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Velká gratulace k úspěchu

Historicky první mistrovský titul pro svůj taneční klub TK Rokaso Uherské Hradiště 
v kategorii Junioři I v latinsko-amerických tancích získal taneční pár Matyáš Grossmann 
(Březolupy) – Linda Ondrušová (Strážnice). V tomto tanečním klubu mají výborné zázemí, 
díky Jiřímu Herůdkovi a Martině Gabajové. 

Obrovský úspěch se začal rodit v květnu loňského roku, kdy Matyáš s Lindou vytvořili 
nový pár. Oba se věnují tanci 6 let. 
Koncem května začali stavět sesta-
vy s jejich trenéry Radkem Muchou 
a Yanou Grishchenko – Mistry Čes-
ké republiky v latinsko-amerických 
tancích. Jejich trenéři je velmi pod-
porují, povzbuzují a motivují a jsou 
pro ně velkým vzorem. Tréninky 
mají v  Hradišti a s blížícím se mis-
trovstvím začali jezdit za trenéry do 
Brna a na taneční soustředění. Před 
šampionátem trénovali 6 dní v týd-
nu.

Matyáš s Lindou se účastnili 
i únorového mistrovství ve standard-
ních tancích v Praze, kde získali na-
prosto skvělé 3. místo a stali se 2. vi-
cemistry ČR ve standardních tancích. 
Tohoto úspěchu si velmi cení, protože 
Linda tancovala předtím jen latinu. 
Díky skvělým trenérům a velké píli 
se dostali do taneční špičky. Na kon-
ci března budou soutěžit v Roudnici 
nad Labem v kombinaci 10 tanců.           

Šárka Grossmannová
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Ohlédnutí za vánoční dobou

Rozsvěcování vánočního stromu u kostela

Štěpánské koledování s Jižany

Novoroční koncert Chrámového sboru Březolupy
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Slovo starosty
Při pohledu na kalendář, ale také ven do přírody, je to dle mého názoru již zcela jasné. 

Jaro se již nezadržitelně blíží, jestli už dokonce i nedorazilo. 
Nevím jak na Vás, ale na mne působí jarní období obdobně, jako na celou přírodu. Ať 

již v práci nebo doma se probouzím ze zimního přípravného období a už mě to táhne ven 
na různé stavební akce, po jarním úklidu začínají práce na údržbě zeleně a začíná takový 
ten celoroční, pravidelně se opakující kolotoč, který zase končí zimou.

A říká se, že jak si to rozjedete, tak to také budete mít po celý rok. Takže neváhejte 
a dobře si rozjeďte i ten svůj „kolotoč“.  A mimo jiné buďme společně rádi, že nám bylo 
dáno se dnešních jarních dnů ve zdraví dožít. Ne všichni totiž to štěstí měli. 

Jsem zvědav, až se Vás pak v létě či na podzim třeba v rámci ankety na webu zeptám, 
jestli jste si na jaře něco dobrého do země zasadili, či zda se Vám podařilo vychovat své 
zvířectvo včetně jarních přírůstků, co mi na to řeknete.  Dopředu říkám, že na „výmluvy“, 
že jste měli špatnou sadbu nebo že bylo moc sucho, se příliš nespoléhejte.

Takže, ať už si svůj „kolotoč“ představujete a rozjedete, jak budete chtít, přejí Vám 
všem pěkné jarní probouzení a samozřejmě příjemné prožití velikonočních svátků. 

Jestli Vás mohu alespoň trochu „popíchnout“ zkuste si, třeba i jen něco malého, do té 
své zahrádky zasadit i Vy, no přece po ní nebudete jenom létat se sekačkou.  Třeba se Vám 
podaří i něco sklidit! A na podzim a v zimě třeba u pivečka, vínka či štamprlky něčeho 
dobrého, si o tom pak můžeme společně všeci povykládat a třeba i posbírat zkušenosti 
a rady do dalších let.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
V pořadí druhé zasedání nového zastupitelstva obce Březolupy se konalo 
12. prosince 2018.
Zastupitelstvo schválilo:
• Převzetí nově zbudovaných objektů společných zařízení Komplexních pozemkových 

úprav Březolupy (Polní cesty 3f včetně protierozního opatření Chrástka) od Státního po-
zemkového úřadu resp. České republiky - Ministerstva zemědělství do majetku obce Bře-
zolupy.

• Ing. Petra Kuklu jako zástupce obce Březolupy v Regionu Za Moravú, Svazu měst a obcí 
ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova, Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy, a na valných hromadách společností s podílem obce (např. Slovácké 
vodárny a kanalizace, a.s. UH), Ing. Radka Berecku jako zástupce obce v Místní akční 
skupině Dolní Poolšaví a JUDr. Stanislavu Hoferkovou jako zástupkyni obce Březolupy 
v Honebním společenstvu Březolupy.

• Dofi nancování realizačních akcí nad rámec schváleného rozpočtu: opěrná zeď na hřbitově 
(oplechování římsy), polní cesty 3f Chrástka (založení a výsadba zeleně: tráva a dřeviny, 
zpevnění (utěsnění) dna záchytného mokřadu) a příprava žádosti (paní Pjevičová) o do-
taci na Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí. 

• Vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu obce na spolufi nancování, resp. profi nanco-
vání, investičních projektů v roce 2019, které získaly, respektive se ucházejí o podporu for-
mou dotace, nebo půjčky. Jedná se o realizaci akcí: Revitalizace rybníka Hluboček a jeho 
okolí k.ú. Březolupy (spoluúčast a profi nancování max. 12,0 mil. Kč), Autobusový termi-
nál Březolupy (spoluúčast a profi nancování max. 8,0 mil. Kč), Parkoviště před MŠ a MK 
Drahy (spoluúčast a profi nancování 1,5 mil. Kč).

• Podání žádosti o dotaci na obnovu parkovací plochy u mateřské školy v Březolupech 
a také na rekonstrukci místní komunikace Drahy, Březolupy do programu ministerstva 
pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 
opatření č. 8/2018.

• Objednání dendrologického posudku na dub při turistickém altánu směr Topolná.
• Změnu rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 9/2018 zachycující rozhodnutí zastupitel-

stva z tohoto zasedání.

Třetí zasedání zastupitelstva obce Březolupy se konalo 13. února 2019.
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočet obce Březolupy na rok 2019.
• Směnu části obecního pozemku KN p.č. 236/2 o výměře 40 m² za část pozemku KN p.č. 

st. 478 o výměře asi 50 m² dle GP č. 1179-118/2018 s umožněním vjezdu na p.č. st.478 ze 
zpevněné plochy p.č. 236/2.

• Podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce nouzového osvětlení ve víceúčelové hale 
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Z práce rady obce
Rada se zabývala řešením žádostí a podnětů občanů a místních spolků a přípravou podkladů 
pro jednání zastupitelstva.
Z další činnosti uvádím výběr těch nejdůležitějších, s výjimkou těch, které byly projednávány 
na zastupitelstvu obce.
• Rada schválila sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona 106/1999 na účetní 

období 2019. Sazebník zůstává ve stejné výši jako v roce 2018.  
• Rada souhlasila se smlouvou s Povodím Moravy, s. p. ve věci uložení kabelu veřejného 

osvětlení na p. č. 3546/32 o výměře 5724 m2 – vodní plocha v k. ú. Březolupy (na lávce 
přes potok Březnici v blízkosti restaurace Koliba) a to včetně ujednání o případné přelož-
ce. 

• Rada schválila vytvoření pracovní skupiny na úpravu a modernizaci obecních interne-
tových stránek ve složení: Ing. Jaromír Janát (předseda), Ing. Marek Michalík, Ing. Pavel 
Mizera a Martina Urbancová.

• Rada schválila přechod na barevný tisk obecního zpravodaje od čísla 97 (jarní číslo 2019). 
Formát zůstane beze změny, cena při stejném nákladu 370 ks bude nově 28,- Kč (bez 
DPH). Prodejní cena pro občany se nemění.

• Rada vybrala zpracovatele výběrového řízení a schválila příkazní smlouvu pro stavební 
akci Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí v k. ú. Březolupy, fi rmu IS projekt s.r.o. 
Uh. Brod za cenu 50.000,-. Kč (bez DPH).

• Rada schválila oddělení SO 02 Rekonstrukce MK a chodníku Drahy + SO 03 Parkoviště 
u MŠ z projektu DS 2017 z důvodu možnosti získání dotace na realizaci z programu POV 
MMR ČR. Rada schválila s tím spojené náklady ve výši do 40.000,- Kč na vydání ÚR 
a podání žádosti o SP, které jsou podmínkou podání žádosti. Zároveň vybrala pro zajištění 
dotačního managementu (žádost včetně vyúčtování) pro oba SO fi rmu Jan Šobáň, Hrad-
čovice s cenou 2 x 10.500,- (není plátce DPH)

• Rada schválila žádost TS Březolupy o přesun obecních dotací na rok 2018 z chodníku 
u restaurace Koliba na zateplení objektu depa z důvodu nesehnání dodavatele prací.

• Rada schválila navýšení ceny projektové dokumentace na akci Změna užívání zdravotní-
ho střediska dodavateli Ing. Petru Seménkovi o 10.000,- Kč (bez DPH). Důvodem je nové 

v Březolupech“ do programu ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy a rozvoje 
venkova.

• Zřizovací listinu a další dokumenty pro zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
Březolupy (JSDHO).

• Schválení souhrnu posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - 
rozpočtové opatření č. 10/2018.

• Ponechání dubu při altánu na Topolnou k dalšímu pozorování.
• Náplň kontrolní činnosti fi nančního výboru zastupitelstva obce pro rok 2019.
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zpracování dle požadavků zainteresovaných stran. Záměrem je přestěhování knihovny 
a školních dílen.

• Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky k RD č. p. 147 
(Kozina) ve prospěch GasNet, s.r.o. s cenou 1.000,- Kč bez DPH.

• Rada souhlasila se smlouvou se společností EON a.s. ve věci uložení kabelizace místní 
části Čístré s připojení k trafostanici u MŠ. Cena bude 50,- Kč/bm a při projektované délce 
celkem cca 21.250,- Kč (bez DPH).

• Rada podpořila záměr na stavbu rozhledny v lokalitě „U Kameňa“ a zahájení přípravy 
stavby. Vlastní realizace stavby bude pouze při získání dotace.

• Rada schválila právo užívání závěsného odznaku při občanských obřadech a význam-
ných příležitostech pro Ing. Petra Kuklu, Ing. Radka Berecku a JUDr. Stanislavu Hofer-
kovou a pro všechny tři i právo oddávat. Dále schválila právo užívání závěsného odznaku 
při slavnostních příležitostech pro Mgr. Věru Poláškovou, Mgr. Radmilu Mikulincovou 
a Mgr. Barboru Šohajkovou.

• Rada se seznámila s harmonogramem provádění kontrolních a údržbových prací a plá-
nem investic na ČOV, který předložil SVK a. s. Uh. Hradiště na rok 2019.

• Rada odsouhlasila zřízení věcného břemene na průjezd přes parkoviště „U Koliby“ pro 
vjezd do garáže projektovaného rodinného domu v místě současného RD č. 377. 

• Rada schválila starostu obce Ing. Petra Kuklu jako osobu, která je oprávněna vyjadřovat 
se za obec k podkladům ke stavebnímu řízení. Rada obce také rozhodla o přenesení  své 
zbytkové pravomoci v oblasti vyjadřování se ke stavbám resp. stavebním činnostem pro 
potřeby různých stavebních řízení stavebního úřadu apod. na starostu obce, tak jak tomu 
bylo již i v minulosti.

• Rada schválila vyřízení povolení fi rmou NVB Line s cenou za vyřízení povolení 6.000,- Kč 
bez DPH a osazení dopravní značky na PC Chrástka v křižovatce se silnicí II/497, která 
bude řidiče informovat o skutečnosti, že komunikace není v zimě udržována.

• Rada obce se společně se zástupci vedení ZŠ, MŠ a školní jídelny seznámila a projednala 
uvedený návrh rozpočtu na rok 2019, střednědobého výhledu a předpokládané plnění 
rozpočtu za 2018.

• Rada schválila organizační řád Základní školy a Mateřské školy Březolupy platný od 
1. 1. 2019.

• Rada stanovila termín setkání obcí Komárov, Topolná a Březolupy „U Kameňa“ na sobotu 
11. 5. se zahájením od 14 hodin. Místostarosta, který byl pověřen přípravou a organizací 
této akce, sdělí tento termín ostatním obcím.

• Rada odsouhlasila, aby starosta automaticky povoloval vjezd na polní cestu Březolupy - 
Topolná v případě, že bylo povolení vydáno již v loňském roce a důvody pro jeho vydání 
nebyly změněny.

• Rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na úpravu přípojky NN (paní Studení-
ková, Březolupy) na p. č., 3556/1, 3557/1 v k. ú. Březolupy se společností E.ON Distribuce 
a.s. s cenou 4.000,- Kč (bez DPH).

• Rada schválila poskytnutí zálohy Ing. Miloslavě Pjevičové, Moraviconsult, Uh. Hradiště,  
IČ: 67537502 v ceně 85.000,- Kč (není plátce DPH) za odbornou spolupráci a poradenství 
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na projektu Antibobří opatření, Aqua altánky a provozní řád rybníka Hluboček.
• Rada se seznámila s výroční zprávou obce o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2018.
• Rada schválila nový platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Březolupy 

Mgr. Chlachulové platný od 1. 1. 2019 a hodiny nad rámec pracovních povinností (pravi-
delná výuka a suplování za nepřítomné učitele) na rok 2019 ve výši max. 150 hod za rok. 

• Rada se seznámila se zprávou o odstranění nedostatků z kontroly ZŠ Březolupy a přijala ji 
bez připomínek.

• Rada schválila smlouvu, jejímž předmětem je budoucí stavba plynárenského zařízení „Do-
pravní stavby Březolupy 2017/01, SO 03 Parkoviště MŠ“ na pozemcích obce p. č. 1647/4 
a 1652/3, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene 500,-Kč bez DPH a smlouvu 
o úpravě práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení.

• Rada z předložených nabídek vybrala zhotovitele prací pro rekonstrukci nouzového 
osvětlení ve víceúčelové hale, fi rmu Tradix Realizace s.r.o. s cenou 850.000,- Kč (vč. DPH). 
Dále rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci na POV ZK nebo POV ČR. 

• Rada se seznámila s nabídkami do výběrového řízení na zakázku „Revitalizace rybníka 
Hluboček a jeho okolí v k.ú. Březolupy“ a vybrala fi rmu Zvánovec a.s. České Budějovice 
s cenou 13.639.044,87 Kč (bez DPH), která podala nejnižší nabídkovou cenu. 

• Rada odsouhlasila nákup žaluzií na zatemnění oken a dveří spodního patra zámku smě-
rem k nádvoří od fi rmy Trávníček Zlín s cenou do 20.000,- Kč bez DPH.

• Rada schválila převod souboru evidovaného majetku JSDHO ze Sboru dobrovolných ha-
sičů (SDH) na nově zřízenou Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) k datu 
14. 2. 2019.

• Rada se seznámila s informací o ukončení provozu lékárny k datu 8. 2. 2019 a ukončení 
nájemní smlouvy na prostory lékárny k datu 28. 2. 2019. Pověřila starostu obce, aby zjistil 
možnost zajištění nového nájemce, případně (v rámci sousedské výpomoci) zabezpečil 
výdej léků pro občany, kteří nemají jinou možnost jejich vyzvednutí.

• Rada schválila doplnění plánu zimní údržby místních komunikací o chodníky. Tento 
druh komunikací bude udržován ve III. pořadí důležitosti, tj. do 48 hodin od ukončení 
spadu sněhu, nebo vzniku náledí.

• Rada se seznámila se stížnosti pana Tománka na úklid sněhu z chodníku u domu č. p. 547 
a jeho podnětem ke zrušení autobusové zastávky v tomto místě. Rada pověřila starostu 
k dořešení záležitosti smírem. Zastávka však musí být zachována.

• Rada schválila výši nájmu víceúčelové haly v ceně 2.000,- Kč při využití celé haly nebo 
500,- Kč za přísálí pro pořádání akvarijní burzy, která proběhne při jarní auto-moto-burze 
dne 18. 5. 2019. Tato snížená cena je stanovena pro první burzu jako podpora této akce.

• Rada odsouhlasila nákup 54 ks venkovních lavic (resp. dvojžidlí) pro pořádání akcí na 
nádvoří zámku od fi rmy Unikov Steel spol. s r.o. Bzenec s cenou 90.260,- Kč (vč. DPH).

• Rada odsouhlasila upřesněnou nabídku fi rmy IS Projekt, s.r.o. Uherský Brod pro služ-
by koordinátora BOZP při realizaci stavby „Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí“ 
v k. ú. Březolupy s cenou 6.000,- Kč (bez DPH) za zpracování plánu BOZP a 49.200,- Kč 
(bez DPH) za výkon činnosti koordinátora při četnosti služeb 2x za měsíc (celkem 41 
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Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka se i v naší obci stala již tradicí. V sobotu 5. ledna 2019 vyšlo do ulic 
Březolup koledovat celkem sedm skupinek koledníků, které dohromady vykoledova-
ly 55.927,- Kč a 10 euro.
Velké poděkování patří všem občanům, kteří na tuto sbírku při-
spěli, byť i malou částkou. Velmi děkujeme všem koledníkům, 
vedoucím skupinek a zvláště děkujeme panu Jaroslavu Hoferko-
vi, který se velkou měrou podílí na organizaci Tříkrálové sbírky 
v obci Březolupy.
Výtěžek sbírky byl předán Charitě v Uherském Hradišti. 

návštěv na stavbě). Služby budou prováděny pouze v době, kdy stavební práce budou rea-
lizovány. 

• Rada odsouhlasila objednávky následné péče o dřeviny staveb PC Březolupy – Topolná 
s cenou 54.720,- Kč (bez DPH) – pouze péče o stromy a PC Chrástka s cenou 180.358,80 Kč 
(bez DPH) - péče o stromy i trávu. Práce bude provádět fi rma Andrýsek Zlín.

• Rada odsouhlasila výměnu aeračních elementů na ČOV, kterou bude zajišťovat její provo-
zovatel fi rma SVK a.s. Uh. Hradiště. Byly vybrány výrobky fi rmy KUNST s.r.o. Olomouc 
s cenou 271.070,- Kč (bez DPH). SVK zajistí demontáž původních elementů na své náklady. 

• Rada projednala poptávku pana Omelky z Bílovic na pronájem pozemků jako pastvinu 
a sečení trávy. Jako pastvinu doporučuje v první fázi využít pozemků pana Králíka v „Čer-
toryji“. Ve druhé fázi případně pak pozemky obce na Pláňavách, kde rada před rozhod-
nutím o jejich pronájmu provede prohlídku v terénu. Rada souhlasí s využitím obecních 
pozemků „Za pálenicí“ pro senoseč a případné první spasení před srovnáním terénu.

• Rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na úpravu přípojky NN (pan Smolka, 
Březolupy) na p.č. 3572/1 v k.ú. Březolupy se společností E.ON Distribuce a.s. s cenou 
3.500,- Kč (bez DPH).

• Rada odsouhlasila objednání rekonzervace památníku obětem I. světové války u fi rmy 
HaServices s.r.o. Huštěnovice s cenou 11.500,- Kč (vč. DPH). Případná oprava a rekonzer-
vace památníku obětem II. světové války bude řešena po prohlídce a určení potřebných 
prací se zhotovitelem na místě samém.  Rovněž bude fi rma požádána o ocenění obdob-
ných prací na venkovním schodišti u severozápadního vchodu do zámku č. p. 90.

• Rada se seznámila s výší zůstatků ve fondech ZŠ a MŠ Březolupy a celkovým hospodář-
ským výsledkem za 2018. O jejich případném využití při fi nancování ZŠ a MŠ bude roz-
hodnuto v průběhu roku.

• Rada rozhodla o provedení demolice RD č. p. 156 v letošním roce. Práce budou provede-
ny pracovníky obce s využitím objednávky potřebné mechanizace. Je třeba zajistit vydání 
demoličního výměru a odpojení inženýrských sítí, čímž byl pověřen starosta obce. 

• Rada průběžně schvalovala prodloužení povolení ke stání vozidel na odstavném pruhu 
u silnice II/497 (v blízkosti Podzámčí) pro různé žadatele.

 Zpracoval: Ing. Radek Berecka, místostarosta obce
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Matrika

Jubilanti  duben – červen  2019 

Pro zajímavost zde opět uvádíme i čísla z let minulých:
V roce 2018 se vybralo 54.936,- Kč a 2,05 € V roce 2017 se vybralo 51.300,- Kč a 0,30 €
V roce 2016 se vybralo 46.395,- Kč  V roce 2015 se vybralo 49.242,- Kč 
V roce 2014 se vybralo 43.868,- Kč V roce 2013 se vybralo 40.693,- Kč
V roce 2012 se vybralo 44.341,- Kč V roce 2011 se vybralo 40.313,- Kč
V roce 2010 se vybralo 38.158,- Kč 

Narození 2018
Bařica Radim
Dýšková Ema
Hubáčková Michaela
Jankůjová Evelína
Krenar Filip

Pavlíková Ela
Polášková Michaela
Sabo Lukáš
Svoboda Josef
Šopíková Adéla

Šuránek Štěpán
Vaňhara Vojtěch
Vrabček Jonáš
Žák Dalibor

Úmrtí 2018
Abrhámová Anna
Abrhámová Libuše
Hoferková Ludmila
Holbová Anežka
Horňáková Dagmar
Michalík Rudolf

Mikulková Anna
Mizera František
Musilová Vlasta
Ondruška Jindřich
Ondrušková Marie
Postavová Anna

Šimek Rostislav
Šimková Vlasta
Števček Marián
Tomáštík Josef
Vajdík Jaroslav
Zajíček Zdeněk

50 let
Blažek Michal
Havrylyk Martina
Hůlka Čestmír
Pospíšil Martin

60 let
Berecka Jaroslav
Hovorková Alena
Mikl Libor
Žák František

65 let
Douda Miroslav
Hašová Vlasta
Hubáčková Anna
Rozum Milan
Šimek Ladislav
Škráčková Olga

70 let
Bednářová Ludmila
Hubáček Zdeněk
Kadlčíková Marie
Řezníček Milan

75 let
Bednář František
Horáková Marie
Nováková Jarmila

80 let
Bartasová Ludmila
Berecková Zdeňka
Fialová Radmila

90 let
Hubáček Miloslav
Křenová Filomena
Pospíšilová Anežka



Březolupský zpravodaj

-10-

Vítání občánků
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Ze života naší školy 
S příchodem měsíce října jsme jako každoročně začali s nácvikem polonézy na Spole-
čenský večer rodičů. První skladba je daná – od Antonína Dvořáka Es Dur nebo po-
lonéza z opery Rusalka taktéž od Antonína Dvořáka. Druhou skladbu si žáci vybírají 
sami. S nácvikem jsme začali až v listopadu, protože hala nebyla ještě zprovozněna. 
S jednotlivými zkouškami byla paní učitelka velmi spokojená. Žáci byli, jak se říká, 
„v pohodě“. Výsledek jejich snažení jste mohli posoudit sami na Společenském veče-
ru. Děkujeme rodičům za ochotu pořídit společenské oblečení svým dětem, neboť to 
není levná záležitost. Všem tanečníkům to moc slušelo.
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V den svátku sv. Mikuláše vy-
tvořili žáci 9. třídy mikulášskou 
družinu a připravenými balíčky 
obdarovali všechny žáky školy. 
Poté jsme se zapojili do Březo-
lupského jarmarku. Žáci vyrobili 
spoustu pěkných předmětů a se-
cvičili zajímavá vystoupení.
V rámci rozšiřujícího vzdělávání 
probíhá po celý školní rok řada 
projektů, soutěží, olympiád atd. 
Jak je na naší škole už několiká-
tým rokem zvykem, i letos do 
hodin anglického jazyka dochází 
rodilá mluvčí. Již druhým rokem s dětmi pracuje Aretha, jejímž rodným jazykem sice 
není angličtina, jelikož pochází z Brazílie, nicméně s výukou angličtiny má několika-
leté zkušenosti. Výhodou, na rozdíl od výuky s „pravými“ rodilými mluvčími, je, že si 
procesem učení se angličtině sama také prošla, jako každý žák dokáže tedy dětem více 
porozumět a tím i pomoci. Jako každý jiný rodilý mluvčí ani ona neovládá češtinu. 
Tím poskytuje dětem situace, kdy jsou „hozeni do vody“ a musí si nějak v komuni-
kaci s ní poradit. Jelikož je výuce přítomna i paní učitelka angličtiny, mají zejména 
slabší žáci možnost vysvětlení v případě, že by neporozumění komplikovalo práci. 
Hodiny s rodilou mluvčí jsou vždy plánovány ve spolupráci s paní učitelkou anglič-
tiny tak, aby si žáci procvičili právě probírající látku formou her a komunikačních 
cvičení. Děti tak mají příležitost poznat nejen jiné formy práce s jazykem, ale i jinou 
kulturu, kterou každý rodilý mluvčí do hodin vnáší a prezentuje.
V rámci preventivních programů vybrala naše škola cyklus přednášek ,,Etické otáz-
ky každého dne“. Tyto besedy pro naše žáky realizuje Centrum pro rodinu Uherský 
Brod. Programy jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti, mezilidské vztahy, partnerské, 
manželské a rodinné vztahy a prevenci sociálně patologických jevů. Součástí cyklu je 
i sexuální výchova. Jednotlivé přednášky absolvují žáci 1. - 9. třídy v průběhu celého 
školního roku. Každé setkání trvá dvě vyučovací hodiny. Střídají se krátké přednášky, 
diskuse, videoukázky, práce samostatná, ve dvojicích i ve skupinách, tvoření, drama-
tika, hudba, odpovědi na dotazy atd. Tematicky jsou přednášky sestavené podle čtyř 
programových řad, které se opakují v každém ročníku (u menších dětí jsou některá 
témata sloučena):
1) Jak si poradit se životem – rozvoj vlastní osobnosti
2) Člověk mezi lidmi – mezilidské vztahy
3) Na cestě za láskou – partnerské, manželské a rodinné vztahy
4) Tudy cesta nevede – prevence rizikového chování.
Naše škola se pravidelně zúčastňuje zeměpisné olympiády. Tato soutěž je určená pro 
žáky ZŠ a SŠ se zvýšeným zájmem o zeměpis. Celkem se jí letos ve dvou kategoriích 

 
y 
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zúčastnilo 12 žáků. Soutěž se skládá ze tří částí – práce s atlasem, geografické znalosti 
a praktická část. Školní kolo probíhá na ZŠ ve třech kategoriích a nejlepší žák postu-
puje do okresního kola, které probíhá na ZŠ Dolní Němčí. Letos v kategorii A postou-
pila Miklová Sofie z 6. třídy a v kategorii C Pektor David z 9. třídy. V kategorii B jsme 
se v letošním roce neprezentovali, protože okresní kolo se konalo v době lyžařského 
výcvikového kurzu.
V 6. třídě se uskutečnil projektový den Finanční gramotnost, který měl žákům po-
moci porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých situacích. Žáci se 
budou v životě setkávat s texty souvisejícími s finančním vzděláváním (formy peněz, 
způsoby placení, používání peněz v běžných situacích, porovnávání a kontrola ceny 
zboží, příjmy a výdaje domácnosti, nakupování, reklamace, půjčování a spoření). Ak-
tivity projektového dne byly zaměřeny na dovednosti pracovat s informacemi a infor-
mačními zdroji, porozumět textu a jeho interpretaci, vyhodnocovat text, formulovat 
otázky, argumentovat, aplikovat matematické dovednosti. Obecně byly tedy použité 
metody směřovány na rozvoj čtenářské, matematické, občanské a informační gra-
motnosti na úrovni požadavků pro 2. stupeň ZŠ. Důležitou součástí těchto aktivit 
byla práce s odbornými pojmy z oblasti peněz, hospodaření domácnosti a používání 
základních finančních produktů a služeb. 
Sportu není nikdy dost, a proto se žáci naší školy pustili předposlední lednový den 
do zimního sportovního soutěžení. Ačkoli nám venku právě napadl sníh, přenechali 
jsme jej tentokráte odpoledním radovánkám a dopoledne jsme se vrhli na netradiční 
sportovní aktivity ve víceúčelové hale. V průběhu tohoto dopoledne se zde prostří-
dali žáci od první do osmé třídy, kteří v rámci intenzivní půlhodinky mohli poměřit 
své síly v rychlobruslení, skoku na lyžích nebo skeletonu, vyzkoušeli si, jak namáhavé 
může být přestěhovat sněhuláka, trefit návnadu na ryby do otvoru v ledu nebo jak 
dlouho zvládne viset promrzlý rampouch. Vše proběhlo hladce, s nadšením a bez 
zranění, a to zejména díky žákům deváté třídy, kteří na jednotlivá stanoviště pomá-
hali dohlížet.
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Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu ,,Škola v pohybu“, kdy za námi 
přijeli trenéři ze Zlína a pro naše prváky a druháky si připravili hodinu plnou pohybu 
a zábavy. Po příchodu do haly (vyzbrojeni správným cvičebním úborem) čekala na žáky 
spousta různých míčů, kuželů, žíněnek, pásů a ostatního sportovního náčiní. S chutí se 
žáci pustili do zahřívací rozcvičky a na povel ,,Kdo se strefí?“ se snažili dostat malými 
pěnovkovými míči velký balón ze závěsného koše. Pak následovaly další sportovní úkoly. 
Všem se líbila hra ,,Na piráty“, kdy se závodilo ve skupinkách proti sobě a každý tým se 
snažil ukořistit co nejvíce barevných kuželů. Přitom si žáci pořádně protáhli snad všech-
ny části těla. Nezapomenutelným zážitkem bylo netradiční cvičení s žíněnkami, ať už to 
byl přesun žíněnky skokem nebo spolupráce celé třídy při přemisťování ,,žíněnkových 
vorů“. Na konci hodiny byli všichni sice celí zpocení a unavení, ale určitě si některé pohy-
bové hry ještě rádi zopakují s paní učitelkou v hodinách tělesné výchovy.
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Na únor letošního školního roku měli žáci 7. a 8. třídy naplánovaný týdenní lyžařský 
výcvikový kurz. Konal se, jako už tradičně, v historicky krásné obci Branná v Jeseníkách. 
Ubytování je čekalo v nově zrekonstruovaném dřívějším zájezdním hostinci, nyní hote-
lu Garni Kolštejn, který je součástí Relax centra Kolštejn. Ve Ski areálu Proskil Branná 
probíhalo zdokonalování lyžování u ,,lyžařů“ a výuka lyžování u ,,nelyžařů“. Tato skupina 
byla početnější, ale natolik zdatná, že na dětském vlečném laně trénovali pouze jeden den 
a již druhý lyžovací den se vypravili na vlek – pomu a posléze i na sedačkovou lanovku. 
Počasí jim přálo. Téměř celý týden se probouzeli do slunečných rán nebo polojasna. Pár 
kapek se sněhem se objevilo až ve čtvrtek na závěr odpoledního lyžování. K poznání 
toho, že jsou skutečně na horách, přispěla očekávaná páteční změna počasí. Přes mlhu 
málem nebylo vidět slalomové tyče, foukal vítr a řádně zalézalo za nehty. Jaké bylo pro 
některé překvapení, když jsme se po obědě a odpoledním klidu vrátili na svah, sice do 
chladna, ale zase do slunečna. Součástí kurzu nebyl jen samotný výcvik lyžování, ale také 
přednášky o lyžařské výstroji a výzbroji, o pravidlech chování lyžařů podle FIS (meziná-
rodní lyžařské federace), o první pomoci, o horské službě. Žáci zhlédli instruktážní videa 
výuky lyžování a carvingu. Užili si výjezd vlakem do Ostružné, odkud se vraceli pěšky 
naučnou stezkou kolem bunkrů do Branné. Také využili bowlingové dráhy, kulečníkový 
a biliárový stůl a stolní fotbal. Zájemci navštívili vodní svět s bazénem, whirlpool a parní 
saunu. Poslední lyžovací den byli všichni na prohlídce hradu Kolštejn a večer se konal 
karneval s diskotékou. 
Nikdo se na lyžařském výcviku nezranil, újmu utrpěla jen jedna hůlka, rošt postele a je-
den pár rozlepené obuvi. Tomu, že se lyžařský kurz vydařil, svědčilo to, že se většině ne-
chtělo odjet domů. Všichni pedagogové obdrželi děkovný dopis: ,,Děkujeme Vám za ten 
nejlepší týden v našem životě, moc jsme si to tady užili a budeme na tenhle týden ještě 
dlouho a s láskou vzpomínat.“

Eva Novotná, ZŠ a MŠ Březolupy

Křesťané hromadně cvičí 
timemanagement
Milí sousedé, spoluobčané a lidé dobré vůle! 
Zdravím vás v čase, který je (nejen) pro každého křesťana mimořádným obdobím. Je to 
čas, který nazýváme postní dobou. Podobnou dobu znají všechna velká náboženství. Už 
název navozuje myšlenku, že jde hlavně o půst, odříkání a odpírání si něčeho. Je tomu 
skutečně tak? A proč?
S přicházejícím jarem se mnoho lidí pouští do očistných kůr, diet a sportovních aktivit. 
Tělo se jakoby probouzí a člověk cítí, že se potřebuje „protáhnout“ a trochu „odlehčit“. 
Všichni asi chápou, že je to pouze prostředek pro to, abychom se cítili dobře, vyplavily se 
endorfi ny, udělali něco pro své zdraví. Podobné je to s půstem. Půst je prostředek k tomu, 
abychom „protáhli“ a „odlehčili“ naší duši, neboli prostoru, skrze který se projevuje mé 
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svědomí, vnitřní touhy a ve kterém se mohu setkat s Tím, který dává mému životu smysl 
– s Bohem. Proto také křesťané cvičí a očišťují duši. 
Půst je prostředek k tomu, co chci docílit – posílení „duchovních svalů“. Pomocí půstu se 
chci naučit zříkat trochu sebe, svého pohodlí a svých slabostí a takto vytvořený prostor 
věnovat více svým nejbližším, přátelům, kolegům a Bohu. Dnes je možná více aktuální 
uspořádat si svůj čas. Zhodnotit, kde mohu ubrat (třeba internet, workoholismus, ne-
plodné debaty…) a kde zase přidat (povídat si se svými bližními, zajímat se jeden o dru-
hého, něco hodnotného si přečíst…). Více, než zkroucený obličej přísným odříkáním 
jídla a pití, by se tak mohlo objevit více úsměvu, povzbudivých slov, času pro své blízké, 
více chvil, kdy držím v ruce knihu knih – Bibli a nechávám se inspirovat do každodenních 
kroků životem. 
Takto prožívaný půst – cvičení duchovních svalů – se může podobat předvánoční at-
mosféře, která lidi sbližuje a spojuje. V postní době jde navíc o to, aby nám to zůstalo 
nejen pro období Velikonoc, ale abychom takto procvičené svaly duše nadále využívali. 
K tomu patří i očišťování duše pomocí svátosti smíření, ke které každého pokřtěného 
v době postní zvu. Bůh nás zná, nemusíme se obávat. Čeká nás, aby nám odpustil. K pro-
cvičené duši patří také její uzdravení – to se děje v proudu Božího požehnání a odpuštění 
při zpovědi. „Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky!“, říká sv. Pavel v první kapitole 
listu Timotejovi. Nebojme se pustit do cvičení i do očisty. Vyplaví se duchovní endorfi ny, 
ze kterých budeme mít radost nejen my sami, ale určitě i naše okolí. Příležitostí je mnoho. 
Krom pravidelné nabídky před každou mší sv. nabízíme také předvelikonoční zpovědi 
v mimořádných časech. Přijďte. Dveře i srdce nás kněží máte otevřené. 
Těším se na případné setkání a přeji pěknou a požehnanou postní dobu.

P. Pavel Macura

Farní plesFarní ples
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100 let založení Českého červeného
kříže 1919 – 2019
V roce 100. výročí vzniku Československého červeného kříže bych vás chtěla informovat 
o založení této organizace. Jistě patří složit hold práci několika pokolení našich předchůdců 
a posílit víru v nezničitelnosti humánních zásad Hnutí červeného kříže. Máme možnost si 
uvědomit, jakou proměnou prošel Český červený kříž od svého vzniku, na což často pod tíhou 
každodenních problémů zapomínáme.
Humánní myšlenky Červeného kříže zapustily své kořeny na našem území již před 140 lety. 
Stanovy „Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české“, který byl součástí Rakous-
ké společnosti Červeného kříže, byly schváleny 5. září 1868. Toto datum by řadilo náš Červený 
kříž na velmi čestné 13. místo. Pomocný spolek Červeného kříže na našem území fungoval od 
svého založení především jako pomocná organizace vojenské zdravotnické služby. Získával 
rezervní lůžka, zajišťoval zdravotnický materiál, školil ošetřovatelky. Jejich kurzy se konaly již 
v roce 1874. Rozvíjel také charitativní činnost. Pořádal plesy, tomboly a sbírky, z jejichž vý-
těžků podporoval vdovy, sirotky, invalidy, ale také chudé a nemocné. Aktivity spolků Česko-
slovenského červeného kříže na našem území se zvyšovaly s blížící se první světovou válkou. 
Např. v roce 1912 zorganizovali čeští lékaři pomocnou expedici Červeného kříže do Srbska 
a do Bulharska s cílem poskytnout zdravotní pomoc slovanským národům v balkánské vál-
ce. Na sklonku první světové války založili čeští spisovatelé a sociální pracovníci svépomoc-
né sdružení nazvané „České srdce“ s cílem zmírnit hlad a bídu především ve městech. Řada 
z nich pak přešla do ČSČK.
Od vzniku Československé republiky uplynuly k založení Československého červeného kří-
že pouhé 3 měsíce. Již 1. února 1919 se v Obecním domě v Praze sešla přípravná schůzka 
sociálních pracovníků, zvolila užší výbor a vyslala delegaci k prezidentu T. G. Masarykovi 
s žádostí o vyslovení souhlasu se vznikem nové organizace a se jmenováním jeho dcery dr. 
Alice Masarykové do funkce předsedkyně ČSČK. Prezident republiky se svým rozhodnutím 

postní kázání postní kázání 
s P. Adamem s P. Adamem 
RuckiRucki
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neváhal a dopisem ze dne 6. 2. 1919 této žádosti vyhověl. Neprodleně byl utvořen řídící výbor 
– tzv. Hlavní stan, který měl 24 členů. Zasedaly v něm známé osobnosti českého veřejného 
života -  MUDr. Rudolf Jedlička, spisovatelka Růžena Svobodová, manželka tehdejšího mini-
stra zahraničí a pozdějšího prezidenta Hana Benešová. Dalšími členy byli vedoucí pracovníci 
ministerstev, opati klášterů, vrchní rabín, ředitelé bank, pražský městský fyzik aj. Blízkými 
spolupracovníky byli Marie Majerová spisovatelka, MUDr. Hálek. Začátky byly velmi skrom-
né a úřadovalo se v pokojíku Alice Masarykové až do doby, než ministerstvo sociální péče 
uvolnilo pro ČSČK několik místností v Clanerově paláci. Místní spolky velmi rychle rostly, 
na konci roku 1919 jich působilo na území Čech a Moravy již 253. Stanovy ČSČK schválilo 
ministerstvo vnitra ČSR 23. 6. 1919. Na žádost ČSČK ještě v roce 1919 přistoupila Česko-
slovenská republika k Ženevské a Haagské konvenci. Mezinárodní výbor Červeného kříže 
v Ženevě uznal Československý červený kříž dne 1. prosince 1919. Dne 11. ledna 1920 byl 
ČSČK přijat za člena Ligy společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která rovněž 
sídlí ve švýcarské Ženevě.
V roce 1993 po rozdělení Československa byl Československý červený kříž změněn na Český 
červený kříž.

 Štěpánka Blahová, 
předsedkyně MS ČČK        

Klub důchodců informuje
Tato organizace vznikla v naší vesnici před necelými 9 lety, na podzim roku 2010. Nejprve byly 
naše schůzky občasné a od roku 2014 se scházíme pravidelně každé první pondělí v měsíci. 
Vedoucí klubu je paní Ludmila Zůfalá.  Při vzniku klubu jsme našli podporu i u vedení naší 
obce. 
Spolupracujeme i s ostatními organizacemi v naší obci, např. s ČČK a Klubem turistů Le-
nochod. Zúčastňujeme se i společenských akcí v obci, kladení věnců u památníků, setkání 
s dříve narozenými občany, Noci kostelů, Rozsvěcování vánočního stromu u kostela. Rádi se 
setkáváme se seniory ze slovenských Brezolup.
Pořádáme zájezdy za poznáváním různých míst naší republiky, např. Luhačovice, Valtice, Mi-
lotice, Olomouc, Lešná. Na naše výlety jezdíme i státní dopravou, např. na zámek ve Vizovi-
cích, muzeum ve Zlíně a Uh. Hradišti, návštěvu vánoční Prahy. 
Na schůzkách vzpomínáme na léta minulá, na naše mládí. Předáváme si zkušenosti se zava-
řováním, sušením a dalším zpracování ovoce, vyměňujeme si sazenice a výpěstky ovoce a ze-
leniny. Zkoušíme i různé rukodělné činnosti, např. škrábání vajíček, zdobení vajíček slámou, 
malování na hedvábí, zdobení perníčků, zkoušíme i květinové vazby k různým příležitostem.
Na naše setkání se těšíme a nevadí nám ani náš věk, kdy v kolektivu zapomínáme, co nás bolí. 
Pokud nám zdraví bude sloužit a elán nás neopustí, chceme ještě hodně věcí uskutečnit a při-
spět tak k vzájemné pohodě spolunažívání v naší vesnici.
Nebojte se mezi nás přijít, každého mezi námi uvítáme.  Jistě přinesete něco nového a my se 
to od vás rádi naučíme.

 MUDr. Anna Otrhálková
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Otloukej se píšťaličko vrbová, nebudeš-li 
se otloukati, budu na tě žalovati….
Určitě si většina vzpomene na starou říkanku, která je spojena s jarem. Mně vždycky při-
pomene dětství, kdy jsme s bratrem, sestrou a kamarády „lúšňali“ po potoku a z vrbových 
větviček jsme zkoušeli vyrábět píšťalky. Podařily se, ale jen vzhledově. Nikdy totiž nepís-
kaly. Ale to nám nevadilo. V potoce nás totiž nikdo nehledal, měli jsme tam tajné skrýše, 
tajné domečky mezi vrbami a několikrát jsme se v potoce i pěkně vymáchali.
Zhruba před týdnem jsem k potoku, který nám teče za zahradou, přivedla i svého vnouč-
ka, aby se podíval na krásné bílé sněženky. Jakmile zahlédl mezi větvemi stromků vodu, 
hned začal házet kamínky a oba jsme čekali na šplouchnutí. Když jsem mu řekla, že až 
přijede příště, vezmeme gumáky a půjdeme se procházet do potoka, oči se mu rozzářily 
radostí a očekáváním. Zatím je to naše tajemství (mamka by se zhrozila), ale až se oteplí, 
potok bude náš.
Než se tak stane a sluneční paprsky nás vyženou z domovů do zahrad a do přírody, může-
te se stavit v místní knihovně pro pěknou knížku nebo jen tak na „kus řeči“.

Táňa Kubátová: Osud tančil charleston
Kniha o dozrávání dvou mladých žen mezi dvěma válkami. Příběh o láskách, rados-
tech i bolestech, které jsou stále stejné bez ohledu na dobu, v níž žijeme.
Životní plány jedenadvacetilé Johany jsou pro dívku z roku 1926 trochu netypické. 
Chce být samostatná a nehodlá se stát pouhou ozdobou nějakého muže. Brzy však 
zjistí, že osud jí připravil jinou cestu.
Růžino hledání lásky je plné chyb a omylů a občas tak trochu otřese pevným kama-
rádstvím obou někdejších spolužaček.
Na pozadí jejich příběhů mezitím kráčí neúprosná historie. Válka obě kamarádky 
rozdělí a ani jedna z nich netuší, na jak dlouho.

Katarína Gillerová: Kroky v dešti
Minulost se nedá utajit. Spletitý příběh jedné rodiny od populární slovenské autorky.
Láska v nelehké době socialismu, utajený sňatek, manželova zrada. Středoškolačka 
Jolana se s tím vším musí smířit ještě před maturitou. O více než třicet let později 
čelí její dcera Diana následkům špatného rozhodnutí, které tragicky změní život její 
rodiny. Diana se postupně vyrovnává s novou situací, hledá východisko a nechtěně 
přitom objeví tajemství z minulosti svých blízkých.

Carrie Jackson: Tváře noci
Sophii Kentové se díky píli a houževnatosti podařilo vypracovat mezi elitu novinář-
ské branže. Avšak v den, kdy zemřel její mladší bratr, se Sophiin soukromý i profesní 
život rozpadl na kusy.
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Zatímco se snaží přežít další den, rozhodne se – nyní coby reportérka krimi rubriky 
London Heraldu – vyzpovídat svědky brutální vraždy malého chlapce. Přitom se se-
známí s vyděšenou ruskou modelkou Natalijí, která ví evidentně víc, než je ochotná 
Sophii prozradit.
Když je potom v předvečer londýnského Týdne módy v luxusním hotelu nalezeno 
Natalijino zohavené tělo, Sophie si bolestně uvědomuje, že mohla děsivému činu 
zabránit. Sžíraná pocitem viny se po hlavě vrhá do zářivého, ale krutého módního 
světa, jehož odvrácenou tvář ovládají drogy, ničivá tajemství, prostituce a vydírání. 
Stopy vedou Sophii k překvapivému zjištění, že klíč k nalezení pachatele leží hluboko 
v minulosti, ve dvacet let starém případu vraždy jiné dívky. A nevypočitatelný, sadis-
tický vrah zatím vyčkává, aby mohl udeřit znovu.

Rick Riordan: Zrádný labyrint
Apollónovo strastiplné putování pokračuje! Kdysi mocný bůh Apollón, nyní ale pu-
berťák jménem Lester Papadopoulos, pokračuje v napravování svých chyb. A Zeus 
mu dává co proto. Poslal ho osvobodit pět pradávných zdrojů proroctví z moci tří 
ďábelských římských imperátorů. Navíc dopustil, že si ho zotročila paličatá polo-
božská holka jménem Meg! S pomocí přátel se Apollónovi povedlo přežít první dvě 
martyria. Teď ale musí s Meg vstoupit do zrádného labyrintu a najít třetího imperá-
tora, který je přímo zosobněním vraždy, mučení, šílenství a výstřednosti. Vyhnaného 
olympského boha čeká ten nejbídnější, nejtrapnější a nejstrašnější týden za jeho více 
než čtyři tisíce let dlouhý život! 

Laura Dockrillová: Darcy Burdocková – Už jsem tady zas!
Jedenáctiletá Darcy vnímá svět kolem sebe jako jedno velké, neobyčejné kouzlo a má 
zvláštní cit pro všechno, co se vymyká normálu. Volné pokračování knihy britské 
spisovatelky a ilustrátorky Laury Dockrillové, kterou Argo vloni vydalo pod názvem 
Darcy Burdocková, zachycuje hlavní hrdinku ve chvíli, kdy nastupuje do školy pro 
velké děti. Všechno se tím náhle změní: Darcyin nejlepší kamarád Will pochybuje, 
jestli má vůbec smysl dál se bavit s holkama, její nová učitelka bude nejspíš čarodějni-
ce, a co je nejhorší, ztratila se Lambětka, Darcyina ochočená ovečka. Dokáže holčič-
ka čelit všem těmto pohromám, vyzbrojena jen svou nesmírnou zvědavostí, fantazií, 
otevřenou myslí a vášní pro psaní příběhů?

Knihy si můžete půjčit vždy v úterý a v pátek od 15,00 do 18,00 hodin.
Těším se na Vás v naší knihovně.

Olga Rosíková
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Starostové obce Březolupy: II. část
1. Úvod:
Touto druhou částí navazuji na úvodní článek, který vyšel v našem zpravodaji v září 
2017. Tentokráte se budeme zabývat druhou polovinou 19. století.
Tehdejší zastupitelstvo obce se nazývalo obecní výbor. Pro vesnici naší velikosti mělo 
patnáct až osmnáct členů. Vedení obce pak reprezentovalo obecní představenstvo, 
jehož členy byli v době, o níž pojednává tento článek, představený (dnešní starosta) 
a tři radní. 
Voleb do obecního představenstva se mohli zúčastnit pouze vlastníci majetku, tj. 
půdy. Volby se konaly ve třech voličských obvodech, v nichž se volila vždy třetina 
členů představenstva a zastupovala vždy třetinu přímých daní. Z toho vyplývá, že 
v první třetině bylo nejméně členů, ale s největším majetkem, a v poslední naopak 
nejvíce členů s majetkem nejmenším. Z výše uvedeného je pak zřejmé, že více ma-
jetní lidé byli v představenstvu zastoupeni ve větším počtu, protože se jejich členové 
vybírali z menšího počtu v dané skupině.  
Volební období bylo tříleté a vzhledem k omezenému počtu zejména nejmajetnější 
skupiny se často stávalo, že některý z těch, co byli v minulém období členem předsta-
venstva, se v dalších obdobích stal představeným obce. A někdy i opět po třech letech 
představeným jako níže uvedený Prokop Andrýsek. 

2. Starostové v letech 1867 až 1888:
Čtvrtým představeným obce Březolupy byl v letech 1867-70 FRANTIŠEK HOFEREK. 
Je velkou náhodu, že stejně jako v minulém článku, jde o mého přímého předka, tak-
že jsem mohl čerpat z informací zjištěných již dříve. František se narodil 4. 2. 1817 
na č. 28, jeho otcem byl Josef Fabián Hoferek (*1785 v Topolné), který se roku 1805 
oženil ve farním kostele v Březolupech s Magdalenou Blažkovou z Březolup. Dědem 
Františka pak byl Jan Hoferek (*1745 v Topolné). Rod Hoferků již v té době byl v naší 
vesnici usazen (min. od roku 1669) a Josef Fabián i jiní pak k nám přivedl další větve 
tohoto rodu, jenž se někdy nazýval Hofer. Proto jsou někteří nejstarší předci rodu 
Hoferek Březolupjáci a jiní Topoláci. 

František se 15. 2. 1843 ve věku 25 let oženil s o rok mladší Apolenou Hubáčkovou 
z Březolup (č. 14). Měli spolu celkem osm dětí, z nichž pět se nedožilo dospělosti 
a  zemřeli i všichni čtyři mužští potomci tohoto rodu. V produktivním věku žil na 
původním č. 28 v části „Velká ulička“ a zemřel dne 14. 6. 1900 na č. 61 u své dcery 
Anny v „požehnaném“ věku 83 let.

Pátým představeným obce byl v období 1870-73 JAN LYSONĚK, který je v knize Kro-
nika obce Březolupy do roku 1918 z roku 2001 omylem uveden jako Josef. Narodil se 
31. 10. 1828 na č. 60. Jeho otcem byl Josef Lysoněk (* 1801 v Březolupech) a dědem 
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Tomáš Lysoněk (* 1771 rovněž u nás). Tento rod patří mezi nejstarší v naší obci.  
Jan se 13. 11. 1860 ve věku 32 let oženil ve farním kostele ve Lhotě u Malenovic 
s o osm let mladší Annou Vránovou ze Lhoty. Měli spolu celkem šest dětí, z nichž 
tři se nedožily dospělosti. Jan žil celý svůj život na č. 60 v části „Dědina“, kde i dne 
19. 3. 1878 v mladém věku 49 let zemřel.

Šestým představeným obce byl v letech 1873-76 jmenovec svého předchůdce VIN-
CENC LYSONĚK. Narodil se 16. 4. 1846 na č. 23. Jeho otcem byl Vincenc Lysoněk 
(* 1814 v Březolupech) a dědem Martin Lysoněk (* 1787 rovněž u nás). 

Vincenc se 11. 10. 1864 ve věku 18 let oženil ve farním kostele ve Spytihněvi s o pět 
let starší Helenou Kraváčkovou ze Spytihněvi. Měli spolu celkem osm dětí, z nichž tři 
zemřely do jednoho roku od narození. Vincenc žil většinu svého produktivního věku 
na č. 23 v části obce „Kopec“. Od roku 1878 byl hostinským na č. 94 a zemřel mimo 
Březolupy po roce 1914 (přesné údaje prozatím neznám).

V pořadí sedmým představeným obce od roku 1850 byl mezi lety 1876-79 PROKOP 
ANDRÝSEK. Narodil se 3. 7. 1836 na č. 13. Jeho otcem byl Ignác Andrýsek (* 1798 
v Březolupech) a dědem Jan Andrýsek (* přibližně 1755 asi rovněž u nás). Také tento 
rod patří mezi nejstarší v naší obci.  

Prokop se poprvé oženil dne 19. 2. 1858 ve věku 21 let s o dva roky mladší Ernestí-
nou Gajdošíkovou ze Šarov. Měli spolu celkem šest dětí, z nichž čtyři (včetně dvojčat 
Františka a Prokopa) se nedožily dospělosti. Jeho první žena zemřela 19. 4. 1877. 

Prokop se podruhé oženil již 12. 5. 1877 s Františkou Fuskovou z Březolup, která byla 
o sedmnáct let mladší. Spolu pak měli ještě tři děti, z nichž se dospělosti dožil pouze 
jeden syn. 

Prokop žil po celý život na rodinném gruntu č. 13 v části „Kopec“, kde i zemřel dne 
21. 1. 1910 ve věku 73 let.

Osmým představeným obce byl v letech 1879-82 FRANTIŠEK MACH. Narodil se 
6. 7. 1850 v Topolné na č. 161. Jeho otcem byl František Mach (* 1825 v Březolupech) 
a dědem Jan Mach (* 1797 v Mistřicích).

František se poprvé oženil dne 19. 1. 1869 ve věku 18 let s o deset let starší Marianou 
Blažkovou z Březolup č. 84, vdovou po Tomáši Vyorálkovi, který zemřel roku 1866 na 
choleru. Měli spolu dvě děti, k prvnímu z nich dceři Marianě (* 1868) se otec přiznal 
až před svatbou. Tento postup ale nebyl v této době úplně výjimečným.  

Jeho první žena zemřela 1. 1. 1875. František se pak podruhé oženil 17. 8. 1875 se 
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sestrou své první ženy Josefou Blažkovou z Březolup, která byla o šest let mladší než 
on. I takové případy nebyly zcela ojedinělé. Spolu pak měli ještě tři děti, z nichž se 
dospělosti dožily dvě dcery. 

František žil v Březolupech nejdříve na č. 84 se svou první ženou a poté s druhou 
manželkou a dětmi na č. 102 v části „Druhá strana“, kde i zemřel dne 28. 4. 1888 
v mladém věku 39 let.

V době jeho působení ve vedení obce roku 1882 nastoupil do Březolup první státní 
lékař MUDr. Josef Franta, jemuž obec vyplácela 100 zlatých ročně. Do té doby léči-
ly obyvatele naší vesnice babky kořenářky, případně bylo možné si přivolat doktora 
z Napajedel, Uherského Hradiště, nebo Uherského Brodu, což však bylo velmi ná-
kladné.

Devátým vedoucím představitelem obce, o němž jsou uvedeny údaje v tomto článku, 
byl mezi lety 1882-85 opět PROKOP ANDRÝSEK. Tento náš rodák byl již jako první 
oslovován „pane starosto“. 

V tomto období proběhlo rozšíření školní budovy z jednotřídní na třítřídní. Dne 
30. 5. 1883 byl položen základní kámen, o čemž svědčí „Památní listina“ jejíž kopii 
si lze přečíst v knize „Kronika Březolupy do roku 1918“, která byla vydána v roce 
2001. Pamětní deska s datem 1883 a jménem stavitele Jana Rychmana ze Bzence je 
umístěná ve vstupní chodbě školy. O historii školních budov, učitelích a školství u nás 
zpracuji někdy v budoucnu samostatný článek.

Desátým (a druhým oficiálním) starostou obce byl v letech 1885-88 KAŠPAR VYO-
RÁLEK. Narodil se 3. 1. 1842 v Březolupech č. 40. Jeho otcem byl Tomáš Vyorálek 
(* 1800 v Březolupech) a dědem Jan Vyorálek (* 1778 na Komárově), který se roku 
1797 přiženil do Březolup.

Kašpar se oženil dne 30. 6. 1868 ve věku 26 let s o rok mladší Annou Blažkovou z Bře-
zolup č. 105, vdovou po Janu Lysoňkovi, který zemřel roku 1866 na choleru. Měli 
spolu osm děti, z nichž žádné nezemřelo v dětském věku. 

Kašpar žil v Březolupech nejdříve na č. 40 a poté se přiženil na č. 105 v části „Druhá 
strana“. Zemřel pak v rodném domě č. 40 dne 19. 7.1923 v úctyhodném věku 81 let. 

V době jeho působení na radnici byl v roce 1886 založen z podnětu nadučitele Josefa 
Bergra sbor dobrovolných hasičů.  Do té doby zde od roku 1878 byla pouze obecní 
záloha, která zasahovala jako pomocníci bílovických hasičů. Jejich hasičský sbor byl 
založen roku 1874 jako první vesnický hasičský sbor na Moravě z iniciativy hraběte 
Vladimíra Logothetiho, majitele panství Bílovice.
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3. Závěr:
V době, o níž se píše v tomto článku, měli občané naší vesnice v běžném životě dů-
ležitější starosti než my v současnosti. Bylo by dobré si na to v době svých problémů 
vzpomenout a uvědomit si, co všechno naši předci museli překonat.
Další článek v Březolupském zpravodaji k této tématice bude o období 1888 až 1919. 

Zpracoval dne 12. 3. 2019 
Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy 

POZVÁNÍ NA SCHŮZKU PAMĚTNÍKŮ
Ve čtvrtek 23. května 2019 od 17:00 hodin 

proběhne v přízemí Obecního úřadu Březolupy 
třetí schůzka pamětníků.

Záměrem těchto schůzek je posezení s pamětníky a zaznamenání jejich 
vzpomínek na naši vesnici na diktafon. Tyto záznamy budou uloženy pro 

využití zájemci z řad současných obyvatel, ale i pro naše potomky. 
Kronikář obce Březolupy ing. Radek Berecka 

zve na schůzku všechny zájemce o historii.
Malé občerstvení bude opět zajištěno.

Jak vznikl název naší vesnice 
Březolupy dle vyprávění
  V roce 1957 jsem navštívila našeho spoluobčana, nevidomého varhaníka, pana Josefa 
Hubáčka. Chtěla jsem se dovědět něco z historie naší obce. On byl nejen vynikající pa-
mětník, ale i dobrý vypravěč.
Dle jeho ústního sdělení, které měl od svého dědečka a pradědečka, jsou dvě verze vzniku 
názvu naší vesnice.
První verze mluví o názvu, který vznikl takto: v lokalitě uprostřed vesnice zvané „Ryb-
níček“, bylo velké mokřidlo, jak již název sám napovídá. V jeho okolí rostlo hodně bříz. 
Naše nářečí je jmenovalo „březe“, ne  bříze. Přechod přes mokřinu byl možný pouze po 
kládách, které byly z pokácených bříz, které sloužily jako provizorní lávky v nářečí „lavy“. 
Tak se tomu místu začalo říkat Březové Lavy a později se název spojil v Březolavy.
Druhá verze, podle jeho vyprávění, navazuje na množství bříz rostoucích v těchto mís-
tech. Z jejich kmenů se po pokácení loupaly pruhy kůry, těmi se pokrývaly dřevěná stave-
ní - chalupy. Tak vznikl název Březové chalupy - lupy  a z něj BŘEZOLUPY.
Já sama pamatuji chalupy na vesnicích pokryté režnou slámou - došky nebo břidlicí, dře-
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věným šindelem a později pálenou taškou z hlíny - skřidlicí. O pokrytí chalup březovou 
kůrou jsem se podruhé dozvěděla na přednášce paní Chrastinové O Sibiři. Tato žena 
tam třikrát pobývala a měla dřevěné domky pokryté březovou kůrou zachycené na svých 
fotografi ích.

 MUDr. Anna Otrhálková

Na Štěpána po jednadvacáté
Po jednadvacáté proběhl na Štěpána v naší hale fotbalový turnaj „O pohár staros-
ty obce Březolupy“. Na něm se tentokráte sešlo čtyřicet šest hráčů. Rozhodčím byl 
tradičně František Kukla a nově vypomáhali stále ještě aktivní hráči Dušan Hrabec 
a  Radek Berecka. Nechyběli ani osvědčení organizátoři Petr Kukla, Luboš Klučka, 
Josef Blaha a Radek Berecka.  
Pořadatelem turnaje byl, jako při všech předchozích ročnících, Obecní úřad Březo-
lupy, a to prostřednictvím sportovní komise. Finančně byl turnaj zajištěn startov-
ným od hráčů a příspěvky od sponzorů, kterými byli: TRADIX, JAKOS, Ing. Pavelka, 
KLEMPOS a Hospoda U Samohýlů. 

Ročník 2018 byl opět odehrán pouze v jedné základní skupině, protože se přihlásilo 
sedm mužstev. Mužstvo tentokrát poskládali dvojnásobní vítězové Dynamo Chma-
tov a navýšili tak počet účastníků z loňska. Už to tak vypadá, že osmi týmů a dvou 
základních skupin se v příštích letech asi nedočkáme. Při skupině o šesti, nebo sedmi 
týmech roste počet zápasů a při stárnutí většiny mužstev (letos byli čtyři ze sedmi vě-
kového průměru nad 35 let) se stává turnaj pro některé již dost náročným. Uvidíme, 
co nám přinesou příští léta.

Zápasy ve skupině byly zpočátku velmi vyrovnané, s minimem branek, postupem 
času se přece jenom jejich počet trochu navýšil. Postupující čtyřka týmů se vyjasnila 
již v průběhu skupiny. Do play-off se dostala mužstva (podle pořadí ve skupině): 
tradiční účastník NAZDÁRCI, po dvou letech ZÁPOLÍ, znovu založené DYNAMO 
CHMATOV a obhájce posledních dvou ročníků REMÍZA (který byl po třech zápa-
sech na pokraji vyřazení). Je třeba ocenit statečný boj mužstva DRAHY, které turnaj 
zahajovalo s nejmenším počtem hráčů ze všech (pouze pět), ve druhém zápase se jim 
ještě jeden z nich zranil. Toto družstvo mělo navíc druhý nejvyšší věkový průměr. 
I přes všechny tyto skutečnosti turnaj se ctí dohrálo, třebaže nemělo nikoho na stří-
dání. 

Semifinálové zápasy byly tentokrát každý jiný. Nejdříve postoupilo do finále ZÁPO-
LÍ po jasné výhře 5:1 nad DYNAMEM CHMATOV. Poté obhájce titulu tým REMÍZA 
po boji zdolala výsledkem 2:1 NAZDÁRKY.
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Závěrečné zápasy turnaje byly taktéž rozdílné. Nejdříve v zápase o 3. místo porazili 
NAZDÁRCI zcela jasně 7:3 DYNAMO CHMATOV a potřetí v řadě obsadili 3. místo. 
Finálový zápas mezi ZÁPOLÍM a REMÍZOU byl naopak velice vyrovnaný a skončil 
až v prodloužení 2:1 po penaltě za faul. Vítězem celého turnaje se tak stal tým ZÁPO-
LÍ. Toto mužstvo, hrající již několik let téměř bez změny v kádru, sice před turnajem 
nepatřilo mezi favority, ale týmovým výkonem a bez jediného prohraného zápasu 
v turnaji dokázalo vyhrát opět po sedmi letech.    

Celkové pořadí bylo v roce 2018 následující: 1. Zápolí, 2. Remíza, 3. Nazdárci, 4. Dy-
namo Chmatov, 5. Dědina-Žleby, 6. Kluzák a 7. Drahy. 

Od roku 2007 je vyhlašována „Cena Jaromíra Zelíka“. V roce 2018 byla udělena Josefu 
Blahovi st. za dlouholetou pomoc při organizaci turnaje.

V roce 2018 byl již počtvrté sledován i věk hráčů a věkový průměr týmu. Nejstaršími 
hráčem byl Burša Vít - ročník 1957, nejmladším Řezník Lukáš - ročník 2003. Devět 
hráčů bylo ve věku nad 40 let, z toho jeden (viz výše nad 60 let) a jeden (Roman Pav-
lík st.) nad 50 let. Naopak pět plejerů (všichni v týmu KLUZÁK) bylo věku do 20 let.  

Jako každý rok uvádím několik vybraných statistických údajů ze všech 21 ročníků
Celkem se turnaje zúčastnilo po dobu jeho trvání 224 hráčů, v roce 2018 přibyl 
jeden nový hráč nejmladšího povoleného ročníku, tj. 2003. Dalších 13 se vrátilo po 
roční, nebo delší pauze. 

Všech 21 ročníků se zúčastnil pouze 1 fotbalista, a to Šohajek Radomír. Dvaceti 
turnajů pak další 3 pánové: Berecka Radek, Hubáček Josef, a Michálek Petr. Dalších 
5 hráčů (Bernatík Petr, Hrabec Radomil, Hubáček Pavel I., Kašný Pavel a Stašek To-
máš) se zúčastnilo turnajů 19. Více jak 10 ročníků odehrálo celkem 36 hráčů, z tohoto 
počtu letos jich nehrálo 6.

Nejvíce zápasů odehráli tito borci: Šohajek Radomír – 126, Michálek Petr 118, Be-
recka Radek a Hubáček Josef – 117, Kašný Pavel – 113, Hrabec Radomil – 111, Berna-
tík Petr – 108, Hybler Jiří- 103, Stašek Tomáš – 103 a Hubáček Pavel II. – 100. Celkem 
máme již deset „stovkařů“ (meziroční nárůst o tři hráče) a další tři hráči můžou tuto 
metu překonat již příští rok. 

Suverénně nejvíce gólů po dobu trvání turnaje dal Michálek Petr, celkem už 85 a po-
malu se blíží ke stovce. Dalšími jsou pak: Stašek Tomáš – 41, Šohajek Radomír a Pavlík 
Roman st. – 40. Nejvíce gólů (13) na jednom turnaji v roce 2005 dosáhl Petr Michálek. 
Celkově je na poháru pro nejlepšího střelce již jedenáct jmen: Michálek Petr – 4x, 
Řezník Jiří a Zelík Jaromír – 3x, Kukla František a Zelík Michal – 2x a Bernatík Petr, 
Josefčák Pavel, Křen Lubor, Pavlík Roman st., Blizňák Lukáš, Yassine Hicham - 1x.
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Na poháru pro vítěze turnaje je zapsáno po ročníku 2018 již celkem 70 různých 
jmen vítězů. Na prvním místě jsou Bernatík Petr, Berecka Radek, Hubáček Josef 
se 7 vítězstvími. Dále Kašný Pavel - 6x, Michálek Petr, Stašek Tomáš, Zelík Michal, 
Hrabec Radomil, Šohajek Radomír - 5x. V roce 2018 se poprvé nově zapsal na pohár 
Berecka Michal. Radek a Michal Bereckovi se stali třetí dvojicí otec se synem, která 
turnaj  společně vyhrála. V roce 2014 se stali prvními dvojicemi Vít a Petr Buršovi 
a Roman st. a  Roman ml. Pavlíkovi. Snad bude těchto párů v budoucnu přibývat. 

Ve statistice medailových umístění nejvíce vynikají: Šohajek Radek - 18 medailí, 
Hubáček Josef - 16, Berecka Radek, Michálek Petr - 15, Hrabec Radomil - 14, Pavlík 
Roman st., Hybler Jiří, Stašek Tomáš - 13, Bernatík Petr, Kašný Pavel, Hubáček Pavel 
II. - 12, Kukla František, Kašný Petr mají 10 „cenných kovů“.

Úplným závěrem bych Vám všem čtenářům tohoto článku rád popřál pohodový 
a  klidný rok 2019. Fotbalistům pak, jako každoročně, hodně sportovních úspěchů 
a co nejméně zranění. A za rok se snad setkáme zase na Štěpána v naší hale ať už jako 
hráči, organizátoři, nebo diváci. 

Radek Berecka s využitím statistik ze všech ročníků turnaje

Do statistik v tištěné podobě budete moci opět nahlédnout na příštím turnaji,
 elektronicky je většina z nich umístěna na webových stránkách: 

www.brezolupy.cz.
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Zlatá diabolka po čtyřicáté deváté
V sobotu 23. února 2019 se ve sportovní 
hale uskutečnil 49. ročník střeleckého zá-
vodu Zlatá diabolka. Tradičně dobře ob-
sazeného závodu se zúčastnilo 86 střelců, 
kteří soutěžili v pěti disciplínách a osmi 
věkových kategoriích. Největší zastoupení 
měly žákovské kategorie. V mladších žá-
kyních obsadila domácí Barbora Popel-
ková krásné druhé místo. Stejné umístění 
vybojoval v kategorii mladších žáků  Ra-
dek Jančara. Hezké páté místo mezi do-
rostenkami si vystřílela  Katka Popelková. 
Vítězkou sloučené kategorie mužů a žen 
ve vzduchové pušce se stala březolupská Katka Kolková. Tečkou za letošní vzduchov-
kovou sezonou bude 30. dubna Mistrovství ČR mládeže v Plzni, na kterém budeme mít 
trojnásobné zastoupení. 

Zdeněk Jančara,
 předseda SSK Březolupy 

 

 
 
 

 

 

Jarní práce na zahradě
Zima se letos loučí neobvykle dlouho, ale přes den tu a tam vysvitne slunko. Je nejvyšší 
čas připravit okrasnou i užitkovou zahradu na nejhezčí období roku. V článku připomí-
náme některé důležité jarní práce na zahrádce.
Trávník je dominantou zahrady, proto jakmile pominou mrazy a oteplí se, začneme 
s údržbou. Po zimě je třeba odstranit z trávníku zbytky listí, větviček a z kyselých půd 
případný mech. Všechno vyhrabeme hustými železnými hráběmi. Příliš udusanou půdu 
provzdušníme. Vidle zapichujeme do hloubky asi 10 cm, zahýbeme s nimi a vytáhneme. 
Takto pokračujeme po celé ploše v rozestupech asi 15 cm. Vidle stačí na menší plochy, 
rozlehlý pozemek provzdušníme pomocí zahradní techniky. Trávník přihnojíme podle 
druhu půdy. Podle potřeby trávník zaléváme.
V okrasné zahradě odstraníme plevel, nakypříme půdu a odstraníme suché a poškozené 
části rostlin. Po odkvětu sněženek je čas na jejich přesazování. Vyrýpneme trs ze země, 
rozdělíme ho na několik částí a znovu zasadíme. Vysazujeme jarní cibuloviny, krokusy, 
sasanky, ladoňky, lilie, tulipány, narcisy, hyacinty, bledule aj. Cibuloviny s oblibou po-
škozují hryzci. Abychom jim v tom zabránili, před výsadbou obalíme cibulky králičím 
pletivem. Koupit se dají i plastové košíčky pro cibuloviny. Přihnojte trvalky a půdu pro 
letničky. K vysokým trvalkám připravte opory (např. pro pivoňky).
Na jaře, do konce dubna, se mohou vysazovat stromky a keře. Vzhledem ke zvýšeným ná-
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rokům nově zasazených dřevin na vláhu, je výhodnější sázet je na podzim. Proto stromy 
a keře z jarní výsadby dobře zalévejte, aby stihly do nástupu letních veder dobře zakoře-
nit. Vzrostlé stromy a keře prořežte a přihnojte. Vhodná doba je pro výsadbu maliníku, 
ostružin, angreštu a rybízu.
V užitkové části zahrady připravíme záhony na výsev zeleniny. Brzy na jaře se vysévá mr-
kev, špenát, ředkvičky, petržel, růžičková kapusta aj. Zasadit se může cibule. Do skleníku 
nebo foliovníku můžete vysít bylinky nebo semínka balkónovek do truhlíků. Snadno si 
sami vypěstujete sazenice lobelek, petunií nebo verben.

Váš přítel zahrádkář
Zdroj: www.jaktak.cz

Srážky v roce 2018
Rok 2018 byl vůbec nejslabším rokem na množství srážek, kdy spadlo jen 497 mm. Méně 
spadlo jen v roce 2003, a to jen 469,6 mm. 
Uvádíme porovnání roku 2018 a roku 2017.

měsíc Rok 2017 (srážky v mm) Rok 2018 (srážky v mm)
Leden 6,9 45,6
Únor 41 17,5
Březen 19,6 26,2
Duben 66,8 18,8
Květen 46,3 56,7
Červen 38,7 58,8
Červenec 68,4 58,5
Srpen 32,3 42,7
Září 104,3 96,7
Říjen 60,7 24,2
Listopad 33,9 5
prosinec 49,7 46,3
CELKEM 568,6 497

Nejslabším měsícem roku 2018 byl listopad, kdy spadlo jen 5 litrů vody na 1m2. 
V listopadu 2011 nespadla na našem území ani kapka, a tak se tento listopad zapsal na 
srážky jako nejchudší od roku 1997, kdy srážky sleduji.
Nejvíce srážek spadlo v roce 2010 a to 823 mm, v roce 2001 to bylo 720,1 mm. Podzim 
roku 2018 byl na srážky velmi slabý, spadlo jen 75,5 l/m2, kdy za stejné období roku 2017 
to bylo 144,3 l/m2, to je méně až o 68,8 l/m2. 
Můžeme si jen přát, aby rok 2019 byl co do srážek lepší nejen pro lepší úrodu, ale i pro 
naplnění studní vodou, tolik potřebnou pro život všech.

František Bednář
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Volby do evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se v Březolupech uskuteční v pátek dne 24. května 2019 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v  sobotu dne 25. května 2019 od 8.00  hodin do 
14.00 hodin v přízemních učebnách Základní školy Březolupy čp. 134.

Rozdělení volebních okrsků:
Volební okrsek č. 1 /voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce Březolupy/
Volební okrsek č. 2 /voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce Březolupy/

Dále zde mohou hlasovat voliči s voličským průkazem a voliči ze států EU

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem (dále jen „cestovní pas“). Volič, který je občanem jiného členského stá-
tu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství například 
průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo 
potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem. 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Evropské-
ho parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který hlasuje na voličský průkaz (§ 30), 
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
  
Přenosnou urnu lze objednat na Obecním úřadě Březolupy, tel. 572 580 116 a v den 
voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb, a to i telefonicky 572 580 138.

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může po-
žádat o voličský průkaz. S  voličským průkazem může volič hlasovat v  jakém-
koliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad pří-
slušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v  seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019  
v 16:00 hodin. 
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslá-
na v  elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
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Případné další dotazy týkající se voleb v obci Březolupy vám rádi sdělíme:
Obecní úřad Březolupy, čp. 90, 687 13 
Martina Urbancová tel. 572 580 116, matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz 

Podrobné informace k hlasování a volbám do Evropského parlamentu naleznete na webu 
obce www.brezolupy.cz, kde budou informace průběžně doplňovány, nebo přímo na webu 
ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz (informační servis – volby- volby do Evropského par-
lamentu)

Recyklace – módní záležitost nebo 
správná věc pro naši budoucnost?

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety 
Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad 
každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí 
spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě 
způsobuje. 
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způ-
sobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již 
zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do 
barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elek-
trozařízení. 
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekolo-
gické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více 
než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, 
sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních 
zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo 
dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod. 
Obyvatelé Březolup mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře 
na podzámčí nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará 
o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela 
zdarma. 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných 
míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo 
trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou 
elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.

Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz. 

y 
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Jak to vypadá na Sibiři
je název setkání s paní Hanou Chrastinovou, které proběhlo na faře v Březolupech v ne-
děli 27. 1. 2019. Beseda se uskutečnila na závěr mezifarního třídenního setkání hnutí 
Modlitby matek. 
Hana Chrastinová bydlí ve Zlíně. Celý svůj život zasvětila dětem, které si adoptovala, vy-
chovala a „poslala do života“. Je také salesiánskou spolupracovnicí. A právě se slovenskou 
komunitou salesiánů se vydala na Sibiř, aby poznala život místních obyvatel s jeho krása-
mi i těžkostmi. Na svých třech cestách zažila teploty, kdy se rtuť teploměru pohybovala 
v maximech od – 50  do +35 stupňů Celsia. Pekla koláče s dětmi v dětských domovech, 
navštěvovala rodiny, které měly děti v pěstounské péči, obdivovala krásu přírody i místní 
tradice.
S jejím laskavým svolením nabízím ochutnávku z její prezentace.
Sibiř je území mezi pohořím Ural, které se táhne od Kazachstánu až k Severnímu ledo-
vému oceánu na severu, a na východě až k Věrchojanskému pohoří. Rozloha Sibiře je 
10 mil. km2. Většina území je pokryta tajgou, tundrou a mokřady. 
Cílem cesty byla Republika Sacha – Jakutia. 40 % rozlohy této země (3 083 523 km 2, tj. 
6 krát více než území Francie, 12 více než Anglie, 39 krát více než rozloha České republi-
ky) se nachází za polárním kruhem, 47 % území pokrývá tajga, ve které rostou převážně 
modříny (Jakuti jim říkají „červené smrky“), borovice a břízy. V této oblasti leží 800 tisíc 
jezer a 700 tisíc řek. 90 % země není obydleno. Většina území je hornatá. Na území vede 
Amursko - bajkalská magistrála. Provoz na této železnici je komplikován klimatickými 
vlivy, teploty se pohybují od – 50 do + 35 stupňů Celsia. 
Ojmjakon je vesnice s 550 obyvateli. Říká se jí také sibiřský pól chladu. V roce 1926 zde 
byla naměřena teplota – 71,2 stupně Celsia. Pěstování plodin je zde vyloučeno. Problé-
mem pro místní obyvatele je např. i vykopání hrobu, které trvá až tři dny.
Jakutsk je hlavní město Jakutie. Leží 450 km pod polárním kruhem, vzdálenost od Mosk-
vy je vzdušnou čarou 4884 km, pozemní cestou 8364 km. Zima tu trvá 9 – 10 měsíců. 
Půda pod městem je neustále zmrzlá, výstavba budov je složitá. Energii zajišťuje elektrár-
na na zemní plyn. Republikou protéká řeka Lena. 
Jakuti jsou svérázný a drsný národ, který se na toto území přistěhoval v 10. století. Hlav-
ním zdrojem obživy bylo pastevectví, lov, rybolov a sběr jedlých rostlin. V 17. století sem 
přišli první Rusové, aby tu hledali zlato. Roku 1632 Beketov s oddílem kozáků založil 
pevnost Jakutsk a zahájil vybírání daně placené v kožešinách. S Rusy přišla ale také epi-
demie spalniček, neštovic a dalších chorob, která zahubila 2/3 původního obyvatelstva. 
V 18. století pravoslavná misie začala šířit znalosti ze zemědělství. Nástup stalinismu vy-
stavil jakutskou kulturu násilné rusifi kaci, tradiční hospodářství bylo brutálně kolektivi-
zováno, Jakuti – pastevci byli násilně přesídlováni do měst, mnoho šamanů a příslušníků 
jakutské inteligence bylo posláno do gulagů nebo popraveno. 
V dnešním Jakutsku žije 256 pěstounských rodin. Příčinou rozpadu biologické rodiny 
je alkoholismus, zřídka smrt jednoho nebo obou rodičů. Běžná je výchova 8 osvojených 
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dětí. Pěstounské rodiny spolu komunikují přes telefon a internet, psychologická pomoc 
je zajištěna 24 hodin denně. Děti, které prožily těžkou životní situaci, jsou zdarma státem 
posílány na ozdravné pobyty k moři. 
Salesiánská misie v Jakutsku se věnuje hlavně dětem. V mládežnickém středisku v Ja-
kutsku nabízí volnočasové aktivity (divadlo, výuku hry na kytaru, tanec, výuku cizích 
jazyků), přispívá rodinám na dopravu dětí za vzděláním. Do budoucna si klade za cíl roz-
voj sociálních podmínek v místních komunitách, aktivní zapojení místních mladých lidí 
do práce s dětmi, vybudování hodnotového systému dětí a mládeže, osvojení životních 
zručností, výchovu k občanské zodpovědnosti a ochraně a budování kulturních hodnot.
Paní Hanku Chrastinovou jsem pozvala do Březolup i proto, že naše farnost již čtyři roky 
podporuje děti na Ukrajině. Tímto setkáním se mohou otevřít nové cesty na východ. 
Nové vztahy. Ty tvoří život

S laskavým svolením paní Hany Chrastinové 
připravila Věrka Polášková

Jakutsk - rozvod teplaJakutsk - rozvod tepla Místní dívkyMístní dívky

Mše svatá může začítMše svatá může začít Pečení s dětmi z dětského domovaPečení s dětmi z dětského domova

Pouliční prodej rybPouliční prodej rybV přírodě (břízy vyrostlé na mokřadech)V přírodě (břízy vyrostlé na mokřadech)
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Po přechodu na letní čas (od 31. 3. 2019) je sběrný dvůr otevřen i každou středu v čase 
15.00 – 17.30 hodin, a dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora a za příz-
nivého počasí v čase 17.30 – 18.00 hod můžete využít skládku a kompostoviště.

Místní skupina ČČK Březolupy pořádá v sobotu 27. 4. 2019 zájezd do Olomouce na tva-
růžkový festival a zároveň na jarní Floru Olomouc. Přihlásit se můžete u paní Štěpánky 
Blahové. 
Cena zájezdu je 280,- Kč.

Kladení věnců k  památníkům obětí I. a II. světové války se uskuteční v  úterý 
30. dubna 2019 v 17 hodin. Sraz účastníků je u základní školy. Všichni jste zváni. 
 
POZOR! Sběrný dvůr bude v sobotu 18. 5. 2019 uzavřen. Otevřen bude v pátek 17. 5. 2019 
v čase 15.00 – 17.30 hodin, dále po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora a za pří-
znivého počasí v čase 17.30 – 18.00 hod můžete využít skládku a kompostoviště.

Jarní MOTO BURZA v Březolupech se uskuteční v sobotu 18. 5. 2019 na plochodrážním 
stadionu.
 
Poplatek za odpady na rok 2019 můžete zaplatit v  hotovosti v  pokladně Obecní-
ho úřadu Březolupy (dle otevírací doby OÚ), složenkou, nebo převodem na účet obce 
č. 1543047379/0800 (variabilní symbol je čp. vašeho RD). Splatnost poplatku je 1. 7. 2019.

Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční v neděli 18. 8. 2019.

Možná nevíte….

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je ve čtvrtek 13. 6. 2019.
Vaše 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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Pozvánky

UKLIĎME ČESKO 2019 – UKLIĎME BŘEZOLUPY
SOBOTA 6. 4. 2019 

Dobrovolní hasiči z Březolup se vydají vyčistit březolupské luhy a háje.
Členové SDH srdečně zvou všechny spoluobčany, kteří mají rádi ve svém okolí čistotu 

a pořádek, aby se k úklidu připojili.
Odměnou pro malé i velké účastníky bude opékání špekáčků.

SRAZ VŠECH ZÁJEMCŮ JE V 9:00 U HASIČSKÉ ZBROJNICE čp. 434

Všichni zájemci jsou zváni na každoroční setkání
obyvatel obcí Březolupy, Komárov a Topolná v lokalitě „U Kameňa“

Setkání „U Kameňa“ v sobotu 11. května 2019
Organizátorem jsou letos Březolupy a program bude následující:

13:00 zahájení provozu občerstvovací stanice „U Kameňa“
13:30  sraz účastníků na místě setkání
13:45  úvodní slovo starostů obcí
13:55  historické vyprávění kronikáře obce Březolupy,
14:15  zahájení drobných soutěží připravených místními složkami, 
 zejména pro malé účastníky (se sladkými odměnami pro děti)
14:30 první překvapení pro účastníky setkání (pouze za dobrého počasí)
14:45  druhé překvapení pro účastníky setkání (za každého počasí)
15:00  zahájení opékání špekáčků

Odchod zájemců z Březolup od zámku je plánován v 12:45 hod.
Pořadatelé si pro Vás připravili guláš, točené pivo, nealko a kávu za „lidové“ ceny. 

Dřevo a pomůcky pro opékání budou zajištěny. Špekáčky včetně příloh si musí 
návštěvníci přinést vlastní. Doporučujeme vzít si i misku, nebo ešus a lžíci na guláš.

Na setkání „U Kameňa 2019“ srdečně zve obec Březolupy.

SK BŘEZOLUPY - TSS Pohoda
pořádá

VEŘEJNOU PŘEHLÍDKU PÓDIOVÝCH SKLADEB
NEDĚLE 26. 5. 2019

Víceúčelová hala Březolupy
Začátek v 14.30 hodin 

V programu vystoupí především děti a mládež 
z Regionu Za Moravú.
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Sport v naší obci

Volejbalový turnaj

Štěpánský turnaj

Vánoční kapřík
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Fašank


