12. 

MISTŘICE 
KNĚŽPOLE 
BÍLOVICE 
TOPOLNÁ 
NEDACHLEBICE 
BŘEZOLUPY 

7.00 
7.00 
8.45 
8.45 
10.30 
10.30 

 

Sv. Štěpán,  
mučedník, 26. 12. 

MISTŘICE 
BÍLOVICE 
NEDACHLEBICE 

7.00 
8.45 
10.30 

KNĚŽPOLE     7.00 
TOPOLNÁ       8.45 
BŘEZOLUPY  10.30 

Sv. Jan, 27. 12. BÍLOVICE 16.00 Žehnání vína 

Neděle 30. 12.  
Svátek sv. Rodiny 
 

MISTŘICE 
KNĚŽPOLE 
BÍLOVICE 
TOPOLNÁ 
NEDACHLEBICE 
BŘEZOLUPY 

7.00 
7.00 
8.45 
8.45 
10.30 
10.30 

 

Sv. Silvestra, 
31. 12. 2018 

OLŠOVEC (NED)
BÍLOVICE 
BŘEZOLUPY 

12.00 
16.30 
16.30 

„myslivecká“  
Na poděkování  
za rok 2018 

Slavnost  
MATKY BOŽÍ, Panny 
Marie, 1. 1. 2019 

MISTŘICE 
BÍLOVICE 
NEDACHLEBICE 

9.30 
11.00 
16.30 

KNĚŽPOLE     9.30 
TOPOLNÁ      11.00 
BŘEZOLUPY  16.30 

Sobota 5. 1.   
BÍLOVICE 
BŘEZOLUPY 

 
8.00 
8.00 

žehnání koledníčkům 
 

z Mis, Kn, Ned, Bíl, Top 
 

z Bř, Zl, Sv 

Neděle 6. 1.  
Slavnost ZJEVENÍ  
PÁNĚ („Tří králů“)  

MISTŘICE 
KNĚŽPOLE 
BÍLOVICE 
TOPOLNÁ 
NEDACHLEBICE 
BŘEZOLUPY 

7.00 
7.00 
8.45 
8.45 
10.30 
10.30 
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V no  2018 
 

w .f nos l i .  

 

A Í S Y 
Pr  b : B l i , B z , K p , Mis i , Neda i , 
Sv r , Š r , T p n   Zl m e   

Milí sousedé a farníci! 
Opět dostáváte do rukou 
farní listy bílovské a bře-

zolupské farnosti, které vás 
chtějí pozvat k setkání. Nech-

te se zlákat, podobně jako 
pastýři, k setkání.    

Setkání s lidmi dobré vůle, 
kteří pro vás připravili mno-

ho zajímavých vánočních 
příležitostí, kde a jak být 

chvíli spolu. Setkání s tím, 
který se pro nás narodil, aby 
nám byl blízko a stále nám 
pomáhal - setkání s Bohem. 

Těšíme se, že se uvidíme. 
Požehnané Vánoce přejí  
za obě farnosti vaši kněží 

P. Pavel a P. Jan 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
k vyzvednutí v kostelích  

od 23. prosince.  

KONCERTY O VÁNOCÍCH 
26. prosince, BŘEZOLUPY 
     15 h Vánoční pásmo dětí 
1. ledna, BŘEZOLUPY  
        14.30 h chrámový sbor 
6. ledna, NEDACHLEBICE 
    14.30 h Tříkrálový koncert  

POKLOŇTE SE JEŽÍŠKOVI V JESLIČKÁCH 
Příležitost máte v těchto dnech, kdy budou všechny naše 

kostely otevřeny: 
25. a 26. prosince od 14 do 15.30 h 

Neděle 30. prosince a úterý 1. ledna od 14 do 15.30 h 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
proběhne v sobotu 5. ledna 

Žehnání tříkrálovým koledníčkům bude při mši sv.:  
Pro všechny obce farnosti Bílovice:  

sobota 5. ledna v 8 h v Bílovicích. 
Pro všechny obce farnosti Březolupy:  

sobota 5. ledna v 8 h v Březolupech. 
Koledníčci se shromáždí u sakristie, aby mohli jít průvodem. 

Děkujeme za vaše vstřícné přijetí tříkrálových  
koledníčků ve vašich domovech. 

JESLIČKOVÁ POUŤ 
Přidejte se k pouti po jesličkách obcí naší farnosti!  

Vychází se 29. 12. v 8 h od jesliček v kostele v Bílovicích a jde se 
přes Mistřice, Kněžpole (kde je mše sv. v 10 h), Topolnou, 
Březolupy a Nedachlebice až do Bílovic, kde dostanete 

na ukončení pořádnou porci vynikajícího guláše. 
Jde se za každého počasí. 

Při horečném předvánočním 
úklidu říká muž manželce: 
„Miláčku, o Vánocích přijde 

na návštěvu Ježíš, ne hygiena 
na kontrolu.“ 

V té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při 
nich stál anděl Páně a řekl jim: „Zvěstuji vám velikou radost. Dnes se vám narodil Spasitel, 
Kristus Pán, v městě Davidově.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme 
až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám anděl Páně oznámil.“   

(Lukášovo evangelium) 
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 Setkání ročníku 1958Koledování s Botíkem Žehnání adventního věnce

Mikulášská družina

Oslavy 100 let ČSR
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Nově zvolené Zastupitelstvo obce Březolupy pro volební období 2018-2022
Zleva: Ing. Marek Michalík, Mgr. Radmila Mikulincová, Věra Zůfalá, Josef Andrýsek, 

Ing. Petr Kukla, JUDr. Stanislava Hoferková, Ing. Radek Berecka, Mgr. Pavel Hubáček, 
Ing. arch. Martin Špiller, Mgr. Barbora Šohajková, Stanislav Bařica, Jaroslav Šuranský, 

Ing. Jaromír Janát, Mgr. Věra Polášková a Mgr. Pavel Mizera.

Nově zvollené Zastupitellstvo bobce Březollupy pro v lol bební obdbd bobí 2018-2022

       Vítejte mezi námi.    


