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Březolupský zpravodaj 

Místní názvy v okolí Březolup
1. Úvod:

Tímto článkem navazuji na vyprávění o místních názvech v  naší obci, které vyšlo 
v prosinci 2012. V této části se zaměřím na názvy polních tratí a zajímavosti částí katas-
trálního území mimo zastavěnou část naší vesnice. 

pokračování na str. 3

Ofi ciální předpremiéru si nový altán u Nových Dvorů odbyl v sobotu 17.8. na pouť. V  rám-
ci akce Střetnutí-Stretnutie 2013 k nám na návštěvu zavítali zástupci obce Brezolupy ze 
Slovenska. Pokud máte tip na vhodné umístění dalšího z altánů v roce 2014, můžete se 
s námi o něj podělit.
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Březolupský zpravodaj 
pokračování ze str. 1

2. Prolog:
Opět využiji zejména nejstarších známých map okolí obce Březolupy, které vznikly při 

vytváření tzv. Stabilního katastru z let 1828 i 1877. Připomínám, že tyto mapy je možno si 
prohlédnout na internetových stránkách Moravského Zemského archívu v Brně (adresa: 
www.mza.cz/indikacniskici) a myslím, že zaujmou nejen zájemce o historii. Na té starší 
jsou například uvedeni vlastníci všech pozemků na katastru obce.

Současné názvy polních tratí, které byly zaneseny do map počátkem 19. století se po-
užívají dodnes a můžete se s nimi setkat i na aktuálních katastrálních mapách. 

3. Západní a severní okolí obce:
Pro lepší orientaci rozdělím vyprávění na dvě části a začnu na pravém břehu potoka 

Březnice, a to nejzápadnější polní tratí, kterou je Buchlov. Název trati byl přidělen proto, 
že při pohledu z Březolup je za ní vidět silueta hradu Buchlova. Zajímavostí je, že zde byl 
zřízen cholerový hřbitov pro oběti této nemoci z roku 1866. Tento byl společný pro obce 
Březolupy a Topolná, dříve byl označen kříži, ale tyto byly při „scelování“ půdy v 50. le-
tech 20. století odstraněny. V současné době je jeho přesné místo prozatím neznámé, ale 
doufám, že ho brzy dokážeme přesně zjistit. 

V dalším popisu budu pokračovat po směru hodinových ručiček, a proto jsou další-
mi na řadě ŠRAŇKY. Ty se rozprostírají nad potokem Březnicí nejen v místě částí obce 
Horní a Dolní Šraňky, ale zasahují až k cestě ke Komárovu a po hranici katastru s obcí 
Topolná. Název bývá odvozen z německého názvu pro ohradu, takže mohlo jít o pozem-
ky, které byly původně odděleny ohradou. Ve východní části trati se nachází místo zvané 
„Nový dvůr“ kde ještě počátkem 20. století stával dvůr Březolupského velkostatku. V jižní 
části přiléhaje k posledním domům části Drahy se nachází malý lesík zvaný „Remíza“, 
který byl vysázen pravděpodobně počátkem 20. století, protože na mapě 1877 ještě není 
zobrazen.

Na nejvzdálenější hranici s Topolnou se pak nachází ještě jedna malá trať s názvem 
Pláňavy. Nachází se za Pláňavským žlebem, kterým přitéká do Březnice bezejmenný 
místní potok od hřebene. Název napovídá na nepříliš úrodnou půdu, takže dřívější vlast-
níci to měli nejen daleko, ale ještě se při pracích velmi nadřeli.

Další tratí v této části katastru je Chrástka, která není jen nad rybníkem, jak je obecně 
zažito, ale začíná už v místě „U Kameňa“ ,který je historickým rozhraním obcí Komárov, 
Topolná a Březolupy. Název se nejčastěji vykládá jako křovinatý porost. V této trati, kon-
krétně v lokalitě Pastvisko byly objeveny nálezy, které svědčí o osídlení této části Moravy 
již v pravěku. Byla zde nalezena závaží primitivního tkalcovského stavu a později i ka-
menná sekera a jaspisový 8 cm dlouhý hrot. Dále se zde v místě dnešní střelnice nalézá 
bývalý obecní lom, který byl využíván pro zpevňování cest i stavby domů.

Jižně od Chrástek je trať Čístré. Název je podle většiny pramenů zkomoleninou jména 
mnišského řádu Cisterciáků, kteří tyto pozemky v ranném středověku vlastnili. Hranicí 
mezi Chrástkou a Čístrým je žleb bezejmenného potoka, který teče od Komárova k ryb-
níku a trať zasahuje až k současné silnici od Šarov. 
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Menší polní tratí, která zasahuje až ke hranici s Komárovem je Hajný. Jde o lesní po-
rost mezi potokem Hluboček a částí Chrástka.

Další na řadě je Boří, jehož název bude zcela jistě od borového porostu, který tu dříve 
zřejmě hojněji rostl. Tato část je v současné době téměř celá, a i historicky byla, porostlá 
lesním porostem. Ve své nejsevernější části sousedí s katastrem obce Šarovy. 

Pod Bořím se nachází opět malá, ale důležitá trať, Hlubočky. V tomto případě název 
vypovídá o lesu v nižší poloze. Nachází se v místě obecního rybníku nazvaného stejně 
a v okolí Hlubockého potoka, který pramení mezi obcemi Karlovice a Lhota. Rybník byl 
po zrušení koncem 19. století opětovně obnoven roku 1952. 

Poslední tratí ve východní časti nad potokem Březnice je Lapač. Tento se rozprostírá 
v okolí dalšího dvora dřívějšího velkostatku a kolem cesty na Lhotu. Na jeho území ležela 
nejen tzv. „Hikova“ hájenka, ale i některé stromy, které byly do nedávné doby nejstaršími 
v katastru obce. Posledním z nich byl dub, který se počátkem roku 2009 samovolně skácel 
k zemi a rostl na kraji lesa nedaleko bývalého dvora Lapač. 

V této trati byly při stavbě nové silnice ze Šarov do Březolup v roce 2010 objeveny 
historické nálezy. Během skrývky ornice byla postupně odhalena celkem čtyři dříve zatím 
nezkoumaná místa. 

Nejblíže k Březolupům se nacházela nejstarší z nich. Na mírném návrší bylo zachyce-
no pozdně laténské osídlení z tzv. keltského období, tj. let 120 - 50 př. n. l.. Další dvě místa 
se nacházela blíže k Šarovům, bylo prozkoumáno několik objektů kultury s moravskou 
malovanou keramikou, tj. slovanské osídlení z 9. století. 

Posledním objevem byla vrstva obsahující střepy ze 14. a 15. století. Nejspíše se jed-
nalo o stopy po zaniklé středověké vsi zvané Šarov, která byla vypálena ve druhé polovině 
15. století během česko-uherských válek. Tato původní vesnice byla položena jižně od 
nynější obce (u hospodářských stavení Lapač) a rozkládala se patrně i podél vodoteče 
přitékající od hradu do potoka Březnice. 

Touto tratí opouštíme pravý břeh potoka Březnice a současně i hranice s obcemi To-
polná a Komárov. 

4. Východní a jižní polní tratě:
Pokračujeme na břehu levém nejvýchodnější polní tratí zvanou Hrubý Les. Tato část 

katastru zasahuje až na konec zastavěné části obce Šarovy a na úplném konci hraničí 
Březolupy krátkým úsekem s katastrálním územím obcí Bohuslavice u Zlína. V této části 
katastru, které je nejvzdálenější od středu obce se o něco blíže nachází místo, kde stál ve 
středověku kamenný hrad Šarov. Z hradu se nedochovaly v podstatě žádné výraznější 
kamenné prvky, protože zdivo bylo pravděpodobně rozebráno zejména při obnově obce 
Šarovy. Iniciativou Lesů ČR a občanského sdružení Šarovské hejtmantsví byla osazena 
alespoň informační tabule, zbudován přístřešek pro turisty. 

Další tratí na naší pouti je Zelnice, kde se dříve asi pěstovalo zelí. Zelnice se rozprostí-
rá mezi silnicí od Šarov a potokem Březnice a to od cesty do lesa v současnosti zvaného 
„Kaménka“ v trati Hrubý les až po současné první domy v obci. 
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Dále směrem na západ následuje poměrně velká polní trať Padělky od Jezera, které 
sousedí s Hrubým lesem a končí až nad Zelnicí. Název se odvozuje od přídělů drobněj-
ších kusů polí nižší bonitní třídy, dříve názvu „podílky“. Jedné části této trati se říká „Je-
zero“, konkrétně jde o místo při hranicích s obcí Zlámanec, kde podle některých pramenů 
bylo jezero, z  něhož byl napájen vodní příkop hradu Šarov. Počátkem 20. století bylo 
jezero odvodněno a přeměněno na zemědělskou půdu. 

Další částí je Čertoryje, která se rozkládá nad místní částí „Kozina“ a dál směrem 
k Padělkům od Jezera. Tato trať se rozprostírá z obou stran silnice k Uherskému Brodu. 
Název je pravděpodobně spjat s těžko obdělávatelnou půdou, o níž se říkalo „Ať to čert 
ryje“. 

V Čertoryji se nachází i druhé místo na katastru Březolupy, zvané Podhájková, kde 
nalezli badatelé počátkem 20. století artefakty s pazourkovými nástroji, hlazenými rádly 
a motyčkami. Obě pravěké lokality se nachází na vyvýšených místech, kde byly pravdě-
podobně osady lidí této doby vystavěny, aby mohly sledovat migrační stezky zvěře v údolí 
současného potoka Březnice.

Za Čertoryjí od hřebenu až ke Zlámaneckému potoku se nachází trať zvaná Slunečná 
hora obrácená v celé své ploše k jihu. Jedná se o úzké pozemky z kopce do údolí, na nichž 
byly dříve vinohrady. Na dolní hranici pak sousedí Březolupy v úzkém pásu s katastry 
obcí Svárov a Částkov.

Postupujeme-li ještě dále na západ narazíme na trať Nad bařinkami. Tato část katastru 
se rozkládá mezi bývalým státním statkem a částí obce „Druhá strana“ až ke hranici s obcí 
Nedachlebice. Význam je mokrý terén (Bařiny), který býval často podmáčen. 

Poslední a společně s Hrubým lesem rozlohou největší polní tratí katastru obce Bře-
zolupy je část Zápolí. Tato se rozkládá od hřebene mezi Březolupy a Nedachlebicemi 
až po potok Březnice. Na západní straně pak tvoří hranici s katastrálním územím obce 
Bílovice. Významem jde o pozemky na konci katastru, tzv. zadní pole.

5. Závěr:
Tolik v krátkosti výlet tentokrát do okolí naší vesnice. Myslím si, že informace uve-

dené v článku nebudou sice pro dříve narozené spoluobčany novými, ale snad jim připo-
menou dřívější léta. 

Samozřejmě, že názvy polních tratí nejsou jediné, které se historicky používaly. Ze-
jména v době první republiky a těsně po II. světové válce hospodařilo hodně obyvatel 
na svých drobných políčkách, které byly v různých částech katastru obce, a které bylo 
nutno od sebe ještě více rozlišit. Tak se třeba zachovaly místní názvy: Hrnčířský žleb, 
Blažkovy gatě, Nad Novým dvorem, Hliníky, Amerika, Golf, Chmelník, Nad skalovou 
cestou a jiné. Tyto zmiňuje ve starší kronice obce Březolupy kronikář pan Eduard Bris-
korin, když informace zaznamenal ve spolupráci se staršími občany obce. Ale o těch 
napíšu možná někdy příště, protože některá místa nejsou v současné době zcela přesně 
určitelná.

Ty mladší obyvatele Březolup možná článek nalákal na příjemnou procházku do oko-
lí, ať už s rodinou, nebo kamarády. 
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Slovo na úvod

Školní rok 2013/2014 úspěšně zahájila i naše mateřské školka. Bohužel i nás potkala 
nemilá skutečnost, že stávající kapacita naší MŠ nepokryje všechny březolupské zájemce 
o přihlášení se do tohoto zařízení.

Byť byla kapacita naší MŠ v  roce 2011 navýšena o 14 dětí na stávajících 68 dětí 
a k tomu 5 učitelek, zůstalo nám „pod čarou“ dalších 8 dětí z naší obce (narozené: 1x v 11, 
2x v 1,2 a 4, 1x v 5 měsíci), které v tomto školním roce (2013/2014) dovrší věku tří let.

Abychom uspokojili alespoň ty, kteří se proti tomuto rozhodnutí odvolali (celkem 
6 březolupských děti resp. jejich rodiče), pokoušíme se, resp. ředitelství ZŠ, zapojením 
dalších podlahových ploch s drobnými stavebními úpravami o navýšení kapacity o další 
2-5 děti. Jak to dopadne se rodiče dozví snad do konce listopadu. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o děti až na jedno s rokem narození 2011, tak to snad bude stačit a doufám, že se 
nám to navýšení podaří zajistit.

Někteří z rodičů těchto dětí pod čarou nechápou, že přijímáme děti „předškoláky“ 
z jiných obcí a to na úkor tříletých dětí z Březolup. 

Bohužel to nechápeme ani my, ale již loni jsme byli školní inspekcí důrazně vyzvá-
ni, abychom kritéria pro přijetí do MŠ dali do souladu se zákonem. Do školního roku 
2011/2012 jsme totiž v první řadě upřednostňovali trvalý pobyt dítěte a až následně jeho 
věk. Dle zákona mají ovšem předškoláci odkudkoliv přednost před místními. 

Pro zajímavost uvedu i další příklad z praxe: Co má ředitelka a zřizovatel dělat, když 
má naplněnou kapacitu MŠ a do obce se v  rámci aktuálního školního roku přistěhuje 
nový předškolák, to neřeší vůbec nikdo. Když se nechá jedno místo volné, tak je to pro-
blém (na odvolání musí být naplněno), pokud si ho nenechá, tak od toho je prý paní 
ředitelka ředitelkou, aby to vyřešila... .

Tato skutečnost (zvýhodnění všech předškoláků) nám poměrně hodně komplikuje 
především plánování kapacity naší MŠ s ohledem na demografi cký vývoj, neboť nevíme 
předem, kolik takovýchto předškoláků bude.

Vzhledem k této skutečnosti, k předpokladu dále již opět nižší než průměrné porod-
nosti (dětský boom již pomalu končí ..), neuvažuje zatím naše obec o větší investici do 
navýšení kapacity MŠ, neboť za dva, tři roky počet nových dětí přicházejících do MŠ, dle 

V článku jsem využil mimo výše uvedený zdroj i informace z útlé knihy „Pomístní 
názvy na okrese Uherské Hradiště“, kterou zpracoval Dr. Josef Hubáček v roce 1984 a dále 
mé znalosti z bádání v různých historických materiálech a knihách.

P.S. Obec Březolupy začala v letošním roce s chvályhodnou aktivitou, budováním po-
sezení na zajímavých místech v okolí. První vlaštovkou je altánek u Nového dvora, každý 
rok by pak mělo být postaveno jedno další stanoviště. Tak doufám, že nám budou sloužit 
k odpočinku při výletech do okolí Březolup dlouhá léta. 

Zpracoval dne 8. 8. 2013, Radek Berecka, kronikář obce Březolupy
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stávajících dat, poklesne. Navíc, byť to mnohé rodiče takovýchto dětí nepotěší, dubno-
vé až červnové děti budou nejspíše každý rok v ohrožení nepřijetí pro malou kapacitu. 
A pro řádově 2-4 měsíce opravdu není rozumné větších investic. V  případě, že by se 
taková situace měla opakovat, pokusíme se věc pro těchto pár měsíců řešit náhradním 
způsobem jako jsou např. fi remní školky, paní na hlídaní apod. 

Osobně si myslím, že před většími investicemi do mateřských školek by k vyřešení 
situace pomohlo změkčení některých norem a především pak posuzovat poměr počtu 
přihlášených dětí k počtu skutečných návštěv. Vzhledem k nemocnosti dětí a také např. 
skutečnosti, že mnohdy je maminka ještě doma na mateřské a dítě je v MŠ jen občas, je 
totiž číslo skutečného využití řádově na 4/5 kapacity. Pro Březolupy je to např. za minulý 
školní rok 56/68. Domnívám, že např. překročení zákonné kapacity do 10% procent by 
v praxi znamenalo pouze to, že MŠ by byla ve skutečnosti optimálněji využita a i tak by se 
všechny děti s tímto navýšením ve školce téměř nikdy nepotkaly, snad mimo fotografová-
ní a první den (a to by místo 3,0 m2 mělo jedno dítě pro sebe pouze 2,72 m2). 

Rád bych také apeloval na některé z rodičů, kteří mají své děti zapsány a dá se říci 
„bezdůvodně“ své děti do MŠ nevodí. Zvažte prosím, zda pro daný školní rok opravdu 
místo v MŠ pro své dítě využijete a pokud ne, tak se ho vzdejte. Jedná se samozřejmě 
pouze o 1, možná 2 taková místa. Z dlouholetých zkušeností ale víme, že právě 1-2 místa 
ročně nakonec opravdu chybí ... . 

Předem jim za takovéto rozhodnutí děkuji.
Ing. Petr Kukla, starosta obce

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 vyda-
vatele – Obec Březolupy (obec@brezolupy.cz) tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát za 

rok s nákladem 400 výtisků, grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, pro-
dej 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

Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 24.4. a 26.6.2013. Zastupitelstvo schválilo: 
• Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2012
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2012
• Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 příspěvkové organizace obce Základní 

škola a Mateřská škola Březolupy ve výši 163.362,69 Kč a to převedením do jejího re-
zervního fondu
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• Realizaci nového parkoviště před základní školou – parkoviště bude realizováno jako 
součást projektu „Revitalizace centra obce Březolupy 2012“.

• Realizaci akce „Rozšíření místní komunikace Velká Ulička“ v letošním roce
• Změnu dispozice č. 2 v rámci projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za 

Moravú“, a z ní plynoucí úpravy stávajících smluvních vztahů s Regionem Za Moravú 
a fi nancování přípravných a drobných realizačních prací z rozpočtu obce

• Respektive vzalo na vědomí nabytí věcí opuštěných do majetku obce Březolupy, 
zveřejněných veřejnou vyhláškou „Výzva pro vlastníky opuštěných objektů resp. 
nemovitostí“ pod č.j. věci opuštěné/2011/01 věci opuštěné/2012/01 a věci opuště-
né/2012/02 

• Realizaci a vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu obce na spolufi nancování resp. 
předfi nancování dotačního projektu „Revitalizace centra obce Březolupy 2012“ včetně 
fi nancování jeho udržitelnosti (provozních výdajů) a nezpůsobilých výdajů a to násle-
dovně: 
- v letech 2013 – 2015 celkem max. 4,9 mil. Kč pro potřeby realizace projektu na jeho 

předfi nancování. Z této částky je uvažováno spolufi nancování vlastního podílu ve 
výši max. 30%

- v letech 2013 – 2015 celkem max. 0,15 mil. Kč pro potřeby realizace projektu na 
fi nancování neuznatelných výdajů

- v letech 2014 – 2020 celkem max. 0,25 mil. Kč pro potřeby 5-ti leté udržitelnosti 
projektu

• Prodloužení termínu kolaudace rodinného domu č. p. 332, na parcele p. č. 431/1 do 
31. 7. 2013

• Posouzení a stanovisko k  obsahu petice podporující nerealizaci parkoviště před ZŠ 
a způsob jejího vyřízení

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) - rozpočtové opatření č.3/2013 
a č. 4/2013 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání 
• Informace o stavu investičních resp. dotačních akcí: ZTV Remíza, ČOV II. etapa, 

BDZO, průmyslová zóna ČOV, ROP dětská hřiště, most na Zelnici, PC+PEO 2011, 
Podnikatelský inkubátor řemesel v  rámci průmyslové zóny čistírna odpadních vod 
(PIŘ_PZČOV), PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012, chodník a zádlažba na Drahy 
POV ZL, revitalizace centra obce

• Zavedení „Záměrových dnů“
• Aktualizaci pasportu zeleně v podobě „Projektu péče o stromy Březolupy 2013“
• Zápis letopisecké komise z 17.06.2013 o schválení zápisů do obecní kroniky za roky 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009
• Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů.
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Z práce rady obce:
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 obce souhlasila s podporou projektu Oblastní charity UH – Poradna na koleč-

kách– služby občanské poradny a poskytne pro tuto činnost bezplatně vhodné pro-
story.

• Rada obce schválila provedení terénních úprav a pročištění stávající odvodňovací pří-
kopy (její horní část u tůňky) nad MK Drahy v částce do 10 000,-Kč bez DPH z dů-
vodu zlepšení průjezdnosti navazující polní cesty po deštích a údržby k ní přilehlého 
remízku. 

• Rada obce schválila smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 3598/1 podél výhybny 
MK u pálenice s podmínkou údržby zeleně i s možností výsadby ovocných stromů na 
tomto pozemku s panem Markem Bábíčkem Březolupy č. p. 564

• Rada obce projednala žádost p. Maška Březolupy č. p. 192 o odprodej resp. poskytnutí 
pozemku u pomníku T. G. Masaryka za účelem zbudování parkoviště pro zákazníky 
prodejny pečiva. Rada s  prodejem nesouhlasí, obec nyní v  daném prostoru zřídila 
provizorní možnost odstavení vozidel v rámci rozpracované rekonstrukce chodníku 
a po vyhodnocení provozu bude v příštím roce rozhodnuto o dalším řešení 

• Rada obce chválila objednat návrh na výsadbu nových stromů v  intravilánu obce 
(u Masaryka, u BDSP, u kluziště a jiné) u p. Ing. Daniely Hubáčkové v částce do 10 000,- Kč 

• Rada obce schválila bezplatnou výpůjčku části remízku na pozemku p. č. 4552 o vý-
měře cca 175 m2 v části podél polní cesty - prodloužení místní komunikace Horní 
Žleby - a to p. Paľovi Březolupy č. p. 268. Další část remízku na stejném pozemku 
o výměře cca 436 m2 schválila do výpůjčky p. Michalčíkovi Březolupy č. p. 464 

• Rada obce na návrh p. starosty souhlasila s případným novým projednáním již schvá-
lených investičních záměrů na zastupitelstvu obce. Jednotlivé projekty by byly znovu 
projednávány, ale až na základě vyhodnocení tzv. „Záměrových dnů“ (Zdny) na kte-
rých bude mít veřejnost možnost se s jednotlivými projekty opětovně blíže seznámit 
a vznést své připomínky

• Rada na základě připomínek občanů doporučila znovu předložit zastupitelstvu k roz-
hodnutí realizaci projektu nového parkoviště u ZŠ. Rada doporučila jeho realizaci 
v případě poskytnutí dotace

• Rada schválila z důvodu ukončené promlčecí doby na základě obchodního zákoní-
ku odpisy závazků obce z minulých let: z r. 1998 s  f. FOOS, ČR s.r.o. Hluk ve výši 
116 763,60-Kč, z r. 2000 s f. HPR Kámen s.r.o. Bílovice ve výši 16 150,-Kč.

• Rada schválila pro projekt „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu Za Moravú“ 
částku 30 000,-Kč bez DPH na realizaci neuznatelných nákladů z PD či jejich změn, 
které budou hrazeny z rozpočtu obce (např. cca 10m plotu, branka apod.) a částku 
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50  000,-Kč bez DPH na fi nancování přípravy území před zahájením stavby (např. 
přemístění starých průlezek u MŠ, zasypání staré jímky, terénní úpravy u kluziště, 
obrubníky či podezdívky plotů atd.)

• Rada vybrala pro realizaci akce „Rekonstrukce komunikace Horní Žleby“ ze dvou 
nabídek f. NVB LINE s. r. o. se sídlem Zámostí 42 Otrokovice s cenou 430,-Kč/m. 

• Rada schválila poskytnutí daru 2 500,-Kč pro plochodrážního jezdce AMK Březolupy 
Patrika Mikla za 1. místo ve Zlatém poháru mládeže (mistrovství Evropy pro mládež) 
a dále poskytnutí mimořádné dotace AMK Březolupy za rok 2013 ve výši 5 000,-Kč za 
vynikající výsledky jeho členů a za práci s mládeží

• Rada schválila smlouvu na povinné přezkoumání hospodaření obce auditorem za rok 
2013 s Ing. Ivanem Kučerou Uherské Hradiště v ceně do 30 000,-Kč

• Na základě doporučení zastupitelstva obce ze dne 26.6. 2013 si rada obce (rozšířená 
o 6 zastupitelů) s p. Uherkovou-vedoucí stavebního úřadu Bílovice vyjasnila podmín-
ky povolení dočasné (na dobu 10 let) změny užívání stavby RD č. p. 250 z bydlení na 
čajovnu. Stavební úřad ve svém povolení upozorní na dodržování podmínek provozu 
čajovny vzešlých od vyjadřujících se orgánů.

• Rada se seznámila s předloženým novým projektovým řešením ZTV U Remíze, které 
více odpovídá zastupitelstvem schváleným principům. Rada obce pověřila starostu, 
aby vyzval projektanta ke zjištění, zda vedení kanalizace a vody ve stávající komuni-
kaci je technicky možné a k ocenění této varianty. 

• Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele realizace stavby „Rozšíření 
MK Velká ulička Březolupy“. Následně rada vybrala z předložených nabídek jako vítě-
ze fi rmu SVS CORRECT, spol. s r. o. Bílovice s nejnižší cenou 842 020,-Kč ,-Kč s DPH. 

• Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele „Realizace výběrového ří-
zení na dodavatele stavby revitalizace centra obce Březolupy 2012“. Následně rada 
vybrala z předložených nabídek jako vítěze fi rmu IS Projekt, s. r. o. Na Výsluní 2255 
Uherský Brod s nejnižší cenou 35 695,-Kč s DPH

• Rada schválila objednání rizikového kácení odumřelého smrku v zámeckém parku 
u f. Lesy-Parky-Zahrady Bílovice 489 za cenu 1 650,-Kč s DPH 

• Rada se seznámila s předloženým dokumentem člena rady obce Bílovice Ing. Sko-
vajsy tzn. přibližného návrhu trasy dopravního obchvatu Bílovic připravovaného do 
nového územního plánu obce Bílovice. Rada obce nevidí návrh jako optimální řešení 
dopravy v regionu, taktéž s navrženým napojením na stávající silnici na katastru obce 
Březolupy nesouhlasí. Rada doporučuje soustředit se na dořešení příprav a co nejbliž-
ší realizaci silnice R 55

• Rada na základě informací z městského úřadu Uherské Hradiště odboru životního 
prostředí o výši poplatku v částce cca 501 000,-Kč za trvalé odnětí pozemků ze ze-
mědělského půdního fondu pro stavbu „Podnikatelský inkubátor řemesel“ v  rámci 
průmyslové zóny ČOV rozhodla přerušit práce pro získání stavebního povolení na 
uvedenou stavbu s předpokladem změny vyhlášky pro výpočet odvodů

• Rada obce na základě žádostí majitelů (p. Mizery Bílovice 27 na výstavbu nového RD 
v proluce na parcele č. 1984 a p. Vojtíkové Štepnická 1075 Uh. Hradiště na rekon-
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strukci RD č. p. 49) doporučila zastupitelstvu obce zařadit obě nemovitosti do se-
znamu podpořitelných nemovitostí na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou 
nového RD, výstavbu nového domu v již zasíťovaném území 

• Rada obce na základě doloženého kolaudačního rozhodnutí a nahlášení 1 osoby k tr-
valému pobytu souhlasila s proplacením příspěvku ve výši 100 000,- Kč p. Zdeňku 
Hovorkovi na demolici s následnou výstavbou nového RD

• Rada obce rozhodla zadat dotační poradenství na investiční akci „Revicentrum 2012“ 
fi rmě GHC regio s. r. o. Sokolská 541/30 Olomouc dle její nabídky z 07/2013 v max. 
ceně prací do 50 000,-Kč s DPH

• Rada schválila podíl obce na dodělání vjezdu (po výstavbě obecního chodníku zadr-
hává spodek auta) k RD p. Františka Mikla č. p. 450 v max. výši 10 000,-Kč

• Rada schválila změnu provozovatele plynových kotelen v  obecních objektech 
k 1. 1. 2014. Firmu ATRIUM THERM nahradí f. HL plyn – Bc. Lukáš Hrnčiřík, Ro-
kytnice 26, 763 21 Slavičín. Zároveň rada schválila změnu systému provozování- sou-
časný systém kdy provozovatel dodával teplo bude změněn na systém, v němž si obec 
bude zajišťovat dodávky plynu a obsluhu kotelen a vše ostatní zajistí provozovatel 

• Rada rozhodla provést opravu hřbitovní zdi (cca 30m od severovýchodního rohu ve 
směru na západ). Zeď, která je nahlá směrem dovnitř hřbitova bude rozebrána a zno-
vu vyzděna z nových cihel. Opravu provedou zaměstnanci obce. Odhadovaná cena 
potřebného materiálu do 30 000,-Kč s DPH

• Rada schválila zadávací dokumentaci na výběr dodavatele „Zajištění stavebního do-
zoru při realizaci stavby revitalizace centra obce Březolupy 2012“ Následně rada vy-
brala z předložených nabídek jako vítěze fi rmu Ing. Radim Hubáček – RAVI s cenou 
42.000,- Kč bez DPH

• Rada obce z doručených cenových nabídek na práce spojené s  kácením,bezpečnos-
tí vazbou a bezpečnostním+výchovným+zdravotním řezem I. etapy projektu „Péče
 o stromy Březolupy 2013“ vybrala f. Lesy-Parky-Zahrady Bílovice 489 s max. cenou 
podle rozsahu zadání 77 924,-Kč s DPH. Přesný rozsah bude upřesněn místním šet-
řením rady a odborníků v terénu 

• Rada na základě předložených cenových nabídek na „Rekonstrukce sociálního zaří-
zení v budově ZŠ“ rozhodla o minimalizaci projektu s částečnou svépomocí obecními 
pracovníky a vybrala k realizaci f. TRADIX s cenou 120 000,-Kč bez DPH

• Rada schválila nájemné za využití víceúčelové haly na rodinné oslavy. Za celou sobotu 
a neděli dopoledne stanovila nájem bez topení na 4 000,-Kč, s topením na 5 000,-Kč 
+ uhrazení nákladů za spotřebovanou el. energii. V ceně je zapůjčení nádobí, skla, 
ubrusů atd. Zákazník si musí provést nastolování a zajistit hrubý úklid 

• Rada souhlasila s řešením stížnosti na hluk z restaurace U Zámku a výsledcích doho-
dy všech zainteresovaných stran v provozování restaurace. Podstatou dohody je pro-
voz zahrádky do 22:00 hod. a jednou měsíčně venkovní produkce v měsících 9/2013, 
5/2014, 6/2014 s ukončením ve 24:00 hod.

• Rada projednala žádost p. Chýly o vytipování obecního pozemku, který by byl vhod-
ný k postavení prodejny masa (skládané z mobilních buněk o celkovém rozměru cca 
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6x7m). Rada doporučila pozemek za požární zbrojnicí
• Rada obce schválila podání žádosti na OÚ Březolupy o kácení dřevin rostoucích 

mimo les – jde většinou o stromy doporučené ke kácení v I. etapě projektu „Péče 
o stromy Březolupy 2013“ + např. 2 uschlé smrky v zámeckém parku, 2 nežádoucí 
americké javory v zámeckém parku a dále stromy určené ke kácení v rámci projektu 
„Revitalizace centra obce 2012“ – přesný popis stromů určených ke kácení byl upřes-
něn místním šetřením rady a odborníků v terénu a je k nahlédnutí na OÚ. Hlavním 
důvodem žádosti o kácení uvedených stromů je jejich špatný zdravotní stav a s tím 
spojená otázka zachování bezpečnosti občanů pod nimi se pohybujícími. Zároveň 
rada schválila objednání ořezů stromů a bezpečnostních vazeb dle projektu „Péče 
o stromy Březolupy 2013“– I. etapa

• Rada schválila a doporučuje i zastupitelstvu schválit navýšení příspěvku obce na do-
pravní obslužnost požadovanou Zlínským krajem v  navrhované výši tj 85,- Kč/na 
obyvatele/rok od 1.1.2014 a 100,-Kč/na obyvatele/rok od 1.1.2015 

zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta

Letošní úroda obilí, ale i jiných komodit, byla u nás, navzdory deštivému jaru a suchému 
létu, nadprůměrná. Trnky nespadly, tak Vám radíme, aby jste si sehnali bečky co nejdříve, 
zase nebudou ...
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Společenská kronika
jubilanti 10-12/2013

Říjen 2013 

50 let
Rosík Svatopluk

60 let
Faltýnek Petr
Horňáková Dagmar
Ondroušek Vladislav
Pospíšilová Dagmar
Šopík Leonard

65 let
Mikel František 

75 let
Juřena František
Musilová Vlasta
Soška Jan

80 let
Pastyříková Libuše

Listopad 2013 

60 let
Davidová Ingrid

70 let
Hoferek František
Křístek Ivo
Ševečková Libuše

80 let
Strapec Stanislav

90 let
Hubáčková Štěpánka

Prosinec 2013 

60 let
Dýšek Stanislav
Faltýnková Alena

75 let
Andrýsek Stanislav
Havlíková Marie

85 let
Michalík Rudolf

Údaje o matrice zpracovala 
paní Dana Šohajková, pracovnice OÚ

V měsíci říjnu oslaví kulaté narozeniny paní Dagmar Horňáková, které 
přejeme do dalších let především zdraví a spokojenost. 

Touto cestou bychom jí chtěli poděkovat za psaní a udržování kronik 
Sboru pro občanské záležitosti, kterých jí, za více jak 40 let, prošlo rukama 
opravdu hodně. Všechny události – vítání, první školní den, vycházející 
žáci, jubilanti, výročí svateb, setkání důchodců, návštěvy našich spoluob-
čanů v domovech a spoustu dalších akcí - to vše je díky paní Horňákové 
zapsáno a uchováno na památku pro další generace.
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Opět nás všechny čekají dlouhé večery. Pokud ovšem nemáme jiné zá-
liby, jako je třeba háčkování, pletení či lepení letadélek, může nám je zpří-
jemnit hezká kniha. V březolupské knihovně jich opět přibyla pěkná řada…

Michal Viewegh:Mafi e v Praze
Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodně nevypadá: na Praze 11 

kdosi tajně sleduje a dokonce fyzicky napadá opoziční politiky a občanské aktivisty, kteří 
protestují proti chystané zástavbě Trojmezí, krásnou makléřku Dianu z fi nanční skupiny 
Patria vydírá ruská mafi e a ministr vnitra Stanislav Langross předčasně propustí z pro-
gramu na ochranu svědků někdejšího lobbistu Darka Balíka, který ukrývá kompromitu-
jící materiály na mnoho českých politiků….

Simona Monyová: Jednou nohou v blázinci
Humoristický román v povídkách, věnovala autorka všem ženám, co obdobně jako 

ona ,,zhltaly kdejakou příručku o výchově dětí, a přitom nadále zůstaly pouhými ama-
térkami“. Monyová ví, o čem píše, sama je matkou tří synů a rodičovství považuje za tu 
nejtěžší, a přitom nejkrásnější profesi.

Umberto Eco: Jméno růže
Vypravěč, mladý mnich františkánského řádu Adso, a jeho společník a učitel Vilém 

z Baskervillu, přijíždějí do malého, ale významného kláštera ne severu Itálie. Zde má 
proběhnout schůzka na nejvyšší úrovni mezi vyslanci německého císaře a papeže. Vilém, 
bývalý inkvizitor, se ujímá vyšetřování záhadných vražd mnichů, za kterými podle ná-
zoru opata stojí sám ďábel. Všechny stopy jej vedou do místa, kam je přístup zapovězen, 
do slavné knihovny opatství. Zde jsou ukryty poklady vzdělanosti tehdejšího světa, ale 
také knihy, jejichž četbu církev zakázala. Schůzka se blíží a kolem se vrší mrtvoly mnichů. 
Mladý Adso potkává svou jedinou pozemskou lásku jen proto, aby o ni vzápětí přišel. Čas 
se krátí a Vilém napíná svůj rozum na nejvyšší míru, aby objevil vraha… „Peklo je ráj 
viděný z druhé strany.

Sven Hassel: Kola hrůzy
Román popisuje neuvěřitelně krutý svět lidí, které prožité válečné hrůzy a ukrutnosti 

téměř zbavily lidského citu. Členové 27. trestné obrněné jednotky jsou odsouzeni k smrti 
a svůj život již počítají na hodiny. Strach v nich přehlušil všechny lidské city a instinkt 
je nutí, aby se chovali při záchraně vlastních životů hůře než dravá zvířata. V atmosféře 
stupidního zupáctví důstojníků, neuvěřitelné naivity nováčků a zejména absurdity vo-
jenských řádů a pravidel vyzdvihuje protiklad zrůdných rozkazů k boji do posledního 
muže a ochromující strach ze smrti. Hasselovo líčení hrůz bojů na východní frontě patří 
k nejpůsobivějším obžalobám války, jaké kdy byly napsány.

Březolupská knihovna
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Carol Cassella: Oxygen
Lékařka Marie Heatonová je anestezioložka na vrcholu své kariéry. Během jedné zcela 

běžné operace se však její život naprosto zhroutí. Stane se něco, s čím nepočítala. Neumí 
si to vysvětlit. Sice hledá pravdu, ale to nic nemění na skutečnosti, že musí čelit útokům 
právníků a vedení nemocnice..

Th omas Brezina: Klub tygrů-Netvor z hlubin
Lucovi někdo ukradl nejdůležitější předmět z jeho detektivní výbavy - speciální mi-

nipočítač. Zloděj mu ho chce vrátit a k předání má dojít v nočních hodinách u jezírka 
v parku. Na Tygry tam však místo počítače čeká obrovská vodní příšera. Jak se mohla ta-
hle pravěká nestvůra dostat do jezírka? Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé dobrodružství 
z první ruky.

Jacqueline Wilsonová: Ilustrovaná máma
Gemma dřív milovala Amaryllis, milovala mě, milovala náš společný život. My tři 

jsme byly na tom šedém světě jako pestrobarevně vybarvené květiny, jako zářící obrázky, 
kterými byla Amaryllis potetovaná… Amaryllis, potetovaná od hlavy až k patě nádher-
nými kérkami, je nejskvělejší a nejkrásnější máma na světě. Alespoň ji tak vidí Keiko 
(jenom si občas přeje, aby její krásná máma celé noci nefl ámovala a aby občas nemívala 
ty divné úlety). Její starší sestra Gemma už ale Amaryllis tolik neobdivuje jako dřív. Má ji 
sice taky ráda, ale někdy zatouží po tom, aby byla trochu normálnější…

Knihovna je otevřena každé úterý a každý pátek od 15.oo do 18.oo hodin. Na setkání 
s vámi se těší a příjemné večery s knihou přeje

Olga Rosíková

Další tmavé zákoutí naší obce se dočkalo nového veřejného osvětlení.
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Zahrádkář v září
„Čím déle vlaštovky u nás v září prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají“

V ovocné zahradě vrcholí doba sklizní pozdních peckovin a nastává sklizeň pod-
zimních a zimních odrůd jádrovin. Ovoce určené pro dlouhodobé skladování by 
mělo být bezvadné, uložené v jedné vrstvě nejlépe v plastových bednách. Ovoce na-
skladníme bezprostředně po sklizni do chladného a vlhčího sklepa, který jsme před 
tím vydezinfikovali. Zásadně skladujeme odděleně od brambor či zeleniny. Sklep za 
chladných nocí vydatně větráme. Letní řez bychom měli mít v této době už ukončený.

I pro uskladnění zeleniny je nutno pečlivě uklidit skladovací prostory. K ošetření 
používáme slabý roztok dezinfekčních přípravků, například Savo. Omyté prostory 
necháme řádně vyvětrat. Uvolnění záhony po sklizené zelenině můžeme na začátku 
měsíce osít směskou zeleného hnojení. Nejčastěji se jedná o luskoviny zejména hrá-
šek, peluška, hořčice ohnice, svazenka, řepka a další. Vyséváme poslední zeleninu 
k přezimování. Sklízíme poslední plody rajčat, protože s nástupem nízkých teplot už 
rajčata nerostou ani nedozrávají. Sklízíme i plody tykví. Nastala vhodná doba pro 
sklizeň konzumních brambor. První dva dny po sklizni se doporučuje skladovat hlízy 
brambor při teplotě do 20C, aby oschl povrch. Další dva dny dochází k hojení ranek 
vzniklých při sklizni. K tomu jsou vhodné teploty kolem 12- 18C. Teprve potom na-
stává období klidu a skladování, při teplotách kolem 5C. Pokud pěstujeme několik 
varných typů brambor, pečlivě si je označíme. Varný typ A se nerozvaří ( vhodný 
např. bramborový salát ), typ B má univerzální využití a typ C se lehce rozvaří a je 
vhodný zejména k výrobě bramborové kaše a bramborových těst.

V okrasné zahradě přesazujeme jehličnany a stálezelené listnaté dřeviny. Do pře-
dem připravené jámy přemístíme vykopanou dřevinu s co největším balem. Vřeso-
vištním keřům, jako jsou pěnišníky, azalky nebo pierisy, zlepšíme zem rašelinou nebo 
humusem. Odřízneme suché a polámané větve. Pohnojíme podzimním hnojivem 
s vyšším obsahem draslíku a hořčíku. Projeví se lepším vyzráním letorostů a zvýše-
ním mrazuvzdornosti. U jednou kvetoucích odrůd růži ukončíme jejich řez začát-
kem měsíce, aby jim dostatečně vyzrálo dřevo. Odstraníme vlnky z podnoží. Sbíráme 
spadané listí, přejdeme tak šíření černé skvrnitosti. Vysazujeme většinu cibulovin 
a hlíznatých rostlin, především tulipánů, hyacinty, cibulové kosatce ale také drobné 
cibuloviny jako jsou modřence nebo ladoňky. Dělíme a přesazujeme čemeřice, aby 
stihly do zimy zakořenit a na jaře vykvést. Odkvetlé jednoleté balkonovky v truhlících 
a nádobách nahradíme nízkými chryzanténami, které pokvetou až do zámrazu. V září 
ještě vysazujme dvouletky – macešky, hvozdníky, pomněnky a sedmikrásky. Trávník 
naposledy posekáme a pohnojíme slabou vrstvou kompostu nebo kombinovaného 
hnojiva. Zdrnovatělý trávník prořežeme ostrými nožovými hráběmi a odstraníme 
odumřelou část drnu.

Váš přítel Zahrádkář
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Mít každé ráno po ruce čerstvá domácí vejce je stále lákavější, chov slepic na zahradě přitom 
není až tak složitý. Pokud se chystáte začít, máme pro vás užitečné rady zkušené chovatelky.

Stále víc majitelů domku se zahrádkou začíná chovat slepice. Pokud poskytneme slepicím 
lepší podmínky než drůbežárny, odmění se kvalitními vejci, jejichž cena neroste. Slepice jež si 
celé léto pochutnávají na trávě a běhají venku, snášejí vajíčka s lákavými sytě žlutými žloutky. Pro 
mnohé z nás je důležitý i samotný fakt, že se mají dobře, což se o slepicích z klecových chovů, 
které se po celý život téměř nemohou hýbat a pařáty jim zarůstají mezi dráty, opravdu říci nedá. 
A samozřejmě že i maso domácího kuřete či slepice chutná zcela jinak a je nesrovnatelně zdra-
vější, než „uměle“ vyhnaná kuřata, jež se chovají natěsnaná v halách jedno na druhém. 

Mohou–li slepice celý den oždibovat trávu, mají vejce krásně tmavožluté žloutky a čisté sko-
řápky. 

Stejně jako pro člověka je i pro drůbež zásadní, zda dobře jí a má dost pohybu. Pro jednu 
slípku bychom měli mít zhruba 20–30 m2 výběhu. Trochu méně určitě nevadí, ale klíčové je, aby 
byl výběh travnatý a slepice měly trávu k dispozici od jara do zimy. Pokud máme starý, pevně 
založený trávník, pak nápor několika kurů určitě vydrží, my nebudeme potřebovat vertikutátor 
a navíc bude náš „green“ průběžně hnojen. Jinak doporučuji menší zelené výběhy, které musíme 
střídat. Slepice jsou v hrabání hodně zdatné a z většiny zelených ploch zakrátko udělají hliněný 
mlat. 

Velikost základního hejna závisí na možnostech našeho terénu a odhadu, kolik vajec a pří-
padně masa potřebujeme.

Slepice jsou všežravci. Rozhodně jim nestačí pár zrnek pšenice nebo zbytky z domácnosti, 
potřebují i vitaminy, tuky a bílkoviny. Čím lépe je budeme živit, tím lepší budou mít vejce i maso. 

Něco na zub by slepice měly mít k dispozici stále. Doporučuji směs obilí a semínek (např. 
slunečnice), nejlépe v krmítku. To sice není nutné, ale je užitečné, protože zabrání slepicím, aby 
potravu urychleně rozházely a vzápětí znečistily. Dojde k tomu i v krmítku, ale ne tak rychle. Sle-
pice musejí mít pořád k dispozici dostatek čisté vody. Pokud naším pozemkem nezurčí potůček, 
stačí větší nádoba s vodou. Čistou! Zdůrazňuji to, protože schopnost slepic zaneřádit si vodu, je 
mimořádná. A pro jejich zdraví je pití takové vody nebezpečné. 

Pokud chceme svým slepicím udělat radost, pustíme je na čerstvě zrytý záhon (žížaly jsou 
jejich nejoblíbenějším masem) a dáme jim nakrouhanou řepu nebo mrkev aspoň v zimě. 

Granulemi své slepice nekrmím, byť s takovým kr-
mením není žádná práce. Je pravda, že granule obsahují 
i vitaminy a minerály, které kurové potřebují, ale stejně 
jako člověk je mají získávat převážně z normální stravy, 
ne chemicky vyrobené. Granule obvykle obsahují kon-
zervanty, aby se nekazily, a ty kuřecí prý bohužel i anti-
biotika. Pokud v některých obdobích budeme chtít přidat 
svému hejnu vitaminy a minerály, což zvlášť během zimy 
a v předjaří není od věci, můžeme jim je koupit zvlášť 

Jak chovat slepice: rady pro začátečníky
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a přimíchat do jídla nebo do vody. 
S trochou vynalézavosti a samozřejmě i nějaké té investice uděláme pěkný kurník z jakékoliv 

kůlny. Kurník musí být suchý, měl by mít okno (pokud možno na jihovýchod) a možnost větrá-
ní, aby v něm v létě nebylo vedro. Pokud chceme vajíčka i v zimě, je třeba zařídit v něm nějaké 
topení, aby teplota neklesala pod 10 °C. 

Pokud jde o bidýlka, určitě musí být. Slepice prostě rády hřadují. Osvědčily se mi střešní latě 
5x3 cm umístěné 0,5–1 m nad zemí. Vzdálenost bidýlek od sebe se řídí velikostí slepičího pleme-
ne, slípky by se neměly dotýkat ocasy, na šířku počítáme asi 40 cm na slepici. 

Na zemi v kurníku může být sláma a pod hřady cokoli, co zachytí trus – já dávám vrstvu 
novin, kterou vždy po čase vyhodím (samozřejmě až když seškrábnu cenné hnojivo). 

Vchod do kurníku by měl mít zhruba 50 cm na výšku a 30 cm na šířku, v zimě je dobré za-
krýt ho třeba jutovým pytlem (nemusíme se bát, že slepice nepochopí, jak si nadzvednout růžek 
a dostat se dovnitř). 

Součástí kurníku jsou také hnízda velká asi 30x30x40 cm, kam slepice snášejí vejce, jedno 
hnízdo pro pět až šest slepic. Podsadová sádrová vejce nepotřebujeme. Pokud jsou hnízda správ-
ně umístěna v nejtmavším klidném koutě kurníku, slepice je určitě vyhledají jako vhodné místo 
pro snášení. 

Nejlepší ochranou proti lasičkám a kunám je zavírat slepice večer do kurníku a ráno je pou-
štět ven (případně jim ponechat otevřeno do pletivem chráněné předsíňe, pokud vstávají dříve 
než my). Velmi praktická jsou v tomto případě také dvířka na automatické otvírání. 

Pokud se nám někdy bude zdát, že naše slípky málo snášejí, doporučuji se rozhlédnout. Ob-
čas se jim zalíbí jiné místo než hnízda a zanášejí (naše chyba, nikoliv jejich).

U lehkých čistokrevných plemen můžeme na jaře a v létě počítat s nadílkou jednoho vejce 
na slepici obden.

Některá plemena slepic snášejí více, některá méně. Vejce mají různých barev – od bílé až po 
tmavohnědou - čokoládová vajíčka snášejí například maransky. Araukana snáší dokonce tyrky-
sově zelená. Některá plemena slepic jsou drobné a mají méně masa, jiné jsou velmi masité. Od 
řady plemen existují i zdrobnělé formy, které na rozdíl od normálních slepic zpravidla kvokají 
– tedy sedí na vejcích. 

Pokud chceme od svých slepic především hodně vajíček, pak si vybereme některé lehčí ple-
meno, na kterém ale nenajdeme moc masa. Patří k nim například České venkovské slepice. Jsou 
mimořádně shánčlivé, což ovšem znamená, že ve snaze najít něco dobrého, rozhrabávají terén 
zdatněji než jiná plemena. 

Středně těžká slepičí plemena dají jak slušné množství vajec, tak i pěknou pečínku. 
Těžká plemena mají spoustu masa, ale většinou snášejí méně. 
Když jsou slepice dobře živené, žijí na slunci a v čistotě, jsou to vždycky krasavice. Někte-

rá plemena jsou dokonce označována jako okrasná, i ta snášejí. Existuje na 300 plemen slepic, 
zdaleka ne všechna jsou u nás k mání. Osvědčené jsou u nás například plymutky či krásné zlaté 
české kropenky. Pokud budete odchovávat vlastní kuřátka, budete potřebovat i nepříbuzného 
kohoutka stejného plemene, jako jsou slepičky. Chovatele čistokrevných plemen hledejte např. 
na webu Českého svazu chovatelů drobného zvířectva www.cschdz.cz. 

Zdroj : http://www.ireceptar.cz , Autor: Radka Ingrová
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Zahájení nového školního roku 
2013/2014 v Základní škole 
a Mateřské škole Březolupy
Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 proběhlo 2.září v místní hale. Sešli se na 

něm děvčata a chlapci, paní učitelky, rodiče a pan starosta. Všechny přítomné přivítal pan 
zástupce školy Pavel Masařík, slavnostní projev přednesla paní ředitelka školy Miroslava 
Chlachulová. V úvodu svého vystoupení vzpomněla na uplynulé prázdniny. Představila žáky 
1.třídy, seznámila je s třídní paní učitelkou, kterou je Hana Hubáčková. Rodiče prvňáčků vy-
slechli několik důležitý rad. 

V další části projevu byli všichni seznámeni s organizací školy.Počet žáků k 2.září v zá-
kladní škole je 166 v devíti třídách. Kromě žáků z Březolup navštěvují školu žáci ze Svárova, 
Bohuslavic u Zlína, Šarov, Bílovic, Topolné, Zlámance, Vápenic a Částkova. V mateřské škole 
je 68 dětí ve třech třídách. 

1.a 2. třída základní školy a 3 třídy mateřské školy jsou v budově mateřské školy , ostatní 
třídy jsou v hlavní budově školy. 

Organizace nového školního roku
1.třída - třídní učitelka Hana Hubáčková, 23 žáků
Novými žáky školy jsou Nikol Ambruzová, Vojtěch Binar, Barbora Brázdilová, Barbo-

ra Hájková, Nela Harsová, Petro Havrylyk, David Hubáček, Eva Jančová, Kateřina Juráková, 
Tomáš Knot, Alžběta,Knotová, Sofi e Miklová, Jan Minařík, Martin Pekař, Jakub Postava, Jan 
Šišák, Daniel Šišák, Markéta Sekaninová, Anastázie Tkadlečková, Adam Vrabček, Eliška Vy-
oralová, Adam Yassine, Lucie Zapletalová.

2. třída s třídní paní učitelkou Yvonou Kolůchovou, má žáků 21
3. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Andrea Kubáňová,ve třídě je 16 žáků
4. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Blanka Zábojníková, počet žáků ve třídě je 21
5. třída s třídní paní učitelkou Hanou Stiglerovou , počet žáků ve třídě je 18
6. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Eva Novotná, počet žáků je 15
7. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Jana Otrhálková, počet žáků ve třídě je 20
8. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Radmila Mikulincová, počet žáků je 18
9. třída - třídní učitelkou je Pavla Matulíková, počet žáků ve třídě je 14 
Bez třídnictví je paní učitelka Věra Gřešáková.
Výchovnou poradkyní je paní učitelka Radmila Mikulincová.
Školním metodikem prevence je paní učitelka Eva Novotná.
Školní družinu povede paní vychovatelka Kamila Švancarová
V mateřské škole je vedoucí učitelkou Dagmar Zatloukalová. V jednotlivých třídách pra-

cují paní učitelky – Lenka Halámková, Aneta Kopecká, Jitka Mizerová a Markéta Šohajková.
Mezi správními zaměstnanci a zaměstnanci kuchyně ke změnám nedošlo.
O chod budovy ZŠ se postará pan školník Josef Opravil, o pořádek a úklid paní Marie 

Křižková, paní Ludmila Říhová a paní Marcela Kalašová. O stravování ve školní jídelně se 
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budou starat paní Dagmar Čejková, jídla v základní škole budou připravovat paní kuchařky 
Marie Juřenová, Dagmar Truclová a Pavla Stodolová. Jídla v mateřské škole budou připravo-
vat Jitka Omelková a Marie Křižková.

Za provoz haly, ve které probíhají hodiny tělesné výchovy, se stará paní Stanislava Šebestová.
Na závěr projevu paní ředitelka žáky krátce seznámila s náplní práce v novém školním roce.
V první řadě je to plnění výchovně - vzdělávací oblasti podle Školního vzdělávacího pro-

gramu „Škola pro život“, kam patří zvládnutí předepsaného učiva v jednotlivých předmětech. 
Tato činnost bude doplněna a obohacována o návštěvu divadel, koncertů, fi lmových předsta-
vení, návštěvy muzeí, návštěvy výstav, knihoven,exkurze a v závěru školního roku o školní 
výlety. Žáci 2., 3. a 4.třídy absolvují výcvik plavání. Pro volný čas dětí bude nabídnuta zájmová 
činnost. Pracovat mohou žáci kroužcích - tanečním, českého jazyka, fl orbalu, hra na fl étnu 
a ručních prací. Pro žáky 1.až 6.třídy bude zajištěna výuka náboženství.Všichni žáci se během 
školního roku mohou zapojit do různých soutěží a olympiád.Z mimoškolních se za uskuteční 
Vánoční jarmark, Den matek a Den dětí.

Během školního roku se žáci zapojí do projektů Finanční gramotnosti, Čtenářské gramot-
nosti, Ekoškoly a Recyklohraní. 

Na závěr projevu popřála ředitelka školy všem úspěšný školní rok. ředitelství ZŠ

V pondělí 2. září 2013 se sešli žáci ve víceúčelové hale k ofi ciálnímu zahájení nového 
školního roku. Prvňákům přejeme vykročení do světa písmen a číslic tou pravou nohou.
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Zpětný odběr spotřebičů 
šetří suroviny a energie

PLACENÁ INZERCE

Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 
2900 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Každý 
den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí 
Čechy na páté místo mezi Evropany.

Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče už nekončí 
na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor 
materiálů a energií.

Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo železo na výrobu 
13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická energie by 
vystačila na rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému zpra-
cování „vysloužilců“ neuniklo do ovzduší 290 000 000 tun CO2, takže ozonová díra nad námi 
se dál zbytečně nezvětšila.

Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém zpětného od-
běru spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností skandinávských 
zemí. Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně Čes-
ké republiky. A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce. 

Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program kolektivního systému 

ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a čerpat z něj fi nanční odměny již 
šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba 
13 400 000 korun.

Při splnění daných kritérií může obec získat z Motivačního programu až 100 000 korun 
za rok.

Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především k lepšímu zabez-
pečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně ke 
zvýšení množství zpětně odebraných spotřebičů.

Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň jednu 

vlastní všechny domácnosti. 
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků se za po-

sledních sedm let zbavila každá druhá česká domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale 
ELEKTROWIN ještě hodně práce. 

Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých domácnostech 
slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky patří žehličky a rychlovarné konvi-
ce (po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)

Většinu spotřebičů – lednice především - lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu na 
jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. Vzhledem k cenám elektřiny se ale 
může tempo výměny starých za nové významně zrychlit. 
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Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům energie“, protože jsou 

v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále více spotřebitelů docházet 
k závěru, že výměna staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně nakonec úsporu. 

Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho poté, co 
se při prodeji nových přestane odděleně uvádět výše recyklačního příspěvku. K tomu dojde už 
v letošním roce. Až tedy přijdou při likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou se velmi hodit 
fi nanční rezervy, jež ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato 
likvidace skutečně ekologická.

 

Kácet či nekácet ...
Tak toto téma se při pohledu do regionálních, ale i celorepublikových informačních 

médií, týká více či méně všech obcí a měst, Březolupy nevyjímaje. Na jedné straně je 
snaha o zachování zdravého životního prostředí i pro příští generace a na straně druhé 
je snaha o zajištění odpovídající ochrany zdraví či majetku v okolí stromů pohybujících 
se obyvatel, případně o rozvolnění skupin dřevin, o ochranu místních druhů či jejich 
sjednocení a v některých případech je ve hře i potřeba rozvoje obce v jiných oblastech.

Najít rovnováhu mezi těmito potřebami není v praxi jednoduché. O tom vypovídají 
např. i podněty či názory obyvatel naší obce, které dorazí „až“ k nám na obec. Jedni říkají 
„Kácení jen přes mou mrtvolu!“, druzí zase „Čekáte až se něco stane?“

Osobně se při rozhodování o souhlasu s  kácením kteréhokoliv ze stromů řídím, 
mimo jiné, svým úsudkem, svědomím a svou odpovědností. Ne tedy tím, jak se někteří 
z občanů mylně domnívají, jest-li máme u nás doma na dvoře dostatek palivového dřeva 
či nikoliv. 

Aby byl výčet vlivů na mé rozhodování úplný, schází zde ten nejdůležitější a tím je 
názor odborný. Za dobu mého působení ve funkci starosty obce jsem se seznámil se 
spoustou odborníků v oblasti ochrany dřevin a to ať již z např. úředníků ochrany životní-
ho prostředí, ale také především z řad odborníků a fi rem, které se ošetřováním a kácením 
dřevin dlouhodobě úspěšně zabývají a to někdy i na území celé republiky či i zahraničí. 
A právě těchto odborníků se ptám a žádám je o jejich nezaujatý odborný názor a tento 
názor pak slouží jako podklad nejen pro rozhodování mé, ale i rady či zastupitelstva 
obce. Takovýto postup jsme učinili např. u bývalé lipové aleje v parku za střediskem, ale 
také u stávajících např. douglasek, jasanů, kaštanů v centru obce, ale i některých jiných 
stromů po obci, např. lípy u hřbitova či různě v parcích.

Jak vidíte, některé z výše uvedených stromů zde ještě máme a po provedených opatře-
ních snad ještě nějaké ty roky či desítky let budeme mít. Názor, že nám tito naši odborní 
„radílci“ jdou na ruku, tedy trochu pokulhává.
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Rád bych uvedl také pár informací z historie. Při nástupu do funkce starosty v roce 
1998 jsem mimo jiné „zdědil“ i akci připravenou téměř k realizaci a tou byla revitalizace 
zeleně v zámeckém parku – I.etapa. Jednalo se o kácení, ale také výsadbu desítek dře-
vin, živého plotu a odhaduji ze 70% i travnatých ploch. Během dalších let jsme postupně 
investovali do úpravy zbývající části parku a po 15-ti letech se sami přesvědčte, jak to 
dopadlo.

Po pádu první větší haluze z lip v parku za zd. střediskem (cca 1999) následovala prv-
ní vlna kontroly stromů, kterou v té době realizovala paní Štěpančíková (Ekotip Částkov). 
Odborné zásahy v podobě zdravotních, bezpečnostních a výchovných ořezů či kácení, ale 
také prvních bezpečnostních vazeb pak realizoval arborista pan Malý s kolegou z Brna 
(v té době ještě nebyli na trhu „lokální“ arboristé), který k nám dle úspěšností své cenové 
nabídky jezdí do dnešních dnů. Padly např. topoly za halou, které již měly leccos za sebou 
a především stínily lipám kolem tanečního kola, ale také topoly podél obtočného kanálu 
rybníka, ze kterých již upadávala kůra a usychaly.

Obdobně se pak dělo po cca 4 letech. Pro osvěžení paměti proběhly řádově v tomto 
období ořezy vrb (2003) v parku za ZS. 

V květnu 2005 se ukroutila jedna z líp v aleji podél hlavního chodníku v parku za zdra-
votním střediskem. Naštěstí se nikomu nic nestalo
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Po vzniku občanského sdružení Orchis Březolupy (10/2003) bylo dále po několikale-
tých jednáních mezi obcí a Orchisem dojednáno zafi nancování jakéhosi pasportu zeleně 
v naší obci a ten byl v roce 2008 Ing. Šmitákem realizován. Z tohoto dokumentu opět vze-
šly nutné zásahy v podobě kácení, ořezů či bezpečnostních vazeb (pro osvěžení paměti 
proběhlo kácení topolů při kluzišti (2008)– začaly z nich padat haluze a také rozhodovalo 
vedení trasy nového kanalizačního sběrače).

Vzhledem k tomu, že zeleně máme v obci poměrně hodně, rozhodlo zastupitelstvo 
v období 2008-2012 o zřízení jakéhosi arboristického fondu, ze kterého bude fi nancována 
zvýšená údržba exponovaných stromů povětšinou v centru obce (douglasky, jasany, kaš-
tany, lípy) na frekventovaných místech.

Na pasport zeleně z  roku 2008 navázal v  5-ti letém cyklu „Projekt péče o stromy 
Březolupy 2013“, zpracovaný letos Ing. Jaroslavem Kolaříkem, PhD.. S jeho podobou se 
můžete seznámit např. na mapovém portálu www.stromypodkontrolou.cz (sekce mapy 
a zvolte Březolupy). Navržené zásahy v oblasti údržby, kácení či statické zajištění jednotli-
vých dřevin budou v I. etapě realizovány na přelomu 2013/2014, případně ve vegetačním 
období 2014 s nákladem 80.000,- Kč vč. DPH + v  rámci Revicentra2012 (2014-2015). 
Finanční požadavky na celé řádově pětileté období čítají v ceníkových cenách stovky tisíc 
Kč a většina tohoto objemu se realizuje v rámci ořezů či bezpečnostních vazeb. 

Samostatnou kapitolou je park za zdravotním střediskem, který by měl v rámci do-
tačního projektu „Revitalizace centra obce Březolupy 2012“ (Revicentra2012) projít svojí 
rekonstrukcí, obdobně jako zámecký park v 1999. Projekt je připravován od roku 2008 
(park, parkoviště před ZŠ a chodníky v centru obce). Z pohledu dřevin se zde jedná o ká-
cení a také o výsadbu řádově 20 stromů a samozřejmě také bezpečnostních, zdravotních 
a výchovných ořezů a bezpečnostních vazeb. Mimo stromy je zde také výsadba desítek až 
stovek keřů (většinou živý plot a také různě po parku). V konfrontaci s projektem péče 
Ing. Kolaříka se zásahy z větší části navzájem překrývají, z menší části se jedná o zásahy 
z důvodů druhových či prostorových pro potřeby projektu Revicentra2012.

Chtěl bych zde i podotknout, že přes všechna výše uvedená opatření došlo za mého 
působení ve funkci k nebezpečné „havárii“ min. pěti vzrostlých stromů (zlomená lípa při 
chodníku (viz foto), vyvrácený javor a zlomený smrk v parku za zdr. střediskem, zlomený 
smrk a vyvrácená lípa v zámeckém parku) a to kolikrát pár měsíců po jejich kontrole, a to 
aniž by byly nějaké extrémně složité povětrnostní podmínky. A vzpomeňte např. i haluz 
vedle sochy Sv. Jana Nepomucké z  před cca 2 let. Neopomenu ani informaci jednoho 
z mých předchůdců, bývalého dlouholetého předsedy MNV pana Juřeny, že již i on něko-
likrát musel řešit nebezpečnou spadlou haluz.

Mimo kácení, údržbu či zajištění samozřejmě realizujeme a také připravujeme i vý-
sadbu novou. Mimo již realizovanou, čítající desítky kusů, se větší vlna připravuje v rámci 
např. realizovaných dotačních projektů. Projekt Sportovní a dětská infrastruktura Regi-
onu Za Moravú počítá s výsadbou řádově 10 ks líp podél břehu potoka u hřiště za halou 
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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
25. a 26. října 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 

25. října 2013 v době od 14.00 – 22.00 hodin a v sobotu 26. října v době od 8.00 – 14.00 
hodin v přízemních učebnách Základní školy v Březolupech čp. 138.

Volební lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

a v rámci Revicentra2012 již zmiňovaných řádově 20 stromů v parku za zd. střediskem. 
Jsou zde i projekty po komplexních pozemkových úpravách, které zahrnují kácení, vyčiš-
tění remízků, ale i výsadbu desítek nových stromů. Dále např. podél silnice IV. třídy na 
Uh. Brod počítáme s výsadbou asi 10 bříz, v parku u T.G. Masaryka dojde k výsadbě aleje 
okrasných třešní (asi 5 ks). V dlouhodobějším záměru je i výsadba aleje stromů v centru 
obce podél místní komunikace Dědina (řádově od malého obchodu po odbočku k MŠ 
– zde je ale nutno nejprve vše projednat s obyvateli přilehlých RD) a také dosazení a pod-
sazení kaštanové aleje v centru obce. Vysadili jsme také 12ha lesa na bývalých pastvinách 
v Chrástkách (cca 2001-2005) a zřídili jsme funkci lesního hospodáře (cca od 2000) pro 
kvalitnější péči o celkem řádově 31 ha obecního lesa. Připravujeme i výsadbu dřevin na 
rekultivované části bývalé skládky odpadů či probíhají obnovy remízků.

V současné době probíhá povolovací proces na OÚ pro kácení vzniklých z Projektu 
péče o stromy 2013 a také Revicentra2012 a také schvalování z pozice vlastníka dřevin 
(zastupitelstvo obce 25.9.2013). Jedná se především o kácení aleje trnovníků (akátů)podél 
silnice IV. třídy na Uh. Brod, kácení v parku za zdr. střediskem, drobněji v zámeckém 
parku (např. oslabené a kůrovcem napadené smrky u Podzámčí) či v kempu. Než v ně-
kterých z Vás zvítězí rychlý jednoduchý úsudek, že starosta je opět „dřevožrout“, běžte se 
na předmětné stromy podívat (jsou označeny křížkem oranžové, fi alové, žluté či zelené 
barvy. Upozorňuji křížkem, ne tečkou!). U stromů, u kterých budete pochybovat o správ-
nosti našeho rozhodnutí si pozjišťujte více info (ať již na mapovém portále nebo u nás na 
OÚ) a až následně si svůj úsudek případně potvrďte ... .

Zdůrazňuji pojem „správnost našeho rozhodnutí“, neboť jsme i závěry (kácení 
a bezpečnostní vazby) z Projektu péče 2013 a projektu Revicentra 2012 odpovědně pře-
zkoumali. V rámci místního šetření členů rady a odborníků jsme každý ze stromů prošli 
a některé návrhy, podotýkám již na naší odpovědnost, částečně i změnili.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Volební okrsek č. 1 (voliči s trvalým pobytem na čp. 1-299 a voliči s voličským průkazem)
Volební okrsek č. 2 (voliči s trvalým pobytem na čp. 300 a výše)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

Přenosnou urnu lze objednat na Obecním úřadě v Březolupech tel. 572 580 116 nebo 
matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz , nebo přímo ve dnech voleb u okrskové vo-
lební komise v místě konání voleb a to i telefonicky (tel. do volební místnosti 572 580 
138). 

Volič, který ví, že bude, ve dnech voleb, mimo svůj volební okrsek podle místa 
trvalého pobytu může požádat o vydání voličského průkazu:
- osobně v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který 

je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní 
úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského prů-
kazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 2013 
do16.00 hodin.

- podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013, pří-
slušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není 
žádný předepsaný formulář. 
Podání může být učiněno ve třech formách:
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis ža-

datele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič,který o vydání 
voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, pře-
dá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, 
a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastu-
pitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb do-
stavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předaný a následně je možné 
přistoupit k hlasování.

S případnými dotazy týkajícími se voleb v obci Březolupy se můžete obrátit na:
Obecní úřad Březolupy, čp. 90, 687 13 
Martina Urbancová: tel. 572 580 116, matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz
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Klub důchodců v Březolupech
Na základě přání občanů důchodového věku, jsme se rozhodli založit si klub. Pan sta-

rosta nám vyšel vstříc a dal nám k dispozici místnosti obecního úřadu i např. haly.
Po otevření kavárny jsme si dali schůzku tam. Líbilo se nám prostředí, majitelé byli 

vstřícní a dohodli jsme se s nimi, že naše schůzky můžeme pořádat u nich.
Na této schůzce bylo schváleno, že se budeme vídat pravidelně, každé první úterý v mě-

síci, vždy od 17.00 hod. Nevěřili byste, jak ten čas rychle při povídání a vzpomínání utíká.
Společně jsme již navštívili Skanzen Modrá u Velehradu a Velehrad. Na sraz „U ka-

meňa“ se nás také pár vydalo a posílili jsme i řady turistů při prvním předsilvestrovském 
putování na hrad Šarov.

Do programu chceme dále zařadit procházky po okolí obce, barvení šátků apod. Vše 
bude záležet na zájmu účastníků a možnostech.

Některé naše aktivity budou nejenom pro nás, ale i pro ostatní naše spoluobčany, pokud 
budou mít zájem se jich účastnit.

Informace o naší činnosti zveřejňujeme na stránkách obce a jsou vyvěšeny i na obvyk-
lých místech v obci.

Přijmeme vaše návrhy, připomínky a podněty pro naši činnost a doufáme, že nás bude 
na schůzkách přibývat.

Za klub důchodců Ludmila Zůfalá
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Mladí střelci na Mistrovství ČR ve 
sportovní střelbě

Výměna řidičských průkazů jde do finále

Nadějní střelci SSK Březolupy Katka Kolková (mistryně republiky z roku 2012), Jakub 
a Radek Ondrašíkovi se 13. a 14. září zúčastnili Mistrovství ČR 2013 ve sportovní střelbě, 
které se tradičně konalo na Armádním střeleckém stadionu v Plzni - Lobzích. 

V  disciplíně sportovní malorážka 
60 ran vleže v kategorii dorostenek se Kat-
ka s nástřelem 568 b umístila na 25. mís-
tě z  54 závodnic. V  kategorii dorostenců 
se Radek s nástřelem 571 b umístil na 42. 
místě a Jakub získal o bod méně a skončil 
na 43. místě z 88 závodníků. V náročném 
trojpolohovém závodě 3 x 20 ran se náš je-
diný zástupce Radek Ondrašík umístil na 
20. místě z 27 účastníků.

Našim mladým střelcům patří velké 
poděkování za vzornou reprezentaci klubu 
i naší obce.

Zdeněk Jančara, 
vedoucí SSK při STSČ Březolupy

S posledním dnem roku 2013 skončí zároveň poslední etapa povinné výměny řidič-
ských průkazů. Po tomto datu už budou muset mít všichni řidiči ve svých peněženkách či 
taštičkách na doklady pouze plastovou kartičku velikosti platební karty s logem Evropské 
unie v levém horním rohu. 

Již jen pár měsíců na výměnu starého řidičáku tak mají ti, kteří vlastní průkaz 
vydaný v době mezi 1. lednem 2001 a 30. dubnem 2004.

Patříte-li mezi držitele takového řidičského průkazu neotálejte s vyřízením nového 
řidičáku a nenechávejte toto na poslední chvíli. Stačí jen zamířit na příslušné pracoviště 
obecního úřadu s rozšířenou působností tj:

na Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy se sídlem ul. Revoluční 1023 
v Uherské Hradišti (u nemocnice).

Žádost o výměnu  řidičského průkazu se podává na oddělení řidičských průkazů, na 
druhém podlaží vlevo dveře č. 311, telefon 572 525 565  nebo 572 525 566 
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Český červený kříž Březolupy

Úřední dny k podání žádosti:
Po a St   8.00 - 17.00
Pá        8.00 - 12.00

Co potřebujete?
- platný doklad totožnosti žadatele, v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo 

ztrátě + pas
- řidičský průkaz, a pokud osoba žadatele dosáhla věku 60 let (po datu 1.7.2013 65 

let), taktéž platný lékařský posudek.
- vyplněný formulář ,, žádost o nový řidičský průkaz“.
- v zastoupení písemnou plnou moc žadatele. 
- 1x dokladovou fotografi i
 
Za vydání nového řidičského průkazu v běžné dvacetidenní lhůtě se neplatí nic, za 

urychlené vyřízení žádosti do pěti dnů je stanoven poplatek 500,- korun.
Vyzvednout řidičský průkaz je možno buď osobně, nebo na ověřenou plnou moc.

Tak jako každoročně, i v letošním roce, v pátek 21. června, uspořádal Český červený 
kříž Březolupy pro veřejnost akci “Poznáváme léčivé byliny“, kde se veřejnost mohla se-
známit s bylinkami rostoucími v našem okolí.
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Možná nevíte ...

Kynologický klub Březolupy zve všechny děti, rodiče, prarodiče, příbuzné, přátele a zná-
mé na „Lampiónový průvod obcí“, který se uskuteční v pátek 27.9.2013. Sraz u zámku 
17.45, do 18.00 ukázky výcviku psíků a pak průvod za víceúčelovou halu, v 19.30 táborák. 
Pro děti občerstvení zajištěno (špekáček+čaj+oplatek), rodiče si mohou koupit v bufetu 
za halou. Těšíme se na Vás.

Klub českých turistů Chřibský lenochod vás zve na tradiční Putování na hrad Šarov, které 
 proběhne v neděli 29. září 2013 v 14.00 hod.. Pro zájemce o společný pochod odchod ve 
13.00 od zámku.

Cvičení žen začíná v pondělí 30. září 2013 od 19.30 hod. ve víceúčelové hale v Březolu-
pech. Na všechny se těší Lea Řezníčková.

Další záměrový den (ZDEN) se uskuteční ve středu 2.10.2013 od 17.00 do 17.30 hodin 
(dle zájmu i déle) na obecním úřadě. V tuto dobu se můžete seznámit s chystanými zá-
měry obce, podívat se na dostupné dokumentace a případně i podat svůj námět na změnu 
nebo i zrušení toho či onoho záměru. Další plánovaný termín je středa 30.10.2013.

I pro letošní zimní sezónu 2013-2014 jsme pro ty z Vás, kteří zajišťují svými silami úklid 
obecních chodníků před svými domy, připravili poděkování. Jedná se o tradiční nabídku 
z : set lopata+koště, bečka na posyp nebo plastová popelnice 120 l. Vzhledem k pořizo-
vací ceně popelnice je možno si vybrat tento „dárek“ pouze za dvouletý závazek účasti na 
„Systému výpomoci občanů obci Březolupy se zimní údržbou chodníků před jejich 
RD“, zjednodušeně řečeno si můžete popelnici vyzvednout oproti podpisu účasti v systé-
mu za zimu 2013-2014 a také 2014-2015. Set lopata+koště, případně bečku (obojí jedno-
letý závazek) nebo popelnici (dvouletý závazek) si můžete vyzvednout počínaje sobotou 
5.10.2013 až do konce dubna 2014 v otevírací dobu sběrného dvora.

Poplatek za psa na rok 2013 je splatný k 15.10.2013!!! Pokud jste pro letošek ještě neza-
platili za svého psa nebo psy, žádáme Vás, abyste tak učinili nejpozději do data splatnosti.
Poplatek lze zaplatit i převodem z účtu: č.ú. 1543047379/0800 
variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu 
*  Pokud psa již nevlastníte, je nutné tuto změnu nahlásit na obecním úřadě. Můžete 

i telefonicky 572 580 116. Poplatek bude zrušen.
*  Pokud jste si psa pořídili nově, je nutné ho přihlásit na obecním úřadě a zaplatit za něj 

výše uvedený poplatek.

Tradiční Beseda s dříve narozenými občany obce, kterou pořádá Sbor pro občanské zá-
ležitosti ve spolupráci s ČČK Březolupy proběhne v neděli 17.11.2013 od 14:00 hodin v hale.

Všichni jsou srdečně zváni.
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XIII. Vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 7.12.2013 ve víceúčelové hale.

Nestihli jste hlášení místního rozhlasu, nebo vám něco z hlášení uniklo? Připomíná-
me, že stále můžete využívat službu přes Váš mobilní telefon a můžete si přehrát poslední 
hlášení - bez hudby. Zavolejte na číslo 776 343 285. Na telefonu dále nic nevolte a nechte 
systém automaticky přejít, během asi 5 vteřin, na spuštění historie, resp. k přehrání celého 
posledního hlášení. Tento hovor je zpoplatněn dle Vašeho tarifu jako hovor na mobilní 
telefon společnosti Vodafone.

Většinu zpráv, které uveřejňujeme v rozhlase, samozřejmě najdete i na webu obce.

Stavební práce na realizaci dětských hřišť v rámci projektu Sportovní a dětská infra-
struktura Regionu Za Moravú byly zahájeny již i v naší obci. Jedná se o hřiště u mateřské 
školky, za základní školou a vedle kluziště. Předpokládané celkové náklady investované 
v naší obci jsou ve výši 4,6 mil. Kč. Tato akce byla podpořena dotací z Regionálního ope-
račního programu Střední Morava ve výši 80 resp. 90%. Hotovo by mělo být do 30.5.2014. 
Současně jsou mimo naší obec budována hřiště i v obcích Bílovice, Kněžpole, Mistřice, 
Pašovice a Topolná.

Pozemkový úřad v Uherském Hradišti připravuje výběrové řízení na dodavatele sta-
vebních prací v naší obci - opatření po komplexních pozemkových úpravách - v předpo-
kládané hodnotě téměř 16 mil. Kč. Jedná se o most na Zelnici a Polní cesty + protierozní 
opatření v lokalitě Šraňky – Nad Uličkou. Samotné výběrové řízení by mělo proběhnout 
do konce roku 2013, realizace se předpokládá 04/2014-10/2015.

Obec Březolupy byla oslovena panem řezníkem Chýlou (jatka a prodejna masa v Ja-
rošově) s možností přestěhování jeho prodejny masa a jeho výrobků z Velehradu do naší 
obce. Jedná se o „buňkoviště“ plně vybavené prodejními pulty a chlaďáky. Jednání zatím 
probíhají úspěšně a je předpoklad, že v průběhu října 2013 bude prodejna v prostoru za 
hasičárnou a poštou otevřena.

Obec Březolupy nabízí k prodeji trnky (již nasbírané, různé odrůdy) do kvasu resp. 
už i kvas včetně dopravy po Březolupech. Odběr téměř ihned do vlastních nádob – běžná 
plastová bečka 120l. Pro začátek odběr v omezeném množství – max. 2 bečky na RD. 
Cena ovocem volně nasypané bečky 120l (přibližně 110 kg ovoce) je 1.100,- Kč vč. DPH 
tj. cca 10 Kč/kg. Objednávky na OÚ tel.572 580 116 nebo obec@brezolupy.cz

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ. Klub důchodců Březolupy pořádá kurz malová-
ní na hedvábí – výroba šálů, šátků. Cena: šál 45cm x 180 cm 170,00 Kč, šál 28cm x 130 cm 
110,00 Kč, šátek 65cm x 65cm 120,00 Kč, šátek 90cm x 90cm 170,00 Kč. V ceně je zapo-
čítán veškerý materiál na výrobu. Malovat budeme v měsíci listopadu, termín upřesníme 
dle dodání zboží. Kurz je pro všechny zájemce bez ohledu na věk. 

Vážní zájemci se mohou hlásit do 1.10.2013 na tel. 725 149 638, pí. Ludmila Zůfalá.
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Po prohře na Slovensku v roce 2012 jsme měli „starým pánům“ z Brezolup co vracet. Po naděj-
ném prvním poločase jsme ale zůstali bez bodů (2:4).  Aby toho nebylo málo, tak nás ještě večer 
při Medisonu přetáhli i lanem. Naštěstí jsme alespoň ty „lahváče“ vyhráli. Děkujeme za návštěvu 
a příští rok se těšíme na další stretnutie, tentokrát 2014.

Mezinárodní mistrovství ČR dvojic proběhlo v Březolupech 31.8.. Přesto, že se, slovy jednatele AK, 
našim moc nedařilo, chtěl bych poděkovat všem, kteří se na organizaci a přípravě tohoto význam-
ného podniku podíleli.

PoPo pprorohřhřee nana SSlolovevensnskuku vv rrococee 20201212 jjsmsmee měmělili ststararýmým ppánánůmům“ zz BrBrezezololupup ccoo vrvracacetet PoPo nnadadějěj-

Mezinárodní mistrovství ČR dvojic proběhlo v Březolupech 31 8 Přesto že se slovy jednatele AK
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Zlatou svatbu oslavili manželé Ludvík a Jarmila Haluzovi. S přáním hodně štěstí, zdraví a rodin-
né pohody do dalších let se přidáváme ke gratulantům.

I na 11. ročníku Slavností vína v Uherském Hradišti měly Březolupy své zastoupení. Děkuji Bře-
zolupské chase a Botíku za účast a příští rok zkusíme objednat i autobus a nějakou tu klobásku. 
Foto: www.fotograf.aikido-topolna.cz

I na 11 ročníku Slavností vína v Uherském Hradišti měly Březolupy své zastoupení Děkuji Bře-

Zlatou svatbu oslavili manželé Ludvík a Jarmila Haluzovi S přáním hodně štěstí zdraví a rodin-
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