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Březolupský zpravodaj 

Stručná historie rodu rytířů z Holle 
na panství Březolupy

Statek Březolupy (březolupské panství) získal Jan Jindřich, rytíř z Holle, se svou ženou 
Annou dne 19. února 1804 koupí od Františka Antonína a Jana Josefa z Khewenhülleru.

Jeho rod nebyl nikterak starobylý, obdržel inkolát, tj. šlechtické obyvatelské právo a ry-
tířství, na Moravě až v roce 1792. Toto povýšení získal otec Jana Jindřicha, Heinrich Holle 
(nar. 1734) za zásluhy při doktorské službě v Rakouské císařské armádě. Jeho manželkou byla 
Rozalie, rozená Gezek von Rittersfeld. 

Jan Jindřich (pán na Březolupech) se narodil okolo roku 1769 na neznámém místě při 
otcově službě v armádě, a tudíž je téměř nemožné vypátrat jeho přesné místo narození. Zcela 
jistě však používal, jako většina panstva, německého jména Johan Heinrich von Holle. Vy-
studoval práva a stal se koncipistou u moravsko-slezského gubernia. Oženil se s Annou von 
Freiberg a postupně vlastnili krátce v letech 1799 – 1801 statek Miroslavské Knínice ve Znoj-
emském kraji a 1800 – 1804 Českou Olešnou v kraji Jihlavském. Dne 25. září 1801 se dočkal 
povýšení do rytířského stavu a polepšení erbu. pokračování na s. 13
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Březolupští na letošních Slavnostech vína v Uherském Hradišti 12.09.2015.

Marie a Rudolf Michalíkovi oslavili 60 let společné cesty životem. Blahopřejeme.
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Slovo na úvod
Toto vydání Březolupského zpravodaje s pořadovým číslem 83, které právě čtete, nebude 

pro vás nejspíš ničím extra mimořádné. Předpokládám, že zde obdobně jako v předcházejí-
cích číslech zjistíte praktické informace k nadcházejícímu čtvrtletí, dozvíte se zde, co je nové-
ho na poli obce, ale také třeba u místních spolků apod.

Ale nebude to úplně tak pravda, přece jenom je toto číslo něčím výjimečné. Toto číslo totiž 
vzniklo jako první pod taktovkou nového „šéfredaktora“, nebo lépe řečeno „šéfredaktorky“, 
kterou se stala zastupitelka a paní učitelka Mgr. Věra Polášková. Věrka se totiž na základě mojí 
výzvy dobrovolně k této činnosti přihlásila a já jí za to i touto cestou děkuji. Doufám, že ji tato 
nová výzva naplní a se svými úkoly se, jak u tohoto čísla, tak i čísel příštích, vypořádá se ctí.

Mně se tímto, jako bývalému šéfredaktorovi, který řídil vydávání Březolupského zpravo-
daje posledních 66 čísel (první z března 1999 pod pořadovým číslem 17), uvolní „ruce“ k pl-
nění jiných úkolů, které jsou s mojí funkcí spojeny, případně nepohrdnu ani volným časem 
pro rodinu či odpočinek. 

Samozřejmě se budu kolem zpravodaje „motat“ i nadále, např. jako autor článků, výběru 
fotografi í spjatých s investičními či jinými obecními akcemi a jako jeden z radních se budu 
podílet na kontrole zpravodaje před tiskem. Úplnou samozřejmostí je také má pomocná ruka 
nové šéfredaktorce, především pro první čísla, pokud tedy bude potřeba. 

Jenom pro zajímavost uvedu, že mimo čas věnovaný každému z článků svým autorem, 
mimo kontrolu členy redakční rady (především ČJ, ale mnohdy i obsahovou či věcnou z pře-
klepů či mylných informací apod.) je potřebný čistý čas věnovaný šéfredaktorem každému 
z čísel v oblasti a po zapracování asi 10, většinou víkendových či odpoledních hodin.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem autorům, kteří se spolu se mnou podíleli 
na podobě obecního zpravodaje za posledních více než 15 let. Děkuji fotografům za jejich fo-
tografi e, v čele se zesnulým fotografem naší obce, panem Františkem Staškem a jeho vnukem 
Markem Michalíkem, redakční radě tvořené úřednicemi obecního úřadu, paní Šohajkové 
a slečně Urbancové, ale také našim radním obce, kteří se na kontrole před tiskem podílejí také. 

Nesmím s poděkováním zapomenout ani na naše prodejce či inzerenty a věřím, že všichni 
jmenovaní svou přízeň zachovají i šéfredaktorce nové. Co se týká termínů vydání, resp. uzá-
věrek jednotlivých čísel, způsobu odevzdání příspěvků a prodeje zpravodaje - nic se nemění. 
I nadále, prosím, posílejte své příspěvky na Obecní úřad Březolupy (obec@brezolupy.cz).

Úplně na závěr bych chtěl poděkovat všem čtenářům, kteří náš Březolupský zpravodaj 
četli, čtou a pevně věřím, že i budou číst a nové paní „šéfredaktorce“ Věrce Poláškové přeji, ať 
se jí práce nad Březolupským zpravodajem daří a baví ji.

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 vydavatele – 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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Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 24. 6. a 22. 7. 2015
Zastupitelstvo schválilo: 
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2014 a to s výrokem bez výhrad.
• Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2014.
• Rozdělení resp. přidělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace - Zá-

kladní škola a Mateřská škola Březolupy za rok 2014 v celé jeho výši tj. 329.506,41 
Kč do jejího Fondu rezervního, dále schvaluje převedení částky 500.000,- Kč z Fon-
du rezervního ZŠ do Fondu investičního ZŠ a  také schvaluje nařízení odvodu 
500.000,- Kč z Fondu investičního ZŠ zřizovateli do jeho rozpočtu a to nejpozději 
do 31. 7.2015.

• Kácení stromu (kaštanu) při místní komunikaci Pod kaštany u  mostu a  dětského 
hřiště (dle pasportu zeleně strom č. 111 v lokalitě před OD COOP Jednota).

• Smlouvu o dílo pro realizaci akce „Rekonstrukce místní komunikace a kanalizace 
Žleby, Březolupy“.

• Smlouvu o dílo pro realizaci akce „Revitalizace centra obce Březolupy – III.etapa“. 
• Kupní smlouvu na pořízení techniky v rámci akce „Zavedení separace a svozu bio-

odpadů v obci Březolupy“.
• Úpravy pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce (na výstavbu či rekonstruk-

ci rodinného domu, na rekonstrukci chodníku, ...). 
• Zařazení plánované novostavby v proluce na pozemcích p.č. 258/2, 258/3 a 3643 k.ú. 

Březolupy do Seznamu podpořitelných nemovitostí.
• Záměr na dotační akci „Energetické úspory na zámku“.
• Výprosu části pozemku p.č. 3552/1 k.ú. Březolupy včetně jeho oplocení, tj. části bý-

valého mlýnského náhonu podél pozemku  p.č. 2389/3 a 2389/10, o výměře max. 550 
m2 a to manželům Vojtěškovým.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpoč-
tové opatření č. 03/2015  a č. 04/2015. 

• Snížení minimální výše úrokové sazby, na předcházejícím zasedání zastupitelstva 
schváleném prodloužení uložení fi nancí z ročního termínovaného vkladu u banky 
J&T ve výši 1.010.000,- Kč, s datem ukončení 23. 6. 2015 u banky J&T o další 3 mě-
síce a to formou „Vkladu s 3 měsíční výpovědní lhůtou“ z 1,2% na 1,0%.

• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 5/2015 zachycující rozhodnutí zastu-
pitelstva z předcházejících či dnešního zasedání s ohledem např. na výsledky výběro-
vých řízení, sdělení dotačních zdrojů či předjednání rady obce apod.

• Změnu č. 1 územního plánu Březolupy.
• Uznání vlastnického práva České republiky s právem hospodaření pro Úřad pro za-

stupování státu ve věcech majetkových k pozemkům p.č. st. 600 a p.č. st. 601, k.ú. 
Březolupy.

• Smlouvu č.15242094 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci OPŽP pro akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Březolupy“.



-5-

Březolupský zpravodaj 

Obec Březolupy byla úspěšná se svým projektem „Revitalizace centra obce Březolupy, III. 
etapa“ a  získala na její realizaci dotaci z  Regionálního operačního programu. Do konce 
roku by tak měla být zrekonstruována místní komunikace Pod Kaštany, Dědina, Ke kempu, 
Močidla a kostkovice u pekárny včetně parkoviště, dále chodník ke kempu a zdravotnímu 
středisku a zelené plochy před střediskem, poštou, Bytovým domem Stará pošta a parčík 
u Masaryka včetně nějaké té lavičky a koše.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady od minulého veřejného zasedání.
• Stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II. etapa, Bytový 

dům Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ),  Podnikatelský inkubátor 
řemesel v rámci průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Polní cesty a protierozní opatře-
ní (PC+PEO+IP) Topolná-Březolupy 2012, ROP revitalizace centra obce 2012, Dopravní 
stavby Březolupy 2013 ( DS 2013 ), DS 2014, Kanalizace pod MK Žleby a Kozina, Moder-
nizace IT a multimediálního vybavení knihovny, Revitalizace centra III. etapa, Rozšíření 
separace bioodpadů, Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  Chrást-
ka, Energetické úspory na zámku, Stavební údržba chodníky u mostu na silnici II/497 
Podsedky

• Záměr na přihlášení obce do soutěže „Vesnice roku“ 2016.
• Hodnocení vize rozvoje Základní školy a mateřské školy  Březolupy za období  2012- 2014.
• Záměr na vydání nástěnného kalendáře 2016 s motivy obce Březolupy.
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Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou investičních 
akcí, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů i míst-
ních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva.
Z dalších činností mimo záležitostí schválených na zastupitelstvu vyberu následující:
• Rada schválila předložené návrhy smluv o pronájmu prostor v zámecké budově. Smlouvu č. 

192/NN s nájemcem Řezník Jiří, Březolupy 587, týkající se pronájmu prostor vlevo od vcho-
du do zámecké budovy za účelem prodeje textilu. Dodatek č. 2 ke smlouvě 189/NN s ná-
jemcem Glow Tube Research, s.r.o. Topolná za účelem rozšíření prostor pro elektrodílnu.  

• Vzhledem k  poruchovosti křovinořezů a  jejich vytížení v  sezónních pracích schválila 
rada koupi dalšího kusu křovinořezu. Koupě bude uskutečněna s využitím slevových akcí 
v ceně do 15 000,-Kč s DPH.  

• Rada schválila individuální žádost o dotaci MT Březolupský sprint na cyklozávody pořá-
dané 20. 6. 2015 v částce 1 000,-Kč.

• Rada schválila příkazní smlouvu č. GHC/2015-06-055 s f. GHC regio s.r.o. Olomouc na 
dotační poradenství při realizaci projektu „ Revitalizace centra obce Březolupy-III. etapa“ 
fi nancovaného z ROP Střední Morava s odměnou ve výši 72 600,-Kč s DPH.    

• Rada schválila pro rok 2015 provedení povinného fi nančního auditu obce soukromým 
auditorem. 

• Rada se seznámila s předloženou zprávou o fi nanční kontrole místní složky - Kynologic-
kého klubu Březolupy a vzala ji bez připomínek na vědomí.  

• Rada schválila žádost p. Jakuba Marka o fi nanční příspěvek na stavbu RD na pozemku p.č. 
258/2, 258/3, 3643 (v proluce na historicky zasíťovaném pozemku) a vydala rozhodnutí o při-
dělení fi nančního příspěvku 46 000,-Kč. Dotace bude vyplacena po splnění podmínek daných 
pokyny obce Březolupy pro „Příspěvek na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou no-
vého rodinného domu či výstavbou nového rodinného domu v již zasíťovaném území“.  

S  dotací z  Operačního 
programu Životní pro-
středí přes Státní fond 
životního prostředí po-
řídila obec Březolupy 
za téměř 2,0 mil. Kč 
vč. DPH nového po-
mocníka pro nakládání 
s bioodpady – nosič kon-
tejnerů AUSA M250M.
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• Rada schválila koupi nového mobilního WC v částce 28 000,-Kč bez DPH k umístění na 
místní hřbitov a nahradit jím stávající staré. WC je již instalováno.   

• Rada schválila dodavatele plynu a elektřiny pro obecní objekty na rok 2016. Plyn bude 
dodávat Pražská plynárenská a.s. s cenou 620,-Kč/MWh, elektřinu f. RIGHT Power.          

• Rada schválila provedení revize brouzdaliště a skluzavky u MŠ v ceně 3 000,-Kč bez DPH.
• Rada schválila žádost TJ Sokol Březolupy o možnost připojení kabin k internetu kabelem 

z víceúčelové haly. Instalaci si hradí žadatel a za užívání rada stanovila poplatek 50,-Kč za rok.   
• Rada na základě zvýhodněné nabídky schválila objednání nových indikátorů rozdělení 

topných nákladů (IRTN) na zdravotním středisku s celkovou cenou pro objekt 26 638,-Kč 
s DPH včetně montáže. 

• Rada vybrala f. RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o. Vídeňská 7 Brno na zpracování žádosti o do-
taci, dotační management, provedení výběrového řízení na projekt „Energetické úspory 
objektu zámku v Březolupech“ s cenou 35 090,-Kč + 2,95% z přiznané dotace za zpraco-
vání žádosti o dotaci, 47 190,-Kč za dotační management a 42 350,-Kč za výběrové řízení.

• Rada souhlasí s položením umělého trávníku na rozběhovou dráhu a instalací odrazové 
desky skoku dalekého na místním fotbalovém hřišti. Bude realizováno svépomocí v příš-
tím roce.  

• Rada vybrala f. Inženýrské konstrukce a stavby s. r. o., Einsteinova 272/12 Neředín, 779 00 
Olomouc na realizaci akce “Stavební údržba chodníků včetně rampy“ u mostu v části obce 
Podsedky s cenou 108 880,-Kč. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje se rozhodlo rekonstruovat mostní   římsy včetně chodníku 
a zábradlí silničního mostu na II/497 v Podsedkách. Navazující chodníky mimo most o ob-
jemu 110.000,- Kč vč. DPH již bude fi nancovat naše obec. Termín dokončení se předpokládá 
do konce října.
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• Rada schválila za obec Březolupy do komise pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku 
„Polní cesty PC1, PC10 Březolupy a HC12 Topolná“ jako člena starostu obce Ing. Petra 
Kuklu a jako náhradníka Ing. Radka Berecku.  Zadavatelem veřejné zakázky je Státní po-
zemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj. 

• Rada na základě zájemců o  stavbu RD na okrajích zastavitelných ploch Nad Uličkou 
a Čístré stanovila základní podmínky, které budou zapracovány do Plánovací smlouvy se 
stavebníky. Bylo rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace ZTV pro celá zastavi-
telná území, projektovány budou kompletní sítě, s podmínkou realizace min. kanalizace, 
vodovodu, komunikace, elektrorozvodů a veřejného osvětlení + rozhlas. Pokud lze, tak 
plynovod řešit min. prostorově. Dále zajištění fi nanční spoluúčasti všech majitelů pozem-
ků, ke kterým budou sítě dovedeny.             

• Rada schválila smlouvu o  smlouvě budoucí a  o zřízení práva věcného břemene 
č. 1030021450/007 s E.ON Distribuce na část obecního pozemku p.č. 3571/1, EN 1652/3 
pro realizaci stavby „Březolupy, Talašová kabel NN“.     

• Rada vyslovila souhlas obce jako zřizovatele ZŠ a MŠ Březolupy, aby žadatelem o dotaci 
na zpracování Místního akčního plánu školství (MAP) pro ORP Uherské Hradiště bylo 
město Uherské Hradiště.  

• Rada připomínkovala návrh projektové dokumentace k výsadbě zeleně podél projektova-
né polní cesty Chrástka.

• Rada provedla fi nální výběr fotografi í, které budou použity do kalendáře vydávaného obcí 
Březolupy na r. 2016.

• Rada vybrala f. Ing. Jaroslav Vávra Tupesy 404 na geodetické práce pro akci „ZTV pro RD 
Nad Uličkou a Čístré, Březolupy 2015“ s cenou 31 900,-Kč.  

• Rada obce souhlasí s instalací veřejné lavičky u mostu v části obce Podsedky s patronem 
Ing. Bereckou.       

• Rada se seznámila se záměrem f. Klempos na výstavbu výrobní a skladovací haly na po-
zemcích p.č. st. 248 a 3044/20 v k. ú. Březolupy a konstatovala, že uvedený záměr je v sou-
ladu s územním plánem obce.

• Rada se seznámila s podnětem p. Ševečka k nevhodnému setí řepky a pověřila starostu, 
aby se pokusil se společností hospodařící na pozemcích v katastru obce dohodnout mini-
malizování výsevu řepky v blízkosti rodinných domů.  

• Rada schválila vícepráce na akci Modernizace družiny (vestavěná skříňka nad dřevěnou 
nástavbou), které se vyskytly v průběhu montáže a nebyly součástí dokumentace, v částce 
3 449,- Kč s DPH.    

• Rada připravila návrh plánovací smlouvy pro stavebníky a majitele pozemků v části obce 
Čístré a Nad Uličkou.

• Rada byla informována o sesuvu břehu potoka v bývalém zahradnictví. Po jednání s vlast-
níkem pozemku a Povodím Moravy obec zváží spoluúčast při sanaci. 

• Rada schválila smlouvu o zřízení práva věcného břemene č. OT-014330030114/001s E.ON Dis-
tribuce a.s. na část obecního pozemku p.č. 3573 pro realizaci stavby „Březolupy, Juřena, úprava 
vedení NN“ (vzdušné kabelové vedení NN, nový betonový sloup NN, pojistková skříň NN).     

• Rada schválila smlouvu „O vykonání přezkoumání hospodaření obce“ za rok 2015 
s Ing. Ivanem Kučerou s cenou 25 000,-Kč bez DPH.
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Před rekonstrukcí místní komunikace Žleby bylo na základě kamerových záznamů nutno zre-
konstruovat i kanalizaci pod ní. Kanalizace je již hotová, rekonstrukce komunikace se blíží ke 
svému konci – do 15.10.2015 by mělo být hotovo. Děkujeme obyvatelům Žlebů za trpělivost.

• Rada schválila smlouvu „O bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým vě-
cem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/4846/2015-BUHM“ s Českou republi-
kou- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových týkající se převodu pozemků 
p. č.3557/1, 3557/2 na obec Březolupy.  

• Rada obce schválila prodej trnek z obecních pozemků a cenu 12,-Kč bez DPH za kilo-
gram. Cena je včetně dopravy po obci.       

• Rada souhlasí s  výkupem pozemků p.č. 4457 a  4496 v  okolí ČOV s  celkovou cenou 
178 900,-Kč vycházející z podmínek schválených zastupitelstvem tzn. 50,-Kč/m², respek-
tive 100,-Kč/m² pozemku přiléhajícího k vybudované komunikaci. Rada doporučuje za-
stupitelstvu výkup schválit zároveň s rozpočtovým opatřením.

• Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce místní 
komunikace a kanalizace Žleby, Březolupy, uzavřené s SVS CORRECT Bílovice, v němž 
se z důvodu opožděného zahájení díla prodlužuje termín jeho dokončení na 15. 10. 2015.  
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Trvalý pobyt a financování obcí
Byť se nám letošní rok teprve přehoupl do své druhé poloviny, pomalu a jistě se také blíží 

datum 31. prosince. Samozřejmě všichni víte, že se jedná o poslední den v roce. Ovšem už 
jenom pouze někteří tuší, že to je, mimo jiné, také datum, které je rozhodující pro výpočet 
daňových příjmů obcí a měst pro následující kalendářní rok. 

Prostě státní správa udělá k poslednímu prosinci jakýsi „sčot“ obyvatel, kteří jsou přihlá-
šeni k trvalým pobytům v jednotlivých obcích, a dle těchto údajů následně rozděluje daňové 
výnosy i mezi obce.

Financování obcí je, dle mých zkušeností a nepočítaje investiční dotace, závislé na podí-
lech z daní z cca 80%. Pro zajištění běžného chodu a drobných investic každé z obcí jsou tedy 
tyto příjmy stěžejní. 

Navíc, od nového rozpočtového určení daní (tzv. „RUD“), tj. od roku 2013, se roční vý-
nos na jednoho obyvatele pro obec naší velikosti navýšil (pro Březolupy z cca 7.500,- Kč na 
10.000,- Kč na obyvatele a rok) a jeho důležitost tím tedy ještě více získala na váze.

V rámci nového RUDu došlo i ke změně ve fi nancování provozních výdajů školských 
zařízení, kdy rovněž od 1. 1. 2013 byl zaveden roční podíl na sdílených daních ve výši kolem 
8.500,- Kč na žáka. Naše MŠ a ZŠ mají v současné době přibližně 265 žáků, což pro Březolupy 
činí 2,25 mil. Kč a tyto příjmy již pokrývají provozní a drobné investiční náklady ZŠ + MŠ té-
měř ze 100%. Je důležité, že tento příspěvek stát poskytuje bez rozlišení místa trvalého pobytu 
žáka, jak na naše děti, tak i na děti z okolních obcí, které k nám do školských zařízení chodí. 
Jenom pro zajímavost uvedu, že do roku 2013 jsme pro zajištění těchto potřeb naší ZŠ a MŠ 
dostávali ročně v součtu cca 200.000,- Kč jako zákonný příspěvek od okolních obcí, jejichž 
děti k nám chodily do ZŠ.

Vraťme se ovšem k trvalému pobytu našich občanů. Začátkem tohoto roku jsme si udělali 
malý interní průzkum za účelem zjištění počtu fyzicky prázdných, byť obyvatelných, rodin-
ných domů. Počet takovýchto domů překročil padesátku. Dále jsme se zaměřili také na osoby, 
které v naší obci trvale bydlí, ale z dále nezjišťovaných příčin nejsou v naší obci hlášeny k tr-
valému pobytu. I těchto osob jsou v naší obci řádově desítky.

Dovolím si tedy apelovat na obě skupiny, které by mohly svým rozhodnutím navýšit počet 
obyvatel a tím přispět k lepšímu fi nančnímu zajištění naší obce pro další roky. Navíc, mnoho 
z nich opravdu v obci trvale bydlí či využívá obecní služby a obecní investice.

• Rada vybrala na realizaci společné projektové dokumentace pro územní povolení, sta-
vební povolení a provádění stavby na akci „ZTV pro RD Nad Uličkou a Čístré, Březolupy 
2015“ f. Ing. Lenka Vyoralová-V-PROJEKT, Náměstí T.G.M. 2433, Zlín s nejnižší nabíd-
kovou konečnou cenou 275 000,-Kč. 

• Rada schválila změny rozpočtu obce – rozpočtového opatření č. 6.
• Rada byla informována o připraveném projektu na revitalizaci rybníka a požádána o jeho 

připomínkování do 21. 9. 2015. 
Zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta obce
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Poděkování
Dne 13. července 2015 nás ve svých 79 letech navždy opustil pan František Stašek, 

Člověk, který přesto, že se do naší obce v roce 1960 přiženil, našel si v ní své místo a za-
nechal v ní nesmazatelnou stopu. 

Je mi velkou ctí, že se mohu i touto cestou s panem Františkem Staškem rozloučit 
a také mu poděkovat za jeho celoživotní dílo. 

Byl aktivní ať již v oblasti místních spolků (Svazarm - STSČ, TJ Sokol), místních 
akcí (Slovácké hody s právem, Slovácký koštéř), ale také ve vedení obce (poslanec MNV 
Březolupy).

I mladší generace si ho bude pamatovat a to jako pána s fotoaparátem. Jeho neza-
měnitelná postava s fotoaparátem na krku neodmyslitelně provázela všechny kulturní, 
sportovní, společenské a také pracovní a brigádnické akce v obci.  

Jeho fotografi e jsou součástí všech kronik spolků, obecní kroniky, domácích alb 
a samozřejmě i obecního zpravodaje. 

A na závěr nelze nevzpomenout ani jeho dlouholetou službu prokazovanou našim 
spoluobčanům na jejich poslední cestě. I této role se pan František Stašek vždy zhostil 
se ctí a důstojností.

Pane Stašku, mějte se tam někde nahoře dobře a jménem svým i celé naší obce Vám 
mnohokrát děkuji. 

Ing. Petr Kukla, starosta obce s přispěním JUDr. Stanislavy Hoferkové

• Ti z Vás, kteří v naší obci trvale bydlíte a nejste zde hlášení k trvalému pobytu, zvažte tedy, 
zda tak neučiníte. 

• Ti z Vás, kteří vlastníte obyvatelné nemovitosti, zvažte jejich prodej či pronájem tak, aby 
vaše nemovitost nebyla prázdná, ono to nesvědčí ani jí samotné (větrání, topení apod.). 

• Ti z Vás, kteří dlouhodobě pronajímají svou nemovitost k bydlení nebo se k tomu chystají, 
zvažte, zda svým slušným nájemníkům neumožníte, aby se přihlásili k trvalému pobytu 
(nový občanský zákoník to již dokonce, na základě např. nájemní smlouvy, umožňuje au-
tomaticky). Obava, že se následně, po ukončení nájemního vztahu nájemníka evidenčně 
nezbavíte, již totiž není na místě. Pokud se nájemník po ukončení nájemní smlouvy pro 
vaši nemovitost nepřehlásí někde jinde a ve vaší nemovitosti se již nezdržuje, lze na zákla-
dě vašeho podnětu přehlásit takového exnájemníka na úřední adresu, což je sídlo obce, tj. 
Březolupy č. p. 90.

A vrátím-li se úplně na začátek článku, pokud o tom uvažujete a nebrání vám v takovémto 
aktu žádný jiný důvod, učiňte tak ještě před koncem roku, aby se nám i takovýto trvalý pobyt 
pro rok 2016 již započítal. A začněte tím, že se stavíte na náš obecní úřad, kde vás přihlásí, 
a dají další instrukce. (Nutná následná návštěva na MěÚ v Uh. Hradišti za účelem vydání 
nového občanského průkazu, případně již i s biometrickými údaji). Předem děkuji.

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Společenská kronika
Jubilanti 10 - 12/2015

ŘÍJEN

50 let 
Pavelka Radomil
Zábojník Pavel

60 let
Samsonek Antonín

70 let
Bartas  Vlastimil
Dybalová Vlasta
Řihák  Stanislav

75 let
Kaňovská Marie

80 let
Šimková  Vlasta

85 let
Šimek Rostislav

Diamantovou svatbu – 60 let společného života v červenci oslavili manželé 
Marie a Rudolf Michalíkovi (foto na str. 2).

Zlatou svatbu, padesát let společného soužití oslavili manželé Emilie a Ivo Kří-
stkovi.

Oběma manželským párům gratulujeme a do dalších společných let přejeme 
především hodně zdraví a spokojenosti.

LISTOPAD 

50 let
Polášek Vladimír

65 let
Čejková Kristina
Miklová Marie

70 let
Hoferek Stanislav
Máselníková Libuše
Smolka Jiří

75 let
Andrýsková Božena
Mlýnková Jindřiška

80 let
Bětík Jaroslav

85 let
Postavová Anna

90 let
Ovčáčková Blažena

PROSINEC 

50 let
Šupka Miroslav

65 let
Křůmalová Marie

70 let
Gajdůšková Marie

80 let
Bednaříková Marie 
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Stručná historie rodu rytířů z Holle 
na panství Březolupy – dokončení ze str. 1

Od roku 1804 vlastnil rod z Holle Statek Březolupy. Jan Jindřich byl až do své smrti 
roku 1813 hejtmanem Uherskohradišťského kraje. Zemřel v Uh. Hradišti 19. listopadu 
1813 ve věku 44 let a je jediným z vlastníků Březolup, který je pochován na místním hřbi-
tově o čemž svědčí zápis v matriční knize zemřelých ze dne 21. 11. 1813. 

Originál záznamu z matriky zemřelých č.11414 pro farnost Březolupy o úmrtí Jana Jindři-
cha z Holle

Jeho manželka Anna, po jeho smrti převzala správu panství a držela ho až do roku 
1831. kdy ho prodala rodině hrabat Logothetti.

Za doby panstva z  Holle vypukla v  roce 1825 v  Březolupech vzpoura proti robot-
ním povinnostem. Zdejším čtvrtláníkům bylo vrchností nařízeno, aby šli „dělat dřevo“ 
do panského lesa, ale dle panských myslivců se práce ani nedotkli a z lesa odešli. Obec 
se čtvrtláníků zastala a žádala Krajský úřad v Uh. Hradišti o ochranu s tím, že vrchnost 
březolupská požaduje tolik robot, že poddaní nemají čas na své vlastní hospodářství, 
takže nebudou schopni dostát svým daňovým povinnostem. Krajský úřad tuto žádost 
obce zamítl, poddané pak vyzval, aby uloženou robotu řádně vykonávali. Všichni, včet-
ně pudmistra, byli pozváni do vrchnostenské kanceláře, kde byl sepsán protokol.  Místo 
všech usedlých k trestu třídennímu byli odsouzeni a za obec potrestáni: Josef Hubáček 
(pudmistr), Pavel Hubáček, Jan Pastyřík, Jan Křižka, František Blažek a Václav Krejčiřík. 
Tito jmenovaní byli uvězněni v zámeckém vězení. O dalším osudu této vzpoury není nic 
známo. Asi se sousedi v žaláři „umoudřili“ a robotovali již bez odporu.

Z roku 1828 je i nejstarší podrobná mapa obce Březolupy, která vznikla při vytváření 
tzv. Stabilního katastru. Na ní je možné vidět pozemky Rodu z Holle i obecní a je možné 
si udělat obrázek o pozemcích, které byly předmětem sváru. Mapu je možné si prohléd-
nout na internetových stránkách Moravského zemského archívu v Brně

Anna z Holle se svými syny koupila po prodeji Březolup roku 1831 panství Choryně, 
ležící nedaleko Valašského Meziříčí, které pak vlastnili až do roku 1871. Zde taky dne 18. 
dubna 1847 ve věku 72 let zemřela a byla pohřbena na místním hřbitově.  Její náhrobek 
byl renovován Obcí Choryně taktéž v nedávné době, konkrétně roku 2009. 

Jindřich z Holle a  jeho žena Anna měli čtyři děti, které se dožily dospělosti. Dceru 
Janu a syny Jindřicha, Vincence a Štěpána. Jindřich byl olomouckým kanovníkem a ra-
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Biskup – nástupce apoštolů v naší obci
Počátkem r. 2014 započala se scházet malá skupinka dospělých křesťanů k přípravě na 

svátost biřmování. V předešlých létech přijímali svátost biřmování farníci z Březolup pouze 
v kostele v Bílovicích. Obrátili jsme se na arcibiskupství v Olomouci se žádostí, zda by bis-
kup udělil biřmování i v kostele v Březolupech. Dostali jsme kladnou odpověď. Tato, pro 
farnost i obec Březolupy, radostná a mimořádná událost se uskuteční v sobotu 3. října 2015. 
Cestou obecního zpravodaje chci oslovit všechny občany a pozvat je co nejupřímněji na 
sobotní slavnost do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech. Olomoucký biskup – 
nástupce apoštolů, bude udílet svátost biřmování, svátost křesťanské dospělosti mladým li-
dem při mši svaté v 9.30 hodin.  Slavnostní liturgie bude probíhat v našem krásném kostele, 
který patří celé obci. Po bohoslužbě zavítá biskup i do farní budovy, kde setrvá u společného 
stolu se zástupci farnosti a obce. Vždyť na obnově a kráse farní budovy má podíl celá obec 
svou fi nanční podporou. 

Farní budova a kostel jsou pro všechny občany bez rozdílu. Od měsíce října budou na 
faře pokračovat pravidelná nedělní besedování nad různými tématy a  s  různými lidmi. 
A farní kostel se může naplnit nejen při slavnostních svátečních bohoslužbách, ale rovněž 
se můžete těšit na koncertní vystoupení chrámového sboru a pozvaných umělců nebo pra-
videlnou Noc kostelů. Těším se na setkání s vámi při každé události a především již v sobotu 
3. 10. při návštěvě olomouckého biskupa.

P. Josef Říha, duchovní správce

dou arcibiskupského soudu a zemřel roku 1861. Štěpán byl úředníkem moravského gu-
bernia a zemřel taktéž roku 1861. Poslední syn Vincenc se roku 1832 oženil s Karolinou 
roz. Knesovou z Kelče a jeho přímí potomci dosud žijí. Další syn Ignác se narodil v Uh. 
Hradišti a zemřel dne 7. 10. 1811 v Březolupech, o čemž svědčí opět zápis v matrice ze-
mřelých č. 11414.

Na jeho hrobě byl postaven náhrobek, který zde stál až do osmdesátých let dvacátého 
století. Současný pomník sice není úplně přesnou kopií původního, ale snahou bylo udě-
lat náhrobek co nejpřesněji podle dochovaných fotek. Byl zhotoven kamenictvím Vale-
hrach z Hořic a instalován na hřbitov 22. 8. 2015. Cena pomníku ve výši 165 tis. Kč byla 
plně hrazena z rozpočtu Obce Březolupy. 

Na pomníku je nápis podle dochovaných fotografi í ze starších kronik obce Březolu-
py uložených ve Státním okresním archívu v Uh. Hradišti. Jeho přesné znění je:  „Zde 
leží Jan Jindřich z Holle moravský hejtman, majitel panství Březolupy. Zemřel k bolesti 
své manželky, rodiny, známých a poddaných ve 44 letech věku svého 19. listopadu 1813 
v královském městě Uh. Hradiště“.

Slavnostní odhalení se uskuteční v průběhu listopadu 2015 při příležitosti 202 let od 
jeho pohřbu na březolupském hřbitově. Jednáme i o účasti potomků tohoto rytířského 
rodu na tomto slavnostním aktu. Přesný termín zveřejníme na internetové stránce obce.

Zpracoval  ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy.
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Březolupská knihovna
Většina z  nás už má po vysněné dovolené, děti po nádherných 

sluníčkových prázdninách. Dny se začínají pomalu zkracovat a z polí 
fouká chladnější větřík. Na zahradách a v sadech nám všechno dozrá-
vá, prostě podzim je tady. A s ním i delší večery, které se dají strávit 
s pěknou knížkou z místní knihovny. Z velké nabídky knih pro Vás vybírám:

J.K.Rowlingová: Prázdné místo
Po nenadálé smrti čtyřicátníka Barryho zůstane Pagford v šoku. Je to zdánlivě idylic-

ké anglické městečko s dlážděným náměstím a starobylým opatstvím, ale za hezkou fasá-
dou zuří tichá válka. Bohatí válčí s chudými, teenageři s rodiči, manželky s manželi, učitelé 
se žáky. Pagford rozhodně není tím, čím se na první pohled zdá. Prázdné místo, které po 
Barrym zůstane v městské radě, se brzy stane katalyzátorem největší války, jaké město za-
žilo. Kdo bude triumfovat ve volbách provázenými vášněmi, pokrytectvím a nečekanými 
odhaleními???
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Peter Prange: Uloupený ráj
Když se Laura a Harry poprvé setkají na vernisáži v Londýně, zrodí se velká vášnivá lás-

ka mezi ní, dvacetiletou malířkou, a jím, velkým uměleckým solitérem. Laura proti vůli ro-
dičů následuje Harryho do Paříže. Zdá se, že život v Paříži třicátých let je pro ně velkolepým 
svátkem, nikdy nekončícím opojením. Ale když se proti nim spikne svět i tady, prchají spolu 
do vesnice na jihu země, která se stane rájem jejich lásky. Rájem, z něhož jsou bohužel opět 
vyhnáni, neboť časy jsou temné a  i nad Francií se stahují mračna nastupujícího fašismu...

Taylor Stevensová: Loutka
Vanessa Michael Munroeová, chameleon a úspěšná lovkyně informací, si vysloužila repu-

taci člověka, který dotáhne do konce i nebezpečné zakázky na hranici zákona. Její schopnosti 
jí však nadělaly i mnoho nepřátel. Jednoho dne je unesena a uvržena do podzemního světa, 
kde ženy jsou pouhým zbožím a každý jejich pohyb řídí záhadná postava jménem Loukář....

Meg Cabotová: Šaty pro nevěstu
Heather Welsová se bude vdávat. Ale svatební přípravy jsou skoro to poslední, na co 

má momentálně čas. Honička v práci, napjaté vztahy s rodinou budoucího manžela, návrat 
ztracené matky, starosti s arabským princem a jeho bodyguardy, to je jen zlomek toho, co 
Heather musí řešit.

… nesmíme zapomenoutt ani na naše děti, pro ně je v knihovně taky připravena pěkná 
řada krásných a poučných knížek.

Lauren St Johnová: Kůň za dolar
Casey Blueové je 15 let a jejím největším snem je vyhrát třídenní soutěž v Badmintonu – 

nejtěžší a nejnáročnější koňský závod všech dob. Jenže bydlí v ošuntělém domě v londýnském 
East-Endu, jejího otce právě pustili z vězení a o koně se stará v jezdecké škole Hope Lane, 
kam chodí hlavně nadšenci a milovníci koní, ale trénovat na závody by tu snad nikoho ani 
nenapadlo. A tak se Casey pomalu smiřuje s tím, že její sen zůstane jen snem. Jenže náhoda 
jí přivede do cesty Storma a nemožné se zdá být na dosah ruky. Podaří se jim ale překonat 
všechny překážky a nezapomenou při tom, co je na světě nejdůležitější? Přečtěte si příběh 
o velké koňské lásce a o tom, jak je důležité nepřestat snít...

Jacqueline Wilsonová: To nejhorší na mé sestře
Marty a její starší sestra Melissa jsou každá úplně jiná – vůbec spolu nevycházejí. Marty je 

spíš kluk než holka, miluje zvířata a je hrozně nepořádná. Ve svém „útulném“ pokojíku ráda 
vymýšlí a kreslí komiksy – zvlášť o své oblíbené postavě Supermarty. Proto je pro ni těžké 
žít pod jednou střechou s Melissou, jejíž nejoblíbenější barvou je růžová a nejdůležitější věcí 
na světě hezky uklizený a barevně sladěný pokoj. Situace se ještě zhorší, když si máma začne 
vydělávat šitím a zabaví Marty její pokoj. Poprvé v životě spolu sestry musí bydlet v jednom 
pokoji – a brzy jsou jejich hádky na denním pořádku. Když se ale jedna z těchto hádek ošklivě 
zvrtne, dojde konečně Marty, jak moc pro ni její sestra znamená ??? ...
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Jen Calonita: Léto na táboře
Proč si jenom Samina nejlepší kámoška musela zrovna před prázdninami najít kluka! Aby 

Sam nemusela celé léto poslouchat jejich zamilované vrkání, přihlásí se na tábor. Jenže tam ji 
čekají nástrahy v podobě primadony Ashley, dívčího idola Huntera a pohodáře Colea...

Vážení čtenáři a návštěvníci naší knihovny, ráda bych vás touto cestou informovala 
o právě probíhajícím Průzkumu spokojenosti uživatelů malé knihovny v okrese Uh. Hra-
diště. O co se jedná? 

Místní knihovna Březolupy spustila od září anketu na hodnocení svých služeb. Až do 15. 
prosince 2015 se můžete tohoto hodnocení – formou vyplnění dotazníku - zúčastnit i vy. Ne-
bojte se, dotazník je krátký a moc času vám nezabere.

Vyplnit ho můžete on-line na adrese:  http://goo.gl/forms/v1xZL37x0t 
(odkaz naleznete i na webových stránkách knihovny http://www.brezolupy.knihovna.info/)
V papírové podobě je dotazník k dispozici v místní knihovně, kde ho můžete následně 

i odevzdat.
Věnujte, prosím, vyplnění dotazníku chvilku času. Průzkum je zcela anonymní a vítány 

jsou všechny názory.  Výsledky ankety budou následně zveřejněny. 
Předem vám všem děkuji za spolupráci a za váš čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.
  
Místní knihovnu můžete navštívit vždy v úterý a v pátek od 15.00 do 18.00 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší 

Olga Rosíková, vedoucí knihovny

Výpočetní a multimediální technika naší knihovny se dočkala své modernizace. Vedle počí-
tače s multifunkčním zařízením se jedná o projektor, notebook, tablet, Wi-Fi síť  a důležitý 
je také soft warový modul, tzv. výpůjční protokol. Na modernizaci v celkové výši 60.000,- Kč 
vč. DPH nám přispělo Ministerstvo kultury ČR  dotací ve výši 70%.
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Zahájení nového školního roku 
2015/2016 v ZŠ a MŠ Březolupy.

Po prázdninách 
Anna Otrhálková

1. září se žáci, učitelé, rodiče a pan starosta sešli ve víceúčelové hale na slavnostním zahá-
jení školního roku 2015/2016. Pan zástupce školy Pavel Masařík všechny přítomné přivítal 
a popřál úspěšný školní rok, aby byl veselý, plný zajímavých a nových poznatků. Pak si vzala 
slovo paní ředitelka školy Miroslava Chlachulová. Vzpomněla na uplynulé prázdniny, které se 
velmi vydařily, neboť to byly dny plné sluníčka, tepla. Hlavně to byly dny bez povinností, dny 
bez přípravy do školy. Z tváří všech žáků bylo vidět, že je prožili dobře a o své zážitky se určitě 
brzy budou dělit se svými kamarády, na které se již těšili. V další části projevu byli všichni 
seznámeni s organizací školy.

Počet žáků, k 1. září 2015, v základní škole je 196 v devíti třídách. Kromě žáků z Březolup 
navštěvují školu žáci ze Svárova, Šarov, Bílovic, Zlámance, Bohuslavic u Zlína, Březnice, Vápe-
nic a Částkova. V mateřské škole je 73 dětí ve třech třídách. 

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

Přidělení třídnictví v novém školním roce je následovné:
1. třída  - třídní učitelka Yvona Kolůchová, 27 žáků
Novými žáky základní školy se stali - Bábíčková Anna, Batoušková Eliška, Dudešek Pavel, 

Dudešková Michaela, Faltýnková Eliška, Fejtová Veronika, Florián Matěj, Hubáček Prokop, 
Jančová Kamila, Juřičková Nela, Kadlčík Ondřej, Kadlčík Tomáš, Krajčová Michaela, Kovář 
Matyáš, Košutová Monika, Kuchařová Monika, Mikel Šimon, Marcaníková Rozálie, Nová-
ková Nela, Obdržálková Alice, Pekař David, Řezníčková Veronika, Sedlář Ondřej, Sekanina 
Mojmír, Šišáková Markéta, Šišáková Tereza, Yassine Sofi e

Hola děti, hola,
škola na vás volá!
Prázdniny utekly jako voda
a škola vás k učení volá.

Tak odpočatí vykročte směle,
za svými kamarády do školy vesele.
A až jednou skončí vaše školní starosti 
a začnou životní povinnosti a strasti,
budete rádi na školní léta vzpomínat,
kdy pouze ze špatné známky jste měli strach.

Život vám připraví často daleko horší chvíle,
kdy musíte překonávat mnohé problémy nemilé
a na opravný termín času nebude.

Tak važte si každé chvíle ve své škole milé 
a snažte se učit a neutíkat od povinností,
abyste i v životě měli vždy štěstí!

Jděte směle za svým cílem a neuhýbejte z cesty!
Dokažte všem a hlavně sobě,
že základy, které vám škola dala, byly pevné a dobré 
a směle na nich můžete stavět a stát.
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2. třída  - třídní učitelkou je Blanka Zábojníková, počet žáků ve třídě je 23
3. třída s třídní učitelkou Hanou Hubáčkovou má žáků 24
4. třída -  třídní učitelkou je Hana Stiglerová, ve třídě je 22 žáků
5. třída s třídní učitelkou Andreou Kubáňovou, počet žáků ve třídě je 19
6. třída -  třídní učitelkou je Radmila Mikulincová, počet žáků je 25
7. třída -  třídní učitelkou je Pavla Matulíková, počet žáků ve třídě je 20
8. třída - třídní učitelkou je Eva Novotná, počet žáků je 16
9. třída - třídní učitelkou je Jana Otrhálková, počet žáků ve třídě je 20 
Bez třídnictví je paní učitelka Věra Gřešáková.
Výchovnou poradkyní je Radmila Mikulincová.
Školním metodikem prevence je Eva Novotná.
Školní družinu povedou vychovatelky Petra Velísková a Jana Miklová
V mateřské škole zastává funkci vedoucí učitelky Dagmar Zatloukalová. Pedagogický sbor 

tvoří Lenka Halámková, Aneta Kopecká, Jitka Mizerová, Markéta Šohajková a Lucie Kapinu-
sová.

Chod budov zabezpečuje pan školník Josef Opravil. O pořádek a úklid se starají paní Ma-
rie Křižková, paní Ludmila Říhová a paní Marcela Kalašová. Za stravování ve školní jídelně 
zodpovídá 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.

Prvňáčci při slavnostním zahájení školního roku 2015/2016 v hale.
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2. září 2015 žáci zhlédli a poznávali jednotlivé druhy dravců a sov ze sdružení Seiferos.

Za provoz haly, ve které probíhají hodiny tělesné výchovy, bude zodpovídat paní Stanisla-
va Šebestová.

V další části projevu ředitelka školy nastínila náplň činnosti školního roku, co žáky čeká.
V první řadě je to plnění výchovně - vzdělávací oblasti podle Školního vzdělávacího pro-

gramu, kam patří zvládnutí předepsaného učiva v jednotlivých předmětech. Tato oblast bude 
opět obohacena a doplněna o návštěvy divadel, koncertů, fi lmových představení, návštěvy 
muzeí, knihoven, exkurzí a v závěru školního roku o školní výlety. Žáci 2. a 3. třídy spolu 
s dětmi mateřské školy absolvují povinný výcvik plavání. Žáky 9. ročníku čekají absolventské 
práce na téma Moje záliby. Pro volný čas dětí bude nabídnuta zájmová činnost, a to v krouž-
cích  - tanečním, českého jazyka, fl orbalu, výtvarném, pěveckém a matematickém. Žáci se 
budou moci zapojit do soutěží a olympiád. Během školního roku se bude pokračovat v za-
vedených projektech Finanční gramotnosti, Čtenářské gramotnosti, Ekoškoly, Recyklohraní, 
Školní mléko a Ovoce do škol. Škola zahájí nový projekt Rozvoj technických dovedností žáků 
na druhém stupni.

Další činností budou akce, na organizaci kterých se budou podílet samotní žáci. V plánu 
jsou mikulášské odpoledne, březolupský jarmark, Den dětí, dopravní soutěž, soutěž zručnos-
ti, poznávání okolní přírody svého bydliště, sportovní turnaje a další. 

Nezapomeneme ani na prezentaci školy pro veřejnost – Dny otevřených dveří, vystoupení 
žáků při březolupském jarmarku. 

V poslední části svého vystoupení ředitelka školy informovala o novém zařízení a vyba-
vení školní družiny, o zlepšení vybavenosti školních kuchyní a o zlepšení vybavenosti šaten 
– nové šatní skříňky pro žáky 1. stupně.

Na závěr projevu popřála ředitelka školy všem úspěšný školní rok.
Zpracovala Miroslava Chlachulová
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Školní družina prošla rozsáhlou modernizací a je již plně využívána ke svému účelu.

Nové šatní skříňky pro nižší stupeň základní školy.
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Příměstské tábory v Březolupech
Dětskými hlásky ožil Dům zahrádkářů v Březolupech od 27. července. 18 táborníků 

a 3 vedoucí si užívali nejen sportovních disciplín, kde 2 týmy sbíraly body do celotáborové 
soutěže, ale ve volných chvílích se i  vydatně tvořilo. Zážitkem byla beseda s dravci, kde 
členové Stanice ochrany fauny z Hluku představili své svěřence. Děti hojně využívaly nově 
zřízených hřišť i přírody okolí Březolup. Přespání na karimatkách předcházely dvě zdra-
matizované scénky tvořené z 6 slov, čehož se oba týmy výborně zhostily.  Následné vaření 
kotlíkového guláše na ohni pak udělalo hezkou tečku za tímto pohodovým týdnem.

V prvním srpnovém týdnu se opět setkalo 18 dětí a 3 vedoucí, aby si užívali extrémně 
teplého počasí. Snažili jsme se držet ve stínu a využívat nově zbudovaného brouzdaliště, 
ale body do soutěže bylo třeba sbírat. Tak se soutěžilo, tvořilo, děti odpovídaly na otázky 
o  dravcích, luštily hádanky, pletly z  bužírek a  připravovaly se na večerní dobrodružství. 
Noční stezky odvahy si užily jen starší děti, ale nakonec si všichni společně pochutnali na 
bramborovém guláši. A vůbec nevadilo, že nebyl vařený v přírodě, protože byl vydán zákaz 
rozdělávání ohňů. Co jsme si uvařili, to jsme si i snědli a už se těšíme na příští rok.

Děkujeme sponzorům - Obci  Březolupy a fi rmě Klempos  Březolupy, díky kterým jsme 
mohli pozorovat a krmit lesní dravce.

táborníci
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ELEKTROWIN INFORMUJE
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním 

z  hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí 
ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože 
při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na 
životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.

Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto 
vzorkování bylo například v  dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět 
nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená 
dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.

Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. 

Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím 
fi nanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům. 

Zákon v  tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí 
elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifi kaci.“ Toto 
ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna 
smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná. 

Na tento stav pamatuje novým ustanovením i  elektronovela platná od 1. 10. 2014. 
Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem 
úpravy, využití nebo odstranění.“ 

Jen tak může fungovat zpětný odběr a  recyklace hrazený výrobci spotřebičů 
prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče stane neodborným 
rozebráním odpad, musí se s  ním také jako s  odpadem nakládat. Pro nás všechny to 
znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekolo-

gie, společenská odpovědnost, nebo ochra-
na životního prostředí za něco moderního 
a  líbivého, s  čím přicházejí eko-nadšenci 
v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. sto-
letí, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si 
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské 
činnosti na mnoha místech i značně poškodila. 
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Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde 
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku 
a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen 
již roku 1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potře-
ba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu 
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí 
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada fi remních materiálů zůstává jen 
v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých 
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvět-
lení za úspornější světla, podporují místní fi rmy, motivují spoluobčany k důslednému 
třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco ne-
tříděný odpad musí obec předat specializované fi rmě, která si nechá za jeho likvidaci 
dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a  jejich následná recyklace se vyplácejí 
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Dru-
hotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zame-
zí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.

Zpětný odběr zářivek pro naši obec Březolupy zajišťuje již řadu let kolektivní sys-
tém EKOLAMP, který v České re-
publice vytváří hustou síť sběrných 
míst, přispívá na provoz sběrného 
místa, zajišťuje přepravu sběr-
ných nádob do recyklační fi rmy 
i  samotnou recyklaci. Díky tomu 
ušetří Březolupy fi nanční pro-
středky, které bychom jinak museli 
utratit na likvidaci nebezpečných 
odpadů. 

Ročně se prostřednictvím ko-
lektivního systému EKOLAMP 
podaří recyklovat kolem 5 miliónů 
kusů zářivek a  výbojek. To před-
stavuje 25 - 30  kg toxické rtuti, 
která by jinak mohla znečistit vodu 
o  objemu téměř dvou Lipenských 
přehrad. Pomozte i vy chránit své 
zdraví a  přírodu našeho města 
a nevyhazujte úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete 
na www.ekolamp.cz.
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S buzolou a mapou
První víkendovou sobotu v  září se sešli 

příznivci turistiky a  pohybu vůbec, aby se 
vydali na 4 km dlouhou trasu po okolí Březo-
lup. Na cestě je čekalo 13 kontrol s mnohdy 
záludnými otázkami, ale všichni si dokázali 
poradit. Nezaskočilo je ani deštivé počasí, 
které přišlo po dlouhém a extrémně suchém 
létě. 

Putovní pohár obhájili loňští vítězové – 
Lukáš Trucla s maminkou, letos v týmu po-
síleni o Radima Blažka.

Děkujeme Dušanovi Škrabkovi za pří-
pravu trasy a úkolů a všem zúčastněným za 
statečnost.

Jana Mašková
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Zahrádkář na podzim
I přes nastupující podzim může zahradu zdobit stále 

velké množství květů astry, chryzantémy nebo některé 
třapatky a okrasné vysoké trávy. Není už vhodná doba 
na řez dřevin. V září již přecházejí dřeviny do tzv. dor-
mace, což je stav, kdy rostliny zastaví viditelné projevy 
růstu. Už z  tohoto důvodu není vhodné dřeviny řezat. 
Od druhé poloviny září je vhodná doba na výsadbu dře-
vin s balem, zejména pak jehličnany nebo vřesovištní dřeviny jako jsou azalky a pěniš-
níky (Rhododendron) nebo vřesy. Pokud je sucho zaléváme dřeviny, aby se mohly lépe 
připravit na zimu. Můžeme i přihnojit tzv. podzimními hnojivy s vyšším obsahem dras-
líku a hořčíku, které usnadní dřevinám přezimovat. Ideální době je i na zakládání tráv-
níků. Stávající trávníky stále ještě sečeme a přihnojujeme podzimními hnojivy. Zahradní 
jezírka čistíme od uhnilých listů vodních rostlin, které se s blížícím podzimem objevují. 
Trvalky, které už odkvetly, můžeme s úspěchem přesazovat a dělit. Je vhodný termín pro 
sběr semen rostlin, především letniček, které si příští rok chceme sami vyset. Semena přes 
zimu uchováváme v suché, bodře větratelné místnosti, ideálně při nižší teplotě. Lze po-
kračovat v řízkování balkonových rostlin (muškáty, fuchsie..) a napěstovat si tak vlastní 
mladé jedince pro jarní výsadbu. 

Sklízíme pozdní odrůdy slivoní, zejména odrůdy pološvestek. Plody kvalitních odrůd 
používáme přímo pro konzum nebo je různě zpracováváme. Sklízí se i pozdní odrůdy 
broskvoní a podzimní a časně zimní odrůdy jádrovin – jabloně, hrušně. Probírkou se 
sklízí hrozny stolní odrůdy hroznového vína. Poškozená a padaná jablka a hrušky sbírá-
me a zpracováváme obvyklým způsobem.  Sbíráme i skořápkaté ovoce – vlašské ořechy, 
lískové ořechy a mandle. Sklízet můžeme oklepem nebo počkáme, až zralé ořechy spad-
nou na zem. Na stromy připevňujeme lepové pásky na kmeny stromů. Tím zamezíme 
napadení stromů píďalkou podzimní. Dbáme na to, abychom veškerá místa (kmínky, 
opěrné kůly) řádně přivázali a aby lepové pásky těsně přiléhaly. Volné místo způsobí, že 
se píďalka do koruny dostane.

V zeleninové zahradě ještě sklízíme rajčata, papriky, cukety a další plodovou zeleninu 
s výjimkou tykví, které chceme uchovat přes zimu a proto je ponecháme dozrát do bo-
tanické zralosti, kdy mají plody tvrdou pokožku a vyzrálá semena.  Plodovou zeleninu 
musíme sklidit před prvními mrazíky. Pokud plánujeme výsadbu česneku na záhon, kde 
máme zelené hnojení, musíme pozemek zrýt  - česnek budeme vysazovat až v listopadu. 
Ještě můžeme vysévat ozimý špenát, který sklidíme po přezimování. Vyséváme i ředkvič-
ku, ale záhon zakryjeme netkanou textilií. Vysazujeme předpěstovanou sadbu polníčku 
a ozimého salátu. Sklízíme salát, čekanku salátovou hlávkovou, fenykl sladký, řapíkatý ce-
ler i tuřín. Z červencových výsevů sklízíme fazolky a hrách, ze srpnových výsevů špenát. 
V říjnu již budeme připravovat bylinkovou zahrádku na přezimování. Založené porosty 
udržujeme v bezplevelném stavu a pokračujeme ve sklizních bylinek a v sušení.

Váš přítel Zahrádkář
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Možná nevíte ...

Cvičení žen opět začalo. Přijďte si zacvičit vždy v pondělí od 19.30 hod. do víceúčelo-
vé haly v Březolupech. Na všechny se těší Lea Řezníčková.

Poplatek za psa na rok 2015 je splatný k 15.10.2015!!! Pokud jste pro letošek ještě ne-
zaplatili 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.

Sběrný dvůr bude v zimním období (po přechodu na zimní čas tj. od 25.10.2015 do 
27.3.2016) otevřen pouze v sobotu a to v obvyklou dobu 8.00 – 10.30 hodin. V případě 
příznivého počasí a  po předchozí domluvě s  obsluhou sběrného dvora můžete využít 
v době od 10.30 do 11.00 hodin skládku či komunitní kompostoviště. Do přechodu na 
zimní čas platí otevírací doba sobota + středa. 

Na pouť (15.9.2015) se v Březolupech uskutečnilo historicky čtvrté Střetnutí-Stretnu-
tie s družební slovenskou obcí Brezolupy, jemuž vévodily fotbalové zápasy. Poprvé se ve-
dle starých pánů (5:0) předvedly i fotbalové naděje z obou obcí (3:5) a v konečném součtu 
se tedy „body“ spravedlivě rozdělily na obě strany hranice. Večer sice venkovní zábavu 
předčasně ukončil déšť, ale ani v hale to nebylo úplně marné. Děkujeme Brezolupjákům 
za návštěvu a snad příští rok nashledanou.
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MS ČČK Březolupy pořádala v sobotu 18. července 2015 velmi zdařilý zájezd na Pekařskou 
sobotu do Rožnova pod Radhoštěm. Někteří účastníci zájezdu měli možnost se osobně setkat 
se současným ministrem fi nancí ČR panem Andrejem Babišem.

Beseda s dříve narozenými občany obce, kterou pořádá každoročně Sbor pro ob-
čanské záležitosti ve spolupráci s ČČK Březolupy, proběhne v neděli 8.11.2015 od 14:00 
hodin v hale. Všichni jsou srdečně zváni.

XV. Vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 5.12.2015 ve víceúčelové hale.

I pro letošní zimní sezónu 2015-2016 jsme pro ty z Vás, kteří zajišťují svými silami 
úklid obecních chodníků před svými domy, připravili poděkování formou již tradiční 
nabídky, kterou mnozí z vás již využívají. 

I pro letošek je výběr následující a to ze tří, mírně změněných variant:
- set lopata ( plastová nebo hliníková ) + koště
- bečka na posyp
- plastová popelnice 120 l 
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Vzhledem k  pořizovací 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“ – více informací přímo ve sběrném dvoře.

Set lopata+koště, případně bečku (obojí jednoletý závazek) nebo popelnici (dvou-
letý závazek) si můžete vyzvednout počínaje sobotou 3.10.2015 až do konce dubna 2016 
v otevírací dobu sběrného dvora. DĚKUJEME ZA VÝPOMOC.

Obec Březolupy vydala nástěnný kalendář 2016 s motivy naší obce věnovaný pa-
mátce Františka Staška. Nástěnný barevný kalendář formátu A3 na ležato  (celkem 
1+12+1 strana) je možno zakoupit na OD Jednota, případně i přímo na OÚ. Prodejní 
cena je 130,- Kč/ks. Do prodeje bude uvolněno celkem 100 ks tohoto kalendáře, v případě 
většího zájmu bude možný i dotisk po jednotlivých kusech.

Za spolupráci při jeho přípravě a výběru samotných fotografi í děkujeme našemu fo-
tografovi Marku Michalíkovi a také Jiřímu Michalíkovi.
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20.9.2015 bylo v obřadní síni plno, přivítali jsme devět nových březolupjáků. Vítejte mezi námi.

Ročník 1940 se sešel na malé posezení v hale. Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.


