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BREZOLUPSKÝ

č. 100,   ročník 26

p r o s i n e c  2 0 1 9

cena 10,- Kč vč. DPH

Březolupy stále jedou

“pod plynem“ a drží rekord!

Ohlédnutí za revolučním 

rokem 1989 v Březolupech

Turistické altány 

v okolí Březolup

z p r a v o d a j
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Více o prvním čísle zpravodaje obce 

Březolupy se můžete dočíst na s. 37
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Slovo na úvod

V tento vánoční čas je zvyklostí našeho zpravodaje věnovat slovo na úvod vánočním 
svátkům, konci starého a začátku nového roku. Pro  tentokrát, symbolicky v rámci 100. 
čísla Březolupského zpravodaje, si ale dovolím udělat výjimku a chtěl  bych vzpomenout 
významné výročí, které již proběhlo a  které jste zcela určitě zaznamenali již i  z  jiných 
médií – 30 let od sametové revoluce 17.listopadu 1989. 

Věcné informace tipu kdo, kdy, kde a co jste se mohli dozvědět, pokud jste dorazili 
na vzpomínkové pásmo našich farníků  „30 let od nabytí svobody“, které se uskutečnilo  
v místním kostele ( za což jim i touto cestou děkuji ). Podstatná část těchto informací je 
v jiném článku dnešního zpravodaje. 

Já bych chtěl obecně poděkovat všem nejen z Březolup ale i ze všech ostatních koutů 
naší či dnes již i  sousední země  ( tehdy jsme byli ještě Československo ), kteří v revo-
lučním roce, ale např. i rok či roky následující, odhodili své obavy, co bude, pokud se to, 
obdobně jako v osmašedesátém, ani teď nepodaří. Museli zahodit za hlavy obavu nejen 
o sebe, ale také o své manželky, děti, jako i ostatní rodinu, a myšlenku, co bude, kdyby 
se to opět nepodařilo, si nesměli připouštět.

Na druhou stranu jeden z hlavních motorů jejich aktivity byla, dle mého názoru, po-
třeba nastolení lepších svobodných poměrů v naší zemi s ohledem především na  jejich 
děti a jejich budoucnost. 

Vemte si, že nikdo v  té době nemohl vědět (včetně těch, co byli tehdy u moci), zda 
druhý , pátý, desátý či třicátý den po  17. listopadu 1989 nedá někdo rozkaz naší poli-
cii, milicionářům či armádě k potlačení revoluční myšlenky násilím. Nezapomeňme také 
na ruské vojáky, kteří zde v hojném počtu od 68 vykonávali svou bratrskou pomoc, kdy 
se jaksi zapomněli vrátit domů.

Takže ještě jednou velké díky všem, kteří to v listopadu 89 dokázali, a to od nově vze-
šlých politických elit na celostátní, regionální či obecní úrovni až po posledního účastníka 
demonstrací, dělníka  podporujícího myšlenku na změny či „písaře“ v tiskových centrech, 
kde se na klasických strojích přepisovaly různé informační dokumenty tak, aby nebylo 
možno tehdejší centrální mocí dezinformovat občany celostátními médii.

Byť se  to možná někomu nebude líbit, velké díky patří i  těm „červeným“ na  druhé 
straně, kteří dokázali ukočírovat své myšlenky na  případné násilné potlačení revoluce. 
I díky jejich postoji a rozhodnutí, ať už je k tomu vedla obava o životy jejich spoluobčanů 
či naopak životy jejich, získala celosvětově uznávaný přívlastek „sametová“!

Je samozřejmě také možné, a já si dovolím říci i přirozené, že za zmiňovaných 30 let 
svobody se i ne zcela všechno podařilo a stejně tak tomu bude třeba za dalších 30 let. Já 
třeba vidím obrovské stávající či potenciální problémy v justici, školství či v důchodovém 
systému, kde ne všechno se podařilo přetavit na  lepší. Rovněž nesouhlasím s názorem, 
že všechno bylo před rokem 1989 špatně, to už nejspíše vidí i  ti, kteří o tom byli tehdy 
skálopevně přesvědčení. 
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Každopádně je však vidět změna k lepšímu, osobně bych viděl např. v oblasti životní-
ho prostředí, zdravotnictví či kupní síle obyvatelstva, kdy ten, kdo chce a může pracovat, 
se na tom, dle dostupných statistických údajů, má líp.

A s použitím sloganu  z reklamy na platební karty a „Svoboda, ta je k nezaplacení !“ 
si uvědomme, že dnes si můžeme dělat, co chceme, jezdit kam chceme, říkat co chce-
me. Samozřejmě v rámci toho, co nám naše demokratická společnost např. svými zákony 
umožní. 

Na závěr bych  se vrátil k informaci na začátku tohoto slova. Právě např. i dnešní 100. 
číslo našeho obecního zpravodaje  (první číslo  bylo vydáno 28. 6. 1993) svědčí o tom,  že 
svoboda v naší zemi existuje, kdy i naše obec si může svobodně svůj zpravodaj vydávat. 

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce

V období září až listopad se konalo pouze jedno zasedání zastupitelstva obce Březolupy, a to 
dne 25. září 2019.

Zastupitelstvo schválilo:
• navýšení rozpočtu na výkup pozemků v rámci Průmyslové zóny ČOV o 0,5 mil. Kč
• zařazení nemovitostí (pozemek p. č. 267/31 pod číslem evidenčním 1/2019 a pozemek p. 

č. 241/9 pod číslem evidenčním 2/2019) do Seznamu podpořitelných nemovitostí v rámci 
obecních dotací na výstavbu rodinného domu, u obou do III. kategorie

• výroční mimořádné odměny resp. dary za rok 2019 pro starostu a neuvolněné zastupitele
• výroční odměny resp. dary za rok 2019 pro zaměstnance obce, účinkující a spolupracovníky 

obce
• souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 

opatření č. 6/2019  a  č. 7/2019
• spolufi nancování realizace stavby: „Šatny pro sportovce, Březolupy (1. etapa)“ z rozpočtu 

obce pro rok 2020 ve výši max. 3,0 mil Kč
• změnu rozpočtu obce - rozpočtové opatření č.8/2019 zachycující rozhodnutí zastupitelstva 

z tohoto zasedání

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• zprávu o průběhu kontroly fi nančního a kontrolního výboru zastupitelstva
• informace o činnosti rady od minulého veřejného zasedání
• informace o stavu plánovaných akcí 
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Rada obce se  jako vždy zabývala zpracováním a  přípravou záměrů pro  další období, 
kontrolou realizovaných staveb, přípravou podkladů pro  jednání zastupitelstva i  řešením 
žádostí a podnětů občanů a místních spolků.

Z  další činnosti uvádím výběr těch nejdůležitějších (bez záležitostí projednávaných 
na zastupitelstvu obce, které jsou uvedeny v samostatném článku).

• Souhlasila s objednáním přednášek u Nakladatelství MaHa, s.r.o. Hustopeče, které pro-
běhnou po otevření Místní knihovny Březolupy v nových prostorách. Bude využito sle-
vové nabídky při objednávce tří přednášek. Jejich výběr provede paní knihovnice spo-
lečně se ZŠ Březolupy.

• Seznámila se  s  reklamací MUDr. Hrabalové ve  věci vyúčtování vodného a  stočného 
za ordinaci (č.p. 520). Pro další období bylo vyřešeno montáží vodoměrů v pronajatých 
prostorách MUDr. Hrabalové, které si zajistí na své náklady.

• Schválila odměnu pro  p. Josefa Andrýska za  přípravu podkladů a  zaměření stavby 
pro projekt opravy budovy márnice a cenu za zpracování zjednodušené dokumentace 
této stavby u Ing. arch. Martina Špillera, Březolupy v ceně 16.940,- Kč (vč. DPH). 

• Schválila žádost ZŠ a  MŠ Březolupy na  vybavení školních dílen. Žádost o  poskytnutí 
dotace ve výši 71.428,- Kč z fondu Zlínského kraje podá ZŠ a MŠ, spoluúčast (30%) bude 
hrazena z nevyčerpaných prostředků rozpočtu ZŠ a MŠ letošního roku.

• Schválila plán inventur za rok 2019 a složení inventarizačních komisí.
• Schválila dodatečné práce (zbroušení podlahy a  jiná spojovací šňůra) na  podlaze 

knihovny v ceně 5.000,- Kč.  Původní schválená cena 230.203,- Kč vč. DPH bude navý-
šena na 235.203,- Kč vč. DPH. 

• Schválila dodatečné práce na realizaci sádrokartonů knihovny v ceně 8.500,- Kč – pod-
hledy u oken. Původní schválená cena 59.300,- Kč (dodavatel není plátce DPH), bude 
navýšena na 67.800,- Kč. 

• Schválila dodatečné práce na ozvučení víceúčelové haly v ceně 5.000,- Kč – větší rozsah 
kabeláže a příposlechová bedna navíc. Původní schválená cena 130.000,- Kč vč. DPH 
bude navýšena na 135.000,- Kč vč. DPH. 

• Vybrala zpracovatele aktualizací žádostí na POV ČR-MMR na dotaci staveb: DS 2017- 
SO 02: Rekonstrukce MK Drahy a Nouzové osvětlení víceúčelové haly fi rmu ND agentu-
ra s.r.o. Zlín s cenou 2.990,- Kč za zapracování jedné žádosti a 5% z výše získané dotace 
(vše bez DPH).

• Vybrala fi rmu ENVIPARTNER s.r.o. Brno jako zpracovatele aktualizace povodňového 
plánu obce na pět let s cenou 5.000,- Kč za rok (bez DPH).

• Schválila konečnou variantu opravy márnice, kterou zpracoval Ing.arch Martin Špiller, 
a rozpočet stavby. Realizace je plánována na rok 2020 s využitím dotace.

Z práce rady obce
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• Vybrala fi rmu IS projekt s.r.o. Uh. Brod jako zpracovatele výběrového řízení na stavbu: 
Autobusový terminál, Březolupy za cenu 40.000,- Kč (bez DPH).

• Řešila projekt dostavby a opravy budovy hasičské zbrojnice. Žadatelem o dotaci musí 
být obec, dotace v  letošním roce byly ve výši 1,5-5,0 mil. Kč. Program bude vypsán 
pravděpodobně i příští rok. 

• Vybrala fi rmu SVS-CORRECT spol. s r.o. Bílovice jako zhotovitele projektu: DS 2017 
„ZTV Nad Uličkou a Čístré, Březolupy, část SO 01 - Nad Uličkou“. Tento uchazeč na-
bídl nejnižší cenu ve výši 6.041.881,- Kč (vč. DPH).

• Seznámila se s neprováděnými pracemi (214.101,- Kč bez DPH - přeložka vodovodu, 
publicita a další) a vícepracemi (72.456,- Kč bez DPH - předláždění i stávajícího chod-
níku k  MŠ, asfaltobeton podél parkoviště, záměna palisád a  obrubníků a  podobně) 
stavby: Parkoviště u MŠ“ a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SVS-
CORRECT spol. s r.o. řešící tyto práce. 

• Schválila smlouvu o smlouvě budoucí o provozování nové kanalizace, která bude zbu-
dována v rámci stavby „ZTV pro RD Nad Uličkou a Čístré, Březolupy“ a která je spe-
cifi kována územním rozhodnutím č. 165/2019 Stavebního úřadu v Bílovicích ze dne 
25.1.2019.

• Schválila smlouvu o  smlouvě budoucí provozování nového vodovodu + AT stanice, 
který bude zbudován v rámci stavby „ZTV pro RD Nad Uličkou a Čístré, Březolupy“ 
a který je specifi kován územním rozhodnutím č. 165/2019 Stavebního úřadu v Bílovi-
cích ze dne 25. 1. 2019.

• Vzala na vědomí výroční zprávu Základní  školy a Mateřské školy Březolupy za rok 2018.
• Schválila objednání sádrokartonářských prací v nové dílně a chodbě u společných WC 

knihovny a dílen v ceně 30.000,- Kč u Dušana Blažka, Lhota (dodavatel není plátce 
DPH).

• Schválila dodatek č. 14 řešící nový ceník platný od 1. 1. 2020 s fi rmou Technické služby 
Zlínsko, s.r.o. zajišťující svozu a uložení komunálního odpadu.

• Schválila uspořádání benefi čního koncertu kapely F.R.F. ze  Zlína na  nádvoří zámku 
v  termínu 1.12.2019 na podporu projektu Patron, který pomáhá dospívajícím z dět-
ských domovů ve Zlínském kraji. Nádvoří bude poskytnuto zdarma. 

• Seznámila se se studií řešení výstavby Bytového domu Stará pošta II. řešící dostavbu 
současného objektu a využití prostoru současného domu č. p. 129, který zpracoval Ing.
arch. Přemysl Borunský. 

• Schválila dodatečné práce (posuvné dveře a další drobné úpravy: sokl, aj.) truhlářských 
prací v nové knihovně v ceně 37.611,- Kč vč. DPH u dodavatele Petr Hejda, Kněžpole, 
který prováděl i ostatní práce tohoto druhu. 

• Schválila sídlo Obecního úřadu (Březolupy č.p. 90) jako sídlo nového spolku Březová 
tříska z. s. s vymezením užívání malé zasedací místnosti. 

• Schválila na  základě žádosti farnosti změnu využití čerpání dotace z  rozpočtu obce 
pro letošní rok ve výši 4.000,- Kč z Noci kostelů, která neproběhla, na pořad o nabytí 
svobody před 30 lety.
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• Seznámila se se stížností pana KM o pokousání jeho psa volně pobíhajícím psem JS. 
Starosta upozornil pana JS, aby si psa lépe zabezpečil na svém pozemku. Majitel po-
kousaného psa byl vyzván k  fotodokumentaci případného volného pohybu psa JS, 
nebo jeho dalšího útoku na jeho psa, aby mohl být podán podnět včetně důkazního 
materiálu k řešení přestupku na přestupkovou komisi při MěÚ Uh. Hradiště.

• Schválila v poměru 4:1 (starosta obce se změnou čerpání nesouhlasil) na základě žá-
dosti Zahrádkářského svazu další (letos již druhou) změnu využití čerpání třetinové 
dotace z rozpočtu obce pro letošní rok z celkové předpokládané realizační ceny ve výši 
300.000,- Kč. 

• Schválila na základě požadavku Stavebního úřadu zpracování pasportu budovy márni-
ce (zajistí Ing.arch Špiller s využitím projektu opravy) a objednání zpracování geomet-
rického plánu u Ing. Marka Dohnala, Napajedla v ceně 5.000,-  Kč (bez DPH). 

• Seznámila se se studií vedení optického kabelu pro vysokorychlostní internet po části 
obce, který zpracoval Bc. Vladimír Palík, a kterou chce vybudovat a provozovat Jaro-
slav Ševeček. 

• Schválila podání žádosti na kácení 14 ks stromů v místě plánované hráze mezi rybní-
kem Hlubočkem a nově budovaným záchytným rybníkem.  

• Schválila cenu za renovaci kříže v části Šraňky ve výši 47.500,- Kč zhotovitelem Rudol-
fem Truclou, který není plátcem DPH. 

• Schválila objednání technické dokumentace pro podání žádosti o dotaci na Naučnou 
stezku, altán, lávku a mobiliář u rybníka u fi rmy  HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. Havířov 
za cenu s cenou 10.000,- Kč za zapracování žádosti a 5% (min. 25.000,- Kč) z výše zís-
kané dotace (vše bez DPH).

• Schválila na  základě žádosti farnosti změnu využití čerpání dotace z  rozpočtu obce 
pro  letošní rok (starosta obce se  změnou čerpání nesouhlasil) ve  výši 40.000,- Kč 
z původně určené pro alarm na pořad zřízení předpěťové ochrany proti úderu blesku 
v ceně 22.128,- Kč.

• Schválila návrh na omezení změn v rozpočtu dotací pro spolky, aby nedocházelo k 
žádostem na konci kalendářního roku a již u zahájených či dokonce ukončených akcí. 
Nově se bude moci žádost o změnu podat pouze do 31. 10. a pouze u těch akcí, u kte-
rých ještě nebyla  zahájena realizace. Výjimkou (co se týká termínu) jsou akce, které 
přirozeně probíhají v období pozdějším, jako jsou např. vánoční - adventní akce apod. 
Toto omezení bude zapracovánu do vzoru Dotační smlouvy pro podporu místních 
spolků od roku 2020 a bude předloženo předem ke schválení zastupitelstvu obce.

•  Schválila zadání studie Rekonstrukce Zámeckého parku u fi rmy KONIG Landscapes s. 
r. o. Kostelní Lhota v ceně 45.000,- Kč (vč. DPH). Studie bude prioritně řešit dosadbu 
zeleně v parku.

• Schválila vyplacení odměny ředitelky ZŠ a MŠ za období září-prosinec 2019 z dotace 
na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků.

• Schválila čerpání fi nancí na dobročinné účely v roce 2019 ve výši 13.000,- Kč.
Ing. Radek Berecka, místostarosta
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Poohlédnutí za rokem 2019, 

nahlédnutí do roku 2020 a příštích

Jak už se stalo už zvykem, ve vánočním čísle našeho zpravodaje si dovolíme malé poohléd-
nutí za končícím rokem a také se pokusíme nastínit, co můžeme očekávat v letech příštích, pře-
devším pak v novém roce 2020.

Nejprve tedy poohlédnutí za rokem 2019. V letošním roce proběhla realizace parkoviště 
před mateřskou školou pro 12 automobilů, parkoviště je již v těchto dnech zkolaudováno a pře-
dáno do provozu. Celkové náklady se zastavily na 1,2 mil. Kč.

Další z větších akcí letošního roku je bezesporu nová knihovna v suterénu zdravotního stře-
diska, kdy došlo k záměně využívání prostor mezi knihovnou a školními dílnami. Kdo tam ještě 
nebyl, doporučuji se zajít podívat a případně si i půjčit nějakou tu knížku. Pro hůře pohyblivé je 
zde i možnost bezbariérového přístupu. S novou knihovnou máme i další plány např. v podobě 
komunitního centra pro naše seniory, ale také v podobě promítnutí nějakého toho fi lmu či zor-
ganizování nějaké přednášky pro různé cílové skupiny. Věříme, že více než miliónová investice 
obce nám bude sloužit další až desítky let.

Mnozí z vás si jistě všimli i nového ozvučovacího systému, který zajišťuje i ozvučení obec-
ních akcí. Po rekonstrukci sociálek, podlahy hlavního sálu a ozvučení čeká halu ještě rekonstruk-
ce osvětlení hlavního sálu včetně nouzového a také osvětlení jeviště a případná video technika 
pro akce pořádané v hale. 

Jako poslední akci z roku 2019 bych rád vzpomenul Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho 
okolí. Fyzická realizace byla zahájena v srpnu vypuštěním rybníka. Tato více než 16i miliónová 
akce bude pokračovat i přes zimu a bude ukončena do konce listopadu příštího roku. Ještě se sluší 
podotknout, že tuto akci nám dotačně podpořil Státní fond životního prostředí, a to dotací v prů-
měrné výši 60%. 

Co se týká akcí pro rok 2020, tak po získání stavebního povolení začneme hned z jara s vý-
stavbou inženýrských sítí v části obce Nad Uličkou, bude následovat prodloužení na Čístrém.

Máme neofi ciální informace, že bychom měli být úspěšní s žádostí o dotaci na rekonstrukci 
komunikace a chodníků na Drahách. Pro letošek má Ministerstvo pro místní rozvoj sáhnout 
do tzv. zásobníků projektu a naše téměř 6i miliónová akce je v zásobníku, jak se říká, nad čarou. 
Jak to dopadne, Vás budeme dále informovat.

Připravujeme projektovou dokumentaci na Bytový dům Stará pošta II. etapa, kde by mohlo 
vzniknout až 18 nových bytů přednostně pro naše seniory. 

Na zdravotním středisku začne přes zimu rekonstrukce prostor bývalé gynekologie a dět-
ského lékaře na byty. 

V roce 2020 by měly být spuštěny i nové webové stránky včetně modulu i pro seniory tak, aby 
i oni mohli z našeho webu pohodlně a lépe čerpat potřebné informace.
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Stěžejní akcí příštího roku by ovšem měla být výstavba BUS terminálu. Realizací by mělo 
dojít ke zvýšení komfortu cestujících v podobě např. nové čekárny. Součástí akce jsou autobusové 
zálivy, nové parkoviště a podobně. Realizace by měla proběhnout do konce příštího roku, před-
pokládaný náklad je kolem 10 mil Kč.

Ve spolupráci s  podnikateli připravujme i  realizaci Podnikatelského inkubátoru řemesel 
v okolí ČOV, zde je ovšem realizace předpokládaná až v roce 2021.

Bohužel se nám stále nedaří rozumně a  tak rychle, jak bychom si přáli, rozdělit II. etapu 
výstavby kanalizace, kdy jednání s vlastníky pozemků jsou složitá a zdlouhavá, kdy vedle vůle 
vlastníků vstupují do hry stále více a více také různé zástavy, exekuce a podobně.

Tolik tedy malé shrnutí všeho, co bylo a co možná bude, vše samozřejmě dále záleží mimo 
jiné i na vůli zastupitelstva. Ta bude známa až v únoru.

Vzhledem k tomu, že se blíží doba vánoční a také první den roku 2020, dovolím si závěrem 
tohoto článku poděkovat všem těm, kteří obci pomohli, za  jejich pomoc a chtěl bych vyslovit 
přání, že naše spolupráce bude minimálně na stejné dobré úrovní jako letos i pro roky příští.

Všem pak chtěl bych přát veselé prožití svátků vánočních a do nového roku jen to nejlepší.
 Ing.Petr Kukla, starosta obce

Jubilanti leden – březen 2020

50 let
Hanáček Richard
Hoferek Petr
Hoferková Alena
Horčičková Ilona
Hubáčková Alexandra
Hubáčková Hana
Prajková Jana
Rozehnal Vilém
Strapec Luděk

60 let
Bednaříková Helena
Grebíková Alena
Hanáčková Kristina
Kaňovský Jaroslav
Poláchová Jarmila
Samsounková Naděžda
Zpěváková Jaroslava

65 let
Dýšková Jarmila
Fusek Josef
Hajduková Anna
Malíková Ludmila
Sklenář Pavel
Sklenářová Ivana
Šopík Vlastislav

70 let
Blažek Josef
Zůfalý Zdeněk

75 let
Filípek Josef
Ondrášová Marie
Švábek Eduard

80 let
Fiala Josef
Hoferek Zdeněk
Ondrášová Marie
Stuchlík Cyril
Švehlová Anna

90 let
Křenová Jaroslava
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Diamantovou svatbu oslavili Marie a Jaroslav Janátovi. Blahopřejeme.

Blahopřejeme těm, kteří v roce 2019 oslavili svoje životní jubileum.
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Březolupy jsou bohatší o osm malých občánků. Vítejte mezi námi!
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Tradiční setkání dřívenarozených občanů

Na pozvání sboru pro občanské záležitosti jsme se 3. 11. 2019 sešli v místní hale.
Uvítala nás předsedkyně sboru a seznámila nás s programem odpoledního setkání. Zajímala 

nás statistika narozených dětí, kterých bylo l6, z toho 12 chlapců a 4 děvčata. Pomyslela jsem si, 
jak asi budou děvčata vzácná, když jejich tak málo! V mém okolí zazněla i slova pověry, že „když 
se rodí hodně chlapců, bude vojna“. Nevěřím na pověry, tak tomuto sdělení nepřikládám žádnou 
důležitost. Minutou ticha jsme vzpomněli na všechny, kteří nás opustili.

Pan starosta nás seznámil s nejbližšími plány budování naší vesnice, ať se  již jedná o pře-
stavbu autobusové zastávky u zámku anebo o přístavbu ubytovacího domu pro seniory, anebo 
o výstavbu komunikace a chodníků v části Drahy.     

Program zpestřilo vystoupení dětí z  místní mateřské školy a  tanečního souboru Botík. 
Při občerstvení se rozproudily debaty u stolů. Reprodukovaná hudba s obsahem písniček z naše-
ho mládí a z našeho kraje dotvářela přátelskou atmosféru setkání. Z té se nám ztěžka odcházelo! 
Je dobré, že se na besedě dřívenarozených občanů setkáme i s těmi, které již denně nepotkáváme 
v obchodě či pekárně. Pěkné zážitky nás budou provázet v podzimním i zimním období. Již nyní 
se těšíme na naše příští setkání!

Závěrem bychom rádi poděkovali sboru pro občanské záležitosti, obecnímu úřadu a všem 
sponzorům za jejich iniciativu. Vážíme si toho, že na nás nezapomínají. Na závěr pár veršů z na-
šeho setkání, jako výraz díků.

MUDr. Anna Otrhálková
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Krásný je den našeho společného setkání,
kdy potěší nás milý úsměv a ruky podání.

Každého, koho jsme dlouho neviděli,
z konce vesnice, kam nám již nohy dojít nedovolily.

Málo je vesnic, kde se besedy se staršími občany konají,
kde jim o význačných jubileích kytku či pozornost s přáním předají!

Na tato setkání starších písemně zvou,
program jim zajistí i občerstvení nabídnou.

Vždyť každá změna počasí či atmosférických tlaků,
předpovídá bolest našich kloubů lépe,

než na televizi NOVA zprávy meteorologů.

Někdy přináší nám náš věk
hodně neduhů, samoty a od okolí i nevděk.

Každý starší člověk žije-li sám,
je vnímavější, citlivější a cítí opuštěnost více,

než z hnízda vypadlý pták.

Čím je člověk starší, tím méně toho zvládá,
někdy i malá námaha stačí a bolí ho klouby i záda.

Ani drahé léky či náhrady kloubů kovové,
nezmění nic na jeho opotřebované schránce tělesné.

Snažme se najít si cestu k sobě navzájem,
zpříjemnit si společné chvíle návštěvou či dobrým vtipem nebo deci vínem,

vždyť radost a úsměv na tváři i opuštěné nitro rozzáří
a je nejlepším medikamentem!

Tímto vším jsou i naše každoroční setkání,
tak díky Vám všem za jejich organizování.

MUDr. Anna Otrhálková



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 14

Ze života naší školy

Nelze vyjmenovat všechny radostné a  zajímavé okamžiky, které doposud přinesla žákům 
škola. K radostným okamžikům patřily bezesporu exkurze, návštěvy koncertů, řada sportovních 
a naukových soutěží, besedy atd.

Jak je na naší škole už několikátým rokem zvykem, i letos pro žáky 5. - 8. ročníku připravili vyu-
čující společně se žáky 9. ročníku školní kolo dopravní soutěže. Byly čtyři stanoviště, kde žáci plnili 
jednotlivé úkoly v jízdě na kole. Měřil se jim čas a za splněnou jízdu bez chyby se přidělovaly body.

Naše škola se zapojila do projektu Technický jarmark, jehož organizátorem je Krajská hospo-
dářská komora Zlínského kraje. Hlavním smyslem akce je ukázat žákům 8. a 9. ročníku provozy 
technicky zaměřených fi rem v  nejbližším okolí a představit vzdělávací instituce, které je na tech-
nické profese mohou připravit. Záměrem této akce je zvýšit motivaci žáků ke studiu technických 
oborů. Žákům bylo představeno konkrétní pracovní prostředí ve fi rmě Aircraft  Industries (Let 
Kunovice) a Střední odborné učiliště Uherský Brod. 

Žáci 9. ročníku navštívili Burzu středních škol v Uherském Hradišti, která je jedním z důleži-
tých zdrojů informací při výběru střední školy. Je před nimi velké rozhodnutí, kdy si musí vybrat, 
jakým směrem se budou ubírat jejich další kroky v životě. Tím prvním je výběr správné střední 
školy, která jim umožní prohlubovat jejich znalosti a která je co nejlépe připraví na budoucí po-
volání. Část žáků z 9. ročníku je již v této chvíli rozhodnuta, kam budou jejich kroky po ukončení 
základní školy směřovat, velká část se však teprve rozhoduje a podobné akce jim mohou při dů-
ležitém rozhodování pomoci.

Žáci 8. ročníku se zapojili do projektu Sdílení dílen. Každý měsíc vyjedou na celé dopoledne 
do prostor SOŠG v Uherském Hradišti, kde v truhlářské dílně tvoří pod vedením kvalifi kovaného 
učitele výrobek, který si následně odnesou domů. Cílem projektu je rozvíjet manuální zručnost 
a dovednost žáků. Postupně nabyté zkušenosti mohou žáci prohlubovat a využívat po celý život.
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Těsně před podzimními prázdninami se vybraní žáci z naší školy zúčastnili branného závodu 
Partyzánský samopal, který každoročně pořádá ZŠ Ostrožská Lhota. Čtyřčlenné smíšené hlídky 
čekala orientace v terénu podle mapy, otázky ze zdravovědy, hod granátem, přechod po laně, střelba 
ze vzduchovky nebo otázky z dějepisu o partyzánském hnutí. Specialitou závodu v Ostrožské Lhotě 
je také překonání vody v turistické kánoi. 

Žáci 8. a 9. ročníku si vyjeli na festival do Bílovic, který nesl název WiFič VEN! Akce se konala 
v areálu fi rmy Kovocité (bývalé JZD) v Bílovicích a nabídla koncerty rozličných žánrů, rozhovory 
se zajímavými hosty, výtvarné nebo pohybové workshopy pro děti, sportovní exhibice, vernisáže 
výstav fotografi í a designu, jídlo, pití a tanec. Žáci se zúčastnili pohybového workshopu, který obsa-
hoval témata – pohyb je život, parkour, balanční cvičení a street dance. Dívky si vybraly street dance 
a naučily se pod vedením lektora pár kroků z tance, kluci si zvolili parkour. Žáci si zpříjemnili den 
procházkou, neboť se vraceli pěšky zpět do Březolup. 

U žáků 2. a 6. ročníku proběhl výukový program požární prevence Hasík. Žáci byli informováni 
o tísňové lince 150, jakým způsobem přivolat pomoc při krizové situaci – požár, dopravní nehoda 
aj. Bylo jim vysvětleno, jak se zachovat při drobných nehodách, které mohou nastat doma, ve škole, 
v přírodě, hlavně při popáleninách. Žáci velmi aktivně reagovali a sami uváděli konkrétní případy, 
které se jim staly. Seznámili se také s přenosnými hasicími přístroji a v jaké situaci je mohou použít.

V rámci hudební výchovy navštívili žáci 2. stupně výchovné koncerty v Kongresovém centru 
Zlín. Hudba dokáže vyvolat celou škálu nejrůznějších emocí – od truchlivých až po ty radostné. 
Program nazvaný HUMOR V HUDBĚ, sestavený ze skladeb od renesance až po současnost, pak 
zcela nepochybně dokázal žákům 6. a 7. ročníku, že hudba byla především zábavou, a to odjakživa.

,,ARENBÍČKO“ aneb CO TO ZNAMENÁ R‘n‘B (Rhythm and Blues) – koncert o tom, jak tento 
žánr vznikl, co jej ovlivnilo, co se pod tímto názvem skrývalo dříve a co zahrnuje dnes, zhlédli žáci 8. 
a 9. ročníku. Při koncertě žáci mimo jiné zjistili, že se tento hudební styl používá ve všech současných 
pěveckých soutěžích. 
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Již několikátým rokem spolupracuje naše škola s jazykovou školou Lingua Centrum ve Zlíně 
v projektu Rodilá mluvčí. Do hodin anglického jazyka přichází jednou za měsíc rodilá mluvčí, která 
vede celou hodinu v angličtině. Hlavním cílem je dát dětem možnost komunikovat s někým, kdo 
nemluví jejich rodnou řečí, tudíž bez možností úniků do českého jazyka. Žáci si formou her a komu-
nikačních dovedností procvičí probíranou látku. Tento projekt se týká žáků 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Všichni žáci školy absolvovali návštěvu nově zrekonstruované knihovny v Březolupech. Sezná-
mili se s novými prostory knihovny a se základními službami knihovny.

Příjemné listopadové dopoledne strávili žáci 4. a  5. ročníku na  ekofarmě Javorník ve  Štít-
né nad Vláří a v Centru Veronika v Hostětíně. Exkurze proběhla v rámci projektu Mléko do škol. 
Na ekofarmě ve Štítné nad Vláří je provázel zkušený pracovník, který žáky seznámil nejen s pastvina-
mi, ale také s pěstováním obilnin, výrobou povidel, moštů a zejména s tím, jak se starat o hospodář-
ská zvířata. Žáci měli možnost zblízka zhlédnout těžké stroje, které jsou nedílnou součástí každého 
zemědělského družstva. Exkurze byla zakončena velmi příjemně, neboť žáky čekala malá ochutnáv-
ka mlék, sýrů a koláčů ze špaldové mouky. Jako suvenýr si žáci zakoupili výrobky v místní prodejně. 
V Hostětíně v Centru Veronika měli pro žáky připravený výukový program Řemesla našich předků. 
Je řemeslná práce přežitkem nebo se bez ní neobejdeme ani dnes? O řemeslech zaniklých i součas-
ných, o významu a hodnotě rukodělné práce v současnosti a také o regionální značce Tradice Bílých 
Karpat se žáci dozvěděli v teoretické části programu. V praktické části si žáci vyzkoušeli práci s ovčí 
vlnou a odnesli si vlastní výrobek.

Během školního roku absolvují všichni žáci školy výukový program Etická výchova realizovaný 
Centrem 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. 

Žáci školy se zúčastnili soutěže Zlínský vorvaň, kde změřili své síly v netradičních sportovních 
disciplínách s dalšími školami nejen Zlínského kraje, ale i slovenského města Púchov. Škola sestaví 
družstvo ze šesti členů, a to po jednom žáku ze třetího až osmého ročníku. Družstvo tvoří rovným 
dílem tři chlapci a tři dívky. Tým doplňuje jeden náhradník z pátého nebo šestého ročníku. Smyslem 
soutěže není jen rychlost ve sportovních disciplínách, ale i soudržnost, kamarádství a výpomoc jed-
notlivých členů ve družstvu, to vše rozhoduje o konečném počtu získaných bodů. 

Žákyně 8. a 9. ročníku v rámci hodiny tělesné výchovy navštívily fi tness centrum v Uherském 
Hradišti.

Po celý školní rok hrajeme školní fl orbalovou ligu ŽA-LI-FLO v Uherském Hradišti. Hrajeme 
kategorii starší žáci (7. a 8. třída). Naši žáci se zúčastňují i jiných fl orbalových turnajů.

V měsíci listopadu proběhl podzimní sběr papíru a školní kolo soutěže Bobřík informatiky.
Žáci 9. ročníku začali s nácvikem polonézy, kterou můžete zhlédnout na společenském večeru 

rodičů v únoru. Všichni žáci školy se pilně připravují na vánoční jarmark (vystoupení, vlastnoručně 
vyrobené výrobky). 

Čas plyne jako voda, ani se tomu nechce věřit, zanedlouho jsou tu Vánoce a s nimi konec roku 
2019. Jaký byl tento rok pro Vás? Pro někoho bohatý na šťastné události, pro jiné jeden z těch nejhor-
ších. Zanedlouho vstoupíme do roku 2020 a s ním nás čekají nové začátky. Přejeme všem spokojené 
vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví a mnoho šťastných dní.

 Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka ZŠ a MŠ
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Pozvánka na ples ZŠ Březolupy

Dovolujeme si Vás pozvat na ples ZŠ a MŠ Březolupy, který se uskuteční  
v sobotu 1. února 2020 ve 20 hodin ve víceúčelové hale.

Můžete se těšit na:
- polonézu žáků 9. třídy
- doprovodný program
- bohatou tombolu.

Pod  pokličkou školní kuchyně, 

aneb není vaření jako vaření

Letos jsme se  v  naší školní kuchyni rozloučili 
se  starými třípatrovými troubami, které nám ne-
přetržitě sloužily od  roku 1977, a  vyměnili jsme je 
za nového pomocníka – KONVEKTOMAT. S tímto 
pomocníkem jsme se přiblížili k dnešnímu standardu 
vybavení moderních kuchyní, i když to na první po-
hled do útrob naší kuchyně ještě tak úpně nevypadá.

Ráda bych touto cestou poděkovala zastupitel-
stvu obce, které nám tuto investici umožnilo.

Jak se nám tedy vaří po novu?
Kromě běžné přípravy – pečení, využíváme pře-

devším pečení s použitím páry, což jistě naši všímaví 
strávníci na chuti uvařených obědů již poznali. Stra-
vujeme 90 % žáků naší školy, zaměstnance a část ve-
řejnosti obce. V páře připravujeme též přílohy, např. 
brambory, které dovařujeme postupně -  čerstvě před 
příchodem strávníků dle rozvrhu. Vymizelo také ne-
zbytné „saunování“/napařování při  vaření knedlíků 
klasickým způsobem ve vodní lázni. Konvektomaty 
se používají také pro úpravu grilováním (např. ryb) 
a pro přípravu zeleniny v páře, kdy dosáhneme za-
chování vyššího obsahu vitamínů získávaných z při-
pravované potraviny.

Chtěla bych poděkovat i svým kolegyním, které 
se velmi rychle naučily pracovat s touto novou tech-
nologií. Přesto stále připravují spoustu běžných jídel 
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téměř „podomácku“ a  starají se  tak o naše „blažená“ bříška. Školní stravování není téměř nikde 
ve světě běžné, važme si ho! Smutným faktem je, že naši mladší strávníci ho mnohdy neocení a po 
odchodu z jídelny pravidelně směřují do blízkého obchodu.   

Přehled investic v minulých letech:
2015 - obnova výdejního úseku (cca 1/4 kuchyně - obklady a výdejní pult + pořízení nové průchozí       
myčky)
2016 – rekonstrukce obložení v jídelně (odstranění starých dřevěných palubků a výměna za nové           
celoplošné a barevné obklady)
2017 - výměna původních dřevěných pracovních stolů za nové celonerezové
2019  - pořízení konvektomatů 1 x ŠJ v MŠ a 1x ŠJ na ZŠ a pořízení nových stolů do jídelny

Dagmar Čejková, vedoucí školní jídelny

Knihovna

Podařilo se. Krásné a  důstojné místo k  setkávání - to je naše nově zrekonstruovaná 
knihovna.

11. října proběhlo slavnostní otevření za účasti starosty obce ing. Petra Kukly, ředitelky ZŠ 
Mgr. Miroslavy Chlachulové a zástupkyň Knihovny B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti Markéty Pe-
trů a Marty Doležalové. Prohlédnout novou knihovnu si přišla víc než stovka obyvatel Březolup, 
učitelé z místní Základní a Mateřské školy a nechyběly ani děti, pro které je v naší knihovně vy-
tvořen koutek na hraní i s knihami pro ně. Spousta spokojených čtenářů i návštěvníků knihovny 
je důkazem toho, že se v nových prostorech cítí dobře a celá rekonstrukce se opravdu vyplatila. 
V říjnu knihovnu navštívily postupně všechny ročníky Základní školy, staršáci z mateřinky a své 
pondělky tady započal i Klub důchodců. V nedávné době proběhlo v knihovně i několik akcí, 
např. Beseda s chiropraktikem, ukázka „drátkování“ a beseda o Japonku. Pro příští rok připravu-
jeme opět spoustu besed a akcí, pravidelné setkávání důchodců… Prostě knihovna konečně ožije.
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Blíží se čas vanilkových rohlíčků, medových perníčků, vůně vanilky a  jehličí, blíží se čas 
Vánoc.

Neztrácejme tyto vzácné chvíle úklidem, nadměrným nakupováním, pečením. Zastavme 
se na chvilku a užijme si ten vánoční „stres“ v klidu a pohodě, se svými dětmi, rodiči, prarodiči, 
přáteli. Přeji Vám všem, aby pro Vás Vánoce byly klidné a radostné, plné lásky a štěstí. Do roku 
2020 přeji jen to dobré, hlavně zdraví a rodinnou pohodu. Opět budu pro Vás v naší knihovně 
každé úterý a pátek od 15.00 do 18.00 hodin. V letošním roce bude knihovna naposledy otevře-
na v pátek 20. prosince.

Na samý závěr chci přidat jedno velké poděkování: patří paní Janě Kopalové, která se mnou 
stěhovala knihy ze staré knihovny do nové a moc a moc mně tímto pomohla. Samozřejmě podě-
kování patří i zastupitelům obce, pracovníkům obce, pracovnicím Knihovny B. B. Buchlovana, 
zkrátka všem, kteří se  nějakým způsobem podíleli na  tom, aby i  v  Březolupech byla krásná 
knihovna.

Olga Rosíková

Ve čtvrtek 13. února 2020 od 17:00 hodin proběhne v nových prostorách 

místní knihovny přednáška na téma: Pátrání po stopách našich předků, 

aneb můj rodokmen. 

Všechny zájemce o zjištění možností zpracovat si rodokmen svých předků 

a historii březolupských rodů zve kronikář obce Březolupy a amatérský 

genealog Ing. Radek Berecka.
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Březolupy stále jedou „pod plynem“ a drží rekord!

Plochá dráha v Bře-
zolupech si ve  své his-
torii prochází vlastně 
téměř vším, co může 
svým fanouškům na-
bídnout. Od  svých po-
čátků v  r. 1961 a  v  ná-
sledujících letech, kdy 
družstvo startovalo 
jako společný tým 
s klubem Břeclav, vlast-
ně nepřetržitě Auto-
klub Březolupy v rámci 
svých možností, jak 
jezdeckých a  později 
i fi nančních, obsazoval šampionáty jednotlivců, dvojic a družstev od II. plochodrážní ligy až 
po nejvyšší extraligu. A že by výčet dosažených výsledků březolupských odchovanců obsadil 
hodně dalších řádků!  V posledních letech se však vedle aktivit ploché dráhy zaměřuje klub 
i na výchovu a podporu motokrossové mládeže. Ve spolupráci s Motokrossteamem Březo-
lupy startují junioři našeho klubu nejenom v regionálních šampionátech, jako jsou Meteorit 
cup, Morava, Chalupa cup, Slovácký pohár, ale i v mezinárodních závodech M ČR a SR. 

V  letošním roce se  opět hodně psalo o  Březolupech a  to díky našemu jezdci Martinu 
Málkovi, který zase posunul historické tabulky. Od r. 1924 se jako 4. Čech stal vítězem závo-
du GP na dlouhé ploché dráze v Mariánských Lázních, a dokonce zde překonal po 21 letech 
rekord dráhy. Husarský kousek se  následně podařil našemu reprezentačnímu týmu v  MS 
družstev na dlouhé dráze, kde jsme získali stříbrné medaile. A tak je náš Martin Málek letos 
už i  vicemistrem světa! V  šampionátu MS na  dlouhé dráze mu patří průběžné 10. místo. 
Bohužel, co však chybí nejenom v Březolupech (tedy kromě fi nancí na činnost a údržbu), 
ale i celorepublikově, je zájem o plochou dráhu ze strany mládeže. Tento adrenalinový sport 
nejde dělat jen tak „rekreačně“ a už vůbec ne „virtuálně“, tak, jak mnozí mladí dnes prožívají 
své dny. Pokud už se pro „plošinu“ někdo rozhodne, pak to vyžaduje zapojení na plný plyn 
– ostatně stejně jako v jiných vrcholových sportech, což samozřejmě obnáší nemalé fi nanční 
náklady a časové vytížení v podstatě pro celou rodinu. Kouzlu levotočivých zatáček - jezdit 
smykem se naučí snad každý, ale „závodnické srdce“ - neubrat do nájezdu po startu a touhu 
zvítězit jenom se spojkou a plynem, to je opravdu jenom v několika málo umělcích tohoto 
sportu, kterých je jako šafránu. Proto je ale také plochá dráha asi divácky jedním z nejkrás-
nějších motocyklových sportů, i když jak se mnohým zdá, že je to pořád jen „doleva“.

Letošní 58. sezona ploché dráhy v Březolupech měla stejně jako v posledních letech 
již stabilní program. Prvními závody sezóny byly v měsíci dubnu Přebory ČR jednotlivců 

Mistr ČR Václav Milík v souboji s Martinem Gavendou
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či juniorů doplněné vždy o mistrovské klání mládeže do 125 ccm, následovaly pravidelné 
Moto Burzy. Stadion si oblíbili a zapůjčují si ho pořadatelé Slováckého Fechtl cupu a Sta-
dion cupu.  Diváci měli také v  minulých letech možnost shlédnout závody Flat tracku 
– nové disciplíny na plochodrážních oválech. Ale „klasika“ - to je prostě to „pravé ořecho-
vé“!  Když se 4 jezdci postaví vedle sebe a rozdají si to na 4 kola s motorkami, které ovládají 
pouze spojkou a  plynem, váží cca 70kg s  výkonem kolem 60k, no a  ten,  kdo po  startu 
ubere má už velmi málo příležitostí, aby během cca 70 sec zvítězil. Divákům se pak nas-
kýtá během závodu shlédnout minimálně 20 jízd plných takto napínavých adrenalinových 
okamžiků. 

Plochodrážní ovál v Březolupech je mezi jezdci hodně oblíben, protože dráha je „zá-
vodivá“ a poskytuje jezdcům dostatek prostoru a příležitostí, aby v každé jízdě zvítězil ten 
nejrychlejší. Možná právě tyto vlastnosti dráhy a zodpovědný přístup realizačního týmu 
stojí za jedním velkým rekordem.  Prvenstvím, které pořadatelé za svá dlouhá léta získali, 
v  počtu uspořádaných finálových závodů Mistrovství ČR jednotlivců a  následného de-
korování mistrů. Mistrovství republiky jednotlivců s letopočtem vzniku 1949 je nejstarší 
motoristický šampionát naší země vůbec. Během let se  jeho podoba mnohokrát měnila. 
Mezi seriálem od dvou do osmi závodů a jedním finálovým podnikem. Za tu dobu vrcholil 
na čtyřiadvaceti různých stadiónech, přičemž dvanáct z nich již z české a slovenské ploché 
dráhy zmizelo nadobro. Nejčastěji se tak stalo právě u nás v Březolupech, odkud letos odjel 
novopečený šampión již po devatenácté. Naší snahou bude napřesrok toto číslo zakulatit 
právě u příležitosti 60. výročí založení ploché dráhy v Březolupech.

Dovolte nám závěrem poděkovat za  podporu všem našim příznivcům, sponzorům 
a  především obci Březolupy. Chci popřát všem krásné a  pokojné vánoční svátky, pevné 
zdraví a vše dobré do nastávajícího roku 2020.

 Za Autoklub v AČR Březolupy
Josef Mizera - jednatel

Pravidelné letní MX soustředění juniorů již dvakrát „režíroval“ dvojnásobný Mistr světa Martin Žerava.



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 22

Nehas, co tě nepálí

Vážení spoluobčané, Březolupjané,
v předešlých číslech Březolupského zpravodaje jsme slibovali, že budeme veřejnost po-

ctivě informovat o činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů. Bohužel jsme tento slib ne-
dodrželi a již několik čísel zpravodaje jsme s příspěvěk vynechali. Není to proto, že by naše 
činnost byla tak malá, ale právě naopak! Účastníme se tolika akcí, že není čas ani na napsání 
pár řádků. Všichni, kteří malinko sledujete naši aktivitu, víte, že se březolupští hasiči od své-
ho “probuzení” prakticky nezastavili a aktivita vystoupala až až, alespoň pro letošní rok.

Co se  letošního programu SDH týká, byl opravdu nabitý.  Veřejné akce, kde nás bylo 
možné vidět, byly: fašankový průvod, při kterém jsme doprovázeli masky ve starých zásaho-
vých mundurech, pálení čarodějnic jak v Březolupech, tak i na Zlámanci, kam si nás organi-
zátoři pozvali s prosbou o požární dohled spojený s ukázkou techniky pro děti. Dále setkání 
U kameňa s podobným programem, branný den pro děti ze ZŠ na střelnici s výkladem o IZS, 
stavění máje, prospěšná celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, v rámci které 
jsme procházeli spolu s mladými hasiči okolí obce a sbírali odpadky. Rybáři nás přizvali i na 
výlov rybníka. Zde jsme využili techniku na čerpání vody a hlavně s CASkou vozili čistou 
vodu pro vylovené ryby. Návštěva dětí v místní mateřské škole probíhala zábavnou formou 
seznámení se s technikou a oblečením zásahové jednotky i vším ostatním, co k práci hasiče 
patří. Největší radost měly děti z pořádné sprchy ze zásahové hadice, kterou jim dopřály paní 
učitelky v horkém červnovém poledni. Radost a smích těch nejmenších byl pro nás nejlepší 
možnou odměnou za čas s nimi strávený.  Veselý průběh měl i premiérový Březolupský po-
hádkový les, kde jsme pořadatelům vypomáhali pouze jako účinkující. I toto byl milý den 
s dětmi a doufáme, že budeme přizváni i k dalším ročníkům. Samozřejmě tento rok nebyl jen 
o předvádění hasičské techniky a hraní se s dětmi. Bylo zapotřebí prezentovat se i slavnostně. 
V dubnu se zástupci SDH zúčastnili hasičské pouti na Hostýně ve slavnostních vycházko-
vých stejnokrojích. V květnu byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech za nás 
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sloužena mše sv., při které byla požehnána socha sv. Floriána, patrona hasičů. Členové JPO 
byli přizváni s technikou do Bílovic na oslavu výročí 150 let vzniku tamního sboru.

Tak jako všechna sdružení potřebujeme i my ke svému provozu fi nance, ale nechceme se  
spoléhat jen na podporu ze strany obce a na dary sponzorů. I přes časovou vytíženost se sna-
žíme využít možností získat alespoň nějaké prostředky. Tradičně se již několik let účastníme 
jarní a podzímní burzy, kde máme stánek s občerstvením. Pořádáme jarní a podzimní sběr 
starého železa. Na tomto místě chci jménem členů SDH poděkovat všem občanům za daro-
vání kovového odpadu. Poslední tři roky do příjmu do naší pokladny přičítáme i zisk ze spo-
lupořádání hodů. Přestože jsme se  tohoto úkolu ujali již potřetí, byl i  tento ročník hodů 
náročný jak pro našeho hospodáře nakupováním a zajišťováním prodeje, tak pro všechny, 
kteří se zapojili do prodeje v bufetu. Rozhodli jsme se tedy společně, že tuto akci v příštím 
roce 2020 vynecháme. Celkové pořádání hodů obnáší opravdu spoustu starostí, což mi jistě 
potvrdí i spolky, které je pořádaly v minulosti. Hody bychom  chtěli alespoň přístí rok na-
vštívit jako hosté a  vychutnat si zábavu opravdu bezstarostně. Z  naspořených peněz jsme 
v letošním roce nakoupili doplňky do zbrojnice, drobné vybavení, oblečení, sportovní ma-
teriál pro děti apod. 

Když už jsem vzpomněl materiál pro děti, jistě Vás bude zajímat jak se jim vlastně daří. 
Tým mladých hasičů se rozrostl na krásný počet patnácti dětí. Tréninky mívají pravidelně 
každou středu. V létě trénovali na fotbalovém hřišti požární útok s vodou, na podzim štafetu 
dvojic v parku a také další pohybové aktivity ve sportovní hale. Během listopadu se věnovali 
kreativní tvorbě výrobků na vánoční jarmark, z  jehož výtěžku pro ně plánujeme společný 
výlet. I když jsou naši mladí hasiči občas “jako z divokých vajec“ a nám se zdá, že snaha 
a  čas jim věnovaný nepřináší hned očekávaný výsledek, postupně se ukazuje, že dovedou 
být šikovní a pracovat v týmu. Jsme na ně hrdí a chceme se jim  nadále věnovat co nejlépe. 
Doufáme, že se sehrají natolik, aby se mohli v přístím roce zúčastnit okresních závodů.

Neměl bych v  tomto článku také opomenout zmínit jednotku požární ochrany, která 
disponuje třinácti členy. Dá se říci, že se nám konečně podařilo odstranit veškeré nedostatky 
jak v administrativě, tak ve vybavení i odborné způsobilosti členů. Ač to tak není na první 
pohled vidět, JPO je dle zákonů složitě administrována, a to i v případě, že se  jedná pou-
ze o jednotku s místní působností pro naší obec. V letošním roce její členové pokračovali 
v návštěvách školení a kurzů. Tři z nich absolvovali školení strojníků, dva školení požárních 
preventistů, další dva kurz nositelů dýchací techniky a jeden kurz obsluhy motorových pil 
s možností školit další členy jednotky. I technické vybavení máme již kompletní dle před-
pisu o vybavení CAS. Letos jsme závěrečně doplnili inventář cisterny o poslední chybějící 
materiál, jako jsou například slaňovací lana s opasky, protichemické obleky, sorpční sadu 
pro případ úniku kapalin, dva kusy izolačních dýchacích přístrojů a další drobnosti. Právě 
díky těmto doplňkům se zvyšuje akceschopnost našich hasičů. Někteří z Vás si snad mohou 
myslet, že tyto věci a vybavení jsou pro jednotku s naší působností zbytečné, ovšem mnozí 
nevědí, že letos jsme vyjeli k  zásahu celkem třikrát. Dvakrát  k  požáru rodinného domu, 
v jednom případě byl požár elektrohodin uhašen díky pohotovosti našeho hasiče za pomoci 
dvou práškových hasicích přístrojů. U obou případů byla naše jednotka na místě jako první. 
Třetí výjezd se týkal technické pomoci, kdy kvůli silnému větru bylo v okolí naší obce poško-
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zeno několik stromů, které jsme zajis-
tili a odklidili tak, aby nebyly hrozbou 
jak pro občany, tak pro kolemjedoucí 
vozidla.

Jak si tak zpětně tento článek 
pročítám, pozastavuje mě myšlenka, 
že oproti činnosti jak SDH, tak JPO 
v minulosti, jsme se dostali o obrov-
ský kus dál a můžeme na sebe být pyš-
ní, i když se nevěnujeme tolik sportu 
a soutěžím tak, jako sbory v okolních 
obcích. Stává se, že se občas nepohod-
neme, ale vše se v dobré obrátí, jsme stále dobrý tým a jdeme dále kupředu. V příštím roce 
jsme si slíbili, že se nebudeme tolik hrnout do všech akcí a budeme víc relaxovat. Obávám 
se ale, že nám to nedá a ukážeme se minimálně tam, kde letos, a různá pozvání neodmít-
neme. Navíc i my budeme rádi, když předvedeme naše nové dovednosti, či uděláme dětem 
poučný výklad. Snad mezi sebou přivítáme i nové tváře jak v SDH, tak v JPO, protože stále 
platí pravidlo – “bude nás víc, nebudeme se bát ohně nic”.

Závěrem tohoto článku bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří naši činnost podporují, 
našim rodinám za  trpělivost, sponzorům a  v  neposlední řadě i  těm, kteří nám pomáhají 
v jakémkoliv odvětví. I jim vděčíme za příležitost, díky které jsme urazili velký kus cesty. 

Za sbor dobrovolných hasičů a jednotku požární ochrany
Jaroslav Šuranský, starosta SDH a zástupce velitele

„Sláva na výsostech Bohu 

a na zemi pokoj lidem dobré vůle“

Drazí farníci,
vánoční dny nám každoročně přinášejí radostnou zprávu o  narození Ježíše Krista. Již 

samotný pohled na  scénu narození betlémského děťátka v  nejednom člověku probouzí 
něhu a dojetí. Podíváme-li se však na celou událost optikou tehdejší reality, zjišťujeme, že 
pro Marii, Josefa a malého Ježíška bylo betlémské dobrodružství nesnadným obdobím. Ma-
rie při konci svého těhotenství zdolává se svým mužem Josefem nepohodlnou cestu z Na-
zaretu do Betléma. Ve chvíli, kdy se dítě hlásí na svět, přichází odmítnutí a nepřijetí, a tak 
místo důstojného zázemí je narozenému Ježíši útočištěm obyčejný chlév. Zanedlouho kvůli 
Herodově zrůdnosti celá rodina zažívá trpkou zkušenost utečenců… A přese všechno zní 
andělský chvalozpěv „…na zemi pokoj lidem dobré vůle“.

Andělský zpěv nám poodhaluje jednu velkou životní moudrost. Kde je dobrá vůle, tam 
do srdce člověka přichází ryzí pokoj a to i přes mnohé nesnáze a nástrahy každodenního živo-
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ta. Dobrou vůli Marie a Josefa bylo říci „ano“ pozoruhodnému Boží záměru – narození Spasi-
tele. Dobrou vůlí každého z nás může být celá škála sebemenších projevů dobroty a lásky vůči 
našim nejbližším, vůči místu kde žijeme svoji každodennost. 

Přeji nám všem, našim rodinám, naší obci a farnosti, ať v tyto vzácné dny v sobě s novým 
odhodláním objevíme člověka dobré vůle. Nebojme se konkrétních projevů vzájemné vstřícnosti 
a pokory. I přes různé těžkosti dejme průchod slovům ujištění a povzbuzení. Nechme trpké chvíle 
beznaděje prostoupit světlem a mocí Boží lásky, která mezi lidmi hledá místo pro své narození.

Ze srdce Vám všem přeji a v modlitbě vyprošuji pokojné Vánoce.
P. Jan Liška

Poděkování

V pátek 29. 11. „vyrostl“ před naším kostelem nádherný smrk. Je připraven k rozsvícení, 
které se uskuteční v neděli 22. 12. v 16 h. Za strom děkujeme rodině Ševečkových, dopravu 
a instalaci zajistila fi rma Tradix Staré Město se zaměstnanci Stanislavem Poláchem a Vladi-
mírem Poláškem. Osvětlení připravil Ivan Šišák. 

P. Jan Liška        

Ceníme si svého života?

V  letošním roce si připomínáme dvě výročí. Dne 17. 11. 1939 započalo zatýkání 1200 
studentů, které z vysokoškolských kolejí němečtí vojáci odvezli do Ruzyně a odtud do kon-
centračního tábora Sachsenhausen v  Německu. Některé studenty popravili, někteří zemřeli 
v koncentračním táboře. Vzdělávat se na vysokých školách pak bylo až do konce druhé světové 
války znemožněno. 
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Druhá událost je mladšího data a připomíná nám tzv. sametovou revoluci roku 1989, revo-
luci nenásilnou, beze zbraní, do níž se opět zapojili čeští studenti.

Obě tato významná období byla svědectvím odhodlání změnit nevyhovující stav společ-
nosti a statečnosti vykročit z davu a stát si za svou představou lepšího zítřka – zítřka ve svobo-
dě. Z pohledu člověka v 21. století si pak vážím ještě jednoho odkazu – potřeby spojit se s lidmi 
kolem sebe pro vyšší cíl, než je blaho mě samotného. 

V  neděli 17. 11. 2019 jsme se  sešli v  kostele Nanebevzetí Panny Marie, abychom si při-
pomněli, co vše znamená svoboda v našich životech. Připravit program, který by objektivně 
refl ektoval dobu, se kterou máme odlišnou zkušenost a tudíž i rozdílné názory na ni, nebylo 
jednoduché.  Jako jedinec, narozený již ve svobodě, nemohu dostatečně ocenit, co přinesla změna 
politického režimu. S ohledem na současnost a skutečnost, v jakých podmínkách žijí lidé na ce-
lém světě, však mohu říci, že jsem vděčná za svou rodinu, která mi dala vychování a umožnila 
mi zdravě růst. Stále v ní mohu hledat oporu a povzbuzení. Děkuji za krajinu, ve které žiji, a oce-
ňuji i možnost poznávat krajinu a život lidí za hranicemi. Jsem ráda, že mohu svými znalostmi 
a dovednostmi rozvíjet své okolí. Cením si skutečnosti, že se mohu volně procházet po naší obci, 
rozmlouvat se spoluobčany a nemusím se bát kontaktu s člověkem jiného vyznání či politického 
názoru. V případě ohrožení života jsou mi k dispozici složky integrovaného záchranného systému 
a pokud dojde k nějaké nespravedlnosti, existují orgány, které mi pomohou se bránit.  Vše, co 
mám, mohu ale také kdykoli ztratit.  S ohledem na budoucí vývoj společnosti věřím, že se nám 
společnými silami podaří vychovávat dnešní děti tak, aby rostlo jejich vědomí o tom, že každé 
dobro stojí úsilí a vyžaduje osobní přítomnost. Že blahobyt se nezískává půjčkami a hroma-
děním věcí, ale dobře odvedenou prací. Že společenské uznání nelze vynutit planými sliby, ale 
soustavnou drobnou spoluprací s lidmi a pro lid. A že svoboda s námi zůstane jen tak dlouho, 
jak dlouho budeme přijímat zodpovědnost za své činy a jednání.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě celého nedělního progra-
mu, a zároveň všem občanům, kteří přijali jeho pozvání. 

Lucie Křižková 
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Střípky z života církve před rokem 1989 a po něm

Anno Domini 1989
Nacházíme se na začátku roku 1989.
Liturgický kalendář nabízí texty cyklu C. 
Farnost Březolupy je již 19 let bez faráře a je spravována ex curendo bílovickým farářem P. Jarosla-
vem Huslíkem. Kaplanem je P. Petr Chovanec 
 Prostředí církve v naší vlasti tvoří česká a moravská provincie. Česká provincie je rozdělena na praž-
skou arcidiecézi a na diecéze královéhradeckou, litoměřickou a českobudějovickou. Moravská pro-
vincie zahrnuje arcidiecézi olomouckou a diecézi brněnskou. 
Hlavou římskokatolické církve a nástupcem na svatopeterském stolci v Římě je Jan Pavel II., kar-
dinálský klobouk v naší vlasti nosí pražský arcibiskup František Tomášek. Červená barva odznaků 
kardinálského úřadu v osobě Františka Tomáška podtrhovala jeho nekompromisní postoj vůči teh-
dejšímu politickému řízení republiky a odrážela utrpení jeho předchůdce Josefa kardinála Berana.  
Olomoucká arcidiecéze je po  smrti apoštolského administrátora Josefa Vrany neobsazená. Se-
disvakance (neobsazenost) arcibiskupského stolce končí 21. prosince roku 1989, kdy se služby ují-
má Mons. František Vaňák. 
Církevní školství neexistuje. Zaniklo v první polovině roku 1949 pod záminkou jednotného vzdě-
lávání dětí a mládeže.  
Stejný úděl nese církevní tisk. Vládnoucí strana chtěla dosadit na vedoucí místa redakčních rad 
své lidi. Pokud se tato personální změna nepodařila, byla činnost církevních periodik zastavena 
pro nedostatek papíru. (Ale to už jsme se vrátili hodně daleko – do konce čtyřicátých let 20. století.)
Zájezdy na poutní místa jsou omezovány hranicemi republiky. 
Manželství je uzavíráno nejdříve tzv. civilní. Teprve s potvrzením úřadu si mohou snoubenci udělit 
svátost manželství, tedy církevní sňatek. 
Rok 1989 je rokem v mnoha ohledech zlomovým. 
V listopadu je svatořečena Anežka Česká. Je dobré si připomenout, že o zařazení této české princez-
ny mezi světce usiloval již v prosinci 1935 první kardinál jmenovaný pro Československo arcibiskup 
Karel Kašpar. 
Svatá Anežka jakoby pootevřela zpuchřené dveře komunistického Československa a nechala prou-
dit do jeho prostoru svobodný vzduch. 
Z lůna pražské arcidiecéze se po roce 1989 odděluje část západočeského území a vzniká plzeňská 
diecéze. Z části olomoucké arcidiecéze se vytváří nová ostravsko-opavská diecéze. 
Církevní školství se pomalu a namáhavě zvedá – z popela. První obnovené školy otevřely sestry sv. 
Voršily v roce 1991 a následovaly je o rok později sestry z kongregace sv. Cyrila a Metoděje. 
Tady si dovolím malou poznámku. Již dříve zaznělo jméno František Vaňák. Tento olomoucký ar-
cibiskup se významně zapsal do obnovení církevního školství, roku 1991 obnovuje Arcibiskupské 
gymnázium v Kroměříži, jehož absolventem byl v období před II. světovou válkou on sám.
Vzdělávání a  formace budoucích kněží před rokem 1989 byly možné jen v Litoměřicích. Když 
v roce 1990 došlo k přemístění studia teologie do Prahy, souběžně se objevila i touha o obnove-
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ní teologické fakulty v Olomouci. Téhož roku jsou pomocnými biskupy olomouckého arcibiskupa 
Vaňáka jmenováni Jan Graubner a Josef Hrdlička.
Církevní školství si získalo za 30 let dobré jméno a vychovalo pro společnost řadu výborných od-
borníků. Na území naší arcidiecéze se v současnosti nachází šest mateřských a základních škol, tři 
gymnázia, jedna vyšší odborná škola a také dětský domov. Kromě učitelů se zde mohou žáci a stu-
denti setkat se školními kaplany. Církevní školy jsou otevřené všem. 
Církevní mateřské školy se nacházejí v Olomouci, ve Zlíně, v Prostějově, Litovli, Přerově a Kojetíně. 
Do církevní základní školy můžete své dítě zapsat ve Zlíně, Kroměříži, Veselí nad Moravou, v Uher-
ském Brodě, Prostějově a Valašském Meziříčí, do gymnázia v Kroměříži, v Prostějově a na Velehra-
dě. Po maturitě je možné pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci. 
Nejmladší školou je Střední odborná škola sv. Jana Boska v Kroměříži. 
Církevní školy zřizují také kongregace. V našem regionu se jedná o Církevní střední pedagogickou 
a sociální školu v Bojkovicích, která je v rukou České kongregace sester dominikánek.
Církevní základní škola v Uherském Hradišti zatím chybí.
Katolická periodika vycházejí ve velkém množství, kvalita se odvíjí od složení redakčních rad. Za-
cílení je na rozdílné vrstvy čtenářů. K významným vydavatelům náboženských knih patří Karmeli-
tánské nakladatelství. Jeho nejbližší prodejnu můžete navštívit na Velehradě. 
Církev svobodně pořádá akce otevřené pro celou společnost.  
Zákonem o rodině z roku 1992 je zrovnoprávněn církevní sňatek s civilním.

Anno Domini 2019
Liturgický kalendář nabízí texty z cyklu C.
Hlavou katolické církve a nástupcem na stolci sv. Petra je papež František. Kardinálskou červeň si 
obléká Dominik Duka, olomouckým arcibiskupem je Jan Graubner s pomocnými biskupy Antoní-
nem Baslerem a Josefem Nuzíkem.
Farnost Březolupy je již 49 let bez faráře. Nahlédnutí do historie mi nabídlo, že kostel Nanebevzetí 
Panny Marie byl konsekrován 11. 6. 1802 generálním vikářem a pomocným biskupem olomouc-
kým Kolowratem, ale Březolupy nebyly samostatnou farností. Ta vznikla až o 55 let později. Roku 
1857 jsou Březolupy povýšeny na farnost a farářem se stává Anton Wagner. Seznam jeho nástupců 
je poměrně krátký, čítá jen šest jmen. Jsou to:
P. Josef Horzin (Hořín), P. Ludvík Dočkalík, P. František Valenta, P. Josef Nevtípil, P. Jan Čechal a P. 
František Tkadlčík, který umírá 2. 5. 1980. 
Následující roky až do současnosti vedou březolupskou farnost bílovičtí faráři ex curendo admini-
strátoři březolupští.
Dnes má správu farnosti v rukou P. Jan Liška, kaplanem je P. Jan Svozilek. O konkrétních společen-
stvích a skupinách, které se podílejí na chodu farnosti, se můžete dočíst ve farním zpravodaji Salve 
Regina. Toto periodikum je dostupné v elektronické podobě na webu farnosti Bílovice.
Jsme svobodní. Ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. 
(1 Petr 2,16). Stávejme se otevřenějšími a srozumitelnějšími napříč kategoriemi věkovými, sociál-
ními a ekonomickými.

Mgr. Věra Polášková;
 text k programu „30 let od nabytí svobody aneb možná přijde i Anežka Česká“
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Ohlédnutí za revolučním rokem 1989 v Březolupech

Život v Březolupech se vyvíjel z počátku roku 1989 obvyklým způsobem. V únoru bylo 
vzpomenuto 41. výročí Únorových událostí, v březnu v obci vystoupil zpěvák Jožka Černý, 
v květnu si občané připomněli osvobození obce rumunskou armádou současně s oslavami 1. 
máje. V říjnu se konala oslava vzniku republiky a říjnové revoluce.

Orgánem socialistické státní moci a  správy v obcích Březolupy, Svárov a Zlámanec byl 
místní národní výbor (MNV), jehož úkolem bylo ve  své činnosti upevňovat pod  vedením 
Komunistické strany Československa společenské zřízení. MNV byl složený z 45 poslanců, 
z nichž 30 bylo občany Březolup, 7 Svárova a 8 Zlámance. Tito byli zvoleni ve volbách v květ-
nu roku 1986. Výkonným orgánem MNV byla rada tvořena předsedou František Juřenou, 
první místopředsedkyní Marií Bednaříkovou, druhým místopředsedou Josefem Hubáčkem 
ze Svárova, třetí místopředsedkyní Františkou Velískovou ze Zlámance, tajemníkem Zdeň-
kem Tomkem a dalšími členy, jimiž byli Ludmila Lysoňková, Ing. Jiří Ohnutek, Ludvík Korá-
bečný, František Bednář, Antonín Minařík ze Svárova a Božena Smolková ze Zlámance.

Hlavní událostí v roce 1989 bylo dobudování zdravotního střediska. Z dalších akcí se rea-
lizovala oprava veřejného vodovodu a místního rozhlasu, oprava místní komunikace od mos-
tu okolo kostela až k nákupnímu středisku, v zámecké budově došlo k výměně oken. Bylo také 
zadáno zpracování projektu nového nákupního střediska. Výdaje rozpočtu obce činily v roce 
1989 částku 1.744.270,56 Kč. Státní statek hospodařil v roce 1989 na 836 ha zemědělské půdy. 
Základní školu navštěvovalo 198 žáků rozdělených do 8 tříd, předškolní vzdělání zajišťovala 
mateřská škola. Pionýrská organizace byla tvořena 168 pionýry. 

Ekonomicky nejsilnější organizací v obci byl Svazarm, který sdružoval řadu dílčích klubů 
– automotoklub, střelecký klub, kynology, modelářský klub, klub masově branných sportů 
a další. Tělovýchovná jednota Sokol byla složena ze čtyř oddílů – kopané, odbíjené, turisti-
ky a cvičení žen a dětí. Musíme rovněž vzpomenout činnost Českého zahrádkářského sva-
zu se 178 členy a Českého červeného kříže. V obci rovněž fungoval Myslivecký svaz, Sbor 
dobrovolných hasičů a Osvětová beseda, která zajišťovala pořádání kulturně společenských 
akcí v místním kulturním zařízení – hale, kterých se v roce 1989 uskutečnilo 60. Sbor pro ob-
čanské záležitosti pořádal vítání občánků, předávání občanských průkazů, vítání prvňáčků, 
přijetí vycházejících žáků u předsedy MNV, zlaté a diamantové svatby, setkání ročníku 1939 
a besedu s důchodci. O činnosti římskokatolické farnosti naší obce z této doby v obecní kro-
nice nejsou žádné zmínky.

K 1. 1. 1989 žilo v obci 1.598 obyvatel.
Po listopadové revoluci, kdy byla zrušena vedoucí úloha Komunistické strany Česko-

slovenska, na politickou scénu i v naší obci nastoupila nová politická síla Občanské fórum 
a Lidová strana. Občanské fórum bylo v Březolupech založeno z iniciativy členů Českoslo-
venské strany socialistické dne 6. 12. 1989. Zakládající listinu podepsalo 118 občanů. Usta-
vující schůze se konala 13. 12. 1989 v zasedací místnosti MNV. Na této schůzi byla zvolena 
koordinační skupina, která měla tuto iniciativu reprezentovat v obci. Do koordinační skupiny 
byli schváleni: Vítězslav Abrhám, Ladislav Hála, Bedřich Heger, Jaroslav Hoferek, Miroslav 
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Hubáček, Jaroslav Křižka, Marie Samsonková a Zdeněk Andrýsek. Občanské fórum v Bře-
zolupech se přihlásilo v plném rozsahu k celostátnímu programu Občanského fóra ze dne 
26. 11. 1989. Dne 16. 12. se konala veřejná schůze Občanského fóra. Smyslem tohoto setkání 
bylo seznámit veřejnost s programem Občanského fóra a přiblížit činnost Občanského fóra 
z jiných obcí a továren. Hlavní referát přednesl JUDr. Mlčoch. V programu vystoupil i pan 
Ing. Richard Stigler, mluvčí Občanského fóra z Fatry Napajedla. Ve svobodné diskuzi, místy 
i opatrné byly formulovány spíše problémy a  nedostatky v řízení a spravování obce. Koordi-
nační výbor byl současně doplněn o  další členy: Milana Bernatíka, Františka Dupala, Josefa 
Mizeru, Marii Pavlíkovou, Iva Šišáka, Radima Hubáčka, Richarda Stiglera, Stanislava Hovor-
ku a Františka Kašpárka. Bylo rozhodnuto kooptovat nejméně dva zástupce Občanského fóra 
do rady MNV a posílit vybrané komise o zástupce Občanského fóra. Jako zástupci do Ob-
čanského fóra v  Uherském Hradišti byli jmenováni Stanislav Hovorka a  Jaroslav Hoferek. 
Do rady MNV za Občanské fórum byli kooptováni a na veřejné schůzi řádně zvoleni Zdeněk 
Andrýsek a  Ing. Richard Stigler. Jednou z  náplní činnosti Občanského fóra v  Březolupech 
bylo obnovení busty Tomáše Garrigue Masaryka na původním místě na podstavci u prodejny 
masa, dnešní pekárny. Odhalení busty se konalo dne 2. 6. 1990. V obci byla rovněž založena 
Československá strana lidová, jejímž předsedou se stal Jaroslav Hoferek. 

V  listopadu roku 1990 se  konaly volby do  zastupitelstva obce. Kandidovaly čtyři stra-
ny: Komunistická strana Československa, která získala 2 mandáty, Koalice Občanského fóra 
a  Československá strana lidová s  9 získanými mandáty, Sdružení nezávislých kandidátů – 
Sdružení technických sportů a činností, jež obdrželo 1 mandát a Sdružení nezávislých kan-
didátů – Tělovýchovná jednota Sokol, která získala mandáty 3. Starostou obce byl zvolen 
Ing. Richard Stigler, zástupcem starosty Stanislav Hovorka. V pětičlenné radě kromě starosty 
a místostarosty zasedli dále Ing. František Kašpárek, Zdeněk Andrýsek a Ivo Šišák. 

Nyní, 30 let od listopadových událostí roku 1989, kdy došlo k politickým a společenským 
změnám v celém Československu, je obec Březolupy samostatně spravováno 15 členným za-
stupitelstvem, v jehož čele je již od roku 1998 starosta Ing. Petr Kukla. Jeho současným zá-
stupcem je místostarosta Ing. Radek Berecka. Výkonným orgánem zastupitelstva je pětičlenná 
rada obce, v níž vedle starosty a místostarosty zasedají JUDr. Stanislava Hoferková, Stanislav 
Bařica a Ing. Jaromír Janát. Rozpočet obce pro rok 2019 je tvořen výdaji ve výši 59.856.600 Kč.

V Březolupech žilo k 1. 1. 2019 1.679 obyvatel.
V průběhu uplynulých 30 let se v obci opravily téměř všechny místní komunikace a chod-

níky, rovněž se zrekonstruovaly obecní budovy – zámek, základní a mateřská škola, víceúče-
lová hala, zdravotní středisko. Vystavěly se dva bytové domy, v roce 1997 byl v obci zaveden 
plyn, v roce 2009 byla zbudována čistička odpadních vod. Na úseku školství k zásadním změ-
nám nedošlo, stále zde děti místní i z okolních obcí navštěvují mateřskou i základní školu.

Považuji za důležité uvést, že v naší obci, až na pár výjimek, fungují a pevně věřím, že 
i nadále budou fungovat, spolky a organizace, které existovaly a svou činnost vykonávaly již 
za minulého režimu. Vzpomeňme Český červený kříž, Český zahrádkářský svaz, Myslivecký 
svaz, Sbor dobrovolných hasičů, Technické sporty (bývalý Svazarm) sdružující automotoklub, 
motokros, střelce i modeláře, dnešní Sportovní klub Březolupy (bývalá TJ Sokol) zahrnující 
fotbal, TSS Pohoda, fl orbal a volejbal, dále zde stále působí Klub český turistů, kynologové, 
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sbor pro občanské záležitosti. K těmto zaběhlým organizacím se v porevoluční době přidal 
TS Botík, o hudební vzdělání všech generací se stará paní Míla Provazníková, díky jejíž čin-
nosti vznikl i úspěšný Chrámový sbor. Do aktivního dění v obci se stále více zapojuje rovněž 
místní mládež – chasa. Nelze opomenout ani činnost Českého svazu včelařů, v nedávné době 
vzniklého Klubu důchodců a v neposlední řadě římskokatolické farnosti. 

Do budoucích let si přejme, ať naše obec nadále vzkvétá nejen po  stránce materiální, 
ale zejména po stránce nehmotné, kterou již po celá desetiletí tvoří sami občané. Nechť tito 
občané spravují naši obec a podílejí se na činnostech jednotlivých spolků, organizací a spo-
lečenství svobodně a zodpovědně. Právě jejich činnost vytváří a udržuje hodnoty a vnitřního 
ducha naší obce pro současné i budoucí generace.

Mgr. Barbora Němečková
Text vznikl k programu „Oslava 30 let od nabytí svobody“

Zdroj: Kronika obce Březolupy 

Turistické altány v okolí Březolup

1. Úvod:
Tento můj další článek ve zpravodaji tentokrát nebude výjimečně o historii. Rozhodl jsem se, 

že do jubilejního stého čísla obecního zpravodaje napíšu něco o další činnosti, která je pro mě 
v dnešní uspěchané době velkým relaxem, a při níž si vždy odpočinu a vyčistím hlavu. 

Jde o turistiku obecně, a zejména pak procházky naší krásnou moravskou přírodou. Myslím 
si, že většina z Vás mně dá za pravdu, že příroda v našem bližším i vzdálenějším okolí stojí za to, 
abychom do ní vyráželi za odpočinkem i poznáním.

2. Turistické altány:
Zastupitelstvo obce Březolupy rozhodlo v roce 2013 na základě doporučení rady obce o zámě-

ru vybudovat v okolí naší vesnice přístřešky pro turisty, kterým u nás říkáme altány. 
Jejich vzorem a jakýmsi „praotcem“ byl přístřešek Nedachlebic, který je dochován až do dneš-

ních dnů a  je umístěn na  hranici katastru našich obcí nad  bývalým družstevním letištěm. Již 
na počátku bylo rozhodnuto, že altány budou mít stejný vzhled, který by zapadal do přírody, a bu-
dou zastřešeny. To se postupem času ukázalo jako dobrý nápad a jistě hodně z nás je v průběhu let 
využilo, když je při procházce po okolí překvapila dešťová přeháňka. 

První turistický altán byl vybudován v  lokalitě zvané NOVÝ DVŮR na podzim roku 2013 
v nadmořské výšce 291 m n. m. Turistická vzdálenost od zámku je 1585 m. Ještě počátkem 20. 
století stával v jeho blízkosti jeden z původních panských dvorů v okolí naší vesnice. U altánu je 
umístěn kamenný kříž z roku 1946, který připomíná tragickou nehodu v okolí Březolup, při níž 
zemřelo několik lidí.  

Toto rozhledové místo, stejně jako altány č. 4, 6 a 7, je umístěno na severních kopcích, a proto 
jsou z něho viditelné zejména cíle na jihu a na západě, částečně pak i na východě. Konkrétně je 
to naše obec, okolní vesnice Bílovice, Svárov, Mistřice, Velký Ořechov a město Uh. Hradiště. Dále 
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vysílače Topolná, rozhledny Rovnina nad Jarošovem a Brdo v Chřibech, hrad Buchlov, nejvyšší 
kopec západní části Vizovických vrchů Komonec a vrcholky Bílých Karpat: Velký Lopeník a Velká 
Javořina.

Druhý přístřešek pro turisty se nachází v polní trati zvané ČERTORYJE a byl postaven na pod-
zim 2014 v nadmořské výšce 277 m n. m. Altán je nejblíže od zámku ze všech vybudovaných a to 
966 m. Název napovídá na těžko obdělavatelnou půdu, většinou využívanou jako louka. V této 
lokalitě byly objeveny pazourkové nástroje (rádla a motyčky z břidličnatých hornin paleolitického 
původu). Toto vyvýšené místo využívali pravděpodobně již v pravěku lovci ke  sledování zvěře 
v údolí potoka Březnice. Cesta, která kolem altánu prochází je někdy nazývána „skalová“, a byla 
ještě do poloviny 20. století jedinou spojnicí s vesnicí Zlámanec. 

Z tohoto rozhledového místa umístěného naopak na jih od Březolup jsou viditelné tyto cíle: 
obce Březolupy, Bílovice, Kněžpole a paseky zvané Svárovské obce. Dále opět vysílače Topolná, 
rozhledna Rovnina, hrad Buchlov, kopec Velký Lopeník a hora Velká Javořina.    

Třetí altán je umístěn v  polní trati BAŘINKY a  byl postaven po  roční pauze na  jaře 2016 
v nadmořské výšce 247 m n. m. Jeho turistická vzdálenost od zámku je 1540 m. Název této trati 
napovídá na podmáčenou půdu. Toto místo je při původní polní cestě do Nedachlebic, nedaleko 
hřebene, který je hranicí katastrů těchto obcí. 

Z tohoto rozhledového místa jsou viditelné obdobné cíle jako u přístřešku č. 2 a navíc jako 
z jediného obec Salaš a severně položená lokalita „U Kameňa“. 

V pořadí čtvrtý přístřešek pro turisty se nachází v lokalitě zvané BUCHLOV a byl postaven již 
na podzim 2016 v nadmořské výšce 228 m n. m. Turistická vzdálenost od zámku je 2166 m. Název 
napovídá na polní trať, která se nachází v pohledu od Březolup směrem ke hradu Buchlovu. Toto 
místo je při polní cestě do Topolné a je téměř na hranici katastru obou obcí. Nedaleko se nachází 
hřbitovy obětí poslední cholery v tomto kraji z roku 1866. 

Pátý přístřešek je umístěn v lokalitě JEZERO a byl postaven na podzim 2017 v nadmořské výšce 
293 m n. m. Turistická vzdálenost od zámku je 2350 m. V této lokalitě se nacházelo jezero, jehož 

Turistický altán BUCHLOV
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vody ve  středověku, podle některých 
zdrojů, byly v případě potřeby využívá-
ny pro napuštění příkopů u hradu Šaro-
va. Nedaleko se nachází velmi skromné 
zbytky středověkého hrádku Šarova, 
který zanikl koncem 16. století. U hra-
du je umístěn přístřešek pro  turisty 
a infotabule, které vybudovaly Lesy ČR. 

Z tohoto rozhledového místa je vi-
dět nejméně cílů, ale je umístěn na vel-
mi pěkném místě na kraji lesa na kři-
žovatce cest do  Zlámance, na  Šarovy 
a Svárov. Viditelné jsou Svárovské obce, 
vysílač „Jezerka“ a lokalita „U Kameňa“.    

Šestý altán pro  turisty je v  lokalitě 
zvané U KAMEŇA a byl postaven opět po menší pauze na jaře 2019 v nadmořské výšce 315 m n. m. 
Turistická vzdálenost od zámku je 2400 m a je naopak od zámku nejdále. Je zde umístěn kamenný 
hranečník z roku 1746, který byl na hranici panství březolupského, malenovského a napajedlského. 
Toto místo a nedaleká křižovatka polních cest do vesnic Komárov (pěší vzdálenost 1,6 km), Bře-
zolupy (2,0 km) a Topolná (3,4 km) a Karlovice (4,6 km) je častým cílem turistů nejen těchto obcí.

Prozatím posledním, sedmým, přístřeškem pro turisty je ten umístěný v polní trati CHRÁST-
KA. Byl postaven taktéž na  jaře 2019 v  nadmořské výšce 281 m n. m. Turistická vzdálenost 
od zámku je 2215 m. Tento místní název se nejčastěji vykládá jako křovinatý porost. Dominantou 
byla třešňová alej, která byla obnovena v roce 2018. V této lokalitě byly objeveny nálezy, které 
svědčí o osídlení této části Moravy již v pravěku. Nedaleko je pískovcový lom, jehož materiál byl 
využit na stavbu většiny historických i novodobých budov v obci. Dále se zde nachází i obecní 
rybník „Hluboček“ postavený v padesátých letech 20. století, který právě prochází revitalizací.

V průběhu podzimu roku 2018 (u altánů č. 6 a 7 pak na jaře roku letošního) byly na dřevěné 
konstrukci každého z nich umístěny informační tabulky, kde je možné najít informace uvedené 
výše v textu, přehled zajímavých viditelných cílů i s jejich vzdušnou vzdáleností od daného místa.

3. Turistický okruh:
Po dobudování současné sítě altánů bylo radou obce rozhodnuto o vyznačení turistického 

okruhu v okolí naší vesnice. Tento okruh a jeho průběh je vidět na mapě, která je přílohou tohoto 
článku, je veden okolo většiny našich turistických přístřešků. 

Základní okruh má délku 13,9 km, jsou na něm celkem čtyři alternativní trasy, které ho v ně-
kterých částech méně či výrazněji zkracují a má tři odbočující, prozatím slepé, větve ke hradu 
Šarovu a altánům Buchlov a U Kameňa.  Okruh bude vyznačen v terénu turistickými značkami. 
Tato činnost je plánována na jaro 2020, a protože je časově náročná, přivítáme dobrovolníky, kteří 
by nám ji pomohli urychlit. Zájemci se již teď můžou hlásit na e-mail: radek.berecka@seznam.cz. 
Dále budou v první polovině příštího roku u altánů umístěny mapy okruhu pro lepší orientaci 
jeho návštěvníků.

Informační tabulka
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Součástí okruhu pak bude i pět rozcestníků, které budou umístěny v lokalitách Jezero, U Ryb-
níka, Nový Dvůr, Šraňky a Bařinky. To by mělo pomoci orientaci převážně „přespolním“ turistům. 
Současně se zamýšlíme nad případnými dalšími altány. Vaše návrhy na vhodné lokality můžete 
zasílat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Posledním záměrem je pak myšlenka na výstavbu 
rozhledny v lokalitě „U Kameňa“. V současné době byl záměr pozastaven z důvodu prověřování 
možných dotačních titulů pro fi nancování stavby.

4. Závěr:
Závěrem bych Vás rád pozval, i když je to dlouho předem, na další již pátý ročník Putování 

po turistických altánech obce Březolupy, který proběhne v pravidelném čase na Václava, tj. 28. září 
2020. Pozvánka bude samozřejmě uveřejněna ve zpravodaji i na webu obce počátkem září. 

Současně Vás tímto vyzývám, ať se sami projdete zajímavou přírodou v okolí naší vesnice. 
Vycházky mají v každém ročním období své kouzlo, a pokud se dobře díváte, můžete téměř vždy 
najít něco nového, nebo uvidět některé zákoutí z jiného pohledu než znáte.

 Ing. Radek Berecka, 
 místostarosta obce Březolupy 
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Mikulov 28. 9. 2019

Naše vedoucí Klubu důchodců paní Zůfalá zorganizovala na sv. Václava zájezd do Mi-
kulova.

Účastnilo se nás 44 a mimo 5 manželských párů, převažovaly ženy. V plánu jsme měli 
prohlídku zámku a Dietrichsteinské hrobky. Mikulovský zámek stojí na skalnatém vrchu, 
kde v 11. století stávala tvrz, chránící nejen hranice naší země, ale i Jantarovou stezku, pro-
cházející tímto místem, která začínala u Baltského moře a končila u Jaderského. Ve 13. sto-
letí byl na tomto místě vybudován kamenný hrad, který byl majetkem rodu Lichtensteinů. 
V  roce 1575 získali panství Dietrichsteinové a  přestavěli hrad na  reprezentační zámek. 
Tolik malá odbočka do historie tohoto místa.

Až na malé přeháňky nám počasí přálo. Prohlídka zámku byla náročná hlavně v míst-
nostech, kde byly staženy rolety na oknech a žádné větrání! Úvodní „trůnní sál“ byl vyz-
doben portréty členů rodu. Z něj byl vstup na rozlehlou zámeckou terasu, odkud byl pře-
krásný pohled na město i vrch „Svatý Kopeček“ s centrální kaplí sv. Sebastiána a menšími 
kaplemi křížové cesty. Toto místo nechal vybudovat kardinál Dietrichstein. Ve výklenku 
jednoho ze zámeckých pokojů jsou vidět šaty Markéty z Lobkovic, neteře kardinála Di-
etrichsteina, ve  kterých byla pohřbena v  roce 1617. V  zámku je i  stálá expozice obrazů 
rodu Dietrichsteinů, z nichž některé sem zapůjčila hraběnka Mercedes ze své soukromé 
sbírky. Aby jejich barevnost nebyla poničena slunečními paprsky, proto byly staženy rolety 
na oknech. Ve druhé části naší prohlídky zámku nás upoutaly historické zbraně, včetně 
oboustranného meče a archeologické sbírky ze zemí Dálného východu.

Zámek jsme opouštěli přes  nově upravenou zámeckou zahradu s  fontánou. Odtud 
mířila naše cesta přes náměstí města,v jehož horní části je pozoruhodná památka sousoší 
sv.Trojice. Pak již naše cesta směřovala do kaple svaté Anny, kde je na oltáři soška „Černé 
Madony“, která je kopií Madony v italské Loretě. Původně se tato kaple jmenovala  „Lo-
retánská“, ale ta byla zničena požárem v roce 1784 a zbylo z ní jen průčelí. Kardinál Diet-
richstein nechal vybudovat pod kaplí svaté Anny v obou postranních prostorách hrobku 
svého rodu. Je zde 40 rakví dospělých a dvě dětské, zapečetěných v kovových schránkách 
a vloženy do krásně zdobených rakví dřevěných. Příšeří hrobky a množství rakví nás star-
ší trochu dojalo a tak jsme tyto prostory rychle opustili. Ještě jsme udělali zápis v knize 
návštěvníků.

Pak jsme se již rozešli, každý podle svých zájmů. Ti zdatnější zvolili túru na svatý Kope-
ček, někteří navštívili kostel svatého Václava, kde je druhá kopie Madony loretánské a my 
starší jsme po občerstvení v blízké restauraci vyrazili na parkoviště k našemu autobusu.

Unavení, plní dojmů, nových historických informací a zážitků z poznaných krás naší 
vlasti jsme se vraceli domů. Na zpáteční cestě jsme ve Veselí nad Moravou stihli prohléd-
nout krojovaný průvod hodové mládeže, protože autobus musel zastavit. Již cestou domů 
nechyběly plány, kam se  podíváme v  příštím roce. Tak Vás čtenáři zveme, jeďte příště 
s námi!

Klub důchodců 
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Tak jako vloni tak i letos nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Doufáme, že na nás 
nezapomene ani příští rok.   

Výbor MS ČČK Březolupy přeje všem svým členům, příznivcům a  spoluobčanům 
šťastné a veselé vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.

Dlouholetá činnost MS ČČK 
Březolupy byla oceněna

 „DĚKOVNÝM
 UZNÁNÍM„  
od prezidenta ČČK

V  neděli 13. října 2019 se  uskutečnil 
ve sportovní hale žákovský a dorostenecký 
střelecký závod Podzimní cena mládeže.

Březolupští střelci získali jedno první 
a dvě druhá místa.
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Březolupský zpravodaj slaví narozeniny

„Vážení spoluobčané“,
těmito slovy začíná úvodník starosty obce Březolupy ing. Richarda Stiglera v prvním 

čísle obecního zpravodaje. Vyšlo 28. června 1993 a jeho cena byla 4 Kč. 

Tehdejší zastupitelstvo vybralo pro nově vzniklý obecní zpravodaj název Život v Bře-
zolupech. Zelený text názvu na  titulní straně je doplněn ilustrací, na  které je zámek, 
Koliba, zřejmě tyto stavby byly charakteristické pro naši obec, a pečeť obce. Zelená barva 
se objevuje jen v nadpisech článků na první straně a u informací o tisku na straně posled-
ní. Ostatní stránky jsou v černobílém provedení. 

Skladba obsahu je v mnohém podobná té dnešní. Úvodník starosty obce, dvě fotogra-
fie od Františka Staška a několik veršů s názvem Vzpomínka na mou lásku. 

Druhá strana je pokračováním úvodníku. Předkládá čtenáři důvody, proč obec začíná 
vydávat tento občasník. Cituji: „Měli byste mít včasné informace o tom, co se v obci děje, 
co se chystá, jaké jsou záměry radnice. Vydávání časopisu by mělo prospět nejen k lepší 
občanské informovanosti, ale také zlepšit vztahy mezi lidmi, nalézt určitou formu důvěry 
v zastupitelstvo a radu obce.“ Dále si na této straně lze přečíst článek Mému píšícímu pří-
teli. Nadpis přímo vybízí k přečtení obsahu. Dovídám se, že tehdejší doba byla plná vášní 
a v mnohém si nezadala se současností. 

Na třetí straně píše Ivan Šišák o obecním rozhlase, dopravě a rozvoji služeb a podni-
katelských aktivit v obci, lidovci, kteří byli založeni v Březolupech v roce 1990, bilancují 
svoji činnost, informace matriky doplňují Vzpomínky bývalého divadelníka doplněné fo-
tografií.

Prostřední dvojstrana: to je prezentace práce Červeného kříže od Štěpánky Blahové, 
Z  naší školy píše Ludmila Andrýsková. Dále obec informuje o  nejdražších investicích 
a reklamu SMÍŠENÉ ZBOŽÍ – BARTOŇ doplňuje výzva, že Obecní úřad v Březolupech 
hledá zájemce o psaní obecní kroniky.   

Úvodník i text tehdejšího exc. administrátora farnosti P. Františka Foltýna nese stopy 
názorového nesouladu s úpravami v místním kostele. 

Křesťanská cestovní kancelář zve do Lurd. 
Myslivci v Březolupech seznamují čtenáře s organizační strukturou, předkládají počet 

odlovené zvěře a plán činnosti na nové období. Pod článkem je podpis St. Hubáčka.
Zdeněk Andrýsek se věnuje Péči o životní prostředí obce. Předposlední strana patří TJ 

Sokol Březolupy. Přináší zprávy „z dvou největších oddílů – kopané a turistiky“. Autoři 
textů: Josef Hubáček, Stanislav Bařica, Dušan Škrabko. 

Pozvánku Báječné Španělsko, do kterého zve Klub mladých cestovatelů při 17. ZŠ Zlín 
doplňuje nabídka krejčovství Renaty Klučkové a košíkáře Leoše Křižky. 

Poslední strana Života v Březolupech patří Zahrádkářům a brigádám a Sdružení tech-
nických sportů. Josef Mizera píše o plochodrážním sportu, střelectví a modelářství.



BREZOLUPSKÝ zpravodaj 38

Vážení čtenáři, dnes držíte v rukou jubilejní 100. číslo březolupského obecního zpra-
vodaje, který prošel za svůj život mnoha změnami. S radostí zjišťuji, že základní kádr při-
spěvatelů ani za těch sto čísel neztratil chuť psát a hlavně pracovat pro svoji obec. Přejme 
si, aby Březolupský zpravodaj splnil to, co mu bylo dáno do vínku při  jeho zrodu: aby 
občany informoval, zlepšoval vztahy mezi nimi a budoval důvěru v práci zastupitelstva 
a rady. 

redakce
Pozn.: Kopie prvního čísla obecního zpravodaje bude 

pro zájemce připravena v místní knihovně. 

SBĚRNÝ  DVŮR  2020

AREÁL PODZÁMČÍ

OTEVÍRACÍ DOBA V SOBOTU:   08.00 - 10.30  hod.
Po ukončení sběrného dvora lze bezplatně, po předchozí domluvě s obsluhou sběr-
ného dvora a za příznivého počasí, v čase 10.30 – 11.00 hod. využít možnosti odlo-
žení stavební suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně na skládku resp. komunitní 
kompostoviště.

Po dobu zimního období tj. do 28.03.2020
OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU

AKCE JARNÍ ÚKLID VE SBĚRNÉM DVOŘE

pondělí 23. března 2020  -  pátek 27. března 2020   
otevřeno vždy od 15.00  – 17.00 hod.

Po jarním úklidu (od soboty 28.03.2020)
OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU. 

V letním období (po dobu platnosti letního času)
tzn. pro rok 2020 v termínu:
29. března 2020 – 24. října 2020
OTEVŘENO I KAŽDOU STŘEDU

OTEVÍRACÍ DOBA VE STŘEDU:   15.00 - 17.30  hod.
Po ukončení sběrného dvoru lze bezplatně, po předchozí domluvě s obsluhou sběr-
ného dvoru a za příznivého počasí, v čase 17.30 – 18.00 hod. využít možnosti odlo-
žení stavební suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně na skládku resp. komunitní 
kompostoviště.
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PYTLOVÝ SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 

OD RODINNÝCH DOMŮ

PLASTY a PAPÍR (od 7:00 hodin – vždy při posledním svozu popelnic v měsíci)

24.01. 21.02. 20.03. 17.04.
29.05. 26.06. 24.07. 21.08.
18.09. 30.10. 27.11. 28.12.

28. 12. 2020 -  svoz tříděného odpadu po Vánocích bude mimořádně v pondělí

TS Zlínsko – vývoz popelnic v roce 2020

10.1. 24.1. 7.2. 21.2. 6.3. 20.3. 3.4. 18.4. 1.5. 15.5.

29.5. 12.6. 26.6. 10.7. 24.7. 7.8. 21.8. 4.9. 18.9. 2.10.

16.10. 30.10. 13.11. 27.11. 11.12. 26.12.

1.5. -  vyváží se v termínu, i když je státní svátek
26.12. -  po Vánocích bude vývoz mimořádně v sobotu

Pozvánka
na košt slivovice a pálenek

7. 3. 2020 v 15:00 Dům zahrádkářů
Zve výbor ZO ČZS Březolupy



Hody a Botíkovské koledování 2019
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Krojovaný průvod vedený Barborou Němečkovou

V zámeckém parku



Botíkovské koledování na zámeckém nádvoří Botíkovské koledování doprovodili 
Alžběta a František Domincovi.
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Stárka Martina Šopíková s přáteli Hody v kostele - chase žehná P. Jan Svozilek

Stárek s právemStárek Ondřej Jurák s rodiči



Možná nevíte…

Římskokatolická farnost Březolupy Vás zve na Rozsvěcování stromu, 
které se uskuteční v neděli 22. 12. v 16 hodin.

Obecní úřad Březolupy bude v období vánočních svátků (23. 12., 27. 12. a 31. 12.) uzavřen. 
Otevřen bude 30. 12. 2019.

Sportovní komise rady obce Březolupy, pořádá v pořadí již dvaadvacátý TRADIČNÍ OBEC-
NÍ HALOVÝ (XXI.) VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ, který se uskuteční ve víceúčelové 
hale ve čtvrtek 26. prosince 2019 v 8:30 hodin. Těšíme se na hojnou účast nejen hráčů, ale 
i fanoušků. Prezentace hráčů a týmů od 8:00 hodin.

Svoz tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) se uskuteční v pátek 27. 12. 2019.
V 1. čtvrtletí roku 2020 budou svozy tříděného odpadu v těchto termínech: 26. 1. 2020, 
23. 2.2020, a 23. 3. 2020.

Popelnice se budou po vánocích vyvážet mimořádně v sobotu 28. 12. 2019 od brzkých 
ranních hodin. Nachystejte si popelnice před domy včas.

Nové nájemní smlouvy na hrobová místa na hřbitově v Březolupech platné od 1. 1. 2020 
(na dobu určitou 5 let) budou rozesílány v 1. čtvrtletí 2020.

Místní spolky mohou podávat písemné žádosti o  dotaci z  rozpočtu obce na  rok 2020 
pro svou činnost, a to do pátku 3. ledna 2020 (do 12.00 hod.) Do stejného termínu mohou 
podávat své podněty pro rozpočet 2020 i občané. Žádosti doručte na OÚ Březolupy písemně 
poštou, osobně či e-mailem (obec@brezolupy.cz).

Tříkrálová sbírka 2020 se v naší obci uskuteční v sobotu 4. ledna 2020. Tři králové Vás na-
vštíví přímo u vás doma se zapečetěnými pokladničkami určenými pro Tříkrálovou sbírku.

I v letošní zimní sezóně 2019-2020 si můžete Vy, kteří si zajišťujete svými silami úklid obec-
ních chodníků před Vašimi domy, vyzvednout tradičně jako poděkování nabízené potřeby:
- set lopata (plastová nebo hliníková) + koště
- bečka na posyp
- plastová popelnice 120l (dvouletý úvazek vzhledem k pořizovací ceně)
Vyzvednout lze až do konce dubna 2020 ve sběrném dvoře.
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Datum Akce Místo konání Pořádá

4. 1. Tříkrálová sbírka Březolupy Charita Uherské Hradiště

5. 1. Novoroční koncert Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie

Chrámový a Dětský sbor 
Březolupy

1. 2. Společenský večer 
rodičů Víceúčelová hala SRPŠ Březolupy

22. 2.   
Fašank
Fašanková obchůzka 
a večerní zábava 

Březolupy
Víceúčelová hala

Březolupská chasa
TS Botík 
SDH Březolupy

7. 3. Košt slivovice a pálenek Pálenice ČZS Březolupy

28. 3. Výšlap okolo Březolup Uherské Hradiště – 
Javorovec – Březolupy 

Chřibský lenochod 
Březolupy

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je ve čtvrtek 19. 3. 2020.
Vaše příspěvky posílejte nejlépe v el. podobě (formát doc., rtf., txt., jpg., pdf. …)

na adresu obec@brezolupy.cz
Březolupský zpravodaj – periodický risk 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 

Za tvorbu zpravodaje odpovídá Mgr. Věra Polášková, vera.polaskova@seznam.cz
Zpravodaj vychází 4 krát za rok 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 fotografi í v tomto zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalíkovi a Karolína Hubáčková. 

Děkujeme.

PŘEHLED KULTURNÍCH 

A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

v Březolupech v období leden – březen 2020
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