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VÁNOCE SE BLÍŽÍ 
Pomalu končí letošní rok a začíná advent. Připravujeme se na nejradostnější svátky v roce 

– Vánoce. Mnozí z nás nakupují dárky o překot, jako by po Vánocích měl být konec světa. 
Shání v obchodech, supermarketech a na vánočních trzích všemožné zbytečnosti, které po 
svátcích budou uskladněny na dno skříní bez užitku…

Ztrácí se nám tak symbol Vánoc, kterým je narození Božího syna. Narodil se v prostém 
betlémském chlévě, kde našli útočiště dva chudí pocestní, Josef s Marií. Ježíš, král světa a člo-
věk v jedné osobě, nehledá nádheru světských paláců a honosných sídel, ale krásu a pokoru 
našeho nitra – naší duše. Chceme Ho s láskou přivítat.   

V této předvánoční době myslíme i na ty, kteří nemají střechu nad hlavou a přespávají ve 
sklepích, v opuštěných domech, pod mosty, v lesích a na nádražích. Někteří ztratili byt svou 
lehkomyslností, hazardními hrami, alkoholismem či braním drog. I oni byli dost možná dříve 
slušnými lidmi, než spadli na dno společnosti. Podpořme je v nastávajícím adventním čase 
sbírkami šatstva a obuvi, které organizuje charita. Podpořme misijní sbírky, kdy dobrovolní 
pracovníci na misiích pečují o opuštěné děti, pomáhají stavět školy a útulky pro ně a budovat 
ošetřovny, aby děti neumíraly hladem, vyčerpáním a infekčními onemocněními, které v naší 
republice ani neznáme.

Zamysleme se nad tím, abychom po svátcích nevyhazovali zbytky jídla a vánočních slad-
kostí do popelnic. Vždyť někde na světě nemají lidé dát co do úst.  Věnujme část svých fi nan-
cí dětským domovům, aby i  tyto děti 
dostaly dárek k Vánocům podle svého 
přání. Dejme část svého nákupu ve vy-
braných supermarketech do potravino-
vých sbírek, odkud se potraviny rozdá-
vají všem potřebným a sociálně slabým.

Oslavme narození našeho Pána 
láskou nejen ke svým blízkým, ale ke 
všem, kteří sílu lásky našeho Pána ne-
poznali nebo jsou v  tomto vánočním 
čase nemocní a opuštění. Předejme tak 
poselství evangelia svému okolí, neboť 
„Bůh je láska“. 

MUDr. Anna Otrhálková
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Březolupské hody 2015 se opravdu vydařily. Poděkování za jejich krásu patří Dance a Báře 
Šohajkovým za nácvik tanečků, všem, kteří připravili kroje, organizátorům a krojovaným.

Beseda s dříve narozenými občany dne 8. 11. 2015
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Slovo starosty
Tak už se nám to zase blíží. Blíží se období, kdy se snad kolotoč každodenních osobních 

či pracovních starostí a povinností většině z nás výrazně zpomalí, ne-li téměř i zastaví. Při po-
hledu na kalendář (pozor, ven z okna se nedívejte, to vám moc nenapoví) nebude nejspíše pro 
nikoho z vás žádným problémem odhalit, že blížícím se obdobím mám na mysli čas vánoční 
a posléze novoroční.

Je to období, kdy mají lidé více času na sebe navzájem, jsou navzájem jaksi ohleduplnější, 
dovolím si tvrdit, že i zarytě „znepřátelení“ sousedé odloží další kolo svých mnohdy už až 
naschválů na potom …

Tak nám tedy všem přeji, abychom si toto výjimečné a oblíbené období užili, a vůbec tím 
nemám na mysli posezení v luxusní restauraci či obdarování drahými dárky, které mnohdy 
ani nepotřebujeme. Mám na mysli posezení a povykládání si s rodinou, s přáteli, ale také třeba 
se sousedy. A třeba k nám letos nebude příroda lakomá a aspoň ty Vánoce budou bílé.

Nu a po Vánocích nám nastane období plné rekapitulací, hodnocení, ale také plánů či 
předsevzetí.

Doufám, že jste své nemalé cíle, které jste si na začátku letošního roku dali, beze zbytku 
naplnili, případně se k nim co nejvíce přiblížili. Doufám, že pokud jste chtěli přestat kouřit, 
tak již dnes máte naspořeny nějaké ty desetitisíce a o zlepšení zdraví ani nemluvě, pokud jste 
chtěli shodit nějaké to kilo či naopak přibrat, tak že vám pohled na váhu dělá radost a pokud 
jste třeba ve škole letos čekali, až budou na skladě lepší známky, tak že je nakonec naskladnili 
a vysvědčení, které bylo (případně bude v lednu), bude ještě lepší, než jste si stanovili.

Do nového roku si nebojte dát smělé a velké cíle, neboť kdo se bojí, nesmí nejen do lesa, 
ale, dle mého, ani do nového roku.

Vedle přání prožití veselých Vánoc a šťastného nového roku již tradičně využiji této příle-
žitosti k poděkování všem, kteří v minulém roce, většinou stále ještě nezištně, pomohli k roz-
voji naší obce, naší komunity. Nesmírně si vážím i těch, kteří i v dnešní nelehké době (na 
druhou stranu, která doba byla či bude lehká) dokáží vychovávat své děti ve slušné a pracovité 
lidi či odpovědně se starat o své starší či nemohoucí blízké, neboť fungující rodinu považuji 
za základní kámen celé naší společnosti. A i když se tyto činnosti v dnešní době s nadsázkou 
již moc „nenosí“, doufám, že tak budou činit nejen v rámci rodiny, ale i celé naší komunity 
i nadále, a že i příští rok budu mít jménem svým a i jménem celé naší obce komu poděkovat.

Tedy ještě jednou přeji všem pohodové svátky a do nového roku vykročte tou správnou 
nohou.

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 23. 9. 2015
Zastupitelstvo schválilo: 
• Plán inventur pro rok 2015.
• Realizaci projektové dokumentace pro základní technickou vybavenost (ZTV) Nad 

Uličkou a Čístré.
• Plánovací smlouvu na realizaci ZTV pro rodinné domy v lokalitě Nad Uličkou a Čís-

tré se základní spoluúčastí stavebníků ve výši 50% nákladů.
• Spoluúčast obce na sanaci sesunutého břehu potoka v zahradnictví ve výši 35.000,- 

Kč vč. DPH.
• Pokračování v  dotačním projektu „Energetické úspory objektu zámku v  Březolu-

pech“ s podmínkou min. výše dotace 50% z uznatelných nákladů.
• Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezu-

jícími  podmínkami č. UZSVM/BUH/4846/2015-BUHM pro pozemky p.č. 3557/1 
a p.č. 3557/2, k.ú. Březolupy, mezi převodcem Českou republikou – UZSVM a naby-
vatelem obcí Březolupy. 

• Koupi pozemku p.č. 4457 a p.č. 4496, k.ú. Březolupy v okolí ČOV za 100,- Kč/m2   
pozemku navazujícího na místní komunikaci a 50,- Kč/m² za pozemek v lánu.          

• Koupi pozemku p.č. 1594/3, p.č. 1594/4, p.č. 3518/9 (3x částice p.č. 1594/1) a p.č. 
1679/3, k.ú. Březolupy pod a v okolí místních komunikací Nad Hřbitovem a Čístré 
za 140,- Kč/m2 .

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpoč-
tové opatření č. 06/2015.

• Realizaci javorové aleje v centru obce podél místní komunikace od bytového domu 
po křižovatku ke školce.

• Odmítnutí záměru přemístění sochy Sv. Jana Nepomuckého.
• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.07/2015.

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),  ROP dětská hřiště (SDI_RZM), Podnik. inkubátor řemesel v rámci prů-
myslové zóny ČOV (PIŘ_PZČOV), Polní cesty a protierozní opatření (PC+PEO+IP) 
Topolná-Březolupy 2012, ROP revitalizace centra obce 2012, Dopravní stavby Bře-
zolupy 2013 (DS 2013), DS 2014, kanalizace pod MK Žleby a Kozina, modernizace 
IT a multimediálního vybavení knihovny, Revitalizace centra obce III.etapa, Rozší-
ření separace bioodpadů, Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  
Chrástka, Energetické úspory objektu zámku, Stavební údržba chodníky u mostu na 
II./497 Podsedky, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, Pozemky MK Čístré
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• Informace o aktuálním průběhu zpracování strategického rozvojového dokumentu 
„Program rozvoje obce Březolupy 2015-2020“. 

• Informace o hodech 2015 a jejich spolupořádání obcí.
• Termín konání dalšího veřejně přístupného zastupitelstva, předpoklad 11.12.2015 

a dále v únoru 2016. 
• Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů.

Nový chodník na mostu Podsedky

Revitalizace centra naší obce
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Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala zejména zpracováním záměrů na další období, přípravou investič-

ních akcí, kontrolou realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů 
i místních organizací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva.

Z dalších činností mimo záležitostí schválených na zastupitelstvu vyberu následující:
• Rada schválila provedení vypracování energetických štítků pro obecní bytové domy 

„Stará pošta“ a „Místní hospodářství“. Doporučení na zpracovatele provede Energetická 
agentura Zlínského kraje.   

• Rada schválila vznesené připomínky k projektové dokumentaci na PC a PO Chrástka 
a jejich zaslání projektantovi. Rada zároveň potvrdila původní záměr na zpracování pro-
jektové dokumentace na hlavní polní cestu se zpevněným asfaltobetonovým povrchem 
od hlavní silnice kolem myslivecké chaty, třešňovou alejí a ukončení na křížení s PC od 
Nového Dvora.       

• Rada schválila smlouvu „O poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2015/0037/
OKP“ na úhradu způsobilých výdajů vzniklých při realizaci projektu „Revitalizace centra 
obce Březolupy-III. etapa“.

• Rada schválila smlouvy o výpůjčce číslo „Remízek/25/2015“  o výměře cca 530m² čís-
lo „Remízek /26/2015“ o výměře cca 1160m². Obě výměry z části obecního pozemku 
p.č. 5355 podél skalové cesty.

• Rada obce schválila realizaci rozbití a zasypání septiku u základní školy před rekonstruk-
cí místní komunikace v této lokalitě.       

• Rada obce se seznámila s  žádostmi Úřadu práce o  vydání stanoviska ve smyslu par. 
33 odst. 6 zákona č. 111/2006 sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve věci žádosti o doplatek 
na bydlení pro ubytované v ubytovnách na katastru obce. Rada obce vydala souhlasné 
stanovisko a pověřila obecní úřad jeho vypracováním a odesláním na ÚP.        

• Rada vydala souhlasné stanovisko se záměrem f. KLEMPOS na revitalizace části horní-
ho statku. Součástí dotačního projektu je i příjezdová komunikace na pozemcích obce 
p.č. 5390, 5044 a 4978 (částečně panelka ke skládce). Firmě Klempos vzniká i potřeba 
vlastnění pozemku pod touto komunikací a žádá o koupi. Rada požádala o dopracování 
podrobností, např. geometrický plán apod., a předložení radě a následně zastupitelstvu 
ke schválení. Smluvně pak musí být zajištěno zachování např. věcného břemene prů-
jezdu, statutu veřejně přístupné komunikace, bezplatné převedení pozemku i samotné 
komunikace do majetku obce po době udržitelnosti projektu apod.  

• Rada schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na investiční akci „MK a kanalizace Žleby“ 
s  f. SVS CORRECT Bílovice, jehož obsahem jsou více a méně práce na uvedené akci 
v celkové výši 234 451,-Kč s DPH. Celková cena díla byla tímto navýšena na 6 784 683,-
Kč s DPH.    
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• Rada schválila smlouvu „O účelové neinvestiční dotaci na hospodaření v lesích“. Dotace 
13 692,-Kč bude poskytnuta Zlínským krajem.

• Rada schválila navýšení ceny geometrického plánu na služebnost inženýrských sítí pro 
kanalizaci ČOV II. etapa na celkovou částku 26 450,-Kč bez DPH. Důvodem navýšení 
ceny je prodloužení trasy o cca 250 m a tisk potřebného množství kopií.        

• Rada vybrala jako dodavatele na nákup a sázení stromů (9x javor, 2x lípa, 1x kaštan) 
f. Zdeněk Šimek, Bílovice č. p. 292 s cenou 63 806,-Kč. 

• Rada s přítomnými zástupci vlastníků pozemků a potenciálních stavebníků projednala 
a připravila návrh Plánovací smlouvy pro ZTV Nad Uličkou, kterou následně schválilo 
zastupitelstvo, resp. její konečnou podobu rozšířená rada.

• Rada obce se seznámila s doplněním „Programu rozvoje obce Březolupy 2015-2020“ dle 
připomínek zastupitelstva. Po veřejném projednání, které již proběhlo, (za účasti 2 obča-
nů) bude PRO předložen prosincovému zastupitelstvu k defi nitivnímu schválení.

• Rada, na základě předchozí dohody na odstranění poruchy na povrchu hydroizolační 
fólie fatrafol  na střeše a nadezdívce ploché střechy MŠ, schválila úhradu za materiál na 
opravu f. Klempos-Střechy, s.r.o. Březolupy ve výši 97 712,- Kč vč. DPH.

• Rada schválila umístění sídla Místní akční skupiny Dolní Poolšaví (IČ: 27057593) na 
adrese Březolupy č. p. 90 (zámek) a souhlasí s poskytnutím sdílených prostor kanceláře 
místostarosty + stavebního úřadu + nově tedy  MAS DP pro kancelářskou činnost MAS 
DP o objemu cca 10 hodin týdně, a to zdarma. 

• Rada schválila splacení úvěru ze stavby ČOV + kanalizace I. etapa nad rámec schválené-
ho rozpočtu (cca + 0,3 mil. Kč) do konce roku a doporučuje i zastupitelstvu obce schvále-
ní tohoto splacení za předpokladu příznivého rozpočtu obce na konci roku.

• Rada vzala na vědomí informaci p. starosty, že na stavební úřad v Bílovicích byla podána 
žádost o stavební povolení na zajištění jihozápadního štítu objektu Podzámčí, na odbor 
dopravy MěÚ UH pak na scházející tři stavební objekty z „Dopravních staveb 2014/01“ 
(MK Nad hřbitovem, MK Dolní Šraňky a chodník na Zápolí). 

• Rada vzala na vědomí informaci p. starosty o připomínkách DI Policie ČR a E.ON k pro-
jektové dokumentaci na „Polní cesty Chrástka“, a to i přesto, že v rámci pozemkové úpra-
vy, která nahrazuje územní řízení, tyto podněty nevznesli. Dojde k přepracování projektu 
a drobným vícepracím projektanta, které mohou vyústit i v územní řízení.

• Rada schválila koupi 5ks laviček Vera. Tři budou umístěny u kostela, 1ks vyměněn u Jed-
noty, 1ks bude zatím do skladu. Odsouhlasená cena činí max. 4.200,- Kč/ks + DPH.          

• Rada obce schválila zadat práce na podání společné žádosti o dotaci na „Zpracování digi-
tálních povodňových plánů“ Svazu měst a obcí Východní Moravy ( SMO VM ),  resp. její 
Regionální rozvojové agentuře, v rámci společného projektu více obcí. Předpokládané 
náklady na obec jsou 100.000,- Kč, dotace 85%, náklady obce 15%.        

• Rada schválila záměr na přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci na opravu MK 
Kozina z programu POV ČR a MK Nad hřbitovem a Dolní Šraňky z programu POV ZK.      

• Rada schválila žádost Římskokatolické farnosti a fi nanční příspěvek 4 000,-Kč na zakou-
pení vánočního stromu, jeho výzdobu s osvětlením a občerstvení pro účastníky „Rozsvě-
cování vánočního stromu“, které bude dne 13. 12. 2015 u kostela. 
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• Rada doporučila zastupitelstvu schválit vstup obce do Spolku pro obnovu venkova.
• Rada schválila smlouvu o zřízení práva majícího povahu služebnosti s Povodím Moravy 

s.p. na část pozemku p.č. PK 3546/1 pro rekonstrukci MK na mostu pod kaštany.  
• Rada na základě zpoždění prací na rekonstrukci MK Žleby i MK v centru obce schválila 

nový termín zhotovení pasportu místních komunikací do 30. 6. 2015.  
• Rada na základě žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobrovolných 

hasičů Březolupy (IČ: 65325052) souhlasí s umístěním sídla této společnosti na adrese 
Březolupy č. p. 434.

• Rada neschválila přípravu projektu na výstavbu komunitního domu pro seniory (tzv. 
KODUS). Důvodem je malý zájem místních seniorů o ubytování ve stávajícím bytovém 
domě.  

• Rada po porovnání nabídkových cen schválila nákup 100 ks plastových beček v ceně do 
380,-Kč/ks s DPH u f. TREF s.r.o. Dolní Němčí. Bečky budou následně darovány obča-
nům jako poděkování za zimní údržbu chodníků před svými RD.  

• Rada schválila žádost p. Konečného a vydala povolení na příležitostné parkování tahače 
SCANIA SPZ 5Z3 0294 a návěsu SPZ 3Z3 2284 podél hlavní silnice před podzámčím 
a to do 31. 12. 2017. Zároveň rada schválila prodloužení všech ostatních předcházejících 
obdobných povolení s datem platnosti do 31. 12. 2015 o dva roky, tj. do 31. 12. 2017.

• Rada schválila růst mezd zaměstnanců obce pro rok 2016 v průměru o 3,6 % (z tarifu + 
osobního hodnocení) oproti roku 2015.   

• Rada doporučuje zastupitelstvu zapojení obce do dotačního projektu „Studie cyklostezek 
Regionu Za Moravú“.

• Rada projednala žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Březolupy o čerpání vyššího vý-
běru za družinu a schválila použití výběru družinného v částce cca 10 000,-Kč na nákup 
hraček a spotřebního materiálu pro žáky navštěvující školní družinu.

• Rada projednala předložený návrh společnosti E.ON na rekonstrukci rozvodů NN 
v obci. Souhlasí s nabídkou řešit při pokládání kabelu NN i připoložení kabelu veřej-
ného osvětlení s tím, že případné potřebné rozšíření výkopu a kabel VO bude hradit 
obec. Rada zvažuje i připoložení datového kabelu a doporučuje v současnosti řešit ale-
spoň projekčně.  

Vážení spoluobčané, ve svých příspěvcích se Vám snažím, pokud možno, ve srozumitelné 
podobě podat  přehled širokého okruhu projednávaných záležitostí jak z rady, tak ze zastupi-
telstva obce. Cílem je alespoň touto formou informovat občany o tom co se projednává, co se 
připravuje, co se schválilo a co se realizuje v naší obci. Zákon o ochraně osobních údajů nám 
neumožňuje uveřejnit úplně všechny informace, nebo alespoň ne plně konkrétní. Pro zpět-
nou vazbu bych uvítal Váš názor zejména na rozsah zveřejňovaných informací.

S blížícím se koncem roku chci těm, kteří přispěli k řešení obecních záležitostí  pomocí, 
podněty či kritikou poděkovat za spolupráci a všem spoluobčanům popřát pohodové Vánoce 
a do roku 2016 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Stanislav Bařica, místostarosta obce  
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Společenská kronika
Jubilanti 1 - 3/2016

LEDEN 2016

50 let
Bartas Radovan
Bartoš Pavel
Mikulinec Lubomír
Šimková Jana
Rochovanský Richard

60 let
Šišáková Marie

65 let
Hrabcová Ludmila
Jančarová Jarmila
Vodárek Ladislav

70 let
Zajíc Břetislav

80 let
Hubáček Stanislav
Mizerová Marie

85 let
Kolaříková Ludmila

94 let 
Urbánková Marie 
– nejstarší občanka obce

Dne 18. 9. 2015 nás ve svých 82 letech navždy opustil pan Miloslav Kopal, mimo 
jiné dlouholetý kronikář naší obce a spoluautor knižní publikace Kronika obce Březo-
lupy do roku 1918. I touto cestou si dovolím panu Kopalovi, jménem svým a jménem 
celé naší obce,  ještě jednou  poděkovat. Čest jeho památce. 

Ing. Petr Kukla, starosta obce Březolupy

ÚNOR 2016 

50 let
Strnadová Barbora

60 let
Škrabko Dušan

65 let
Zajíc  Jaroslav

70 let
Hanáček Josef

75 let
Berecková Vlastimila
Míhalová Marie
Stuchlíková Jarmila

80 let
Bernatík Milan
Vyoral Jiří

BŘEZEN 2016 

50 let
Zábojník Michal

60 let
Chromková Zdeňka
Šišáková Miroslava

65 let
Burcevová  Ludmila

70 let
Pilátková Ludmila

Vyora

iloslav

lan
í

Pil



Březolupský zpravodaj

-10-

Odhalení pomníku rytíře Jana Jindřicha z Holle na březolupském hřbitově dne 14. 11. 2015 
se zúčastnila i jeho přímá příbuzná.

Březolupské rody v průběhu 20. století
1. Úvod
V našem obecním zpravodaji v roce 2014 jsem uveřejnil dva články o březolupských 

rodech v 18. a 19. století, a  slíbil, že se k  tomuto tématu opět vrátím. V aktuálním čísle 
zpravodaje pokračuji v tomto „seriálu“, a tentokrát se zaměřím na rody ve století dvacátém.  

Přesněji, budu vycházet z údajů o sčítání lidu v roce 1910 a soupisu obyvatel obce z let 
1966-76. 

2. Nejrozšířenější rody ve 20. století
Nejdříve se zaměřím na rody, které patřily v naší obci v obou sledovaných obdobích 

20. století mezi nejpočetnější, a které se vzhledem k poměrně nedávné době většinou vysky-
tují dosud v Březolupech v nemalém počtu. Pro přehlednost uvedu zjištěné údaje v tabulce, 
v posledním sloupci jsou č. p. domů, na nichž žily příslušné rody v roce 1910 i 1970. 

rod počet rodin
1910

počet rodin 
1966-75

č.p. domů

Andrýsek 5 9 13, 36
Blažek 5 5 73
Fusek 4 10 105, 112
Hoferek 11 32 61, 68, 72, 81, 103, 143
Hrabica 6 8 48, 223
Hubáček 18 36 31, 110, 120, 243
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Krejčiřík 6 6 114, 169
Křen 6 10 11, 67
Lysoněk 12 16 60, 101, 190, 211, 220
Michálek 15 9 12, 22
Pastyřík 5 6 77
Postava 6 11 55, 256, 257
Sklenář 6 9 17, 21
Tomek 6 5
Vajdík 7 8 29
Vrzal 4 4 222
Vyorálek 6 3 251

Na některých z těchto domů pak žijí potomci těchto rodů dodnes, jiné již naopak obý-
vají zcela jiní občané Březolup. Jak je vidět s velkým náskokem, zejména pak ve druhé polo-
vině 20. století, vedou rody HUBÁČEK a HOFEREK. Za zmínku stojí určitě i hodně rodin 
ANDRÝSKŮ, LYSOŇKŮ, MICHÁLKŮ, FUSKŮ, KŘENŮ, SKLENÁŘŮ A POSTAVŮ. 

3. Početnější rody z let 1966-75
V této části článku pak uvádím přehled březolupských rodů, které sice v roce 1910 měly 

pouze několik rodin, ale za přibližně šedesát let jejich počet výrazně vzrostl.

rod počet rodin
1910

počet rodin 
1966-75

č.p. domů

Bednařík 0 5
Berecka 1 6 123
Gajdůšek 3 11 86
Hanáček 3 5
Hovorka 2 5
Křižka 3 7 119
Mikel 1 5
Mikulka 3 7 45
Svoboda 3 5
Řezníček 2 5 63
Tureček 2 5 71,95
Zajíc 3 6 131
Zůfalý 2 5

Všechny tyto rody se udržely na „mapě“ Březolup až do dnešního dne, i když počet 
jejich členů se výrazně liší.
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Samozřejmě, že se v naší obci i v tomto století objevila další příjmení, která byla zastoupe-
na méně než pěti rodinami. Pokud má někdo zájem o podrobnější informace o nich, má mož-
nost se zúčastnit schůzky zájemců o genealogii z Březolup a okolí, kterou svolávám přibližně 
jedenkrát za dva měsíce v zasedací místnosti Obecního úřadu Březolupy. 

4. Závěr
Tímto končí třetí putování historií březolupských rodů, tentokrát ve století dvacátém. 

Další, pravděpodobně poslední, článek o rodech ve století 17. a tzv. Lánovém rejstříku z let 
1669-79 (nejstarším soupisu vlastníků půdy v Březolupech) budu teprve zpracovávat a uve-
řejním někdy v budoucnu.  

Všechny články s historickou tématikou, které jsem již dříve zpracoval, jsou umístěny 
na internetové webové stránce obce Březolupy (www.brezolupy.cz) v záložce HISTORIE 
OBCE. 

Přeji všem občanům Březolup poklidné svátky vánoční a hodně zdraví, štěstí a pohody 
v roce označeném L.P. 2016.

článek zpracoval dne 22. 11. 2015 ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

Ocenění Zlínského kraje 
Dne 8. prosince 2015 převzala paní Mgr. Alena Bernatíková (vlevo) z  rukou pana 

hejtmana a radních ocenění Zlínského kraje za dlouhodobou a kvalitní činnost dobro-
volných pracovníků v rámci XII. ročníku tohoto ocenění. Dovoluji si poděkovat za její 
aktivitu v rámci TSS Pohoda Březolupy i jménem naší obce a přeji jí, aby ji její činnost 
i nadále naplňovala a dělala jí radost. Děkuji a blahopřeji. 

Za Obec Březolupy Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Z činnosti školní družiny
V září byla v naší škole otevřena nově zrekonstruovaná školní družina. Místnost byla 

vybavena novým nábytkem. Atraktivní se stala hlavně skluzavka, po které mohou děti sjíž-
dět z vyvýšeného pódia. Také hračky dostaly děti nové. Velké oblibě se těší zejména lego, 
jehož výrobky zdobí parapety školní družiny, ale i další hračky, např. konstrukční kostičky, 
panenky Barbie společně s domečkem, Černý Petr. Pozadu nezůstávají děti ani v činnos-
tech. V září se seznamovaly s novými kamarády a posléze toho svého nejlepšího kreslily. 
Říjen byl zase měsícem „ Kaštanů“, které sbíraly pro zvířátka. V listopadu byla největším 
zážitkem návštěva kina v Uherském Hradišti a v prosinci je čekal vánoční jarmark, na který 
se pečlivě připravovaly. Děti zde vystoupily nejen s písní Holubí dům od Jiřího Schelingera, 
ale k prodeji nabídly zajímavé věci jako např. vánoční hvězdy či zvonečky.

Petra Velísková, vychovatelka školní družiny

Nové prostředí školní družiny si děti náležitě užívají.
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Střípky z MŠ Březolupy
Naše školka, pěkná školka, rádi do ní chodíme, 
pěkně si tam pohrajeme a taky se učíme…

Tahle básnička zcela vystihuje třídu Pejsků – předškolních dětí, které jsou již od začát-
ku školního roku připravovány na zápis do ZŠ. Pracují zde p.uč. Markéta Šohajková a p.
uč. Aneta Kopecká.  Klademe důraz na slušné chování a spolupráci s rodinou. Společnými 
aktivitami jsou i projekty, které plní děti doma s rodiči – např. „Co znamená moje jméno?“

Některé odpovědi: 
„Jméno vybíral tatínek, protože chtěl jméno na písmenko A, protože už doma máme 

holčičku na písmeno A.“
„Vybírali jsme si proto, že je to hezké jméno, které není příliš časté, zatím ho v rodině 

nemá a hlavně ho můžeme slavit v srpnu u táboráku.“
„Protože se tak jmenuje tatínek, dědeček i pradědeček.“
Dalšími aktivitami třídy jsou také seznamování s anglickým jazykem, výtvarné tvoření 

a také pohybové a taneční vystoupení.

Ve třídě Kočiček pracují p. uč. Jitka Mizerová a p.uč. Lucka Kapinusová. Tuto třídu na-
vštěvují děti ve věku 4 – 5 let. Cílem je probouzet u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem 
sebe, naslouchat a objevovat. Dále také ukázat, co už dítě samo umí, zvládne a dokáže.

Děti zvládají především básničky a písničky k  různým tématům. Na podzim jsou to 
především říkanky o zvířátkách, počasí a zvířátkách, která se připravují na zimu.

Např. Ježek
Leze ježek, leze v lese, jablíčko si domů nese.
Zahrabal se do listí, od té doby spí a spí.

Ve třídě nejmladších dětí ve věku 2,5 – 4 let pracují p. uč. Bc. Lenka Halámková a p. uč. 
Dagmar Zatloukalová. Cílem této třídy je především zvládnout přechod z rodiny do MŠ. 
Zároveň se adaptovat na nové prostředí, p. učitelky, kolektiv MŠ a nové kamarády. Není to 
vůbec jednoduché zvládnout také pravidla třídy, základy sebeobsluhy a především hygie-
nické návyky.

Také v  této třídě se děti učí básničky, říkadla, tanečky a pohybové hry. Zvládáme to 
především hrou, která je přirozenou dětskou činností.  V této třídě také hodně cvičíme jazý-
ček různými logopedickými cvičeníčky, abychom lépe porozuměly některým poznámkám 
našich dětí například:

„Píde máma?“
„Maminka udelá tuk, tuk, tuk.“
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I školkáčci mohou mít hlavu plnou starostí.

A protože jsme třída Myšiček, učíme se písničku Myška tanečnice:
Měl jsem myšku tanečnici, tancovala po světnici, 
byla černá i bílá – každému se líbila….

V letošním školním roce jsme pouštěli dráčky na hřišti za halou, poprvé jsme vyřezá-
vali dýně, přijelo za námi divadélko Šikulka a Hoff mannovo divadlo, starší děti byly v Pla-
netáriu v Uherském Brodě a všichni jsme rozsvěcovali stromeček před MŠ. Těšíme se na 
Mikuláše a Vánoce.

Vánoce s sebou přinášejí nejen oslavy a dárečky, ale i tradice a s nimi spojené nezbyt-
nosti k vytvoření správné atmosféry. Kromě cukroví, úklidu a dárků se připravujeme také 
na výrobu vánočních přáníček, kterými bychom chtěli všem popřát krásné svátky a úspěšný 
rok 2016. 

paní učitelky a kolektiv dětí MŠ Březolupy
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Podzim ve škole 
Školní rok zahájili žáci naší školy velmi příjemně. Připravili jsme pro ně výukový pro-

gram- letové ukázky dravců společnosti Seiferos. Zajímavý a zábavný výklad o životě drav-
ců a sov. Program je zajímavý tím, že žáci jsou do něj aktivně zapojeni. Žáci v parku zhlédli 
sbírku asi 35 dravců a sov (puštík bradatý, sova pálená, výr velký, sup bělohlavý, luňák čer-
vený, orel královský, jestřáb lesní, raroh velký, orel bělohlavý, sýček obecný, puštík bělavý, 
sovice sněžní). Odborný výklad byl přenášen profesionální zvukovou aparaturou během 
letové části. Žáci byli přezkoušeni z nově nabytých poznatků se získáním odměny v podobě 
fotografi e nebo příletu dravce na jejich ruku. V druhé části programu sledovali žáci výji-
mečné letové schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu.

Žáci 2. a 3. třídy zahájili výuku plavání. Plavání se koná v rámci tělesné výchovy v 1. po-
loletí školního roku každé úterý 1. vyučovací hodinu v Uherském Hradišti.

Koncem měsíce září se konalo školní kolo dopravní soutěže pro žáky 5. - 8. ročníku. 
Na hřišti za halou probíhala jízda zručnosti v jednotlivých disciplínách. V každé disciplí-
ně bylo určeno pořadí žáků. Nejlepší žáci budou reprezentovat školu v jarních dopravních 
soutěžích. 

Naše škola byla organizátorem kvalifi kačního turnaje ve fotbalu: Coca – cola cup, škol-
ský pohár. Turnaj proběhl ve středu 30. září na místním fotbalovém hřišti. Účastnili se ho 
žáci 7. – 9. ročníku ze základních škol Bílovice, Prakšice a Březolupy.

V měsíci říjnu začaly pro všechny žáky školy preventivní programy etické výchovy. Ka-
ždá třída má přednášky  na různá témata.
1. ročník – Já, moji kamarádi a moje rodina
2. ročník – Mluvíme, nasloucháme, a přitom se rádi máme
3. ročník – Zdravé myšlenky – zdravé vztahy
4. ročník – Můžu se stát hrdinou, Moje vzory, úspěch a neúspěch, Jak se bránit nátlaku, Od 

prvního setkání k nové rodině
5. ročník – Dítě na cestě k dospělosti
6. ročník – Dozrávám v osobnost
7. ročník – Moje místo v životě a mezi lidmi
8. ročník – Zdravá osobnost a zdravé vztahy 
9. ročník – Na životní křižovatce

Žáci 7. - 9. ročníku navštívili výchovný koncert v Kongresovém centru Zlín. Na progra-
mu bylo scénické provedení části baletu na hudbu Bohuslava Martinů – Špalíček.

Balet byl napsán na motivy folklóru – vyskytovaly se v něm lidové písně, zejména dět-
ské hry a pohádky nebo pohádky inspirované básněmi Karla Jaromíra Erbena. Předsta-
vení předvedly děti z tanečního oboru ZUŠ a Dětského folklórního souboru Hradišťánek 
z Uherského Hradiště.

Žáci 8. ročníku se zúčastnili exkurze do ZOO Lešná.
Žáci 2. a 6. ročníku absolvovali výukový program Hasík. Program je zaměřen na požár-

ní ochranu a základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva. Vzdělávací program získal 
akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pro školy je zdarma. 
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První část programu je zaměřena na děti ve věku 7 - 10 let (2. třída ZŠ), což je první 
stupeň školní docházky. Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále dě-
leny do jednotlivých tématických bloků. Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření 
respektu z ohně a postulátu, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak 
přivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu při přivolání pomoci), prohlédnou a ob-
léknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále 
se v první části děti dozvědí, co znamená zvuk sirény - varovný signál, co dělat při zvuku 
sirény - varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. V průběhu výuky jsou dětem 
rozdány propagační materiály s preventivní tématikou. 

Druhá část je určena dětem ve věku 11 - 14 let (6. třída ZŠ), což v praxi znamená druhý 
stupeň školní docházky. Výuka je doplněna o  tématiku náročnější a není již vedena tak 
hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její 
podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je roz-
šířeným opakováním obou hodin první části. Nově se objevují témata zdravovědy, požární 
prevence v přírodě a lesní požáry. V druhé části se děti také dozví, co dělat když bude na-
řízena evakuace z místa bydliště, zásady opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany 
při úniku nebezpečných látek, jak se budeme chránit v zamořeném prostředí a co jsou pro-
středky improvizované ochrany osob. Cílem druhé části výukového programu je zopakovat 
si a rozšířit znalosti získané v první části, uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za 
své mladší sourozence, naučit se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kou-
řem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek.

Chlapci z kroužku fl orbalu se zúčastnili fl orbalových turnajů. Turnaje se konaly v Uher-
ském Hradišti, na gymnáziu a v Uherském Brodě. Kromě toho chlapci hrají fl orbal jeden-
krát za 14 dnů v odpoledních hodinách v Uherském Hradišti na škole Unesco, neboť se 
přihlásili do Žákovské ligy fl orbalu.

V říjnu proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem žáci nasbírali 2 990 kg papíru.
Na 1. místě se umístila Keslerová Sofi e, která nasbírala 200 kg papíru, na 2. místě Háj-

ková Barbora se195 kg papíru a na 3. místě Lacinová Rozálie a Ondroušek Miroslav, každý 
nasbíral 150 kg. Pořadí tříd bylo následující: 1. místo - 2. třída, 1125 kg, 2. místo -   3. třída, 
577 kg, 3. místo -  4. třída,  369 kg. 

Koncem října se žáci 5., 6. i 7. ročníku zúčastnili exkurze do planetária Brno.
Někteří žáci školy se zapojili do 6. ročníku mezinárodní soutěže Kniha je kamarád, 

v rámci které si mladí čtenáři doporučují knihy k přečtení. Ocenění se zde dostalo Anně 
Vaculíkové ze 7. ročníku.

Žáci 9. ročníku zahájili nácvik polonézy, se kterou vystoupí na lednovém večírku pro 
rodiče.

Žáci 2. stupně absolvovali 1. část projektu Chování člověka za mimořádných událostí.
30. října se žáci naší školy s dalšími žáky z osmatřiceti škol celého kraje a i ze Slovenska 

setkali při 16. ročníku soutěže pro školáky v netradičních disciplínách s názvem Zlínský 
vorvaň 2015. Celkem se žáci utkali ve čtyřech disciplínách, ve kterých museli spojit své síly 
a bojovat jako tým.
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V měsíci listopadu začala probíhat, jako každý rok, příprava na vánoční jarmark. Žáci 
v  hodinách pracovních činností a  výtvarné výchovy zhotovují různé výrobky, využívají 
hlavně přírodních materiálů. V hodinách literární výchovy a hudební výchovy se učí písně, 
se kterými někteří z nich vystoupí v kulturním programu. 

Miroslava Chlachulová, ředitelka školy

Chlapci z kroužku fl orbalu.Chlapci z kroužku fl orbalu.

16. ročníku soutěže pro školáky v netradičních disciplínách Zlínský vorvaň 2015 16. ročníku soutěže pro školáky v netradičních disciplínách Zlínský vorvaň 2015 
se zúčastnili také naši žáci.se zúčastnili také naši žáci.
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Poohlédnutí za rokem 2015 
a pohled na roky příští

Vážení spoluobčané, rád bych využil blížícího se poklidnějšího období vánočních svát-
ků a přelomu roku k poohlédnutí se za rokem 2015 a rád bych také zmínil něco z příprav 
na léta budoucí.  

V centru obce jsme v květnu dokončili práce na revitalizaci chodníků, např. v okolí kos-
tela, od školy k STK, či práce na novém parkovišti před základní školou. Za zdravotním 
střediskem máme téměř nový park a nezapomněli jsme ani na památníky obětem I. a II. 
světové války, u kterého jsme s mnohými z vás důstojně vzpomněli 70. výročí od osvoboze-
ní naší obce od nacistické okupace.

Vzhledem k  tomu, že na příslušných místech zbyly ještě nějaké ty evropské peníze 
(Regionální operační program a Operační program životního prostředí přes Státní fond 
životního prostředí) a my jsme byli úspěšní s naší žádostí, navázali jsme plynule na prove-
dené práce na chodnících v centru obce rekonstrukcí komunikací. Centrum obce se pro nás 
všechny stalo mnohdy až překážkovou dráhou. Po dokončení chodníku mezi STK a kem-
pem a místních komunikací Pod kaštany, Dědina a Ke kempu, se už ovšem situace výrazně 
zlepšila a zbývající práce na komunikaci na Močidlech, parkovišti a kostkovici U pekárny či 
chodníku a rampě ke zdravotnímu středisku snad již do konce roku nějak společně zvlád-
neme. Nechci zapomenout ani na práce na zeleni před střediskem, bytovým domem, poš-
tou, u Masaryka a na navazující rozmístění nějaké té lavičky či odpadkového koše. Za zmín-
ku dle mého rovněž stojí i výsadba nové aleje - 12 ks javorů, podél komunikace Dědina. 

Další větší akcí letošního roku byla dozajista rekonstrukce komunikace a kanalizace ve 
Žleboch. I ta je, až na pár drobností, už v provozu a snad nám všem bude sloužit mnoho 
dalších let.

Ti všímavější si jistě všimli i sem tam různě po obci položeného oranžového kontejne-
ru na bioodpad. Podařilo se nám totiž získat na obec nového „pomocníka“ pro nakládání 
s bioodpady jako je listí či tráva v podobě nákladního automobilu s kontejnerovou nádstav-
bou  nesoucí španělskou tovární značku AUSA. 

O prázdninách, po čtyřech letech marných snah o zajištění dotačních penízků, proběhla 
v naší škole modernizace družiny za naše peníze a již i ročníky nižšího stupně mají nové 
šatní skříně, které nahradily klasické drátěné šatny. Drobných úprav se dočkaly, případně 
se ještě dočkají, obě kuchyně, tj. jak v základní škole, tak i v mateřské škole. Na objektu ma-
teřské školky byly nad okny jídelny nainstalovány slunolamy a bylo realizováno zastřešení 
zadního venkovního schodiště. Podařilo se nám také propojit objekty základní školy a haly 
datovým optickým kabelem. Ředitelství školy bylo úspěšné se svým dotačním projektem na 
dovybavení školních dílen, za což jim i touto cestou děkuji. 

V průběhu léta jsme za víceúčelovou halou rozšířili možnosti pro protažení i vašich těl, 
a to v podobě kolekce venkovních fi tness prvků. Pokud půjdete s dětmi či vnuky na dětské 
hřiště, se psíkem, či jenom tak na procházku, nebojte se je otestovat, jsou zde i pro vás. 
Na tenisovém kurtu v areálu autokempu proběhla hloubková regenerace umělého trávníku 
a u dětských hřišť byly doinstalovány ochranné a clonící sítě.
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Na hřbitově se nám po letech odkládání podařilo pro letošek nalézt fi nance na obno-
vení hrobu Moučků, rodu mlynářů z Březolup, po kterých obec zdědila mnoho majetku. 
Snad máte stejný názor, že si takovýto pomník od obce již dávno zasloužili.

Druhým, možná ještě viditelnějším a také významnějším počinem na místním hřbi-
tově, je obnovení hrobu jediného zde pohřbeného pána našeho panství, a to rytíře Jana 
Jindřicha z Holle.  

V letošním roce proběhlo, případně ještě proběhne, i několik dalších „menších“ akcí, 
uvedu např. výchovné ořezy v parcích, aktualizace pasportu zeleně, bylo dočištěno okolí 
polní cesty např. v Chrástkách u třešňové aleje, v okolí Nového Dvora (zde došlo podob-
ně jako nad zahrádkářskou kolonkou v Čertoryji i ke zpevnění polní cesty). Pokud nám 
počasí dovolí, tak do konce roku bychom chtěli stihnout zbudovat třetí turistický altán, 
tentokrát na Bařinkách na Nedachlebsku, kousek od Hájku.

Koncem roku budou uzavřeny také práce na strategickém rozvojovém dokumentu 
naší obce (Program rozvoje obce) pro období 2015-2020.

Co se týká příprav akcí pro příští rok či roky, pak téměř před dokončením či již ve fázi 
získávání stavebního povolení máme revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí, místní 
komunikace Nad hřbitovem a Spodní Šraňky či chodník podél hlavní silnice na Zápo-
lí. Nechci zapomenout ani na polní cestu Chrástka. Snad se nám již podařilo dojednat 
s  budoucími stavebníky i  způsob fi nancování nových inženýrských sítí v  lokalitě Nad 
Uličkou, které by měly být hotovy snad do konce roku 2018.

Řádově do února bychom chtěli defi nitivně rozhodnout o rozsahu II. etapy výstavby 
ČOV a kanalizace a do konce roku získat územní rozhodnutí a snad i stavební povolení. 
Zde záleží především na vůli vlastníků dotčených pozemků. Rád bych těm, co dali či dají 
své pozemky obci k dispozici v  podobě služebnosti inženýrské sítě, poděkoval. Ty, co ješ-
tě váhají, bych chtěl požádat, aby své stanovisko přehodnotili, a to ve prospěch této akce.

V příštím roce, tj. 2016, by mohly začít práce na realizaci polní cesty směrem na 
Topolnou, zde ovšem ještě o dotačních penízcích není defi nitivně rozhodnuto. Rovněž 
rozhodnutí o realizaci rekonstrukce komunikace a kanalizace na Kozině musí ještě po-
čkat, až jak bude vypadat rozpočet obce na příští rok. Snad v něm ale potřebných řádově 
7,0 mil. Kč najdeme.

V roce 2016 se pokusíme také zrealizovat periodické restaurování sochy sv. Jana Ne-
pomuckého a staticky zajistit jihozápadní štít objektu Podzámčí.

Budeme realizovat určitě i jiné akce, ale to bych už předjímal rozhodnutí zastupitel-
stva. Dovolím si ale tvrdit, že zcela určitě budeme chtít popojít dopředu i s přípravou mo-
dernizace interiéru naší haly, kde především sociální zařízení již neodpovídá potřebám 
naší doby. 

Rovněž nové programovací období evropských dotací 2014-2020 bude pro nás vý-
zvou, byť možnosti oproti období předcházejícímu (2007-2013) jsou pro malé obce naší 
velikosti o hodně méně příznivé, mnohdy bohužel musím říct až nepřátelské. Rád bych 
ovšem uvedl, že se snad přes naši MAS podaří na území našeho katastru získat pro obdo-
bí 2014-2020 řádově až 1,6 mil. Kč, a to k čerpání nejen pro naši obec, ale také pro naše 
spolky či podnikatele, byť i zde jsou možnosti hodně okleštěné. 
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Z větších záměrů, s výhledem pro příští roky, bych rád připomněl některé akce jako 
je např. záměr na Podnikatelský inkubátor řemesel v okolí čistírny odpadních vod, v části 
obce Za Ohradů se bavíme postupně v čase (dle potřeby až desítky let) až o 10 bytových 
domech s celkem více než 60 byty a ve spolupráci s ostatními obcemi Regionu Za Moravú 
chceme připravit realizaci cyklotras. Tyto projekty jsou ovšem dlouhodobější, jsou ve fázi 
záměru, přípravy projektové dokumentace či jednání s vlastníky pozemků a jejich reali-
zace záleží na možnosti jejich fi nancování v období 2017-2022.

Snad jsem vás výčtem toho co bylo a co možná bude příliš moc nezahltil a můžu si 
dovolit využít prostoru k velkému upřímnému poděkování všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a realizaci výše uvedených akcí, ale i těch, co zde uvedeny nejsou, včetně běžných, 
každodenních či každoročních činností. Chtěl bych poděkovat zastupitelům, včetně rad-
ních a pana místostarosty, pracovníkům obce i naší základní a mateřské školy a spolupra-
covníkům obce. Nechtěl bych zapomenout ani na vedoucí či členy místních spolků a také 
všechny ostatní spoluobčany, kteří povětšinou stále ještě nezištně pomohli mně osobně, 
obci či obecnímu úřadu udržet, a snad v některých oblastech i povýšit, životní úroveň 
v naší obce. 

Všem bez rozdílu si pak dovoluji popřát veselé Vánoce a do nového roku 2016 hodně 
štěstí, zdraví a pohody nejen ve vašich rodinách.

        Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Ze života farnosti
Podruhé v tomto roce jsme v říjnu ve farnosti uvítali vzácného 

hosta – biskupa Mons. Josefa Hrdličku. V dubnu nám požehnal 
obnovenou kapli ve Zlámanci. A nyní jako pomocný biskup z Olo-
mouce udílel v naší farnosti v Březolupech svátost biřmování. Svá-
tost biřmování – svátost křesťanské dospělosti – přijalo 6 mladých 
z naší farnosti. Při mši svaté povzbuzoval všechny přítomné farní-
ky a milé hosty slovy, jak jen dokáže povzbudit otec své děti. Co 
se mu zvláště v kostele líbilo? Zpěv chrámového sboru a celková 
úprava presbytáře kostela s restaurovaným oltářem. Na faře upoutaly pozornost otce bis-
kupa Josefa velké fotografi e ze života naší farnosti, které zdobí stěny ve farním sále. Za 
tuto iniciativu je dobré poděkovat Ivance Hubáčkové. Otec biskup setrval u svátečního 
stolu nejen se zástupci farní rady, ale především se starostou ing. Petrem Kuklou. Zajímal 
se o život obce. Líbila se mu jak opravena farní budova, tak celé okolí – základní škola, 
kostel a celá náves.

Počátkem listopadu jsme obnovili ve faře nedělní besedování pro všechny farníky 
a občany Březolup a okolí. Na jednom ze setkání jsme pracovali s biblí a sledovali cesty 
starozákonních proroků, na jiném jsme uvítali Aleše Kučeru, který organizoval a na rok 
2017 znovu připravuje vlakovou pouť do Lurd. 

Na co se můžeme těšit nyní v prosinci? Dokážeme se vůbec na něco těšit? „Těšit se“ 
není jen záležitostí dětí, ale i dospělých. Právě prožívaná doba adventní je bohatá na du-
chovní dary. Ranní adventní mše svaté, zvané roráty, přitahují už mnohé generace, i tu 
současnou. Přicházejí dospělí i děti. Jen tu a tam chybí sníh a mráz.  Ještě jste letos nebyli 
na rorátech? Možná stihnete ještě jedny z posledních. Už jste psali Ježíškovi, abyste dosta-
li nějaký dárek pod stromeček? Buďme skromní a snažme se, abychom byli obdarováni 
darem největším – narozením Ježíše Krista.

Proto vás chci všechny pozvat na slavení Vánoc v našem krásném kostele Nanebevzetí 
Panny Marie.  
• Půlnoční mše svatá bude ve čtvrtek ve 22.30 hodin. 
• Další sváteční dny budou mše svaté jako v neděli v 10.30 hodin. 
• Putování po jesličkách středa 30. prosince 2015
• Novoroční koncert neděle 3.1.2016

Stalo se už tradicí, že v době vánoční konáme tzv. pouť po jesličkách. Letos budeme 
putovat ve středu 30. prosince. V 8 hodin vyjdeme z Bílovic. Zastavíme se v Mistřicích, 
Kněžpoli  a na polední občerstvení v Topolné.  Do Březolup doputujeme ve 14 hodin. Zde 
bude slavena mše svatá za poutníky. Poté zavítáme do Nedachlebic a pouť ukončíme při 
dobrém guláši v Bílovicích. K vrcholům vánočního období patří Novoroční koncert v na-
šem kostele, který pořádá Chrámový sbor z Březolup s pozvanými hosty v neděli 3. ledna.
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Adventní zastavení
„Svět nikdy nezajde na nedostatek divů, pouze na nedostatek údivu.“

G. K. Chesterton

Je prosinec. Poslední měsíc v  roce. Cesta k Vánocům. Sněhové vločky vyčkávají se 
svým prvním rejem ještě někde vysoko v oblacích. Teplota vzduchu nedává zapomenout 
na podzimní dny. Ale kalendář a koledy z reproduktorů v nákupních centrech nás nene-
chávají na pochybách, že Vánoce jsou tu cobydup a je třeba zareagovat. 

A tak se necháváme vtáhnout do děje hry s dějstvími: vánoční úklid a vánoční ná-
kupy. Jsou to časově náročné role a při pracovní vytíženosti populace obzvláště. A tak se 
snadno stává, že „vypadáváme“ z rolí daleko důležitějších. Mohla bych se tady rozepsat 
o roli manžel/manželka, matka/otec, syn/dcera a dalších. Celé bych to pro zkrácení po-
jmenovala: v hlavní roli „ČLOVĚK“.

O to více se mi otevírají údivem oči, když v „předivu“ vztahů a setkání potkávám li-
dičky, kteří voní člověčinou  a já vím, že je mi s nimi dobře, mají mě rádi, nabídnou mně 
pomoc a nechtějí mě vlastnit a ovládat.  Zkrátka: přejí mi DOBRO. Děkuji za ně!

Mezi takové patří i březolupské maminky, které se zapojily do projektu olomoucké 
charity a zakoupením zimního oblečení a obuvi udělaly radost 14-ileté ukrajinské dívce 
Nadiji Bojčuk z Kolomyje. Věřím, že zde smím uvést i muže a ženy, kteří se podíleli na 
„Rozsvěcování vánočního stromu“. A hlavně děti a  všechny, kteří jim věnují svůj čas. 
Vždyť děti jsou naší nadějí.

Advent pomalu končí a pootevřenými dveřmi je vidět rozsvícený vánoční stromek. 
Ať máme každý den dětské, údivem doširoka otevřené oči! A nepřestáváme žasnout. Nad 
každým dobrem. 

Krásné Vánoce.
Mgr. Věra Polášková

V prosinci vyhlásil papež František mimořádný milostivý Rok milosrdenství. V pas-
týřském listě na počátku adventu nás vybídl arcibiskup Jan Graubner, abychom „spustili 
uzdravující lavinu odpuštění, ukončili staré spory a smířili se se všemi. Odpuštění je síla, 
která vlévá naději. Odpuštění je třeba žít každý den.“ Myslím, že tato slova nepotřebují 
komentáře.

Upřímně chci poděkovat všem, kdo mají podíl na kráse naší obce. K nastávajícím svá-
tečním dnům chci popřát všem občanům pokoj a pravou radost z narození Ježíše Krista.  
A do dnů nového roku 2016 přeji Boží požehnání našim rodinám a  chuť pracovat na 
mezilidských vztazích cestou vzájemného odpuštění a usmiřování.  

P. Josef Říha
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Březolupská knihovna

Recept na vánoční štrúdl

Jak jsi krásné neviňátko,
vprostřed bídy nebožátko.
Před Tebou padáme,
dary své skládáme...

Tak, jako je jaro spojováno s narozením, tak je zimě přisuzována podobnost se smrtí. 
Vysvětlením může být skutečnost, že jarem – alespoň z pohledu přírody – rok začíná a zi-
mou končí. I přes veškerou zdánlivou nevlídnost a ospalost nám však zima nabízí lásku, ra-
dost. Zima nebyla pro naše předky jen dobou chladu a zmaru, její zdánlivá ospalost v sobě 
totiž skrývá i plamínek nového světla a naději velkého očekávání nového života. Právě toto 
roční období je spojováno s nejoslavovanějším svátkem roku – s Vánocemi. Opět v našich 
domovech bude cítit vůně čerstvě napečeného cukroví, opět se hospodyňky budou mezi 
sebou chlubit, kolik druhů vánočního cukroví která napekla. Opět děti budou psát Ježíškovi 
dlouhý seznam dárků, které chtějí mít pod stromečkem, a my dospělí budeme opět sedět 
nad seznamem všeho, abychom na někoho nebo na něco nezapomněli. I přes všechen ten 
shon a zmatek Vám všem přeji krásné a pohodové Vánoce v kruhu svých nejbližších a v roce 
2016 hodně zdraví a spokojenosti.

Olga Rosíková 

Připravíme si: 400g hladké mouky, 2 žloutky, asi 10ml mléka, 250g ztuženého tuku, 
velkou lžíci octa, sůl – v míse promícháme mouku se solí, nastrouháme tuk, přidáme žlout-
ky, ocet a podle potřeby mléko. Všechno zpracujeme a hotové těsto necháme asi hodinu 
odležet, nejlépe v lednici.

Než se těsto odleží, připravíme si náplň: 200g strouhaných oříšků, 200g strouhanky 
nebo pomletých piškotů, 3 lžíce rumu, 2 lžíce citronové šťávy, 5g másla, 2 vanilkové cukry, 
moučkový cukr a asi 30ml vody /podle potřeby/ - vše zpracujeme dohromady.

Těsto vyndáme z  lednice a rozdělíme na 4 díly. Každý díl vyválíme na plát, na který 
rovnoměrně natřeme nádivku. Pak stočíme. Hotové dáme na plech a pečeme. Hned po 
upečení je potřeme rozšlehaným vajíčkem.

Vážení čtenáři a návštěvníci místní knihovny, upozorňuji, 
že knihovna bude naposledy v tomto roce půjčovat 

v pátek 18. prosince. 
Na všechny se těším i v roce příštím 

a to hned v úterý 5. ledna 2016.
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Letošní rok byl pro členy kynologické-
ho klubu a jejich pejsky milníkem!

Jak jsme si v loňském roce přáli a předsevzali, tak se nám letos splnilo. 
Jak jistě víte, naší náplní a činností je výchova a výcvik nejen psů, ale také jejich pá-

níčků. Ročně se u nás vystřídají desítky majitelů štěňátek, kteří se na nás obrací o radu 
či pomoc s výchovou, návyky a základním výcvikem svého štěněte. Někteří jsou úplní 
začátečníci a mají svého prvního psa, ale čas od času se mezi nováčky objeví „talent“, 
hvězdička, která nás všechny mile překvapí. A nám se letos takových hvězdiček urodilo 
hned několik. 

Ale ještě se vrátím na začátek roku, kdy jsme si jako vedení našeho kynologického 
klubu psali plán, co bychom všechno chtěli zvládnout. Jedním z nejdůležitějších úkolů 
bylo prolomit ledy, zúročit celoroční píli a uspořádat zkoušky na našem cvičišti. Za tímto 
úkolem stály hodiny a hodiny tréninků poslušnosti, obran a stopování, semináře a inten-
zivní výcviky. Na podzim přišel čas ukázat, co jsme se naučili a jestli všechna dřina stála 
za to. A stála! Uspořádali jsme hned dvoje zkoušky, a  to zkoušky Kynologické jednoty 
Brno a zkoušky podle Národního zkušebního řádu. Rozsah těchto zkoušek byl různorodý 

Z činnosti kynologického klubu
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podle věku a dovednosti psíků, od základních povelů, chůze u nohy, aportů, přes zdolání 
překážek, speciálních cviků, stop a obran. Osm z našich členů tak složilo se svými psy cel-
kem 16 zkoušek! A tady bych zmínila právě naše hvězdičky Elišku a Nikolku (obě 9 let), 
které, byť nejmladší z kynologů, tak statečně nastoupily před pana rozhodčího a ukázaly, 
že i se psíkem jako je francouzský buldoček nebo kokršpaněl, je možné cvičit sportovní 
kynologii. Naše výcvikářské řady se také rozrostly o tři šikovné talentované instruktorky 
výcviku, které nejen na zkouškách prokázaly, že to se psy opravdu umí, mají týmového 
ducha a jsou oblíbeny mezi psy i páníčky  Mnozí jistě vědí, že dobrovolníků, kteří se 
hodlají ve svém volném čase věnovat druhým je jako šafránu, proto si nadšení a ochoty 
každého z našeho vedoucího týmu moc vážíme a na všechny z nás, kteří si letos stoupli 
na „pomyslnou vítěznou bednu“ jsme patřičně pyšní.

Dalším velkým úkolem, který před námi stál, je klubovna, vlastně boudička, která 
rok od roku ztrácí na kráse. Díky šikovným rukám, které u nás máme a pomoci praxe 
znalců, jsme se na konci roku pustili do dlouho plánované obnovy kabátu naší chaty. Ve 
střípcích volného času jsme začali renovovat vnější stěny klubovny a: „Páni, ta prokouk-
la!“ Celé dílo bude ještě chvíli trvat, ale jsme pyšní, že bude naše klubovna krášlit podlesí 
u Hlubočku. 

Zmíním – li další naše akce, pak nesmím zapomenout na tradiční lampiónový prů-
vod. V tom letošním šel rekordní počet dětí a dospěláků. Lístečků na špekáčky jsme dě-
tem rozdali celou stovku. Z toho lze soudit, že o lampiónový průvod je stále větší zájem, 
a proto se již teď můžeme těšit na další rok, kdy bude mít lampiónový průvod v kalendáři 
kynologů své datum. 

Pevně věřím, že nám i v roce 2016 vydrží síly, chuť, a výborný kolektiv a my budeme 
moct splnit si další plány, mezi které patří zkoušky pro sportovní kynologii, výstava vo-
říšků, pokračování renovace chaty, pořádání výcvikových seminářů a dny intenzivního 
výcviku. A snad bude i příští rok patřit pár řádků ve Zpravodaji kynologům, a v nich bude 
psáno … tak se nám opět podařily splnit naše sny a plány ….
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Jakub Jan Ryba
Letošní rok je významným rokem české hudební scény - oslavujeme 250. výročí naro-

zení Jakuba Jana Ryby (26. 10. 1765 v Přešticích) a 200. výročí jeho úmrtí. Nedovedeme 
si představit Vánoce bez tohoto plodného skladatele. K jeho neslavnějším dílům patří 
Česká mše vánoční, Pastorely, sólové koncerty, mše a jiné skladby. Náš Chrámový sbor se 
svými sólisty a hudebníky interpretoval již mnohá jeho díla na každoročních mších sva-
tých a Novoročních koncertech. Po několika letech opět studujeme tuto slavnou Českou 
mši vánoční, abychom vám ji zazpívali na Půlnoční mši svaté 24. prosince 2015 a také 
25. prosince 2015 v našem březolupském kostele Panny Marie Nanebevzaté. Ještě ji spolu 
s koledami zopakujeme na VIII. Novoročním koncertu, který se bude konat 3. ledna 2016 
v 16.00 hodin taktéž v místním kostele. 

Také bych vás chtěla pozvat na již sedmnácté „Přijďte si s námi zazpívat koledy“ na 
březolupském zámku 20. prosince 2015 v 15.00 hodin s dětským pěveckým sborem, slo-
ženým z březolupských, mistřických a březnických dětí. Těšíme se na vás.

Na závěr bych všem ráda poděkovala za přízeň, kterou nám věnujete. Přejeme vám 
krásné adventní rozjímání, veselé a požehnané Vánoce a vše dobré v následujícím roce 
2016. 

Za Chrámový sbor Březolupy, sólisty, muzikanty a dětský pěvecký sbor
Míla Provazníková

Adventní 
a vánoční zpívání:
20. 12. 2015
Březolupský zámek, „Přijďte si s námi 
zazpívat koledy“, v 15.00 hodin

24. 12. 2015
Česká mše vánoční, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, při mši od 22.30 hodin

25. 12. 2015
Česká mše vánoční, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, při mši od 10.30 hodin

03. 1. 2016
VIII. Novoroční koncert, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie, v 16.00 hodin
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Senioři a jejich bezpečí
Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé 

vybírají právě seniory je skutečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, 
a  proto uvítají jakoukoliv návštěvu, se kterou si mohou popovídat. Podvodníci si pak 
vymýšlejí různé legendy, jen aby se dostali do přízně seniorů a hlavně k jejich penězům. 
Senioři, a  nejen oni, by měli být obezřetní a  měli by si dát pozor, komu otevírají 
dveře, koho si pouští do domu či bytu, komu svěřují své peníze. V letošním roce bylo 
zaznamenáno několik případů okradení seniorů i na Uherskohradišťsku, a i když o tom 
slyšíme dnes a denně v televizi či rádiu, stále se podvodníkům daří páchat podvody na 
starých, nemocných, ale hlavně důvěřivých lidech.    

Doporučujeme dodržovat základní pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetní
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, souseda, případně ihned 

volat Policii ČR, linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze 

Zdroj: Policie ČR

Komu asi vadila nově vysazená borovička v parku za zdravotním střediskem?
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INFORMACE K VÝMĚNĚ PRŮKAZŮ OZP, 
EVROPSKÉHO PARKOVACÍHO PRŮKAZU 
Č. 07 A PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU

PRŮKAZY OZP
Koncem roku 2014 informovala Krajská pobočka 

ÚP ČR ve Zlíně své klienty dopisem o  tom, že je třeba 
se v  průběhu roku 2015 dostavit na příslušné kontaktní 
pracoviště ÚP ČR v  místě trvalého bydliště a  požádat 
o  výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením 
(OZP).

Konec roku je tady, proto doporučujeme klientům, 
kteří si dosud nepožádali na Úřadu práce o výměnu průkazů, aby tak učinili ve vlastním 
zájmu co nejdříve. Pokud nebude o  výměnu průkazů OZP požádáno do 31. 12. 2015, 
nebude průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm byla uvedena platnost delší. Prakticky 
to bude znamenat, že od 1. 1. 2016 nebude moci klient využívat výhody a benefi ty plynoucí 
z držitelství průkazu OZP a přestane klientovi platit i Evropský parkovací průkaz, který je 
vázán na držitelství průkazu OZP (typ ZTP, ZTP/P). 

Ve správním obvodu Uherské Hradiště má v  držení Evropský parkovací průkaz 
s platností do 31. 12. 2015 asi 700 občanů.
O jeho výměnu mohou
- do 31. 12. 2015 žádat odbor sociálních věcí Městského úřadu (Protzkarova 33 – za 

Hradišťankou, bývalý katastrální úřad, 3. patro, kancelář 327)
- od 01. 1. 2016 pak odbor dopravních a správních agend Městského úřadu (Revoluční 

1023 – za podjezdem u nemocnice, přepážky řidičských průkazů). 
K výměně je nutno vždy přiložit protokol z Úřadu práce o převzetí nového průkazu OZP.

 
 PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 
Dále sdělujeme klientům, že podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm 
příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu rozhodnutím v letech 2012 až 2013 
(jedná se o většinu klientů).

Tito klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu.
O končícím nároku na příspěvek na mobilitu byli dotčení klienti informováni Úřadem 

práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou.  Součástí tohoto dopisu je i  formulář 
žádosti o  příspěvek na mobilitu. Tento dopis klienti obdrželi na přelomu měsíců listopad 
a prosinec 2015.

Tuto novou vyplněnou žádost o příspěvek na mobilitu bude nutné podat po 1. 1. 2016 
a  nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. 
Nemá smysl podávat žádost dříve než v  lednu 2016, Úřad práce by takovou žádost musel 
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zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na 
mobilitu. K nové žádosti o příspěvek na mobilitu bude třeba předložit platný průkaz OZP (tj. 
ZTP nebo ZTP/P - nově vyměněný) a občanský průkaz. 

Klienti, kteří požádali o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale rozhodnuto ve věci bylo 
až v roce 2014 a byl jim přiznán příspěvek na mobilitu podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, 
nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit 
správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední.

Tito klienti obdrží či obdrželi od Úřadu práce v  prosinci 2015 oznámení o  zahájení 
správního řízení o  přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok 
na průkaz ZTP nebo ZTP/P (a budou mít průkaz i  fakticky řádně do konce roku 2015 
vyzvednutý) bude jim příspěvek na mobilitu v lednu 2016 přiznán bez zbytečných odkladů. 
Pokud tito klienti nebudou mít vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P, budou vyzváni k tomu, 
aby si o průkaz OZP přišli znovu řádně požádat, a dle posouzení jejich zdravotního stavu pro 
nárok na průkaz jim bude následně vydáno rozhodnutí o nároku na příspěvek na mobilitu. 
Pokud se klient nedostaví a o průkaz OZP si znovu nepožádá, bude zahájené řízení ukončeno 
zamítnutím nároku na příspěvek na mobilitu pro nesplnění zákonných podmínek.

Upozornění na odstávku informačních systémů na úseku občanských průkazů 
a cestovních dokladů. 

Upozorňujeme občany, že v souvislosti se schválenou novelou zákona č. 328/1999 Sb., 
o občanských průkazech a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech nebude možné 
od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015 podávat žádosti o vydání občanského průkazu se strojově 
čitelnými údaji a žádosti o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji. Také v této době nebude možné si vyhotovené doklady převzít. 

V tomto období si může občan pouze požádat o vydání občanského průkazu bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. 
Upozorňujeme, že k podání žádosti jsou potřebné 2 fotografi e. V tomto případě nemá občan 
povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Prosíme občany, aby se k vyřízení či převzetí svého osobního dokladu z tohoto důvodu 
dostavili co nejdříve. 

Úřední hodiny: 
po  8.00 – 17.00 hod.
út  8.00 – 13.00 hod.
st  8.00 – 17.00 hod.
čt  8.00 – 13.00 hod.
pá  8.00 – 13.00 hod.

Doporučujeme občanům také využít rezervační systém na webových stránkách Města 
Uherské Hradiště: www.mesto-uh.cz

S případnými dotazy Vám rádi poradí úředníci daného odboru na tel. 572 525 800-8, 572 
525 818.
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Zahrádkář v prosinci
Ani uprostřed zimy nemusí být trvalkové záhony prázdné. Po-

kud pomineme odumřelá stébla okrasných trav, která se sestříhávají 
až na jaře, mohou plochu zdobit i stálezelené nebo polostálezelené 
trvalky. Nabízí se především rod dlužicha. Dlužichy milují mírně 
vlhkou, humózní půdu a rozptýlené světlo. I suchá a slunná stanoviště lze doplnit stálezele-
nými trvalkami. Vhodné jsou např. barevnolisté kultivary šalvěje lékařské nebo např. stále-
zelené juky. Na okrasné zahradě jsou velmi efektní i odrůdy okrasných kapust. Díky tomu, 
že dobře snášejí zimní mrazy i sněhovou přikrývku, vypadají velmi dobře během celé zimy 
až do jarních měsíců. Prosinec bývá rovněž prvním měsícem vhodným pro zimní výsevy 
skalniček a trvalek, jejich semena potřebují pro úspěšné vzejití projít několika týdenním ob-
dobím chladu. Osivo sejeme obvykle do směsi písku a výsevního substrátu a výsevní misky 
pak můžeme nechat venku chráněné pouze shora proti případnému vydatnému dešti a proti 
ptákům. V prosinci, pokud výrazně nemrzne, můžeme už dělat řez na některých dřevinách. 
Neřežeme ale choulostivé dřeviny, které by mohly namrznout nebo zcela zahynout. Pokud 
napadne těžký sníh, pravidelně ho setřásáme z dřevin. Jsou dřeviny, které se s těžkým sněhem 
vyrovnají lépe, u některých hrozí rozlomení. 

Ovocné dřeviny v prosinci odpočívají. Je ten správný čas kontrolovat sklizené a uskladně-
né ovoce ve sklepích. Včas odstraňujeme plody, které jsou napadené skládkovými choroba-
mi, zamezíme tím včas dalšímu šíření infekce.  V nocích, kdy nemrzne, vyvětráme pořádně 
sklepy. Pomůže nám to vyměnit vzduch ve sklepě a snížit tak teplotu. Pokud se nám ve sklepě 
vyskytují hlodavci, nezapomínáme na pastičky. Na zahradě pečlivě sesbíráme a likvidujeme 
mumifi kované plody visící stále ještě na stromech. Je taky vhodný čas dát si do pořádku ná-
řadí a nástroje, které jsme během roku používali.  Ztupené nářadí nabrousíme a zakonzervu-
jeme, stroje a nářadí hlavně pořádně očistíme. Poškozené části nebo díly opravíme či vymě-
níme. Servis si zaslouží i sekačky, zde se oplatí navštívit autorizovaný servis. U motorových 
strojů nezapomeneme vyměnit vzduchový fi ltr, olej a vypustit palivovou soustavu. Přístroj 
tak budeme mít připraven na další sezonu. Kovové části proti zrzi nakonzervujeme vhodným 
prostředkem. Řetěz motorové pily můžeme dlouhodobě uchovávat v nádobě s olejem. Řetěz 
tak nezatuhne a bude připraven na další použití. Určitě jste nezapomněli rozvěsit krmítka 
v zahradě. Při tuhé zimě nebo vysoké sněhové pokrývce sypeme do krmítek slunečnice nebo 
ořechy pro přikrmování ptáků. Pozor, rozhodně jim nedávejte suché pečivo nebo zbytky lid-
ské potravy!

Je čas přichystat si plánek výsevu a výsadby zeleniny, jehož hlavní zásady jsou nepěstovat 
na záhonu po sobě tutéž zeleninu nebo zeleninu ze stejné čeledi (nejlépe je odstup 3-4 roky). 
Plodovou zeleninu, košťálovou zeleninu a celer zařadit na záhon hnojený organickým hno-
jem, kompostem nebo na záhon po zelené hnojení.  V tuto dobu nezapomeneme zakrýt by-
linky chvojím, aby nevymrzly. Dokončujeme rytí a hnojení zeleninových záhonů. Ve skleníku 
zaryjeme chlévský hnůj. Rovněž kontroluje uskladněnou zeleninu a napadené plody odstra-
ňujeme. Je vhodná doba dát do pořádku pařeniště, fóliovníky, vnitřní konstrukce skleníku, 
nářadí a je vhodný čas k dezinfekci truhlíků. 

Váš přítel Zahrádkář
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Možná nevíte ...
Obecní úřad – otevírací doba pro veřejnost v období vánočních svátků

PONDĚLÍ 21. 12. 2015   7.00 – 11.30 12.30 – 17.30

ÚTERÝ  22.12.2015 až PÁTEK 25. 12. 2015   zavřeno !!!

PONDĚLÍ 28. 12. 2015   7.00 – 11.30 12.30 – 17.30

ÚTERÝ  29.12.2015 až PÁTEK 1. 1. 2016  zavřeno !!!

Děkujeme za pochopení.

Půlnoční mše svatá 24. prosince 2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech 
se uskuteční ve 22.30 hodin.

Sportovní komise rady obce Březolupy pořádá již osmnáctý TRADIČNÍ OBECNÍ HA-
LOVÝ (XVII.) VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ, který se uskuteční ve víceúčelové 
hale v  sobotu 26. prosince 2015 v 8.30 hodin. Těšíme se na hojnou účast nejen hráčů, ale 
i fanoušků.

Chřibský lenochod Březolupy srdečně zve všechny v neděli 27. 12. 2015 na již tradiční 
PŘEDSILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ OSADNÍKŮ ŠAROVSKÉHO PODHRADÍ. 
Z Březolup je společný odchod ve 13:00 hodin od  zámku, sraz u zámku  ve 12:45 hodin.
Na místě proběhne předsilvestrovské setkání občanů Březolup, Svárova, Zlámance 
a Šarov.

S sebou teplé oblečení, dostatek tekutin a dobrou náladu  !

Konec roku je tady, proto upozorňujeme, že pro získání úlevy (120,- Kč/poplatník) na rok 
2016 je nutno v roce 2015 odevzdat stanovené minimální množství vytříděného odpa-
du ve sběrném dvoře, tj. min. 10 „bodů“ na osobu/poplatníka. Poslední možnost získat 
„body“ za odevzdaný odpad, které se budou započítávat na úlevu v roce 2016, je ve sběr-
ném dvoře v sobotu 19. 12. 2015 a v pondělí 28. 12. 2015.
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Svoz domovního odpadu fi rmou TS Zlínsko v roce 2016

* 2.1. 15.1. 29.1. 12.2. 26.2. 11.3. 25.3. 8.4. 22.4. 6.5.
20.5. 3.6. 17.6. 1.7. 15.7. 29.7. 12.8. 26.8. 9.9. 23.9.
7.10. 21.10. 4.11. 18.11. 2.12. 16.12. 30.12.    

*2. 1. 2016 se bude vyvážet výjimečně v sobotu a to možná od  brzkých ranních hodin!

Technické služby Zlínsko upozorňují občany, že po novém roce bude vývoz popelnic 
výjimečně v sobotu dne 2. 1. 2016. Nezapomeňte si proto nachystat popelnice před své 
domy nejlépe již od brzkých ranních hodin, aby vám byly popelnice vyvezeny.

Místní spolky a občané mohu podávat své návrhy a požadavky na rozpočet obce roku 
2016. Spolky mohou podávat písemné žádosti o dotaci pro svou činnost z rozpočtu obce 
pro rok 2016 do středy 6. ledna 2016 (do 17.00). Občané mohou své písemné podněty 
podávat v témže termínu.  Žádosti můžete podávat písemně poštou, osobně či e-mailem 
(obec@brezolupy.cz) na OÚ Březolupy.

Vzhledem k tomu, že vešel v platnost nový zákon (č. 24/2015 Sb.), upřesňující mimo jiné 
dotační aktivity obce, je nutno žádost o dotaci odevzdat na OÚ na připraveném formu-
láři, který je ke stažení na webových stránkách obce www.brezolupy.cz či je k dispozici 
v listinné podobě přímo na OÚ. Případně můžete žádat na jiném, obdobném formuláři, 
který ovšem splňuje ustanovení §10a zákona č. 24/2015.

Tříkrálová sbírka 2016 se uskuteční v sobotu 9. ledna 2016. Tři králové vás navštíví 
přímo u vás doma s pokladničkami označenými logem oblastní charity, které budou za-
pečetěny a opatřeny razítkem Obecního úřadu Březolupy. Koledníci se Vám musí proká-
zat průkazem vydaným Oblastní charitou v Uherském Hradišti, že jsou oprávněni sbírku 
provádět.  

Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (jednoduše řečeno poplatek za vývoz popelnic) pro 
rok 2016 zůstává ve stejné výši jako v roce 2015 tj. 500,- Kč/rok za 1 poplatníka, po úlevě 
pak 380,- Kč/ rok za 1 poplatníka. 
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Sdružení rodičů při ZŠ Březolupy Vás srdečně zve na SPOLEČENSKÝ VEČER RODI-
ČŮ, který se koná v sobotu 16. ledna 2016 od 20.00 hodin ve víceúčelové hale v Březo-
lupech. K tanci a poslechu zahraje skupina „Motýl Erika“.

V průběhu večera Vám nabídneme: 
- zahájení večera polonézou žáků 9. třídy 
- bohatou tombolu s atraktivními cenami
- pestré občerstvení 

Srdečně zveme všechny, nejen rodiče, aby přišli podpořit tuto akci.

V sobotu 6. února 2016 se uskuteční v Březolupech FAŠANK. Během dne projde naší 
obcí fašankový průvod a večer jste srdečně zváni na zábavu do haly. Začátek je ve 20.00 
hodin. Hudební doprovod je zajištěn. Během programu budou tradičně přečteny hříchy 
našich spoluobčanů a bude pochována basa. Všechny srdečně zve březolupská mládež ve 
spolupráci s MS Českého červeného kříže.

Rozsvěcování vánočního stromu
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Plochá dráha

Setkání formanů 2015
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Prozpívejme se Vánocemi! To vám přeje Chrámový sbor Březolupy. 

Děkujeme Mikulášovi, andělovi i čertovi, že na nás ani letos nezapomněli. Příští rok se zase těšíme 
na setkání s nimi. Šťastné a veselé svátky vánoční všem spoluobčanům a příznivcům ČK přejí 
členky místní skupiny červeného kříže.


