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Starostové obce Březolupy: I. část
1. Úvod
Tímto úvodním vyprávěním zahajuji zatím blíže nespecifi kovaný počet článků, při  nichž 

bych Vás rád seznámil s nejvyššími představiteli naší vesnice, tedy s pány starosty. 
K napsání tohoto článku mě vedlo několik důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že sice 

známe seznam starostů od roku 1850, kdy byl tento úřad ustanoven, ale zatím nikdo nezpra-
coval žádný materiál o nich a o jejich rodinách. Druhým důvodem byla má vlastní zvědavost, 
jestli mám ve svém rodokmenu někoho z těchto lidí, kteří se nemalou mírou, i když v různé 
době, zasloužili o blaho naší vesnice. A třetím bylo to, že určitě neuškodí si tyto události za-
znamenat pro naše potomky.

2. Obecní záležitosti po roce 1850, přechod od vrchnostenské správy
Moderní obecní samospráva má svůj počátek v tzv. oktrojované ústavě z března roku 1849. 

Do té doby měla většinu pravomocí ve veřejné správě příslušná vrchnost na panství. Místní 
obce se staly nejnižšími články samosprávy, které byly začleněny do politického a soudního 
okresu. Březolupy v obou případech do okresu Uherské Hradiště. V roce 1850 pak proběhly 
první volby do obecního výboru a od té doby má každá obec svého prvního starostu. 

 

pokračování na straně 15
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Slovo starosty
„No, už máme po púti a za chvíli, abychom už roztopili své kotle,“ zaslechl jsem tak 

před čtyřmi týdny v rozhovoru starších, moudrých pánů, lapajících na hospodské za-
hrádce, dle jejich slov, jedny z posledních slunečních paprsků. Trochu jsem se jejich úva-
hám pousmál a ono ejhle, oni měli pravdu. 

Už mnoho z nás v těchto dnech, dle mého přece jen nezvykle brzy, spustilo zdroje tep-
la ve svých domcích, i když tak trochu pořád jenom na zkoušku. Někomu se kotel, či jiný 
zdroj, rozjel bez problému, někde mu museli trochu pomoci, někde možná musel přijet 
i servisák. Ti, co topí např. plynem či elektřinou jenom otočí knofl íkem a je to, někteří se 
zase museli předzásobit vhodným palivem.

A právě tady bych se chtěl pozastavit - u „vhodného paliva“. Jistě jste zaznamenali 
změnu legislativy v minulých letech, co se týká možnosti kontroly vašich kotlů ze strany 
pracovníků pověřených obecních úřadů. Mnozí se nad tím pozastavují, mnozí naopak 
chválí. 

Osobně nejsem příznivec takových kontrol, na druhou stranu rozumím tomu, 
že tam, kde nepomáhá domluva, apel na zdravý rozum a ochranu zdraví sousedů, svého 
a také svých blízkých, musí mít slušná většina možnost důslednou kontrolou a násled-
nou restrikcí patřičného „topiče“ usměrnit správným směrem. Beru to ovšem jako jednu 
z posledních možností, a to až po vyčerpání všech ostatních možných způsobů, přede-
vším osvěty.

Dovolím si tedy na začátku topné sezóny 2017- 2018 vyzvat ty, kteří do svých kotlů 
a jiných zařízení přikládají různé druhy paliva, u kterého jeho horší kvalita, špatný stav 
topného zařízení či dokonce nevhodnost paliva ke spalování v takovémto zařízení, mají 
za následek vznik pro zdraví až nebezpečných látek, aby tak nečinili! 

Ať při tom myslí, když ne na sousedy ani ne na sebe, pak zcela určitě na své děti či 
vnoučata, která jsou k takovýmto látkám méně odolná a která si pak kontakt s takový-
mi látkami ponesou celý svůj život. Nezanedbatelný negativní vliv mají takové zplodiny 
i na celé životní prostředí s dopadem např. i do potravinového řetězce a jinde.

Takže mějte, prosím vás, rozum a ke spalování používejte jen taková paliva, která 
mají co nejmenší negativní dopad. Prosím v žádném případě ne ostravskou briketu (PET 
láhev naplněná v lepším případě uhelným prachem či v tom horším vyjetým olejem ...) 
a podobná zvěrstva! Děkuji.

 Ing. Petr Kukla, 
starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 21. 6. 2017
Zastupitelstvo schválilo: 
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2016 s výrokem bez výhrad.
• Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2016 a účetní závěrku ZŠ a MŠ Březolupy.
• Rozdělení hospodářského výsledku (274.552,94 Kč) za rok 2016 příspěvkové organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště.
• Výpůjčku části pozemku p. č. KN 3571/1, k. ú. Březolupy o výměře cca 39 m².
• Prodloužení termínu na výstavbu rodinného domu schváleného v seznamu podpořitel-

ných nemovitostí pod č. 1/2015, a to do 8. 1. 2019.
• Dohodu o budoucím převzetí objektů společných zařízení Komplexní pozemkové úpra-

vy Březolupy „Hlavní polní cesta PC3f k. ú. Březolupy“ do majetku obce Březolupy.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 

opatření č. 4/2017.
• Konečnou verzi studie „BUS Terminálu“.
• Zamítnutí umístění čistírny odpadních vod pro obec Šarovy na k. ú. Březolupy.
• Odložení realizace akce „Statické zajištění oplocení hřbitova“ na rok 2018, prodloužení 

stávající smlouvy o dílo a podání žádosti o dotaci znovu v roce 2018.
• Realizaci rekonstrukce MK Dolní Šraňky v roce 2017 pouze z obecního rozpočtu.
• Realizaci ořezů na jasanech v centru obce dle znaleckého posudku č. 121-2 691/17 

Ing. Kolaříka.
• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.5/2017 zachycující rozhodnutí zastupi-

telstva ze zasedání.
• Případné odložení rekonstrukce chodníků na hřbitově na rok 2018, podání žádosti 

o dotaci znovu v roce 2018 a prodloužení stávající smlouvy o dílo.
• Podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy sportovní infrastruktury z POV.
• Plán kontrol fi nančního výboru na rok 2017.
• Realizaci stavby parkoviště pod hřbitovem v roce 2017.

Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala přípravou investičních akcí, kontrolou realizovaných investičních 
akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů i místních organizací a přípravou podkladů 
pro jednání zastupitelstva.
Z dalších činností vybírám následující:
• Rada projednala přípravy a podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy 

sportovní infrastruktury“ z POV ČR, jejímž obsahem bude rekonstrukce (výměna) 
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podlahy víceúčelové haly, a následně vybrala pro zpracování zjednodušené projektové 
dokumentace p. Evu Palovou, Zlín, s cenou 15 000,-Kč bez DPH. Žádost byla podána, 
předpoklad oznámení úspěšných žadatelů je v polovině října. 

• Rada schválila nové ceny za přípravu žádosti o dotaci na „Revitalizaci rybníka Hluboček 
a jeho okolí“ s ohledem na skutečnost, že bude nutno podat tři samostatné žádosti (opat-
ření proti škodám způsobených bobrem, samotný rybník-odbahnění, hráze, mokřady 
atd., okolní zeleň). Rada schválila celkovou cenu za uvedené práce 136 000,-Kč.

• Rada vybrala pojišťovnu GENERALLI  s nabídkou havarijního pojištění nově pořizo-
vaného hasičského auta, včetně odcizení, strojního pojištění atd. v ceně 48 360,-Kč/rok. 

• Rada vybrala na odborný ořez  jasanů před ZŠ fi rmu Sdružení podnikatelů Doležal, 
Malý, Brno, s cenou 15 040,-Kč s DPH. 

• Rada upřesnila objemový limit pro uložení stavební suti tak, že uložení 5 vleček 
z jedné stavby na skládku bez poplatku platí pouze pro uložení zeminy. Pro stavební 
suť nebude limit uplatňován. Manipulační poplatky zůstávají beze změny. 

• Rada obce se seznámila s nabídkou fi rmy ISNO IT s.r.o., Uherčice ( mojeodpadky.cz) 
na rozbor směsného komunálního odpadu v popelnicích, pro potřeby zjištění potenciálu 
úspor z dalšího kvalitnějšího třídění občany, včetně potenciální další spolupráce v oblasti 
systému nakládání s odpady a rozhodla objednat realizaci rozboru 20 ks popelnic s cenou 
20.000,- Kč. Po vyhodnocení rozboru a bližšího popisu nového navrhovaného systému 
založeného na důkladnějším třídění a následném vážení vyprodukovaného odpadu vzta-
ženého na číslo domu a předpokladu podstatného snížení platby za jeho likvidaci obci 
i občanům rada doporučila zastupitelstvu schválit přechod na uvedený systém.

• Rada vzala na vědomí upozornění SVK Uherské Hradiště na blížící se termín 
(do 31. 12. 2018) výjimky, resp. povolení na vypouštění odpadních vod. Jedná se o ka-
nalizační stoky nepřipojené na ČOV. 

• Rada rozhodla vyvolat nezávazná jednání s fi rmou KOMA- modulátor na zjištění 
technických a fi nančních 
možností přístavby buněk 
k objektu MŠ pro případ-
né rozšíření kapacity MŠ 
v  návaznosti na budoucí 
povinnost přijmout i dvou-
leté děti, případně zajistit 
spádovost MŠ pro okolní 
obce.

• Rada vybrala jako dodava-
tele stavby „Rekonstrukce 
MK Dolní Šraňky fi rmu 
STRABAG a.s., odštěpný 
závod Morava, Zlín  Přílu-
ky, s cenou 1 375 752,-Kč 
s DPH.

j j

Rekonstrukce chodníků v Zápolí 
– hotovo by mělo být do konce roku.
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• Rada vybrala jako dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro územní ří-
zení na „BUS terminál“ (prostor před restaurací U Zámku) Ing. Karla Říhu, Zlámanec, 
s cenou 74 000,-Kč. Zároveň vybrala pro realizaci souvisejících geodetických prácí 
Ing. Martina Šmída, s cenou 5 000,-Kč bez DPH, a na doplnění projektové dokumen-
tace o přípojku vody a kanalizaci fi rmu V Projekt Zlín, s cenou do 30 000,-Kč. Rada 
dále vybrala jako dodavatele zpracování žádosti o dotaci na uvedenou akci Regionální 
rozvojovou agenturu Východní Moravy, s cenou 15 000,-Kč bez DPH. V případě získání 
dotace rada schválila i zpracování studie proveditelnosti, s cenou 120 000,-Kč bez DPH.

• Rada projednala žádost Rodinné lékárny Březolupy o snížení nájmu v obecních pro-
storách zdravotního střediska na cenu symbolickou. Rada chce podpořit udržení 
služby lékárny pro občany, ale snížení nájmu neschválila z důvodu vazby na další pro-
najímatele objektu. Rada schválila od 1. 10. 2017 zrušení platby nájemného za vyba-
vení lékárny obecním majetkem.

• Rada na návrh pana starosty schválila objednat upgrade obecních webových stránek 
v odhadované ceně do 15 000,-Kč z důvodu nutného přechodu na bezpečnější verzi 
a jejich případné modernizace. 

• Rada schválila objednání zabudování příčného roštu na vyústění lesní cesty na hlavní 
komunikaci u rybníka v odhadované ceně do 30 000,-Kč bez DPH. Bude provedeno 
současně s realizací rekonstrukce lesní cesty, jejímž investorem jsou Lesy ČR. 

• Rada schválila podání žádosti na kácení dřevin dle projektové dokumentace na 
„Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí“. Jedná se o náletový porost na hrázích 
a pod hrází současného rybníka, který by bránil realizaci projektu. Případné kácení 
bude provedeno až po rozhodnutí o realizaci uvedeného projektu.

Společně s chodníkem v Zápolí se rekonstruuje i lávka pro pěší přes potok v parku za zdra-
votním střediskem.    

p p p j

Společně s chodníkem v Zápolí se rekonstruuje i lávka pro pěší přes potok v parku za zdra-
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• Rada schválila koupi nové kloubové sekačky s vybavením pro zimní údržbu chodníků 
a s demontovatelnou kabinou v celkové ceně do 450 000,-Kč s DPH.

• Rada se seznámila s technologickým a cenovým návrhem fi rmy ROMIX na čištění fasá-
dy bytového domu „Místní hospodářství“ a schválila její realizaci s cenou do 38 000,-Kč 
s DPH.

• Rada rozhodla rozšířit příspěvek od obce Březolupy na sociální, zdravotní, vzdělávací 
a obdobné služby poskytovaný doposud důchodcům i pro těžce postižené spoluob-
čany a to od 1. 9. 2017. Služby mohou být i od jiných poskytovatelů než od Oblastní 
charity Uh. Hradiště. O nároku na příspěvek a jeho výši rozhodne rada obce na zá-
kladě žádosti postiženého či jeho zástupce, přičemž zůstává zachován max. měsíční 
limit 2 000,-Kč/osobu. 

• Rada vznesla připomínky k projektové dokumentaci k vedení optického kabelu a vý-
stavby sloupu v lokalitě Zápolí. Předložená projektová dokumentace je I. etapou sítě 
vysokorychlostního internetu investovaná i realizovaná p. Ševečkem.

• Rada prověřila seznam objednaných a provedených prací fi rmy Herbacar s.r.o. na do-
vybavení nového hasičského auta a souhlasí s celkovou cenou za jejich provedení 
103 148,-Kč. Dále souhlasí s cenou za výměnu provozních kapalin 5 211,-Kč. Uvede-
né ceny budou fakturovány fi rmě Dobráci s.r.o., Bratislava nad rámec dohodnuté ceny 
za nákup vozidla. 

• Rada schválila vystoupení pěveckého sboru Svatopluk pod záštitou obce. Koncert se 
uskuteční dne 10. 12. 2017 v kostele v Březolupech s příspěvkem obce max. 3 000,-Kč. 
Zároveň schválila vzorovou darovací smlouvu, na základě které budou shromažďo-
vány prostředky na úhradu nákladů za vystoupení (předpoklad 10 000,-Kč) na účet 
obce. Pokud by se koncert z jakýchkoliv příčin neuskutečnil, budou fi nanční dary 
vráceny zpět dárcům. 

• Rada projednala žádost p. Miroslava Omelky (fi rma Omelka Nature s.r.o. Bílovice) 
o koupi obecních pozemků p. č. 5390 o výměře cca 74 000 m² a p. č. 5404 o výměře 
414m² za účelem uložení těženého dříví s dopravou lesovozy a jeho převoz ke zpraco-
vání do Bílovic, parkování kontejnerů a menších nákladních vozidel, uložení zahrad-
ních substrátů, kůry a štěpky. Rada s prodejem pozemku k uvedenému záměru podni-
kání nesouhlasí z důvodu obavy vysoké zátěže (hluk, prach, provoz vozidel) pro okolí 
a malého přínosu pro obec. 

• Rada souhlasila se zadáním vypracování návrhu řešení nových prostor obecní 
knihovny (v prostorách současných školních dílen s přilehlým skladem a bývalá or-
dinace zvěrolékaře).

• Rada schválila objednávku na rozbor vody ve třech obecních studnách (v rokli, 
u kempu, ve Žleboch) u fi rmy SVK Uh. Hradiště s cenou cca 800,-Kč/studna. Rozborem 
bylo zjištěno, že voda není vhodná k pití a byla realizována doporučená dezinfekce. 

• Rada obce potvrdila platnost spolufi nancování úhrad za pečovatelské úkony provádě-
né Oblastní charitou Uh. Hradiště takto: z obecního rozpočtu se přispívá od rozhod-
nutí rady č. 35/2008 z 26. 11. 2008 měsíčně max. částkou 2000,-Kč/na občana/měsíc. 
Tím je dán i max. roční limit 24 000,-Kč/občana. 
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• Rada schválila návrh navýšení ceny stravného ve školní jídelně. Ceny obědů ve všech 
kategoriích strávníků o 2,-Kč a ceny odpolední svačiny u žáků MŠ o 2,-Kč. U důchod-
ců schválila navýšení ceny obědů o 3,-Kč s tím, že zároveň bude navýšena gramáž 
masa z 8 na 10 dkg. Jedná se o navýšení fi nančního limitu pro nákup surovin, ceny 
režií provozních i mzdových se nemění.  

• Rada vybrala k realizaci dodavatele kamerového systému u ZŠ a za halou fi rmu Jaro-
slav Ševeček- AM Elektronik, Březolupy, s cenou 70 760,-Kč s DPH.

• Rada schválila konečnou verzi návrhu interiéru vestibulu víceúčelové haly a souhlasi-
la s cenou za návrh řešení zpracovaný Ing. Kvapilem 15 600,-Kč.

• Rada vybrala jako dodava-
tele stavby „Parkoviště pod 
hřbitovem“ fi rmu STRABAG 
a.s., odštěpný závod Morava, 
Zlín Příluky, s nejnižší na-
bídkovou cenou 220 181,-Kč 
s DPH. 

• Rada schválila záměr nabíd-
nout vyřazené stoly s nere-
zovou deskou ze školních 
kuchyní k prodeji a stanovila 
cenu 1000,-Kč/kus za menší 
stoly a 1500,-Kč/kus za větší 
stoly. 

• Rada schválila objednání 
provedení sond na MK Čís-
tré u fi rmy CONSULTEST 
s.r.o. Brno, pobočka Napajedla, s cenou 7 054,-Kč. Cílem je upřesnění složení kon-
strukčních vrstev komunikace jako podkladu pro zpracovávanou projektovou doku-
mentaci na rekonstrukci uvedené komunikace.

• Rada schválila koupi 10 ks kulatých židlí bez opěradla do víceúčelové haly pro sezení 
dívek v kroji v ceně max. 500,-Kč/kus.    

• Rada schválila návrh nástěnného kalendáře s fotografi emi obce před zadáním do tis-
kárny a objednávku tisku 100 ks kalendářů v ceně 125,-Kč/kus včetně DPH. 

• Rada projednala žádost Technických sportů Březolupy z.s. o fi nanční spolupráci 
a podporu  připravovaných investičních akcí spolku - 1. Modernizaci kotelny Mo-
torestu Koliba ve výši 120 000,-Kč. U této akce rada doporučila podat žádost o 1/3 
podporu do rozpočtu r. 2018. 2. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ubytovny 
z  programu Rozvoje sociálního bydlení (dotace 95 %) a příspěvku obce na fi nan-
cování realizace ve výši 500 000,-Kč. Rada poměrem hlasů 4 pro 1 proti doporučila 
zastupitelstvu záměr podpořit s tím, že je nutno celý projekt odborně zajistit a vymezit 
veškerá rizika projektu.    

Stanislav Bařica, místostarosta obce

Rekonstrukce WC v hale 
- v současné době již ve zkušebním provozu
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Jubilanti říjen - prosinec 2017   

František Juřena 
*30. 10. 1938  † 2. 8. 2017

Dne 2. srpna 2017 nás ve věku 78 let navždy opustil pan František Juřena, 
který v letech 1968 až 1990 vykonával funkci předsedy Místního národního vý-
boru a poté byl až do roku 2006 členem obecního zastupitelstva. Za jeho dlou-
holetou a obětavou práci, kterou pro naši obec vykonal, mu touto cestou ještě 
jednou velmi děkujeme. Čest jeho památce.   

ŘÍJEN   

50 let
Bartasová Blanka
Kanizová Daniela
Šidlíková Ivana

65 let
Chaloupka Jaroslav

75 let
Vaculková Zdenka

80 let
Hoferková Marie
Ticháčková Mařenka

LISTOPAD

65 let
Matušík Hynek

70 let
Dohnalová Alena
Hoferek Vladimír

85 let
Juríček Viliam

90 let
Fusek František

92 let
Ovčáčková Blažena 
– nejstarší občanka obce

PROSINEC

50 let
Polášková Věra

60 let
Jurčík František
Musilová Antonie

65 let
Vojtěšková Pavla

70 let
Křístková Emilie
Luska Tomáš

75 let
Hoferek Jaroslav

85 let
Křižková Zdenka

j
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Šťastnou cestu do školy 
Milí žáci,
prázdniny skončily a škola volá. Mnozí z vás „litují“, že prázdniny uběhly tak rychle 

v tom lenošení. Jistě byste rádi přivítali i „Dva roky prázdnin“, ale to nelze. Nezbývá vám 
než oprášit batoh, obalit učebnice, podepsat sešity, zkontrolovat penál a vyrazit! Kam? 
No přece do školy. 

Vím, že cesta do školy nebývá vždy veselá, hlavně před čtvrtletními písemkami z ma-
tematiky či z českého jazyka. Mnohý žák by se rád „hodil marod“, aby nemusel ten den 
do školy.

Až po letech, kdy zjistíte, že jsou i horší věci než čtverka či pětka z písemky, budete 
na školu vzpomínat jinak. Na dalších odborných školách již není to přátelské ovzduší 
jako tady na škole, kde se všichni znáte, jak mezi sebou navzájem, tak s vyučujícími. 
S přibývajícími léty zůstanou vzpomínky jen na to dobré, co vás škola naučila a co jste 
prožili. Rádi se budete na školní srazy vracet. Mnozí z vás mají pocit, že po ukončení 
školní docházky s radostí bouchnou dveřmi a školu více nechtějí vidět.

Čas vám ukáže opak a věřte, že se budete na vzájemná setkání těšit a vracet se sem, 
ať vás vítr odvane kamkoliv.

I my se těšíme na třídní setkání, i když jsme základní školu v Březolupech ukončili 
před 61 lety a je nám již 75 let.

Tak šťastnou cestu do školy a vykročte vždy „pravou“!
 MUDr. Anna Otrhálková

Nový školní rok 
v základní a mateřské škole

V pondělí 4. září 2017 se v místní hale konalo slavnostní zahájení nového školního 
roku 2017/2018. Sešli se na něm všichni žáci školy, vyučující a žáci 1. třídy se svými rodiči. 
Zahájení se zúčastnil také starosta obce Ing. Petr Kukla.

Slavnostní projev přednesla ředitelka školy Miroslava Chlachulová. Přivítala všechny 
zúčastněné, vzpomněla na uplynulé prázdniny, představila žáky 1. třídy - Elišku Bábíčko-
vou, Robina Blažka, Filipa Díkovského, Filipa Dudu, Barboru Floriánovou, Jakuba Gres-
la, Izabelu Hanáčkovou, Emu Hovorkovou, Filipa Hrbáčka, Terezu Knotovou, Amálii 
Křenovou, Petru Kuklovou, Nellu Nedomanskou, Matěje Němce, Moniku Paľovou, Kláru 
Říhovou, Jindřicha Vykoukala a Valérii Vyoralovou.

V další části svého projevu přestavila nové členy pedagogického sboru, paní učitelku 
1. stupně Kristýnu Malíkovou a školní psycholožku Věru Pospíšilovou. Pak se zaměřila 
na organizaci roku a seznámila žáky s třídnictvím jednotlivých tříd.
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První třída

Základní školu navštěvuje 190 žáků v devíti třídách. Kromě žáků z Březolup jsou tu 
žáci ze Svárova, Šarov, Bohuslavic u Zlína, Březnice a Kněžpole. 

Druhou částí školy je mateřská škola se 61 dětmi ve třech třídách. 
1. a 2. třída jsou v budově mateřské školy, ostatní třídy jsou v hlavní budově školy. 

1. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Blanka Zábojníková, počet žáků je 18 
2. třída - s třídní paní učitelkou Hanou Hubáčkovou, počet žáků je 19
3. třída - s třídní paní učitelkou Yvonou Kolůchovou, počet žáků ve třídě je 21
4. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Kristýna Malíková, ve třídě je 22 žáků
5. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Hana Stiglerová, počet žáků ve třídě je 24
6. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Eva Novotná, počet žáků ve třídě je 24
7. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Jana Otrhálková, počet žáků je 16
8. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Radmila Mikulincová, počet žáků je 24
9. třída - třídní učitelkou je paní učitelka Mgr. Pavla Matulíková, počet žáků je 22
Bez třídnictví je paní učitelka Věra Gřešáková. 
Funkci výchovné poradkyně zastává paní učitelka Radmila Mikulincová. 
Metodikem prevence je paní učitelka Eva Novotná.
Školní družina má 2 oddělení s vychovatelkami Ludmilou Grebeňovou a Janou Miklovou.

V mateřské škole tvoří pedagogický sbor paní vedoucí učitelka Dagmar Zatloukalo-
vá, paní učitelka Jitka Mizerová, paní učitelka Kateřina Valášková, paní učitelka Lenka 
Halámková, paní učitelka Alena Kalmusová a paní učitelka Jitka Kavková. Jitka Kavková 
zastává i funkci chůvy.

O chod budovy ZŠ se postará pan školník Stanislav Hanáček, o pořádek a úklid paní 
Marie Křižková a paní Ludmila Říhová. O chod budovy mateřské školy paní Marcela 
Kalašová. O stravování ve školní jídelně se budou starat paní Dagmar Čejková, jídla bu-
dou připravovat paní kuchařky Marie Juřenová, Pavla Stodolová a Dagmar Truclová, 
v mateřské škole paní Jitka Omelková a Marie Křižková.

První třída
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V poslední části projevu ře-
ditelka školy seznámila přítom-
né s náplní letošního školního 
roku.

V první řadě plnění výchov-
ně - vzdělávací oblasti podle 
Školního vzdělávacího progra-
mu, kam patří zvládnutí pře-
depsaného učiva v jednotlivých 
předmětech. Tato činnost bude 
obohacena a doplněna o návště-
vy divadel, koncertů, fi lmových 
představení, návštěvy muzeí, 
knihoven, exkurzí a v závěru 
školního roku o školní výlety. 
Žáci 2. a 3. třídy absolvují povinný výcvik plavání. Pro volný čas bude nabídnuta zájmo-
vá činnost, a to v kroužcích: tanečním, českého jazyka, matematiky, fl orbalu, výtvarném 
a pěveckém. Během roku se žáci mohou zapojit do soutěží a olympiád.

Z mimoškolních akcí to bude Březolupský jarmark, Den dětí, Dopravní soutěž a další. 
V plánu je také prezentace pro veřejnost – Dny otevřených dveří. 
Na závěr svého vystoupení popřála všem žákům, celému pedagogickému sboru, ostat-

ním zaměstnancům školy a rodičům, aby školní rok 2017/2018 byl naplněn zdravím, 
tvůrčí prací, pohodou, spokojeností a vzájemným porozuměním.

 Miroslava Chlachulová, ředitelka školy Miroslava Chlachulová, ředitelka školy
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Nedávno začal nový školní rok. To asi není žádná převratná novina. Převratný je 
možná život mnoha z vás, kteří máte doma děti, vnoučky či dokonce pravnoučata, nebo 
kteří pracujete jako učitelé a vychovatelé. Mnoha rodičům začal trochu jiný režim, než 
prázdninový - na který jsme si snad ani nestačili zvyknout při krásných dlouhých letních 
dnech. Tak se nabízí otázka: Jak to všechno zvládnout – vypravit do školy, stihnout všech-
ny kroužky, pracovní a školní povinnosti, úkoly, třídní schůzky, nákup pomůcek atd. atd. 
Říkal jsem svým farníkům a ve škole také pedagogům a pedagožkám jeden vtip: Omylem 
se zesnulá paní učitelka dostane do pekla. Všude je strašný řev a shon. Celá bezradná 
chodí, až najde koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a čte si. Vtom přijde na kontrolu sám 
Lucifer. Když spatří učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe 
a tady je peklo!“ „To je peklo?“ diví se paní učitelka. „A já myslela, že je jen velká přestávka!“

Možná budu trochu provokovat, ale nejlepším způsobem, jak právě všechny ony po-
vinnosti stihnout, je: udělat si společně v rodině přestávku – ne tu velkou, z výše uvede-
ného vtipu, ale skutečnou. Třeba o jeden kroužek méně, o jednu počítačovou hru méně, 
o jeden seriál méně (a co vše vás napadne) a místo toho přidat přestávku, kterou strávíme 
společně. Právě v oněch „přestávkách“ se totiž rodí to, co si celý život pamatujeme a co 
nás často ovlivňuje víc, než si uvědomujeme.  O přestávce se utváří atmosféra, rodí nová 
přátelství, domlouvá se, co bude po škole. Možná vzpomínáme na některého z kantorů 
a jeho „metody“, ale víc v nás třímá pocit, jak jsme se cítili, jakou jsme měli partu a jak nás 
to utvářelo – něco, co se nedá slovy popsat, ale co je velmi důležité. 

Stejné je to v rodině – možná vzpomínáme, jak jsme museli dělat tu či onu práci, co 
jsme provedli nebo co krásného jsme dostali – naše celkové nastavení je však utvářeno 
tím, jaká byla u nás doma atmosféra, jak jsme se cítili, jak jsme s rodiči trávili volný 
čas a  jak si s nimi povídali. Ať to bylo jakkoli, máme možnost našim dětem připravit 
a nabídnout tyto mimořádné chvíle „přestávek“, které 
z nich budou vychovávat osobnost s citlivostí pro dob-
ro druhého, ale také se smyslem pro humor, s uměním 
naslouchat a prožívat život v jeho plné kráse. 

Jeden italský pedagog (sv. Jan Bosco) radil klu-
kům, jak být šťastní. Myslím, že jeho rada může být 
nosná i pro nás, kteří se vrháme vstříc novému školní-
mu roku. „Buďte veselí, plňte si dobře své povinnosti 
a  buďte laskaví a dobří k druhým lidem.“ Věřím, že 
když si jeho radu vezmeme za svou, můžeme tento 
školní rok nejen přežít, ale s jeho přestávkami i prožít 
a posunout tak všechny, kteří jsou nám svěřeni, ku-
předu.

Ať vám i vašim rodinám k tomu žehná Bůh!                                          
 P. Pavel Macura

Jak přežít školní rok 
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Březolupská knihovna
Podzim patří, co do barevnosti, k velmi pěkným obdobím. Barvy sice již nejsou tak 

jasné a pestré jako na jaře nebo v létě, ale příroda se ukazuje v jiném rázu. Listí padá a vše 
se pomalu připravuje na zimu. Dny se začínají zkracovat, večery naopak prodlužovat. Je 
pak můžeme trávit se svou rodinou, svými dětmi. Při procházkách si můžeme nasbírat 
kaštany, větvičky, šípky, kousky kůry aj., prostě cokoli nám padne do oka, a večer s dětmi 
tvořit kaštanová zvířátka, různé věnce či jiné dekorace…

Anebo si můžeme zapálit svíčku, uvařit čaj, zachumlat se do deky a pustit se do čtení 
pěkné knížky, kterou si vyberete v naší březolupské knihovně.

Sophie Hannah: Zavřená truhla
Hercule Poirot, jedinečná postava světové detektivní scény, jež letos oslaví sto let 

od okamžiku svého zrodu, se po úspěchu Vražd s monogramem vrací s novým případem 
z pera Sophie Hannah. „To, co vám hodlám sdělit, bude pro vás šok…“. Těmito slovy uvítá 
lady Athelinda Playfordová – slavná spisovatelka dětské literatury – svého právníka, který 
se stará o její závěť. Zatímco se hosté sjíždějí na její sídlo Clonakilty, lady Playfordová se 
rozhodne u slavnostní večeře oznámit, že hodlá vydědit oba své potomky a veškeré jmění 
odkázat osobě, které zbývá jen několik týdnů života. Na sešlost pozvala lady Playfordová 
i dva muže, s nimiž se nikdy nesetkala – slavného belgického detektiva Hercula Poirota 
a jeho přítele, inspektora Edwarda Catchpoola ze Scotland Yardu. Ani jeden z nich netuší, 
proč jsou tu. Až Poirot začne mít podezření, že hostitelka očekává vražedný útok. Proč je 
ovšem potom tak odhodlaná provokovat kohokoli, pokud předpokládá, že je přítomen ně-
kdo, kdo se chystá zabít? Jakkoli se tomu Poirot snaží zabránit, zločin je nakonec spáchán…

Gwendolyn Womack: Malíř vzpomínek
Bryan Pierce je slavný malíř, jehož obrazy uchvátily svět. Za jeho talentem se však 

skrývá tajemství: obrazy maluje v transu, během něhož jako by se přenášel do minulých 
životů. Po procitnutí vždy zjistí, že je bohatší o nějakou novou dovednost. Když se setká 
s racionální Linz, pozná v ní spřízněnou duši a ve snech se dostane až do starověkého 
Egypta. Podaří se mu přesvědčit Linz, že odjakživa patří k sobě a v patách jim je všeho 
schopný nepřítel?

Cathy Woodman: I to se veterinářce může stát
je druhá kniha ze série příběhů o mladé veterinářce, odehrávající se ve fi ktivním měs-

tečku Talyton St.George,  kde Cathy žila jako dítě. Teď bydlí s manželem, dvěma dětmi, 
dvěma poníky, třemi bujnými borderteriéry a dvěma kočkami ve vesnici poblíž Win-
chesteru v Hampshire. Příběhům, stejně jako v první knize, dominují humorné historky, 
v nichž hlavní roli hrají domácí mazlíčci.

Nora Roberts: Cizinec
Shelby přišla o manžela a vzápětí i o všechny iluze. Ten okouzlující Richard, který 

ji hýčkal jako princeznu, jí zanechal obrovské dluhy. Když pak otevře jeho bankovní 
schránku, zjistí ke svému úžasu, že její manžel nezemřel. On totiž vůbec neexistoval.
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David Walliams: Malý miliardář
Joe je boháč, přesně řečeno nejbohatší dvanáctiletý kluk v celé Británii. Má všechno, 

nač si vzpomene: vůz formule 1, kino, pět set párů sportovních bot, orangutana jako 
sluhu. A přece mu něco důležitého chybí: kamarád.  Poprosí proto tátu, aby směl chodit 
(Světe, div se!) do docela obyčejné školy! Inkognito! Tím rozpoutá sérii bláznivých situ-
ací a neuvěřitelných trapasů, na jejímž konci Joe zjišťuje, že peníze a bohatství ke štěstí 
nestačí. David Walliams vypráví o věcech, které jsou k pláči, tak brilantně a s takovou 
dávkou skvělého humoru, že budete plakat smíchy. Právem je kritiky označován za no-
vého Roalda Dahla

Eva Bešťáková: Pohádky z loutkového divadla
Bylo jedno loutkové divadlo, bylo moc hezké a každou neděli hrálo veselou pohádku 

pro děti. Jenže některé loutky se na jevišti objevovaly moc často a jiné málokdy, a právě 
kvůli tomu začaly loutky zlobit a jedna druhé závidět. To pak byla mela. Pan principál 
s Kašpárkem si naštěstí věděli rady a všechno dobře dopadlo. A jak to dopadlo??? To se 
dozvíte v této kouzelné knížce.

Maria Maneruová: Tajemství záhadné sošky
Sourozenci Callanderovi, členové Klubu stopařů, nevěří všemu, co jim někdo vyklá-

dá, ale všechno chtějí vidět na vlastní oči. Jsou velice zvídaví a mají veliký smysl pro dob-
rodružství. A když je jejich tatínek jmenován ředitelem výstavy v Paříži, nadšeně uvítají 
možnost strávit tam prázdniny. Ty ovšem nebudou tak klidné, jak si představovali. Zjistili 
totiž, že slavná socha Sedícího písaře, která měla být ozdobou expozice, je jen falzifi kát…

Knihovna je pro všechny otevřena každé úterý a pátek od 15.00 do 18.00 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší                                                                                                            

  Olga Rosíková

Starostové obce Březolupy: I. část

I když tento článek ve svém názvu cituje letopočet 1850, který je přelomový pro 
obecní samosprávu, úvodem vzpomenu představené obce, kteří této době předcházeli. 
Před tímto rokem se zástupci usedlých v obci, tj. vlastníků půdy, říkalo pudmistr, a byl 
jmenován ostatními movitými členy obce, kteří si mezi sebou říkali sousedé.

Současně s nimi byl na každé vesnici ještě rychtář, někde uváděný jako fojt, který 
zastupoval přímo vrchnost, a proto nebyl moc oblíbený. Vybíral totiž peněžní dávky, 
pečoval o robotní pořádek a vymáhal i kontribuci, nebo-li daně. 

Pudmistři jako zástupci obce měli život docela složitý, protože hájili zájmy vesnice 
proti vrchnosti, což přinášelo jistá rizika a v některých obcích skončili pudmistři při 
sporech s vrchností i ve vězení. Současně pak museli spolupracovat s rychtáři při výbě-

pokračování ze strany 1
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ru daní, což jim někteří obyvatel vesnice měli za zlé. Dále měli na starosti údržbu cest 
a dohlíželi na pořádek a bezpečnost na vsi. 

U nás máme zjištěny poslední čtyři pudmistry nepřetržitě od roku 1805. Byli jimi 
v letech 1805-11 Jan Hoferek, 1811-25 Václav Lysoněk, 1825-48 Josef Hubáček a 1849-
50 Tomáš Hrbáček. Jak jste si právě přečetli, jde ve většině případů o příjmení, která se 
dochovala v naší obci až do dnešních dnů v docela hojném počtu.   

3. První starostové do roku 1867
Prvním starostou obce Březolupy byl v letech 1850-56 poslední pudmistr TOMÁŠ 

HRBÁČEK. Velkou shodou náhod jde o mého přímého předka, takže o něm mám zjiš-
těn dostatek informací. Tomáš se narodil 13. 12. 1813 na č. 37, jeho otcem byl Josef Hr-
báček (*1775 ve Zlíně), který se roku 1799 oženil již v Březolupech s Apolenou Záho-
rovou ze Zlámance. Dědem Tomáše pak byl Antonín Matěj Hrbáček (*1749 ve Zlíně), 
který jako švec přišel do Březolup v letech 1780-84 i s manželkou ze Zlína, pravděpo-
dobně na pozvání vrchnosti, a je zakladatelem tohoto rodu v naší vesnici. 

Tomáš se nejprve 24. 10. 1837 ve věku 24 let oženil v Březolupech s o čtyři roky 
mladší Marianou Ambruzovou ze Šarov, měl s ní celkem 11 dětí, z nichž šest se bohužel 
nedožilo dospělosti. S druhou ženou Vincencií Lysoňkovou se oženil 4. 2. 1857, pouhé 
čtyři měsíce po smrti první ženy, což bylo v této době velmi časté z níže uvedených 
důvodů. Žena byla již o 16 let mladší, ale neměl s ní žádné další děti. Když zemřela 
roku 1866 na choleru, oženil se 5. 2. 1867, opět velmi rychle, ještě potřetí s Alžbětou 
Lukašíkovou ze Zlámance (mladší tentokrát o 14 let), a měl s ní ještě jednoho syna. Žil 
na č. 37, které se nachází v části obce „Velká ulička“.

Tomáš Hrbáček zemřel 13. 8. 1895 v požehnaném věku 82 let na č. 189. Na jeho 
příkladu je krásně vidět, jak se naši předkové ženili i vícekrát za život, většinou z prag-
matických důvodů nutnosti postarat se o domácnost, hospodářství a malé děti.

Druhým starostou byl v letech 1856-64 JOSEF MICHÁLEK. Narodil se 14. 3. 1833 
na č. 70. Jeho otcem byl Valentin Michálek (* 1800 v Březolupech) a dědem Martin 
Michálek (* 1776 rovněž u nás). Tento rod patří mezi nejstarší rody v naší obci.  

Josef se 22. 6. 1858 ve věku 25 let oženil s o dva roky starší Františkou Pastyříkovou 
z Březolup. Měli spolu celkem pět dětí, z nichž dvě se nedožily dospělosti. Josef žil 
v produktivním věku na č. 70 v části „Dědina“ a zemřel dne 1. 1. 1892 na č. 185 ve věku 
58 let.

Třetím starostou, a posledním, o němž bude zmínka v tomto článku, byl v letech 
1864-67 ZDENKO hrabě LOGOTHETTI. Narodil se 10. 8. 1835 v Březolupech na č. 90 
(zámek) hraběti Hugovi Josefu Jakubovi Logothettimu (* 1801 v Bukovině – dnešním 
Rumunsku) a jeho manželce Josefě Františce de Paule, rozené Bartenstein. Jeho dědem 
pak byl Jakub hrabě Logothetti (* 1740 na Zakynthu v dnešním Řecku).

Dne 23. 11. 1869 se v Uherském Hradišti oženil s Augustinou Šarapatkou, dcerou 
březolupského sládka Petra Šarapatky. Měli spolu celkem dvě děti. Po prodeji březolup-
ského zámku roku 1872 si koupil zámek v Hoštíně u Púchova. Zemřel na služební  cestě 
v Olomouci dne 19. 1. 1881, pohřben je v rodinné hrobce na hřbitově v Bílovicích. Zá-
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jemci o bližší informace o tomto šlechtickém rodu se můžou těšit na samostatný článek 
od Pavla Krystýna z Bílovic, který vyjde v některém z příštích čísel zpravodaje.

Za jeho „starostování“ postihla Březolupy L. P. 1866 poslední velká epidemie cholery. 
O ní jsem zpracoval obsáhlejší článek, který vyšel ve zpravodaji v září 2016. Takže zde 
uvedu pouze pár základních údajů.

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, která proběhla 
dne 3. 7. 1866 u Sadové nedaleko Hradce Králové, pronásledovala přes Moravu poraže-
ná vojska Rakouského císařství. První občan z Březolup zemřel 3. 8. 1866, poslední pak 
25. 9. Nákaza si příliš nevybírala, umírali lidé různého pohlaví i věku, od několika měsíců 
až do 88 roků, celkově pak zemřelo 83 osob. 

Zemřelí občané Březolup byli pohřbíváni pravděpodobně nejdříve společně s obyva-
teli 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 (nedaleko toho společného). Ten byl umístěn v nejzápadnější polní trati, kterou 
je „Buchlov“ v blízkosti hranice katastrálního území Bílovic, Březolup a Topolné. I přes 
pátrání v archívech a kronikách se mně prozatím přesné místo nepodařilo určit.

Z roku 1864 pochází nejstarší písemné záznamy uchovávané o práci obecního úřadu. 
Z té doby pochází druhá obecní pečeť s legendou: „Pečeť obce Březolupy - 1864“. Po-
čátkem samostatného hospodaření obce nesloužila tomuto účel žádná konkrétní stavba, 
starosta úřadoval ve svém domě. 

 

Replika pečetě obce z roku 1864

4. Závěr
Tímto končím první článek k této tématice. Další budou následovat nepravidelně 

v Březolupském zpravodaji v následujících letech. Budou zpracovány v obdobném duchu 
a datovány směrem k současnosti, snad si najdou své čtenáře a někteří z vás v nich objeví 
své přímé předky, stejně jako já.

Úplným závěrem bych rád poděkoval Pavlu Krystýnovi, kronikáři obce Bílovice, 
za poskytnutí informací o rodu Logothetti. Zájemci o bližší informace o tomto šlechtic-
kém rodu se mohou těšit na samostatný článek, jehož autorem bude pan Krystýn, a který 
vyjde v některém z příštích čísel zpravodaje.

Ing. Radek Berecka, 
kronikář obce Březolupy 
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T V O Ř E N Í  
ŽIVOTA KOŘENÍ

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU

T V O Ř E N Í  
ŽIVOTA KOŘENÍ

17. – 19. 11. 2017 

Dům zahrádkářů BřezolupyKdo se chce pochlubit svými zpracovanými výpěstky ve formě sirupů, džemů, marmelád, čalamád, zavařenin apod., má možnost bezplatně své výrobky předvést i prodat.Ale nejenom žaludek, nasytíme i duši prezentací výrobků šikovných rukou našich spoluobčanů a dětí (adventní věn-ce, patchwork, šperky, obrazy, keramika…)Instalace výrobků 16. 11. od 18:00.Kontakt pí. Jana Mašková, tel. 774 140 406, 725 099 186.mail: j.maskova@ddmastra.czSrdečně zveme.
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Pekařská sobota 
– spokojení účastníci zájezdu

V sobotu 15. července 2017 uskutečnila místní skupina Českého červeného kříže Bře-
zolupy zájezd do Rožnova pod Radhoštěm na Pekařskou sobotu. Na tuto akci jezdíme ka-
ždoročně, a to už neuvěřitelných 10 let. Zájemců o tento zájezd máme vždy dost a je vždy 
velmi vydařený. Asi na některé účastníky dobře působí čerstvý valašský vzduch a hodně 
je láká i ochutnávka různých pekařských a cukrářských produktů – chlebů, rohlíků, tyči-
nek, trdelníků a různého pečiva a hlavně valašských frgálů. Snad není ani jeden z účast-
níků, který by nevezl domů ochutnat rodinám některý z pekařských výrobků. Lákavý je 
vždy i kulturní program.  Letos zde vystupovala mimo jiné dechová hudba Lidečanka, 
soubor Jasénka ze Vsetína a známé duo Martha a Tena Eleft eriadu. Nejmladší účastník 
letošního zájezdu, pětiletý Petr Kudla, vnuk paní cukrářky Tománkové, si dokonce zazpí-
val s dechovou hudbou Lidečanka a sklidil velký úspěch. Velkým poděkováním mu byl 
bouřlivý potlesk od celého obecenstva.

Všem zúčastněným děkuji a příští rok opět nashledanou. 
Štěpánka Blahová, předsedkyně MS ČČK

 

Petřík Kudla byl za svůj zpěv s Lidečankou odměněn velkým potleskem.
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Dům dětí a mládeže ASTRA ZLÍN, příspěvková organizace,                 
ve spolupráci s Chřibským lenochodem Březolupy
vás zvou na IV. ročník turistického tandem závodu 

o putovní pohár

S buzolou a mapou
30. 9. 2017 od 14:00 u KolibySoutěží tandem – dospělý a dítě nebo starší a mladší žákInformace: Jana Mašková 774 140 406 nebo 725 099 186, e-mail: j.maskova@ddmastra.cz725 099 186, e mail: j.maskova@ddmastra.cz

Vážení občané, i vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. 
Pokud máte zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy 
či inzercí, kontaktujte vydavatele – Obec Březolupy ( obec@brezolupy.cz ) 
tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 4 krát 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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Dorost SK Březolupy
Po několika letech mají Březolupy opět dorost! Před zahájením sezony mě kluci 

dorosteneckého věku oslovili s tím, že nechtějí jít hrát do jiného oddílu a mají zájem 
hrát v Březolupech. Po jednání na výboru SK Březolupy a po projednání s Bílovice-
mi, které dodaly 4 hráče, vznikl tzv. sdružený tým. Je třeba konstatovat, že někteří 
členové výboru tvrdili, že soutěž dorost nedohraje a  bude se muset zaplatit poku-
ta za nedohrání soutěže. Nic takového se nestalo. Naopak. Je třeba vyzdvihnout, že 
po změnách v přestupních řádech měl A-tým možnost použít naše dorostence v mi-
strovských utkáních. Po sestupu A-týmu došlo k odchodu klíčových hráčů. Počet 
hráčů jak na zápasech, tak i na trénincích by se pohyboval na hranici odstoupení 
A-týmu ze soutěže. Takže  znovuobnovení dorostu byl velmi dobrý počin, i když 
bezproblémový úplně nebyl.

Co se týká výsledků, je nutné podotknout, že deváté místo nebylo maximum, co 
se dalo uhrát. Odehráli jsme 24 zápasů, získali 28 bodů při aktivním skóre 79:73. 
Rovněž je třeba říci, že za dorost přestalo z různých důvodů hrát 5 hráčů. Tým jsme 
doplnili hráči, kteří jsou věkem ještě žáci. Jako trenér jsem se snažil kluky naučit hrát 
systém hry v lajně. Na jaře už bylo vidět, že kluci systém chápou a snažili se ho hrát. 
Klukům přeji, aby se drželi moderního systému a ten zastaralý na stopera hrajícího 
deset metrů za obranou v Březolupech nepraktikovali. 

Zcela na závěr bych sdělil, že dorost je budoucnost a pokračování činnosti doros-
tu je základem pro budoucnost fotbalu SK Březolupy.

           František Hoférek 

Z oddílu fotbalové přípravky              

Minulá sezona 2016 -2017 byla pro naše nejmladší fotbalisty opět velmi úspěšná, když 
skončili na prvním místě tabulky a ovládli tak svou kategorii. Během celé sezóny z po-
čtu 15 odehraných zápasů jen dvakrát prohrála a jednou remizovala, získala 37 bodů při 
skóre 121:53.

Tým již od začátku soutěže předváděl hru, která potěšila rodiče, diváky i trenéra. Říká-
me, že výsledky u těchto dětí nejsou důležité. Není to samozřejmě úplně pravda, protože 
hra podporuje soutěživost, určitě každého fotbal více baví, když se vyhrává, než naopak 
a kluci jsou terčem posměšků. Pokud se týmu daří, tak je to znamení dobré práce trenéra 
i vedení, že tréninkový proces probíhá na dobré úrovni. Dalším projevem dobré práce 
s malými hráči je i to, že na tréninky chodí přibližně 25 dětí. Tolik dětí přípravky nechodí 
na tréninky ani v mnohem větších vesnicích. Přínosem pro zlepšení tréninku na jaře, byla 
pomoc pana Burši, jako dalšího trenéra. Trénink se tak mohl rozdělit na mladší a starší 
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Poděkování 
panu Františku Hoférkovi

Fotbalový oddíl SK Březolupy tímto moc děkuje trenérovi Františku Hoférkovi 
za vše, co pro březolupský fotbal udělal. Není jednoduché pracovat s mládeží a získat 
si jejich přízeň. To se Frantovi u přípravky dokonale podařilo. Trénování mládežnic-
kých týmů je nedoceněná činnost, kterou musí dělat člověk pouze z lásky ke sportu 
a na úkor svého volného času a rodiny. Františkovi za mnoho let prošlo rukama bez-
počet mladých hráčů, někteří se prosadili i do ligových mládežnických celků. Proto si 
ještě jednou dovolujeme vyslovit velké uznání a poděkování za vše, co pro místní fotbal 
vykonal. Zároveň pevně věříme, že od nás zcela neodchází a budeme rádi, pokud na-
jdeme jiné cesty ke spolupráci. Takových lidí totiž není mnoho.

     Fotbalový oddíl SK Březolupy

týmy, čímž výrazně vzrostla kvalita tréninkového procesu. Dalším přínosem je i to, že se 
snižuje možnost zranění. Není ideální, když šestiletý hraje proti desetiletému. Zde musím 
konstatovat, že se za deset sezon mého působení u přípravky nic vážného dětem nestalo. 
Asi má fotbalový pánbůh březolupské děti rád, a to je dobře.

Přípravka se v období fotbalového klidu mimo pravidelných tréninků zúčastnila halo-
vých turnajů. Doma jsme uspořádali osmý ročník halového turnaje přípravek. Za výteč-
nou organizaci je třeba poděkovat maminkám dětí, zejména pak paní Sekaninové a paní 
Floriánové. Odměnou pro děti  po skončení turnaje byly diplomy, poháry i drobné slad-
kosti. To vše bylo možné za přispění fi rmy POEX, AUTORAVIRA a SK Březolupy.

Na závěr mého hodnocení uplynulé sezony se vrátím k odloženému utkání Březolu-
py - Kněžpole, které skončilo na disciplinární komisi OFS a o kterém jste možná slyšeli. 
Hostující tým už před zápasem vytvářel nedůstojnou atmosféru, jeho diváci nevhodnými 
slovy napadali vedení i tým Březolup. V 39. minutě za stavu 10:0 neunesli hostující diváci 
prohru a při přerušené hře, po souboji našeho a hostujícího hráče, odešli z hřiště. Hosté 
podali protest v tom smyslu, že Březolupy hrály agresivně, a moje osoba jako trenéra 
a  rozhodčího zápasu byla velmi kontroverzní atd. Proto jsem se rozhodl, že po deseti 
sezonách je třeba uvolnit místo pro nové trenéry. Nyní jim přeju hodně úspěchů a radosti 
při trénování. Vedení tak malých dětí musí bavit,  je to i záslužná činnost. Ještě chci podě-
kovat vedoucí mužstva paní Šnajdarové za organizační záležitosti a rodičům za podporu, 
jako je odvoz dětí na zápasy či praní dresů. 

     František Hoférek, 
odstupující trenér přípravky
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Mistrovství ČR ve sportovní střelbě
V pátek 8. 9. 2017 odcestovala skupinka tří našich 

nejlepších střelců (Katka Kolková, Jakub Ondrašík 
a Radek Ondrašík ml.) pod vedením trenéra Radka 
Ondrašíka na Mistrovství ČR ve sportovní střelbě, 
které se tradičně konalo na armádním stadionu Dukly 
Plzeň. V průběhu tří dnů  střelci absolvovali závod ze 
sportovní nebo libovolné malorážky 60 ran vleže a zá-
vod ze sportovní malorážky 3 x 20 ran nebo libovol-
né malorážky 3 x 40 ran. Po nepříliš vydařené sezoně 
obsadila Katka Kolková v disciplíně sportovní malo-
rážka 60 ran vleže v kategorii dorostenek s nástřelem 
589 bodů druhé místo. Od mistrovského titulu ji dělil 
pouze jeden bodík. Svým umístěním navázala na pře-
dešlé úspěchy v nejvyšších střeleckých soutěžích.

Za výbornou reprezentaci Sportovního klubu Bře-
zolupy a Obce Březolupy jí patří velký dík.

Zdeněk Jančara, 
předseda SSK Březolupy
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Katka Kolková - stupně vítězů
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Třídění odpadů se vyplatí
směsný odpad podraží
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ANGLIČTINA pro děti od 6 let, každý pátek od 15:00 cena 400,-/rok, vedoucí Petr Hromeček

Klub přátel ASTRY pro děti ve školní družině (ale nejen pro ně), zahájení podle zájmu 
10 akcí (1x za měsíc) v pátek od 14:00, cena 100,-/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, každé pondělí od 15:00 cena 400,-/rok, vedoucí Jana Mašková

SPORTOVNÍ pro děti od 3 do 8 let, každé pondělí od 15:30 
cena 400,-/rok, vedoucí Petr Hromeček

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA CHLAPCI pro děti od 8 let, každé pondělí od 15:30 
cena 600,-/rok, vedoucí Ondřej Omelka

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA DÍVKY pro děti od 8 let, každé pondělí od 15:30 
cena 600,-/rok, vedoucí Viola Pechová

TVOŘIVÝ pro děti (i rodiče), každý pátek od 16:00 cena 800,-/rok, vedoucí Jana Mašková

VAŘENÍ PRO MLSNÉ JAZÝČKY pro děti od 7 let, každý pátek od 17:00 
cena 1000,-/rok, vedoucí Jana Mašková

DDM ASTRA Zlín i letos 
pořádal v Březolupech Letní 
příměstské tábory. Ve dvou 
turnusech se jich zúčastnilo 
50 dětí ve věku od 3 do 12 let. 
Jak si to všichni užívali, se 
můžete podívat v naší fotoga-
lerii na webových stránkách 
www.zpevulka.rajce.idnes.cz 
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Podzim je tu a je ideální čas pro zalo-
žení nových trvalkových záhonů. Rostliny 
do počátku zimy dobře zakoření a na jaře se 
pak začnou rychle rozrůstat. Začátek podzi-
mu je také vhodným obdobím pro množe-
ní trvalek dělením trsů (těch druhů, které 
kvetou na jaře nebo v létě).  Lze pokračovat 
v  řízkování balkonových rostlin – mušká-
tů, fuchsií aj. Balkonové a další nádobové 
rostliny v tomto období ještě přihnojujeme, 
především hnojivy s vyšším podílem fosforu 
a draslíku. Pro dřeviny je podzim velmi důle-
žitý zejména v dostatku vláhy a ukládání dů-
ležitých látek na zimní měsíce.  Je vhodný čas 
na výsadbu jehličnanů a vřesovištních rost-
lin, vždy s balem!!  Je vhodný čas ke sběru 
semen a rovněž k založení základních trávní-
ků. Čistíme jezírka a opatříme je ochrannou 
sítí proti padajícímu listí. Okrasnou zahradu 
připravujeme na příchod zimy, takže si při-
pravujeme různé konstrukce na zimní kryty, 
pletiva a netkané textilie.

V ovocné zahradě je ještě plno práce. Sklízíme ovoce na uskladnění, podzimní a raně 
zimní hrušky a jablka. Proto bychom si měli připravit prostory pro uskladnění. Na za-
hradě vysazujeme sazenice jahodníků, vyřezáváme odplozené a škůdci napadené pruty 
maliníku a ostružiníku. Pokud jsme roubovali nebo očkovali, kontrolujeme ujmutí oček 
a povolujeme pásku, lýko. Po výsadbě stromků a keřů je pravidelně zaléváme. Ošetřujeme 
jabloně proti houbovým chorobám. Včas sklízíme vlašské a lískové ořechy a stále sklízíme 
a zpracováváme univerzální odrůdy révy.

Začíná se se sklizní pozdní kořenové zeleniny a vykopávají se brambory k zimnímu 
uskladnění. Sklízíme a sušíme bylinky, listy libečku, petrželky a také bazalku a saturejku 
apod. Pro zimní sklizeň bylinek přesadíme několik trsů trvalek do kořenáčů a přemís-
tíme je dovnitř na chladnější světlé místo – omezíme zálivku. Vhodné jsou dobromysl, 
bazalka, máta, pažitka, šalvěj, rozmarýna a tymián. V tomto období vyséváme zeleninu 
na pozdní sklizeň; rané odrůdy ředkviček, salátu, špenátu. Pěstovat můžeme i kopr, pol-
níček nebo ozimý květák. Česnek bychom měli mít již namořený a připravený k říjnové 
výsadbě, stejně tak si připravíme záhon pro výsadbu česneku. Záhony, které už necháme 
odpočívat, vyplejeme, pohnojíme a zryjeme. Hnojíme s ohledem na plodiny, které chce-
me v daném místě následující rok pěstovat.

                                                                                                             Zdroj: časopis Zahrádkář

Zahrádkář
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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR  20. a 21. října 2017 

Volby se uskuteční v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobo-
tu dne 21. října 2017 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 Březolupy.
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 Čes-
ké republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

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 : Olga Rosíková

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 18. 10. 2017 do 16.00 ho-
din) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. 

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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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vám tímto oznámit, že na základě rozhodnutí Rady obce Březolupy ze dne 

9. 8. 2017  byl možný okruh příjemců příspěvků obce Březolupy na sociální, zdravotní, 
vzdělávací a obdobné služby pro důchodce nově rozšířen i pro těžce zdravotně či men-
tálně postižené spoluobčany, a to i od jiných poskytovatelů těchto služeb než od Oblast-
ní charity Uherské Hradiště.

Počínaje 1. 9. 2017 je lze čerpat příspěvek na výše uvedené služby i pro těžce postižené 
spoluobčany, přičemž:

1. o tom, zda dotyčná postižená osoba může být příjemcem příspěvku, rozhodne 
rada obce na základě žádosti postiženého či jeho zástupce. 

2. o tom, zda dotyčná služba u daného poskytovatele je podpořitelná a v jakém pro-
centu (ve stávajícím sytému mají důchodci u charity na určité úkony příspěvek 
ve výši 50%) rozhodne rada obce na základě žádosti postiženého či jeho zástupce.

3. max. měsíční limit pro výši příspěvku ze strany obce zůstává zachován, tj. max. 
2.000,- Kč / na postiženou osobu a měsíc.

4. souběh příspěvku od jiných zdrojů je možný, v součtu však max. do výše 100%

Pokud se tedy rozhodnete požádat o tento příspěvek , podejte svou žádost na OÚ 
Březolupy, č.p. 90, 687 13, obec@brezolupy.cz. 

V žádosti uveďte údaje o postižené osobě (jméno a příjmení, datum narození, bydli-
ště - trvalé bydliště v Březolupech podmínkou) včetně popisu postižení (např. heslovitě 
lékařská diagnóza či popis dvěma, třemi vlastními slovy) a délku postižení (např. od na-
rození, od roku 2000 apod.).

Dále uveďte o jakou službu, resp. příspěvek na jakou službu, žádáte a jejího poskyto-
vatele.

Rada obce rozhodne o výši příspěvku cca do 21 dnů od podání vaší žádosti. 

Doufáme, že možnost takového příspěvku z obecního rozpočtu uvítáte a budete jej 
využívat.

V Březolupech dne 21. 8. 2017
    Ing. Petr Kukla, starosta obce

Oznámení o poskytování příspěvku
pro těžce zdravotně 
a mentálně postižené občany
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Taneční soubor Botík oznamuje, že je na zámku opět v provozu Půjčovna krojů, a to 
vždy ve středu od 18.00 do 20.00 hodin, nebo dle potřeby i déle. Jsou možné i rezervace 
u paní Zábojníkové na tel. 723 059 702, pak je obsluha poskytnuta přednostně. K dispozici 
jsou kroje dětské, dámské, pánské i pro miminka, kroje sváteční i všední. Je zde také mož-
nost výkupu - darování krojových součástí.

Sběrný dvůr bude v zimním období (po přechodu na zimní čas) tj. od 29. 10. 2017 
do 25. 3. 2018 otevřen pouze v sobotu, a to v obvyklou dobu 8.00–10.30 hodin. V pří-
padě příznivého počasí a po předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora můžete v době 
10.30–11.00 hodin využít skládku či komunitní kompostoviště. Do přechodu na zimní čas 
platí otevírací doba sobota + středa. 

Poplatek za psa na rok 2017 ve výši 100,- Kč je splatný do konce října 2017!!! Pokud 
jste pro letošek ještě nezaplatili za svého psa nebo psy, žádáme Vás, abyste tak učinili nej-
později do 31. 10. 2017.

Poplatek lze zaplatit i převodem na účet: č. ú.  1543047379/0800, variabilní symbol: 
číslo popisné vašeho domu. 
*  Pokud psa již nevlastníte, je nutné tuto změnu nahlásit na obecním úřadě. Můžete 

i  telefonicky 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.

Zároveň se obracíme na majitele psů s žádostí, aby své psy zajistili tak, aby nepobí-
hali volně po obci (někteří i opakovaně). Děkujeme. 

XVII. Vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 9. 12. 2017 ve víceúčelové hale.

Rozsvěcování vánočního stromu u kostela se uskuteční v neděli 10. 12. 2017.

Možná nevíte...
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Omylem jsme v minulém zpravodaji nezveřejnili foto z vítání občánků, které se konalo 
1. dubna 2017. Omlouváme se a i vás vítáme mezi námi.

V sobotu 23. září 2017 jsme v obřadní síni přivítali další nové občánky.


