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Střípky ze školky

pokračování na str. 3

Ještě společné foto pod májkou a můžeme jít opékat. I v naší MŠ se ze stavění „školkového“ 
máje již stala tradice.

Celým rokem naší práce se prolínal hlavní cíl našeho ŠVP školního vzdělávacího pro-
gramu „….vést děti ke spolupráci a komunikaci..“. Děti byly vedeny k zdravému životní-
mu stylu, k využití a respektování adaptačního režimu a partnerského vztahu mezi dětmi 
a  učitelkami, učitelkami a rodiči. Taktéž jsme se snažili, aby bylo celý rok naplňováno za-
jištění přirozených potřeb dětí v souvislosti s vytvářením odpovídajícího prostředí. Snažily 
jsme se, aby byly naše úkoly alespoň částečně splněny a děti se dokáží bez větších problémů 
dále začleňovat do společnosti. Proto se v naší MŠ neustále něco děje.

Druhé pololetí školního roku jsme zahájili zápisem do 1.třídy ZŠ.
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Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem 
přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele – Obec 

Březolupy ( obec@brezolupy.cz ) tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát za rok s nákladem 400 vý-
tisků, 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 Michalík. Děkujeme

pokračování ze str. 1

Co jste to dobrého 
uvařili? Nevíme 
přesně co to bylo, 
ale zcela evidentně 
to všem chutnalo ...

Pokračovali jsme oslavou Masopustu se spoustou masek a  smažením koblížků. 
Předškoláci začali dojíždět do Uherského Hradiště na plavecký kurz a v březnu za 

námi přijelo Hofmanovo divadlo. Velikonoční dílničky proběhly i s předváděním malo-
vání vajíček s p. Sekaninovou a pletením pomlázky a košíků s p. Hovorkovou.

Březen byl pro nás velmi důležitý, účastnili jsme se přehlídky MŠ Zlínského regionu 
v Kongresovém centru.. Děti vystupovaly se skladbičkou Pračlověk, kterou předvedly i na 
Regionálním vystoupení ve Zlámanci.

Koncem dubna jsme za pomoci rodičů stavěli Máj a k oslavě svátku dětí, jsme pláno-
vali táborák. Vzhledem ke špatnému  počasí jsme jej museli zrušit. Rušili jsme také výlet 
do ZOO Lešná. Obě akce jsou plánovány a uskuteční se hned jak počasí dovolí.

Máme před sebou ještě návštěvu Hasičské stanice ve Zlíně, Aktovkový den, rozlouče-
ní s předškoláky a návštěvu významných budov v obci. A pak hurá na prázdniny! 

Všem dětem přejeme, aby prázdniny byly plné sluníčka, pohody a koupání. 
Vaše MŠ.
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Slovo na úvod

Těm z Vás , kteří sledují dění v naší obci i pomocí ofi ciálního webu (www.brezolupy.cz), 
jistě neunikla diskuse kolem potřebnosti a také vhodnosti místa připravovaného no-
vého parkoviště před ZŠ (tj. na zelené ploše mezi stávajícím parkovištěm u fary a RD 
manželů Havlíkových). 

To, jestli bude v dohledné době parkoviště realizováno rozhodne, opětovně (pro-
jekt se chystá od 2007), nejbližší zastupitelstvo (26. 6. 2013 od 17.00 na zámku) a pak 
také  samozřejmě možné dotační  financování z Regionálního operačního programu 
(tzv. ROPu).

V rámci diskuse se objevila mimo jiné také výtka, na malou informovanost občanů 
o chystaných záměrech, na malou možnost jejich připomínkování a ovlivnění k obrazu 
svému.

Přestože se domnívám, že informačních zdrojů o dění v naší obci včetně zastupi-
telstva či rady obce je dostatek (web, zpravodaj, veřejná zastupitelstva, rozhlas, úřední 
deska a možnost téměř kdykoliv přijít na obec za starostou či místostarostou), rozhodl 
jsem se zavést jednou měsíčně „Záměrové dny“ (ZDny). 

Ty budou probíhat na OÚ na zámku vždy ve středu od 17.00 do 17.30 s možným 
prodloužením dle zájmu do 20.00. Jeho první konání již nestihnete (19.6.2013), ten 
druhý ale určitě ano – 31.7.2013.

Vaše připomínky na Zdnu bude vyhodnocovat nejprve přítomný zástupce obce 
(starosta, místostarosta nebo některý z radních) a následně rada obce, která Váš ná-
mět, pokud se s ním ztotožní schválí, případně dle kompetencí v zákoně podstoupí ke 
schválení dále zastupitelstvu.

 Pokud se s Vámi rada neztotožní, můžete o svém námětu či názorech informovat 
i zastupitelstvo na veřejně přístupném zasedání zastupitelstva.

 Toto je v podstatě stejný postup, který již probíhá neformálně i dnes. Pouze se nově 
zavádí další možnost pro předání vašich podnětů k dalšímu rozhodnutí orgánům obce 
a to o zmiňovaný Zden.  

Dovoluji si Vás ale také upozornit a poprosit, abyste věnovali patřičnou pozornost  
všem výše uvedeným informačním zdrojům obce. Není totiž možno zpracovávané zá-
měry či projekty mít téměř „on-line“ otevřeny k připomínkám občanů a neustále se 
v jejich přípravě např. vracet i měsíce či roky zpět a je potřeba své připomínky ke zvá-
žení podávat včas.

Doufám, že Zdny budou pro celou naši obec přínosem a přispějí k zefektivnění a 
optimalizaci připravovaných záměrů.

Ing. Petr Kukla, 
starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 24.4. 2013. 
Zastupitelstvo schválilo: 
• Zadání změny č.1/2011 územního plánu obce Březolupy (tzv. Nad Uličkou) včetně 

Vyhodnocení připomínkového řízení k tomuto zadání. 
• Prodej částice pozemku p. č. 3598/1 v k. ú. Březolupy, dle GP č. 843-60/2013 

z 05.04.2013 označené nově p. č. 3598/34 o výměře 211 m2 a to manželům Ladislavu 
a Haně Dudovým, Březolupy č. p. 584  v ceně 210,- Kč/m2.

• Aktualizaci resp. potvrzení Principů realizace ZTV U Remíze (verze 08_06_04) 
z roku 2008 ve znění Principů realizace ZTV U Remíze (verze 13_04_24).

• Směnnou smlouvu řešící směnu obecních pozemků (k. ú. Březolupy, p. č. 4501, 
331/22, 4481, 331/18, 346/2) pod stávajícím korytem potoku Březnice a  pozemku 
Povodí Moravy, s. p. (část pozemku PK 3546/1, dle GP 814-53/2012 pozemek p. č. 
2400/139) pod starým korytem potoku Březnice  s doplatkem ze strany obce v celko-
vé souhrnné výši 36.028,- Kč.

• Uložení dočasně volných fi nančních prostředků obce ve výši 1.010.000,- Kč na roční 
termínovaný vklad u  J&T banky s úrokem min. 2,0% p. a.  

• „Zastavovací“ Územní studii Březolupy – US 2 – I. etapa, Lokalita pro bydlení – BI 16 
v rámci územního plánu obce Březolupy v lokalitě Za Ohradů.

• Aktualizaci resp. rozšíření systému řešícího hrazení životního pojištění obecním za-
městnancům ( schvalováno 2002 ) o příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 
včetně tabulky pro výpočet výše příspěvku.

• Výši odměn neuvolněných zastupitelů vyplácených od 1.5.2013.
• Pověření dalšího rozhodnutí za obec Březolupy, jako vlastníka honebních pozemků, ve věci 

žaloby Ing. V. Samohýla na neplatnost valné hromady z 11.1.2013 Honebního společenstva 
Březolupy resp. jeho části (stanov) resp. části stanov (především čl. 9) na radu obce.

• Zprávu kontrolního výboru o kontrole zákonnosti svolání a průběhu zasedání zastu-
pitelstev obce Březolupy v období roku 2011 a z něj vyplývající opatření.

• Spolufi nancování stabilizace koryta potoku Březnice (cca 100 běžných metrů) ve spo-
lupráci s Povodím Moravy s. p. ve výši 100.000,- Kč vč. DPH.

• Principy spolufi nancování spoluúčasti dotační výstavby nových kabin TJ Sokol Bře-
zolupy ve své I. etapě obcí Březolupy. Platí za předpokladu získání dotace ze strany TJ 
Sokol.

• Obnovení prací na přípravě projektu na „Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí“.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpoč-

tové opatření č. 1 a č. 2 /2013.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání 
• Informace o stavu investičních resp. dotačních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II. etapa, 
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BDZO, průmyslová zóna ČOV,  ROP dětská hřiště, most na Zelnici, PC+PEO 2011, 
MK U pálenice, Podnikatelský inkubátor řemesel v rámci průmyslové zóny čistír-
na odpadních vod (PIŘ_PZČOV), PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012, chodník 
a zádlažba na Drahy POV ZL, družina POV ČR

• Zřízení věcného břemene  přístupu přes pozemek p. č. 5405 ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 5394 a p. č. 5395, vše v k. ú. Březolupy.

• Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů.

Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou in-
vestičních akcí, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů 
od občanů i místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva.

Z dalších činností vyberu následující:
• Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele realizace stavby „Re-

konstrukce MK s chodníkem na Drahy a MK Horní Žleby Březolupy“. Následně z do-
ručených nabídek vybrala jako vítěze fi rmu SVS CORRECT spol. s r. o. Bílovice, 
IČ 25513141 s nejnižší cenou 1 188 282,-Kč s DPH (982 051,-Kč bez DPH).  

• Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele zpracování společné pro-
jektové dokumentace pro případné územní rozhodnutí i stavební povolení na  akci 
“Dopravní stavby Březolupy 2013/01“ pro tuto akci schválila i zadávací dokumenta-
ci na výběr dodavatele „Geodetické zaměření -Dopravní stavby Březolupy 2013/01“.  
Následně z doručených nabídek vybrala jako vítěze pro zpracování projektové do-
kumentace Ing. Radka Jaroše, Podlesí IV 5376 Zlín, IČ 72318473 s cenou 85 910,-Kč 
s DPH a pro zpracování geodetického zaměření Ing. Jaroslava Vávru, Tupesy  404, 
IČ 87198886 s cenou 7 200,-Kč. 

• Rada neschválila žádosti o prominutí poplatků za svoz komunálního odpadu u RD 
č. p. 266 a č. p. 184. Podle platné vyhlášky obce vycházející ze zákona nelze poplatek 
prominout. Poplatek platí každá osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k re-
kreaci, byt nebo rodinný dům. 

• Rada schválila č. p. 608 pro novostavbu RD manželů Procházkových postaveného na 
parcele č. 1485/2, 1487/2, 1507/6, 1507/52.

• Rada schválila nákup 2 nových datových disků pro rozšíření zálohování a uložiště dat 
na  OÚ Březolupy v ceně 13 500,-Kč s DPH a to včetně montáže a oživení.

• Rada schválila na rok 2013 zaměstnání 4 pracovníků na VPP u obce Březolupy.
• Rada vybrala ze dvou žádostí nájemce na RD č. p. 129 p. Aloise Carbana s manželkou 

a synem s ohledem na jejich sociální situaci a současný stav bydlení. Rada stanovila 
nájemné 3 000,-Kč/měsíc bez energií a schválila nájemní smlouvu. Na základě ne-
vyhovující elektrické sítě v RD č. p. 129 rada schválila provedení nových el. rozvodů 
a revizní zprávy v ceně do 10 000,-Kč bez DPH a uhrazení poplatku za navýšení hod-
noty hlavního jističe před elektroměrem   v částce 3 500,-Kč.

Z práce rady obce:
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• Rada schválila na žádost nájemce ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7 v bytovém 
domě Stará pošta k 30.4.2013. Následně na základě předložených nabídek vybrala 
jako nového nájemce  paní Květoslavu Bednaříkovou, bytem Větrná 2060, Uherský 
Brod a to od 1.5.2013.

• Rada projednala nabídku f. GEMOS na instalaci informační tabule měření rychlosti 
při vjezdu do obce na Zápolí v ceně 40 000,-Kč. Rada nabídku neschválila.

• Rada po projednání nových návrhů současného nájemce sklepu haly (ANGEL baru) 
p. Tichopádka a po prohlídce provozovny rozhodla ukončit po vzájemné dohodě 
ke dni 30. 3. 2013 nájemní smlouvu. Dále schválila odkup vybavení provozovny za 
celkovou částku 80 000,-Kč bez DPH. Následně rada schválila nového nájemce čás-
ti víceúčelové haly  č. p. 477 (především prostory bývalého tanečního klubu Angel) 
p. Jaroslava Šuranského, Březolupy č. p. 101.

• Rada schválila dar ve výši 5 000,-Kč pro „Nadační fond LEGIE 100“ československé 
obce legionářské ke stému výročí vzniku čsl. legií a na památku československých 
legionářů-březolupských rodáků.

• Rada schválila smlouvu číslo D/0203/2013/KH se Zlínským krajem o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace v částce 20 000,-Kč na nákup plovoucího čerpadla pro jed-
notku SDH obce Březolupy. Zároveň rada schválila objednávku čerpadla Niagara I 
s hadicí 40m v ceně do 30 000,-Kč s DPH.

• Rada schválila místo pro výstavbu odpočinkového posezení pro turisty. Zastřešený 
altán bude postaven v lokalitě „Nový dvůr“.

• Rada se seznámila s předloženou projektovou dokumentací na projekt  „PC+PEO+IP 
Topolná-Březolupy 2012“ a odsouhlasila ji. Rada si je vědoma možnosti problémů 
s nárůstem dopravy v obci po realizaci akce. Při případné realizaci bude iniciovat 
dopravní značení k jejímu omezení.

• Rada vybrala a schválila jako nového nájemce garsonky na zdravotním středisku 
p. Jiřího Bednaříka, Bílovice č. p. 70, v současné době bydlícího na ubytovně v kempu.

• Rada obce z předložených nabídek vybrala jako dodavatele rozšíření veřejného osvět-
lení podél silnice III. třídy na Uh.Brod před zámkem (podél zámeckého parku) fi r-
mu Ing. JIŘÍ KŘEN – TRADIX, úsek elektro (IČ: 100 90 126) s nabídkovou cenou 
65.407,- Kč vč. DPH.

• Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele  na realizaci akce „Změna 
č. 1/2011 územního plánu Březolupy“ – lokalita Nad Uličkou (dále jen „změna ÚP 
č.1“) na severozápadním okraji zastavené části obce Březolupy. Následně rada vybrala 
z doručených nabídek jako dodavatele projekčních prací  pana Ing. Arch. Martina 
Špillera, Březolupy č. p. 495 (IČ: 675 24 354) s cenou 76.000,- Kč (není plátce DPH). 
Jako náhradník byl vybrán Ing. Arch Josef Hajduch, Uherské Hradiště (IČ: 130 87 
169) s cenou 78.650,- Kč vč. DPH.

• Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele zpracování společné pro-
jektové dokumentace pro případné územní rozhodnutí i stavební povolení a doku-
mentace pro  výběr dodavatele v podrobnosti prováděcí dokumentace na akci “Re-
vitalizace rybníka Hluboček Březolupy a jeho okolí – PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA“. 
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Následně rada vybrala z předložených nabídek jako dodavatele projekčních prací  
pana Ing. Tomáše Horkého, Modrá (IČ: 137 00 987) s celkovou souhrnnou cenou 
347.270,- Kč vč. DPH.

• Rada schválila změnu technologie opravy komunikace v části obce Horní Žleby. Mís-
to vybrání stávajícího podloží (kufrování), jeho náhradu a zhutnění byla zvolena „na 
zkoušku“ metoda infratechnologie - nahřátí deskou a doplnění materiálu. Cena cca 
100 m² opravovaného úseku se z 252 000,-Kč sníží na 65 300,- Kč. Následně se po 
několika letech záměna technologie opravy vyhodnotí ve vztahu k její celkové život-
nosti.

• Rada obce schválila zadávací podmínky a vypsání výzvy pro zpracování cenové na-
bídky na nátěr dopravně bezpečnostního zábradlí při silnici II/497 v zatáčkách u koli-
by. Následně rada vybrala z předložených nabídek jako dodavatele natěračských prací  
pana Rudolfa Truclu, Březolupy č. p. 135 (IČ: 461 75 849) s cenou 44.100,- Kč (není 
plátce DPH).

• Rada obce byla p. Fuskem- předsedou honebního společenstva informována o vyjá-
dření (právním stanovisku) k podané žalobě Ing. V. Samohýla na Honební společen-
stvo Březolupy (HS) o určení neplatnosti valné hromady z 11.1.2013. Právní stano-
visko HS nemá rada k dispozici. K minimalizaci nákladů a zamezení dalšího vedení 
soudního sporu bylo odsouhlaseno svolání schůzky za přítomnosti žalobce, žalované-
ho a zástupců obce s cílem dohodnout podmínky stažení žaloby.  

• Rada obce schválila povolení parkování a stání na odstavné ploše u hlavní silnice 
před Podzámčím pro 2 nákladní automobily resp. návěsy fi rmy Tradix  SPZ  2Z8 3126 
+ 2Z7 4635 a 3Z7 0267 + 2Z7 4708  a pro 2 autobusy ČSAD SPZ 1Z3 5683 a 1Z4 9698  
do 31.12.2013. 

zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta obce

V květnu byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníků a zádlažby krajnice MK Pode 
Drahy. Tato řádově miliónová akce získala 40% dotaci z Programu obnovy venkova 
Zlínského kraje. Zlínskému kraji děkujeme  a nám všem popřeji bezpečnější pohyb po 
našich komunikacích.
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Společenská kronika
jubilanti 7-9/2013

Červenec

50 let
Křižka Radomír
Rosík  Zdeněk

60 let
Hoferková Ludmila

65 let
Hoferková Marie
Matura  Karel

70 let
Sošková Ludmila

Srpen

60 let
Kaňák Josef

65 let
Rosík Stanislav

70 let
Kukla František
Strapková  Antonie

80 let
Sladovník Bohuslav

Září

60  let
Hoferková Miluše

65 let
Hudeček Karel
Kostelník Jaroslav

70 let
Ohnutková Ludmila

75 let
Bilavčík Václav
Buršová Marie
Plachá  Eva

80 let
Duda František

Údaje o matrice zpracovala paní Dana Šohajková, 
pracovnice OÚ

Oprava
V minulém čísle zpravodaje, v článku o mizejících příjmeních v naší vesnici, u pří-

jmení Dědáček se jednalo o 7 dcer, které se jmenovaly Marie, Růžena, Vlasta, Jiřina, 
Míla, Květa, Jaruška a dva syny Zdeňka a Drahoše. Zdeněk se odstěhoval a Drahoš 
zemřel.

U příjmení Měrka se jedná o 3 syny Miroslava, Stanislava, Lubomíra a dceru Zdeň-
ku, všichni se odstěhovali v dospělosti. Omlouváme se za nepřesnost a děkujeme za 
upozornění.
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Opět je tady čas prázdnin a dovolených. V místní knihovně je pro 
Vás připravena už pěkná řádka nových knih a zajímavých titulů. Některé 
z nich Vám jistě pomohou zpříjemnit volný čas. V loňském roce pra-
covnice Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vložily celý fond 
knihovny do on-line katalogu, takže si můžete zjistit, jaké knihy v naší knihovně jsou.

V šestnáctém, předposledním dílu populární detektivní série nazvané Jména mrt-
vých, nejčtenější současný britský autor tohoto žánru Ian Rankin uvádí svého hrdinu, 
edinburského policejního inspektora Johna Rebuse, do mimořádně složité situace.

Je červenec 2005; jednání nejvyšších představitelů G8 ve Skotsku sleduje celý svět. 
Do Edinburghu jsou na týden převeleny vydatné posily, aby policie každodenní masová 
shromáždění, statisícové pochody a demonstrace zvládla. Pouze inspektor Rebus musí 
stát stranou – šéfové nestojí o další průšvih. Spolu se seržantkou Siobhan Clarkeovou 
však bude mít práce až nad hlavu, jakmile se ukáže, že v těsné blízkosti přísně střeženého 
jednání nejmocnějších politiků světa řádí sériový vrah a pod hradbami Edinburského 
hradu vyhasl život sympatického poslance…

Pátrání jim komplikuje snaha nadřízených vše utajovat, dokud jednání G8 neskončí. 
Ovšem Rebus, jemuž do důchodu zbývá zhruba rok, má jako vždy svou hlavu, a když 
rozhořčená Siobhan Clarkeová začne zjišťovat, kdo z policistů zásahové jednotky zranil 
její matku, vypadá to, že oba kriminalisté budou muset ještě v tomto týdnu učinit roz-
hodnutí, která zásadním způsobem ovlivní jejich další život…

Název románu autorovi vnukla jedna z akcí uspořádaných v Edinburghu právě v tomto 
bouřlivém červencovém týdnu: pietní čtení jmen mrtvých. Četli nahlas jména tisíce obětí 
války v Iráku, lidí ze všech stran konfl iktu. Tisíc jmen, mluvčí se střídali, ostatní mlčky 
poslouchali… Jména mrtvých zněla dál a dál, až se Siobhan musela potají smutně usmát.

Protože přesně to dělá od chvíle, kdy nastoupila do práce. Čte jména mrtvých… Svět 
je plný obětí, které čekají na ni a jí podobné. Na kriminalisty jako Rebus, kteří se do kaž-
dého případu zakousnou a berou ho osobně. Kteří pátrání nikdy nevzdají, protože to by 
byla poslední urážka těch jmen. 

Richard Dübell přichází s pokračováním slavné Ďáblovy bible. Román Strážci ďáblovy 
bible je další napínavou historickou fi kcí z období temného středověku v českých zemích.

Ďáblovu bibli - Codex Gigas – sepsal podle legendy mnich Broumovského kláštera 
s pomocí pekel. Nešťastný mnich si nevěděl rady s prací na obrovském kodexu a ďábel mu 
nabídl své služby. Mnich poskytl své vědění a ďábel za jedinou noc vše napsal. Benediktýn 
netušil, že byl hanebně podveden, poselství Bible Lucifer přeměnil tak, aby přinášelo zkázu 
a zmar. Tuto knihu později získal do své opulentní sbírky umění císař Rudolf II. 

Rudolf II. byl trochu potrhlým a velmi neurotickým panovníkem, ale v jeho rukou 
byla bible s obrázkem ďábla neškodná. Nemocný a slabý Rudolf podlehl nátlaku protes-
tantské šlechty a svým Majestátem vyhlásil náboženskou svobodu. Uražený a nanejvýš 
pohoršený papež vyslal do Čech své emisary, Rudolfův bratr Matyáš se pokusil získat 

Březolupská knihovna
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trůn pro sebe a situace vyvrcholila vpádem Passovských do českých zemí. Všude se rabo-
valo, žoldáci plenili měšťanské domy bez rozdílu konfese a stavu. Neušetřili ani Pražský 
hrad a jedním z uloupených exponátů byla i Ďáblova bible.

Záhy se v Čechách i na Moravě na místech, kde se konaly pradávné pohanské obřady, začnou 
dít strašné a nevysvětlitelné události. Lidé umírají za záhadných okolností a na jejich ostatky je 
úděsný pohled. Stále častěji je z lesů slyšet ďábelský smích a kolují zprávy o pekelných zjeveních. 

Do Broumova se po letech vrací Andrej von Langenfels s přítelem Cypriánem Khles-
lem. Dostávají se do konfl iktu s místní šlechtou a jejich přítomnost není vhod ani bisku-
povi. Nemohou si dovolit problémy, už kvůli svým dětem. Ale to není to nejhorší, s čím 
se po návratu domů setkávají. Polorozpadlý opuštěný klášter je magickým místem a ďábel 
se vrací právě tam, na místo svého vítězství nad vírou v Boha a láskou… 

Richard Dübell spojuje důkladnou znalost historických reálií s napínavým a čtivým 
příběhem.

 Monika Peetzová: Úterní ženy
Zábavný román o cestě, která všechno změní Kdyby se setkaly dnes, patrně by se ni-

kdy nespřátelily. Ale od doby, kdy před patnácti lety navštěvovaly kurs francouzštiny, jsou 
z pěti žen okolo čtyřicítky nejlepší kamarádky. Každé první úterý v měsíci se scházejí ve své 
nejoblíbenější restauraci – úspěšná, výřečná obhájkyně Caroline; Judith, přecitlivělá králov-
na dramatu; Eva, oddaná matka čtyř dětí s pohřbenými pracovními ambicemi; ustavičně 
zamilovaná a dobře naladěná designérka Kiki, která pořád čeká, až se jí podaří prorazit; 
a Estella, atraktivní a elegantní manželka lékárníka, s přeplněným šatníkem a nádherně ost-
rým jazykem. Jednou ročně spolu pětice vyjíždí na krátkou dovolenou. Ale letos je všechno 
jinak: Judith čerstvě ovdověla. Po smrti svého muže najde deník, který si vedl při svém 
putování do Lurd. Arne onemocněl rakovinou, a tak se do cíle nikdy nedostal. Pětice kama-
rádek se rozhodne, že Arneho pouť dokončí za něj – ale netuší, do čeho se pouštějí. Krok za 
krokem přicházejí na stopu tajemství, které jim obrátí životy vzhůru nohama a konfrontuje 
je s překvapivými skutečnostmi. Svatojakubská pouť, která měla podpořit truchlící Judith, 
všem pěti přítelkyním otevře oči. Nic není ve skutečnosti takové, jak to vypadá.

Nora Roberts: Ruleta osudu 
Kniha obsahuje dva romantické příběhy od oblíbené autorky
Hra zvaná láska.
Justin Blade je zvyklý vyhrávat, ať už v blackjacku, pokeru, nebo v životě. Vztah se 

Serenou MacGregorovou na jednoduchou hru ale nevypadá. Karty totiž předem pečlivě 
namíchal někdo třetí a dívka není soupeř, jenž by se dal snadno získat. Navíc si Justin 
začíná uvědomovat, že se do zlatovlasé krásky zamiloval…

Pokoušet osud.
Jak asi dopadne setkání Diany Bladeové s bratrem Justinem, kterého dvacet let neviděla 

a jemuž nemůže zapomenout, že ji po smrti rodičů opustil? A podaří se Caineovi MacGrego-
rovi prolomit hradby, za nimiž se krásná Diana skrývá před světem, který by jí mohl ublížit?

Samozřejmě si na své přijdou i děti. Je tady spousta knih i pro ně.
Všem přeji krásnou dovolenou a těším se na Vás  každé úterý a pátek od 15.oo do 

18.oo v místní knihovně.                                                                                      Olga Rosíková
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Zahrádkář v červnu 
V zeleninové zahradě začínáme sklízet mrkev karotku, petržel s natí, salát, cibuli ze-

lenačku, rané košťáloviny, rané brambory. Zeleninu sklízíme probírkově, vybíráme pouze 
takovou, která je dostatečně velká a zralá. V teplejších sklenících se můžeme těšit na prv-
ní plody rajčat, nebo okurek. Pokračujeme ve výsadbě košťálovin. Zelí, kapustu, květák 
a brokolici vysazujeme do sponu 50x50 cm. Kadeřávek, kapustu růžičkovou do sponu 
60x60 cm. Koncem měsíce končí sklizeň chřestu. Do výsevních truhlíků vyséváme osivo 
čínského nebo pekingského zelí. Milovníci hořkých salátů mohou vyzkoušet méně zná-
mou endivii.

V tomto období je zálivka nezbytná zejména ve skleníku a fóliovníku bychom měli 
používat vodu odstátou, teplejší o 2 – 4°C než půda, aby rostlina neutrpěla teplotní šok.   
Nejvhodnější je zálivka pozdě odpoledne. Okopávka a odplevelování je samozřejmostí 
a nezbytnou prací všech zahradníků. Zeleninu přihnojujeme dusíkem (ledek amonný, 
I. vápenatý). Rajčata vytáčíme doprava k opoře a u tyčkových odrůd vyštipujeme výhon-
ky v paždí listů. U skleníkových okurek salátovek (hadovky), které pěstujeme na opoře, 
zakracujeme postraní výhony za každým 3-4 plodem.

Vrcholí sklizeň jahod. Jahody by měly být zcela červené, bez zelené barvy na straně 
odvrácené od slunce a zelené špičky. Také další drobné ovoce začíná dozrávat. Černý ry-
bíz, později červený a bílý rybíz a angrešt. Se sklizní červeného a bílého rybízu nespěchá-
me – bobule neopadávají - , necháme ho dobře vyzrát. U černého rybízu naopak se slizní 
neotálíme, protože při přezrání bobule snadno opadávají. Angrešt sklízíme podle toho, 
jak jej chceme zpracovávat.  Zraje většina odrůd třešní. Ranější srdcovky a polochrupky, 
později chrupky, u kterých musíme zpravidla provést začátkem měsíce postřik proti vr-
tuli třešňové (červivost třešní). Ve druhé polovině června začínají zrát nějranější odrůdy 
meruněk (RADKA, LESKORA). Sklízíme je probírkou většinou ve třech sklizních s od-
stupem asi 5 dnů (podle vývoje počasí). V tomto období můžeme zahájit i letní řez stro-
mů. Pokud dojde k vysoké násadě plodů slivoní, je vhodné provést probírku plodů pro 
zvýšení jejich jakosti a omezení nebezpečí rozlámání stromů. Zejména u odrůd bohatě 
plodících na koncích větví (PRESENTAL) je vhodné pomocí nůžek odstříhat přeplozené 
konce větví.

U dřevin dokončujeme řez odkvetlých keřů. Především nově vysazené dřeviny potře-
bují dostatek vláhy. Živé ploty tvarujeme. Pokud v keřích hnízdí ptáci, odložíme střih na 
později. Již začátkem června se mohou hluboce seříznout vrby pěstované pro ozdobnou 
kůru.

Odkvetlé výhony růží odřežeme, abychom podpořili další kvetení. Opakujeme 
ochranný postřik proti chorobám a škůdcům. Mírně plejeme a zavlažujeme skalku a vře-
soviště. Omezujeme rychle rostoucí trsy plazivých skalniček. Trsy starých trvalek mů-
žeme rozdělit a vysadit na nová stanoviště. Ovšem trvalky dělíme za chladnějších dnů. 
Nezapomeneme pravidelně zalévat přesazené rostliny. Ukončíme výsevy raných dvou-
letek, sedmikrásky, pomněnky a macešky již můžeme vysazovat do nádob či na záhony. 
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I na teplotu náročnější pokojové rostliny můžeme již letnit. Postupně je přivykáme na 
venkovní slunce. Jednou za dva týdny rostliny otočíme, aby měly rovnoměrný přístup 
ke světlu.

Trávník pravidelně sečeme, hnojíme a zavlažujeme. Pokud udržujeme květnatou 
louku s větším podílem domácích rostlin, děláme první senoseč. V jezírku kontroluje-
me kvalitu vody, která se, se zvyšující se teplotou, zhoršuje.  Odsajeme organické zbytky 
a část vody vyměníme. Dáváme přitom pozor na vodní živočichy. Mechanicky čistíme 
nádrž od řas.

Váš přítel zahrádkář

Ušní svrab
Nejčastějším parazitárním onemocněním postihujícím uši zvířat je otodektový svrab. 

Toto onemocnění známé také pod názvem ušní prašivina způsobuje roztoč Otodectes 
cynotis - strupovka ušní. Častěji se vyskytuje u koček, kde způsobuje valnou většinu zá-
nětu zvukovodů.

Pokud jste si pořídili koťátko či štěňátko a má plné uši tmavohnědého mazu připomí-
nající kávovou sedlinu, třepe hlavou a škrábe si je, tak se určitě vydejte k veterinárnímu 
lékaři.

Ušní svrab je mezi zvířaty velmi nakažlivý, přenáší se přímým kontaktem i pouhým 
zatřepáním hlavy. Vyskytuje se hlavně při vyšší koncentraci zvířat. Primárním místem, 
kde se u zvířat nachází, je zevní zvukovod, kde nabodává povrch kůže a živí se tkáňovým 
mokem. Tím vyvolává zánětlivou reakci a způsobuje výrazné svědění, tvorbu již zmí-
něného tmavého, drobivého mazu. V závažnějších případech se svrab může rozšířit do 
okolí krku a zad, ale i při poškození bubínku do oblasti středního a vnitřního ucha. Velmi 
častou komplikací bývá tzv. othaematom - jedná se o výron krve z prasklé cévy mezi kůží 
a chrupavkou ušního boltce, který si zvíře způsobí intenzivním klepáním hlavou.

Otodectes cynotis může být až 0,5 mm velký, lze ho občas rozeznat pouhým okem 
nebo lupou. Diagnostika není nijak náročná. Veterinář vyšetří zvukovod otoskopem, kte-
rým již může přímo vidět pohybující se parazity. Pro 100% potvrzení diagnózy je třeba 
vyšetřit výtěr z ucha mikroskopicky, kde pak můžeme vidět dospělé jedince, ale i vajíčka.

Terapie spočívá v pravidelném čištění zvukovodu speciálními čistícími roztoky (Otif-
ree, Douxo loti, Vetriderm, Otivet apod.), kterými snížíme počet parazitů v uchu, zklidní-
me zánět, avšak živé jedince neusmrtíme. K tomuto účelu používáme především aplikaci 
antiparazitárních přípravků ve formě spot-on (Advocate, Stronghold). Tyto přípravky 
nepůsobí jen proti ušnímu svrabu, ale zároveň zvíře i částečně odčerví, zbaví vašeho 
mazlíčka blech a dalších vnějších parazitů. Po aplikaci první dávky je zapotřebí provést 

Veterinář informuje
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mikroskopické vyšetření a to za měsíc od podání spot-onu a případně aplikovat druhou 
dávku, protože i jedna živá strupovka dokáže vyvolat opětovný zánět.

Jak už bylo řečeno v úvodu tohoto článku, nejen kočky jsou častým hostitelem stru-
povky. Velmi často se v praxi setkáváme také s postižením štěňat a to především u malých 
plemen (yorkšírský teriér, čivava, pudl, jezevčík), které pochází ze zhoršených hygienic-
kých podmínek.

Otodektový svrab lze přenést i na člověka, u kterého se vyvíjí zánět kůže zejména na 
rukou, ten odezní po přerušení kontaktu nebo vyléčení zvířete.

MVDr. Zuzana Bernatíková, tel. č.: 608 484 797, email: zhorinkova@seznam.cz

Jaro na základní škole
Jarní období školního roku je spojeno se spoustou soutěží a jiných zábavných akcí 

pro žáky školy.
Ve dnech 10. a 11. dubna  2013 naši školu navštívila lektorka týmu Zdravé Pětky, která 

žáky 6.-9.ročníku seznámila s výukovým programem zdravé a správné výživy. Jednalo se 
o dvouhodinový zábavný program Nadačního fondu Albert. Program se skládal ze dvou 
částí - teoretické a praktické. Nejprve si žáci rozděleni do skupinek zopakovali základní po-
znatky o stravování a zdravé výživě. Za každou správnou odpověď obdrželi žeton. Poté každá 
skupinka dostala kartu s receptem. Podle ní měli žáci připravit pokrm. Z nabízených surovin 
si vybrali ty potřebné a pustili se do přípravy. Výsledek byl pěkný. Zdravé a chutné pokrmy 
chutnaly všem. Nakonec žáci dostali samolepky a zápisníčky. Spokojenost byla veliká.

Žáci naší školy si v uplynulém období školního roku hodně započítali. 
Skoro všichni  se zapojili do soutěže Matematický klokan.Matematický klokan je ma-

tematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než tři-
ceti zemích světa včetně České republiky. Soutěž se nedělí na kola, žáci základních škol, 
pro které je určena, ji absolvují v jeden den.Soutěžící se dělí do pěti kategorií, zařazení je 
dáno věkem.
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V základní škole jsou žáci rozděleni do čtyř kategorií.
• Cvrček (2. — 3. třída ZŠ) – nejlepší umístění Bachan Vojtěch
• Klokánek (4. — 5. třída ZŠ) - nejlepší umístění Batoušková Anna 
• Benjamín (6. — 7. třída ZŠ) - nejlepší umístění Zábojník Martin
• Kadet (8. — 9. třída ZŠ) - nejlepší umístění Juráková Anna
Další matematickou soutěží je Pythagoriáda. Této soutěže se účastnili žáci 5. až 8.roč-

níku, celkem 58 žáků. Nejlepšími řešiteli byli – Batoušková Anna (5.třída), Andrýsek 
Zdeněk (6.třída), Zábojník Martin a Říha Radim (7.třída), Gregorová Jitka (8.třída). 
Všichni jmenovaní žáci se zúčastnili okresního kola ve Starém Městě.

Olympiády z matematiky se zúčastnili pouze tři žáci – Juráková Adéla a Andrýsek 
Zdeněk (6.třída), Hubáček Radim (7.třída). Všichni postoupili do okresního kola.

V okresním kole se Juráková Adéla umístila na 6.-8. místě se 14 body z 18 možných 
bodů.

Andrýsek Zdeněk na 15.-18. místě s 11 body z 18 možných bodů. Hubáček Radim se 
umístil na 16.místě z 53 účastníků, získal 9 bodů z 18 možných bodů.

Dále probíhala soutěž v Sudoku.Zúčastnilo se jí celkem 22 žáků. Ze 6.třídy 6 žáků, ze 
7.třídy 7 žáků – nejlépe si vedli Hubáček Radim a Říha Radim, z 8.třídy 4 žáci – nejvíce 
vyřešili Kročilová Michaela, Gregorová Jitka a Hromeček Petr, z 9 třídy 5 žáků, z nich si 
nejlépe vedla Kaňovská Ivana.

Koncem března se pro žáky 2.a 6.ročníku uskutečnil výukový program hasičů HASÍK.
Jedná se o preventivně výchovný program pro děti na základních školách v celé České 
republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti pre-
vence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou 
v jednotlivých třídních kolektivech a vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profe-
sionálních a dobrovolných sborů. 

Naše škola se přihlásila do projektu Ekoškola. Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní 
program  v rámci, kterého  žáci I. a II. stupně:

• zakládají celoškolní pracovní tým
• poznávají a učí se o environmentálních tématech
• usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení   život-

 ního  prostředí  školy a jejího okolí
• vytvářejí vlastní Ekokodex
• analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech
• navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit
Program Ekoškola v ČR koordinuje sdružení TEREZA.Program je určen pro celou 

školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.V programu je 
naše škola zapojena od ledna  2013. Ve školním roce 2012/13 na základě pracovních listů 
Ekoškoly pod vedením ekotýmu probíhá analýza stavu školy v oblasti odpadů, energie, 
vody a prostředí školy.Ve školním roce 2013/14 se v plánu činností zaměříme na třídění 
odpadů, úspory energie či vody a zlepšení   životního  prostředí  školy a jejího okolí.

V pátek 19.dubna žáci 1.stupně oslavili Den Země.Všichni společně odjeli do Starého 
Města - -Kovosteelu, kde se zúčastnili Eko – olympiády základních škol. Soutěžili v ob-



Březolupský zpravodaj

-16-

lastech ochrany přírody, ekologie (třídění odpadů), přírody ( rostliny, zvířata) a vesmíru. 
Úkoly plnili na deseti různých stanovištích. Žáci 1., 3. a 5. třídy se umístili na 1.místech 
ve svých kategoriích. Žáci 1.a 3.třídy byli nejlepší v poznávání a luštění názvů rostlin 
a živočichů, žáci 5.třídy úkoly splnili v nejrychlejším čase. 

29.dubna se družstvo mladších chlapců zúčastnilo soutěže Mc Donaldś Cupu ve Sta-
rém Městě.  

V úterý 30. dubna  se žáci  naší školy zúčastnili 10. ročníku Bílovické laťky ve skoku 
vysokém.  3. místo   a  výkon 130 cm vybojoval Víťa Střítežský ze 7. třídy.

Žáci 6.ročníku navštívili výstavu ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti Hed-
vábnou stezkou.Výstava byla Slováckému muzeu zapůjčena z Prahy. Žáci se seznámili 
s obchodní cestou z Číny do Evropy a převáženým zbožím - hlavně hedvábím, kořením,-
keramikou.Viděli jurtu – obydlí středoasijských obyvatel, její zařízení nábytkem, seděli 
v ní a „tkali“ svůj barevný kobereček, který si odnesli na památku.Poznali způsob života 
a odívání asijských mužů, žen a dětí.

6.- 9. třída absolvuje “Akademii“ soubor 4 přednášek o Velké Moravě a Cyrilu a Meto-
dějovi, kterou Slovácké muzeum a Památník Velké Moravy koná k 1150. výročí příchodu 
Cyrila a Metoděje . Z toho dvě přednášky jsou přímo v Památníku Velké Moravy a další 
dvě o Cyrilu a Metodějovi a pověstech, které se k tomuto tématu vztahují přednesl pan Jiří 
Jilík přímo v naší škole 15.května.
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Etická výchova pro žáky 1.stupně probíhala v měsíci květnu v prostorách školy. Žáci 
každé třídy se zapojili do výukového programu na téma Já;  Moji kamarádi; Moje rodina, 
Od dětství k dospělosti.

Žáci naší školy se 14. května zúčastnili regionálního kola  Dopravní soutěže mladých 
cyklistů okresu Uherské Hradiště.Soutěž měla tyto části: teoretická část; jízda po doprav-
ním hřišti – znalost dopravních značek a křižovatek; jízda zručnosti a první pomoc.                                                    

Družstvo mladších žáků ve složení Hromeček Robin, Husková Věra, Vyoral Štěpán 
a Juráková Adéla se umístilo na 6.místě.

Družstvo starších žáků ve složení  Hubáček Radim, Kročilová Michaela, Hromeček 
Petr a Pavlačková Nikola se umístilo na 2.místě.

Besídky pro maminky se v tomto roce konaly v jednotlivých třídách 1. stupně. Byly 
formou besedy jednotlivých maminek společně s dětmi.Děti maminkám se svou třídní 
učitelkou přichystaly kulturní vystoupení a malé pohoštění. 

16. května se žáci 9. ročníku  vydali na exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi. 
Vrátili se se silnými, smutnými pocity.

V úterý 21. května se konal  Den otevřených dveří. Rodiče a ostatní veřejnost si moh-
la prohlédnout všechny prostory školy. Mohla se podívat do vyučovacích hodin, pro-
hlédnout vyučovací pomůcky, výrobky a práce žáků naší školy. Nejvíce návštěvníků měla 
1. třída.
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Filmový festival pro děti ve Zlíně navštívili všichni žáci naší školy.Žáci 1.,2. a 3. roční-
ku  zhlédli fi lm Čestné pionýrské, žáci 4.,5. a 6. ročníku fi lm Do toho, Eddy! Žáci 7.roč-
níku si vybrali fi lm Tlusťoch válí, žáci 8.ročníku Experiment. Žáci 9.ročníku se zúčastnili 
zahájení festivalu a zhlédli dva fi lmy Zima, která změnila můj život a fi lm Navždy ty a já. 
Všichni žáci byli velmi spokojeni a těší se na příští ročník.

Den dětí byl v tomto roce slaven jinou formou. V době vyučování proběhl karneval. 
Všichni žáci školy si připravili masky, některé paní učitelky 1.stupně je vyráběly s dětmi 
v hodinách pracovních činností, ostatní doma. Ráz karnevalu byl „Z pohádky do po-
hádky“. Jednotlivé třídy si vybraly pohádku, kterou ostatním předvedly. Nejlepší masky 
a skupiny masek byly oceněny. Po prezentaci masek následovaly soutěže v různých disci-
plinách. Během karnevalu měly děti občerstvení, které zajistily ženy z Českého červeného 
kříže Březolupy.

Žáci  4.,5. a 6.třídy absolvovali školní výlet do Moravského krasu – Macochu. Ostatní 
třídy výlety čekají v druhé polovině měsíce června.

Zpracovala  Miroslava Chlachulová

Základní škola ve spolupráci s ČČK pořádala na den dětí karneval. Na vše dohlížela samo-
zřejmě i mamka Šmoulinka.
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Prastaré místo s puncem svatosti
V srpnu minulého roku se členové Chrámového sboru Březolupy při zpívání na mši 

svaté u příležitosti hlavní oslavy 100. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny 
Marie Svatohostýnské seznámili s Chrámovým sborem Václav ze Staré Boleslavi  a s jeho 
sbormistryní paní Marií Nohynkovou. 

Tato známost získala další impulz při desáté Národní svatováclavské pouti dne 
28. 9. 2012, když se někteří z březolupských hudebníků v chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie ve Staré Boleslavi zúčastnili modlitby za národ u Palladia země české, což je sta-
robylý kovový obrázek Panny Marie s Ježíškem. Zvláštní slitina různých kovů nazývaná 
korintskou mědí pochází  pravděpodobně z míst, z nichž k nám na Velkou Moravu přišli 
soluňští bratři svatí Cyril a Metoděj.

Podle legendy  zdědil reliéf kníže Václav po  své babičce sv. Ludmile, která jej údajně 
získala od sv. Metoděje při svém křtu, který Kristiánova legenda datuje na dobu před 
1 130 lety. Podle jiné pověsti byl kovový obrázek  po Václavově vraždě přes dvě staletí 
ztracen, až jej kolem roku 1160 jakýsi rolník vyoral na svém poli, na současném půdory-
su poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

V následujících  neklidných dobách zbyla údajně z posvátného reliéfu pouze beztvará 
hmota, z níž pravděpodobně ve čtrnáctém století neznámý umělec podle zachovaného 
popisu obnovil zobrazení Bohorodičky se Synem, jehož kopie je dnes umístěna na oltáři 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Palladiem země České – tedy záštitou a ochranným 
obrazem naší vlasti – byl reliéf ofi ciálně prohlášen dne 18. 8. 1609.
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Vzpomínka na některé členy učitelské-
ho sboru z let 1948 - 1956 v Březolupech 

Staroboleslavští se v Roce víry rozhodli zvát do baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
a do kostela sv. Václava (ten je postaven nad místem zavraždění národního světce) různé 
sbory,  aby svou hudbou a zpěvem doprovázely liturgii nedělních mší svatých. 

Zpěváci a muzikanti vedení sbormistryní Mílou Provazníkovou se proto spolu se svými 
rodinami  vydali o 3. neděli velikonoční dne 14. 4. 2013 do tři sta třicet kilometrů vzdálené 
kolébky českých poutí, kde na památku Kristovy velikonoční oběti v chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie symbolicky propojili dvě živé tradice. Svatováclavskou a cyrilometodějskou. 

Kromě prohlídky s průvodci obou vyjmenovaných svatostánků mohli výletníci ve 
Staré  Boleslavi obdivovat vzácné románské fresky v knížecím kostele sv. Klimenta, který 
je jednou z nejstarších chrámových staveb u nás, a také navštívit  interiér zámku v Bran-
dýse  nad Labem. 

Finance na dopravu autobusem získala sbormistryně za pomoci Jaroslava Říhy od 
sponzorů, kteří mají k Březolupům  osobní vztah. Také obci Březolupy patří za podporu 
velký dík.                                                                                                                Ivana Hubáčková

FOTOGRAFIE : Jiří Kaňovský

Paní učitelka Žofi e Opletalová vždy učila první třídu. My prvňáčci jsme ji milovali 
jako svou maminku. Oslovovali jsme ji „paní řídící“. Poslouchali jsme ji na slovo a když 
někdo zlobil, paní řídící přišla k lavici a řekla silným hlasem „probodnu tě očima“ a do-
tyčný se zalekl a poslouchal. Školní jídelna v letech l948 - 1950 nebyla zřízená a tak jsme 
chodili na obědy domů. Svačinky jsme si nosili s sebou a bývaly dost chudobné. Obvykle 
chléb se sádlem nebo s máslem a jablíčko nebo hruška. Pomazánky se v těch dobách 
nevyráběly. Když některý žáček svačinku nejedl, paní řídící přistoupila k němu a žadoni-
la, že si ukousne. Pak chválila, jak je svačinka dobrá a jak jí chutná a žáček po pochvale 
svačinky ji snědl jako malinu. Ráda se dovídala novinky a klepy z dědiny. V jedné rodině 
měli mladou dcerku a ta byla těhotná a její milý se svatbou váhal. Paní řídící chtěla mít 
novinky „z první ruky“ a tak se zeptala bratra dívčiny. „Pepošku, co ta vaše Věruška, ne-
bude se vdávat?“ Pepošek vstal v lavici a řekl: „Paní řídící, já nesmím o domě nic vykládat, 
mamička by mně spléskala hubu.“ A tak se ta dobrá duše žádné podrobnosti nedověděla.

Její manžel, pan řídící Opletal, nás učil ve 3. třídě a pak v 6. a 7. třídě kreslení . Vedl 
rovněž školní knihovnu a my dítka zvídavá, v těch letech, kdy nebyla televize, internet 
a pouze rádio, jsme rádi a hodně četli. Škoda, že byly v knihovně jen Jiráskovy spisy 
a překlady z ruského jazyka jako Zoja Kosmoděmjanká, Oleg Koševoj, Syn pluku, Timur 
a jeho parta apod. Světová literatura zcela chyběla.
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V hodinách kreslení vysvětlil pan řídící, kde na nějaký předmět dopadá světlo a kde 
vrhá  předmět stín a namaloval vše na tabuli. Pak si sedl obvykle do mé lavice a kreslil 
na výkres. V kreslení jsem nebyla dobrá a pan řídící si na své výkresy, které jsem já jen 
podepsala dával známky 2, 2-, 3. Škoda, že jsem si ty výkresy nenechala na památku, byly 
opravdu krásné.

MUDr. Anna Otrhálková

Vám mladým
Až budeš stát na křižovatce cest
a budeš váhat, kterou z nich se životem dáš vést,
tak vzpomeň si, že ne vždy ta široká, rovná 
a snadná cesta vede k vysněnému cíli.
Často ta úzká, prašná a hrbolatá
Tě zavede ke štěstí Tvou pílí.

Dokaž, že na to v mládí dost síly máš, 
abys přes překážky došel až ke hvězdám.

Ať provází Tě touha po vzdělání,
neboť to, co uložíš si do poznání,
Ti nikdy vzít nemohou.
Je to Tvá odměna za čas strávený nad knihou.

Až věkem pokryjí Tvé tváře vrásky,
vzpomeneš si možná na tyto řádky
a zjistíš, že v nich pravda je!

MUDr. Anna Otrhálková
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14. ročník turnaje mariášnické ligy 
„ZA MORAVÚ“

Letošní ročník probě-
hl za účasti hráčů z Uh. 
Hradiště, Topolné, Napa-
jedel, Nedachlebic, Svá-
rova, Uh.Brodu, Kelníků, 
Těšova. Poslední  turnaj se 
uskutečnil v obci Březolu-
py  dne 17. března 2013 v 
restauraci  U zámku. 

Turnaje v trojkovém 
mariáši se v letošním roč-
níku zúčastnilo celkem 
75 hráčů. Z toho Zdeněk 
Andrýsek skončil v celkovém hodnocení na 6 místě, Josef Hanáček na 11 místě a Jindra  
Michálek na 13 místě. 

O kvalitní ceny, které obohatily tento turnaj se zasloužili místní podnikatelé a ne-
malou měrou byl i fi nanční příspěvek Obecního úřadu Březolupy pro zajištění nákladů 
turnaje. 

Děkujeme všem za projevenou přízeň.                                                 Ing. Josef Hanáček

Patrik Mikel 
si opět položil Evropu ke svým nohám
Před rokem přijel  Patrik Mikel do Blijhamu coby čtrnáctiletý chlapec, který měl 

velký sen. Stal se vítězem evropského poháru a letos  v Pardubicích v dalším ročníku 
soutěže byl favoritem číslo jedna. Březolupský závodník, s překvapivě silným stiskem 
v ruce, nezaváhal. Po dvou triumfech sice jeho skalp získal Mike Jacopetti, avšak ve fi -
nále byl Patrik Mikel v sedle továrního motocyklu Shupa jediným režisérem. Na stupně 
vítězů, které pořadatelé premiérově přichystali pod věží rozhodčího, s ním vyskočili 
Angličan - Zach Wajtknecht a  Holanďan -  Darrel de Vries.

Ve fi nále A  se poutala pozornost českých diváků především na Patrika Mikela. 
Březolupský borec dal najevo velký hlad po obhajobě loňského zlata už svým triumfem 
v rozjížďce s číslem tři, v níž uštval Igora Kopece. Zuby vycenil také v souboji s Darre-
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lem de Vriesem v sedmé jízdě. Pocit poraženého mu přichystal až Mike Jacopetti 
v rozjížďce s číslem jedenáct. Patrik Mikel tady však ztratil jediný bod.

V klíčové jízdě o titul si však počínal s jistotou zkušeného rutinéra, k čemuž ho 
jeho loňské zlato konec konců předurčovalo. Zatímco fatální závada motoru vyřadila 
Igora Kopece už na startovní čáře, Patrik Mikel mířil nezadržitelně do čela. Ve vý-
jezdu měl náskok pět metrů, ale Zach Wajknecht se nehodlal vzdát. Až pod šachov-
nicovou vlajkou měl březolupský závodník jasno, že je králem evropských stopěta-
dvacítek také letos. Připočteme-li  ještě  ze světového šampionátu juniorů v kubatuře 
250 ccm celkové 8. místo, tak pro letošní sezonu je to „úžasná sklizeň“  a tento vý-
kon je zcela mimořádný a prozatím ojedinělý. V srpnu dovrší Patrik věku 15 let 
a to znamená, že letos ještě částečně  zasáhne i do bojů vypsaných šampionátů M ČR 
v „dospělé“ kubatuře 500ccm.

Bezprostřední dojmy Patrika: „Jsem tam, jsem první, první, kdo to obhájil,“ zářil 
Patrik Mikel. „Začátek byl dobrej a ve finále jsem si za tím šel. Dvojka, trojka, zatáčka 
venek lajna. Ohlíd jsem se, byl pode mnou. Byl tam až do posledního výjezdu a zkoušel to 
až do posledního metru. Jsem úplně brutálně spokojenej. Vloni jsem to jel jako prcek se 
snem vyhrát. Vyšlo to a teďka jsem jel jako jinej  člověk, co už něco dokázal. A potřebuje 
na to navázat, že nekončí. Udělal jsem pro to všechno. Taťka mě naučil venek. Děkuju mu, 
děkuju rodině, děkuju Shupě, děkuju všem. Byl to boj, měl jsem to v rukách. Čtyřventil 
letěl, bylo to bezchybný.“

Za Autoklub Březolupy se připojujeme s velikou gratulací a věřte, že podělit se s Vámi, 
našimi příznivci a podporovateli o takovéto zprávy je jistě tou nejlepší odměnou pro  
všechny  zainteresované.

Josef Mizera – jednatel Autoklubu Březolupy, foto Vojta Zavřel
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Žáci TJ Sokol Březolupy: 
fotbalová sezona 2012-13
1. PODZIMNÍ ČÁST SEZONY
Dne 31.8.2012 jsme zahájili působení v okresní soutěži žáků, v níž jsme se v loňském 

ročníku umístili na 5. místě z devíti týmů. Vzhledem ke skutečnosti, že nám odešli pouze 
dva hráči a nejstarší ročník 1998 byl početně i kvalitativně silný, nemohlo být naším cílem 
jiné umístění než na medailových příčkách tabulky. 

Prvním výsledkem byla těsná a divoká výhra 8:4 doma s Bílovicemi, když už jsme 
vedli 6:1. Po ní následoval neméně hokejový výsledek 9:4 v Popovicích, když jsme si opět 
zbytečně při stavu 6:0 začali komplikovat průběh zápasu sami. Poté jsme vyhráli už pře-
svědčivěji 11:1 v Kněžpoli a 7:0 v Nedachlebicích. Po tomto výsledku jsme trošku nabyli 
dojmu, že porazíme asi všechny soupeře, ale hned další dva zápasy nás vrátily na zem. 
Nejprve jsme smolně prohráli 0:2 v Havřicích za velkého mokra, které nám jako technic-
kému mužstvu nesedělo. Poté jsme se doma hodně trápili a nakonec šťastně remizovali 
4:4 s Mistřicemi, když jsme prohrávali nedlouho před koncem již 1:4. Další výsledky byly 
pak výhry na uherskobrodsku a to 3:0 v Hradčovicích a 7:4 v Korytné. 

Po těchto výsledcích jsme po podzimu obsadili 2. místo se ztrátou 3 bodů na Havřice 
a náskokem 1 bodu na třetí Mistřice. Celkově jsme měli suverénně nejlepší skóre 49:19 
z osmi zápasů, a proto jsme přehodnotili své cíle a vyhlásili na jaře útok na okresní titul.

Žákovské mužstvo TJ Sokol Březolupy v sezoně 2012-13:
Dolní řada: Hromeček Robin, Hubáček Radim, Hromeček Petr, Mlýnek Petr, Gajdošík Petr, 
Bartoš Vojtěch. Horní řada: Kovář Radek (trenér), Kovář Vilém, Soška Radek, Berecka 
Michal, Blaha Josef, Bartoš Otto, Vavruša Martin, Mlček Ladislav, Berecka Radek (trenér).
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2. JARNÍ ČÁST SEZONY
Jarní část, v níž jsme měli díky losu pětkrát z osmi zápasů výhodu domácího 

prostředí, jsme zahájili až 21.4.2013 zcela jasnými výhrami s nejslabšími mužstvy 
soutěže Kněžpolem doma 11:0 a v Nedachlebicích 13:1. Pak už přišel zápas jara doma 
s Havřicemi, na něž jsme se byli podívat na špionážní cestě v Popovicích. Výsledek 
5:1 pro naše kluky a hlavně předvedená hra nenechala nikoho na pochybách jak jsme 
se připravili, a kdo byl lepším týmem. Dalším v pořadí měl být zápas v Mistřicích, 
který byl však kvůli špatnému počasí odložen až na 16.6., tj. víkend po ukončení 
všech ostatních zápasů. 

Po nevynucené přestávce jsme na dobré výkony navázali a porazili jsme doma 
v mírně nervóznějším utkání 3:0 Hradčovice a suverénně 8:1 Korytnou. V dalším 
bloku nás čekaly opět týmy ze středu tabulky, které jsme zdolali po výsledcích 6:0 
v Bílovicích a 13:0 doma s Popovicemi. V tomto zápase jsme dosáhli 100 vstřeleného 
gólu v soutěži. 

Pak už přišel odložený zápas v Mistřicích o vítěze okresní soutěže žáků. Tento zápas 
byl pro nás nervózní, ale kluci zabrali a zejména starší hráči opět pomohli k výhře 2:0, 
když jsme nastřelili ještě šestkrát břevno soupeřovy branky.

Po všech výše uvedených výsledcích jsme se umístili na konečném 1. místě z devíti 
týmů se ziskem 43 bodů a skóre 111:22, když jsme nastříleli více než dvakrát více bra-
nek než jakékoliv jiné mužstvo a na jaře dostali pouze tři góly. Poprvé od sezony 2006-
07 tak Březolupy opět vyhrály okresní soutěž v žákovské kategorii.

Celkově se alespoň jednoho zápasu zúčastnilo v sezoně 2012-13 celkem 18 hráčů, 
z nichž jedenáct odehrálo minimálně 75% z nich (tj. 12 z celkových 16-ti). Fotbalovou 
osu mužstva tvořili zejména hráči nejstarších ročníků Hromeček Petr, Berecka Michal, 
Blaha Josef a Soška Radek, kterým zdatně sekundovali bratři Otta a Vojtěch Bartošovi 
a Petr Gajdošík. Střelecky se nejvíce prosadili: Blaha - 35 branek, Soška - 25, Bartoš V. - 
16 a Mlček - 12. Finálních přihrávek na gól vypracovali nejvíce: Blaha - 33, Soška - 22, 
Bartoš V. - 11. Trenérem mužstva byl společně se mnou Radek Kovář, kterému tímto 
velice děkuji za příjemnou spolupráci.

3. ZÁVĚR
Příští rok nás pravděpodobně nemine sestup do nižších pater tabulky, protože nám 

odchází šest hráčů ročníku 1998, z nichž někteří už letos hráli za dorostenecké mužstvo 
a byli současně velkými oporami žáků. Dále nás určitě oslabí odchod Vojty Bartoše do 
Slovácka. Ale hráči ročníků 1999 a 2000, kteří by měli žáky táhnout v sezoně 2013-14, 
mile překvapili na halovém turnaji přes zimu, kde hráli už bez nejstarších kluků. Takže 
se nechám překvapit jak jim to půjde na podzim. 

Trénink žáků na sezonu 2013-14 bude zahájen ve čtvrtek 1. 8. 2013 od 16:30 hodin. 
Radek Berecka, 

trenér žáků TJ Sokol Březolupy
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Kde: U Kameňa na hranici obcí Komárov, Topolná a Březolupy. Kdy: 8.5.2013. Kdo: již po-
třetí občané těchto sousedních obcí, pro letošek pod taktovkou naší obce. Poznačte si prosím 
do svých kalendářů: 8.5.2014 opět U Kameňa. Těšíme se na Vás.

Oplocení areálu kempu postupně dožívá a STSČ společně s AK Březolupy zahájilo jeho 
výměnu. Oběma organizacím děkujeme za jejich aktivitu a přejeme hodně dalších úspěchů 
a radostí z činnosti.
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Možná nevíte ...

Upozorňujeme  občany, že Městský úřad Uherské Hradiště odbor správních agend je  již 
od dubna 2013 přesídlen. Občanské průkazy a cestovní doklady se již vyřizují  na nové 
adrese:
Městský úřad Uherské Hradiště
Protzkarova 33 ( 2. podlaží)
686 01  Uherské Hradiště ( vchod z boku Hradišťanky) tel. 572 525 805

Zároveň upozorňujeme, že katastr nemovitostí je nově přesídlen do budovy okresního 
soudu na nové adrese:
Katastrální úřad pro Zlínský kraj 
Katastrální pracoviště Uh. Hradiště
Svatováclavská 568 
686 01 Uherské Hradiště  (1. patro vlevo) tel. 572 523 101.

Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz domovního odpa-
du na rok 2013, že splatnost poplatku je 1.7.2013. Vyzýváme tedy Vás, kteří jste do-
posud poplatek nezaplatili, nebo jste zaplatili pouze poměrnou část poplatku, abyste 
poplatek nebo jeho zbylou část zaplatili co nejdříve v hotovosti v pokladně obecního 
úřadu, složenkou nebo převodem z účtu (č.ú. Obce Březolupy 1543047379/0800 ČS 
a.s.). Děkujeme.

Technické služby Zlín, s.r.o. oznamují, že i přes to, že v pátek 5. července 2013 je státní 
svátek, budou se popelnice vyvážet normálně v termínu. Nezapomeňte si tedy na-
chystat svou popelnici před dům, a to již od brzkých ranních hodin.

V sobotu 6.7.2013 se uskuteční tradiční  POCHOD ZA ŽIVOU VODOU  Březolupy 
– Luhačovice.
Odchod v 8:00 hodin od zámku

SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O GENEALOGII
Všichni obyvatelé obce Březolupy, které zajímá historie svých předků, jsou zváni na 
setkání zájemců o genealogii, nebo-li rodopis. Schůzka se uskuteční v úterý 16.7.2013 
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Březolupy. 
Zájemci, kteří si chtějí na schůzce zpracovat první genealogický výstup, ať si s sebou při-
nesou oddací list svůj, nebo ještě lépe stejný dokument svých rodičů, nebo prarodičů. 
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Své znalosti ze třinácti let bádání po předcích se Vám bude snažit předat Radek Berecka, 
amatérský genealog a kronikář obce Březolupy.

Hodová chaso pozor! První hodová zkouška  se uskuteční v pátek  16. srpna  2013 
v 19:00  hodin ve víceúčelové hale.

Jenom připomínáme z minulého čísla. Březolupská pouť je 18. srpna  2013. V sobotu 
17. srpna proběhne za halou pouťová zábava v rámci akce Střetnutí – Stretnutie 2013 
s družební obcí Brezolupy ( SK ).

Slavnosti vína 2013- zájemci o účast v průvodu
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se letos uskuteční 
v termínu 6. až 8. září 2013. Kdo z Vás má zájem zapojit se do slavnostního krojovaného 
průvodu za naši obec, může se přihlásit nejpozději do 31. července 2013 na Obecním 
úřadě v Březolupech - Martina Urbancová, tel. 572 580 116, obec@brezolupy.cz, pří-
padně se přihlaste u Mgr. Blanky Zábojníkové (TS Botík).

Jarní  auto - moto-burza je za námi, ta podzimní se uskuteční v sobotu 21. září 2013 
v areálu plochodrážního stadionu.

Letošní hody a dozvuky  již mají svůj termín konání. Hody se uskuteční v sobotu 
12. října 2013, dozvuky tradičně o týden později, tedy v sobotu 19. října 2013.

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držite-
lé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich 
výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti! Nový řidičák vyřídíte na Městském 
úřadě Uh. Hradiště, odbor dopravy, ul. Revoluční 1023, 686 01.  (za podjezdem, 
u  nemocnice)
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Vítejte mezi námi noví březolupjáci.

Pro letošek protáhli organizátoři pálení čarodějnic do pozdních odpoledních hodin a bylo zpestře-
no ohňostrojem. Malým i velkým čarodějnicím se jistě jejich „slet“ líbil a  už se těší  na příští rok. 
Děkujeme SRPŠ Březolupy za vydařenou akci.

Vítejte mezi námi noví březolupjáci

PrProo leletotošešekk prprototáháhlili oorgrgananizizátátořořii pápáleleníní ččararododějějninicc dodo ppozozdndnícíchh ododpopoleledndnícíchh hohodidinn aa bybylolo zzpepeststřeře--
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V letošním roce se dožívají svých významných jubilejí ročníky 1943 a 1953. Všem upřímně bla-
hopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody v jejich rodinách.
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