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Úspěch střelkyně Katky Kolkové na letošním ročníku 
soutěže Českého poháru talentované mládeže

Naše střelkyně Katka Kolková ovládla dvě ze tří disciplín nejvyšší dorostenecké soutěže, 
fi nále ČPTM, které se uskutečnilo ve dnech 27. a 28. 9. 2016 na střelnici Dukly Plzeň. Finá-
lovému závodu předcházela tři kvalifi kační kola v Ostravě a Plzni. Do závodu nastupovala 
v disciplíně třípolohová malorážka SM 3x20 z prvního místa, vzduchové pušce ze druhého 
místa a sportovní malorážce SM 60 ze sedmé pozice. V sobotním dopoledním závodu pře-
svědčivě zvítězila ve své nejslabší disciplíně sportovní malorážka svým rekordním nástřelem 
587 bodů. Odpolední závod ve vzduchové pušce jí nevyšel podle představ a  svým naopak 
nejhorším letošním výsledkem skončila na dobrém osmém místě. V neděli závod pokračoval 
náročnou disciplínou SM 3x20 v poloze vkleče, vleže a vstoje. Výsledek 558 bodů, který nebyl 
jejím letošním maximem, jí stačil na vítězství i v této disciplíně.

Umístění Katky v letošním ročníku této prestižní soutěže je nejlepší v novodobé historii 
střeleckého klubu.

Zdeněk Jančara, předseda SSK Březolupyp py
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„Poďme všici do Hradišťa...“
… takový byl podtitul letošního slavnostního průvodu 

krojovaných na Slováckých slavnostech vína a  otevřených 
památek v Uherském Hradišti v sobotu 10. září 2016. A že 
nás za Březolupy šlo! … Do průvodu se zapojilo, za naši obec, 
něco přes šedesát krojovaných, které neodradily ani tropic-
ké teploty, které v ten den na Slovácku panovaly. Děkujeme 
všem a za rok, přesněji 9. 9. 2017, zase „všici do kroja“!

Slavnostního průvodu
 se zúčastnili i členové 

Tanečního souboru Botík.

lSl t íhh p ů dd
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Slovo starosty
Nezvykle začnu dnešní slovo starosty citací z diskuse na obecním webu k letošní pouti:
„Celá slavná pouť tady u nás jde do kytek! Myslete si, co chcete! Ale těch kolotočů ubývá 

a ta zábava?!? Co to je? Dřív se konaly zábavy za halou a aspoň nějak se lidi odreagovali a teď? 
Zajít si k Samohýlovi poslechnout harmoniku? To můžu každou sobotu... HANBA a nic víc to 
není! Vemte si příklad z jiných obcí, kde tuhle ,,slávu,, jinak pořádají!“

Přidám ještě další osobní zkušenost. Při hudebních, či chcete-li kulturních akcích pořá-
daných některou z místních složek nebo přímo obcí, kdy pořádající volí s ohledem na kapsu 
návštěvníka velmi citlivě výši vstupného, si začali někteří z návštěvníků nosit své zásoby „ob-
čerstvení“. Tato skutečnost má samozřejmě dopad na celou ekonomiku akce a  tím pádem 
i ochotu pořádání obdobných akcí pro další roky.

S ohledem na výše uvedené cítím velkou potřebu opětovně a od srdce poděkovat všem, 
kteří v dnešní  „free“ době, s nadsázkou v době, kdy (mimo jiné) všichni ostatní dělají všechno 
špatně a jenom já mám patent na rozum, v době, kdy všecko musím dostat a nic dát, jsou 
stále ještě ochotni se nezištně podílet na věcech veřejných a společných,  a to v podobě účasti 
např. na slavnostech vína, březolupských hodech s právem, pořádání a výpomoci při pořádání 
fašanku, vánočního jarmarku, vánoční výstavy, pálení čarodějnic, dětského dne, dne pes, mo-
to-burz, plochodrážních závodů, sportovních zápasů a mnoha a mnoha dalších akcí. Nesmím 
opomenout ani téměř každodenní práci členů ve prospěch aktivit místních spolků, především 
pak těm, kteří se věnují naší mládeži. 

Všechny tyto „dobrovolníky“ chci mimo poděkování také vyzvat, aby se od svých aktivit, 
které je dle mého pořád ještě naplňují a baví, nenechali odradit „výkřiky“, dle mého míně-
ní, lidí, kteří nic obdobného nikdy nedělali, neboť toho nejsou ochotni či pravděpodobněji 
schopni, a jejich výkřiky jak jste všechno udělali špatně, jak by to oni udělali lépe, vzali jedním 
uchem dovnitř a druhým okamžitě ven.

Je samozřejmostí umět se vypořádat i s kritikou (a také v případě potřeby zjednat nápra-
vu), ovšem osobně se domnívám, že ta produktivní kritika vypadá určitě jinak než zmiňovaný 
příspěvek na obecním webu, či narušení ekonomiky akcí pořádaných mnohdy na hraně zis-
kovosti, např. donesením, „levnějšího“ alkoholu.

A když jsme u toho, pokud by nám (obci či jiným spolupořadatelům) chtěl někdo z řad 
březolupské veřejnosti pomoci s pořádáním hodů, s přípravou vánočního jarmarku či jiné 
obdobné akce, můžete se ozvat na matrika@brezolupy.cz nebo na 572 580 116 úřednici OÚ 
Martině Urbancové. Předem děkuji.  

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud máte zájem při-
spět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte vydavatele – Obec Březolupy 

(obec@brezolupy.cz), tel. 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát ročně 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 29. 6. 2016.
Zastupitelstvo schválilo: 
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2015 a to bez výhrad.
• Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2015.
• Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkové organizace Základní ško-

la a  Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace a  to 
10.000,- Kč do Fondu odměn ZŠ a 223.858,40 Kč do Rezervního fondu ZŠ.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 
opatření č. 3/2016. 

• Změnu dokumentu řešící zastupitelstvem již dříve schválený 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 fi rmě KLEMPOS - STŘECHY , s.r.o. a to z Kupní smlouvy na Smlouvu 
o smlouvě budoucí.

• Zařazení rekonstrukce místní komunikace (Žleby III. recyklační technologií) s předpo-
kládaným nákladem do 1,0 mil. Kč mezi schválené akce do rozpočtu obce 2016.

• Navýšení max. výkupní ceny pro RD č. p. 156 na 200.000,- Kč.
• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 4/2016 zachycující rozhodnutí zastupitelstva.

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 rozhodla poměrem hlasů 4:1 zakoupit moravskou zemskou vlajku vložit v mod-

rém provedení a vyvěšovat ji každoročně 5. 7. na Den slovanských věrozvěstů.
• Rada na doporučení komise pro výběr dodavatele schválila jako dodavatele akce „Re-

konstrukce kotelny a výměna zdroje tepla v MŠ Březolupy“ fi rmu BINAR-voda-topení-
-plyn, s nejnižší nabídkovou cenou 400 331,-Kč bez DPH, 484 400,-Kč s DPH. Akce je 
z 50% spolufi nancována dotací MPO ČR.

• Rada rozhodla realizovat opravu cesty Žleby technologií recyklace s příměsí glorit, pří-
padně cement, spojovací postřik a asfaltový koberec tl. 5 cm. Celková výměra je cca 
600 m2.  Dodavatel: Strabag, Lesopol (recyklace), ceny jednotkové z výběrového řízení 
na MK Nad Hřbitovem, celková cena max. 1,0 mil Kč s DPH.

• Rada souhlasí s žádostí Hospody U Samohýlů o opravu oplocení použitím plastových 
latěk na stávajícím místě a taktéž souhlasí s hudebními produkcemi (harmonika, kláve-
sy, kytara) na předzahrádce, případně uvnitř hospody.    

• Rada schválila stanovení hranice max. množství pro bezplatné uložení, některého nebez-
pečného odpadu ve sběrném dvoře na č. p. za rok. Stanovila tuto hranici na max. 40 kg. 
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Odpad nad tuto hranici bude likvidován s fi nanční spoluúčastí občanů ve výši 50% nákladů 
na likvidaci, případně i vyšší, dle rozhodnutí starosty. V případě sporů rozhodne rada obce.   

• Rada schválila obecné znění smlouvy o právu provést stavbu ZTV připravovanou k uza-
vření se stavebníky v lokalitě Nad Uličkou a Čístré, která by měla být následně uzavřena 
s každým stavebníkem v dané lokalitě.

• Rada schválila poměrem hlasů 4:1 předložený návrh projektové dokumentace na rekon-
strukci sociálního zařízení ve víceúčelové hale řešící rozmístění záchodů a umyvadel 
a vstup do soc. zařízení ze stávajících vstupů do kanceláře, resp. jídelny. 

• Rada se seznámila s předloženou projektovou dokumentací RD manželů Panáčkových 
v lokalitě Čístré s předpokládanou výstavbou na pozemku p. č. 4601. Konstatovala, že 
dům je v PD umístěn příliš daleko od místní komunikace a komplikuje tím umístění 
případných dalších staveb v dané lokalitě. Rada požaduje jeho posunutí blíže k MK. Co 
se týká výstavby inženýrských síti pro napojení předmětné novostavby, pak souhlasí 
pouze s využitím sítí, které se v současné době projektují v rámci ZTV Čístré. 

• Rada schválila veřejnoprávní smlouvu k provádění výkonu státní správy ve věcech po-
zemních komunikací, podle které bude Městský úřad Uherské Hradiště vykonávat ve 
správním obvodu obce Březolupy přenesenou působnost speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací za poplatek 1 500,-Kč za každou projednávanou věc.

• Na základě předložené materiálové a montážní kalkulace rada schválila realizaci dřevě-
né rampy pro imobilní občany, matky s kočárky a další osoby podél schodiště u „Ha-
vlíkové“ zdi v parku na rybníčku za zdravotním střediskem. Celková předpokládaná 
cena činí 50.000,- Kč + DPH, k realizaci byla vybrána fi rma Vlastimil Juřena, Březolupy. 
V konečném součtu se předpokládá ponížení ceny o částečné využití obecního materi-
álu, jako jsou trámky apod.

• Rada se seznámila s potřebou zbudování příčného odvodňovacího roštu na polní cestě 
Topolná – Březolupy nad rámec rozpočtu stavby a schválila jeho realizaci s fi nancová-
ním z obecního rozpočtu s max. cenou 65.000,- Kč s DPH. Realizaci zajistí dodavatel 
celé stavby, tj. fi rma Eurovia, rošt bude monolitický s využitím ztraceného bednění, sa-
motný rošt pak z materiálu recyklovaný plast.

Polní cesta Topolná před rekonstrukcí….
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…a po ní

• V rámci dotačního programu obce (Příspěvek na rekonstrukci, demolici s následnou 
výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťova-
ném území) a na základě doložení ukončení rekonstrukce a přihlášení osoby k trvalému 
pobytu v  RD Březolupy č. p. 368 rada schválila vyplacení příspěvku ve výši 60.000,- Kč. 
Stejnou částku rada schválila k vyplacení po rekonstrukci RD č. p. 49.

• Rada se seznámila s projektem uherskohradišťské nemocnice a fi rmy mmcité 1 „Řekni 
to svou lavičkou“, ve kterém jsou mimo jiné i obce vyzývány k zakoupení lavičky se 
štítkem investora v ceně 7 890,-Kč bez DPH. Lavička by byla vhodně umístěna v areálu 
nemocnice pro potřeby pacientů a návštěvníků. Rada rozhodla se do projektu nezapojit.     

• Rada schválila konečnou výkupní cenu 150 000,- Kč pro RD č. 156 (tzv. Ferdovo) a po-
zemky p. č. st. 101 a p. č. 216 v k. ú. Březolupy a souhlasí s tím, že obec dále uhradí 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.     

• Rada schválila cenu 11 132,- Kč s DPH za odborný ořez stromů v zámeckém parku 
a v parku za zdravotním střediskem po poškození vichřicí. Zároveň schválila proplacení 
faktury v uvedené výši fi rmě Radovan Kučera.  

• Rada schválila cenu 525 479,- Kč s DPH za opravu 660m2 MK Žleby III technologií recyk-
lace. Zároveň schválila proplacení faktury v uvedené výši fi rmě Lesopol, spol. s r.o., Praha. 

• Rada se seznámila s návrhem studie řešení prostor před Restaurací U Zámku (tzv. „BUS 
Terminál“) a rozhodla předložit ji občanům s žádostí o doporučení výběru vhodné va-
rianty řešení. 

• Rada schválila připojení se k iniciativě SMS ČR s podáním podnětu na podezření o zne-
užití dominantního postavení OSA k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a také na 
Ministerstvo kultury ČR. Důvodem je avizované zvýšení sazeb za užití reprodukované 
hudby pro rok 2017 o 50%.

• Rada obce se seznámila s iniciativou MAS Buchlov, z. s., o zapojení max. počtu obcí 
do projektu zpracování „Studie obnovy krajiny za území ORP UH“, na který budou 
podávat žádost o dotaci v rámci výzvy č. 9 IROP „Územní studie“. Rada obce schválila 
zapojení obce do uvedeného projektu s  předpokládaným odhadovaným příspěvkem 
cca 10 000,-Kč.
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• Rada obce na základě podnětu na veřejném zasedání zastupitelstva, kde bylo připo-
mínkováno nedostatečné osvětlení chodníku u kostela ze strany od Koloniálu, provedla 
místní šetření. Všichni členové rady se shodli, že intenzita osvětlení je pro běžný pohyb 
chodců dostatečná a srovnatelná s osvětlením jiných prostor v obci. Pro lepší světelný 
vjem občanů vycházejících z kostela bylo rozhodnuto vyměnit světlo u Koloniálu za 
světlo s vyšším výkonem (55W na 66W) a mírně ho natočit ve směru ke kostelu.       

• Rada vzala na vědomí vyjádření SK Březolupy, že za stávajících podmínek nebudou 
pořadateli hodů, a rozhodla, že hody bude pořádat obec. Rada pověřila starostu, aby 
oslovil zastupitele, pracovníky obce a další dobrovolníky s žádostí o výpomoc.  

• Rada schválila podat nabídkovou cenu 100 000,- Kč na koupi hasičského auta CAS Š706 
po repasu od městyse Zbýšov.     

• Rada schválila návrh pana starosty na navýšení mezd zaměstnancům obce pracujícím 
ve venkovním prostředí od 1. 9. 2016. Důvodem je stabilizace pracovníků. 

• Rada schválila záměr nechat vytýčit na k. ú. Bílovice pozemky (remízky a vodoteče), 
které jsou ve vlastnictví obce Bílovice a přes které je možno spojit stávající polní cestu 
cyklotrasou s Bílovicemi. Rada pověřila starostu obce, aby vyvolal jednání s obcí Bílo-
vice, a doporučuje zastupitelstvu uvolnit na uvedený záměr fi nanční prostředky včet-
ně prostředků na vyčištění pozemků od náletových dřevin a jejich následnou údržbu.      

• Rada schválila objednat u fi rmy Ing. Radomil Pavelka výrobu a montáž zábradlí ke 
schodům u hřbitova a schodům do parku za cenu 7 470,- Kč bez DPH.

Zrekonstruovaná MK Nad hřbitovem

• Rada schválila ceny níže uvedených stavebních prací v obci: za přípravu a realizaci 
krycí asfaltové vrstvy na rekonstruované MK Žleby III cenu 240 693,- Kč, za odko-
pání svahu u křižovatky k MŠ cenu 6 766,- Kč, za přidání zvýšených obrubníků při 
rekonstrukci MK Nad hřbitovem cenu 7 603,- Kč, všechny ceny jsou s DPH.
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• Rada schválila smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2016  au-
ditorem Ing. Ivanem Kučerou za cenu 25.000,- Kč bez DPH.    

• Rada vzala na vědomí informaci o úspěchu střelkyně místního střeleckého klubu 
Kateřiny Kolkové, která v ČPTM (nejvyšší dorostenecká soutěž ČR) vyhrála dvě ze 
tří disciplín. Rada rozhodla ocenit tento výkon věcným darem v hodnotě 2 500,- Kč 
pro střelkyni a mimořádným příspěvkem pro střelecký klub v částce 5 000,- Kč.    

• Rada schválila účast obce ve společném dotačním projektu na nakládání s odpady, 
který řídí  SMOVM, s požadavkem na 200 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače přimě-
řeného výkonu. Dotace činí 85% uznatelných nákladů.   

• Pro případné žádosti o dotaci z IROP v oblasti rozvoje ZŠ rada schválila investiční 
záměry pro období do r. 2020, které budou zařazeny do povinného dokumentu – 
„Místní akční plán vzdělávání „ ORP Uherské hradiště.

• Rada schválila práce nad rámec dokumentace při rekonstrukci MK Kozina – opra-
vu kanalizace od Hanáčků k hlavní silnici v délce cca 65m a cenu těchto prací cca 
80.000,- Kč s DPH.

Rekonstrukce MK Kozina

• Rada schválila dodatek smlouvy na rekonstrukci kotelny MŠ jehož obsahem je změ-
na termínu dokončení díla z 15. 8. na 30. 9. 2016. Důvodem je havárie kanalizace 
v prostoru kotelny, která způsobila přerušení prací a úpravy na elektroinstalaci, kte-
ré nebyly součástí projektu.    

• Rada schválila rozpočtové opatření č.5/2016, jehož obsahem jsou změny rozpočtu 
vyplývající z rozhodnutí jednotlivých zasedání rady.     

Stanislav Bařica, místostarosta obce
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Společenská kronika
Jubilanti říjen – prosinec 2016

ŘÍJEN 2016 

50 let 
Bernatíková Renata
Řezníčková Eliška
Trucla Pavel

60 let
Hubáčková Dana

75 let
Vajdík František

90 let
Dovrtělová Anna

Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslavili v letních měsících manželé 
Marie a Ludvík KORÁBEČNÍ a manželé Ludmila a Jiří  OHNUTKOVI.

Gratulujeme!

LISTOPAD 2016 

50 let
Klug Plachá Eva

60 let
Andrýsková Ludmila

65 let
Dovrtělová Alžběta
Hanáček Stanislav
Hubáček Jaroslav

70 let
Bernatíková Jana
Hoferková Ludmila

75 let
Andrýsek Josef
Dybal Alois

80 let
Knapová Brigita

85 let
Havel Miroslav

PROSINEC 2016

50 let
Hoferek Pavel
Lišaník Stanislav

60 let
Běleš Radomil
Halíček Jiří

65 let
Šprlák Josef
Zůfalá Ludmila

70 let
Jurásek Miroslav
Zajícová Libuše

75 let
Hoferková Jaroslava
Hoferková Ludmila

80 let
Křižka Jaroslav
Strapek Jan

85 let
Hovorková Ludmila

90 let
Hrabica František
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Měsíc září
Sluneční paprsky krásně hřejí, ale nepálí.
Na stráních dozrávají ostružiny
a šípky se červenají na keřích.

Čas prázdnin nezadržitelně končí 
a školní povinnosti čekají.

1. září začíná nový školní rok.
Škola otvírá dveře a vítá žáky do svých tříd.
Deváťáci se budou brzy rozhodovat, 
zda zamíří své kroky na střední školy anebo do učňovských oborů.

Prvňáčci s obavou a nesměle překračují prahy svých tříd.
Zvědavě se rozhlížejí, co nového jim škola nabízí.
Dnes ještě v doprovodu rodičů a příbuzných
a zítra již sami budou tady začínat.
Čeká je mnoho nového, od zápasů s písmenky abecedy, 
linkami sešitů a domácích cvičení…  

Tak hodně úspěchů Vám všem přejeme my starší, škole odrostlí.
Ať se Vám daří a važte si svých učitelů a držíme Vám všichni pěsti,
ať máte plno štěstí, nejen ve škole, ale i v životě.

MUDr. Anna Otrhálková

ů.

ti

ol

nepálí.

ončí 

Střípky z MŠ Březolupy
Naše školka, pěkná školka, rádi do ní chodíme ...
Do naší MŠ letos nastoupilo 69 dětí. Třídy jsou rozděleny podle věku a v každé třídě se 

pracuje podle individuálních zvláštností věkové skupiny.
Ve třídě nejmladších dětí, ve věku 2,5 – 4 roky, pracují p. uč. Markéta Šohajková a p.uč. 

Aneta Kopecká. Cílem této třídy je především zvládnout přechod z rodiny do MŠ a zároveň 
se adaptovat na nové prostředí, p. učitelky, kolektiv MŠ a nové kamarády. Není to vůbec jed-
noduché zvládnout také pravidla třídy, základy sebeobsluhy a především hygienické návyky. 
Také v této třídě se děti učí básničky, říkadla, tanečky a pohybové hry. Zvládáme to především 
hrou, která je přirozenou dětskou činností. V této třídě také hodně cvičíme jazýček různými 
logopedickými cvičeníčky.

Písničku: „Měl jsem myšku tanečnici, tancovala po světnici,  byla černá i bílá, každému se 
líbila“, zvládly už všechny děti.
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Ve třídě Kočiček pracují Bc. Lenka Halámková a p.uč. Dagmar Zatloukalová. Tuto třídu 
navštěvují děti ve věku 4 – 5 let. Cílem je probouzet u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem 
sebe, naslouchat a objevovat. Dále také ukázat, co už dítě samo umí, zvládne a dokáže, třeba  
i grafomotorickým cvičením s říkankou :

 „Okolo stolečku, okolo stolu....“
Ve třídě Pejsků - předškolní děti, pracují p.uč. Jitka Mizerová a p.uč. Jitka Kavková. Děti 

se v této třídě připravují na zápis do ZŠ. Klademe důraz na slušné chování a spolupráci s ro-
dinou.

Ale nezapomínáne na to, že děti si především hrají.
U Pejsků děti začínaly písničkou:
„Jdeme s pejskem na procházku,  vedem pejska na provázku....“
V letošním školním roce připravujeme Drakiádu, Dýňování a Rozsvěcování stromečku 

před MŠ. Přijede za námi divadélko Šikulka a se staršími dětmi pojedeme do Uh. Hradiště na 
vystoupení „Tetiny“. 

Dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo.
Kolektiv MŠ Březolupy

Prvňáčci, vítejte!
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Zahájení nového školního roku 
2016/2017 v Základní škole 
a Mateřské škole Březolupy

Po dvou krásných měsících červenci a srpnu přišlo opět 1. září a s ním začátek nového 
školního roku. V místní hale se sešli chlapci a děvčata, paní učitelky, rodiče a pan starosta, 
aby školní rok slavnostně zahájili. V úvodu všechny přítomné přivítal zástupce školy pan 
Pavel Masařík, slavnostní projev přednesla ředitelka školy paní Miroslava Chlachulová. 
V první části svého vystoupení vzpomněla na uplynulé prázdniny. Představila žáky 1. tří-
dy, seznámila je s třídní paní učitelkou a rodiče prvňáčků vyslechli několik důležitý rad. 

V další části projevu byli všichni seznámeni s organizací školy. Počet žáků k 1. září 
v základní škole je 194 v devíti třídách. Kromě žáků z Březolup navštěvují školu žáci ze 
Svárova, Březnice, Bohuslavic u Zlína, Šarov, Vápenic a Částkova. V mateřské škole je 
69 dětí ve třech třídách. 1. a 2. třída základní školy a tři třídy mateřské školy jsou v budově 
mateřské školy, ostatní třídy jsou v hlavní budově školy. 

Organizace nového školního roku
• 1. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Hana Hubáčková, počet žáků je 18.

Žáky 1. třídy jsou: 
David Dohnálek, Veronika Dohnálková, Agáta Hanáčková, Barbora Mališková, Eliška 
Martinková, Milan Mrázek, Adéla Minaříková, Šimon Mudřík, Nela Ondroušková, Lau-
ra Petříková, Vendula Procházková, Andrea Řezníčková, Adam Řezníček, Sabrina Svobo-
dová, Amálie Skácelová, Adéla Šašinková, Mikuláš Zemánek a Martin Zourek.

• 2. třída s třídní paní učitelkou Mgr. Yvonou  Kolůchovou, počet žáků je 27.
• 3. třída s třídní paní učitelkou Mgr. Blankou Zábojníkovou, počet žáků ve třídě je 22.
• 4. třída -  třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Marie Krauseová, ve třídě je 25 žáků.
• 5. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Hana Stiglerová, počet žáků ve třídě je 24.
• 6. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Jana Otrhálková, počet žáků ve třídě je 18.
• 7. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Radmila Mikulincová, počet žáků je 24.
• 8. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Pavla Matulíková, počet žáků je 21.
• 9. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Eva Novotná, počet žáků je 15.
• Bez třídnictví je paní učitelka Mgr. Věra Gřešáková.
• Výchovnou poradkyní je opět paní učitelka Radmila Mikulincová.
• Metodikem prevence je paní učitelka Eva Novotná.
• Dyslektickou asistentkou je paní učitelka Blanka Zábojníková.
• Školní družinu povedou paní vychovatelky Jana Miklová a Ludmila Grebeňová.

V mateřské škole tvoří pedagogický sbor: paní vedoucí učitelka Dagmar Zatloukalo-
vá, paní učitelka Jitka Mizerová, paní učitelka Aneta Kopecká, paní učitelka Lenka Ha-
lámková, paní učitelka Markéta Šohajková a paní učitelka Jitka Kavková.
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Mezi správními zaměstnanci a zaměstnanci kuchyně ke změnám nedošlo.
Chod budovy ZŠ zabezpečí pan školník, Josef Opravil. O pořádek a úklid bude pečo-

vat paní Marie Křižková, paní Ludmila Říhová a paní Marcela Kalašová. O stravování ve 
školní jídelně se budou starat paní Dagmar Čejková, jídla v základní škole budou připra-
vovat paní kuchařky Marie Juřenová, Dagmar Truclová a Pavla Stodolová. Jídla v mateř-
ské škole budou připravovat Jitka Omelková a Marie Křižková.

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

Na závěr projevu paní ředitelka žáky krátce seznámila s náplní práce v novém školním 
roce. V první řadě je to plnění výchovně - vzdělávací oblasti podle Školního vzdělávací-
ho programu „Škola pro život“, kam patří zvládnutí předepsaného učiva v jednotlivých 
předmětech. Tuto činnost doplňují a  obohacují návštěvy divadla, koncertu, fi lmového 
představení, návštěvy muzeí, výstav, knihoven, tématické exkurze a  v závěru školního 
roku školní výlety. Žáci 2. a 3. třídy absolvují výcvik v plavání. Žáci 7. a 8. třídy absolvují 
lyžařský výcvikový kurz. Pro volný čas dětí bude nabídnuta zájmová činnost. Pracovat 
mohou žáci v kroužcích - tanečním, českého jazyka, výtvarném, ve fl orbalu a v kroužku 
hry na fl étnu. Pro žáky 1. až 5. třídy bude zajištěna výuka náboženství. Všichni žáci se 
během školního roku mohou zapojit do různých soutěží a olympiád. Z mimoškolních 
akcí se uskuteční Vánoční jarmark, Den matek a Den dětí.

Škola se v tomto školním roce zapojí do projektu dopravní výchovy – uskuteční se 
školní kolo jízdy zručnosti, proběhne zdravotnický kurz a žáci splní dopravní testy. Dále 
proběhnou projekty Finanční gramotnost, Čtenářská gramotnost, Recyklohraní, Školní 
mléko a Ovoce do škol. V rámci pracovní zručnosti žáků jsou naplánovány Dny řemesel. 
Škola se nově zapojí do projektu Šablony 2016 se zaměřením na školního psychologa, 
chůvu do mateřské školy a na jazykové vzdělávání pedagogů.

Na závěr projevu popřála ředitelka školy všem úspěšný školní rok. 
Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka ZŠ a MŠ Březolupy

Ohlédnutí za prázdninami 
– příměstské tábory

Na tábor 18. – 22. 7. 2016 nastoupilo 20 dětí, 
které se rozdělily do dvou družstev. Každé druž-
stvo si zvolilo název, vytvořilo vlajku a  spo-
lečnými silami usilovalo o  vítězství v  různých 
sportovních disciplínách. Body se počítaly do 
celotáborové soutěže a bylo možné získat i mi-
mořádné body za jiné druhy činnosti. 

V úterý byl celodenní výlet do Kovozoo ve 
Starém Městě. Jízda vláčkem po areálu, kde se 
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zpracovávají odpadové kovy, ekologický výukový program i prohlídka Kovozoo se velmi vy-
dařily a cestování autobusem a městskou dopravou bylo pro mnohé také zajímavým zážitkem.

Počasí vyšlo krásně, tak jsme si užívali pobytu venku a po obědě i vodních hrátek. Jenom 
na tvoření letos moc času nezbývalo, tak si děti vytvořily alespoň masky a pomůcky pro kar-
neval a dramatizace.

Nejvíc se však všichni těšili na večerní stezku odvahy a přespání na základně, což bylo 
zážitkem i pro vedoucí…

Více fotografi í na http://zpevulka.rajce.idnes.cz/Tabor_Brezolupy_18.-22.7.2016/

Druhý turnus 25. – 29. 7. 2016 
I tady se sešlo 20 dětí a dvě družstva mezi sebou zápolila o vítězství v celotáborové soutěži. 

Některé děti absolvovaly už první turnus, a tak všechny disciplíny i aktivity byly jiné než na 
tom prvním.

Společným ale zůstalo ekologické zaměření a návštěva Kovozoo ve St. Městě. Tentokrát 
jsme navštívili starý cukrovar a dověděli se něco o jeho historii. Prohlídka letadla, majáku 
a pirátské lodi pak byla vítaným zpestřením.

I v tomto týdnu jsme si užívali pobytu venku a vodních radovánek. Překvapením byl úkol 
připravit si scénku na povinných 6 slov s vytvořením i masek a kulis. Děti se ho ale zhostily na 
výbornou a všichni jsme se dobře bavili.

Vydařila se i stezka odvahy a přespání na základně a už se všichni těšíme na tábor v příš-
tím roce. 

Více fotografi í na http://zpevulka.rajce.idnes.cz/Tabor_Brezolupy_25.-29.7.2016/
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Nabídka kroužků v Březolupech 2016 – 2017
Kroužky budou probíhat na Domě zahrádkářů, 
sportovní gymnastika v hale.
Činnost zahajujeme 3. října 2016
 

• Angličtina doučování pro děti od 8 let, každý čtvrtek od 17:00 cena 
800,-/rok, vedoucí Jitka Gregorová

• Angličtina pro děti od 6 let, každý pátek od 15:00 cena 400,-/rok, ve-
doucí Petr Hromeček

• Klub přátel ASTRY pro děti ve školní družině (ale nejen pro ně), zahá-
jení podle zájmu10 akcí (1x za měsíc) v pátek od 14:00, cena 100,-/rok, 
vedoucí Jana Mašková

• Malba a jiné kratochvíle pro dospělé, každé úterý od 17:30 cena 800,-/
rok, vedoucí Mgr. Art. Zuzana Hanáčková

• Práce na zahrádce pro děti od 8 let, zahájení dle zájmu cena 400,-/rok, 
vedoucí Jana Mašková

• Přírodovědný pro děti od 6 let, zahájení podle zájmu cena 400,-/rok, 
vedoucí Jana Mašková 

• Slavíček pro děti od 3 let, každý čtvrtek od 15:30 cena 400,-/rok, vedou-
cí Jana Mašková

• Sportovní pro děti od 3 do 8 let, každý pátek od 16:00 cena 400,-/rok, 
vedoucí Petr Hromeček

• Sportovní gymnastika pro děti od 8 let, bude upřesněno cena 800,-/rok, 
vedoucí Radek Omelka

• Tvořivý pro děti (i rodiče), každý pátek od 16:30 cena 800,-/rok, vedou-
cí Jana Mašková

• Umělecký pro děti od 6 let, každé úterý od 15:30 cena 800,-/rok, vedou-
cí Mgr. Art. Zuzana Hanáčková

• Vaření pro mlsné jazýčky pro děti od 7 let, zahájení podle zájmu cena 
1000,-/rok, vedoucí Jana Mašková

• Zumbování pro děti od 3 let, každé pondělí od 16:00 cena 400,-/rok, 
vedoucí Jitka Kavková

• Zumbastars pro děti od 8 let, každé pondělí od 17:00 cena 400,-/rok, 
vedoucí Jitka Kavková
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Březolupská knihovna
Opět na poslední chvíli, opět uzávěrka „našeho drbníku“, jak já říkám Březolupské-

mu zpravodaji, a  opět přemýšlím, co napsat. Sedím v  knihovně, dveře mám otevřené 
do parku a pozoruji, jak se listí ze stromů snáší k zemi, sluníčko ještě prohřívá lavičku, 
umístěnou kousek od knihovny, paprsky dopadají na čerstvě posečenou trávu. Za měsíc 
už bude listí hýřit barvami podzimu, na stromech ho bude ubývat a  sluneční paprsky 
pomalu zeslábnou. Dny se zkrátí a večery prodlouží, a my se budeme ohřívat u kamen 
a krbů, budeme si povídat s dětmi anebo si vezmeme knížku, uvaříme si čaj a necháme 
se unášet příběhem…

Morgan Matsonová: Amy a Roger na cestě
Amy se na léto dvakrát netěší. Její máma se rozhodla přestěhovat na druhý konec země 

a Amy má teď za úkol dovézt její auto z Kalifornie do Connecticutu. Problém je, že od té 
doby, co její otec zemřel při autonehodě, se Amy není schopná posadit za volant. Děsí ji to. 
V tu chvíli přichází na scénu Roger, prý starý přítel rodiny, který má také v plánu roadtrip 
přes půlku Států. Nejkratší možná trasa je naplánovaná, tak stačí vyrazit. Proč to ale nevzít 
zábavnější cestou? Udělat si pár zajížděk rodičům na truc a poznat Ameriku? Pomůže to 
oběma, aby se vyrovnali sami se sebou a zacelili bolavé rány?

Hakan Nesser: Hlavolam
Za slunečného srpnového dne je z vězení propuštěn dlouho vězněný muž. V jednom 

z deštivých dubnových dnů najdou hrající si děti jeho mrtvolu. Byl zabit, protože si někdo 
myslel, že nebyl potrestán dostatečně? Nebo se ten někdo bál jeho pomsty? Vždyť údajný 
dvojnásobný vrah se ke svým činům nikdy nepřiznal a vždy trval na své nevinně…

Komisaře Van Veeterena přepadne strašné podezření: nemluvil nakonec zavražděný 
pravdu a není tedy skutečný vrah stále na svobodě?

Martin Walker: Přeplněný hrob
Další detektivní román s policistou Brunem nás zavede do malebné krajiny francouz-

ského jihozápadu a městečka St Denis. Tentokrát spustí lavinu nepředvídatelných událostí 
jeden archeologický objev – nalezené tělo je však staré pár desítek let. Je možné, že tato 
vražda souvisí s militantními ochránci zvířat, kteří protestují proti produkci tradiční fran-
couzské pochoutky foie gras? Vzápětí je Bruno vtažen do nebezpečné hry, jejímž cílem je 
odhalit spící teroristickou buňku organizace ETA...

Beáta Matyášová: Lucie v pozici stromu
Lucii v životě dlouho všechno vychází. Šťastně se zamiluje a brzy provdá za muže svých 

snů. Společně postaví dům v sousedství jejich rodičů a pak se konečně rozhodnou mít dítě. 
Jenže to je první věc, ve které se Lucii nedaří. A když si její muž Robin navíc najde milenku, 
je s jejich manželstvím konec. Jak se Lucie vyrovná s tím, že je v pětatřiceti letech bezdětná 
a rozvedená?
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Jak to Bůh může dovolit?
Od roku 2011 připravoval pro Vás za Římskokatolickou farnost Březolupy do tohoto pe-

riodika různé zprávy a zamyšlení P. Josef Říha. Po pěti letech ho otec arcibiskup Jan Graub-
ner poslal do Uherského Hradiště. Stal se tam nejen farářem, ale také děkanem jednoho 
z  největších děkanátů Olomoucké arcidiecéze. Děkuji mu za jeho službu v  Březolupech 
a slibuji, že se budu ze všech sil snažit na jeho dílo navázat.

Jaké téma vybrat pro začátek? Palčivé a aktuální. Odvěký souboj mezi dobrem a zlem 
je přece starý jako lidstvo samo. Stejně se týkal našich předků, jako se nyní týká nás sa-
motných.  Datum posledního dne druhého zářijového týdne jako by přímo vybízelo ke 
krátkému zastavení.

V neděli 11. září totiž uplynulo již patnáct let od série koordinovaných teroristických 
útoků na Spojené státy americké, při nichž vyhaslo na tři tisíce lidských životů a také se zří-
cením dvou mrakodrapů Světového obchodního centra zřejmě navždy změnilo panoráma 
ostrova Manhattan.

Při vzpomínce na tyto tragické okamžiky opět nejednou zazněla otázka: „Kde byl 
v těchto chvílích Bůh?“ Nebo otázka podobně znějící: „Kdyby byl Bůh, mohl by něco tako-
vého dovolit?“

Vlastimil Vondruška: Fiorella a záhada mrtvého netopýra
Další příběh Fiorelly, dcery dvorního alchymisty Giovanniho da Ponte. Na Pražském 

hradě byl zabit mistr Guldram z Oybinu. U jeho těla se nalezl mrtvý netopýr, a proto se 
o případ začne zajímat inkvizice. V ohrožení jsou všichni alchymisté. Rychtář Přibík zatím 
vyšetřuje jinou vraždu, která se stala ve městě, ale záhy se ukáže, že oba zločiny spolu sou-
visejí. Nakonec Fiorella vraha odhalí, ale problém je, jak ho usvědčit.

Shannon Haleová: Pohádková kniha legend
Na Den odkazu se všichni studenti Ever Aft er High podepisují do Pohádkové knihy 

legend a zavazují se tak k tomu, že naplní své osudy a stanou se tak další generací Sněhurek, 
princů Charmingů a Zlých královen. Všichni věří, že odmítnutí podpisu znamená, že nejen 
student, ale i celá jeho pohádka zmizí....Puf!!!

Katja Reiderová: Klára, zloděj bonbónů a já
Detektivní kancelář pro hledání ztracených bačkor? Jankova nová kamarádka má nejen 

komické jméno, ale i hodně ztřeštěné nápady! Když ale začne vyšetřovat opravdový zločin, 
Janek neváhá a přidá se. Jejich pátrání však neznamená spoustu legrace a dobrodružství, ale 
také skutečné nebezpečí.

V knihovně je spousta zajímavých knížek, stačí jen přijít a vybrat si. 
Knihovna je otevřena vždy v úterý a v pátek od 15:00 do 18:00 hodin. 
Těším se na Vaši návštěvu. 

Olga Rosíková
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Některé otázky překračují horizont našeho poznání. Přesto však není možné zůstat stát 
na místě a je potřeba alespoň se pokusit vydat vstříc přijatelné odpovědi.

Existenci zla ve světě nemůžeme popřít. Dokonce si sami musíme přiznat, že některé zlo 
je přítomno v našem životě či v životě našich nejbližších díky nám samotným (byť většinou 
jde jen o drobnosti, které si velkoryse sami odpouštíme a možná už s nimi nehodláme nic 
dělat). Kdo je tedy vinen tomu, že je na světě zlo?

Bůh je dobrý. On sám není autorem a ani se nestává záminkou k přítomnosti zla ve svě-
tě. Skutečnou a jedinou pravou příčinou existence zla ve světě je člověk, který se svobodně 
rozhoduje, zda jednat v souladu s Božím přáním nebo se vydat po vlastních cestách.

Velmi trefně toto téma řeší prezentace, kterou mi opakovaně zasílají na email v téměř 
pravidelně opakujících se intervalech přátelé. Prezentace se nazývá „U HOLIČE“.

Jeden muž, stejně jako každý jiný měsíc, šel k holiči. Začali spolu hovořit o různých 
věcech. A najednou hovořili o Bohu.

Holič řekl:
„Víte, já nevěřím, že Bůh existuje.“
„Proč si to myslíte?“, zeptal se klient.
„Je to velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych se přesvědčil, že Bůh není. Kdyby byl 

Bůh, myslíte, že by bylo tolik nemocných? Existovaly by opuštěné děti? Kdyby byl Bůh, 
nebylo by bolesti, utrpení. Prostě – nemůžu si představit Boha, který tohle všechno dovolí.“

Klient se zamyslel, chtěl něco říct, ale pak rezignoval. Nechtěl vyvolat nepotřebnou dis-
kuzi. Když holič dostříhal, klient zaplatil a odešel. A v tom momentě uviděl na ulici člověka 
s dlouhými, zanedbanými vousy i vlasy. Vypadalo to, že již delší dobu jeho vlasy i vousy 
neviděly holiče. Byl zanedbaný a špinavý. Tehdy se klient vrátil a řekl:

„Víte co? Holiči neexistují!“
„Velmi směšné. Jak to ne-

existují?“, zeptal se holič. „Já 
jsem jedním z nich!“

„Ne!“, odporoval klient. 
„Holiči neexistují. Kdyby 
existovali, nebylo by tolik lidí 
s dlouhými vlasy a vousy, jako 
ten člověk na ulici.“

„Ale nééé… Holiči exis-
tují, to jen lidé nás nehledají 
Z vlastní vůle!“

„No právě,“ řekl klient. 
„Přesně tak. Bůh existuje, to 
jen lidé ho nehledají. A dělají to z vlastní vůle. Proto je tolik utrpení a bolesti ve světě.“

Přeji sobě i Vám, aby v našich životech bylo přítomno co nejvíce dobra. A pokud už se 
přece jen někdy setkáme se zlem, ať na něj odpovíme především trpělivostí, milosrdenstvím 
a láskou.

P. Jindřich Peřina
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Březolupský chrámový sbor 
se vrátil na místo činu.
Sluníčko, moře, pláž, starobylé město a Chrámový sbor Březolupy. Zdánlivě neslučitelné, 

neuvěřitelné a přesto pravdivé. Chrámový sbor Březolupy se na den přesně v termínu od 2. do 
11. září po pěti letech vrátil na „místo činu“. Konkrétně do střední Itálie, městečka Cupra  Ma-
rittima, do kostela San Basso, aby svým zpěvem doprovázel jednu z večerních mší. Zazněly 
skladby z Medžugorské mše a Hymnus milosrdenství, který se tento rok zpívá po celém světě. 
Výhodou je latinský text a tak nám věřící rozuměli a třeba i zpívali s námi.

Po večerní mši sv. nás čekalo milé překvapení. Místní farníci nám připravili pohoštění 
a k našemu údivu bylo na stole kromě tradičních italských jídel, jako jsou pizza, smažené 
plněné olivy a cukroví připomínající domov – mřížkový a tvarohový koláč, i drobné „vánoční 
kousky“. Uvítal nás zástupce kulturní sekce místní radnice a poděkoval krásnou kyticí. Pan 
farář Paolo nás po předání darů, které jsme přivezli, překvapil předáním kopie obrazu tripty-
chu Panny Marie s Ježíškem. Tento obraz visí v kostele na oltáři a pochází z dílny benátského 
renesančního malíře z 15. století Vittore Crivelliho. Obraz převzala naše sbormistryně Míla 
Provazníková. Krásné setkání bylo zakončeno nečekaně: společným zpěvem Sboru Židů 
z Nabucca, který jsme spolu s hostiteli zpívali zpaměti. Velmi je to potěšilo a tak jsme museli 
zpívat ještě jednou.

Večer pak pokračoval procházkou ve spletitých uličkách středověké části Marana až ke 
kostelíku sv. Annunziata, který místní nadšenci sdružení ve spolku  Presepio poliscenico  nad-
šeně z vlastních zdrojů opravují. Po vstupu do polorozbořeného kostelíku na nás dýchly, i přes 
venkovní teplotu pohybující se kolem 25 st., Vánoce. Kostel s propadlou střechou ukrývá nád-
herné výjevy: od vyhnání Adama a Evy z ráje až po vzkříšení Ježíše Krista vyobrazené v jed-
notlivých 3D sekvencích katalánské školy, jež je soustředěna na využití detailu, a připomínající 
naše jesličky.  

I v dalších dnech byl program velmi pestrý a každý si mohl vybrat činnost dle svého gusta. 
A věřte, že bylo z čeho vybírat!

Písčité pláže, moře a krásné počasí lákaly k ulehnutí na lehátko, občasný mráček či slabší 
přeháňka přímo vybízely k projížďce na kole podél pobřeží či k návštěvě blízkých měste-
ček, San Benedetta del Tronto, známého svými pověstnými plážemi a la francouzská riviéra 
a trhy, nebo Loretta – poutního místa nám blízkého z minulé návštěvy Itálie. Komu se ne-
chtělo cestovat, mohl procházku prodloužit až na konec starobylého města a navštívit místní 
hřbitov. Pro nás velmi nezvyklý způsob uspořádání tohoto pietního místa. Dlouhé večery 
bylo možné strávit účastí na koncertech pod širým nebem v kulisách starobylého hradu Ma-
rano se středověkými paláci, tyčícího se nad Cuprou Marittimou, kdy členové sboru, kteří 
zde již jednou byli, mohli nostalgicky zavzpomínat na svoji účast. Nabízela se také návštěva 
u kolegů v apartmánech a možnost zasmát se při čtení z knihy „Slovácko sa nesúdí,“ kterou 
přivezl a předčítal Ivoš Šišák. A popíjení skvělého vínečka k italským večerům také neodmy-
slitelně patří. 
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Někteří z nás se vydali i do vnitrozemí do pohoří Sibylle, kde potkávali stopy po ne-
dávném zemětřesení. Uzavřené silnice, objížďky, stavění táborů, kontejnery a mezinárodní 
pomoc.

Krásným ukončením pobytu byl páteční společný výlet. První zastávkou na naší cestě 
bylo středověké město Offi  da. Starobylé město na vrcholcích hor známé krásou paličkováné 
krajky, přivezené do těchto končin z Číny, a provoněné místním vínem, které jsme měli 
možnost ochutnat a nakoupit, nás samozřejmě okouzlilo. Při prohlídce a vyprávění paní 
průvodkyně nás v klikatých uličkách obestřelo tajemství tajuplných rituálů prováděných 
nejenom kdysi dávno, ale i dnes, během místního několikadenního karnevalu. Množství 
historických památek a nádherný výhled jen umocnily překrásný zážitek.  

Další zastávkou bylo renesanční městečko Ascoli Piceno. V kryptě místního kostela 
zasvěceného patronu zemětřesení svatému Emidiovi nás náš spontánní pěvecký projev za-
chránil před uzamčením v kostele. Nebýt zpěvu linoucího se z podzemí, správce kostela by 
zamkl vchody ve stanovený čas a my bychom měli o jeden nezapomenutelný zážitek víc. 
V údivu nad krásou místa jsme zapomněli sledovat čas!

Den jsme zakončili návštěvou rodinné fi rmy zabývající se výrobou olivového oleje a vý-
robků z něj, např. paštiky, kosmetiky, čokolády apod.

Opálení, plní zážitků a nového elánu se těšíme na setkání s vámi, našimi posluchači, 
při dalších mších a koncertech v naší obci. Je nám spolu dobře a rádi přivítáme nové členy. 
Přijďte mezi nás.

Za Chrámový sbor Březolupy Marie Hubáčková a Míla Provazníková
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Socha Sv. Jana Nepomuckého 
v Březolupech
1. Úvod
Socha svatého Jana Nepomuckého patří mezi tři objekty v obci Březolupy, které jsou ne-

movitými kulturními památkami. Dalšími jsou budovy zámku a tzv. „Podzámčí“ (bývalé sýp-
ky). Socha má Ministerstvem kultury ČR přiděleno rejstříkové číslo ÚSKP MK 10173/7-8609 
a veškeré její opravy podléhají schválení Národním památkovým ústavem. 

2. Historie sochy
Tato významná hmotná památka je v současné době umístěna na parcele č. 234/3 v k.ú. 

Březolupy (v místě dětského hřiště u mostu přes Březnici), ale v minulosti tomu tak vždycky 
nebylo.

V době svého vzniku, tj. roce 1727 (dva roky před kanonizací tohoto světce), byla socha 
umístěna mezi silnicí a potokem Březnicí na tehdejším konci vesnice. V dnešní době je toto 
místo v zahradě rodinného domu č. p. 288 v části obce Zápolí a je přibližně 480 m západním 
směrem od současného umístění sochy. V době jejího osazení zde byla obecní louka a v blíz-
kém okolí nestály ještě žádné domy. Všechny tyto skutečnosti je možné zjistit při pohledu na 
mapu Stabilního katastru obce z roku 1828, kde je socha, stejně jako všechny obdobné sakrální 
objekty, zachycena. 

Sochy tohoto světce (původním jménem Jan z Pomuku) byly umísťovány u vodotečí jako 
vzpomínka na jeho mučednickou smrt, která nastala podle původního podání utopením ve 
Vltavě. Podle průzkumu ostatků tohoto světce antropology však jeho smrt nastala pravděpodob-
ně následkem mučení, ještě před svržením jeho těla do řeky. V dřívějších dobách se věřící i ně-
kolikrát ročně scházeli u soch či obrazů připomínajících různé světce. V případě sv. Jana to bylo 
v oblasti Uherskohradišťska v předvečer svátku sv. Jana, tj. dříve 16. května, později 24. června.

Autorem sochy v Březolupech je s největší pravděpodobností brněnský barokní sochař An-
ton Riga, který byl pro region Slovácka klíčovou sochařskou osobností této doby. O této sku-
tečnosti svědčí nalezená písemnost při pozůstalosti baronky Marie Františky Forgáčové, roz. 
Ullesdorfové z Němčího, která vytvoření sochy zadala a fi nancovala. Na přední straně podstav-
ce sochy je kolem oválu (původně pravděpodobně erbu rodu Forgáčů) latinský nápis: „MARIA 
BARONISSA A FORGACZ DIVO IOANNI CONSTRVXIT“, tj. ve volném překladu: Marie 
baronka Forgáčová božského Jana sestrojila. 

Na zadní straně byl dodatečně vytesán letopočet 1867, tj. rok přesunu sochy na její součas-
né místo, kdy vlastnil panství Březolupy rod Logothetti. Důvodem této změny bylo již nevyho-
vující místo a zřejmě také potřeba obce zřídit na této pastvině ovocný sad a sochu přesunout na 
důstojnější místo blíže středu vesnice. 

Pro výše uvedenou část svého historického povídání jsem čerpal informace i z materiálů, 
které zpracovala Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. ze Zlámance, absolventka oboru Teorie a ději-
ny výtvarných umění Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
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2. Restaurování kulturní památky
Předchozí restaurátorský zásah (rekonzervace) proběhl roku 2001. Následně byl v únoru 

2007 zpracován MgA. Veronikou Medkovou restaurátorský záměr již většího rozsahu. Po ně-
kolikaletém odkladu bylo rozhodnuto o provedení prací a akce byla zařazena do plánu na rok 
2016. Současně se obec úspěšně pokusila o získání dotace na tyto práce z fondu Ministerstva 
Kultury České republiky „Podpora obnovy kul-
turních památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností“. Dotace byla schválena ve výši 
95 tisíc Kč, tj. 82% z celkové ceny díla 115,6 tis. Kč. 

Zakázku prováděl akademický sochař a  re-
staurátor Mgr. Martin Slovák z Veselí nad Mora-
vou. Práce byly zahájeny dne 20. 6. 2016 odvozem 
sochy do ateliéru zhotovitele v Javorníku v Bílých 
Karpatech. A tak se stalo, že po 290 letech opustila 
socha, byť jen dočasně, Březolupy. Po provedení 
nezbytných prací byla dne 8. 9. 2016 instalována 
na restaurovaný podstavec, na své obvyklé místo. 

Součástí zakázky bylo vytvoření rekonstrukce 
kovového kříže a korpusu Krista. Kříž měl světec 
podle odborných studií vždy u sebe a možná si 
někteří starší občané Březolup budou ještě so-
chu pamatovat i  s původním křížem. Dále byla 
po několika letech zpětně osazena svatozář, kte-
rá se uchovala původní a byla pouze pozlacena. 
Ostatní práce laická veřejnost pravděpodobně 
nepozná. Například šlo o čištění sochy od mechů 
a ne úplně odborně provedených prací při restau-
rování z roku 1996, konsolidace sochy speciálním 
roztokem a  další speciální restaurátorské práce. 
Odborné činnosti byly prováděny pod dohledem 
Mgr. Anny Grossové z Národního památkového 
ústavu v Kroměříži a Ing. arch. Radky Borunské 
z Městského úřadu Uherské Hradiště. 

4. Závěr
Po ukončení restaurování je již socha od 

8. září 2016 opět na svém „původním“ místě, tj. 
v blízkosti potoka a zároveň návsi, kde je možné 
si jednu z mála původních historických památek 
naší vesnice opět prohlédnout. 

Ing. Radek Berecka, 
kronikář obce Březolupy
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Zapomenutý hrdina 
František Kovář: II. část
V  dnešním zpravodaji zveřejňujeme druhou část práce, kterou zpracoval, jako stře-

doškolskou odbornou činnost student Gymnázia v Uherském Hradišti, Šimon Přecechtěl 
z Halenkovic.

1. Zatýkání v Březolupech
Mezitím se v Březolupech rozhodlo, že si Pospíšila vezme domů Kovář a nikomu nic ne-

řekne. MUDr. Václavík byl v rozpacích, ale souhlasil a řekl, že kdyby se mělo cokoliv přihodit, 
musí stát při sobě. Kovář tedy vedl Pospíšila v horečkách z šoku po zranění domů (šok se 
dostavil až po opadnutí hladiny adrenalinu). Vše se ale zkomplikovalo tím, že informaci o zra-
něném parašutistovi měla jedna ze sestřiček říct svojí sestřence. Muž její sestřenky to však 
slyšel a jako sympatizant okamžitě volal oddělení gestapa ve Zlíně. Jednak měli zřejmě hlášení 
z Brna a jednak od občana. Bylo to tedy jasné. Pospíšil je v Březolupech. Gestapo však nechtě-
lo dělat ukvapené závěry a chtěli se ujistit, že půjde všechno podle plánu a Pospíšila chytnou.

Kovářovi se podařilo Pospíšila dostat na půdu, aniž by si toho všiml kdokoliv z rodiny. 
Ještě u večeře však musel Kovář ujistit svoji rodinu o tom, že se nic neděje. Jeho manželka 
Anna totiž říkala, že slyší, jako kdyby někdo chodil po půdě. Kovář vždy odsekl, aby to ne-
řešila, že tam nikdo není a že před chvílí na půdě sám byl.

Již 3. nebo 4. května prohledávaly jednotky německých vojáků les poblíž Březolup. Když 
se objevily na kraji lesa, vznikl ve vsi poprask a každý se snažil zjistit, co se děje. Václavík 
věděl, že je zle, stejně tak jako Pospíšil, proto Pospíšil požádal, aby jej Václavík ve svém au-
tomobilu odvezl do Brna, že je mu už lépe. Václavík souhlasil a jeho šofér je vzal do Brna. 
Vše proběhlo ovšem bez vědomí Kováře. Ten se to dozvěděl až ve večerních hodinách, když 
na půdě nikoho nenašel.

Kovář musel zřejmě vědět, proč jsou vojáci v lese. Pořád ale doufal, že o něm nikdo neví 
a vojáci prostě hledají Pospíšila. To vše muselo opadnout ve večerních hodinách, kdy se 
roznesla zpráva o tom, že byla celá ves kompletně obklíčena a cesta z Březolup je uzavřena 
v obou směrech. V tu chvíli se začalo rozkřikovat, že tu určitě byl ten parašutista, který 
utekl ze Zlína. O Pospíšilovi se vědělo i na veřejnosti, protože velitel oddělení Ziegler ve 
Zlíně měl projev, kde pochválil za udání Jana Chvátala a za dopadení dva četníky. Bylo tedy 
jasno. Podle výpovědi Libuše Postavové bylo dokonce na Františku Kovářovi vidět, že je se 
svým osudem smířen. V ten večer totiž podle jejich slov nešel spát tak jako normálně, ale 
do pozdních večerních hodin seděl v kuchyni a popíjel kávu. Proto ho taky nepřekvapilo, co 
následovalo. To ovšem nemohl říct zbytek rodiny.

Libuše Postavová také uvedla, že František Kovář měl jet 3. května na pohřeb svému ka-
marádovi, kterého umučilo gestapo v Olomouci. On ale řekl, že nepojede, protože má moc 
práce s okutím vozu. Jednoduše nechtěl v této situaci odejít daleko od svého domu a od Po-
spíšila. Když se jeho manželka Anna Kovářová vrátila z pohřbu, pronesla: „Františku, hlav-
ně se do něčeho takového nezaplétej, prosím. Kdybys jenom viděl, jak nebožtík vypadal.“
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Třeba i tato věta se prohnala hlavou Kovářovi, když v brzkých ranních hodinách (okolo 
4. hodiny ranní) uslyšel bušení na dveře. Bylo to tady. Dům číslo 42, tak, jak bylo uvedeno. 
Všichni v domě se s hrůzou probudili, ale nikdo nebyl schopný cokoli udělat. Kovář již byl 
částečně připraven k tomu, aby jej odvedli. Bouchání se stupňovalo. Pak došlo k tomu, že 
komisař začal řvát: „Kováři, vydej nám Pospíšila! Slyšíš? Vydej nám Pospíšila nebo vyrazí-
me dveře!“ Jak bylo řečeno, tak se taky stalo. Dveře se rozrazily a do domu vběhlo několik 
četníků a komisařů gestapa ze Zlína. Okamžitě vzali Kováře ke zdi. Jeho učně a synovce 
v  jedné osobě Jaroslava donutili kleknout si na kolena a hlavu dát pod pohovku, aby se 
oba muži nemohli kontaktovat očima. Komisař gestapa si nebral servítky, nařídil celý dům 
otočit vzhůru nohama a neustále, tak jak již bylo u gestapa a podobných organizací zvykem, 
tlačil na Kováře a přímo křičel: „Kde je Pospíšil? No tak, kde ho máš? Kde je?“ František Ko-
vář se ale nenechal rozhodit a i v této situaci si zachoval chladnou hlavu a s odvahou pořád 
dokola opakoval: „Jediný Pospíšil, kterého znám, je z Bílovic a s tím jsem se už dlouho ne-
viděl.“ Komisař byl ještě víc vzteky bez sebe, když uslyšel, že v domě nikdo není. Nedokázal 
to pochopit. Tak se nátlak stupňoval. Ovšem jen do doby než přišel jeden z četníků z půdy 
a donesl mu zkrvavený obvaz. Jen toto vyčarovalo komisaři úsměv na rtech a stačilo k tomu, 
aby byli odvedeni František Kovář, jeho synovec Jaroslav a pan Vyorálek (tchán prof. Nigrí-
na) na stanici Zlínského gestapa.

2. Váš muž je nepřítel Říše
Rodinou to vyloženě otřáslo. V Březolupech nebylo moc lidí, kteří se s rodinou Kovářů 

chtěli nyní vybavovat. Nebylo to z důvodu, že by jimi někdo pohrdal, ale z toho, že se všichni 
báli gestapa a rozhodně se nikdo nechtěl zaplést do problémů. Svízelná situace to však byla 
i z pohledu fi nancí. Kovárna nyní zůstala opuštěna, protože kovář i učeň byli vzati do vazby. 
Otec Františka Kováře již nežil, proto se neměl prostě o kovárnu kdo starat. Matka dvou 
dívek zůstala sama i na práci na poli. Na tuto situaci nebyl nikdo připraven.

Po 14 dnech však začalo svítat na lepší časy. Domů se vrátil z vazby již sedmdesátiletý 
Vyorálek a učeň Jaroslav. František Kovář takové štěstí neměl. Byl převezen do Brna do 
Kounicových kolejí, kde nyní, po uzavření vysokých škol, sídlilo gestapo. Paní Anna Ko-
vářová jej jela navštívit třikrát. Dvakrát jí odmítli přístup ke svému muži, až napotřetí se 
vyšetřující smilovali, protože to bylo asi naposledy, co se měli vidět. Když ji při předchozích 
pokusech odmítli, řekli jí: „Nesmíte vidět Vašeho muže, má totiž zakázané návštěvy. Nyní 
je nepřítelem Říše.“ Poslední šancí byla sestřenice Františka Kováře, která v Brně bydlela 
a mluvila i obstojně německy. Šla se tedy vyptat na nejvyšší velení v Brně, co se to vlastně 
děje s Kovářem. Tam jí bylo sděleno v podstatě to samé. Je to nepřítel Říše a je pod nejvyš-
ším stupněm kontroly. Také jí řekli jednu jízlivou poznámku, která ji ujistila, že do konce 
války vězněm zůstane a soud s ním proveden nebude.

Podle výpovědi Rudolfa Königa byl v ty dny Hugo Römer velice neklidný, protože jim 
nevyšla akce, která měla jít jako po másle. Vše bylo naplánováno. König se však s Kovářem 
nikdy neviděl, měl totiž na starosti Zapletalův dohled. Podle sestřenice Františka Kováře 
nemělo dojít ani k soudu. Když si tedy člověk spojí tyto záznamy, dojde mu, že František 
Kovář byl držen v Brně pár dní, možná i týdnů. Co se dělo v Kounicových kolejích je těžko 
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zjistitelné. Zde se člověk nemůže opřít ani o výpovědi konfi dentů, jako byl König, protože 
si po válce chtěli zachránit život. Dost možná byl Kovář mučen a určitě byl dlouhosáhle 
vyslýchán. Jedno je však jisté, a to, že nikoho neprozradil. Tak jak slíbil doktoru Václavíko-
vi, tak také učinil. Po tomto procesu byl bez soudu nebo jakéhokoliv prošetření poslán na 
transport do koncentračního táboru v Osvětimi. Důkaz je pro to jasný. V příloze je snímek 
jména, bydliště, data narození a úmrtí Františka Kováře z tzv. Knihy smrti z Auschwitzu 
(Sterbebücher von Auschwitz).

Jak je již okázale jasné, tak František Kovář zemřel v koncentračním táboře. Bylo to dne 
12. 10. 1942. O několik dní později přišla zpráva i Anně Kovářové. Ta se musela smířit s tím, 
že na vše zůstala sama, protože chvíli po odvedení Františka Kováře zemřela i jeho mamin-
ka. Když měla horečky, údajně pořád opakovala: „To ta Anglie, ach to ta Anglie tě vzala.“ 

Po II. světové válce však jeho čin nebyl zapomenut a navzdory tomu, že gestapo po něm 
nenechalo žádné záznamy, objevilo se jméno František Kovář ve výpovědích u tzv. Mimo-
řádných lidových soudů. Díky tomu se jeho hrdinský čin přešetřil a dne 15. prosince 1945 
mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 „in memoriam“ generálem Svobodou. 
Po tomto vyznamenání přišlo ještě jedno: Vyznamenání Druhého národního odboje. Obě 
vyznamenání však manželka Anna nerada viděla, protože kvůli hrdinství přišla o muže.

3. Osud Pospíšila po útěku
Po dopravení do Brna díky Václavíkovi se Pospíšil vydává na adresu Čoupkových pří-

buzných a doufá, že tam budou alespoň Čoupkovi příbuzní, nebo že dům nebude přinej-
menším hlídán vojáky. Opak byl pravdou. Celý dům byl obklíčen příslušníky četnictva a SS. 
Už tento fakt nasvědčoval tomu, že vše jde velmi z kopce a jeho kamarádi začali mluvit. 
Když se tedy nemohl dostat do domu, chtěl se dostat alespoň k přilehlému stavení, kde 
ukryli peníze, které dostali v Anglii (asi 300.000 RM). Ani to se mu však nepovedlo, pro-
tože jej po cestě zastavil četník a  jeden příslušník SS. Chtěli po něm legitimaci. Pospíšil 
tedy vytáhnul legitimaci a po předání začal utíkat. Okamžitě začala přestřelka. Jelikož nebyl 
Pospíšil ještě čerstvě po zranění plně zotaven, tak se celkem zřetelně po pár metrech běhu 
začala u něho projevovat bolest v noze (v hýždi). To si jeden ze zúčastněných vysvětlil tak, 
že jej zasáhl, a to také uvedl na služebně gestapa v Brně. Proto vznikla fáma o postřelení 
Pospíšila v Brně.

Pospíšil tedy po zdařilém útěku, při kterém postřelil občana, jenž jej chtěl zadržet, hle-
dal východisko ze situace. Cesta ho vedla zpět do Březolup. Zde vyhledal opět Václavíka. 
Dozvěděl se, co vše se událo, a proto v rámci bezpečnosti poprosil jen o peníze a odjel. Po 
této etapě se František Pospíšil schovával nejprve chvíli v Dalešicích, a poté se zapojil do od-
bojových skupin v Telči a hlavně na Táborsku, kde dostal i své krycí jméno Franta Nebeský.

Zprvu si na Táborsku musel získat důvěru místních odbojářů, kteří byli většinou z řad 
KSČ. Pospíšil ale vždy říkal, že je voják a oddaný vlastenec, a proto není v Protektorátu od 
toho, aby řešil politiku. Jenže chvíli poté co odjel, se gestapo pustilo i do táborského odboje. 
Díky praktikám gestapa se spis s výpověďmi pořád rozrůstal a jedno jméno už hrálo moc 
velkou roli. Pořád jenom Franta Nebeský. Na tuto stopu byl pověřen kriminální asistent 
Nachtmann. Nutno podotknout, že jeden z nejlepších.
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Pospíšil se mezitím ukrýval u vzdálených příbuzných v Brně. Po řadě stop se v jejich 
obuvnickém krámku objevil pan Nachtmann. Představil se jako poručík Šulc a řekl, že hle-
dá Pospíšila, protože je tu další anglický parašutista a chce s ním mluvit. Adamcová zprvu 
zapírala, ale po vyřčení hesla z Tábora (dozvěděl se jej z výslechů) se zašla zeptat Pospíšila 
v kumbále a ten heslo potvrdil. Domluvili tedy sraz s parašutistou, kterým byl konfi dent 
Karel Čurda. Pospíšil byl nadšený, že našel starého známého a bezmezně mu věřil. Tak se 
nechal vlákat do Prahy, kde se měl sejít s další odbojovou skupinou. Místo ní ho však čekali 
v pasáži Letka agenti gestapa.

Zbytek osudu Pospíšila byl ponurý, leč pořád hrdinný. Nikdy se nestal konfi dentem 
a uznal vinu jedině, když ho udal již někdo jiný. Z dopisů domů lze usoudit, že do své smr-
ti se nevyrovnal se zradou Karla Čurdy. Přes obrovskou snahu brněnského gestapa jej šéf 
referátu Willi Leimer, nechával pořád na Pankráci nebo, v posledních dnech, v Terezíně. 
Zřejmě tak chtěl maskovat neúspěch při přemlouvání ke spolupráci s Pospíšilem. Avšak na 
stáži v Praze se s ním přece jen setkal i König, který vypovídal: „Pospíšil na mne působil 
dojmem, že pracuje jako konfi dent. Nic kontrétního jsem však nevěděl.“ König si to myslel 
kvůli tomu, že Pospíšila nechtěli vydat do Brna. Nicméně, v rozhovoru s Königem došlo 
i na „věc peněz“, které byly ukryty v Brně. König se ho tedy zeptal, kam je schoval, a Pospíšil 
pohotově odpovídal, že on je nevzal a ani se k nim nedostal. Doteď není známo, kam vlastně 
zmizelo 300.000 RM, které nenašlo ani gestapo ani parašutisté. Pospíšil umírá zřejmě 28. 
10. 1944 a poslední slova měla být v tomto znění: „Ať žije Československá republika!“ Zní 
to však až moc idylicky. František Pospíšil byl tedy člověk pevný a neoblomný až do posled-
ních chvil, tak jako František Kovář.

4. Závěr
Příběh, který je zde popsán, mi po dokončení mé práce přijde až jako neskutečný. Přesto 

je takových příběhů plno, ale končí v již zmiňovaném propadlišti dějin. Myslím si, že otáz-
ky, na které jsem v úvodu chtěl odpovědět, zodpovězeny byly, ale zároveň vyvstalo mnoho 
nových. Právě těmito bych se chtěl zabývat v mém dalším bádání. Kdo byl komisař zatýka-
jící Kováře? Údajně zlínský konfi dent, který snad doznal své činy u Mimořádných lidových 
soudů. Jaký byl osud Kováře v Osvětimi? Proč jej gestapo bez soudu odeslalo na transport? 
To vše ve mně pořád vyvolává spoustu emocí.

Největší stopu ve mně zanechal však jiný fakt. A to ten, že Kovář za své hrdinství za-
platil cenu nejvyšší, ale nikdo to po sedmdesáti letech již nevěděl. Tento fakt mne hnal dál. 
Vždy, když jsem nad svojí prací začal pochybovat, protože bylo málo podkladů a práce se 
nemohla pohnout z místa, jsem si vzpomněl na to, proč to vlastně dělám. Mnohokrát mě 
lákala myšlenka změnit téma své práce a zabývat se skupinou Bivouac, protože už to udělal 
někdo předtím, tudíž se vše dalo dohledat. Ovšem to by nemělo zvláštní význam. Byl bych 
jen jedním z řady těch, kteří říkají věci, které již byly vyřčeny. Tato práce přichází s něčím 
novým, co ještě nikdo nezpracoval. Krom osudů Františka Pospíšila, které již popsal pan 
Mgr. Václav Krůta ve svých publikacích. A to je také hlavním údělem bádání.

Abych citoval pana Krůtu: „Postava Františka Kováře je velmi zajímavá a dozajista ne-
právem opomíjená.“ Kdybych měl popsat všechno mé zmatení do doby, než jsem potkal 
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pana Václava Krůtu, nemohl bych. Jen díky němu a jeho bádání ve věci Františka Pospíšila 
se mi otevřely oči. Všechny zdroje, které jsem měl k dispozici, dokonce i výpověď Königa, 
uváděly, že byl Pospíšil postřelen v Brně. Uváděly to však chybně. 

Osudy Františka Kováře a Františka Pospíšila byly neskutečně zajímavým tématem, kte-
ré mi přineslo opravdu mnoho nových poznatků, zážitků, zkušeností, ale změnilo také můj 
pohled na historii samotnou. Vždy jsem si ji představoval jako fakta, která se vědí. To už 
neplatí. Neboť historie je velmi kontroverzní.

Zpracoval: Šimon Přecechtěl, Halenkovice 721, roku 2016

Závěrečné slovo kronikáře obce
Za Obec Březolupy ještě jednou děkuji za vyhledání informací a zpracování tohoto té-

matu z našich dějin. Na základě přání potomků Františka Kováře budu navrhovat na zastu-
pitelstvu obce Březolupy schválení výroby a osazení pamětní desky na počest tohoto našeho 
hrdinného rodáka.

Ing. Radek Berecka, kronikář obce

František Kovář v Knize smrti v Auschwitzu Vyznamenání s certifi kátem
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16. ročník turnaje mariášnické ligy 
„Za Moravú“
Letošní ročník proběhl za účasti hráčů z Uh. Hradiště, Topolné, Otrokovic, Nedachle-

bic, Svárova, Uh. Brodu, Kelníků, Žlutav a Slavičína, který se i v tomto roce proslavil největší 
účastí hráčů. Při tak velké konkurenci obsadil náš hráč Zdenek Andrýsek čtvrté místo, což 
jej vyneslo i při konečném pořadí turnaje na třetí příčku. To je zatím největší úspěch člena 
našeho družstva. Poslední kolo turnaje se uskutečnilo v naší obci Březolupy dne 20. března 
2016 v Restauraci U zámku. 

Turnaje v trojkovém mariáši se v letošním ročníku zúčastnilo celkem 75 hráčů. 
O kvalitní ceny, které obohatily především závěrečné kolo turnaje, se zasloužili místní 

podnikatelé a nemalou měrou byl i fi nanční příspěvek Obecního úřadu Březolupy pro za-
jištění celkových nákladů turnaje. 

Poděkování patří i organizátorům závěrečného kola turnaje, které bylo velmi kladně 
hodnoceno všemi účastníky jako nejlepší.

Děkujeme všem sponzorům a příznivcům mariáše za projevenou přízeň.
Ing. Josef Hanáček
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Březolupská voříškiáda
V sobotu 18. června 2016 uspořádali kynologové v areálu kynologického cvičiště výsta-

vu voříšků a psů bez průkazu původu. Celkem se zúčastnilo 29 psů  v kategoriích junior, 
malá fena, velká fena, malý pes, velký pes a  veterán. Nejvzdálenější soutěžící přijel z Ostra-
vy a nejstarším soutěžícím byl šestnáctiletý voříšek z Brna.

Naše pozvání přijala a nelehkého úkolu rozhodčí se ujala paní Mgr. Jana Javora z vete-
rinární kliniky AAnimalcare ve Zlíně. Paní rozhodčí u každého psíčka posuzovala celkový 
vzhled, výraz a povahu, postavu, úhlení končetin, typ srsti, tvar hlavy, stav zubů, barvu a typ 
očí a řadu jiných kritérií. Rozhodování o pořadí však nebylo v žádné kategorii jednoduché, 
právě pro různorodost vystavovaných chlupáčů. 

Absolutním vítězem výstavy se stal junior ANGEE s Eliškou Navrátilovou.

Za náš „domácí tým“ soutěžili: Eliška Urbanová a Barnabáš, Nikolka Cholastová a Jenny, 
Renata Poláková a Lela, Petr Polák a Ben, Vojtěch Dratva a Gabča.

Po výstavě následovaly soutěže jako „O největší kukadla“, „Dítě a pes“, „Železný voříšek“, 
„O největšího chlupáče“ a „Psí talent“.  Největší zájem byl o soutěž Železný voříšek, kde 
startovalo 19 sportovců, kteří se utkali na slalomu, kladině, tunelu, skokových překážkách 
a ve štěkání na povel. 

Pro vítěze výstavy i soutěží a také pro nevítězné týmy bylo připraveno mnoho pěkných 
cen. Nikdo neodjel s prázdnou. Opékání špekáčků a dobrý pocit z vydařené akce zakončily 
toto příjemné červnové odpoledne 

Děkujeme sponzorům letošní Březolupské voříškiády. Byli to: Veterinární klinika AA-
nimalcare Zlín, Veterinární ordinace AAnimalcare Malenovice, Obec Březolupy, ROYAL 
CANIN.

Za Kynologický klub Březolupy Sylva Vavrušová
http://kynologove-brezolupy.wz.cz/
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Zahrádkář
Vrcholí sklizeň pozdních odrůd peckovin, češeme podzimní a raně zimní odrůdy jablek 

a hrušek a také se sbírají zralé ořechy. Je proto nejvhodnější čas připravit si skladovací pro-
story a přepravky na uložení sklizeného ovoce. Ještě se dosbírávají pozdní odrůdy broskvo-
ní a pozdní odrůdy slivoní, zejména odrůdy švestek a pološvestek. Očesané plody kompo-
tujeme, zavařujeme, sušíme, vyrábíme z nich povidla nebo pálenku. Již se sklízí podzimní 
a časně zimní odrůdy jablek, mezi které patří zejména DENÁR, MELODIE, ROSANA či 

2015 2016
Leden 52,6 34,25
Únor 25 81,3
Březen 32,2 18,9
Duben 17,2 58,2
Květen 45,5 39,8
Červen 19,5 65,6
Červenec 86,8 115,6
Srpen 98,8 46,3
Září 46,6
Říjen 27,2
Listopad 39,4
Prosinec 12,8

VODA …
slovo, které v posledních letech straší nejen obyvatele naší vlasti, ale celé planety. Jsou 

oblasti, kde se v posledních letech záplavy neobjevily a dnes jsou zde povodně a záplavy na 
denním pořadu. Na druhé straně je dnes nedostatek vodních srážek tam, kde dříve o vodu 
nebyla nouze. Příčin těchto rozdílů je mnoho. Není žádným tajemstvím, že za posledních 
sto let ubylo statisíce hektarů pralesů, které nejenže produkují až 40% kyslíku, který na 
Zemi vzniká, a více jak 50% všech léků pochází právě z tropických deštných pralesů, ale jsou 
taky největší zásobárnou vody, kterou zadržují, aby nevtékala do velkých řek, a tuto vodu 
drží pod kontrolou. 

Nejinak je tomu s lesy nejen u nás, ale 
v  celé Evropě. Všude ubývá lesních ploch 
a voda se nemá kde zadržovat a  tak odté-
ká do potůčků a řek místo toho, aby zůstala 
v půdě. Další příčinou je rovněž zeměděl-
ství. Velký úbytek pracovních sil je nahra-
zován stále výkonnější technikou, ale taky 
mnohonásobně těžší a tak dochází k zhut-
ňování půdy, která již vodu není schopna 
zadržet.

Rok 2015 byl v naší oblasti nejchudší na 
srážky, kdy za celý rok spadlo jen 506,7 mm 
vody. Méně spadlo jen v roce 2003 a to jen 
496,6 mm. Nejvíce naopak spadlo v  roce 
2010 a  to rovných 823 mm. Když vezmu 
průměr od roku 2010 do roku 2015 včetně, 
tak v průměru spadlo 608,2 mm za rok.

Pro přehled uvádím tabulku (srážky jsou uváděny v milimetrech, 1mm = 1 l na m2.)
Nejsušší byl měsíc listopad v roce 2011, kdy nespadla na našem katastru ani kapka, na-

opak nejvíce srážek spadlo v měsíci listopadu v roce 2000, kdy spadlo 87,3 mm.
František Bednář
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SELENA. Češou se i odrůdy RAJKA, ROZELA a RUBÍN. Začínají se sklízet i zimní odrůdy 
hrušek BLANKA, BOSKOVA LAHVICE či KONFERENCE. Spadané, nepoškozené plody 
jablek a hrušek nejlépe ihned kuchařsky zpracujeme. Sklízí se i vlašské a  lískové ořechy. 
Ořechy sušíme nejlépe v přepravkách ve slabé vrstvě na stinném a dobře větratelném místě. 
Zabráníme tím pozdějšímu zplesnivění jader. 

S podzimem nastupují ranní mlhy a  taky první mrazíky. Teplomilná zelenina začíná 
strádat. Dozrávání a růst plodů se zpomaluje. Okurky a lilky při teplotě klesající k 5°C úplně 
zastavují růst. Pokud máte ještě rajčata, je lepší je nechat dozrát doma. Papriky mohou ještě 
přirůstat, ale už nesládnou a mají nepříjemnou paprikovou až nahořklou chuť. Na jídlo již 
moc nechutnají, ale do čalamády nebo do nějaké směsi „pod maso“ jsou ještě vhodné. Vše 
by se každopádně mělo sklidit před prvním mrazíkem. Brukvovitá zelenina jako zelí, ka-
pusty, květák, tuřín, pekingské a čínské zelí a třeba i celer si naopak takové počasí „užívají“. 
Začínají přirůstat lépe jak za teplých nocí a dnů, kdy rosa zmizela s prvními paprsky ran-
ního slunce. Protože půda se k podzimu už pomaleji sléhává, měli bychom uvažovat o pří-
pravě záhonů na výsadbu česneku. Pokud máme ze srpnových výsevů nějakou zeleninu na 
přezimování, můžeme ji začít hrnkovat, popřípadě vysazovat přímo na stanoviště, jsou to 
brokolice, saláty, kapusta, květák…

Podzim je ideální pro zakládání trávníků. Trávníky stále ještě sečeme a přihnojujeme 
podzimními hnojivy. Čistíme jezírka, protože na podzim se začíná množit odpad z  listí 
a dřevin na zahradě. Pokud zabráníme, aby se odpad ponořil až na dno jezírka, ušetříme si 
pak práci před zazimováním. Nejlépe je jezírko přikrýt sítí, aby se zabránilo znečištění. Už 
je i čas na výsadby napěstovaných dvouletek. Zde lze zmínit především macešky, sedmik-
rásky, náprstníky, zvonky prostřední nebo divizny. Můžou se už ojediněle objevovat i ranní 
mrazíky, je tedy vhodné včas přenést kbelíkové rostliny do chráněného prostoru, nebo je 
alespoň přikrýt netkanou textilií. Podzim je také vhodný pro zbudování okrasné skalky. 
Zemina si během podzimu a zimy dostatečně „sedne“. 

Zdroj: časopis Zahrádkář

Volby do Zastupitelstva Zlínského 
kraje 7. a 8. října 2016
Volby se uskuteční v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-

botu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v přízemních učebnách Základní 
školy v Březolupech čp. 134.

Volební okrsek č. 1 /voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce Bře-
zolupy/

Volební okrsek č. 2 /voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce Březolupy.
Voliči bude umožněno hlasování poté, prokáže-li svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
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6. srpna 2016 se, tentokrát na slovenské straně, uskutečnilo další společné ČESKO-SLO-
VENSKÉ setkání obcí Březolupy a Brezolupy.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  Přenosnou 
hlasovací schránku lze objednat na Obecním úřadě Březolupy, tel. 572 580 116 a v den 
voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb a to i telefonicky 572 580 138.

Zapisovatelkami okrskových volebních komisí /OVK/ jsou jmenovány:
• zapisovatelka OVK č. 1 : Martina Urbancová
• zapisovatelka OVK č. 2 : Stanislava Šebestová

Minimální počet členů OVK č. 1 byl stanoven na 7 členů (včetně zapisovatelky), 
OVK č. 2 byl stanoven na 7 členů (včetně zapisovatelky).

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, 

vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. 
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně 

u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (středa 5. 10. 2016 do 16.00 
hodin) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. 

Voličský průkaz pak opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb 
ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Případné další dotazy týkající se voleb v obci Březolupy vám rádi sdělíme:
Obecní úřad Březolupy, čp. 90, 687 13  

Martina Urbancová tel. 572 580 116, matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz 
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Možná nevíte...
Poplatek za psa na rok 2016 je splatný k 15. 10. 2016!!! Pokud jste pro letošek ještě ne-

zaplatili za svého psa nebo psy, žádáme Vás, abyste tak učinili nejpozději do data splatnosti.
Poplatek lze zaplatit i převodem z účtu: bankovní spojení  1543047379/0800    
variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu 
*  Pokud psa již nevlastníte, je nutné tuto změnu nahlásit na obecním úřadě. Můžete i telefo-

nicky na čísle 572 580 116. Poplatek bude zrušen.
*  Pokud jste si psa pořídili nově, je nutné ho přihlásit na obecním úřadě a zaplatit za něj výše 

uvedený poplatek.

Sběrný dvůr bude v zimním období (po přechodu na zimní čas) tj. od 30. 10. 2016 do 
26. 3. 2017 otevřen pouze v sobotu, a to v obvyklou dobu od 8.00 do 10.30 hodin. V přípa-
dě příznivého počasí a po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora můžete v době od 
10.30 do11.00 hodin využít k uložení odpadu také skládku či komunitní kompostoviště. Do 
přechodu na zimní čas platí otevírací doba sobota + středa. 

Beseda s dříve narozenými občany obce, kterou pořádá Sbor pro občanské záležitosti ve 
spolupráci s ČČK Březolupy, se uskuteční v neděli 13. 11. 2016 od 14 hodin v hale. Všichni 
jste srdečně zváni. 

Obecní úřad Březolupy bude v pátek 18. listopadu 2016 UZAVŘEN.

XVI. Vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 10. 12. 2016 ve víceúčelové hale.

Rozsvěcování vánočního stromu u kostela se uskuteční v neděli 11. 12. 2016.

Týmy borců z Březolup a Brezolup po odehraném fotbalovém zápase
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V naší obci je opravdu krásně. Potok Březnice pohledem Marka Michalíka

Dne  1. 9. 2016  oslavili  65 let společného života, kamennou svatbu,  manželé  Marie 
a František  FUSKOVI. Do dalších společných dnů přejeme hodně zdraví.


