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Březolupský zpravodaj 

Ocenění bezplatných dárců krve za rok 2014
Výbor Místní skupiny Českého červeného kříže Březolupy uspořádal ve čtvrtek 5. března 

2015 ve velké zasedací místnosti na zámku besedu s bezplatnými dárci krve z naší obce, oce-
něnými v roce 2014 za jejich dosavadní dárcovství krve. Tito dárci dlouhodobě darují krev 
v nemocnici v Uherském Hradišti a v Baťově nemocnici ve Zlíně.

Besedy se zúčastnil i starosta obce ing. Petr Kukla, který společně s výborem Místní skupi-
ny Českého červeného kříže poděkoval dárcům, našim spoluobčanům, za jejich přístup k dár-
covství a ocenil i vysoký počet odběrů. 

Oceněni byli tito dárci: pan Ladislav Hrabica – zlatou medailí (40 odběrů), pan Jiří Vlček 
a pan David Hanáček - stříbrnou medailí (20), pan Marek Řezníček (převzala dcera a tchýně 
pana Řezníčka) a pan Jiří Polášek - bronzovou medailí (10).

Místní skupina ČČK si těchto spoluobčanů – dárců krve -  velmi váží, neboť toto je ten 
nejcennější dar pro záchranu lidského života. Nejen jmenovaným, ale i všem dárcům krve 
z naší obce, kteří ještě těchto ocenění nedosáhli, touto cestou děkujeme.

Za výbor MS ČČK   Štěpánka Blahová – předsedkyně

Zleva Jiří Polášek, David Hanáček, Jiří Vlček, Ladislav 
Hrabica a dcera Marka Řezníčka Andrea s babičkou.

Zlatá medaile Dr. Jánského.
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Slovo na úvod

Dovolím si podotknout, že v aktuálním novém volebním období se na zastupitelstvo 
a především pak novou radu obce valí úkoly jeden za druhým. Jenom pro zajímavost uve-
du, že průměrný počet rad v kalendářním roce je 25 (což odpovídá frekvenci rad řádově 
co 14 dnů) a v letošním roce budeme mít na apríla již 12. radu. Po počátečním mírném 
zpomalení rozhodování rady obce v loňském roce, způsobené třemi „greenhorny“ v řa-
dách obecní rady, kterým přece jen bylo nutno dát čas na vstřebání velkého množství 
informací a získání návyků pro rozsahově náročné a operativní rozhodování rady obce, 
se letos jede opravdu z kopce.

Je to způsobeno tím, že se do období realizace dostaly akce připravované minulými 
radami a zastupitelstvy. Přirozeně si, díky zdravému rozpočtu naší obce, některé akce do 
realizace přednostně posunulo i zastupitelstvo nové a navíc k tomu byly vypsány poslední 
dotační výzvy pro programovací období 2007-2013 s  datem realizace bezpodmínečně 
v roce 2015.

Vzhledem k tomu, že se již objevily první informace o novém programovacím období 
2014-2020, kde k obcím naší velikosti, se zrušením Regionálních operačních programů 
(tzv. ROPů) bez jejich náhrady, zachoval náš stát více než macešsky, rozhodla se naše obec 
zkusit dotační štěstí u posledních výzev 2007+ původně u celkem třech akcí. Jedná se 
o Revitalizace centra obce III.etapa, Rozšíření systému nakládání s bioodpady a Zateplení 
+ výměna oken na objektu hasičárny. 

Po prostudování podmínek pro podporu posledně jmenovaného záměru a po zpra-
cování jakési studie energetického auditu hasičárny bylo rozhodnuto, že zatím bude tento 
záměr ukončen a budeme čekat na další výzvy v rámci 2014+, které snad přijdou. 

U zbývajících dvou jsme zvládli jejich přípravu a odevzdali žádosti o dotaci.
S rozšířením systému nakládání s bioodpady, jejímž výsledkem by mělo být přede-

vším pořízení nového nákladního minivozidla do 3,5t typu „multikára“ s kontejnery na 
bioodpad o předpokládaném nákladu kolem 2,2 mil. Kč vč. DPH, jsme se obrátili na 
Operační program životního prostředí. 

O dotaci na III. etapu revitalizace centra obce o celkovém předpokládaném realizač-
ním nákladu do 11,0 mil. Kč s DPH , která v sobě zahrnuje rekonstrukci místních komu-
nikací (Pod kaštany, Dědina, ke kempu, Močidla, u pekárny) s novým parkovištěm u pe-
kárny, chodníků (od STK ke kempu a ke zdr. středisku) a zeleně (před Bytovým domem 
Stará pošta, střediskem, poštou a parčíkem u T. G. Masaryka), byl požádán Regionální 
operační program Střední Morava.

To, jak dopadneme, budeme vědět v květnu 2015. Pokud budeme úspěšní, zasáhne 
především realizace III. etapy revitalizace centra každého z našich občanů, protože ko-
munikace v centru jsou přirozeně nejfrekventovanější. Přičteme-li k tomu i realizaci re-
konstrukce komunikace a kanalizace ve Žleboch, bude druhá půlka roku opravdu, co se 
týká pohybu po obci, problematická. 

Pokud tedy budeme s našimi žádostmi v rámci konkurence s jinými žadateli úspěšní, 
dovolím si vyslovit přání, abychom byli stejně úspěšní i při výběru levné a kvalitní fi rmy, 
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realizaci prací, jejich vyúčtování a samozřejmě také pětileté udržitelnosti, jako i další ži-
votnosti realizovaných záměrů.

Vás, obyvatele naší obce, si již dopředu dovolím požádat o trpělivost a pochopení na-
šeho rozhodnutí o případné realizaci těchto, dopravu v naší obci zásadně komplikujících, 
záměrů v relativně krátkém období několika měsíců. 

Odměnou nechť nám všem je rekonstruované centrum, které nám bude sloužit snad 
další desítky let.

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 17.12. 2014 a 11.2. 2015. 
Zastupitelstvo schválilo: 
• Starostu obce ing Petra Kuklu jako zástupce obce v Regionu Za Moravú, Svazu měst 

a obcí ČR, Sdružení místních samospráva ČR, Sdružení měst a obcí Východní Mora-
vy a na valných hromadách společností s podílem obce (např. Slovácké vodárny a ka-
nalizace Uherské Hradiště, a.s.), místostarostu obce Stanislava Bařicu, jako zástupce 
obce v Místní akční skupině Dolní Poolšaví a radní JUDr. Stanislavu Hoferkovou, 
jako zástupce obce v Honebním společenstvu Březolupy. 

• Změnu jednacího řádu zastupitelstva obce.
• Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace centra obce Březolupy 2012 – 

stavební práce II“.
• Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí a Povodím Moravy, s.p. ve věci zřízení slu-

žebnosti k části pozemku p.č. 4822, k.ú. Březolupy, pod a v okolí mostu na Zelnici.
• Protokoly o předání a převzetí stavby, řešící předání a převzetí nově zbudovaných 

objektů společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Březolupy („most na 
Zelnici + polní cestu k němu PC 6a + protierozní opatření PEO 9“ a dále „hlavní 
polní cestu PC 3a,3b + protierozní průleh PEO 3a, 3b + protierozní opatření PEO 
2,4“) od České republiky – Státního pozemkového úřadu do majetku obce Březolupy 
a dále Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s f. Alpine-dodavatelem části mostu na Zelnici, 
kterým se převádí objednání následné péče na zeleni z Pozemkového úřadu na obec 
Březolupy.

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 Tiskárna Brázda, prodej obchodní síť 

v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete nalézt 
na www.brezolupy.cz. 

Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalíkovi. Děkujeme
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• Opravené konečné vyúčtování projektu „Sportovní a dětská infrastruktura Regionu 
Za Moravú“ o korekci č.1 z 12/2014 a z toho plynoucí konečný fi nanční podíl obce 
Březolupy na jeho realizaci ve výši 1.040.588,- Kč.

• Vyslovení souhlasu obce Březolupy s provozováním střelnice na pozemcích obce 
Březolupy p.č. st. 674 a p.č. 4717, k.ú. Březolupy.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpoč-
tové opatření č. 9/2014, č. 10/2014, 11/2014 a 12/2014.

• Upuštění od jmenovitého záznamu o průběhu hlasování v rámci zápisu ze zasedání 
zastupitelstva obce s účinností od příštího zastupitelstva. 

• Objednání zachycení nově vyhlášeného záplavové území toku Březnice v  našem 
územním plánu v rámci probíhající změny ÚP č. 1/2011 v ceně 25.000,- Kč + DPH 
u Ing. Arch. Špillera. 

• Rozpočet obce Březolupy na rok 2015.
• Rozpočtový výhled obce Březolupy na období 2016-2020.
• Úplatnou Smlouvu o právu provést stavbu (úplata ve výši 17.800,- Kč + plný servis) 

a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní (budoucí cena 15.540,- Kč + plný servis) řešící 
pozemky k.ú. Březolupy p.č. 1594/3, 1594/4, 3518/9 (odděleny geometrickým plá-
nem č.622-46/2009 z 14.5.2009 z pozemku p.č. 1594/1) a 1679/3 pod či v okolí místní 
komunikace Nad hřbitovem a Čístré uzavřené mezi obcí Březolupy a vlastníky resp. 
potenciálními dědici předmětných pozemků.

Zima začátkem roku přece jenom dorazila i k nám do Březolup.
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• Záměr na stavbu „Revitalizace centra obce Březolupy – III. etapa“ a její realiza-
ci do konce roku 2015, schválení podání žádosti o dotaci na její realizaci v rám-
ci výzvy č. 58/2015 Regionálního operačního programu a schválení vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu obce Březolupy 2015 na její spolufinancová-
ní resp. předfinancování či hrazení neuznatelných výdajů v celkové výši max. 
7,5 mil. Kč a dále finančních prostředků na následnou 5-ti letou udržitelnost 
v jednotlivých letech v celkové výši max. 0,5 mil. Kč. Dále zastupitelstvo schva-
luje realizaci tohoto záměru v rozsahu alespoň v podobě nevyhnutelných min. 
50% z předpokládaného celkového záměru v  letošním roce i v případě nezís-
kání dotace.

• Záměr a podání žádosti o dotaci na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů 
v obci Březolupy“ s realizací do konce roku 2015 včetně jejího profinancování, 
úhrady našeho spolupodílu ve výši max. 15% a také financování 5-ti leté udrži-
telnosti v souhrnné předpokládané výši max.2,5 mil Kč z rozpočtu obce. 

• Záměr a podání žádosti o dotaci na akci „Zlepšení energetických vlastností 
požární zbrojnice Březolupy“ s realizací do konce roku 2015 včetně jejího profi-
nancování, úhrady našeho spolupodílu ve výši max. 15% a také financování 5-ti 
leté udržitelnosti v  souhrnné předpokládané výši max. 2,5 mil Kč z rozpočtu 
obce. 

• Volbu resp. volí z  řad zastupitelstva členy tříčlenného finančního výboru za-
stupitelstva obce Mgr. Janu Gregorovou a Mgr. Radmilu Mikulincovou a volbu 
resp. volí za členy tříčlenného kontrolního výboru zastupitelstva obce Ing. Mar-
ka Michalíka a Věru Zůfalou. Zároveň zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor 
plněním úkolu spočívajícím v kontrole zákonnosti svolání a průběhu ustavují-
cího zasedání zastupitelstva obce Březolupy z 05.11.2014.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.
• Informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV Re-

míza, ČOV II.etapa, Bytový dům Za ohradů (BDZO), průmyslová zóna ČOV 
(PZ ČOV), ROP dětská hřiště (SDI_RZM), most na Zelnici + PEO9, Polní ces-
ty a protierozní opatření (PC+PEO 2011), Podnik. inkubátor řemesel v rámci 
průmyslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), PC+PEO+IP Topolná-Březolupy 2012, 
ROP revitalizace centra obce 2012, Dopravní stavby Březolupy 2013 (DS 2013), 
DS 2014, provozovatel ČOV po 09/2014, Chodník Kardan servis + u zámeckého 
parku, kanalizace pod MK Žleby a Kozina, modernizace IT a multimediálního 
vybavení knihovny, Posunutí sloupů vysokého napětí podél polní cesty Šraňky.

• Informace k připravovanému novému zákonu o obcích.
• Objednání příručky pro zastupitele i v tištěné podobě.
• Informace o aktuálním stavu probíhající změny územního plánu č. 1/2011 – 

lokalita Nad Uličkou.
• Předběžné hospodaření obce a ZŠ Březolupy za rok 2014.
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Z práce rady obce:
• Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů.
• Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou roz-

počtu na rok 2015, přípravou investičních akcí, kontrolou realizovaných investičních 
akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů i místních organizací a přípravou podkla-
dů pro jednání zastupitelstva.

• Z dalších činností mimo záležitostí schválených na zastupitelstvu vyberu následující:
• Rada se seznámila s doručenou ofi ciální výpovědí nájmu sklepu víceúčelové haly od 

p. Šuranského a schvaluje záměr a jeho zveřejnění na nový pronájem sklepu víceú-
čelové haly.

• Rada projednala podnět vedoucí školní jídelny, aby se ve dnech 22.12., 23.12. 2014 
a 2.1. 2015, kdy je omezený provoz MŠ, nevařilo pro důchodce. Rada chce zachovat 
službu pro občany i v uvedených dnech a rozhodla, že se, obdobně jako předcházející 
roky, vařit bude.

• Rada schválila vyplacení dotace 22 000,-Kč Římskokatolické farnosti na omítky hos-
podářské budovy, i když z klimatických důvodů nebyl zatím proveden poslední nátěr 

Na již tradičním předsilvestrovském setkání osadníků Šarovského podhradí ( 28.12. ) byla 
opět naše březolupská družina nejpočetnější. Cestou jí zcela jistě přišel vhod nově zbudova-
ný turistický altán u Skalovej cesty, který mnozí využili k udělení nějaké té vrchařské prémie.
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(byl pouze nakoupen).
• Rada schválila nové znění smluv na pronájem hrobového místa. Smlouvy budou 

uzavřeny na dobu 5 let a ceny se oproti současným navyšují za služby s nájmem spo-
jené o 5,-Kč, nájemné za jednohrob či urnové místo o 5,-Kč a za dvojhrob o 10,-Kč 
za rok. Toto navýšení platí stejně pro starou i novou část hřbitova. Občanům budou 
nové smlouvy i s platebním výměrem doručeny během 1. čtvrtletí 2015.

• Rada schválila právo užívání závěsného znaku obce při slavnostních obřadech a vý-
znamných příležitostech pro Ing. Petra Kuklu, p. Stanislava Bařicu, JUDr. Stanislavu 
Hoferkovou a pro všechny tři i právo oddávat. Dále schválila právo užívání závěs-
ného znaku při slavnostních příležitostech pro Mgr. Věru Poláškovou, Mgr. Janu 
Gregorovou a Mgr. Radmilu Mikulincovou.

• Rada jmenovala zástupce zřizovatele do školské rady příspěvkové organizace obce 
ZŠ a MŠ Březolupy a to p. Soňu Zapletalovou. Jmenování je na funkční období tří 
let od 22.12. 2014.

• Rada schválila vyúčtování za již dříve schválené práce provedené nad rámec 
dotačního projektu „Revitalizaci centra 2012“ a proplacení faktury v  částce 
39 017,-Kč + DPH.

• Rada se seznámila s  předloženým vyúčtováním za realizaci kamerového systému 
pro dětská hřiště za halou a za školou, které je v souladu se schváleným rozpočtem 
a schválila fakturu v částce 104 387,-Kč k proplacení. 

• Rada se seznámila s předloženým vyúčtováním za opravy MK ze žulových kostek 
realizované f. ALPINE a schválila proplacení faktury v částce 179 008,-Kč s DPH. 

• Rada schválila od 1.2. 2015 na zkušební dobu 3 měsíců novou úřední dobu staveb-
ního úřadu Bílovice na OÚ v Březolupech. Úřední den čtvrtek se nemění, ale čas 
15 – 17 hod se mění na 14 – 16 hod.

• Rada schválila na letní střetnutí Březolupy-Brezolupy s družební slovenskou obcí 
Brezolupy objednat skupinu MADISON a zajistit pódium. Občerstvení na akci za-
jistí místní spolek-zřejmě TJ SOKOL. Hudba v částce cca 6 500,-Kč a půjčení pódia 
v částce cca 2 000,-Kč bude hrazeno z rozpočtu obce - fondu SK. Případné dobro-
volné vstupné bude využito pro aktivity místního spolku zajišťující občerstvení. 

• Rada schválila podání opakované žádosti o dotaci na modernizaci školní družiny 
na MMR – Program obnovy venkova. Celková cena projektu je cca 543  000,-Kč 
a spoluúčast obce cca 170 000,-Kč. 

• Rada schválila žádost p. Adély Vyoralové o pronájem prostor bývalého kadeřnictví 
v budově zámku. Nájem byl stanoven dle dříve schváleného ceníku, včetně úlev pro 
1. rok pronájmu. 

• Rada schválila objednat zpracování projektové dokumentace v částce 3 000,-Kč na 
posunutí sloupů vysokého napětí č. 30 a 31 na pozemek p.č. 4166 v části obce Dolní 
a Horní Šraňky. Zároveň schválila vyčlenit částku 10 000,-Kč z rozpočtu obce na 
stavební povolení pro uvedenou akci. Uvedená akce je prováděna za účelem poten-
ciálního získání 2-3 stavebních míst, nezatížených ochranným pásmem VN (dále 
nutná změna územního plánu) a bude provedena energetickou společností zároveň 
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s obnovou VN na jejich náklady. 
• Rada schválila nové ceny za pronájem prostor víceúčelové haly platné od 1. 2. 2015 

pro prostory sklepu a od 1.9. 2015 pro hlavní sál. Schválený nový ceník je na webu 
obce. 

• Rada schválila poskytnutí víceúčelové haly na generální zkoušku programu k 15. vý-
ročí založení souboru Cifra, konaného dne 12.4.2015 (předběžný termín), se kte-
rým bude soubor následně vystupovat v Klubu kultury v U.H. Občané budou mít na 
generální zkoušku volný vstup.

• Rada udělila souhlas provozovatelům ubytoven Penzion Dvůr Březolupy č. p. 172 
a ubytovny v kempu Březolupy č. p. 508 s vyplácením dávky v hmotné nouzi – do-
platku na bydlení vyplácený Úřadem práce v UH ubytovaným, požadovaný přijatou 
novelou zákona č. 111/2006 za podmínky, že provozovatelé ubytoven budou s obcí 
i nadále aktivně spolupracovat při řešení případných problémů s chováním ubyto-
vaných. 

• Rada po kontrole stavu zpracované projektové dokumentace k akci „ČOV a kanali-
zace Březolupy II. etapa“ schválila v souladu se smlouvou uzavřenou s projektantem 
proplacení částky 85 750,-Kč za částečné plnění.

• Rada schválila objednání opravy veřejného osvětlení podél komunikace U zám-
ku poškozeného při dopravní nehodě u f. TRADIX Realizace Staré Město v ceně 
21 000,-Kč s DPH. 

• Rada schválila podání žádosti o závazné stanovisko památkové péče na restaurátor-
ské práce sochy sv. Jána Nepomuckého. Stanovisko památkářů je jedna z podmínek 
k podání žádosti o dotaci z fondu kultury Zlínského kraje. 

• Rada doporučila prodloužit smlouvu s p. Máselníkem na kontrolu pořádku v obci 

Toto je historicky první dokument orazený novým ofi ciálním razítkem obce Březolupy 
s obecním znakem.
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a doplnit oblast kontroly na pobíhající psy, pálení trávy a odpadu apod. 
• Rada schválila objednání dvoudílné publikace „Moravské Slovensko“ do obecní 

knihovny. Kniha zobrazuje život a zvyky na Moravském Slovácku 19. a 20. století. 
• Rada obce a zároveň jako komise pro hodnocení nabídek vybrala jako vítěze výběru 

na „Dotační management Revitalizace centra obce Březolupy - III. etapa“ f. GHC re-
gio s.r.o. Sokolovská 541/3 Olomouc s  nejnižší nabídkovou cenou 191 180,-Kč 
s DPH. Cena obsahuje kompletní management od přípravy a podání žádosti na ROP 
(ve dvou etapách) přes realizaci až po závěrečné vyhodnocení akce. V případě, že žá-
dost o dotaci nebude úspěšná, budou proplaceny pouze práce na přípravu a podání 
žádosti v ceně cca 60 000,-Kč. V případě úspěšnosti žádosti o dotaci jsou uvedené 
výdaje uznatelnými náklady. 

• Rada obce a zároveň jako komise pro hodnocení nabídek vybrala jako vítěze doda-
vatele na akci „Stavební projektová dokumentace - Revitalizace centra obce Březo-
lupy - III. etapa“ f. Ing. Radek Jaroš Podlesí IV 5376 Zlín s nejnižší nabídkovou ce-
nou 35 816,-Kč s DPH a stejnou f. vybrala jako dodavatele projektové dokumentace 
k územnímu řízení a stavebnímu povolení k rozšíření záměru o parkoviště u pekár-
ny a rekonstrukci MK ze žulových kostek s nejnižší nabídkovou cenou 62 920,-Kč 
s DPH.. 

• Rada obce po průzkumu trhu a po zkušenostech z minulých akcí vybrala dodavatele 
prací, které jsou nutné k doplnění přípravy žádosti o dotaci projektu Revitalizace 
centra obce Březolupy - III. etapa“. Na návrh projektu na revitalizaci zeleně vybra-
la Ing. Danielu Hubáčkovou s  cenou 8 000,-Kč, na vektorizaci mapy katastru ne-
movitostí požadovaného území v centru obce vybrala Ing. Marka Dohnala s cenou 
6 000,- Kč. 

• Rada vybrala z předložených nabídek na opravy nápisů na žulových deskách památ-
níků padlých II.  sv. války var. č. 2 Ing. Zdeňka Habáně, spočívající ve vybroušení 
textů pod fotografi emi a vytvoření textů nových, včetně jejich změny dle zjištěných 
historických skutečností (oprava jmen, jeden padlý navíc + údaj o dvou neznámých 
padlých). Rada schválila objednání opravy v částce cca 20 222,-Kč + DPH.

• Rada obce a zároveň jako komise pro hodnocení nabídek vybrala dodavatele akce 
„Realizace geometrického plánu podél místní komunikace Čístré“ f. Ing. Jaroslav 
Vávra Tupesy 404 s nejnižší nabídkovou cenou 16 500,-Kč (není plátce DPH) a jako 
vítěze akce „Realizace geometrického plánu pro zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v rámci stavby ČOV a kanalizace Březolupy II. etapa“ f. GB-geodezie, spol. s r. o. La-
zaretní 4298/11a Brno s nejnižší nabídkovou cenou 39 265,-Kč s DPH. 

• Rada obce a zároveň jako komise pro hodnocení nabídek vybrala jako vítěze zpraco-
vání žádosti o dotaci na akci „Zavedení separace a svoz bioodpadů v obci Březolupy“. 
f. Ing. Michal Tureček, Veselá 223, Slušovice s nejnižší nabídkovou cenou 24 200,- Kč 
s DPH a jako vítěze zpracování projektové dokumentace f. DESACON Zlín, s.r.o., 
Okružní 4550, Zlín s nejnižší nabídkovou cenou 12 100,- Kč s DPH. 

• Rada schválila objednat u f. Safetres Ing. Kolaříka aktualizaci pasportu zeleně v část-
ce do 15 000,-Kč s DPH a tahové zkoušky douglasek u kostela a u sochy T.G.Masary-
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ka v částce do 22 000,-Kč s DPH.
• Rada doporučuje zastupitelstvu schválit fi nanční příspěvek cca 50 000,-Kč p. A. Mar-

šálkovi na koupi staršího traktoru (celková cena cca 150 000,-Kč), vhodného k zimní 
údržbě komunikací. Spolupodílnictví obce a využití traktoru k zimní údržbě komu-
nikací bude nutno smluvně ošetřit, včetně zajištění např. i náhradního řidiče a pod..

• Rada vybrala z nabídek a schválila objednat aktualizaci pasportu místních komuni-
kací z roku 2002 u Ing. Berecky s cenou 15 000,-Kč. 

• Rada vybrala z předložených nabídek na těžbu a následný výkup topolů z obecního 
lesa označených lesním hospodářem jako vhodné k těžbě a topolů podél odtokového 
kanálu z rybníka f. Miroslav Smolka Hulín s cenou 610,-Kč za vytěžený kubík přesí-
leného a BC výřezu a 750,-Kč za kubík pilařského výřezu III. A.

• Rada obce a zároveň jako komise pro hodnocení nabídek vybrala jako vítěze na 
„Realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce místní komunikace 
a kanalizace Žleby, Březolupy“ f. IS Projekt, s.r.o. Uherský Brod s nejnižší nabídko-
vou cenou 12 100,- Kč s DPH. 

• Rada schválila pro řešení krizových situací v  obci zakoupení záložního zdroje 
el. energie v ceně do 6 000,-Kč s DPH. Jedná se o měnič napětí z autobaterie 12V stej-

Snad jsme všichni, přes nápor především na naší nervovou soustavu z bezproudí, přežili 
rekonstrukci vzdušného elektro vedení kolem naší obce (  trasa Šarovy -  Bílovice ) ve zdraví.
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nosměrných na 230V střídavých o výkonu cca 800W. 
• Rada po ocenění prací projektanty schválila novou předpokládanou cenu prací a slu-

žeb na realizaci Revitalizace centra Březolupy - III. etapa až do 11 000 000,-Kč s DPH 
a bere na vědomí z této skutečnosti vyplývající jiný typ výběrového řízení na reali-
zátora.

• Rada vybrala z  předložených nabídek na provedení 1. prořezávky v  obecním lese 
p. Zajíce, Nedakonice 143, IČ 61702587 s cenou 5 900,-Kč/ha. Plocha k prořezávkám 
určená lesním hospodářem je 6,56 ha. 

• Rada schválila pachtovní smlouvu 1/2014 se ZD Nedachlebice, družstvo se sídlem 
687 12 Částkov 62 na pozemky p.č. 5944 a 5943 s cenou pachtovného 2 000,-Kč/ha/
rok. 

• Rada vybrala z předložených nabídek na obnovu náhrobku rytíře z Holle na místním 
hřbitově f. L. Valehrach – kamenosochařství Hořice s cenou 162 809,-Kč s DPH. Or-
ganizací prací pověřila Ing. Berecku.

• Rada schválila zaslat na účet 6373262/0800 vyhlášené veřejné sbírky pro pozůstalé 
po obětech střelby 24.2. 2015 v Uh. Brodě částku 5 000,-Kč z obecního rozpočtu.

• Rada schválila objednat zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu 
„Revitalizace centra obce Březolupy 2012“ fi nancovaného z  ROP Střední Morava 
u f. GHC Regio s.r.o. Olomouc s cenou max. 7 000,-Kč bez DPH za 1 monitorovací 
zprávu. Předpokládá se provedení 1 zprávy ročně po dobu 5 let. 

• Rada na základě posouzení stavu hrací plochy tenisového kurtu odbornou fi rmou 
rozhodla v tomto roce rozšířit každoroční běžnou údržbu a čištění kurtu s umělým 
povrchem o provedení hloubkové regenerace v částce do 100.000,- Kč.

• Rada rozhodla vzhledem k výhodnosti nabídky na dodávku a montáž venkovních 
fi tnes prvků za podpory nadačního fondu „Nadace správného životního stylu“ oslo-
vit f . COLMEX s.r.o. Praha s žádostí o podrobnější informace k uvedené akci a po-
dání nezávazné žádosti o balíček čtyř prvků +1 bonusový za cenu cca 100 0000,-Kč. 

• Rada rozhodla v rámci připravovaného pasportu březolupského kroje požádat o spo-
lupráci Slovácké muzeum Uherské Hradiště.

• Rada se seznámila s  předloženou studií energetického auditu na budovu hasičské 
zbrojnice a vzhledem k  malé možnosti získat dotaci na úspory energií (zateplení 
+výměna oken a vrat) daného objektu a vzhledem k poměrně vysokým fi nančním 
nákladům předcházejícím podání žádosti rozhodla žádost o dotaci nepodávat.

• Rada na žádost vedení ZŠ a MŠ Březolupy o úpravu tepelných poměrů v letních mě-
sících v jídelně MŠ schválila instalaci slunolamů nad okno jídelny.

• Rada obce schválila podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zaří-
zení v mimořádném termínu-zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní 
škole Březolupy ze stávajících 195 žáků na 225 žáků a zvýšení nejvyššího povoleného 
počtu žáků ve Školní družině Březolupy ze stávajících 30 žáků na 57 žáků od 1.září 
2015.

• Starosta informoval radu o stížnosti na parkování vozidel f. TOMA a zásobovacích 
vozidel u místní pekárny. Rada rozhodla vyzvat opětovně majitele pekárny s žádostí 
o řešení situace. 

Zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta obce
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Společenská kronika
Jubilanti 4 - 6/2015

DUBEN

50 let
Blizňák  Ivo
Dybal Helmut
Křenová Dana

60 let
Kročil Stanislav

65 let
Metelová Alžběta

70 let 
Dobešová Anna
Haluzová Jarmila
Hubáčková Marie
Korábečná Marie
Mojžíšková Vlasta
Ondráš Oldřich

75 let
Bilavčíková Božena

80 let
Janotová  Marie
Kristková Stanislava
Švehla František

KVĚTEN

50 let
Gajdošová Marie
Zábojníková Blanka

60 let
Cahelová Olga
Křen Jiří
Petřík Stanislav

65 let
Jurásková Věra
Šišák Ivan

70 let
Juřenová Marie
Ondrašík Jan

75 let
Gajdůšek Ladislav
Juríčková Anna

ČERVEN 

50 let
Bernatík Radek
Rochovanská Jarmila
Smyčková Marie

60 let
Hoférek Milan
Mašek Jan
Stránská Marie
Šopíková Zdeňka
Tománek Vojtěch

65 let
Řezníček Ladislav

70 let
Hoferek Vladimír
Lišaník Josef
Luběnová Jana

75 let
Zůfalá Anna

80 let
Hubáčková Marie
Kašná Milada
Králíková Anna

Údaje o matrice zpracovala  paní Dana Šohajková, pracovnice OÚ

Nejstarší občankou naší obce je paní Anna Skřehotová,  která oslavila v lednu  letoš-
ního roku  94. narozeniny, nejstaršími muži jsou  pan Vladimír Hoferek a pan František 
Hrabica, kteří ke konci loňského roku oslavili 88 narozeniny.

K 31.12.2014 bylo v naší obci hlášeno  k trvalému pobytu  1698 obyvatel včetně 18 cizinců.
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Narození 2014

Faltýnková  Julie

Gottwald Šimon

Gottwaldová Daniela

Hanáček Nikolas

Hovorka  Lukáš

Hovorka Michal

Hrabicová Julie

Hubáčková Denisa

Juřičková Julie

Křenová Zuzana

Palarčík Tadeáš

Postavová Sára

Sekanina Martin

Stašek Tomáš

Tesař Tobiáš

Vycudilíková  Anna

Úmrtí    2014

Berecka Vlastimil

Bezůšková Anna

Černochová Marie

Díkovský Petr

Dovrtěl František

Fusek  Josef

Fusková Alžběta

Hoferková Marie

Hubáčková Božena

Králík Karel

Majchrák  Ján

Michálková Emilie

Miklová Marie

Mikulková Štěpánka

Mlčková Ludmila

Rozumová  Růžena

Řezníček  Ludvík

Usein  Josef
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Březolupská knihovna
Velikonoční mazanec 
Mazanec odedávna patří k Velikonocům. Je to bochánek vyrobený ze 

sladkého kynutého těsta, které je obdobné těstu na vánočku a zpravidla 
obsahuje: hladkou mouku, cukr, máslo, žloutky z vajíček, droždí, mléko, 
vanilkový cukr, rozinky, mandle, muškátový květ (na rozdíl od vánočky) a citronovou kůru. 

Mazanec byl vítanou velikonoční pochoutkou zvláště pro naše předky, kteří se před Veliko-
nocemi postili nejen od masa, ale mnohdy i od mléka a vajec. Nejstarší české kuchařské předpi-
sy na mazanec pocházejí z 15. a počátku 16. století, kdy některé byly také určené na Velikonoce, 
jinak se pekly i mimo Velikonoce. Do těsta se tehdy nedával cukr, neboť nebyl ještě příliš znám 
a byl drahý, pouze se dávala sladká smetana. Dále pak bílá mouka, kvasnice, vejce a koření (zmi-
ňovány jsou šafrán a hřebíček), případně i sladký tvaroh v majetnějších rodinách.

Dříve záleželo na majetkových poměrech v rodině, jestli budou mít v domácnosti jeden 
velký mazanec, ze kterého dostal každý svůj díl, a nebo jestli se v případě majetnějších rodin 
dostane malý bochánek na každého člena.

Na Velikonoce nesmí mazanec chybět v žádné domácnosti.A tak jsem se rozhodla, že si 
letos upeču mazanec po dlouhé době sama. Při listování v kuchařkách, kterých je v březolupské 
knihovně pěkná řada, jsem objevila recept na „babiččin velikonoční mazanec“. Vyzkoušela jsem 
ho, mazanec se povedl a byl výborný. O recept se podělím…

                                 ____________________________________

Připravíme si: 5 dkg rozinek, špetku soli, špetku citronové kůry, 2 dcl mléka, 3 dkg droždí, 
10 dkg cukru krupice, 3 žloutky, 10 dkg másla, 45 dkg polohrubé mouky

Připravíme kvásek z droždí, trochy vlažného mléka, lžičky mouky a cukru. Necháme vzejít.
Do mísy dáme všechny ingredience, přidáme kvásek a zaděláme těsto. Těsto na mazanec ne-

cháme 2 hodiny kynout. Potom vytvarujeme dva stejně velké bochánky, necháme je na plechu 
vyloženém pečícím papírem ještě aspoň 15 minut kynout. Nakonec mazance potřeme rozšle-
haným vejcem, nůžkami na bocháncích nastřihneme kříž, posypeme mandlemi a dáme péci. 
Mazance pečeme 30 minut při 180 °C.

Babiččin velikonoční mazanec podáváme pocukrovaný.
                                 ____________________________________

V naší  knihovně je opět celá řada nových knih, které si můžete zapůjčit každé úterý a pá-
tek od 15.oo do 18.oo hodin. Které tituly  jsou v knihovně, si můžete zjistit v on-line katalogu, 
který najdete na stránkách  Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana nebo na www.brezolupy.
knihovna.info.

Pokud neovládáte internet, není nic snadnějšího, než naši knihovnu navštívit osobně a z bo-
haté nabídky si určitě vyberete tu, která vás zaujme.

Krásné svátky jara přeje a na setkání s vámi v místní knihovně se těší   
Olga Rosíková
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Březen na našich zahrádkách
V minulém roce přišlo jaro velice brzo, takže koncem února a 

začátkem března byly již záhony osety. Jindy se zase zima protáhne 
až do dubna a proto musíme práce na zahrádce uzpůsobit hlavně 
počasí. Na záhonky bychom měli vysévat, později vysazovat podle plánku, abychom 
dodrželi zásady správného střídání plodin v osevním postupu.  Vsévat můžeme ředk-
vičku, špenát, cibuli, mrkev, petržel, pastinák, černý kořen, hrášek, tedy druhy, které 
klíčí při teplotě 2-5°C a začínají růst při 5°C. Již oseté záhony je vhodné přikrýt netka-
nou textilií, pod kterou je vyšší teplota. Tím dosáhneme ranější sklizně. Vysazujeme 
jarní česnek a ve druhé polovině března i cibuli sazečku. Koncem března i salát a rané 
košťáloviny. Začínáme vysévat rajčata a lilek k předpěstování v kontejnerech. Můžeme 
vysévat i semena bylinek. 

V ovocné zahradě vysazujeme nové stromky a keře. Provedeme řez ostružiníku 
a  maliníku, u kterého odstraníme i loňské odplozené výhony a ponecháme jen silné 
jednoleté výhony. Řez provedeme i u rybízu a angreštu. V tomto období je nejvhodnější 
doba pro řez jádrovin, neboť již pominulo období největších mrazů a můžeme se tak 
pustit do tvarování a průklesu stromů. Odstraňujeme suché, poškozené a nemocné nebo 
jinak zdeformované větve a konkurenční výhony. Je vhodná doba i na přihnojení ovoc-
ných stromků a keřů vyzrálým prosáklým kompostem. Dokončuje se řez vinné révy, 
podle zvoleného pěstitelského tvaru a odrůdy.  Ve sklepích zkontrolujeme uskladněné 
plody zimních jablek. Ta dozrávající zpracováváme a scvrklá a plesnivá vyhazujeme. 

V březnu se již začínají probouzet mnohé trvalky, proto jejich odumřelé stonky 
ostřihneme těsně nad zemí a trvalkový záhon vyhrabeme měkkými plastovými hrá-
běmi, které nepoškodí rašící výhony. Půdu prokypříme a doplníme chybějící substrát. 
Ostříháme vytrvalé okrasné trávy, které zdobily trvalkové záhony i přes zimu. Pokud 
počasí již dovolí, začneme s dělením trvalek. Jarní dělení je ale vhodné jen pro druhy, 
které kvetou pozdě v  létě nebo na podzim. Letničky vyséváme do pařenišť nebo do 
skleníku. Většina semen dobře vzchází při teplotě 18°C  jako aksamitníky, třapatky, 
karafi áty, cínie, krásenky aj. Některé druhy lze koncem března vysévat do volné půdy. 
Jsou to např. okrasné odrůdy máku, měsíček, černucha nebo ostrožky. I dřeviny se již 
plně probouzejí a začínají svůj vegetační cyklus. Začínají kvést taky vřesovištní rostliny. 
U záhonových růží odstraníme hrůbky, které je chránily přes zimu. Potom je radikálně 
seřízneme. Vysazujeme stromy a keře, jak prostokořenné, tak dřeviny s balem. Výho-
dou oproti podzimnímu období je, že můžeme vysazovat i choulostivější druhy, které 
pak mají celé vegetační období na to, aby si dostatečně přivykly na lokalitu. Postaráme 
se i trávník. Odstraníme z něj zbytky listí a prořežeme ho (vertikutace).  Zbavíme se 
tak plstnatosti (mechu), širokolistých plevelů a zlepšíme příjem vody, vzduchu a živin. 
Můžeme množit dřeviny roubováním nebo výsevy. Koncem března lze už vysévat i na 
venkovní záhony. 

Váš přítel Zahrádkář.org
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Z činnosti Základní školy Březolupy

Zimní období školního roku 2014/2015  začalo na naší škole přípravou na vánoční jarmark. 
Žáci vyráběli různé výrobky, pekli perníky, nacvičovali scénky, písničky. To,že všechno zvládli 
velmi dobře ocenila plná hala návštěvníků potleskem. Po vánočních prázdninách, které byly pří-
jemně dlouhé, nastoupilo období  spojené s usilovnější přípravou žáků na vyučování, neboť se 
blížilo klasifi kační období. 

Dne 21. 1. 2015 jsme uzavřeli 1. pololetí školního  roku 2014/2015. 
Práci našich žáků zhodnotili jednotliví učitelé takto:

1.třída-  všichni žáci prospěli se samými jedničkami. 
 Jsou to Batoušková Ema, Blažek Radim, Buchta Tomáš, Čevela Michal, Čejková Kris-

týna, Čiháková Barbora, Gajdošíková Amálie, Hrabcová Michaela, Hubáčková Lucie, 
Hubáčková Veronika,Jančara Radek, Keslerová Sofi e, Lacinová Rozálie, Němec Michal, 
Paĺo Lukáš, Popelková Barbora, Petrželka Vít, Řezníček Tomáš, Soukupová Simona, 
Trucla Lukáš, Vyoral Vincent a Zálešák Matěj

 Průměrná známka třídy je 1,00.
2.třída-  24 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 20 se samými jedničkami – 
 Ambruzová Nicole, Brázdilová Barbora, Hájková Barbora, Harsová Nela, Havrylyk Pet-

ro, Juráková Kateřina, Knot Tomáš, Knotová Alžběta, Miklová Sofi e, Minařík Jan, Pekař 
Martin, Postava Jakub, Sekaninová Markéta, Šišák Daniel, Šišák Jan, Tkadlečková Ana-
stázie, Vrabček Adam,Vyoralová Eliška, 
Yassine Adam a Zapletalová Lucie

 Ostatní vyznamenaní jsou Binar Vojtěch, 
Hubáček David, Jančová Eva a Sukupová 
Marie.

 Průměrná známka třídy je 1,024.
3.třída-  z 22 žáků 20 žáků prospělo s vyzna-

menáním. Se samými jedničkami prospě-
li – Čejková Eliška, Duda Jakub, Gross-
mann Matyáš, Hanáčková Eva,  Kadlčík 
Martin, Kuklová Adéla, Křenová Eva, 
Ondroušek Miroslav, Pektorová Bára,  
Šmíd Patrik, Žaludková Karolína.

 Ostatní vyznamenaní žáci jsou Bilavčík 
Roman, Brázdil Jakub, Gajdůšek Ondřej, 
Holík Nikolas, Mikulcová Nikol, Parač 
Oliver, Řezníček Jaroslav, Trubelíková 
Darina a Balharová Martina. Průměrná 
známka třídy je 1,165.
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4.třída -  z 16 žáků 14 žáků prospělo s vyznamenáním. Samé jedničky měli 4 žáci - Harsa Michal, 
Hovorková Erika, Hubáčková Tereza a Krajčová Barbora.

 Ostatní žáci s vyznamenáním byli Daněk Patrik, Floriánová Kateřina, Fusek Patrik,  Koláček 
Antonín, Mezírka Daniel,  Řezníčková Adéla, Šebestová Hana, Špiller Jakub, Vlčková Veroni-
ka a Zálešáková Eliška. 

 Průměrná známka třídy je 1,277.
5.třída  -  z 26 žáků  23 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho   se samými jedničkami 7 žáků,  

a to Bachan Vojtěch, Gajdůšková Klára, Kročil Martin, Kročilová Natálie, Prokopová Maria-
na, Šimíková Mirka a Slezáková Kristýna.Ostatní vyznamenaní žáci  byli Balšán  Matěj, Baťa 
Denis, Garguláková Julie, Geržová Anna,  Hoferek Tomáš, Kubíčková Klára, Kuklová Klára, 
Marcaník Kryštof,  Novák Daniel, Pektor David, Popelková Kateřina, Řezník Lukáš, Sachr 
Štěpán, Zachovalová Žaneta, Žák Lukáš a Žůrková Eliška.

 Průměrná známka třídy je 1,154.
6. třída – z 19 žáků 9 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami byla Vaculíková 

Anna.  Ostatní vyznamenaní byli Hubáček Pavel, Hoferková Pavlína, Juráková Markéta,Ka-
linová Viktorie, Kolková Lucie, Kovačíková Michaela,  Řezníčková Aneta a Viceník Kryštof.  

 Průměrná známka třídy je 1,558.
7.třída – z 15 žáků mělo  9  žáků vyznamenání, a to : Hromeček Robin, Křůmalová Monika, 

Kuklová Kateřina, Parač Dominik, Pauříková Sára, Petrů Tomáš, Stuchlík Lukáš, Šimíková 
Jana a Žák Martin

 Průměrná známka třídy je 1,476.
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8 .třída – z 20 žáků mělo vyznamenání 5 žáků.  Samé jedničky měly  Juráková Adéla a Vítková 
Eliška. 

 Ostatní vyznamenaní byli Husková Věra, Juráková Lucie a Vyoral Štěpán.
 Průměrná známka třídy je 1,750.
9.třída – z 19 žáků 11 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami prospěli 2 žáci,   

Hubáček Radim a Vaňková Kristýna. Ostatní vyznamenaní byli Bartoš Otto, Baťa Filip, Bi-
lavčíková Zuzana, Blizňáková Michaela, Mikulincová Monika,  Říha Radim, Soukup Ondřej, 
Stuchlíková Veronika a Zábojník Martin.

 Průměrná známka třídy je 1,474.
Tabulka studijních výsledků žáků v 1.pololetí školního roku 2014/2015

Třída
Počet  

žáků ve 
třídě

Prospělo 
s vyznamenáním

Prospělo 
se samými 
jedničkami 

Prospělo Neprospělo Průměr

1. 22 22 22 0 0 1,000
2. 24 24 20 0 0 1,024
3. 22 20 11 2 0 1,165
4. 16 14  4 2 0 1,277
5. 26 23  7 3 0 1,154

110 103 64 7 0 1,124
6. 19 9   1 10 0 1,558
7. 15 9   0 6 0 1,476
8. 20  5   2 13 2 1,750
9. 19 11   2 8 0 1,474

73 34 5 37 2 1,5645
183 137 69 43 2 1,344
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Zimní období bylo spojeno také s olympiádami z jednotlivých předmětů. Žáci naší školy se zapo-
jili do olympiády z českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a matematiky.
V prosinci proběhla olympiáda z dějepisu. Olympiády se zúčastnilo 9 žáků 8. a 9. očníku. Do 
okresního kola postoupil Martin Zábojník.
V prosinci proběhla olympiáda z českého jazyka. Olympiády se zúčastnilo 21žáků 8. a  9.ročníku. 
Do okresního kola postoupili Hubáček Radim, který skončil ve školním kole na 1.místě a Vaňko-
vá Kristýna, která skončila ve školním kole na 2.místě.
Okresního kola olympiády z anglického jazyka  se zúčastnila Bilavčíková Zuzana.
Okresního kola olympiády ze zeměpisu se zúčastnily Vaculíková Anna, Kuklová Kateřina, 
Juráková Adéla.
Žáci 2.,5. a 8. ročníku vyslechli preventivní program Policie ČR. 
Žáci 2.ročníku měli téma  Policista je náš kamarád, žáci 5.ročníku téma Bezpečné chování a žáci 
8.ročníku Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži. 
Všichni žáci školy se zúčastnili preventivních programů Etické výchovy.
Z výtvarných dílniček se uskutečnila výroba Valentýnských srdíček.
Chlapci i děvčata 2.stupně se zúčastnili fl orbalového turnaje v Bílovicích.
Žáci 1.stupně se zúčastnili scénické četby Čarodějnice autora Roalda Dahla v podání herců Slo-
váckého divadla. Kromě zážitku si děti odnesly i inspiraci pro vytvoření vlastního scénického 
čtení z kterékoliv jejich oblíbené knihy.
Chlapci a děvčata 7. až  9 ročníku v počtu devíti párů vystoupili s polonézou na tanečním večírku 
pro rodiče.
Žáci 2.,3.třídy koncem ledna ukončili plavecký výcvikový kurz v Uherském Hradišti.
4.února proběhlo přijímání žáků k základnímu vzdělávání. K zápisu přišlo se svými rodiči 30 dětí 
z Březolup, Svárova a Šarov. 26 dětí bylo přijato, u 4 dětí je přerušeno řízení, pravděpodobně jejich 
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rodiče přistoupí k odkladu povinné školní docházky.
Žáci 7.  a 8. ročníku a 6 zájemců 9.ročníku strávili týden na horách v Branné v Jeseníkách. Někteří 
se s lyžováním seznamovali, jiní se zdokonalovali. Celý den pobývali na čerstvém vzduchu se  
svými kamarády. Večer strávili u společenských her , bowlingu nebo ve wellness centru. 

Zpracovala Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka ZŠ

Ve čtvrtek 26. února 2015 se v naší školní družině uskutečnil maškarní karneval. Akce začala 
ve 13,00 hodin, kdy už všechny děti byly přichystané ve svých kostýmech a netrpělivě čekaly, co 
se bude dít. Porota, ve složení paní vychovatelky, Štěpána Binara a Žanety Zachovalové, tak měla 
nelehký úkol – určit tři nejlepší účastníky karnevalu. Soutěžilo se ve třech disciplínách. V první 
disciplíně se nám nejdříve všechny masky představily, ve druhé ukázaly, co umí nebo čím jsou 
zajímavé a ve třetí společně zatančily. Rozhodování nebylo jednoduché, protože určit mezi tolika 
krásnými kostýmy a maskami tři nejlepší, byl opravdu nelehký úkol. Nakonec se nám to společ-
nými silami podařilo a první tři výherci si odnesli sladké odměny. Protože se ale snažili všichni 
a každá snaha by se měla ocenit, rozhodli jsme se odměnit i zbývající členy karnevalu. V očích dětí 
bylo vidět, že se jim karneval velice líbil, a proto se už těšíme na uskutečnění karnevalu příštího.

Petra Velísková – vychovatelka ŠD

Karneval
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Informace pro život VII.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště - informace pro zopakování.

Jak správně postupovat při opuštění  domácnosti/objektu při evakuaci?

Krátkodobé opuštění domácnosti/objektu: [1]

Pokud lze předpokládat, že se budete moci vrátit do svého domova / objektu již za něko-
lik hodin, postupujte takto:

- vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu,
- elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
- uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),
- vypněte topení (plynový kotel),
- zhasněte před odchodem všechna světla,
- vezměte s sebou i svá domácí zvířata,
- uzamkněte byt / kancelář,
- ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
- opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Dlouhodobé opuštění domácnosti/objektu: [1]

Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, 
postupujte tak, jak je uvedeno v předchozím textu.

Mimo to, ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte:
- hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny),
- na vchodové dveře bytu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval 
a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy 
hodláte pobývat mimo ofi ciální místa, určená k nouzovému ubytování evaku-
ovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Při opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí 
a po opuštění budovy se shromážděte na místě, určeném k evidenci evakuovaných. Je 
nezbytné se zaevidovat, aby záchranáři při případné havárii po Vás nepátrali zbytečně 
v troskách budovy.

Nemějte strach o Vaši domácnost, evakuovaná oblast bude hlídána policií či armádou 
a nepovolané osoby nebudou do této oblasti vpuštěny.

Odkaz: [1] http://www.fi rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-postupovat-pri-evakuaci
OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

Celkem vykoledováno:  2 198 100 Kč !!!  Děkujeme Vám!
Děkujeme všem za fi nanční pomoc, která bude použita na přímou pomoc občanům 

v  nouzi na Uherskohradišťsku a na sociální a zdravotní projekty Oblastní charity Uher-
ské Hradiště (především na provoz Chráněného bydlení Ulita pro osoby se zdravotním 
postižením na Velehradské třídě).                                                 

Ing. Jiří Jakeš - ředitel

Obec částka
Babice 40 379 Kč
Bílovice 53 316 Kč
Boršice u Blatnice 30 650 Kč
Boršice 74 158 Kč
Břestek 21 380 Kč
Březolupy 49 242 Kč
Buchlovice 77 667 Kč
Hluk 145 638 Kč
Hostějov 5 178 Kč
Huštěnovice 23 115 Kč
Jalubí 38 178 Kč
Jankovice 11 243 Kč
Kněžpole 36 541 Kč
Kostelany nad Moravou 27 385 Kč
Košíky 9 789 Kč
Kudlovice 26 683 Kč
Kunovice 154 339 Kč
Medlovice 12 868 Kč
Mistřice 34 836 Kč
Modrá 24 610 Kč
Nedachlebice 28 912 Kč
Nedakonice 53 530 Kč
Ořechov 22 883 Kč
Ostrožská Lhota 38 000 Kč
Ostrožská Nová Ves 73 322 Kč

Osvětimany 20 392 Kč
Podolí 23 778 Kč
Polešovice 49 840 Kč
Popovice 26 620 Kč
Salaš 8 158 Kč
Staré Hutě 4 595 Kč
Staré Město 155 147 Kč
Stříbrnice 10 973 Kč
Sušice 15 901 Kč
Svárov 8 560 Kč
Topolná 44 016 Kč
Traplice 21 755 Kč
Tučapy 7 807 Kč
Tupesy 36 578 Kč
Uherské Hradiště - město 313 197 Kč
Uherské Hradiště - Jarošov 40 473 Kč
Uherské Hradiště - Míkovice 23 080 Kč
Uherské Hradiště - Sady 31 456 Kč
Uherské Hradiště - Vésky 14 793 Kč
Uherský Ostroh 114 088 Kč
Újezdec u Osvětiman 9 781 Kč
Vážany 13 911 Kč
Velehrad 35 712 Kč
Zlámanec 11 014 Kč
Zlechov 42 543 Kč

generální partner www.trikralovasbirka.cz
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Tříkrálová sbírka v obci Březolupy
I letos k nám přišli Tři králové. S pokladničkami oblastní charity obešli obec a vykoledo-

vali u vás občanů opravdu úctyhodnou sumu, která pomůže potřebným. Letošní výsledek 
sbírky nás velmi mile překvapil a všem, kteří na tuto sbírku, byť i malou sumou, přispěli, 
velmi děkujeme. 

Po sečtení výtěžků ze všech sedmi pokladniček, které byly v Březolupech v oběhu, bylo 
zjištěno, že se vykoledovalo celkem: 49.242,- Kč. Peníze byly bezprostředně předány Ob-
lastní charitě v Uherském Hradišti.

Opět nám dovolte touto cestou poděkovat všem koledníkům, kteří se na letošní sbírce 
v Březolupech podíleli. Ještě jednou děkujeme i všem, kteří na sbírku přispěli.

Zde uvádíme pro srovnání výsledky Tříkrálové sbírky od roku 2010 za obec Březolupy.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
38.158,- 40.313,- 44.341,- 40.693,- 43.868,- 49.242,-

Pokud jste neměli možnost přispět na Tříkrálovou sbírku, případně chcete-li pomáhat 
i během roku, jednou z možností jak přispět je i tzv. dárcovská SMS.

Zašlete SMS zprávu ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, 
na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč. Více o tom jak přispět na www.trikralovasbirka.cz. 

Za Obecní úřad Březolupy ještě jednou všem děkujeme.

Letošní březolupští Tři králové ze Zápolí.
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II. SVĚTOVÁ VÁLKA SKONČILA PŘED  7O lety.
V letošním roce budeme vzpomínat na tuto událost různými shromážděními 

a vzpomínkovými akcemi. Pamětníci těchto událostí postupně vymírají a mladá 
generace má jen kusé informace z knih nebo hodin dějepisu. Jsou to jen nepatrné 
zlomky tragedie, která poznamenala statisíce rodin. Snad  stojí za to, zastavit se 
před renovovanými pomníky obětem  I. a II . světové války a vzdát mrtvým úctu, 
tichou vzpomínku a poděkování. I oni byli mladí, měli své rodiny, děti a toužili žít 
se svými příbuznými a přesto neváhali položit svůj život za svobodu, které se již 
nedožili.

Pár skutečností z knihy „Uherskohradišťsko proti fašismu“ jsem vybrala pro 
připomenutí. TRAGEDIE v lesích v okolí Salaše v předvečer konce války. Protipar-
tyzánské komando dne 29.4.1945 tam zastřelilo 20 obyvatel vesměs členů party-
zánského oddílu OLGA. Jejich věk byl v rozmezí od 18 do 40 let. Jen 2 z partyzánů 
byli starší. Vzpomínaná tragedie je symbolem zrady, která ji předcházela.

Za pomoc a skrývání parašutisty Lukaštíka původem z Popovic, bylo popra-
veno 31 obyvatel převážně z obce Jankovice na uherskohradišťsku. Poprava byla 
uskutečněna 30.6.1943 ve Vídni. Parašutista se sám zastřelil při obklíčení gestapem 
8.5.1943. Bylo mu 22 let. Nechávám Vám na zvážení, zda jeden život, byť odbojáře, 
vyváží životy 3l obyvatel, kteří svou nezištnou pomocí si díky zradě  „podepsali 
rozsudek smrti!“

4 obyvatelé Velehradu položili svůj život za pomoc parašutistovi Cupalovi. Dva 
z nich se při obkličování otrávili, aby se vyhnuli mučení a výslechů na gestapu, 
dvě ženy byly popraveny s občany z Jankovic 30.6.1943 ve Vídni. Parašutista Cupal 
Ludvík byl zastřelen gestapem 15.1.1943. ve věku 38 let.

Z našeho regionu padlo v bojích proti fašismu 13 letců. Byli to mladí muži, kteří 
měli svá zaměstnání a prošli výcvikem létání na bojových letounech. Všem bylo 
méně  než 30 let  a dva z nich byli studenti ve věku 21 a 22 let .

Nelze nevzpomenout množství intelektuálů padlých za účast v odboji. Bylo to 
58 učitelů a řídících učitelů, tedy ředitelů našich škol, popravených v Breslau, Brně, 
Wohlau, Mauthausenu, na Mírově, Brisu a Gelvavi. Pět knězů bylo popraveno za 
účast v odboji v  koncentračních táborech Osvětim, Dachau a v Praze. 8 lékařů 
bylo popraveno za účast v odboji nebo ošetření zraněného parašutisty či partyzá-
na. Z tohoto počtu byli dva z naší obce. MUDr. Maňásek ve věku 45 let na Mírově 
10.6.1943. a MUDr. Václavík ve věku 49 let 24.10.1942 v  Mauthausenu.

Rovněž 10 právníků a soudců bylo z našeho regionu popraveno.
Z naší vesnice bylo popraveno 7 občanů. Mimo dva výše jmenované lékaře to 

byl Josef Horák-domkař ve věku 57 let, Kadlec  František-stolář v Osvětimi ve věku 
40 let, Kovář  František-kovář ve věku 36 let v Osvětimi, Křen Ludvík-starosta obce 
ve věku 44 let a paní Irma Špundová-obchodnice, židovské národnosti.

Zamysleme se na chvíli po přečtení těchto řádků nad tím, kolik občanů z naše-
ho regionu dokázalo obětovat za svobodu to nejcenější a to svůj ŽIVOT. Neváhali 
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pomoci tam, kde jejich pomoc byla potřebná. Nedopusťme, aby se jejich hrdinství 
vytrácelo z našich pamětí a poznatků mladé generace! Jejich oběť nebyla zbytečná 
a proto nesmí být zapomenuta. Nestačí jejich jména vytesat do mohyl a ozdobit 
zlatým písmem, ale je třeba vytesat do našich srdcí. Jejich oběť připomínat mladé 
generaci, aby byla stále živým mementem pro nás i pro naši budoucnost!

Závěrem přikládám malou osobní vzpomínku z r.1958, kdy jsem  se školním 
výletem navštívila koncentrační tábor  OSVĚTIM  v Polsku. Smutná vzpomínka 
mne bude provázet celý život. Obrovské hromady dětských botiček, brýlí, dřevě-
ných protéz rukou a nohou.Velké haldy vlasů černých i šedin, celé upletené copy. 
To všechno se přidávalo ke tkaní textilií. Byl tam štůček látky a za jeho okrajem 
světlo žárovky ukázalo spousty vlasů, které tkací stroj nezpracoval. V dřevěných 
barácích holé palandy hustě vedle sebe a jedinou přikrývkou byl cár staré deky, 
kterou bychom doma nepřikryli ani dobytek. Vyhaslé pece krematoria stále čpěly  
pachem spálených těl. Tento pach byl cítit v celém táboře i po  l3 letech od konce 
války... . I tato vzpomínka je částí válečné tragedie.

Vám všem, kteří jste obětovali své životy za naši svobodu patří vděk, úcta 
a láska všech generací.   

MUDr. Anna Otrhálková

TSS Pohoda Březolupy pořádá 
v neděli 17. května 2015 

již 15. ročník putovní

VEŘEJNÉ PŘEHLÍDKY 
PÓDIOVÝCH SKLADEB.

Začátek  ve 14:30 hodin v hale.
V programu vystoupí především děti a mládež 

z obcí Regionu Za Moravú.
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do 
sběrných nádob, aby nezamořily životní 
prostředí

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, před-
stavují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí 
ročně skončí na skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do 

koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úspor-
né zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale ob-
sahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a 
spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale 
doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k od-
borné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKO-
LAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen svě-
telné zdroje, ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do 
sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunál-
ního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj 
Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se 
rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou 
soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do 

takzvaných malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1700 a každý 
rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě fi rem. Více infor-
mací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.
ekolamp.cz.

 Obec Březolupy má malou sběrnou nádobu umístěnou ve sběrném dvoře. 
Sběrný dvůr, který se v Březolupech nachází, v areálu Podzámčí čp. 91, je otevřen 

každou sobotu od 8.00 do 11.00 hodin. V letním období i ve středu od 15.00 do 18.00 
hodin. Sběrný dvůr je dostupný všem místním občanům resp. poplatníkům místního 
poplatku „za odpad“. 
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Paní kuchařky ve školní kuchyni se po více než 12-ti letech dočkaly nové myčky nádobí. Tak snad 
jim zase nějaký ten rok  vydrží a pomůže v jejich náročné práci. Pro letošek se bude myčka pořizovat 
i v kuchyni mateřské školy.

Po delší době se podařilo dát dohromady partu ledařů, kteří se letos „brigádnicky“ postarali o pří-
pravu a úpravu ledové plochy na kluzišti pro sebe i ostatní děti. Bohužel si ho pak moc neužili, pro-
tože příroda byla proti nám. I tak jim i touto cestou za jejich aktivitu děkujeme, snad byli spokojeni 
i oni.
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Humanitární sklad Oblastní charity 
v Uherském Hradišti

Oblastní charita v Uherském Hradišti nabízí pomoc potřebným občanům.  Tito obča-
né mohou nalézt pomoc v Humanitárním skladu na adrese ROSTISLAVOVA ULICE 488 
v Uherském Hradišti. 

A co sklad nabízí? Čisté oblečení, dále lůžkoviny, přikrývky, ručníky, utěrky, zachova-
lé látky a kvalitní kuchyňské nádobí, hrnky, skleničky, talíře, příbory, hrnce atd. 

OTEVÍRACÍ DOBA HUMANITÁRNÍHO SKLADU JE OD 14.00 DO 17.00 HODIN
Pondělí 13. 4. 2015 - z důvodu velikonočního po
Pondělí 4. 5. 2015
Pondělí 1. 6. 2015
Pondělí 13. 7. 2015 - z důvodu st. svátku po

Naopak lidé, kteří chtějí pomoci potřebným, mohou ve stejnou dobu otevření skla-
du přinést lůžkoviny, přikrývky, ručníky, utěrky, zachovalé látky, čisté oblečení nebo 
kvalitní kuchyňské nádobí, hrnky, skleničky, talíře, příbory, hrnce apod. Vše je možné 
přinést do Humanitárního skladu na Rostislavově ulici v Uherském Hradišti, vždy prv-
ní pondělí v měsíci jak je uvedeno výše.

Na základě dohody místních spolků, využívajících příjezdovou komunikaci  do Chrátek, za podpo-
ry obce Březolupy, proběhly již celkem tři brigády. Brigádníkům z řad střeleckého klubu, kynologů 
a také ORCHISu za jejich aktivitu děkujeme. 
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Z oddílu kopané - přípravka
Dne 24.1.2015 se ve sportovní hale v Březolupech uskutečnil již 4. ročník turnaje přípravek, což 

jsou holky a kluci ročníku 2004 a mladší. Turnaje se zúčastnily týmy Březolup, Lhoty u Malenovic, 
Topolné a Mařatic. Hlavním sponzorem turnaje byla fi rma POEX, jejíž výrobky asi všichni znáte, 
dále pak TJ Sokol Březolupy a fi rma RAVIRA Kněžpole, obchodující s náhradními díly na auta.

V 8,00 hodin byl turnaj zahájen a rozlosován. Utkání stíhalo utkání. Všechny týmy předváděly 
velmi kvalitní výkony a poprávu museli být trenéři pyšní na to, co v tomto věku kluci umí. Ani 
diváci nezůstali pozadu a často kluky odměňovali potleskem. Po ukončení turnaje a sečtení výsled-
ků se vítězem turnaje stal domácí tým Březolup. Všechny týmy obdržely poháry, dárkové balíčky, 
diplomy.

V průběhu turnaje  se o občerstvení hráčů staraly maminky našich kluků. Tady musím kon-
statovat, že zázemí turnaje pro asi 60 hráčů fungovalo perfektně a tímto jim patří velký dík. Dalším 
kladem turnaje bylo to, že nedošlo ke zranění a drobné fauly jsou součástí hry. Poděkovat je třeba 
všem sponzorům. Za jejich peníze se koupily dárky pro začínající fotbalisty. Tím určitě udělali ra-
dost sobě i klukům. Proto ještě jednou díky a věřím, že  turnaj podpoříte i příští rok.

Protože  přípravka trénuje pravidelně celou zimu, a to ve středu od 16 do 18 hodin a pokud je 
to možné tak se účastní i jiných  turnajů. Dne 31.1. jsme byli pozváni na turnaj do Uh. Hradiště. 
Všichni hráči byli seznámeni s tím, že v sobotu 
ve 12,00 hodin odjíždíme na turnaj. Dále pak 
obdrželi rodiče kluků SMS s tím, aby poslali 
zprávu abych měl přehled, kdo je nemocen. 
Bohužel některým rodičům je to úplně fuk, že 
se Březolupy závazně přihlásily na turnaj a v 
podstatě je ani moc nezajímá sportovní činnost 
jejich dětí. Uvědomte si, že ne nadarmo se říká, 
že ve zdravém  těle zdravý duch. K tomu ten 
sport velmi pomáhá. Toto je jen má rada pro 
rodiče.

K turnaji v Uh. Hradišti musím napsat ně-
kolik vět. Napřed jsme váhali, zda pojedeme. 
Bylo nás sedm, takže na střídání jsme měli jen jednoho hráče. Sestava týmu: Ondroušek, Bilavčík, 
Duda, Řezníček, Hoferek, Michálek, Postava. Naše ambice na umístnění nebyly nijak vysoké. Hlav-
ně nebýt poslední. Turnaje se účastnily týmy Mařatice, Buchlovice, Babice, Vlčnov. Došlo k mému 
velkému překvapení, když hned v prvním zápase jsme s přehledem porazili Buchlovice 6:0, Babice 
2:0, Vlčnov 5:0 a remizovali s Mařaticemi 2:2. Turnaj jsme suverénně vyhráli ( viz foto ). Ve čtyřech 
zápasech jsme obdrželi jen dvě branky. Navíc Tomáš Hoferek byl vyhlášen nejlepším hráčem tur-
naje. Já však musím pochválit celý tým za předvedený výkon a za nezměrnou bojovnost, protože 
na střídání jsme měli jen jednoho hráče a tak si kluci sáhli ve čtyřech zápasech až na dno svých sil. 
Takže kluci, paráda. Na závěr je třeba konstatovat, že i rodiče  byli hrdí na své kluky, tím jim naši 
mladí fotbalisté udělali největší radost. 

                              Trenér přípravky Hoférek František
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 Košt slivovice v Březolupech
Košt proběhl 7. 3. 2015 v návaznosti na výroční schůzi zahrádkářů. Sešlo se 26 vzor-

ků výborné chuti a pětičlenná porota měla co dělat, aby zodpovědně vybrala 3 nejlep-
ší. Nakonec získaly nejvíc bodů vzorky vypálené v naší pálenici:  Jiří Vyoral (1. místo),  
Jan Hubáček (2. ) a Jaroslav Ondráš (3.).

Košt nebyl velký svým rozsahem, ale všechny přítomné potěšila kvalita všech vzorků. 
Většinu dodali naši spoluobčané z Březolup, ale byly tu vzorky i z Bílovic, Nedakonic 
a Uh. Hradiště. Chtěli bychom z této akce udělat tradici a věříme, že se tak i stane.

Děkujeme všem, kteří nám věnovali vzorky a už se těšíme na příští ročník. 
ČZS ZO Březolupy

Vánoční atmosféru v naší obci vhodně zpestřila a doplnila výstava „Tvoření  -života koření“, 
kterou   na zahrádkářském domě zorganizovali naši zahrádkáři ve spolupráci s DDM Astra Zlín. 
Děkujeme.

Uvidíme jestli se našim zahrádkářům podaří založit tradici. Každopádně 7.března 2015 byl  první 
kámen „kvalitně“ založen.
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ZUMBASTARS BŘEZOLUPY
Na začátku školního roku se v Březolupech otevřel nový taneční kroužek Zumba pro 

děti.  Tento kroužek je otevřen pro děti ve věku od 3 do 11 let a pravidelně se setkává-
me každé pondělí od 17:00 a to na místní pálenici. Děti, který tento kroužek pravidelně 
navštěvují, se zde naučily nové druhy tanců, jako je například cha-cha, salza, bachata 
a mnoho dalších. V průběhu prosince děti napadlo, že bychom se mohli nějakého vy-
stoupení zúčastnit. Na konci prosince jsme začali trénovat skladbu na vystoupení, která 
se postupně zdokonalovala a byla stále lepší. Děti jsou opravdu šikovné a je radost s nimi 
tancovat :) Naši skladbu s názvem ZUMBAČKY jsme předvedli na sobotním vystoupení 
dne 7. 3. 2015 na soutěži Tancer cup ve Zlíně. Vystoupení se dětem opravdu povedlo 
a proto bych všem chtěla poděkovat za účast. Děkuji všem, kteří se na soutěži podíleli 
a hlavně i rodičům za jejich podporu. Proto se už teď všichni těšíme na další vystoupení, 
které se bude konat v Březolupech.

Vedoucí Zumbastars Jitka Kavková
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Možná nevíte ...

AKCE JARNÍ ÚKLID ve sběrném dvoře proběhne v týdnu 23.03. -  27.03. 2015.  
V  tomto týdnu bude ve sběrném dvoře otevřeno denně od 15.00 do 17.00 hodin. 
PO AKCI „JARNÍ ÚKLID“ NASTÁVÁ LETNÍ PROVOZ!! 

Připomínáme, že v letním období je sběrný dvůr otevřen i každou 
středu  15.00 - 17.30  hod.

Po ukončení sběrného dvoru lze bezplatně, po předchozí domluvě s obsluhou sběrného 
dvoru a za příznivého počasí v čase 17.30 – 18.00 hod, využít možnosti odložení stavební 
suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně na skládku resp. komunitní kompostoviště.

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 v odpoledních hodinách proběhne, v rámci oslav 70. výročí 
osvobození naší obce, slavnostní pokládání věnců k památníkům obětem I. a II. světové války.

Klub českých turistů, Chřibský lenochod Březolupy opět srdečně zve na dvě tradiční 
turistické akce, tak nezapomeňte a pojďte s námi na výšlap.

08.05.2015 Setkání u kameňa – na hranici obcí Komárov, Topolná a Březolupy   
05.07.2015 Pochod za živou vodou do Luhačovic (17 km)
Podrobnosti k oběma akcím budou včas zveřejněny obvyklým způsobem (rozhlas, 

plakáty, obecní webové stránky). Věříme, že se počasí vydaří a na výšlap vyrazíme 
opět v hojném počtu. Těšíme se na vás. Plán akcí turistů na rok 2015 naleznete na 
www.brezolupy.cz. 

Klub důchodců zve spoluobčany na zájezd do Luhačovic na tradiční OTVÍRÁNÍ 
PRAMENŮ V LUHAČOVICÍCH. Zájezd se uskuteční v neděli 10. května 2015 a pojede 
se zvláštním autobusem ze zastávky od zámku v 9.30 hodin. Cena zájezdu je 100,- Kč 
a platí se ihned po přihlášení.

Zájemci se mohou hlásit u:  paní Jarmily Novákové, tel. 776 122 457 nebo paní Ludmily 
Zůfalé, tel. 725 149 638. Srdečně zveme nejen seniory na nedělní výlet do lázeňského 
města Luhačovice.

Jarní MOTO BURZA v Březolupech se uskuteční v sobotu 16.5.2015 na plochodrážním stadionu.

Letošní termín pouti je už znám. Březolupská pouť se uskuteční v neděli 16.8.2015.

Zastupitelstvo obce Březolupy dne 11.2.2015 schválilo, mimo jiné,  rozpočet obce pro 
rok 2015, a to v následující podobě: 

PŘÍJMY 25,834 mil. Kč, VÝDAJE -35,015 mil. Kč, SCHODEK ROZPOČTU 
-9,181 mil. Kč a FINANCOVÁNÍ 9,181 mil. Kč. 

Na fi nancování bude použit zůstatek na obecních účtech z konce minulého roku. Po-
drobněji na www.brezolupy.cz .
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Úspěšný loňský rok  březolupští střelci ukončili žákovským závodem Vánoční kapřík, který se usku-
tečnil 17. prosince 2014 ve víceúčelové hale v Březolupech. Hlavní cenou byli živí kapříci, které 
si zaslouženě odvezli vítězové z Nivnice a Uherského Ostrohu

Po osmnácté se uskutečnil štěpánský fotbalový turnaj „O pohár starosty obce“.  Letošním vítězem  
se stalo Dynamo Chmatov, nejlepším střelcem pak Petr Michálek. Blahopřejeme.
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Ony celé v bílém, oni celí v černém … . Ne, to není  žádná hromadná svatba, to jen naši deváťáci 
nacvičili pod vedením paní učitelky Hany Stie glerové polonézu a okořenili s ní 17. ledna 2015 Ples 
rodičů a přátel naší ZŠ.  Poznáte je?

Zdá se, že Fašank se v Březolupech už zabydlel. Na večerní zábavě, všem dobře naladěným,  hrála 
kapela Na.ex.


