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Březolupský zpravodaj 

Než vyjde nové číslo Březolupského zpravodaje…
Velikonoce jsou v plném proudu.
Za oknem se střídá nebeská zamračenost s nesmělými paprsky slunce.  Ale to je ještě 

„zubaté“, jak říkávala moje babička. Hlad naší duše po jásavé barevnosti nového žití sytíme 
alespoň vysazováním prvních poslů jara: prvosenek, macešek, vřesovců k našim obydlím, ale 
i tam, kde bydlí ti, co s námi žijí už jen ve vzpomínkách. Barvíme vajíčka. Symboly plodnosti. 
Na domy dáváme věnce s jarními motivy.

Probírám se směsicí textů, které dostávám ke zveřejnění do Březolupského zpravodaje. 
K obecním obvyklým informacím objevuji text o dobré službě pro občany se zdravotním 
omezením. Na tváři mi vyloudí úsměv vzpomínka na osobnost pana Antonína Pavlíka. Jeho 
jméno mám spojené hlavně s víceúčelovou halou. V té se hrál také Štěpánský turnaj. Neuvěři-
telný 18. ročník! Plno zajímavých údajů. Základní škola informuje, kolik má vynikajících žáků 
a jaké aktivity pro ně pořádá. Sportovci si dali nové jméno. Informace z farnosti jsou tu také. 

Ale pořád nevím….
Prohlížím nádherné fotografi e Marka Michalíka. A nalézám svého favorita na titulní stra-

nu. Silvestrovské foto březolupského rybníka. Tichost a čistotu přírody, krásu bez příkras. A 
začátek. Začátek roku. Ten kalendářní už upochodoval tříměsíční túru a denní obvyklosti 
zaprášily naše novoroční předsevzetí. V neděli 20. března jsme dostali novou šanci. Začalo 
jaro. S dravostí a barevností, s novými plány a chutěmi.

Setřesme tedy prach z „opánků“ a nechejme se jarem inspirovat. Naberme si plnými hrst-
mi a žijme!

„Nejlepší chvíle vašeho života je dnešek“. - Guy Gilbert
Mgr. Věra Polášková



Březolupský zpravodaj

-2-

Poslední kontrola, jak nám to sluší, a naše vystoupení na jarmarku může začít.

Tříkrálové putování Zápolím
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Slovo starosty
V roce 2007 jsme doma „dochovali“ naši více než osmdesátiletou babičku. S odstu-

pem času nám došlo, že nám, mimo vzpomínek, zbylo po babičce i několik, najednou 
nepotřebných věcí. Mezi jinými i její zdravotnické pomůcky jako je francouzská hůl, židle 
na kolečkách s toaletou, sedák do vany a jiné.

Jako správní hospodáři jsme se snažili smysluplně s těmito pomůckami naložit a prv-
ní co nás napadlo, bylo nabídnout tyto pomůcky zpět systému tak, aby po drobné obměně 
mohly pomůcky sloužit jinému potřebnému. 

Jenže ouha: náš zdravotnický a sociální systém je na tom asi natolik dobře, že na mě 
ve výdejně pomůcek při mé nabídce na jejich bezplatné vrácení hleděli, slušně řečeno, jak 
na nějakého člověka s chabým rozumem.

Následně jsme, zcela náhodou, narazili na člověka ve svém okolí, který potřeboval pro 
svého rodinného příslušníka jednu z babiččiných pomůcek. Rádi jsme mu ji poskytnuli.  
Po nějaké době nám ji ovšem dotyčný vrátil a my jsme opět stáli před tím, co s ní. 

A v tu chvíli mi to došlo. Na úrovni obce, a po poradě s členkami sboru pro občanské 
záležitosti a také Červeného kříže, jsme v roce 2010 otevřeli obecní půjčovnu pomůcek 
pro naše občany se zdravotním omezením.

Pár lidem jsme již těmito pomůckami dokázali zpříjemnit podzim jejich život, mnoh-
dy to již byla z naší strany i jedna ze služeb posledních, a jsme rádi, že jsme i s naší „troš-
kou“ mohli pomoci.

Z mého pohledu je velkou výhodou okamžitá možnost zapůjčení, tedy pokud nabí-
zené pomůcky již nejsou zapůjčeny. Ti, kteří totiž takovouto situaci zažili a čekali, až jim 
„moloch“ s názvem zdravotnictví umožní pomůcku na žádanku obdržet, mi dají za prav-
du, že mnohdy měli takovouto žádanku v ruce, až když už bylo pozdě …

Proto bych vás rád, i touto cestou, o naší bezplatné půjčovně zdravotnických pomůcek 
informoval. 

Na druhou stranu bych si dovolil ty z vás, kteří mají doma obdobnou již nepotřebnou 
pomůcku, vyzvat, abyste nám ji donesli na obecní úřad, případně, jestli vám to časové 
možnosti nedovolují, můžete nám ji darovat i přes obsluhu sběrného dvoru. 

Rozšíříme tak naši nabídku i o vaši pomůcku, čímž budeme schopni pokrýt širší spek-
trum oblasti naší pomoci.

Více informací o naší, co se týká počtu nabízených pomůcek, prozatím velice skromné 
půjčovně na www.brezolupy.cz v sekci zdravotnictví (včetně fotografi í), případně u úřednic 
OÚ na 572 580 116 či obec@brezolupy.cz .                                 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 nákla-
dem 400 výtisků, grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, prodej obchodní síť 

v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů můžete nalézt na 
www.brezolupy.cz . Autorem většiny fotek v tomto zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalíkovi. 

Děkujeme.
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Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 11. 12. 2015 a 3. 2. 2016
Zastupitelstvo schválilo: 
- Strategický rozvojový dokument: Program rozvoje obce Březolupy 2015-2020.
- Rozpočtové provizorium pro hospodaření obce pro období po 1. 1. 2016 do doby 

schválení nového rozpočtu obce pro rok 2016.
- Doplacení úvěru ze stavby ČOV + kanalizace Březolupy mimořádnou splátkou z roz-

počtu obce pro rok 2015 do konce roku 2015 ve výši max. 250.000,- Kč.
- Uložení dočasně volných fi nančních prostředků obce ve výši 2,6 mil. Kč na dva roční 

termínované vklady u Banky J&T.
- Mimořádný členský příspěvek Místní akční skupině Dolní Poolšaví pro období 2014-

2020 ve výši 40.000,- Kč.
- Aktualizaci „Principů realizace ZTV u Remíze“ v podobě verze 15_12_11.
- Odměny resp. dary pro starostu, zaměstnance obce, účinkující a spolupracovníky obce za rok 

2015 a změnu výše měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele za měsíce leden a únor 2016.
- Odvolání stávajícího a schválení nového zástupce obce Březolupy v Místní akční sku-

pině Dolní Poolšaví. Odvolaným je místostarosta Stanislav Bařica, schváleným pak 
starosta obce Ing. Petr Kukla. 

- Vstup obce Březolupy do Spolku pro obnovu venkova, IČ: 64937178 (od 1. 1. 2016), 
starostu obce Ing. Petra Kuklu zástupcem obce v tomto spolku a roční členský popla-
tek ve výši max. 3.000,- Kč.

- Kupní smlouvu na spoluvlastnický podíl parcely p. č. 5357 (i. d. ½), k.ú. Březolupy, 
mezi obcí Březolupy a Ústavem sociální péče Nové Syrovice, příspěvkovou organizací 
kraje Vysočina, č. p. 1, 675 41, Nové Syrovice, za 245.170,- Kč. Důvodem koupě je 
částečné zasahování stávající skládky biologicky rozložitelného odpadu (Komunitní 
kompostárna – Hnoják) do uvedeného pozemku a jeho potřeba pro další manipulaci 
se skládkou, případně pro její potenciální rozšíření.

- Prodej obecních pozemků p. č. 3570/23 a části pozemků p. č. 5026, p. č. PK 2431/5 
a p.č. PK 3552, k.ú. Březolupy, v zahrádkářské kolonii za cenu min. 40 Kč,- Kč/m2.

- Prodej obecních pozemků p. č. 3570/8 a části pozemků p. č. PK 2408, p. č. PK 2431/5, 
p. č. PK3552, k.ú. Březolupy, v zahrádkářské kolonii za 40,- Kč /m2.

- Prodej obecních pozemků p. č. 5044 a části pozemků p. č. 4978 a p. č. 5390, k.ú Březolupy, 
pod a v okolí polních cest u skládky za 140,- Kč/m2 fi rmě KLEMPOS - STŘECHY , s.r.o. 

- Smlouvu o smlouvě budoucí kupní pro pozemky p. č. 5044 a části pozemků p. č. 4978 
a p. č. 5390, k.ú Březolupy, pod a v okolí polních cest u skládky mezi obcí a KLEMPOS - 
STŘECHY, s.r.o. 

- Smlouvu o zřízení práva jízdy a chůze pro pozemky p. č. 5044 a části pozemků p. 
č. 4978 a p. č. 5390, k.ú Březolupy, pod a v okolí polních cest u skládky mezi obcí 
a KLEMPOS - STŘECHY , s.r.o. Předešlé tři body souvisí s investičním záměrem f. 
KLEMPOS a požadavkem dotačního zdroje na vlastnictví pozemků zajišťujících pří-
stup k nemovitostem, které jsou předmětem investičního záměru.    
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- Smlouvu o zřízení práva majícího povahu služebnosti mezi obcí a Povodím Moravy, 
s. p. pro část pozemku PK 3546/1, k. ú. Březolupy.

- Návrh obcí Březolupy doporučených tras cyklostezek a cyklotras do společné „Studie 
cyklostezek a cyklotras Regionu Za Moravú“.

- Vyčlenění fi nančních prostředků z  rozpočtu obce na spolufi nancování investičních 
projektů v roce 2016, které získaly, resp. se ucházejí o podporu formou dotace resp. 
půjčky. Jedná se o realizaci akcí: Rekonstrukce místních komunikací Březolupy – 2016 
(spoluúčast max. 3,0 mil. Kč), Polní cesty a protierozní opatření (PC+PEO+IP) Topol-
ná-Březolupy 2012, (spoluúčast max. 0,3 mil Kč), rekonstrukce kotelny a topné soustavy 
na budově mateřské školy (spoluúčast max. 0,4 mil Kč), rekonstrukce kabin TJ Březo-
lupy (spoluúčast max. 3,0 mil Kč).Uvedené částky jsou pouze orientační. Skutečná výše 
spolufi nancování bude znovu schvalována při případné realizaci projektů. 

Komunitní kompostárna je v provozu již pátým rokem.Komunitní kompostárna je v provozu již pátým rokem.

Práce na polní cestě Topolná  - Březolupy byly zahájeny.Práce na polní cestě Topolná  - Březolupy byly zahájeny.
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Z práce rady obce:

- Změnu stanov svazku obcí Sdružení měst a  obcí Východní Moravy, jehož je obec 
členem.

- Prodloužení lhůty pro kolaudaci rekonstruovaného RD evidovaného v seznamu pod-
pořitelných nemovitostí č.1/2014 a to do 30. 6. 2016.

- Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpoč-
tové opatření č. 08/2015.

- Účast obce Březolupy na společném dotačním projektu Sdružení měst a obcí Východ-
ní Moravy na zpracování digitálních povodňových plánů s dotací ve výši 85%.

- Záměry na podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova ČR a také Zlínského 
kraje a dále z Programu Efekt MPO ČR.

- Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 9/2015. 
- Rozpočet obce Březolupy na rok 2016.
- Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpoč-

tové opatření č. 10/2015. 
- Výpůjčku části obecních pozemků p. č. 173/1, 1664/2 a 3583/3, k. ú Březolupy. 
- Výši odměn pro neuvolněné zastupitele s účinností od 1. 3. 2016.
- Předčasné ukončení obou termínovaných ročních vkladů u Banky J&T v celkové výši 

2,6 mil. Kč z důvodu ukončení zákonného pojištění vkladů do 100.000,- euro.
- Záměr a podání žádosti o dotaci na akci s pracovním názvem „Bezpečně a bez bariér 

v  Březolupech“ (PD Dopravní stavby 2014/01, SO 104 Chodník Zápolí) s  předpo-
kládanou realizací do konce roku 2017 včetně jejího profi nancování, úhrady  spo-
lupodílu obce ve výši max. 15% a také fi nancování 5 leté udržitelnosti  v souhrnné 
předpokládané výši max. 4,0 mil Kč  z rozpočtu obce. 

- Obecný vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytování individuálních dotací z rozpoč-
tu obce, např. místním spolkům.

- Náplň kontrolní činnosti fi nančního a kontrolního výboru pro kontrolovaný rok 2015.

Rada obce se zabývala zejména kontrolou hospodaření za rok 2015, návrhem rozpočtu 
na rok 2016, zpracováním záměrů na další období, přípravou investičních akcí, kontrolou 
realizovaných investičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů i místních organi-
zací a přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva.
Z dalších činností mimo záležitostí schválených na zastupitelstvu vyberu následující:
- Rada schválila žádost klubu českých turistů Chřibský Lenochod Březolupy o umístění 

sídla spolku na adrese Březolupy 90, v souvislosti s povinností přeregistrace spolku ve 
spolkovém rejstříku.    

- Rada souhlasila s  vyplacením v  rozpočtu schválených 10 000,- Kč z  fondu odměn 
kuchařkám a vedoucí školní jídelny za vaření časově a provozně náročnějších obědů, 
kdy se při přípravě jídel v minimální míře používá polotovarů.

- Rada vybrala na restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého akademického sochaře 
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a restaurátora Mgr. Martina Slováka s nejnižší 
nabídkovou cenou 115 600,-Kč.   

- Rada vybrala jako dodavatele zpracování 
energetických štítků (PENB) na obecní bu-
dovy f. Ing. Jan Roubalík-Projekty budov 
s.r.o., Ševcovská 3959, Zlín, s  cenou max. 
65 000,- Kč, s pouze doplňkovým doměřením 
objektů pak 45 000,-Kč. 

- Rada vybrala jako dodavatele na realizaci in-
vestiční akce „Statické zajištění jihozápadního 
křídla objektu podzámčí“ f. TRADIX REALI-
ZACE s.r.o, Staré Město, s nejnižší nabídkovou 
cenou 531 091,-Kč s DPH.

- Rada vybrala jako nového nájemce obecního 
bytu č. 6 na BDSP sl. Anetu Bártovou. 

- Rada neměla připomínky k  návrhu zadání 
Územního plánu obce Zlámanec.   

- Rada schválila doplnění plánovací smlouvy na 
ZTV Nad Uličkou o rozvazovací doložku jako 
reakci na skutečnost, že u  Krajského soudu 
v Brně bylo zahájeno řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy „Změny č. 1 
ÚP Březolupy“.  

- Rada vybrala jako nového nájemce obecního bytu na BDMH sl. Magdalénu Kalinovou.
- Rada vybrala na přípravu a zpracování žádosti o dotaci na projekt „Bezpečně a bez 

bariér v Březolupech“ v rámci výzvy IROP Regionální rozvojovou agenturu Východní 
Moravy s cenou 18 150,-Kč s DPH (neuznatelný náklad), a také na zpracování studie 
proveditelnosti, splatné až po potvrzení získání dotace, za 60 500,- Kč s DPH (uzna-
telný náklad). Případná dotace  se předpokládá ve výši 90%  z uznatelných nákladů.

- Rada projednala a schválila žádost střeleckého klubu STSČ Březolupy o záruku spo-
lufi nancování projektu (Sportovní střelnice Březolupy, č. p. 482 - stavební úpravy, 
přístavba, nástavba) obcí v případě získání dotace a  realizace akce ve výši ⅓ jejich 
nákladů, tzn. cca 80 000,-Kč.  

- Rada nesouhlasila se záměrem na pronájem části prostor zámecké budovy na výrobu 
bramborových lupínků.

- Rada schválila jako dodavatele na akci „Zpracování energetického auditu na budo-
vu MŠ Březolupy“ f. Ing. Martin Zálešák, CSc., Autorizovaný inženýr, Díly II/3941, 
760 01, Zlín, s cenou 20 000,-Kč. Energetický audit je povinnou přílohou žádosti o do-
taci na rekonstrukci kotelny.

- Rada rozhodla o právním zastoupení obce ve věci o návrhu na zrušení opatření obec-
né povahy „Změny č. 1 ÚP Březolupy“, jehož řízení bylo zahájeno u KS v Brně. K za-
stupování byla vybrána Mgr. Krutilová, s cenou 1 500,-Kč/hod a zálohovou platbou 
10 000,-Kč.  

Socha Jana NepomuckéhoSocha Jana Nepomuckého
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- Rada souhlasila se zkrácením půjčovní doby v knihovně v pátek do 17 hod, ale pouze 
pro zimní období. Při změně času na letní bude půjčovní doba v pátek opět do 18 hod. 

- Rada vybrala jako dodavatele na realizaci stavby „Dopravní stavby Březolupy 2014, 
SO 102-Rekonstrukce MK Nad hřbitovem“ f. STRABAG, a.s., provozní jednotka Uh. 
Hradiště, Pivovarská 514, 686 11, Jarošov, s nejnižší nabídkovou cenou 1 770 150,-Kč 
s DPH. Stavba bude realizována pouze v případě získání dotace.

- Rada schválila návrh obsahu a rozsahu pojistné smlouvy na pojištění majetku obce s ná-
zvem REGION u  pojišťovny GENERALI, která řeší kompletní pojištění nemovitého 
i movitého (stroje, nářadí, nábytek, PC vybavení – vše s cenou nad 5 000,-Kč) majetku 
obce včetně pojištění odpovědnosti a nahradí stávající pojistné smlouvy. Kalkulovaná 
roční cena pojištění je cca 109 000,-Kč.     

- Rada schválila příkazní smlouvu GHC/2016-01-03 na udržitelnost projektu „Revitali-
zace centra obce 2012“ s f. GHC Regio, Sokolovská 541/30, 779 00, Olomouc, s cenou 
max. 7 500,-Kč bez DPH za jednu monitorovací zprávu.

- Rada schválila pro zvýšení bezpečnosti chodců objednat bezpečnostní refl exní pásky 
v ceně max. 3 000,-Kč pro potřeby ZŠ, obce a případně prodeje občanům. Výběrem 
dodavatele byl pověřen starosta obce.

- Rada nesouhlasila se žádostí o slevu na nájemném v provozovně kadeřnictví na zámku. 
Z důvodu nezajištění stálé vnitřní teploty v provozovně schválila slevu na teplo ve výši 
1 200,-Kč/rok, resp. 150,- Kč na každý z 8 topných měsíců.

- Rada schválila smlouvu s  E.ON Distribuce, a. s.,  České  Budějovice,  na zatížení obec-
ních pozemků p. č. 4838, p. .č. 5026 věcným břemenem služebnosti energetického vede-
ní za jednorázovou úplatu v částce 27 500,-Kč bez DPH.

- Rada vybrala jako realizátora výběrového řízení na provedení investiční akce „Rekon-
strukce MK a kanalizace Kozina f. Ing. Sušilová IS-Projekt, Na Výsluní 2255, 68801, 
Uherský Brod, s cenou 10 000,-Kč. Dále rada schválila seznam fi rem, které budou vy-
zvány k předložení nabídkové ceny. 

  - Rada schválila kalkulovaný podíl obce Březolupy na vydání knihy fotografi í Regionu 
Za Moravú v částce 40 000,-Kč, v čemž je cca 110 výtisků této knihy. Uvedená částka je 
platná v případě, že se do projektu zapojí všech 12 obcí regionu. 

- Rada schválila záměr na přípravné práce pro podání žádosti o dotaci na projekt „Revita-
lizace rybníka Hluboček Březolupy“ a vybrala na přípravu a zpracování žádosti o dotaci, 
dotační management v průběhu realizace a každoroční zprávy o udržitelnosti f. Ing. 
Miloslava Pjevičová, Babice 401, 687 03. Ceny rozdělené na uvedené etapy jsou 42 000,-
Kč, do 50 000,-Kč, do 3 000,-Kč za 1 zprávu. 

- Rada schválila doplnění projektu „Bezpečně a bez bariér v Březolupech“ o poptávko-
vý semafor na přechodu pro chodce před restaurací U Zámku a objednání zhotovení 
dokumentace na poptávkový semafor pro získání územního souhlasu a pro provádění 
stavby (s položkovým rozpočtem) u f. CROSS, Hasičská 397, Louky, 763 02, Zlín, s ce-
nou 46 015,- Kč bez DPH. Dále rada odsouhlasila, pokud to bude potřeba, možnost 
rozšířit projekt i o rekonstrukci chodníku na zastávce před restaurací U Zámku.

- Rada schválila poptat nabídkovou cenu na ořez a bezpečnostní vazby vybraných stro-
mů v parku za zdravotním střediskem, před OD Jednota a v zámeckém parku. Stromy, 
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kterých se ošetření týká, jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. 118-2 165/15 ze dne 
23. 6. 2015 Ing. Kolaříka a označeny naléhavostí provedení 1.       

- Rada vzala na vědomí informaci společnosti O2 na zrušení veřejného telefonního au-
tomatu v naší obci. Požadovaný příspěvek obce na provoz v částce 12 000.-Kč/rok jako 
podmínku O2 pro zachování automatu rada zamítla. Rada doporučila připravit linku 
na budově školy, která by byla aktivována v případě krizových stavů s využitím běžného 
tel. aparátu.

- Rada na základě žádosti investora akce Státního pozemkového úřadu pobočka Uh. Hra-
diště o zajištění a fi nancování autorského dozoru na realizaci stavby PC, PEO Topolná-
-Březolupy obcí schválila jeho objednání u f. Intos plus s.r.o., Uherské Hradiště, v částce 
max. 38 600,-Kč s DPH.    

- Rada schválila „Dohodu o převzetí investorské činnosti“ mezi obcí a Krajským pozem-
kovým úřadem pro Zlínský kraj pobočkou Uherské Hradiště pro realizaci PC,PEO To-
polná-Březolupy.  

- Rada schválila objednání auditu bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci na 
akci „Bezpečně a bez bariér v Březolupech“ (chodník Zápolí) s cenou max. 38 000,-Kč 
s DPH. Audit je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Výběrem zpracovatele auditu byla 
pověřena fi rma zpracovávající žádost o dotaci.

- Rada vybrala jako dodavatele zpracování projektové dokumentace na akci „Rekon-
strukce sociálního zařízení ve víceúčelové hale Březolupy“ f. RAVI – Ing. Radim Hubá-
ček, Březolupy 259, s předpokládanou cenou do 20 000,-Kč + DPH. 

- Rada projednala předložený návrh výsadby zeleně, řešení osvětlení a umístění laviček 
v okolí kostela a nesouhlasí s výsadbou stromů v prostoru před vstupem do kostela, 
případné osvětlení doporučuje řešit např. přízemními refl ektory, které budou osvětlovat 

Střelecký klub STSČ BřezolupyStřelecký klub STSČ Březolupy
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především budovu kostela. Rovněž doporučuje vyčlenit místo pro vánoční strom.
- Rada schválila rozsah a  ceny projektové dokumentace na akci „Energetické úspory 

objektu zámku v Březolupech“ zpracované podle metodiky SFŽP a odboru památko-
vé péče. Dokumentace pro výměnu oken, včetně dveří do atria, zateplení půdy – cena 
40 530,-Kč, požární řešení vnitřních prostor s ohledem na současné využití a požadavků 
na bezpečnost - cena 15 000,-Kč, výkaz výměr – cena 8 500,-Kč, rozpočet – cena 4 500,-
Kč, tisk 5 paré 6 250,-Kč. Všechny ceny jsou bez DPH. 

- Rada na doporučení lesního hospodáře schválila koupi 120 ks sazenic topolu černého, 
120 ks sazenic olše lepkavé, 150 ks sazenic lípy malolisté z velkoškolky Kladíkov – Mo-
ravský Písek. Sazenice budou osazeny na místě vytěžených topolů pod mysliveckou cha-
tou a po vytěžených smrcích napadených kůrovcem.

- Rada přijala vyrozumění MěÚ Uherské Hradiště o  poskytnutí příspěvku na obnovu 
Sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši 95 000,-Kč.

- Rada rozhodla realizovat akci „Statické zajištění JZ štítu Podzámčí“, i  když není pro 
letošní rok z Fondu kultury Zlínského kraje možnost podat žádost o dotaci. K dohledu 
nad realizací včetně fakturace apod. byl radou pověřen, resp. zplnomocněn, Ing. Radek 
Berecka.

- Rada projednala možnost zřízení přechodné autobusové čekárny před restaurací 
U  Zámku. Vzhledem k  tomu, že v  současné době začínají práce na podobě celkové 
rekonstrukce v uvedeném prostoru, rada rozhodla umístění čekárny zatím nerealizovat.   

                                   Zpracoval Stanislav Bařica, 
místostarosta obce

My Tři králové jdeme k vám…
Ano, i letos přišli Tři králové a navštívili nás s koledou. A jak už bývá zvykem, tak i 
s pokladničkami oblastní charity, do kterých dostávají fi nanční příspěvky, které jsou 

následně určeny na dobročinné účely.  Tento rok se v Březolupech vybrala opět velmi pěkná 
částka, celkem 46.395,- Kč. Všem, kteří na tuto sbírku, byť i malou sumou, přispěli, velmi 
děkujeme. Velké díky patří také všem koledníkům. 

Zde uvádíme pro srovnání výsledky Tříkrálové sbírky od roku 2010 za obec Březolupy.
V roce 2015 se vybralo 49.242,- Kč 
V roce 2014 se vybralo 43.868,- Kč
V roce 2013 se vybralo 40.693,- Kč
V roce 2012 se vybralo 44.341,- Kč
V roce 2011 se vybralo 40.313,- Kč
V roce 2010 se vybralo 38.158,- Kč

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

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

Za Obecní úřad Březolupy ještě jednou všem děkujeme.
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Společenská kronika
Jubilanti duben – červen 2016 

Evidence obyvatel za r. 2015

DUBEN
50 let
Bartošová Zdenka
65 let
Bednaříková Marie
David Miroslav
Turečková Ludmila
75 let
Korábečný Ludvík

KVĚTEN
50 let
Dybalová Dana
Klučková Renata
Křižková Jitka
Šopíková Jarmila
65 let
Andrýsek Zdeněk
Hovorková Božena
Mikel Ladislav
Vodárková Růžena
70 let
Zapletalová Anna
75 let
Mikulková Anna
Tomková Jarmila
80 let
Križanová Božena
90 let
Druláková Anna

ČERVEN 

50 let
Dudová Hana
60 let
Andrýsková Jana
Herodesová Jana
Rozum Pavel
75 let
Soukupová Vlasta
80 let
Hoferek Vladislav

Narození:
BařicováNikol
Blažek Antonín
Duda František
Hoferek Marek
Hoferek Martin
Hubáček Cyril
Hybler Šimon
Jankůj Ondřej

Úmrtí:
Čagánková  Jiřina
Douda Václav
Gottfriedová Anežka
Hoferek Stanislav
Hubáček Ladislav
Hubáčková Marie
Jandíková Květa
Kopal Miloslav

Konvalinka Jan
Kuchař David
Nedbal Daniel
Oliva Ondřej
Polášek David
Sabo Tomáš
Sentlová Tiff any
Šopík Tomáš

Matura Karel
Opravilová Jarmila
Poláchová Ludmila
Skřehotová Anna
Stašek František
Šišáková Marie
Švábek František
Švancarová Kamila

Nejstarší občankou naší obce je paní Marie Urbánková, která oslavila v  lednu  
letošního roku  94 narozeniny, nejstarším mužem je pan František Hrabica, který  
ke konci loňského roku oslavil 89 narozeniny.

K 31. 12. 2015 bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu 1686 obyvatel.
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Poděkování a poslední rozloučení

V nedožitých jednadevadesáti  letech nás navždy opustil náš spoluobčan, mimo 
jiné dlouholetý aktivní člen Svazarmu, Osvětové besedy a správce víceúčelové haly, pan 
Antonín Pavlík. Dovoluji si jménem svým, jako i jménem celé naší obce, panu Anto-
nínovi Pavlíkovi i touto cestou poděkovat za vše, co pro naši obec vykonal. Děkujeme. 
Čest jeho památce.

  Ing. Petr Kukla, starosta obce

ANTONÍN PAVLÍK
(*28. 3. 1925, +4. 3. 2016)

Dne 4. 3. 2016 zemřel pan Antonín Pavlík. Člověk, který se celý život aktivně 
podílel na kulturním a společenském dění v obci.  

Před rokem 1940 byl v  Březolupech čtenářský klub, který řídil řídící obecné 
školy pan Jaroslav Opletal. Tento klub se později přejmenoval na Spolek divadel-
ních ochotníků „Dalibor“ Březolupy, který řídil Tomáš Mikulka a  později právě 
pan Antonín Pavlík. 

V letech 1940 – 1957 bylo odehráno v místním hostinci U Samohýlů 37 diva-
delních her, mezi tím každý rok i nějaká „estráda“ -  zpívání, krátké scénky, básně, 
babské drby z dědiny, a později se pořádala i soutěž O slovácký koštéř. Po roce 1948 
vznikla Osvětová beseda při MNV. 

Antonín Pavlík byl spoluzakladatelem místní víceúčelové haly a po vybudování 
byl jmenován jejím vedoucím. Jako vedoucí haly byl, ať se konala jakákoliv akce, 
vždy přítomen, aby všechno proběhlo hladce. Spoustu věcí, jako například židle, 
nádobí, hrnce, odlivky, talíře apod., které používáme k různým akcím dodnes, byly 
pořízeny za jeho vedení.

Antonín Pavlík měl řadu let na starosti březolupské předplatitele Slováckého 
divadla, byl dlouholetým členem MS Českého červeného kříže a taky Svazarmu. 

Členem Svazarmu byl od 2. 1. 1962. Aktivně se podílel na veškeré činnosti. Byl 
členem výboru, pléna i kulturní komise. Výrazně byl zapojen do budování místní-
ho autokempinku, jehož byl určitou dobu i správcem. I když už bydlel v domově 
důchodců v Buchlovicích, vždy se zajímal o dění v organizaci a pokud mu zdraví 
dovolovalo, tak se vždy rád zúčastňoval společných setkání.

Všechna čest za jeho obětavost, práci pro obec a pro místní složky.
Za MS ČČK Štěpánka Blahová

Za STSČ Josef Andrýsek
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Připravované obecní investice a akce 
pro rok 2016

Na základě schváleného obecního rozpočtu bych Vás rád trochu podrobněji seznámil 
s nejvýznamnějšími plánovanými (fyzicky realizovanými)akcemi pro rok 2016 a předpo-
kládaným harmonogramem.
 leden:
 pokračování na projektu pro stavební povolení „Revitalizace rybníka Hluboček a jeho 

okolí“ (předpokládané ukončení 05/2016 dle vypsání dotačních zdrojů, podání žá-
dosti o dotaci 06 nebo 10/2016, předpokládaný náklad 210.000,- Kč)

 pokračování na projektu pro územní a stavební povolení  „Čistírna odpadních vod 
a kanalizace 2. etapa“ - pokračování (12/2016 a 12/2017, odhad 300.000,- Kč)

 pokračování na projektu pro stavební povolení na akci „Polní cesta + stromořadí + 
interaktivní prvky  Chrástky“ ( 07/2016, 230.000,- Kč )

 pokračování na projektu  pro územní a následně stavební povolení „ZTV Nad Ulič-
kou“ a „ZTV Čístré“ (07 a 12/2016, 290.000,- Kč)

 pokračování na zpracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníku Zá-
polí podél silnice II/497 včetně poptávkového semaforu na přechodu u lávky v parku 
(05/2016, odhad 50.000,- Kč)

 pokračování na společném dotačním projektu SMO VM  na digitální povodňové 
mapě (12/2016, cca 20.000,- Kč )

 únor:
 podání žádosti o dotaci z POV ČR (MK Kozina) a POV ZL (MK Nad hřbitovem)
 výběrové řízení na dodavatele „Rekonstrukce MK Nad hřbitovem“ (02/2016)

 březen:
 zahájení realizace (při získání dotace – dotace byla poskytnuta) stavby „Polní cesta 

Topolná Březolupy“ (11/2016, cca 14.500.000,- Kč)
 výběrové řízení na realizace a projekční práce zahajované v roce 2016 (04/2016, do 

50.000,- Kč)
 zahájení přípravy a modernizace hasičského zásahového vozidla CAS (12/2017, reali-

zace odhad 1.000.000,- Kč)
 duben:
 realizace statického zajištění JZ štítu Podzámčí s případnou dotací z Fondu Kultury 

ZK, i bez dotace (08/2016, cca 530.000,- Kč)
 zahájení prací na projektové přípravě rekonstrukce sociálního zařízené (WC) ve více-

účelové hale (10/2016, odhad 30.000,- Kč)
 drobné ořezy v  parcích dle aktualizace (2015) pasportu zeleně (05/2016, odhad 

30.000,- Kč)
 turistický altán č. III ( 05/2016 , 30.000,- Kč ) - na Nedachlebsku, pod Hájkem
 sanace sesunutého břehu potoka u zahradnictví  - spolufi nancování obce (04/2016, 

odhad 35.000,- Kč)
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květen:
 ochranný asfaltový nástřik „turbo“  - MK různě po obci, drobné opravy (05/2016, 

odhad 50.000,- Kč)
 aktualizace pasportu místních komunikací (09/2016, 15.000,- Kč)
 restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého  s případnou dotací z MK ČR přes ORP 

Uh.Hradiště (08/2016, 115.000,- Kč)
 realizace „Rekonstrukce místní komunikace a  kanalizace Kozina“ i  bez dotace 

(11/2016, cca 7.000.000,- Kč)
 výkup RD „Ferdovo“,  č.p. 156, na Močidlech, přes exekutora (12/2016, odhad 

100.000,- Kč)
 projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitova  (12/2016, odhad 50.000,- Kč)

červen:
 zahájení prací na rekonstrukci komunikace Nad hřbitovem pouze s dotací (09/2016, 

1.900.000,- Kč)
 pokračování rekonstrukce resp. údržby polních cest pomoci recyklovaného materiálu 

z místních komunikací (10/2016, 150.000,- Kč)
 zahájení prací na zadání pro studii cyklotras Regionu Za Moravú (12/2016, odhad 

50.000,- Kč)
červenec:
 rekonstrukce kotelny na budově MŠ pouze s  dotací z  MPO ČR (08/2016, odhad 

500.000,- Kč)
 rekonstrukce horní části oplocení areálu MŠ (07/2016, odhad 50.000,- Kč)

srpen:
 zahájení jednání na záměru cyklotrasa Bílovice – Březolupy (polní cesta, suchý 

poldr, ...), a to ve spolupráci s obcí Bílovice (12/2016, 100.000,- Kč včetně přípravných 
geodetických prací)

září:
 turistický altán č. IV (09/2016 , 30.000,- Kč) - na Topolsku, při polní cestě Topolná 

-  Březolupy
říjen:
 dotační žádost na fi nancování rekonstrukce sociálního zařízení v hale  (12/2016, od-

had 20.000,- Kč)
 

Mimo výše uvedené fyzicky viditelné akce budou pokračovat přípravné práce na zá-
měrech, výkupech pozemků, studiích či stavební dokumentaci pro získání případně až 
stavebního povolení např. na akce: projekt pro stavební povolení - Základní technická 
vybavenost pro Bytové domy Za ohradů – ZTV - BDZO, průmyslová zóna v okolí ČOV, 
cyklotrasa Březolupy – Bílovice, investice do školství přes rozpočet ZŠ+ MŠ a jiné.

Úvěr za stavbu ČOV + kanalizace I. etapa byl k 31. 12. 2015 kompletně uhrazen. 

Výše uvedené časové údaje a náklady, prosím, berte jako orientační.
Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Ocenění bezplatných dárců krve 
za rok 2015

Výbor MS Českého červeného kříže Březolupy uspořádal v pondělí 29. 2. 2016 ve vel-
ké zasedací místnosti na zámku besedu s bezplatnými dárci krve z naší obce oceněnými 
v roce 2015 za jejich dosavadní dárcovství krve.

Tito dárci dlouhodobě darují krev v Uherskohradišťské nemocnici a v Krajské ne-
mocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Besedy se krom oceněných zúčastnili i starosta obce ing. 
Petr Kukla, místostarosta Stanislav Bařica, radní a  kronikář obce ing. Radek Berecka 
a MUDr. Anna Otrhálková, kteří společně s výborem ČČK poděkovali dárcům za jejich 
přístup k dárcovství a ocenili jejich vysoký počet odběrů. 
Oceněni byli tito dárci:  40 odběrů – zlatá medaile – Petr Szkibik
    20 odběrů – stříbrná medaile – Petr Zourek
    20 odběrů – stříbrná medaile – Radek Kovář
    10 odběrů – bronzová medaile – Zdeněk Vojtík

Místní skupina ČČK si těchto občanů – dárců velmi váží, neboť toto je ten nejcennější 
dar pro záchranu lidského života.

Nejen jmenovaným, ale i všem dárcům krve z naší obce, kteří ještě těchto ocenění 
nedosáhli, touto cestou děkujeme.

                        Za výbor MS ČČK Březolupy Štěpánka Blahová, předsedkyně

Výbor MS Českého červeného kříže Březolupy, by chtěl touto cestou poděkovat svým 
členkám paní Vlastě Šimkové, Marii Bednaříkové a Marii Hubáčkové za jejich dlouholeté 
členství v naší organizaci. K jejich již proběhlým 80. narozeninám jim přejeme hodně zdraví. 

                                              Výbor MS ČČK Březolupy
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Co nadělil zimní čas 
žákům Základní školy Březolupy 

Školní povinnosti dětí naší školy byly v závěru roku 2015 spojené s připomenutím 
lidových tradic. Byl to především vánoční jarmark, kterého se zúčastnily všechny děti 
školy, buď přímo na vystoupení pro veřejnost, nebo při nabídce výrobků.

Dále to byl „Mikuláš“, kde žáci 9. ročníku vytvořili mikulášskou družinu a nadělovali 
ostatním žákům školy balíčky cukrovinek. Všichni žáci školy se zúčastnili vánočního 
hudebního programu o vlivu adventu na hudební scénu a mezilidské vztahy: Od koledy 
po muzikál.

Před Vánocemi si třídy připravily vánoční besídky s vánoční nadílkou. Po besídkách 
následovaly v hale soutěže v netradičních disciplínách.

Zimní čas je vždy spojen s větším pobýváním dětí nad učením a s lepší domácí pří-
pravou, neboť v lednu končí první pololetí školního roku. 

Hodnocení práce žáků za 1. pololetí školního roku 2015/2016 bylo následující: 
1. třída - z 26 žáků si jich 24 odneslo samé jedničky.
 Byli to: Bábíčková Anna, Batoušková Eliška, Dudešek Pavel, Dudešková Michaela, 

Faltýnková Eliška, Fejtová Veronika, Hubáček Prokop, Jančová Kamila, Juřičková 
Nela, Košutová Monika, Kovář Matyáš, Krajčová Michaela, Kuchařová Monika, Mar-
caníková Rozálie, Mikel Šimon, Nováková Nela, Obdržálková Alice, Pekař David, 
Řezníčková Veronika, Sedlář Ondřej, Sekanina Mojmír, Šišáková Markéta, Šišáková 
Tereza a Yassine Sofi e. Průměrná známka třídy: 1,011.

2. třída - z 23 žáků jich 22 prospělo s vyznamenáním, 15 žáků mělo samé jedničky. 
 Byli to: Batoušková Ema, Blažek Radim, Čevela Michal, Čiháková Barbora, Gajdo-

šíková Amálie, Hrabcová Michaela, Hubáčková Lucie, Hubáčková Veronika, Janča-
ra Radek, Keslerová Sofi e, Němec Michal, Popelková Barbora, Soukupová Simona, 
Trucla Lukáš a Vyoral Vincent. Ostatní vyznamenaní žáci byli: Buchta Tomáš, Čej-
ková Kristýna, Lacinová Rozálie, Paĺo Lukáš, Petrželka Vít, Zálešák Matěj a Kubíček 
Tomáš. Průměrná známka třídy:  1,062.

3. třída -  z 24 žáků 23 prospělo s vyznamenáním, 15 žáků mělo samé jedničky.
 Byli to: Ambruzová Nicole, Brázdilová Barbora, Hájková Barbora, Harsová Nela, Ju-

ráková Kateřina, Knotová Alžběta, Miklová Sofi e, Minařík Jan, Postava Jakub, Seka-
ninová Markéta, Šišák Daniel, Vrabček Adam, Vyoralová Eliška, Yassine Adam a Za-
pletalová Lucie.

 Ostatní vyznamenaní byli: Binar Vojtěch, Havrylyk Petro, Hubáček David, Jančová 
Eva, Knot Tomáš, Pekař Martin, Šišák Jan a Tkadlečková Anastázie. Průměrná znám-
ka třídy: 1,083.

4. třída - z 22 žáků 18 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami prospě-
li Grossmann Matyáš, Kuklová Adéla, Pektorová Bára, Ondroušek Miroslav a Šmíd 
Patrik.
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 Ostatní vyznamenaní žáci byli: Balharová Martina, Bilavčík Roman, Brázdil Jakub, 
Čejková Eliška, Duda Jakub, Gajdůšek Ondřej, Hanáčková Eva, Kadlčík Martin, Kře-
nová Eva, Parač Oliver, Řezníček Jaroslav, Trubelíková Darina a Žaludková Karolína. 
Průměrná známka třídy:  1,209.

5. třída -  z 19 žáků 8 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami prospě-
li 4  žáci:  Harsa Michal, Hovorková Erika, Hubáčková Tereza a  Krajčová Barbora. 
Ostatní žáci s vyznamenáním byli: Floriánová Kateřina, Šebestová Hana, Špiller Jakub 
a Zálešáková Eliška. Průměrná známka třídy: 1,518.

6. třída  -  z 25 žáků jich 9 prospělo s vyznamenáním, z toho se samými jedničkami 1 žák, 
a  to Bachan Vojtěch. Žáci s vyznamenáním byli: Garguláková Julie, Kročil Martin, 
Kročilová Natálie, Pektor David, Prokopová Mariana, Slezáková Kristýna, Šimíková 
Mirka a Žůrková Eliška. Průměrná známka třídy: 1,528.

7. třída – z 20 žáků 8 žáků prospělo s vyznamenáním. Se samými jedničkami prospěla 
Vaculíková Anna. Ostatní vyznamenaní žáci byli: Hoferková Pavlína, Hubáček Pavel, 
Juráková Markéta, Kalinová Viktorie, Kolková Lucie, Kovačíková Michaela a Řezníč-
ková Aneta. Průměrná známka třídy: 1,518.

8. třída – z 16 žáků mělo vyznamenání 6 žáků, a to Janků Šimon, Kuklová Kateřina, Parač 
Dominik, Pauříková Sára, Stuchlík Lukáš a Šimíková Jana Průměrná známka třídy 
byla 1,621.

9. třída – z  20 žáků mělo vyznamenání 8 žáků.  Samé jedničky měla Juráková Adéla. 
Ostatní vyznamenaní byli: Andrýsek Zdeněk, Husková Věra, Juráková Lucie, Kolko-
vá Kateřina, Vítková Eliška, Vyoral Štěpán a Zlámalová Veronika. Průměrná známka 
třídy: 1,636.

Barevné dny v Základní škole v BřezolupechBarevné dny v Základní škole v Březolupech
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Žáci 7. ročníku zapojení do projektu Rozvoj technických dovedností žákůŽáci 7. ročníku zapojení do projektu Rozvoj technických dovedností žáků

Doplnění výchovně - vzdělávací práce bylo opět rozmanité.
Žáci 9. ročníku se zúčastnili zážitkového dne na Střední průmyslové, hotelové a zdra-

votnické škole v Uherském Hradišti. 
V rámci vyučování žáci 7. ročníku pokračovali v projektu Finanční gramotnost. 
V měsíci lednu se konal preventivní program Policie ČR – žáci 2. ročníku měli téma 

Policista je náš kamarád, žáci 5. ročníku vyslechli téma Bezpečné chování a žáci 8. roční-
ku Trestná činnost mládeže a trestná činnost páchaná na mládeži.

Všichni žáci 9. ročníku a někteří z 8. a 7. ročníku zatančili polonézu na rodičovském večírku.
27. ledna se konalo přijímání dětí k základnímu vzdělávání. K zápisu přišlo 24 dětí, 

z nichž 18 nastoupí v září do 1. ročníku základní školy.
V zimním období proběhly olympiády z některých předmětů. Na naší škole proběhlo 

školní kolo olympiády z dějepisu. Zapojilo se do něj 12 žáků 8. a 9. ročníku. Do okresního 
kola postoupili soutěžící, kteří dosáhli nejméně 48 bodů z 80 možných bodů.  Nejúspěš-
nější žáci byli:  1. místo: Parač Dominik, 8. ročník, 62 bodů

  2. místo: Zlámalová Veronika, 9. ročník, 59 bodů
  3. místo: Sošková Pavlína, 9. ročník, 56 bodů
  4. místo: Juráková Adéla, 9. ročník, 53 bodů 
Do školního kola olympiády z českého jazyka se zapojilo 13 žáků 8. a 9. ročníku. Do 

okresního kola postoupila děvčata 9. ročníku. Vítková Eliška se umístila na 1. místě a Ju-
ráková Adéla na 2. místě.

Dále proběhlo okresní kolo olympiády z anglického jazyka. Naši školu reprezentoval 
v tomto kole Šimon Janků.
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V okresním kole olympiády ze zeměpisu soutěžily Adéla Juráková z 9. ročníku a Mir-
ka Šimíková z 6. ročníku.

Žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku navštívili výchovný koncert v Kongresovém centru Zlín. 
Koncert pro žáky 1. a  2 ročníku byl na téma Orchestr vypravuje pohádku, pro žáky 
3. a 4. ročníku měl téma  Co ani liška netušila aneb Leoš Janáček vesele pro děti.

Většina žáků 1. stupně se pravidelně zapojuje do tvoření v dílničkách. Tentokrát děti 
kreslily na porcelánový talířek pomocí fi xů na keramiku a tvořily velikonoční ovečky.

Naše škola se zapojila do projektu Rozvoj technických dovedností žáků. Žáci 7. roč-
níku ve dvou projektových dnech vyráběli krmítko pro ptáky. K činnostem přistupovali 
velmi zodpovědně, práce je bavila, všem se výrobky podařily a slouží jim k přikrmování 
ptáků v blízkosti jejich domovů.

Příchod jara vítali žáci školy Barevnými dny. Jeden den zářila celá škola žlutou barvou 
oblečení dětí a druhý den oranžovou barvou. Nejvíce barevných svršků oděvu měli žáci 
2. ročníku se svou třídní učitelkou Blankou Zábojníkovou.

     Zpracovala Miroslava Chlachulová, ředitelka školy

I letos se uskuteční dva turnusy pro děti ve věku od 3 do 12 let. 
Termíny:  18. – 22. 7. 2016 a 25. – 29. 7. 2016. Bližší informace u p. Jany Maškové, tel. 

774 140 406, 725 099 186, e-mail: j.maskova@ddmastra.cz

Příměstský tábor 2015Příměstský tábor 2015

Příměstské tábory v Březolupech
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Příprava dětí z kroužku Zumba 
na soutěž

S menšími obměnami pracuje tento kroužek už druhý rok pod vedením Jitky Kav-
kové. Také letos se chce zúčastnit tanečních soutěží, které jsou pořádány v rámci našeho 
kraje. Velká nemocnost dětí sice neumožňuje pracovat pravidelně s celou 15 člennou sku-
pinou, ale i když to nebude na pohár, jsme rádi, že si to na zkouškách užíváme.

                                          Jana Mašková
 

Na cestě k Velikonocům
Postní doba nás den po dni přiblížila k Velikonocům. Ta letošní nám nabídla jeden 

radostný zážitek. A to právě 4. postní neděli zvanou radostnou. V neděli 6. března puto-
vala více než stovka farníků z Březolup a ostatních obcí k bazilice na Velehradě v průvo-
du ke Svaté bráně. Za zpěvu a modlitby přišla k posvátnému místu Svatého roku. S vnitř-
ním napětím prošla Svatou branou. Vítala nás zcela nově opravená bazilika. Jako bychom 
vstoupili do nového světa. Celá bazilika dýchala novotou a čistotou. A když prostor zapl-
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nily hlasy duchovní hudby v podání Chrámového sboru Březolupy, zážitek byl o to větší. 
Sami zpěváci a zpěvačky měli ze zpívání radost.  Duchovně s námi na Velehrad putovali 
i mnozí nemocní. Tak prožité nedělní odpoledne bych přál každému z vás.

V závěru března jsme prožili požehnané dny. Vrcholem měsíce byl Svatý týden – letos 
poprvé i se svátečním volným Velkým pátkem. Na Zelený čtvrtek jsme si připomněli Po-
slední večeři Páně, velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi připomenuly velikost Obě-
ti. Noční bdění v noci z pátku na sobotu bylo pro nás zpřítomněním spojení s umučeným 
Kristem. Nejkrásnějšími obřady určitě byla vigilie vzkříšení na Bílou sobotu. Radostné 
Aleluja a zvuk kostelních zvonů otevřely naše srdce pro „nový začátek“. Svatý týden vyvr-
cholil v neděli Zmrtvýchvstání, kdy byly požehnány pokrmy ke svátečnímu stolu.

S radostí chci připomenout, že v tomto roce slavíme Rok Božího milosrdenství. Postoj 
milosrdenství ve vztazích mezi muslimy a křesťany nám při Farním besedování v neděli 
10. dubna přiblíží P. Radim Kuchař, který nám bude svědčit o putování po Íránu.

 Chci vás také pozvat na jednu z hlavních poutí tohoto roku. Národní pouť do Krako-
va se uskuteční v sobotu 28. května. Zúčastní se jí i naši farníci. O den později oslavíme 
Slavnost Božího Těla a 10. 6. se zapojíme už pátým rokem do celostátní akce Noc kostelů. 
Srdečně vás zvu.

Chci vám všem čtenářům Březolupského zpravodaje popřát radostné prožívání ve-
likonočního období, které trvá celých padesát dnů a  je zakončeno Sesláním Ducha sv. 
– letnicemi. Přeji vám oživení života a víry ve vzkříšeného Ježíše Krista.

                                 P. Josef Říha, správce farnosti
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Farní besedování slaví první výročí

Křížová cesta v Šarovech

25. 1. 2016 to byl přesně rok, kdy bylo v upravených prostorách naší březolupské fary 
slavnostně otevřeno Farní besedování.  První akcí bylo agapé na ukončení lednového 
tridua hnutí Modlitby matek.  Fotografi e z tohoto setkání zdobí i stěny farního sálu. 

Za toto období se na faře vystřídala celá řada přednášejících. První rok našeho 
„bytí“ byl Rokem zasvěceného života. Proto to byly nejčastěji řádové sestry, které 
vyprávěly o zaměření svého řádu, o působení v misiích. Jiná nedělní odpoledne byla 
filmová, poutnická, turistická. Po velké letní přestávce jsme se dohodli, že Farní be-
sedování bude probíhat ve frekvenci 1 krát za dva týdny. Je ale škoda prostory fary 
nevyužít i k rodinným setkáním, jak to nabídnul v ohláškách P. Josef Říha. K prv-
nímu výročí si Farní besedování darovalo logo. Při návrzích jsem chtěla, aby bylo 
poznat, kdo jsme. Symbol ryby – ICHTYS – byl nalezen už v římských katakombách 
z I. století. Křesťané jím označovali místa svého setkávání. Užití ICHTYS jako hlav-
ního symbolu prvotních křesťanů může být vnímáno jako kryptogram: ICHTYS se 
dá číst jako slovo složené z  prvních písmen slovního spojení:  IESUS CHRISTOS 
THEOY (H)YOS SÓTÉR - Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel. Písmena FB v těle ryby 
v našem logu jsou zkrácením názvu Farní besedování. Pohrávají si se záměnou za 

facebook, který bývá označován stejně. Písmena 
jsou ale otočená k  sobě. Jsou to písmena – lidé, 
kteří si povídají. Přijďte se k nim přidat. Informa-
ce o tématech můžete najít na webu farnosti, webu 
obce Březolupy, ve vývěskách a  nedělních ohláš-
kách. Děkuji všem, kteří nás jakkoli podporují.

                            Mgr.Věra Polášková

Občanské sdružení „jinákrajina“ vzniklo za účelem snadnějšího prosazování reali-
zace dlouhodobého projektu „KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ“ na katastrech 
obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Iniciátorem myšlenky je profesor a aka-
demický sochař Jan Ambrůz, který žije v Šarovech. Tento projekt je postupně realizo-
ván od roku 2007, kdy byl zpracován návrh instalace křížové cesty. Všech čtrnáct křížů 
bylo následující rok trvale osazeno podél jedné z mála průchozích cest vedoucí z obce 
Šarovy do polí na kopec nad vesnicí. Autorkou návrhu železobetonových křížů je pe-
dagogova žačka Pavla Kačírková. Přijetí monumentů v krajině nebylo jednoznačné. Ale 
není to úděl uměleckého díla v každé době? Současně s tímto projektem byl zpracován 
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návrh soch – kaplí, které navazují na křížovou cestu a  jsou tak jejich pokračováním 
v polích uvedených obcí. Byla vytipována místa v krajině, která jsou převážně v ma-
jetku obcí a s jejich souhlasem měly být sochy – kaple na tyto výrazné body postupně 
instalovány. Situace se ale vyvíjí jinak, podobně jako s  kříži, které jsou umístěny se 
souhlasem majitelů na jejich soukromých pozemcích. První kaple byla v roce 2015 in-
stalována na soukromém pozemku a slavnostně odhalena.

Z iniciativy římskokatolické farnosti Březolupy, do níž  Šarovští patří, se již posed-
mé uskutečnila modlitba křížové cesty na tomto neobyčejném místě.  Tentokrát to bylo 
o Květné neděli, 20. března 2016. A co nám taková modlitba v přírodě přináší? Můžeme 
pozorovat nejen, jak se postupně mění krajina okolo křížů, ale také jak se po každé 
cestě kříže měníme my sami.

                                                                                                                     Ivana Hubáčková
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Chrámové smyčce a já
Rok se s rokem sešel a Velikonoce už jsou opět tady. Jelikož je to už více než prioritou, 

paní učitelka Provazníková svolává chrámové smyčce na obvyklé sobotní zkoušky, někdy 
i s výtečným obědem. 

 Při vstupu do domu paní učitelky mě vždy radostně přivítá její pes Vendulka. Svlék-
nu si kabát a pověsím ho na věšák hned u dveří. Zde už čekají další členky chrámových 
smyčců a někdy jsem tu naopak první já. Usadím se a rychle rozbaluji obal na housle, 
utahuji smyčec a v neposlední řadě jej nakalafunuji. Podám housle někomu z houslistek 
nebo paní učitelce, aby mi je naladily. Rozbalím si i noty, které budu v daný čas potře-
bovat. Pak už můžeme začít hrát. Po několika minutách (hodinách) usilovného tréninku 
nás čeká odpočinek u šálku čaje, kávy, minerální vody a nějaké dobroty. U tohoto odpo-
činku si většinou povídáme a smějeme se. Poté se dále věnujeme nácviku. Až dohrajeme, 
vyzvednou si nás rodiče nebo se svezeme navzájem. Doma už nás čeká jen další hraní 
a zlepšování…

Nejlepší ale je, když všichni společně hrajeme a zpíváme na mši nebo na koncertě. 
Na konci roku se pak ještě sejdeme a jdeme třeba na pizzu a užíváme si odměnu a dobrý 
pocit. Je nám spolu dobře.

                    Tina Valeriánová
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Březolupská knihovna
Opět držíte v rukou nové „jarní“ vydání Březolupského zpravo-

daje. Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a na zahradách 
je už vidět první květinky, stromy se pomalinku zelenají a nás čeká 
práce na zahradě a kolem domů. I přesto si myslím, že vám knížky 
z naší knihovny zpříjemní večery a volné chvilky.

 
Michael Weber: Deník prostitutky
Vzrušující, pravdivý a provokativní příběh krásné paní učitelky z malého města, která 

se po desetiletém manželství a  nezaviněném rozvodu rozhodne dobýt velký Svět. Po-
znává, že ten je prolezlý falší, podvody a zradou a ona sama se ocitá ve víru alkoholu, 
sexu i drog. Těžké existenční potíže a dluhy jí donutí stát se proti její vůli velmi žádanou 
prostitutkou v salónu vyhlášené madam Camilly W. Má mnoho bohatých milenců a ob-
divovatelů a mnozí ani netuší, že má své civilní povolání – seriózní učitelka v mateřské 
škole! Nalezne však toho pravého muže pro život?

Wilbur Smith: Dravec
V době nelítostného konfl iktu a  v urputném boji muže proti muži se mladý Hal 

Courtney, syn statečného námořního kapitána, který, z pověření krále, přepadá kupecké 
lodě s kořením, ocitá u afrických břehů i na africkém území mnohokrát tváří v tvář smrti. 
Jenže jeden pirátský kousek se nevyvede a otec se synem se dostávají do strašného zajetí. 
Halovi se podaří uprchnout do Etiopie, kde potká krásnou Judith.

Elizabeth Astonová: Dcery pana Darcyho
Nejoblíbenější román anglické klasické literatury, Pýcha a  předsudek Jane Austeno-

vé, končí – jak jinak – svatbou. Vděční čtenáři, sdružení v literárních společnostech, čas-
to o jeho příběhu iniciativně přemýšlejí: „Jak to bylo dál? Žila Elizabeth se svým Darcym 
opravdu pak šťastně až do smrti?“ A tu se chápe pera současná britská spisovatelka Elizabeth 
Astonová, přikouzlí Darcyovým početnou rodinu a mapuje osudy jejích členů. Ocitáme se 
pak v Londýně roku 1818. V Evropě po Napoleonovi vládne znovu mír, nastává jiná doba, 
staré konvence ustupují odvážným myšlenkám nového století. Do města, kde právě začíná 
tradiční jarní společenská sezóna, přijíždí z venkovského panství k příbuzným pět mladých 
Darcyových dcer. Jak obstojí ve víru plesů, návštěv, nových známostí, ve spleti intrik, klevet 
a nezvyklých složitých vztahů, když rodiče dlí v cizině a oporu je třeba hledat hlavně ve 
vlastním rozumu a citu? Na světě už existuje několik tisíc napodobitelů a pokračovatelů 
Jane Austenové, ale jediné Elizabeth Astonové (nomen omen) se dostalo kritického uznání 
– a to právě za její román Dcery pana Darcyho, jenž se stal rovněž světovým bestsellerem.

 
Táňa Kubátová: Láska na heslo
Není to nic příjemného, když váš nový podřízený je starší než vy, k tomu všemu zces-
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tovalý a jako by to ještě nestačilo, navíc disponuje nebezpečnou přitažlivostí. O tom se 
mohla na vlastní kůži přesvědčit vedoucí fi remního výpočetního střediska Zdena, která 
dostala za úkol zasvětit nového koordinátora do chodu svého oddělení. Když ten muž 
jako vrchol všeho hrubě poruší interní předpis a  Zdenin nadřízený se jej zastane, její 
averze vůči němu nezná mezí. Prozradit mu důležité heslo pro přístup k hlavnímu počí-
tači? Tak o tom ať si pan koordinátor nechá jenom zdát.

 
Vlastimil Vondruška: Prodavači ostatků
 Román se odehrává v polovině 14. století. Druhorozený syn chudého zemana Martin 

ze Stvolna odchází do Paříže na univerzitu, ale brzy se dostane do konfl iktu s inkvizicí. 
Domů se vrátit nemůže, a tak se potlouká po francouzském venkově ve společnosti ob-
chodníka s falešnými ostatky svatých. Prožije nejen vášnivé milostné vztahy, ale i hrůzu 
morové rány, okolnosti ho zavedou do krvavých bitev a  nejednou musí vzdorovat ší-
lenému fanatismu náboženských sekt. Tváří v  tvář vítězstvím i  bolestným prohrám se 
sám sebe ptá, jaký to vše má vlastně smysl, proč musí člověk stále o něco bojovat, aby to 
vzápětí zase ztrácel.

Eva Urbaníková: Za facku
Když Zuzana pozná v  knihovně, kde pracuje, spisovatele Matúše, který tam přišel 

na besedu, je jím okouzlená. Zaujme ji svými originálními názory, tím, jaký vzbuzuje 
respekt, ale hlavně něhou při jejich sbližování. Matúš se k ní nakonec nastěhuje a Zuzana 
teprve nyní poznává, že za originální názory považuje Matúš jen ty svoje, že respekt oplá-
cí pohrdáním a něhu vnímá jako projev slabosti. Zuzana zprvu ustupuje, potlačuje své 
představy a přání, ale když přijde facka, je jí jasné, že takhle to dál nepůjde.

To byl jen malý zlomek knih, které si můžete zapůjčit v naší knihovně. 
Ta je otevřena každé úterý a pátek od 15.00 do 18.00 hodin. Na vaši návštěvu se těší                    

                                                                                                        Olga Rosíková
 

Již tradičně se na Štěpána uskutečnil ve víceúčelové hale fotbalový turnaj „O pohár 
starosty obce Březolupy“. Na něm se sešlo celkem padesát jedna hráčů (což bylo o tři více 
než loni), kteří se chtěli i ve vánočním čase proběhnout a změřit síly s odvěkými i novými 
soupeři. Rozhodčími byli opět Milan Bernatík a František Kukla a nechybělo ani osvěd-
čené organizátorské trio: Petr Kukla, Luboš Klučka a Radek Berecka. 

18. ročník vánočního halového fotbalového 
turnaje    „O POHÁR STAROSTY OBCE BŘEZOLUPY “
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Tato pěkná tradice byla tak prodloužena o další rok, tentokráte osmnáctý. Pořadate-
lem turnaje byl, jako při všech předchozích ročnících, Obecní úřad Březolupy prostřed-
nictvím sportovní komise, fi nančně byl turnaj zajištěn startovným od hráčů a příspěv-
kem od již letitých sponzorů, kterými byli: TRADIX-Ing. Jiří Křen, JAKOS spol. s r.o., 
Ing. Pavelka a KLEMPOS s.r.o.. 

Ročník 2015 byl opět po roce odehrán ve dvou základních skupinách, když omladina 
z Březolup postavila dva týmy. 

Při zápasech ve skupinách došlo k jednomu překvapení. Pětinásobní šampióni NA-
ZDÁRCI nepostoupili do vyřazovacích bojů. I tento fakt svědčí o  velké vyrovnanosti 
týmů a zápasů. O zisku bodů rozhodovala často jediná chyba. Nepadalo příliš mnoho 
branek (celkem pouze 37, což je o 21 méně než před rokem) a žádné mužstvo ve skupině 
nemělo více než 6 bodů. O postupujících týmech se rozhodovalo až v posledních zápa-
sech ve skupině. Nakonec se do play-off  prodrali obhájci: DYNAMO CHMATOV, po 
roce FÉNIX ŽLEBY, loňští fi nalisté ZÁPOLÍ a po roce opět i DRAHY. 

Bylo rozhodnuto, že se budou hrát i zápasy o umístění mužstev, která nepostoupila 
ze skupin. V zápase o 7. místo zvítězil po šťastné vlastní brance tým PARTIZAN DĚDI-
NA 1:0 nad týmem mladíků REMÍZA „A“. V zápase o 5. místo pak překvapivě prohráli 
NAZDÁRCI s dalším týmem mladých nadějí REMÍZA „B“ 2:3 po jediném penaltovém 
rozstřelu na turnaji.

Semifi nálové zápasy byly každý trošku jiný. V prvním z nich porazilo Dynamo Chma-
tov po roce Drahy, tentokrát 2:0. Ve druhém pak zdolal v zápase téměř bez šancí Fénix 
Žleby 1:0 Zápolí.

Závěrečné zápasy turnaje byly taktéž velmi vyrovnané. Nejdříve v zápase o 3. místo, 
vedlo mužstvo Drahy 1:0 Zápolí po ojedinělé střele a velký tlak soupeře ve druhém po-
ločase pak vítězství ubránilo. Finálový zápas mezi Dynamem Chmatov a Fénixem Žleby 
skončil stejným výsledkem 1:0 po taktické bitvě a jedné chybě. Mužstvo Dynamo Chma-
tov se tak stalo po pěti letech prvním týmem, který obhájil titul.

Celkové pořadí bylo v roce 2015 následující: 1. Dynamo Chmatov, 2. Fénix Žleby, 
3. Drahy, 4. Zápolí, 5. Remíza „B“, 6. Nazdárci, 7. Partizan Dědina, 8. Remíza „A“. 
Od roku 2007 udělovanou „Cenu Jaromíra Zelíka“ za aktivní přístup k turnaji získaly 

za dlouholetou pomoc v bufetě: Lenka Zelíková, Dana Šohajková, Renata Klučková a Ji-
tka Berecková.

Závěrem uvádím, jako každý, rok několik vybraných statistických údajů ze všech 
18 ročníků.

Celkem se dosavadních osmnácti ročníků zúčastnilo 26 mužstev, všechny ročníky ode-
hrály pouze týmy ZÁPOLÍ a DRAHY (DRAHY-ULIČKA). V ročníku 2015 se neobjevilo 
žádné úplně nové mužstvo. Poprvé však hrál jeden tým (REMÍZA) s „A“ a „B“ mužstvem.   

Vítězství v dosavadní historii vybojovalo pět mužstev: ZÁPOLÍ - 6x, NAZDÁRCI - 
5x, NEVĚSTY, ŽLEBY a DYNAMO CHMATOV – 2x, DRAHY - 1x.

Celkem se turnaje zúčastnilo po dobu jeho trvání 216 hráčů, v roce 2015 přibyli tři 
noví, a to z ročníků 1998 – 2 a 2000 – 1. Celkový počet hráčů v jednotlivých ročnících byl 
různý. V roce 2003 a 2011 hrálo nejvíce – 63 hráčů, naopak v roce 2012 pouze 47 plejerů. 
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      V roce 2015 byl poprvé sledován věk hráčů a věkový průměr týmu. Nejstarším hrá-
čem byl opět Burša Vít (ročník 1957), nejmladším pak Gajdošík Petr ml. (ročník 2000). 
Celkem dva hráči byli ve věku nad 50 let, dalších pět starších 40 let, 18 ve věku nad 30 let, 
20 mezi 20 a 29 roky a šest nejmladších ve věku do 19 let.  

Všech 18 ročníků se zúčastnili již pouze 2 fotbalisté, a to Šohajek Radomír a Hubáček 
Pavel. Sedmnácti turnajů pak dalších 4 pánové: Berecka Radek, Bernatík Petr, Hubáček 
Jindřich st., Hubáček Josef a Michálek Petr. Více jak 10 ročníků odehrálo celkem 29 hráčů.

Nejvíce zápasů odehráli tito borci: Šohajek Radomír – 106, Berecka Radek a Hubáček 
Josef – 97, Michálek Petr 96, Hubáček Pavel I. – 94 a Bernatík Petr a Kašný Pavel – 93 zá-
pasů a Hrabec Radomil – 91.

Nejvíce gólů po dobu trvání turnaje dali: Michálek Petr – 72, Šohajek Radomír – 39, 
Pavlík Roman st. - 38, Kašný Pavel – 36, Stašek Tomáš a Zelík Michal – 34, Bernatík Petr, 
- 32 a Kukla František - 30. Nejvíce gólů (13) vstřelil na jednom turnaji Michálek Petr, a to 
v roce 2005. Celkově je na poháru pro nejlepšího střelce devět jmen: Michálek Petr, Řez-
ník Jiří a Zelík Jaromír – 3x, Kukla František a Zelík Michal – 2x a Bernatík Petr, Josefčák 
Pavel, Křen Lubor, Pavlík Roman st. – 1x.

Štěpánský turnaj - vítězné mužstvoŠtěpánský turnaj - vítězné mužstvo
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Na poháru pro vítěze turnaje je zapsáno celkem 54 různých jmen a vítězů. Na prv-
ním místě se osamostatnil Bernatík Petr se 7 vítězstvími. Další umístění je následující: 
Berecka Radek a Hubáček Josef - 6x, Kašný Pavel, Michálek Petr, Stašek Tomáš a Zelík 
Michal - 5x, Kukla František, Hanáček Petr, Hrabec Radomil, Šohajek Radomír, Hybler 
Jiří, Hubáček Pavel II., Hrabec Dušan – 4x. V roce 2015 nepřibylo žádné nové jméno.

Ve statistice medailových umístění nejvíce vynikají: Šohajek Radek - 17 medailí, Hu-
báček Josef - 15, Berecka Radek - 14, Hrabec Radomil - 13, Michálek Petr a Pavlík Roman 
st. - 12, Bernatík Petr, Hybler Jiří a Kašný Pavel - 11, Kukla František a Stašek Tomáš 
- 10 „cenných kovů“. Závěrem bych Vám všem čtenářům tohoto článku popřál pokud 
možno pohodový celý rok 2016. Dále pak co nejvíce zdraví, štěstí a fotbalistům pak i hod-
ně sportovních úspěchů. A za rok opět na Štěpána v hale. 

                                                                              Ing. Radek Berecka, 
radní a kronikář obce Březolupy,

 s  využitím statistik ze všech ročníků turnaje. Nahlédnout do nich v  tištěné podobě 
bude možno opět na příštím turnaji, elektronicky jsou umístěny na webových stránkách: 
www.brezolupy.cz.

Štěpánský turnajŠtěpánský turnaj
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TJ Sokol 
mění po více než 60 letech svůj název

S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zru-
šení zákona o sdružování občanů a k přesu-
nu právní úpravy občanských sdružení (resp. 
spolků) do nového občanského zákoníku. Do 
tří let tak mají i občanská sdružení (tj. práv-
ní forma současného TJ Sokol) povinnost 
přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. 
Jinými slovy: je nutné transformovat organi-
zaci na „spolek“ či „zapsaný spolek“  (z.s.), 
v  opačném případě hrozí krajským soudem 
zrušení takové organizace a nařízení její lik-
vidace.

V lednu 2016 se uskutečnila valná hro-
mada TJ Sokol Březolupy, na které bylo jako 
jedním ze stěžejních bodů projednáváno 
schválení změny názvu spolku a  jednak no-
vých stanov. Po krátké debatě bylo dohodnu-
to o samostatném hlasování o názvu spolku 

a poté stanov. Byly vzneseny dva návrhy na nový název organizace, a to „TJ Březolupy, 
z.s.“ a „SK Březolupy, z.s.“. Dle hlasování přítomných členů výrazně převládla (hlasování 
16 pro, 5 proti, 1 se zdržel) varianta „SK Březolupy, z.s.“ a tento název byl pojat do stanov. 
Po zapracování několika vznesených připomínek byly tyto stanovy jednomyslně schvále-
ny a posléze odeslány na příslušný rejstříkový soud. Ihned po jejich schválení budou ná-
sledovat další nezbytné a administrativně náročné kroky, které souvisí se změnou názvu 
společnosti (změny v registrech, soutěžích atd.).

Valná hromada dále odhlasovala počet členů výkonného výboru na pět, jmenovitě: 
Ing. Stanislav Hubáček, Mgr. Alena Bernatíková, Mgr. Pavel Hubáček, Lubomír Klučka 
a Roman Pavlík, a dále počet členů kontrolního výboru na tři: Ing. Radek Berecka, JUDr. 
Vít Burša a Stanislav Bařica. Předsedou SK z členů výkonného výboru byl zvolen Lubo-
mír Klučka.

Pod SK bude fungovat 6 oddílů. Jedná se o fotbal, volejbal, Tanečně-sportovní sku-
pinu Pohoda, ZRTV ženy (cvičení žen), ZRTV muži („staří páni“) a nově oddíl fl orbalu. 

Název SK není v historii sportu v Březolupech nic nového, existoval od roku 1939. 
V roce 1952 došlo k jeho změně na TJ Sokol, který platí dodnes. Svým způsobem se tak 
organizace vrací ke svým dávným kořenům. SK se hlásí k tradicím Sokola Březolupy zalo-
ženého v roce 1921 (neplést se založením oddílu fotbalu v roce 1928), je pokračovatelem 
myšlenek svých předchůdců a navazuje na výsledky jejich práce.   

                                              Pavel Hubáček
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Inzerce
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V ovocné zahradě ošetřujeme pukliny a  mrazové desky na 
kmenech a větvích stromů, které způsobila zima. Poškozené části 
kmenů a  větví očistíme od odumřelého pletiva a  rány zatřeme 
štěpařským voskem nebo stromovým balzámem. Máte-li ještě 
uskladněné ovoce, pravidelně ho kontrolujte a  nahnilé plody 
ihned odstraňte. Dokončujte zimní řez jádrovin, neboť už nehrozí větší mrazy. Při řezu 
respektujeme pěstitelský tvar a základní zásady řezu stromů, mezi které patří i odstra-
ňování suchých, nemocných, zlomených či jinak poškozených větví, větví zahušťující 
korunu stromů a větve konkurenční. Pokud to není nezbytně nutné (infekce výhonu 
padlím), tak jednoleté výhony nezkracujeme, ale raději je odstraníme celé nebo je za-
krátíme na patku. Uděláme také řez beztrnného ostružiníku a maliníku. U ostružiníku 
odstraňujeme všechny loňské odplozené výhony, slabé výhony a  zahušťující výhony. 
U maliníku postupujeme obdobně. Ošetřujeme rostliny jahodníku, odstraňujeme za-
schlé a nemocné listy. Mrazem vytáhlé rostliny zatlačíme zpátky do země a po vyčištění 
rostlin záhon přihnojíme vyzrálým kompostem. Připravujeme novou výsadbu strom-
ků a keřů, které jsme zakoupili nebo jsme založili do záhonů. Před vlastní výsadbou 
stromky a keře zkontrolujeme, zda jsou zdravé a nezaschlé. Vysazujeme co nejdříve do 
předem připravených jam a po výsadbě stromky vydatně zalijeme a korunku hluboce 
sestříhneme podle zamýšleného pěstitelského tvaru.  Roubujeme a  přeroubováváme 
peckoviny a jádroviny. Ideální kombinace pro roubování je narašená podnož a nenara-
šené rouby. Metodu roubování volíme vždy podle síly podnože a roubu. Veškeré rány 
pečlivě zatřeme štěpařským voskem. 

V okrasné zahradě lze začít s výsevy mnoha druhů letniček např. šalvějí, ostálek, 
hledíků, kokard, čínských karafi átů aj. Vyséváme do truhlíků nebo misek a umístíme 
do pařeniště, na okenní parapet či do skleníků. Ideální teploty pro tyto rostliny jsou 
18-20°C. Některé druhy lze vysévat přímo na konečné stanoviště např. chrpy, okrasné 
máky, hrachory, měsíčky, černuchy. Začínáme s dělením trvalek, ale pozor, jarní dělení 
je vhodné jen u druhů, které kvetou v létě nebo na podzim. Časně jarní druhy je lépe 
množit po odkvětu.  Trsy vyryjeme a rýčem nebo zahradnickými nůžkami rozdělíme 
na více částí. Pokud uchováváme přes zimu balkonové rostliny je nejvhodnější doba 
pro jejich hluboké seříznutí. Po seříznutí je dobré přenést rostliny na, pokud možno, co 
nejsvětlejší místo. Je rovněž možné jejich přesazení do nového substrátu s dostatkem 
živin. Odstraňujeme také stará květenství u vřesů. Odhrnujeme hrůbky u záhonových 
růží, které můžeme začátkem dubna radikálně zmladit. Z trávníků odstraníme zbytky 
spadaného listí a  provedeme vertikutaci - tzv. prořezávání trávníku. Zbavíme se tím 
především mechu a širokolistého plevele. Vyčistíme jezírko od zbytků listí a nánosů na 
dně, případně doplníme chybějící vodu. Podle počasí lze již do jezírka vrátit některé 
vodní rostliny, které jsme měli zazimované v květináči.

I v zeleninové zahradě jsou jarní práce v plném proudu. Připravujeme záhony, skle-
níky i pařeniště. Vedle sadby, která půjde ven ze skleníku, jakmile to počasí dovolí, tak 

Zahrádkář
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se přímo vysévají zejména ředkvičky (například ředkvička LIDKA je vhodná k jarním 
i letním výsevům ven, je odolná k vybíhání do květu), raná mrkev, špenát, listové saláty, 
někde ředkev a možná i vodnice či odrůdy pekingského zelí a hlávkové čekanky a třeba 
i hrášek. Vysazuje se raný salát, kedlubny a nejranější odrůdy květáku a zelí kapusty… 

                              Váš přítel Zahrádkář

II. ročník koštu slivovice v ČZS Březolupy
Košt proběhl 27. 2. 2016 v komorní atmosféře a ke spokojenosti všech zúčastně-

ných. Čtyřčlenná komise měla velmi těžkou pozici, protože všech 22 vzorků bylo vý-
borné kvality i chuti a hodnocení se lišilo jen o desetiny bodu. Nakonec komise rozhodla 
takto:

              
1. místo: Jurák, Dobrkovice
2. místo: ČZS Březolupy
3. místo: Jiří Vyoral, Březolupy

Jana Mašková, ČZS Březolupy



-37-

Březolupský zpravodaj 

Pálení biologického odpadu a klestí 
– pravidla požární ochrany

„Požární ochrana – záležitost všech občanů“. I takto se dá nazvat tento článek. Boj 
proti požárům nemůže být pouze záležitostí hasičů. Je na každém z nás, jak budeme do-
držovat zásady požární prevence, a to jak v soukromí, tak i na veřejnosti.

Začíná nám jaro a s ním spojené pálení biologického odpadu a klestí. V první řadě 
si musíme uvědomit, že plošné vypalování je zákonem zakázáno.  Zákon jasně stanovuje 
podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Všichni ob-
čané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. 
Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit. Při ohlášení je třeba uvést 
místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá proti-
požární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně 
vyjíždějí k domnělým požárům.

Při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
- při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
- ohraničte důkladně ohniště
- mějte po ruce dostatek hasební látky
- oheň po celou dobu hlídejte
- vyberte na pálení bezpečné místo
- pálení neprovádějte při stmívání a večer
- osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat.

Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského 
kraje: 950 670 222.

Zároveň je možné - pro občany i fi rmy - nahlásit pálení klestí a odpadu po internetu 
na adrese: paleni.hzszlk.eu

Pokud se pálení vymkne kontrole a nastane požár, neváhejte a ihned volejte tísňovou 
linku 150 nebo 112.

Možná nevíte ...
Ve sběrném dvoře je již letní provoz. V letním období je sběrný dvůr otevřen i kaž-

dou středu v čase od 15.00 do 17.30 hod. Po ukončení sběrného dvora lze bezplatně po 
předchozí domluvě s obsluhou a za příznivého počasí v čase od 17.30 do 18.00 hod využít 
možnosti odložení stavební suti či rostlinných zbytků z údržby zeleně na skládku, resp. 
komunitní kompostoviště.
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TJ SOKOL BŘEZOLUPY – oddíl volejbalu - vás zve na 42. ročník ULIČNÍHO VO-
LEJBALOVÉHO TURNAJE, který se koná v sobotu 9. dubna 2016 ve víceúčelové hale.

Zahájení je v 8.30 hodin, prezence od 8.00 hodin. Startují všichni zájemci bez rozdílu 
věku a pohlaví. Podmínkou je pouze vlastní sportovní úbor a chuť do hry.

Těšíme se na účast nejen hráčů, ale i diváků a příznivců této kolektivní hry. 
Předturnajový trénink se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 19.00h ve víceúčelové hale.

V sobotu 23. dubna 2016 vás srdečně zveme do obce Zlámanec, kde se v kulturním 
domě uskuteční další putovní přehlídka pódiových skladeb, na které vystoupí děti a mlá-
dež z Regionu Za Moravú. Začátek v 15.00 hodin.

V pátek 29. dubna 2016 se v 17.00 hodin uskuteční pokládání věnců k památníkům 
obětem I. a II. světové války. Sraz účastníků je u základní školy.

 

Srdečně zveme všechny občany i letos na již tradiční setkání obyvatel obcí Březolupy, 
Komárov a Topolná v lokalitě „U Kameňa “. Setkání se uskuteční v neděli 8. května 2016.

Organizátorem je tentokrát obec Březolupy. Opět se můžete těšit nejen na setkání 
s obyvateli okolních obcí, ale připraven bude i bohatý program a občerstvení.

Sraz účastníků z Březolup je v 13.00 hodin u zámku, společný odchod bude v 13.15 ho-
din. 

Věříme, že nám bude počasí přát, a že se sejdeme v hojném počtu.

Jarní MOTO BURZA v Březolupech se uskuteční v sobotu 14. 5 .2016 na plochodráž-
ním stadionu.

POZOR! Sběrný dvůr bude v  sobotu 14. 5. 2016 uzavřen. Otevřen bude v  pátek 
13. 5. 2016 v čase od 15.00 do 17.30 hodin. 

KČT Chřibský lenochod Březolupy vás zve na již tradiční výšlap do Luhačovic.
Poznačte si do kalendáře neděli 3. 7. 2016, kdy se uskuteční 33. ročník Pochodu za 

živou vodou do Luhačovic (délka trasy 17 km). Odchod v 8.00 hodin od zámku. Těšíme 
se na všechny, kteří s námi vyrazí.

Plán akcí turistů na rok 2016 naleznete na www.brezolupy.cz.

Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční v neděli 21. 8. 2016.
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Fašank 2016 

Sněhová nadílka při potoku Březnice směrem k Zelnici
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Rodičovský ples

Vítáme mezi námi naše nejmenší občánky.


