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Březolupský zpravodaj 

Zapomenutý hrdina František Kovář: I. část
Úvodní slovo kronikáře obce
V dnešním zpravodaji zveřejňuje-

me první část práce, kterou zpracoval 
jako středoškolskou odbornou činnost 
student Gymnázia v Uherském Hra-
dišti Šimon Přecechtěl z Halenkovic. 
Jeho práce pod názvem „Zapomenuté 
hrdinství Františka Pospíšila a Fran-
tiška Kováře“ pojednává o těžké době 
II.  světové války a přímo se dotýká 
obce Březolupy. František Kovář se to-
tiž narodil dne 8. 12. 1906 v naší obci, 
v domě číslo 42, který byl od nepaměti 
kovárnou. Tento člověk byl prapradě-
dečkem zpracovatele této práce, proto 
ho toto téma tak oslovilo. Velkou část 
informací čerpal od své prababičky, 
paní Libuše Postavové, roz. Kovářové, 
z Březolup. 

Za obec Březolupy mu velmi děku-
ji za vyhledání informací a zpracová-
ní tohoto tématu z našich dějin, které 
nám, podle mých informací, prozatím 
nebyly známy. 

A teď už se začtěte do příběhu člověka, kterého můžeme právem nazývat hrdinou. Textová 
část práce byla ponechána v původním znění vytvořeném jeho autorem.

Pokračování na str. 12
                                                                                                

F. Kovář při vojenském výcviku (druhý zleva)



Březolupský zpravodaj

-2-

42. uliční volejbalový turnaj

SK Březolupy, oddíl přípravky s 
trenérem Františkem Hoférkem

Plochá dráha

Zlatá diabolka
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Slovo starosty
Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop!“
Tak takhle se povzbuzují některé děti skákající na nafukovací trampolíně (tzv. 

bublině) na březolupském dětském hřišti za halou. 
Tuto skutečnost mnozí z vás nejspíše ani netuší. Na druhou stranu téměř všichni 

víte, že je to především oblíbený pokřik spojený s hopsáním českých fanoušků, kteří 
svým „hop, hop, hop“ povzbuzují a burcují tým, resp. týmy, v našich národních bar-
vách, a přitom také dělají nejednu vrásku pochybností, mnohým ze statiků či stavařů, 
tvůrců tribun na různých stadionech a jiných sportovních stáncích .

Možná, že po květnovém mistrovství světa v ledním hokeji v Rusku a našem pá-
tém místě, po, v čase psaní tohoto článku, aktuálním červnovém fotbalovém mistrov-
ství Evropy ve Francii (v době kdy čtete tyto  řádky už víte, že náš nefavorizovaný tým 
možná překvapil všechny bookmekry, nebo jim také dal pro nás až krutě za pravdu) 
a po srpnových Letních olympijských hrách v Brazílii, už některým z nás poleze ten-
to pokřik krkem. Nebojme se ale podlehnout jakési fanouškovské euforii a užijme 
si tento speciální sportovní rok, ve kterém se nám potkaly takovéto tři významné 
sportovní podniky.

Navíc se nám nyní spojuje období silných sportovních zážitků (a pozor, nemusí jít 
nutně o výkony sportovců pouze v českých barvách) s obdobím letních dovolených, 
a pro mnohé z nás budou letošní „prázdniny“ o tuto skutečnost nejspíše o hodně 
příjemnější, než jiné roky.

Takže: „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop!“ Užijte si nevšední sportovní 
zážitky, spojte je s poklidem svých, zcela určitě zasloužených, dovolených, u školáků 
pak prázdnin. A i když se to ne vše a ne vždy našim sportovcům podaří tak, jak si 
přejí oni a samozřejmě i my, buďme na ně právem hrdi! Protože: i když jsme ve svě-
tovém měřítku takovouto malou zemí, zcela jistě jsme i v oblasti sportu na mnohé 
významné úspěchy historicky již dosáhli. 

A třeba letos na ně naši sportovci úspěšně naváží.
Pohodové léto.

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Vážení občané, i vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte 
zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vyda-
vatele – Obec Březolupy ( obec@brezolupy.cz ) tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát 
za rok s nákladem 400 výtisků, grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břeclav, 

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: 
    - Směnu obecních pozemků p. č. 4230 a p. č. 4977 za pozemek p. č. 2150/2, k. ú. Březolu-

py, s Agrolstatem, spol. s r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem.
- Prodej části obecního pozemku p. č. 4838 za 40,- Kč/m2. Dle GP 949-11/2016 
      z 2. 2. 2016 se jedná o částici p. č. 4832/2 o výměře 19 m2 v zahrádkářské kolonii v k. ú. 

Březolupy.
- Směnu části obecního pozemku p. č. 3583/3 za část pozemku p. č.1691/2 s doplatkem 

140,- Kč/m2. Dle GP 912-17/2015 z 11. 5. 2016 se jedná o částici p. č. 6186/4 o výměře 
2 m2 za částici p. č. 6185/13 o výměře 7 m2, k. ú. Březolupy.

- Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 1/2016 o místních poplatcích.
- Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č. 2/2016 o stanovení systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území obce Březolupy.

- Smlouvu s Povodím Moravy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení 
práva majícího povahu věcného břemene pro parcelu 3546/1, k. ú. Březolupy – lávka 
u přechodu pro chodce. 

-  Koupi pozemků p. č. 3688, p. č. 4381, p. č. 4389, p. č. 4414, p. č. 4415, p. č. 4863, vše k. ú. 
Březolupy, v celkové ceně 47.198,- Kč.

- Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočto-
vé opatření č. 1/2016. 

- Změnu výše dotace pro TJ Sokol Březolupy na 2016. Z důvodu vzniku nového oddílu 
fl orbalu navýšení o 19.500,- Kč na nájemné za halu.

- Změnu výše poskytnuté dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na celko-
vých 95.000,- Kč.

- Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2/2016. 

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 na základě žádosti investora akce Státního pozemkového úřadu, pobočka Uh. 

Hradiště, schválila objednání autorského dozoru na realizaci stavby PC, PEO Topolná-
-Březolupy u fi rmy Intos plus, s.r.o., Uherské Hradiště, v částce max. 38 600,-Kč s DPH.    
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Rada schválila „Dohodu o převzetí investorské činnosti“ mezi obcí a Krajským po-
zemkovým úřadem pro Zlínský kraj, pobočkou Uherské Hradiště, pro realizaci PC, PEO 
Topolná -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 na zpracování projektové dokumentace na akci „Re-
konstrukce sociálního zařízení ve víceúčelové hale Březolupy“ f. RAVI – Ing. Radim 
Hubáček, s předpokládanou cenou do 20 000,-Kč + DPH. 

- Rada zmocnila JUDr. Stanislavu Hoferkovou k jednání jménem obce s insolvenčním 
správcem ve věci koupě RD č. p. 156 , s cenou do výše schválené v rozpočtu obce. 

- Rada na doporučení lesního hospodáře, schválila koupi 120 ks sazenic topolu černé-
ho, 120 ks sazenic olše lepkavé, 150 ks sazenic lípy malolisté z velkoškolky Kladíkov – 
Moravský Písek. Sazenice byly vysazeny na místě vytěžených topolů pod mysliveckou 
chatou a po vytěžených smrcích napadených kůrovcem.

- Rada rozhodla realizovat akci „Statické zajištění JZ štítu Podzámčí“, i když není pro 
letošní rok z Fondu kultury Zlínského kraje možnost získat dotaci.

- Rada schválila kácení stromů v zámeckém parku (habr a smrk) a v parku za zdravot-
ním střediskem (bříza). Stromy byly ve špatném zdravotním stavu doloženém znalec-
kým posouzením.   

Statické zajištění JZ štítu Podzámčí
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Realizace stavby PC PEO Topolná - Březolupy

- Rada schválila proplacení konečné částky 21 780,-Kč s DPH Mgr. Krutilové za právní 
zastoupení obce ve věci  návrhu na zrušení opatření obecné povahy „Změny č. 1 ÚP 
Březolupy“, řízení o kterém proběhlo u KS v Brně a bylo pro obec úspěšné.  

- Rada projednala a doporučila k realizaci zřízení dřevěné rampy u schodiště od Jedno-
ty do parku, která bude sloužit pro výjezd kočárků.  

- Rada vzala na vědomí informace Ing. Janáta o zjištěných cenách za repasi stávajícího 
hasičského vozu, potřeby vybavit auto další technikou a i o možnostech koupě ojetého 
hasičského vozu jiné značky. Po projednání uvedených informací rada opakovaně po-
tvrdila záměr na repasi současného vozu a doporučila pokračovat v přípravách prací 
a případné hledání dotačního zdroje. 

- Rada schválila účelovou dotaci pro MT Březolupský sprint 1 000,- Kč na organizaci 
a příspěvek na ceny závodu horských kol pořádaného 25. 6. 2016 v Březolupech.  

- Rada obce projednala žádost o příspěvek pro Oblastní charitu Uherské Hradiště, je-
jímž obsahem je nový způsob a výše příspěvku, který by obce měly poskytnout charitě 
na provoz. Návrh vychází z doporučení kraje a jeho výše (pro rok 2016 – 62 000,-Kč) 
je vypočítána z počtu obsloužených obyvatel obce. Rada s uvedenou žádostí nesou-

- Rada schválila na realizaci ořezu a bezpečnostních vazeb vybraných stromů v parku 
za zdravotním střediskem a v zámeckém parku fi rmu Tomáš Šarapatka, Kotlářská, 
Brno, s nejnižší nabídkovou cenou 34 606,-Kč s DPH. Stromy, kterých se ošetření 
týká, jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. 118-2 165/15  Ing. Kolaříka ze dne 

      23. 6. 2015 a označeny naléhavostí provedení č. 1.
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hlasila, protože považuje řešení za nesystémové a nebylo dopředu s obcí konzultová-
no. Rada doporučuje pro rok 2016 poskytnout charitě v rozpočtu obce schválený pří-
spěvek 20 000,-Kč a zachovat příspěvek občanům pro hrazení služeb poskytovaných 
charitou.     

- Rada schválila bezplatné zapůjčení párty stanu a sedacích setů na „Mezifarní den“ 
a zapůjčování uvedených věcí pro každoroční užití při uvedené akci.   

- Rada vybrala jako dodavatele projekčních prací na rekonstrukci hřbitova fi rmu
     Ing. Petr Seménka, Bratří Mrštíků 1770, 683 06, Staré Město. Dále odsouhlasila jed-

nohlasně cenu za projekt opěrné zdi 57 000,-Kč a 3 hlasy pro a 2 dvěma proti cenu 
za projekt centrálního chodníku 35 000,- Kč. Cenu za projekt schodiště u severní zdi 
hřbitova 25 000,-Kč rada neschválila. 

- Rada schválila oznámit Pozemkovému úřadu dokončení projektové dokumentace 
na stavbu PC Chrástka a požádat o zařazení do seznamu projektů k realizaci.

Jarní Chrástka

- Rada schválila smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci MK Nad Hřbitovem 
č. D/0542/2016/STR ve věci investiční dotace ve výši 834 000,-Kč od Zlínského 
kraje.

- Rada na doporučení komise pro výběr dodavatele schválila jako dodavatele akce 
„Rekonstrukce MK a kanalizace Kozina, Březolupy“ firmu SVS CORRECT, spol. 
s r.o., Bílovice 513, s nejnižší nabídkovou cenou 6 591 410,-Kč s DPH. Jako ná-
hradní dodavatel byla schválena firma STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 
5, s druhou nejnižší nabídkovou cenou 6 716 103,-Kč. 

- Rada vybrala na zpracování studie na dopravní řešení prostoru autobusové točny 
před restaurací U Zámku firmu ING, Škrabal-Želechovice s cenou do 10 000,-
Kč bez DPH. Obsahem zadání je křížení automobilové (soukromé i hromadné) 
a   cyklistické dopravy včetně parkování, zachování pěšího přístupu do zámku, 
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zeleň, autobusové zastávky, apod. Cílem je konečný projekt na žádost o dotaci.    
- Rada vzala na vědomí objednání materiálu potřebného na oplocení severní stra-

ny areálu MŠ u firmy DOBEŠ EU v ceně max. 12 500,-Kč s DPH.  
- Rada schválila objednání údržbových prací na kamenném schodišti u vstu-

pu do  zámecké budovy. Údržbu provede Ing. Zdeněk Habáň, Huštěnovice 82, 
za  cenu 17  381,-Kč bez DPH. Cena je kalkulována na vizuálně známou a pozna-
telnou hodnotu poškození schodiště.    

- Rada schválila přijetí dotace od MPO ČR z programu EFEKT 2016 v částce 
257 500,-Kč na rekonstrukci kotelny a výměnu zdroje tepla v MŠ Březolupy. 

- Rada schválila ceny za prodej pokácených stromů v parcích: za břízu i za habr 
min. 900,-Kč s DPH za 1prm, s dopravou 950,-Kč/prm. Doporučila preferovat 
prodej celkového množství (zvlášť břízu a zvlášť habr), při více zájemcích pak 
prodej za nejvýše nabídnutou cenu. 

- Rada projednala výzvu Moravské národní obce k vyvěšení moravské zemské vlaj-
ky ve státní svátek 5. 7. 2016 jako poctu moravské země. Rada uvedenou iniciati-
vu podporuje a navrhne zastupitelstvu ke schválení její zakoupení a každoroční 
vyvěšování.

- Rada po dohodě s Památkovým úřadem schválila objednání doplnění projektu 
na statické zajištění JZ štítu objektu Podzámčí o náhradu stávajících dveří oknem 
a  zrušení kovových oblouků nad původními dveřmi v ceně do 5000,-Kč. Bylo 
objednáno u zhotovitele dokumentace na uvedený projekt Ing. Chmelíčka.

- Rada schválila objednání geodetických prací pro projektovou přípravu na rekon-
strukci hřbitova u firmy Ing. Marek Dohnal s cenou 8 000,-Kč. Dále schválila 
provedení výkopu sond u stávajících základů na náklady obce.

- Rada schválila poměrem hlasů 3 pro 1 proti objednávku 8 ks vánočních svítidel 
pro výzdobu středu obce u f. DEXYS, s.r.o., Praha, v ceně včetně dopravy 55 914,-
Kč s DPH.

                                                                  Zpracoval Stanislav Bařica, místostarosta obce.  

V sobotu 6.8.2016 proběhne ve slovenských Brezolupoch historic-
ky páté Stretnutie-Střetnutí občanů našich obcí v rámci fotbalového 
zápasu s následným posezením. Místa v autobusu ( odjezd kolem 
10.00, příjezd nad ránem v neděli - odhad 2 -3 hod., příspěvek na 
autobus 50,- Kč ) jsou ještě volná, více informací a rezervace místa 
u pana místostarosty S. Bařici tel. 724 100 822 nebo na OÚ 572 580 
116, matrika@brezolupy.cz u M. Urbancové.
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Realizace ořezů stromů v rámci plánu péče o zeleň v Březolupech

Setkání U kameňa 2016 
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Rekonstrukce místní komunikace 
Nad Hřbitovem

Místní komunikace Nad Hřbitovem v Bře-
zolupech se letos dočká své rekonstrukce. Obec 
Březolupy byla úspěšná se svou žádostí a obdrží od Zlínského kraje podporu formou dotace 
v  rámci Programu rozvoje venkova v celkové výši 834.000,- Kč.

Celková investice se předpokládá ve výši 1.770.150,- Kč a dotace ji pokryje téměř z 50%. 
Zbylé náklady uhradí obec ze svého rozpočtu. 

Fyzická realizace projektu, jehož příprava se datuje od roku 2013, byla zahájena v květnu 
a ukončena bude do konce srpna 2016. Rekonstrukcí této místní komunikace (MK) dojde 
k  bezpečnějšímu pohybu chodců, cyklistů, ale i vozidel po místní komunikaci s jasným dopa-
dem i na zkvalitnění života v naší obci. Stávající MK bude rozšířena, konstrukčně vyspravena, 
opatřena výhybnami a přebalena novým asfaltobetonem.

Předmětná MK navazuje na další komunikace v obci a mimo „vnitro“ obecní provoz za-
jišťuje především napojení místního hřbitova a stávající zástavby RD podél MK Kopec na 
silnici II/497.

V řeči čísel se bude rekonstrukce komunikace délky něco málo přes 160 m a stávající šířky 
3,4 m točit kolem 630 m2 nového asfaltového povrchu samotné komunikace s výhybnami 
o  nové šíři 4,5 resp. 5,5 m.

Tento téměř dvoumiliónový projekt navazuje na pravidelné, každoroční investice obce 
Březolupy do své dopravní infrastruktury ve výši kolem 1,5 mil Kč. Pro letošek se vedle re-
konstrukce MK Kozina podaří díky dotaci zrekonstruovat i další z místních komunikací, a to 
ve větším objemu než umožňuje pouze obecní rozpočet, za což obec Březolupy Zlínskému 
kraji i touto cestou ještě jednou děkuje. Do příštích let nás ovšem v Březolupech čekají i další 
dopravní projekty v podobě např. rozšíření místní komunikace Dolní Šraňky, rekonstrukce 
chodníků podél II/497 na Zápolí. V přípravě je také centrum obce před Restaurací U Zámku. 

Tyto akce však na „své“ fi nanční zdroje teprve čekají.
Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Kam s nefunkční zářivkou? 
Řada z nás musela v poslední době doma 

řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech 
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné 
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice 
na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou 
unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do po-
pelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické 
wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme 
používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zá-
řivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit 
v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém 
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích 
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku 
a  odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkč-
ní zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře 
(areál podzámčí čp. 91 dle otevírací doby sběr-
ného dvora). Obsluha sběrného dvora od Vás 
úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr 
zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém 
EKO  LAMP, který nejen přispívá na náklady 
provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí 
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky 
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část 
prostředků, které bychom jinak museli použít na 
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou likvida-
cí úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší 
spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně 
přispíváme k ochraně životního prostředí okolo 
nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světel-
nými zdroji a dalších aktivitách společnosti 
EKO LAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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Společenská kronika
Jubilanti – červenec – září  2016 

ČERVENEC

50 let 
Chrenčík Jan
Kročilová Bronislava
Rosíková Olga
Ševeček Jaroslav
60 let 
Blažková Marie
Šalplachtová Zdeňka
65 let
Kaňovský Vlastimil
70 let
Hoferková Anna
Maturová Emílie
Pešina Vojtěch
75 let
Abrhámová Anna
Vajdíková Marie
80 let
Hoferková Ludmila
Knapová Anna

SRPEN

50 let 
Hubáčková Marie
Ondráš Vlastimil
Vaněk Petr
60 let
Chaloupková Růžena
Rozumová Alena
65 let
Hubáčková Marie
Szkibik Jan
70 let
Stránělová Ludmila
80 let
Pešlová Libuše
Strapcová Jarmila
85 let
Fusková Marie

ZÁŘÍ

50 let 
Abrhám Jaroslav
Hubáček Libor
65 let
Mancl Josef
70 let
Dohnal Jaroslav
Glížová Jarmila
Stráněl Oldřich
Talaš František
Zajíc Václav
75 let
Řiháková Josefa
85 let
Fusková Anna

Dne 1. 7. 2016 ukončí v naší farnosti své působení farář P. Josef Říha. 
Za své pětileté působení (od července 2011) zde vykonal spoustu prá-
ce, získal tu i bezpočet přátelských vazeb. Proto se s ním mnozí z nás 
budou těžce loučit. Děkuji mu jménem svým a jménem Obce Březo-
lupy za práci pro farnost a obec a přeji mu hodně síly pro kněžskou 
službu ve farnosti Uherské Hradiště, kam odchází.                   
                                                                                            Ing. Petr Kukla, 

starosta obce
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jich spletité životní příběhy. V této práci vycházím ze svědectví dcery Františka Kováře, spisů 
MLS z Moravského zemského archivu v Brně a publikací pana Václava Krůty. Výsledkem 
této práce je rozkrytí historických reálií, které zůstávaly doposud veřejnosti neznámé (činy 
Františka Kováře).

2. Úvod
Jak je již známo, historie dokáže být občas velmi kontroverzní a velká spousta historických 

faktů upadne v zapomnění do abstraktního propadliště dějin. Tato práce vznikla přesně z toho 
důvodu, aby se tak nestalo i u tohoto příběhu lidské solidarity, a řekl bych až hrdinství. Já sám 
jsem se o tomto životním osudu Františka Kováře dozvěděl asi před rokem. Jeho osud mě 
fascinoval natolik, že jsem si dal jediný cíl. Jaký? Sepsat a zpracovat ho tak, aby bylo možné jej 
přiblížit i ostatním lidem v okolí.

Možná si někteří lidé myslí, že v době 2. světové války neměl lidský život žádnou cenu 
a částečně mají bohužel pravdu. To, co cenu dozajista mělo, byly však činy, které se mohly 
zprvu zdáti nepodstatné. Ale právě i tyto činy tvoří historii a díky těmto činům dnes žijeme 
ve světě takovém, jaký ho známe. Jaký ho teď vlastně známe? Převážně svobodný. Přesně ta-
kový, jaký nebyl pro obyvatele Protektorátu Čechy a Morava v roce 1942.

V této práci popisuji tedy osud Františka Kováře, ale také Františka Pospíšila, jejichž živo-
ty se díky neskutečné souhře náhod střetly v takové situaci, kdy nebylo místo pro nic jiného 
než hrdinství. Inu, vlastně bylo, ta druhá možnost byla ale zbabělost. Pro slovo zbabělost ov-
šem tito dva vlastenci neměli pochopení. Také tato skutečnost je důvodem pro to, že oba dva 
jmenovaní byli odměněni po válce vyznamenáním Československého válečného kříže 1939. 
Kdo to vlastně byli František Kovář a František Pospíšil? Jak je osud svedl dohromady? Co se 
skrývá za oním zapomenutým příběhem? Na to vše hledám odpovědi. Ať už u pamětníků, 
rodinných příslušníků, historiků, či v archívech. 

Myslím, že ani není potřeba zmiňovat, jaké bylo moje rozhořčení, když jsem zjistil, 
že v  mém okolí byl válečný hrdina, o kterém ale nikdo nic neví. V mé práci proto nepopisuji 
život Františka Kováře a Františka Pospíšila, ale jejich osudné setkání. Zabývám se zde i  kon-
sekvencemi jejich činů.

3.  Seznámení s Karlem Nigrínem
V této práci vycházím z mnoha zdrojů, ale začátek příběhu, který se mi podařilo sesta-

vit, vychází z vyprávění pamětnice Libuše Postavové, jenž celý příběh prožila jako malá dív-
ka. Právě její otec je František Kovář. I přes pokročilý věk si paní Libuše všechno vybavuje 
až s  neskutečným citem pro detail. Zde píši, co se mi podařilo zjistit z jejího vyprávění.

1. Anotace
Tato práce pojednává o životních osudech Františka Pospíšila a Františka Kováře. Hlav-

ním tématem je tedy odboj československých parašutistů, ale i odbojářů v Protektorátu, a  je-

Zapomenutý hrdina František Kovář
(pokračování na str. 1)
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František Kovář byl založením silný vlastenec a byl v mnoha spolcích, které se odkazovaly 
na vlasteneckou činnost. Uvádím např.: člen Sokola, Daliboru, dobrovolného sboru hasičů, 
ale i myslivec. Právě jeho volnočasové činnosti sehrály důležitou roli v pozdější fázi jeho živo-
ta. Další ústřední postava se jmenuje prof. Karel Nigrín. Tento muž se angažoval v  organizaci 
se jménem Obrana národa a působil jako profesor dějin. Krátce našel své místo v Uherském 
Hradišti, kde se stal učitelem na místním gymnáziu. Zde také poznal svoji manželku. Paní 
Marie Vyorálková byla dětskou lékařkou v  Uherském Hradišti.

Náhoda tomu chtěla, aby si profesor Nigrín vzal dceru manželů Vyorálkových, kteří by-
dleli vedle rodiny Kovářových. Když jednou přijeli Karel Nigrín se svojí chotí Marií do Bře-
zolup navštívit rodiče Marie Nigrínové, tak se Nigrín vydal nechat opravit prstýnek pro svoji 
manželku. Zkusil to u sousedů v kovárně Františka Kováře. 
Kovář si s Karlem Nigrínem opravdu rozuměl i navzdory jejich profesní odlišnosti. Díky této 
malé příhodě vzniklo přátelství, které trvalo až do roku 1939. Bohužel ještě rok předtím ze-
mřela Marie Nigrínová. Ale to neznamenalo přerušení styků s 
Františkem Kovářem. To přišlo až roku 1939.

Toho roku totiž gestapo zatklo Nigrína a odsoudilo k trestu smrti, kvůli pomoci stíhaným 
studentům při přechodu hranic a členství v organizaci Obrana národa. Karel Nigrín však 
onemocněl a musel být hospitalizován ve vězeňské nemocnici v Uherském Hradišti. Zde jsou 
dvě verze útěku Nigrína. Jedna je, že se Nigrín v přestrojení za řádovou sestru dostal přes strá-
že gestapa ven. Ta druhá, že Karlu Nigrínovi pomohlo pár bývalých žáků z gymnázia, kteří 
nafi ngovali převoz na operaci slepého střeva. Poté jej údajně v plechové rakvi vyvezli ven. 
Pravda jasná není, jasné však je, že se Nigrín dostal ven.

Za pomoci svého bývalého žáka Jiřího Štokmana, pozdějšího parašutisty v exilu, který 
měl mít prsty i v útěku z nemocnice, a Josefa Holuba se dostal přes Slovensko, Maďarsko 
a Jugoslávii šťastně do Francie. Po pádu Francie se ale narychlo stěhoval do Velké Británie. 
Náhoda tomu zase chtěla, aby se Karel Nigrín dostal na československé Ministerstvo zahra-
ničních věcí ve Velké Británii.

Jakmile se dozvěděl o operaci Bivouac, chtěl přispět parašutistům s doporučením na zá-
chytné adresy, ale hlavně chtěl taky nechat zprávu pro svého kamaráda z Březolup, že je živý 
a  zdravý. Právě z tohoto důvodu dal parašutistům pro jednu adresu heslo, které později za-
chránilo jednomu z nich život.

4. Výsadek
V roce 1942 dochází k výsadku odbojové parašutistické skupiny nad územím Křivoklát-

ska u obce Požáry. Skupina, pod tajným krycím názvem „Bivouac“, ve složení rotný František 
Pospíšil (velitel skupiny), rotný Jindřich Čoupek, desátník aspirant 
Libor Zapletal, měla zadány úkoly v duchu sabotáží a záškodnictví. Přesněji to byla sabotáž 
železničního uzlu v Přerově a vyřazení teplárny v Brně na Špitálce. Zdá se, že kvůli tomu byli 
všichni tři vybraní parašutisté původem z Moravy. Tato trojčlenná skupina měla své sabotážní 
akce provádět pod záštitou exilového Ministerstva národní obrany. Parašutisté dostali ještě 
v  Anglii záchytné adresy důvěryhodných osob v Protektorátu. Šlo o osoby, které měly větši-
nou co dočinění s odbojovou činností. 
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V noci z 27. na 28. dubna došlo tedy k plánovanému výsadku. Výsadku se účastnili ještě 
členové operací Bioscop a Steel. Poté, co ukryli své věci, pro které měli v plánu se ještě vrátit, 
se vydali na Moravu. Přesněji tedy do Přerova. V Přerově mělo dojít k prvnímu kontaktu. 
V Přerově také k prvnímu kontaktu došlo a Pospíšil zde žádal o menší ošetření, protože při 
seskoku utrpěl zranění na obličeji. Jednalo se zřejmě o šrám na nose. Tak se tedy skupina 
rozhodla vydat do Brna za rodinou Jindřicha Čoupka. Zde v  Brně ukryli své peníze. Chvíli 
na to se však rozhodl Pospíšil a Zapletal, že pojedou do Zlína, protože v Baťových závodech 
pracoval bratr Zapletala, Lumír. Tímto nápadem začal zánik skupiny Bivouac.

Marně se snažili u brány obuvnického závodu vyptat na bratra Lumíra Zapletala, protože 
byl Svátek práce, který ovšem nacisté přesunuli na 2. květen, což byla sobota. V tu chvíli na-
padlo Pospíšila, že má ve Zlíně kamaráda ze studií. Byl jím jeho bývalý spolužák Jan Chvátal. 
Pospíšil šel k němu domů a Zapletal mezitím čekal před domem. Údajná konverzace mezi 
Chvátalem a Pospíšilem měla být ohledně ošacení a obleků, o které prosil Pospíšil. Chvátal jej 
odbyl s tím, že se pokusí něco sehnat u známých a zeptal se Pospíšila, kde se bude nacházet. 
Pospíšil ho informoval, že se bude se Zapletalem zdržovat na tržnici, tam že ho najde. V tu 
chvíli však nikdo z nich netušil, kdo vlastně Jan Chvátal nyní je. Jan Chvátal byl totiž syn Něm-
ce a Češky a sám požádal v předešlých měsících o německé občanství, tudíž si sám myslel, 
že ho takto Němci zkouší, zda-li si občanství zaslouží. Zprvu dokonce ani Pospíšila nepoznal, 
proto udělal, co uznal za vhodné. Zaběhl na místní strážnici Schutzpolizei ve Zlíně a vedl dva 
četníky (Hastíka a Škubala), aby zatkli oba parašutisty. K údivu obou parašutistů však ani 
jeden z četníků nevytahoval zbraň a rovnou zatkli Zapletala, který zprvu předstíral, že hledá 
doklady, pak se ale pokusil vytáhnout zbraň. Jeden z policistů naneštěstí rychle zareagoval 
a  zbraň mu vyrazil z ruky. Rozruchu využil podle dostupných zdrojů Pospíšil, jenž se dal na 
útěk, při němž využil projíždějícího auta. Rozběhl se za ním jeden z četníků. Běželi až ke kinu 
a palba se nesla městem. Z kina však vycházel zrovna hlouček lidí a  pár se jich dokonce při-
dalo k pronásledovateli Hastíkovi. Celé pronásledování skončilo tím, že Hastíkovi došly ná-
boje v pistoli a Pospíšil se ztratil v kopcích. Podle historika mgr. Václava Krůty, který pátral 
po stopách Františka Pospíšila, byl Pospíšil zasažen do hýždě. Tato domněnka tak vysvětluje 
důvod setkání Františka Pospíšila a Kováře. Pospíšil, ač zraněný, tak odhodlaně běžel, co mu 
síly stačily přímo do přilehlých lesů, kde se policistům nadobro ztratil.

Když se Pospíšil prodíral lesem, neměl ani tušení na koho za chvíli narazí. Jedno však vě-
děl jistě, to že se musí dostat na záchytnou adresu, která bude nejblíže Zlínu. Březolupy u Zlína 
byly tedy jasným terčem a František Kovář, přítel Karla Nigrína, jediná šance na přežití.

5. Kontakt s Františkem Pospíšilem
Po několikahodinovém prodírání lesem narazil Pospíšil na místního myslivce. Myslivec 

viděl, že je muž zraněný a krvácí. Pospíšil neváhal a vzhledem k tomu, že mu šlo o život, 
se dotázal, zda myslivec neví, kde bydlí František Kovář. Onen myslivec s  pobavením ozná-
mil, že on je Kovář a dotázal se zpět, proč ho vlastně hledá. V tu chvíli Pospíšil věděl, co má 
dělat a řekl heslo: „Mám vyřídit pozdrav od profesora, který měl Máňu Šedivou za ženu. Ta 
zemřela v roce 1938, má taky dvě dcerky o něco starší než máte doma. Máte si vzpomenout 
na větu z kovárny, kde jste říkal, jak to práší.“. Kovář, sic chlap jak hora, byl údajně dojatý tím, 
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že si na  něho Karel Nigrín pamatuje a také tím, že je v pořádku.
Chvilka dojetí opadla a Kovář stál před životním rozhodnutím. Kovář jako člověk vlaste-

necky založený Pospíšilovi řekl, že mu samozřejmě pomůže, protože se Pospíšil snaží bojovat 
za svoji vlast. Bylo mu ale jasné, že musí nejdříve Pospíšila dopravit k lékaři, protože byl raněn 
a ztratil více než dost krve. Oba se tedy shodli, že počkají do setmění, které se blížilo každou 
chvílí. Poté, že jej Kovář odvede k lékaři a pokusí se s  ním vyjednat ošetření. V podvečer tedy 
vedl raněného k domu místního doktora, kterým byl 

MUDr.  Jan Václavík. Toho pan Kovář znal, protože u něj sloužila jeho sestra Františka, 
jejíž syn Jaroslav byl v učení u svého strýce, tedy Františka Kováře. Šli velice opatrně a celou 
cestu se vyhýbali vsi. Nakonec se dostali k budově (místní jí říkají zámek, ale zámek to není), 
kde bydlel MUDr. Václavík. Ten parašutistu ošetřil tak, jak v tu chvíli nejlépe mohl, ale kulku 
musel nechat na svém místě z důvodu špatného vybavení a problematického provedení zá-
kroku. Mezitím jim Pospíšil říkal, jak ke všemu vlastně došlo, co se událo, a  kdo ho poslal. 
Oba dva zmíněné varoval, že po něm jde gestapo a vlastně už o něm asi ví i  velení kontraroz-
vědky pro odbojovou činnost. Důvod byl jednoduchý. Pospíšil sice věřil svému kamarádovi 
Zapletalovi, ale věděl, že Němci mají prostředky na to, aby z něj ty informace dostali.

6. Výslech Zapletala a Čoupka
Jak se Pospíšil domníval, tak se také stalo. Zapletal byl odevzdán do rukou gestapa, které 

mělo ve Zlíně oddělení. Vedoucí pro zlínské gestapo, jistý Hans Ziegler, okamžitě informoval 
ústřednu v Brně, která již měla mít připravenou akci proti Jindřichu 
Čoupkovi. Právě teď začínal ten pravý hon, který gestapo plánovalo od první zmínky o  skupi-
ně Bivouac. Z výpovědi vrchního asistenta gestapa Rudolfa Königa, který vypověděl celý svůj 
životní příběh ve snaze zachránit si život před Mimořádným lidovým soudem po II. světové 
válce, je jasné, že gestapo vědělo o skupině parašutistů z Anglie již od jejich zastávky v Přerově. 
Otázkou tedy bylo, proč parašutisty nezatkli dřív. Důvodem mělo být další rozkrývání domá-
cích odbojářů. Údajně se však i Zapletal prořekl už ve Zlíně, kde měl Čoupka zmínit.

Během chvilky byli na cestě do Zlína Hugo Römer a jeho krim. tajemník Pribyl. Hugo 
Römer byl podle ofi ciálních spisů SS-Hauptsturmführer, což byla funkce velitele III. oddělení 
gestapa v Brně. Toto oddělení mělo na starost potírání domácího odboje a  boj s parašutisty 
v regionu. Doposud se setkávalo výhradně se sovětskými parašutisty. Tzv. „hvězdáři“ a „fran-
couzi“.  Pojmenování se odvíjelo podle politického smýšlení (komunisté a nestranní). Mezi-
tím, co byl Zapletal předán a byl již na cestě do Brna, chystala se akce v Brně, v části města 
Komín, protože mělo gestapo informace o přítomnosti Jindřicha Čoupka. Zde bydleli rodiče 
Jindřicha Čoupka, kterého také přechovávali.

Zapletal se v autě po cestě do Brna zavázal, že ukáže dům Čoupka smluveným signálem 
(zaklepe na dveře). Vše se tedy uskutečnilo a Čoupek byl i s celou rodinou zatčen. Na velitel-
ství gestapa v Brně poté došlo k rozřazení. Zapletala si vzal na starost Pribyl, protože Zapletal 
uměl dobře německy. Čoupka dostal asistent König. Výslech šel údajně jednoduše, protože 
mu König řekl, že Zapletal již všechno v podstatě řekl a  Čoupek tedy ztratil naději. Jedna část 
výslechu končila v pozdních ranních hodinách a poté pokračovali. Zvláštní důraz kladl König 
na službu Čoupka v Anglii a na jeho další spolubojovníky. Čoupek pod nátlakem dokonce 
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udal i nějaké informace o leteckých základnách 
v Anglii (jejich zařízeních apod.).

Je však velice diskutabilní, zda vše proběhlo 
tak, jak uvádí König, protože byl velice známý svý-
mi výslechovými metodami. Po válce proti Köni-
govi u soudu vypovídala řada svědků a v jednom 
svědectví bylo například uvedeno: „Zeptala jsem 
se tedy, jestli uvidím svého muže. On řek, že ne. Já 
si tedy posteskla, že ho tedy Bůh přec jenom po-
trestá. Na to přišla rázná odpověď, že pokud nebu-
du mluvit já, tak ho nepotrestá Bůh, ale gestapo se 
postará, aby se domů už nedostal.“

König však své praktiky popisoval vždy jako 
„využití znalostí v oblasti psychologie“.

Ve vedlejší místnosti měl být zlomen i Zapletal, 
který nakonec měl říct skoro vše stejně jako Čou-
pek. Právě tady vzniká hypotéza, že padla adresa 
Františka Kováře. Březolupy, dům číslo 42. Přímý 
důkaz jsem bohužel nenašel. 

         Šimon Přecechtěl,student Gymnázia    
Uherské Hradiště       

Pokračování příběhu uveřejníme v dalším čísle  
zpravodaje.

Jak prožívali jaro žáci základní školy 
Jarní období školního roku bývá spojeno s větší pohybovou aktivitou dětí. Venku se za-

číná oteplovat, je více příležitostí k zábavě, na školní přípravu mnohé děti začínají zapomí-
nat. Školní rok se krátí, blíží se prázdniny.

Žáci 1. třídy zvládli všechna písmenka a už umí číst. Proto s paní učitelkou navštívili 
místní knihovnu, aby si mohli začít půjčovat knihy. Paní knihovnice je seznámila s prosto-
rem knihovny, ukázala jim jednotlivá oddělení knih a pozvala je k pravidelným návštěvám.

Žáci 7. ročníku pokračovali v projektu Finanční gramotnost. Seznámili se podrobněji 
s  pojmy měna, peníze, platidlo, bankovní účet atd. V matematice se naučili počítat s pro-
centy, které při výpočtech úroků použili.

Žáci 8. ročníku se v rámci volby povolání zúčastnili výukového programu na Úřadu 
práce v Uherském Hradišti. 

V měsíci dubnu většina žáků 9. ročníku absolvovala přijímací zkoušky na střední školy. 
Systém přijímání byl stejný jako v minulém roce. Všichni žáci se umístili na školu, kterou 
si vybrali. 

F. Kovář s myslivci (první zprava)
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Den Země a malebný kout naší vesnice očima mladé fotografk y Anny Vaculíkové

Bílovická laťka – soutěž ve skoku vysokém. Gajdošík Petr zvítězil ve své kategorii s  výko-
nem 150 cm, v kategorii mladších chlapců obsadil 3. místo Tkadleček Kryštof s  výkonem 
130 cm, v mladší kategorii dívek Kalinová Viktorie obsadila 3. místo s výkonem 125 cm.

V pátek 22. dubna vyšli žáci březolupské školy spolu s učiteli do krásného okolí této 
obce, aby oslavili Den Země. Žákyně 7. ročníku Vaculíková Anna napsala tuto zprávu:

Výlet prašnými cestami vinoucími se zářivě žlutým polem rozkvetlé řepky ve stínu stro-
mů rostoucích u cesty byl vítaným zpestřením školního rozvrhu a dokonalá ukázka jara 
v  plném rozkvětu se stala terčem hledáčků fotoaparátů mladých fotografů, kteří na sebe 
vzali úkol tento výlet zvěčnit.

Na ten den si příroda vybrala skutečně krásné počasí. Ačkoliv teploty dosahovaly vyš-
ších hodnot, mírný vánek vše hezky vyvažoval. Myslím, že všichni byli vděčni za tu trochu 
pohybu na čerstvém vzduchu namísto poposedávání v lavicích svých tříd, a že se výšlap 
trasami, které se pro jednotlivé třídy lišily, pěkně vydařil.

Rozhodně budu mluvit za všechny, když prohlásím, že podobné výlety by se mohly 
konat častěji a být naplánovány tak, aby na trasách bylo vždy o co “zakopnout“. (Což - ono 
se o něco “zakopne“ vždycky. ).

Nyní už nechám za sebe mluvit fotografi e, užijte si je.
Protože jen příroda učí svobodě.
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Dukelský závod
Ve Starém Městě se konal Mc Donaldś  Cup, kterého se zúčastnili chlapci 
– fotbalisti 1. stupně.

 V měsíci dubnu proběhlo na naší škole testování žáků 3., 5., 7. a 9. ročníku. Tes-
ty byly z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí. 29. dubna se uskutečnil 
2. ročník Dukelského závodu branné zdatnosti.  Disciplíny závodu zůstaly stejné jako 
v 1. ročníku, který se konal minulý rok. Byly to: běh terénem, střelba ze vzduchovky 
a  hod granátem do dálky.  Délka trati se upravila následovně:
1. - děvčata z 5. - 7. třídy 1000 m, 2. - chlapci z 5. – 7 třídy 1000 m, 
3. - děvčata z 8. – 9. třídy  1 200 m, 4. -chlapci z 8. – 9. třídy  1 200 m.  Střelba: střílelo se 
ze vzduchové pušky vleže na trojici padacích kovových terčů za použití 3 nábojů. Hod 
granátem: závodník měl za úkol hodit granátem limitovanou vzdálenost ve své katego-
rii. Limitovaná vzdálenost - 1. - děvčata 5. – 7. třída 10 m, 2. - chlapci 5. – 7. třída 10 m, 
3. - děvčata 8. – 9. třída   15 m, 4. - chlapci 8. – 9 třída 20 m.
Výsledky byly následující:  
-  Mladší dívky:  1. místo Juráková Markéta, 2. místo Hoferková Pavlína a 3. místo 

Kubíčková Aneta. 
- Mladší chlapci: 1. místo Balšán Matěj, 2. místo Řezníček Šimon a 3. místo Hubáček 

Pavel.
- Starší dívky:  1. místo Juráková Adéla, 2. místo Kolková Kateřina a 3. místo Vítková 

Eliška.
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-    Starší chlapci: 1. místo Grygar David, 2. místo Gajdošík Petr a 3. místo Brázdil David.
V Uherském Hradišti se konalo okresní kolo v  Sudoku. Z naší školy se jej v mlad-

ší kategorii zúčastnili: Hrabcová Michaela, Tkadlečková Anastázie, Bilavčík Roman 
a  Harsa Michal. Tkadlečková Anastázie se umístila na pěkném 7. místě. 
Ve starší kategorii soutěžili: Slezáková Kristýna, Kovačíková Michaela, 
Křumalová Monika a Andrýsek Zdeněk. Kovačíková Michaela vybojovala 2. místo. 
Do okresního kola Pythagoriády, které se konalo ve Starém Městě, postoupili 
Pektor David, Řezníčková Aneta a Pauříková Sára. Soutěžního kola se zúčastnil pouze Pek-
tor David, zbylé žákyně měly v den soutěže školní výlet.

Dopravní soutěž mladých cyklistů se pro naši školu stává velmi oblíbenou, neboť zde 
získáváme dobré výsledky. Do soutěže se opět zapojila 4 družstva. Dvě družstva starších 
žáků a dvě družstva mladších žáků.

První družstvo starších žáků ve složení: Juráková Adéla, Kolková Kateřina, 
Andrýsek Zdeněk a Stuchlík Lukáš se umístilo na 1. místě a postoupilo do krajského kola. 
Druhé družstvo starších žáků ve složení: Juráková Lucie, Kuklová Kateřina, Řezníček Šimon 
a Mizera Josef obsadilo 3. místo. První družstvo mladších žáků ve složení: Kročil Martin, 
Kročilová Natálie, Popelková Kateřina a Žák Lukáš se umístilo na 2.  místě. Druhé družstvo 
mladších žáků ve složení: Gajdůšková Klára, Šimíková Mirka, Harsa Michal, Fusek Patrik 
skončilo na 6. místě.

Při jarním sběru papíru žáci školy nasbírali 3920 kg. Nejvíce nasbírali: Hubáčková Lucie 
- 320 kg, Lacinová Rozálie - 286 kg, Blažek Radim -  254 kg, Hájková Barbora 245 kg, Trucla 
Lukáš - 236 kg, Hrabcová Michaela - 205 kg, Gajdošíková Amálie -  185  kg, Andrýsek Zde-
něk - 140 kg a Sekanina Mojmír - 125 kg. 

Ze tříd se na 1. místě umístila 2. třída.
Přelom května a června patřil Filmovému festivalu ve Zlíně. Většina žáků zhlédla jeden 

až dva fi lmy.
V  ŽA-LI-FLO – žákovské lize fl orbalu se Gajdošík Petr umístil na 1. místě ve střelcích 

a na 3. místě v kanadském bodování.
Konec školního roku patří tradičně školním výletům. Žáci 1. ročníku navštívili Archeo-

skanzen na Modré, žáci 2. a 3. ročníku byli na výletě na hradě Bouzově a  v  Mladečských 
jeskyních. Žáci 4. ročníku zhlédli zámek Buchlovice s přilehlým parkem. Žáci 5. a 6. ročníku 
navštívili Bouzov, Mladeč a Olomouc. Žáci 7. a 8. ročníku byli v Kopřivnici a Štramberské 
trúbě. Žáci 9. ročníku zdolali hrad Buchlov.                                                                                             

                                             Zpracovala Miroslava Chlachulová, ředitelka školy

KČT Chřibský lenochod Březolupy vás všechny srdečně zve v neděli 3. 7. 2016 na kaž-
doroční Pochod za živou vodou do Luhačovic (17 km). 

   - Sraz účastníků je u zámku v 7.45 hodin. Vyrazíme společně v 8.00 hodin. A co si vzít 
s sebou? Hlavně pohodlnou obuv, nějakou svačinku, dostatek tekutin a dobrou náladu. 
Bližší informace: Dušan Škrabko, tel. 608 011 505. Těšíme se na hojnou účast. 
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Dětský den v Březolupech dne 4. 6. 2016
Nejdříve nás trochu strašilo počasí, protože celý týden pršelo a bouřilo, ale sobota byla 

nakonec krásně prosluněná a vydařená. 
Všechny úkoly byly připraveny jak pro malé, tak pro ty větší a každý si mohl vybrat 

podle svých schopností. 
Vedle patnácti sportovních stanovišť, kde si děti zkoušely šikovnost a obratnost, tu byly 

i otázky ze zdravovědy, přírodovědy, turistiky a výroba obrázků pomocí barevných písků. 
Za každý splněný úkol byla sladká odměna a na závěr klasika: opékání špekáčků.

Na realizaci dětského dne se podílelo 33 pořadatelů, kterým patří velký dík. Děkujeme 
i rodičům a dětem, kteří nám pomohli vykouzlit příjemný a pohodový dětský den.

Jana Mašková
 

Dětský den

Ohlédnutí za první polovinou roku 2016 
našich Tomíčků.

Tak, jak se již stalo pravidlem, opět jsme se vydali na Pohár jihomoravského kraje, který 
zahrnuje tři závody, z nichž první se koná na podzim předchozího roku. Stejně jako každý rok 
jsme se výborně umístili. Zúčastnili jsme se též Mistrovství Jihomoravského kraje v turistic-
kých závodech - zde jsme opět získali výborné umístění.



Březolupský zpravodaj

-22-

30. 4. 2016 jsme vyrazili do Napajedel na Mistrovství Zlínského kraje. I tady byly medaile:

Kategorie dospělý + předškolák:
1.místo: Čestmír Sekanina + Oldřiška Sekaninová
2.  místo: Barbora Floriánová + Darina Floriánová.

V kategorii nejmladší žákyně obhájila loňský titul Markéta Sekaninová.
Mladší dorostenci: zde získal výborné 2. místo Josef Škrabko.
V kategorii starší dorostenci kluci Pavel a Petr Škrabkovi získali 3. a 4. místo. 
Nesmíme zapomenout ani na naši výbornou přípravku, kde Matěj Florián 
a Mojmír Sekanina získali stříbro.
Dále s námi jely i Kateřina Floriánová a Nela Binarová, těm také gratulujeme k úžasným 

výsledkům.
Na Českém poháru v Pacově zabodovali:
- Markéta Sekaninová- 11. místo z 36 závodnic.
- Josef Škrabko -  10. místo.
- Pavel Škrabko 13. a Petr Škrabko 14. místo.

Samozřejmě děti šly i na nějaký ten „pochoďák“- např. na Zlámanec. Všichni s nadšením 
zvládli celý úsek a odměnou jim bylo odpoledne strávené v lese, kde je Dušan učil poznávat 
stromy.

Náš Turistický oddíl mládeže se poslední dobou setkává s nedostatkem zájmu ze strany 
dětí. Je to škoda, protože má již dlouholetou tradici.

V létě děti pojedou např. na sraz tomíků do Frýdlantu nad Ostravicí, na Marikovou 
a  do Chorvatska. Každoročně mají naplánovány akce tak, aby se po celé prázdniny měly na co 
těšit. Pokud by se k nám chtěly některé děti přidat, tak budeme rádi. Scházíme se každou stře-
du. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 603 554 326 nebo 776 716 066. 

                                       Oldřiška Sekaninová, Darina Floriánová, Dominika Podlasová

TOM Chřibský lenochod Březolupy
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Březolupská knihovna
Léto - dovolená, prázdniny, dny strávené v přírodě a u vody, čas grilování a posezení s přá-

teli, výlety s rodinou. Toto všechno se mi vybaví, když se řekne LÉTO. A někde tam vzadu 
mezi myšlenkami je i čas na pěknou knížku. A tu si určitě vyberu v březolupské knihovně. 
Z  nabídky pro vás vybírám:

Michelle Moran: Královna rebelka
Indie v 19. století. Sita, venkovská dívka z království Jhansi, nastoupí do služby v ženské 

osobní gardě královny Lakšmi. Je bystrá a upřímná, brzy povýší na královninu společnici. V té 
době se Británie začíná rozpínat po světě. Sita se ke své smůle stane trnem v oku královniny 
sestřenice, zákeřné Kahini, která se tajně spolčí s mužem loajálním k Britům. Schyluje se k ne-
rovnému boji.

Jojo Moyesová: Dívka, již jsi tu zanechal
Píše se rok 1916, když francouzský malíř Édouard Lefévre odchází bojovat na frontu. Jeho 

mladé manželce Sophii po něm zůstane na památku akorát její portrét, na svou dobu poně-
kud nezvyklý. Když však městečko, ve kterém Sophie žije, padne do rukou Němcům, ocitají 
se jeho obyvatelé na samé hranici absolutní bídy a pro kousek chleba musejí často dát všanc 
i  holý život. A tehdy Sophiin portrét upoutá pozornost nového kommandanta. Německý dů-
stojník je obrazem doslova posedlý a Sophie je odhodlaná riskovat cokoliv – rodinu, svou 
pověst i život – jen aby mohla znovu spatřit svého muže.

Michael Connelly: Rozsudek ráže 9
Když advokát Michael Haller získá po zavražděném kolegovi Jerrym Vincentovi zavede-

nou advokátní kancelář, spousta lidí mu to závidí. Mezi nově nabytými klienty je i fi lmový 
magnát Walter Elliot obžalovaný z dvojnásobné vraždy. Jeho ostře sledovaný případ je zá-
rukou vítané mediální pozornosti a tučných zisků. Haller však netuší, že mezi Vincentovým 
zavražděním a Elliotovou obžalobou může existovat spojitost, a že spolu s lukrativním přípa-
dem možná po Vincentovi přebral i cejch smrti.

Greg Donegan: Útok na Atlantidu
Poslední útok Stínu po sobě zanechal na celé planetě miliony mrtvých, šířící se díru v  ozo-

nové vrstvě a oblak radioaktivních plynů v atmosféře. Bývalý příslušník Speciálních jednotek 
Eric Dane věří, že jeho vidění jsou ve skutečnosti vzkazy, jež ho informují o tom, jak může 
zachránit svět před úplnou záhubou. A tak se spolu s posádkou výzkumného plavidla ame-
rického námořnictva vydává na nebezpečnou cestu napříč prostorem a časem v zoufalém 
pokusu změnit osud Země.

Lauren st Johnová: S větrem o závod
Casey Blueová senzačně vyhrála závod v Badmintonu a teď ji a Storma čeká ještě další 

výzva – třídenní závody v Kentucky. Postupně se ale její koňský sen začíná rozplývat a pro-



Březolupský zpravodaj

-24-

Klub důchodců Březolupy 
Je už všeobecně známo, že se scházíme pravidelně každé první pondělí v měsíci odpo-

ledne v AH CAFÉ na Močidlech, abychom se setkali, pobavili se u kávičky, zákusku nebo 
vínka, ale i naplánovali nějaké akce, které by nás bavily, zabavily nebo se kterými bychom 
mohli vypomoci i jiným složkám. 

Budeme velmi rádi, když mezi nás přijdou i nové tváře. Na všechny se těšíme.
Klub důchodců

měňuje se v noční můru. Je vystavena mnoha životním zkouškám a jakoby všichni okolo ní 
přestávali doufat, že je dokáže zvládnout. Může vůbec věřit někomu jinému než sama sobě? 
Knížka je vhodná pro čtenáře od 12 let.

David Laňka: Barunka a malovaný svět
Barunka chodí do třetí třídy a oplývá fantazií, kterou by jí mohli závidět i největší fantas-

tové. A protože jen tomu, kdo umí s fantazií zacházet, se mohou stát fantastické věci, stane se, 
že Barunka jednoho dne narazí na živou Tužku. Na obyčejnou tužku tvrdosti 9B, která má 
ruce, nohy, povídá a všechno, co nakreslí se stane skutečným. Knížka je vhodná pro začínající 
čtenáře.

Místní knihovna bude otevřena i o prázdninách, vždy v úterý a v pátek od 15.oo do 18.oo 
hodin.

                                                                                                                           Olga Rosíková
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Okénko do farnosti
Během měsíce května se naši farníci pravidelně setkávali při májových pobožnos-

tech.  Květinová výzdoba po celý měsíc byla barevně pestrá. Ukázaly se šikovné ruce 
a dovednost našich zdobitelek.

Jedno sobotní dopoledne stačilo, aby velká skupina žen i mužů provedla úklid 
ve  věži kostela, kolem kostela a především na faře a farním dvoře. 

V podstatě to byla příprava na slavnost Božího těla. Přálo nám krásné počasí. 
Svou návštěvou nás poctil chrámový sbor z Uherského Hradiště, který zpíval jak při 
mši svaté, tak i  při slavnostním průvodu. Po slavnosti bylo milé společenství na faře, 
kde ke společnému stolu zasedli hudebníci dechové hudby Topolanka, zpěváci chrá-
mového sboru z Uherského Hradiště a farníci. Domácí guláš připravili naši farní 
kuchaři.  

Obci, obecnímu úřadu a jeho zaměstnancům děkujeme  za vstřícnost při odvozu 
kontejneru, zapůjčení stolů a nádobí na slavnost. Také děkujeme za montáž tří no-
vých laviček k posezení u  kostela, které bude jistě zpříjemněním pro všechny občany.

I to, co není vidět, je dobré připomenout. Ještě před Velikonocemi proběhl na půdě 
kostela důležitý úklid. Poté byla odbornou firmou provedena penetrace celé střešní 
vazby a trámů, která zaručuje dlouhodobou trvanlivost proti plísním a dřevokazné-
mu hmyzu. Na restaurování střešní dřevěné konstrukce přispěla i Obec Březolupy 
svou dotací.

 Jak se nám daří „restaurovat“ duchovní život farníků? Když začneme od dětí, 
tak nás těší zájem o výuku náboženství. Radost nám udělaly rodiny, ve kterých 
se  připravilo 15 dětí na slavnost 1. sv. přijímání. Rodiče s dětmi přicházeli na pravi-
delná setkání na faru. A právě pro ně uskutečníme pouť ke Svaté bráně na Velehrad. 
Mnozí farníci využívají letošního Roku milosrdenství ke krásným poutím. Byli jsme 
už na  Velehradě a v Olomouci. 

Nezapomenutelná byla květnová národní pouť do Krakova ke hrobu sv. Faustyny. 
V červnu jsme se již popáté zapojili do celostátní akce Noc kostelů 2016. Rovněž jsme 
putovali do Prahy s touhou projít Svatou branou u Pražského Jezulátka a shlédnout 
mimořádnou výstavu o králi Karlu IV. Opera Carmen ve Státní opeře v Praze byla 
milým zakončením pouti.

Z našich mladých se přihlásilo 5 poutníků na Světové setkání mládeže se Svatým 
otcem Františkem, které se uskuteční v červenci v Krakově. 

 Za několik dnů budou prázdniny v plném proudu. Mnoho dětí, mladých 
a rodin se těší na dny odpočinku. Budou se vydávat na cesty a sami si vybírat pro-
gram. 

Přeji vám všem, abyste si vždy zvolili dobrý cíl své cesty, využili svěřený volný 
čas a byli plni touhy vrátit se domů, do školy nebo zaměstnání.  Ve volných dnech 
posilněte své tělesné i duševní zdraví. A pokud prožijete něco mimořádného, staňte 
se nositeli dobrých zpráv těm, které potkáte. Do ochrany andělů strážných vás všechny 
v modlitbě svěřuje P. Josef Říha. 



Březolupský zpravodaj

-26-

Největší hodnotou každého společenství jsou lidé

Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude. Toto motto provázelo osmý 
ročník Noci kostelů v České republice. V našem okolí se otevřely kostely a modlitebny např. 
v Bílovicích, Lhotě u Malenovic, Pohořelicích, Malenovicích, Otrokovicích, Zlíně, Velehra-
dě, Provodově…….

Březolupská farnost se k této mezinárodní akci připojila již popáté. Připravit program, 
který osloví široké spektrum návštěvníků, není snadný úkol. Březolupská farnost však má 
ve svém středu věřící, kteří ve svém volném čase a nezištně náplň pátečního večera zají-
mavě vyplnili.  Stěžejní nápad, věnovat podstatnou část večera mimořádným osobnostem 
farnosti, které již nejsou mezi námi, vzešel z letošního 50. výročí úmrtí mimořádného kně-
ze p. Josefa Nevtípila. V Březolupech sloužil 48 let. Další významnou obyvatelkou vesnice 
byla porodní bába Julie Hubáčková, která pomohla na svět více než tisícovce novorozenců 
v  celé farnosti. Nevidomý varhaník Josef Hubáček si zaslouží pozornost díky své mimo-
řádné službě na kúru našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na pana učitele Františka 
Kašíka zase vzpomínají všichni jako na nositele vzdělanosti, neúnavného hudebníka a sbor-
mistra. František Stašek byl zase nadšený folklorista a fotograf, který nechyběl na žádné 
zaznamenáníhodné akci v Březolupech.

Aby se mluvené slovo střídalo s hudební projekcí, secvičily schola i dětská scholička svá 
pěvecká pásma, Chrámový sbor Březolupy s chrámovými smyčci a dětským sborem zazpí-
val černošské gospely a spirituály a bílovický sbor navštívil svou sousední farnost s pásmem 
evropské duchovní hudby. Kostelní digitální varhany rozezněla Lucie Adamcová z Uher-
ského Hradiště.

Na závěr večera se v kostele promítalo. Již pět let jezdí muži z farností Bílovice a  Březo-
lupy pod vedením P. Josefa Říhy pomáhat při opravách zdevastovaných kostelů v severních 
Čechách. Fotogalerie dokumentující úspěchy této činnosti letošní program Noci kostelů 
uzavřela. Prohlídka věže kostela lákala mladší účastníky, protože vystoupat po strmých 
schodech až ke zvonům, to je téměř sportovní výkon. Na faře pak mohli pamětníci listovat 
v matrikách, kronikách a fotoalbech farnosti, aby si připomněli dávné i nedávné časy.

Chtěla bych poděkovat všem farníkům, kteří pomohli se zajištěním letošní Noci kostelů: 
Věrce Poláškové za badatelskou činnost v archivech, za ideu celého večera, Míle Provazní-
kové za vedení sborů i orchestru, Věrce Jurčíkové ml. za vedení scholy, Hance Stiglerové 
za vedení malé scholičky, paní doktorce Anně Otrhálkové za zajišťování materiálů i poskyt-
nutí jejích neobyčejných likérů, Lucii Křižkové a Barboře Doležalové za kultivovaný projev, 
Marii Kaňovské za zajištění milého zázemí na faře, Vlastimilu Kaňovskému a Stanislavu 
Hubáčkovi za bezpečnou organizaci v kostelní věži. A není možné nepoděkovat našemu 
milému kostelníkovi Stanislavu Hubáčkovi, všem ženám a mužům, kteří kostel i faru krásně 
uklidili a vyzdobili. 

V neposlední řadě patří poděkování P. Josefu Říhovi, který celý večer moderoval a du-
chovně doprovázel jeho přípravu i celý průběh.

Největší hodnotou každého společenství jsou prostě lidé.
                                                                                                                     Ivana Hubáčková
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Cholera v obci Březolupy roku 1866
1. Úvod:
Historické povídání o Březolupech jsem si tentokrát připravil o události, od níž uplyne 

v srpnu přesně 150 let.  Asi málokdo z vás o ní ví, a přitom se roku 1866 dotkla většiny našich 
předků. Jde o choleru, která byla toho roku naštěstí již poslední velkou epidemií v našem 
kraji.

2. Historie epidemie:
Tato epidemie byla, stejně jako většina před ní, spojena s průchodem vojska, které 

ji do  našich krajů zavleklo. Roku 1866 to byla armáda pruská, která po bitvě u Sadové ne-
daleko Hradce Králové dne 3. 7.1866 pronásledovala přes Moravu poražená vojska Rakous-
kého císařství. Nejenže tato vojska „vyjedla“ spíže našich předků (jak bylo zvykem u všech 
procházejících armád) ve všech vesnicích kde se objevila, ale mnohem horší bylo to, co nám 
zde zanechala. Byl to právě virus cholery, který toho roku rozšířila do střední Evropy právě 
pruská vojska, když se infi kovala v Lucembursku.

V našem okolí byl pravděpodobně nositelem nákazy a prvním zemřelým voják Wilhelm 
Scholz, který skonal v Bílovicích dne 21. července 1866 v domě č. 4. Od něho se nakazily 
a  následně 25. 7. zemřely v tomto domě další dvě osoby. Pak už se nemoc šířila velmi rychle 
nejen po Bílovicích, ale i v okolních obcích. Logicky se nemoc objevila nejdříve ve větších 
vesnicích a samozřejmě zde bylo i více mrtvých. 

Cholera (u nás lidově „kolera“) roku 1866 byla poslední, ale zdaleka ne jedinou, která náš 
kraj postihla. Podle historických pramenů se poprvé objevila v Evropě roku 1829, u  nás pak 
1832. Jako většina epidemií měla původ v jihovýchodní Asii. Další se objevily v letech 1836, 
1849 a 1854.   

             
3. Průběh nemoci a pohřbívání mrtvých:
Nemoc začínala prudkým průjmem, chladnutím končetin, bolestí hlavy a celkovou úna-

vou. Následoval pokles tělesné teploty a naopak zvýšení teploty vnitřního ústrojí, čímž měl 
nemocný pocit spalujícího žáru a neuhasitelnou žízeň. Poté se objevilo i zvracení a tím do-
šlo k celkové dehydrataci organizmu, houstnutí krve a omezení srdeční činnosti. Nemocný 

Noc kostelů2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech
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se stal apatickým, konečky končetin mu zčernaly a pak zpravidla následovala smrt v bolestech. 
Infekčním činitelem cholery byla bakterie vnikající do těla zažívacím traktem, nejčastěji pit-
nou vodou znečistěnou fekáliemi, nebo potravinami.

Vzhledem k rychlému šíření nemoci, její nakažlivosti a velkému počtu mrtvých bylo na-
řízeno zřídit pro ně zvláštní hřbitovy mimo obydlená místa. Hroby se na nich podle nařízení 
nesměly otevírat po dobu 100 let. Pohřbívalo se většinou hned druhý den po úmrtí a průvod 
se mohl konat až po 22. hodině (později dokonce až po půlnoci). Zcela jistě byly tyto pohřby 
pro blízké příbuzné a většinou silně věřící obyvatele velmi traumatizující. Velkou osobní sta-
tečnost museli prokázat i kněží, kteří nemocné zaopatřovali a  pohřbívali. 

Zemřelí občané Březolup byli pohřbívání pravděpodobně nejdříve společně s obyvate-
li Topolné na jejich cholerovém hřbitově v trati „Hraničky“, na hranici katastrů obou obcí. 
Vzhledem k velkému počtu mrtvých však byla brzy obec nucena zřídit hřbitov vlastní (ne-
daleko toho společného). Ten byl umístěn v nejzápadnější polní trati, kterou je BUCHLOV, 
v blízkosti hranice katastrálního území Bílovic, Březolup a Topolné. Tento hřbitov byl podle 
starších obecních kronik obce Březolupy označen křížem a kamenem, ale tyto byly nejpozději 
při „zcelování“ půdy odstraněny. I přes pátrání v archívech a kronikách se mně prozatím toto 
místo nepodařilo zcela přesně lokalizovat, i když mám určitý tip. Doufám však, že se mi to 
v  budoucnosti podaří a my zde budeme moci umístit pamětní tabuli připomínající tuto ne-
šťastnou událost z dějin obce Březolupy.  

4. Zemřelí březolupští občané:
Jména občanů z Březolup, zemřelých v roce 1866 na tuto nemoc, jsou uvedena v knize 

Kronika obce Březolupy do roku 1918, autorů R. Stiglera a M. Kopala. Ale protože byly v se-
znamu nepřesnosti, vytvořil jsem nový přehled, a to opisem údajů přímo z matriky zemřelých 
č. 11415, kterou je možné prohlížet (stejně jako všechny matriky do roku cca 1900) na webo-
vých stránkách Moravského zemského archívu v Brně. 

Na jeho základě je možné konstatovat, že první zemřelou v obci byla dne 3. srpna 1866 
Mariana Dýšková z č. p. 126 ve věku 17 let. Hned následující den zemřeli tři další lidé a poté 
nemoc řádila téměř nepřetržitě až do 1. září. Posledním zemřelým na tuto nemoc byl Jan 
Tomek z Březolup, který zemřel dne 25. 9. ve věku 6 měsíců. Nákaza si příliš nevybírala, umí-
rali lidé různého pohlaví i věku, od několika měsíců až do 88 let. Nejvíce obětí (jedenáct) 
si nemoc vyžádala dne 14. 8., celkově pak zemřelo 83 osob. Samozřejmě, že některé rodiny 
byly postiženy více. Alespoň jeden mrtvý byl v 59 domech z celkového počtu 180, tj. ve třetině 
chalup. Nejvíce lidí (pět) zemřelo v domě číslo 110, v rodinách Hubáčkové, Lysoňkové, Miklo-
vé. V dalších několika domech pak byli dva a více mrtví, a to dokonce i v jednom dni. Přesný 
seznam zemřelých, vč. dne úmrtí, čísel domů a věku, je uveden v tabulce za tímto článkem.

5. Závěr:
Tolik v krátkosti další povídání o historii tohoto kraje. Závěrem bych chtěl poděkovat 

za spolupráci při získávání informací pro tento článek pánům Augustinu Knotovi z Topol-
né za zajímavé diskuse o tomto problému a Pavlu Krystýnovi z Bílovic za poučné informace 
z  knihy „Bílovice 1256-2006“.

Zpracoval ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy. 
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Přehled zemřelých z obce Březolupy na choleru v roce 1866

p.č. datum 
úmrtí

dům 
č.p. příjmění jméno let poznámka

1 3.8. 126 Dýšková Mariana 19  
2 4.8. 87 Komárek Jan 40  
3 4.8. 87 Komárek Alois 13  
4 4.8. 134 Pijáček Jan 5  
5 7.8. 126 Dýšek Jan 49  
6 9.8. 15 Čermák Jan 38  
7 9.8. 62 Vaculová Františka 48  
8 11.8. 169 Krejčiřík Štěpán 30  
9 11.8. 9 Sýkora Karel 62  

10 12.8. 43 Andrýsková Františka 48  
11 12.8. 110 Hubáček Josef 5  
12 13.8. 86 Čechmánek Karel 65  
13 13.8. 154 Hájková Eva 24  
14 13.8. 125 Kadlecová Anna 16  
15 13.8. 21 Michálek Lukáš 78  
16 13.8. 163 Otépka Jiří 9  
17 13.8. 168 Postavová Ernestina 5  
18 14.8. 142 Tomek Josef 68  
19 14.8. 156 Adamovská Eulalie 5  
20 14.8. 140 Čižmář Ignác 37  
21 14.8. 14 Hubáček František 52  
22 14.8. 42 Kovářová Anna 40  
23 14.8. 16 Krejčiříková Jenovefa 48  
24 14.8. 162 Mášek František 5  
25 14.8. 51 Otépka František 10  
26 14.8. 168 Postava František 3  
27 14.8. 50 Vyorálek František 60  
28 14.8. 142 Tomek Josef 8  
29 15.8. 53 Čižmářová Anna 6  
30 15.8. 52 Gajdošíková Františka 4  
31 15.8. 20 Vrzalová Magdalena 29  
32 15.8. 17 Zemánek Karel 26  
33 16.8. 159 Blažek František 3  
34 16.8. 165 Gajerová Barbora 88 vdova
35 16.8. 38 Hoferek Jan 2  
36 16.8. 37 Hrbáčková Vincencie 38  
37 16.8. 110 Lysoňková Františka 3  
38 16.8. 110 Mikel Josef 3  
39 17.8. 109 Blažková Františka 48  
40 17.8. 15 Čermáková Josefa 3 otec zemřel 9.8.
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41 17.8. 52 Lysoňková Anežka 1  
42 17.8. 8 Nežádal Josef 61  
43 18.8. 92 Blažek František 84  
44 18.8. 148 Bubeník Antonín 14 z Horního Leskova (Uhry)
45 18.8. 48 Janků Antonín 43  
46 18.8. 109 Matulík František 1  
47 18.8. 29 Vajdík Václav 81  
48 18.8. 34 Zajícová Mariana   1 měsíc a 14 dnů
49 19.8. 120 Hanáček Ludvík 1  
50 19.8. 144 Křiva Vincenc 57  
51 19.8. 136 Svoboda Antonín 4  
52 19.8. 136 Svobodová Františka 41  
53 19.8. 84 Vyorálek Tomáš 30  
54 19.8. 84 Vyorálková Apolena 5 otec zemřel stejný den
55 19.8. 34 Zajícová Anna 21  
56 20.8. 64 Hoferková Apolena 46  
57 20.8. 110 Hubáčková Josefa 11  
58 20.8. 151 Ovčáčková Františka 8  
59 20.8. 133 Pastyříková Pavlína 59 vdova
60 21.8. 16 Čelůstková Josefa 36  
61 21.8. 136 Svobodová Františka 3  
62 22.8. 130 Blahová Anna 6  
63 22.8. 105 Lysoněk Tomáš 1  
64 22.8. 90 Šuranová Barbora 67  
65 23.8. 157 Blahová Karolína 1  
66 23.8. 143 Hybler Vincenc 46  
67 25.8. 108 Kolařík Antonín 5  
68 26.8. 100 Sklenářová Anna 67 vdova
69 26.8. 10 Vališ Jan 46  
70 27.8. 19 Hubáčková Antonie 70  
71 27.8. 110 Mikel Jan 42  
72 27.8. 55 Postavová Anežka 76 vdova
73 28.8. 16 Čelůstka František 2  
74 28.8. 105 Lysoněk Jan 32  
75 28.8. 5 Vrzalová Apolena 62  
76 29.8. 76 Hubáček Tomáš 8  
77 29.8. 55 Postavová Františka 45  
78 1.9. 10 Blažková Anna 2  
79 1.9. 36 Palčíková Magdalena 67 vdova
80 6.9. 55 Postavová Mariana 26  
81 9.9. 76 Hubáček Vincenc 1  
82 18.9. 125 Kadlecová Mariana 1  
83 25.9. 142 Tomek Jan   6 měsíců

Zpracoval ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy.
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Řidiči, pozor na platnost 
řidičského průkazu
Řidiči si nehlídají platnost svých řidičských 

průkazů, ale za případné řízení bez platného do-
kladu se přitom vystavují riziku nemalé pokuty. 
Řidičské průkazy mají pouze omezenou plat-
nost a motoristé by si sami měli včas zajistit je-
jich výměnu. Platnost těchto dokladů je uvedena 
v položce 4a a 4b. V současné době jsou platné 
pouze řidičské průkazy typu kreditní karty (vydávané od roku 2004), které platí po dobu 
10 let ode dne vydání. V případě, že doklad osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro 
skupiny C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E, D nebo D+E, je jeho platnost 5 let. 

Prostá výměna řidičských průkazů vydaných po 1. 5. 2004, tedy průkazů typu kreditní 
karty, nepodléhá správnímu poplatku – výměna je zdarma. Pokud současně s výměnou do-
kladu probíhá i změna osobních údajů (změna příjmení, bydliště apod.), činí správní poplatek 
50 Kč. Zákonná lhůta pro výrobu řidičského průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti. V pří-
padě výměny řidičského průkazu je možné požádat i o zrychlené vyřízení. Správní poplatek 
pak činí 500 Kč a doklad je vyroben do 5 pracovních dnů. K žádosti o výměnu je třeba před-
ložit platný doklad totožnosti a jednu fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. 

Podle dosavadních zkušeností si motoristé platnost svých řidičských průkazů nehlídají. 
Zákonné výměny, které doprovázela mediální kampaň, již skončily. Nyní si motoristé termíny 
výměny musejí hlídat sami, protože doklad se po uplynutí doby platnosti stává neplatným. 
Za případné řízení motorového vozidla bez platného dokladu lze uložit pokutu, v blokovém 
řízení do 2000 Kč, ve správním řízení 1500 - 2500 Kč + případně 1000 Kč náklady řízení. 

Řidičské průkazy se vydávají a vyměňují na odboru správních agend a dopravyMěst-
ský úřad Uherské Hradiště, Revoluční 1023 (za podjezdem u nemocnice vpravo)

Zdroj: www.mesto-uh.cz

Zahrádkář
Pokud pěstujeme rostliny v  okenních truhlících nebo v  nádobách, nezapomínáme 

na  pravidelné přihnojování (1x za týden až 10 dní) a dostatek vláhy. Vhodná jsou zejména 
hnojiva rozpustná ve vodě, komplexní hnojiva, která rostlinám poskytnou dostatek všech 
živin. U výsadeb v truhlících odstraňujeme postupně odkvétající květy. Podpoříme tak na-
sazení nových květů a zamezíme vývoji plodů se semeny, které zbytečně rostlinu vyčerpáva-
jí. Je vhodné období pro výsev dvouletých rostlin - např. macešky do truhlíku, sedmikrásky 
do pařeniště nebo přímo do záhonu můžeme vysévat náprstník, divizny aj.

V plném květu jsou již mnohé trvalky (máky, kopretiny, kakosty, stračky aj.) U těchto 
odstraňujeme odkvétající květy a tím prodloužíme dobu kvetení. 

Máme-li na záhonech vysázené cibuloviny, které již odkvetly na jaře (např. velkokvěté 
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tulipány) je čas na jejich vyjmutí z půdy. Postupně, jakmile jim začnou zasychat listy, je vy-
ryjeme a uložíme do lísek na suché a větrané místo, kde přečkají do září. Tento postup pro-
spívá především tulipánům. Je ideální doba pro řez choulostivých dřevin, jako jsou slivoně 
nebo břízy. Pokračujeme i v řezu tvarovaných listnatých plotů. Dřeviny již nepřesazujeme 
s  balem, ale bez problémů můžeme vysazovat kontejnerované dřeviny. Nezapomeneme 
po výsadbě na důkladnou zálivku. Již od června je vhodné některé dřeviny stínit, aby nedo-
šlo k jejich popálení. Stále můžeme přihnojovat hnojivy s vyšším obsahem dusíku. Začínají 
se množit i škůdci mšice, pilatky nebo housenice různého hmyzu. Zejména růže v tomto 
období potřebují ochranu proti chorobám a škůdcům. 

V ovocné zahradě již sklízíme – jahody, třešně a první višně. Sklízíme jen plody plně 
vybarvené. Během sklizně třešní je možné řezem „sesadit“ jejich velké koruny na vhodné 
nižší rozvětvení.  Takto odstraněné větve můžeme pohodlně očesat na zemi. Řezné rány po 
odstranění větví ošetříme stromovým balzámem. Časně letním doplňkovým řezem mů-
žeme prosvětlit zahuštěné koruny broskvoní. Tento řez by měl doplňovat základní jarní 
řez v době kvetení a nesmí ho suplovat. Provádíme udržovací řez ořešáků, odstraňujeme 
suché a nemocné větve, redukujeme větve, které zasahují do staveb a drátů. Doplňkový letní 
řez vůbec neprovádíme u mladých a slabě rostoucích stromů. Kontrolujeme ujmutí roubů 
u přeroubovaných ovocných stromů a podle potřeby vylamujeme letorosty. Vystříháváme 
slabé a nadbytečné letorosty u keřových rybízů a malin. I v ovocné zahradě sledujeme vý-
skyt škůdců a chorob na rostlinách a snažíme se je odstranit a regulovat.

V zeleninové zahradě platí, že zatímco jedna kultura se sklízí, vedle se to samé může 
sázet nebo sít. Platí to pro brambory, kedlubny, salát, květák, hrášek, fazole, rané karotky 
a mrkve nebo špenát.

Po letním slunovratu začíná být aktuální výsev salátových čekanek, čínského 
a  pekingského zelí, hlíznatého fenyklu, letních ředkví a vodnic. Výsevům trvá asi měsíc, 
než narostou do slušné sadby, proto nevadí, když v době výsevů je ještě první plodina (před-
plodina) na záhonu. Předpěstování se týká salátových čekanek, čínského a pekingského zelí, 
štěrbáku a fenyklu. Ředkve a vodnice se sejí přímo na stanoviště, po sklizni. Rajčata musíme 
opakovaně vyštipovat, tyčkové vyvazovat či omotávat okolo spirály, sklízet a ošetřovat proti 
plísni rajčat, popřípadě spolu s paprikami i přihnojit na list ledkem vápenatým, aby citlivé 
odrůdy netrpěly zasycháním plodů z nedostatku vápníku. Paprikám, zejména ve skleníku, 
bychom měli zajistit odpovídající oporu. Do pařeniště okolo paprik a okurek je možné vy-
sadit zbylý pór, bulvový i řepíkatý celer. Košťáloviny a brukvovitá zelenina, saláty i další dru-
hy potřebují vodu. Zejména květák, ředkvičky, rané zelí potřebují pravidelný příjem vody. 
Saláty za sucha a horka hořknou!

Zelenina i ovoce, vše co se v tuto dobu sklízí, by mělo v co největší míře přijít na stůl 
čerstvé a pokud to jde, tak i bez tepelné úpravy. I špenát je vhodný do zelinových salátů, 
jemný skleníkový nebo raný květák je taky dobrý zasyrova, stejně jako brokolice. V zahradě 
najdeme zdroj zdraví v podobě vitamínů, antioxidantů, vlákniny a sacharidů. Je dobré pěs-
tovat více odrůd, aby byly v zahradě zastoupeny jak rané, tak pozdní odrůdy. Ty první rané 
je nejlépe sníst a teprve ty pozdnější zavařovat, mrazit, nakládat, sušit či rozdávat.

Váš přítel zahrádkář
Zdroj: časopis Zahrádkář



-33-

Březolupský zpravodaj 



Březolupský zpravodaj

-34-

Možná nevíte...
• Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za svoz domovního odpadu na rok 2016 

je 1. července 2016!  Poplatek můžete zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu, 
na poště složenkou, nebo převodem z účtu (č. ú. Obce Březolupy: 1543047379/0800). 
V  případě platby složenkou nebo převodem z  účtu uvádějte jako variabilní symbol 
platby číslo popisné vašeho domu.

• Obecní úřad Březolupy bude v pondělí 4. července 2016 UZAVŘEN. 
• Nefunkční či porouchané lampy veřejného osvětlení můžete v průběhu celého roku 

nahlašovat k opravě na obecním úřadě na telefonu 572 580 116, případně e-mailem 
na obec@brezolupy.cz pokud možno s bližším, upřesňujícím popisem o které konkrétní 
světlo se jedná (ve které ulici, u kterého RD, čp., případně i jak dlouho nesvítí apod.). 
To platí i pro ampliony obecního rozhlasu.

• Hodová chaso pozor! První hodová zkouška se uskuteční v pátek 19. srpna 2016 
v 19.00 hodin ve víceúčelové hale. 

• Hody se uskuteční v sobotu 15. října 2016 a dozvuky proběhnou v sobotu  
        22. října 2016.
• Březolupská pouť se uskuteční o víkendu 19. – 21. srpna 2016. Program bude upřesněn 

a zveřejněn později. 
• DDM ASTRA ZLÍN, příspěvková organizace, ve spolupráci s Chřibským lenochodem 

Březolupy vás zvou na III. ročník turistického tandem závodu o putovní pohár S bu-
zolou a mapou, který se uskuteční v sobotu 10. 9. 2016 od 14:00 u  Koliby. Soutěží 
tandem – dospělý a dítě nebo starší a mladší žák.

•  Informace: Jana Mašková 774 140 406 nebo 725 099 172 , mail: j.maskova@ddmastra.cz
• Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se letos uskuteční 

v termínu 10. a 11. září 2016. Kdo z občanů má zájem zapojit se do   slavnostního 
krojovaného průvodu za obec Březolupy, může se přihlásit nejpozději do 1. srpna 2016 
na Obecním úřadě v Březolupech - Martina Urbancová, tel. 572 580 116, 

        obec@brezolupy.cz, nebo matrika@brezolupy.cz, případně se přihlaste 
        u Mgr. Blanky Zábojníkové (TS Botík). Slavnostní průvod projde Uherským 
        Hradištěm  v sobotu 10. září 2016.
• Podzimní MOTO BURZA se bude konat v  sobotu 17. 9. 2016 na plochodrážním 

stadionu. 
• Prezident republiky podle § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 

krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil volby 
do  zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich konání na pátek 7. října a sobotu 

         8. října 2016.
•  Volby v  Březolupech se tradičně uskuteční v  přízemních učebnách Základní 

školy Březolupy, č. p. 134, a to v čase:
 - v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
 - v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.
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Klub důchodců u myslivecké chaty. Nechť i tato fotografie poslouží jako 
pozvánka pro všechny, kteří by mezi nás chtěli přijít.

Setkání ročníku 1966



Březolupský zpravodaj

-36-

Setkání ročníku 1946 
Milí oslavenci, blahopřejeme!

Setkání ročníku 1956


