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I malá opomenutá jiskra vyvolá velký požár

Když jsem sestavova-
la příspěvek do almanachu 
Dobrovolní hasiči okresu 
Uherské Hradiště (2016), 
který  se  věnuje historii dob-
rovolných hasičů od 90. let 
20. století do současnosti, 
s  trpkostí jsem sledovala, 
kolik sborů v  našem okrese 
upadlo ve své činnosti. Kdo 
se někdy věnoval ve volném 
čase spolkovým aktivitám, 
ví,  o  čem mluvím. Jsou to 
hodiny práce, které nejsou navenek znát. O financích nemluvě. Být součástí dobro-
volného spolku se už jaksi nenosí. Dnes již nejsme hrdými sokoly, které vede jedna 
společná myšlenka. O 21. století se mluví jako o století individuality, nejprve práva 
a poté povinnosti. 

Březolupští hasiči vstali z tohoto pomyslného dna a jako spolek pokračují dál. My-
slím, že nebudu lhát, když řeknu, že se jim zatím daří najít společnou řeč, navzájem 
se podporovat a jak praví první bod Hasičského desatera: „Nehledat v dobrovolném 
sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.“ 

V uplynulých pěti měsících sbor poznamenaly dvě významné události, dovolím 
si říct, historické mezníky dějin sboru. Po půlročním vyjednávání se majetkem obce 
stalo nové zásahové auto. Je to pro nás velká výzva, která však vyžaduje odpovědný 
přístup všech členů. Ke  třem stávajícím řidičům si proto doplnili své řidičské do-
vednosti další dva členové, nyní sbor disponuje pěti školenými řidiči. Za pomoc při 
vyjednávání děkujeme panu starostovi Petru Kuklovi a panu Jaromíru Janátovi. Ač-
koli bylo avizováno, že vám novou techniku představíme o letošní pouti, technická 
nepřipravenost vozidla nakonec posunula dodání na ten nejméně vhodný termín, 
na slovácké hody. 

 pokračování na straně 23
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Slovo starosty
Ani jsme se nenadáli a máme tady zase, dle mého názoru, nejpěknější sváteční 

období roku nesoucí se především v duchu Vánoc, loučení se s rokem starým a vítání 
roku nového. Pro letošní vánoční číslo Březolupského zpravodaje bych se spokojil 
z mé strany pouze s krátkým přáním prožití spokojených vánočních svátků a všeho 
nejlepšího vám všem do roku příštího, přičemž květnatější přání či zamyšlení bych 
nechal na jiných, mnohdy v této otázce povolanějších autorech.

Rád bych totiž tyto sváteční chvíle, mimo jiné i bilancování a plánování, využil 
k tomu, abych některé z vás vybídl k malému zamyšlení. Zastavím se totiž u poměrně 
zásadního stupňujícího se problému posledních let, mnohdy až bránícímu dalšímu 
rozvoji nejen naší obce, kraje či i státu. Jedná se o umožnění realizace rozvojových, 
povětšinou liniových záměrů na pozemcích soukromých vlastníků.

V současné době je na území naší obce v přípravě několik záměrů, které se potýka-
jí s problémy s překonáním soukromých pozemků. Jedná se např. o dostavbu kanali-
zační sítě pro napojení zbývajících cca 25% obyvatel naší obce na čistírnu odpadních 
vod (intenzivněji připravujeme od cca 2012), nově se od 2017 jedná např. o přeložení 
vzdušného vedení rozvodů nízkého napětí elektřiny bezpečněji „pod zem“, včetně 
propojení některých traf po obci vysokým napětím tak, aby byla zaručena dostačující 
a spolehlivá dodávka elektřiny i pro roky příští a v minulosti se jednalo také o nějaký 
ten obecní chodník či místní komunikaci.

Někteří z vlastníků, mnohdy bez technického důvodu a ještě častěji zmanipulo-
vání negativními českými médii, se brání poskytnout souhlas se záměrem na svém 
pozemku v  podobě zřízení služebnosti pro výstavbu a následně provozování v  na-
šem případě povětšinou inženýrské sítě, jako je komunikace, kanalizace, vodovod 
či elektro kabel. Tato skutečnost, tj. „služebnost“, se totiž již nějaký ten rok zapisuje 
do  katastru nemovitostí v  podobě věcného břemene služebnosti výstavby záměru. 
Toto je totiž jediná možnost, jak zaručit nejen bezproblémovou projekční přípravu 
a výstavbu inženýrské sítě na soukromých pozemcích, ale především se jedná o za-
jištění budoucího bezproblémového provozování, údržby a oprav po dobu životnosti 
dané inženýrské sítě!

A tady je kámen úrazu. Věcné břemeno mají lidé zafixované z devadesátých let 
jako akt obrany bank, exekutorů a jiných institucí vůči dlužníkům do zaplacení svých 
pohledávek, vedle hypoték také různých půjček a podobně. Na výpisu z katastru ne-
movitostí, je ovšem nutné rozlišovat, z  jakého důvodu a pro jaké potřeby je věcné 
břemeno na pozemku zapsáno. 

Jistě se shodneme na tom, že věcné břemeno pro např. dožití rodičů v rodinném 
domě se svými dětmi není žádným problémem, rovněž např. věcné břemeno pro za-
jištění řádně splácené hypotéky či jiné půjčky neznamená žádnou ostudu a už vůbec 
neznamená ostudu mít věcné břemeno pro výstavbu sítě, která zásobuje mimo jiné 
i na předmětném pozemku stojící dům či jinou nemovitost, ať již médiem (voda, plyn, 
kanalizace, ...  ), či možností komunikace (chodník, silnice, telefon, internet, … ).
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O tom, že to není žádný problém, co se týká služebnosti inženýrské sítě, svědčí 
i to, že se nám zatím nestalo, že u potřebného pozemku, který byl již před naším záměrem 
zastaven pro potřeby bankovního ústavu, by tento peněžní ústav s věcným břemenem 
pro služebnost nesouhlasil. I jeho odborníci totiž vidí, že taková nová síť je zhodnocení 
nemovitosti, která slouží pro zajištění jejich pohledávky.

Dovoluji si požádat vlastníky, kteří mají s uzavřením věcného břemene pro služebnost 
inženýrské sítě na svém pozemku problém, aby přehodnotili svůj postoj a umožnili tak 
rozvoj obce, jako i celého našeho území. Samozřejmě neříkám, abyste vše a všem bez-
hlavě, bez rozmyšlení podepsali. Při svém rozhodování zohledněte, zda strana, která váš 
souhlas potřebuje, je dostatečně spolehlivá, k  jakému účelu záměr bude sloužit (tj. zda 
chce na vašem pozemku někdo postavit benzinku, obchodní centrum anebo síť sloužící 
i vaší potřebě, stejně jako i vašim sousedům), zohledněte si ve své smlouvě i své potřeby, 
jako je ochrana stávajících zpevněných ploch či případná náhrada za odstraněnou zeleň 
a nebojte se věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě na svém pozemku umožnit. Navíc 
spolu se smlouvou o služebnosti jde na katastr i geometrický plán, který jednoznačně gra-
fi cky určuje prostor, kde bude předmětná inženýrská síť umístěna a v samotné smlouvě 
je inženýrská síť jednoznačně popsána. Pokud dáte souhlas, že bude danou sítí třeba ta 
obecní kanalizace, a že bude v tomto pruhu o šíři 2m, nemůže investor bez vašeho dalšího 
souhlasu zrealizovat jinou síť či kanalizaci na jiném místě.

Snad jsem vás v době adventu tímto slovem starosty moc nezatížil a snad v době bi-
lancování a plánů  budete nad mými řádky minimálně přemýšlet a svůj názor na nebez-
pečnost věcného břemene služebnosti inženýrských sítí upravíte a umožníte obci záměr 
na realizaci obecní kanalizace, stejně jako obdobné záměry i jiných spolehlivých investo-
rů zrealizovat, za což vám předem děkuji.

No a když jsme u toho děkování, dovolím si ještě s ohledem na aktuální období kon-
čícího roku poděkovat všem, kteří obci pomohli, pomáhají či budou pomáhat v jejím 
dalším rozvoji. Děkuji.

Ing. Petr Kukla, starosta obce

Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 20. 9. 2017
Zastupitelstvo schválilo: 
• Kácení dřevin v rámci Revitalizace rybníku Hluboček a jeho okolí (pouze v případě reali-

zace projektu).
• Výpůjčku části pozemku p.č. KN 173/1, k.ú. Březolupy o výměře cca 40 m². 
• Záměr na modernizaci systému nakládání s odpady. 
• Záměr Technických sportů Březolupy, z. s. na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 

ubytovny v kempu  (dotace 95%, program Rozvoj sociálního bydlení) a v případě získání 
dotace příspěvek obce na fi nancování realizace ve výši 500.000,- Kč  s podmínkou dalšího 
upřesnění záměru

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 
opatření č. 6/2017.
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• Rozšíření stávajícího systému podpory péče o důchodce formou příspěvku na odebírané 
služby od Charity UH o příspěvek i pro těžce zdravotně či mentálně postižené spoluob-
čany.

• Výroční odměny, resp. dary, za rok 2017 pro starostu, neuvolněné zastupitele, zaměstnance 
obce, účinkující a spolupracovníky obce.

• Zapojení své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březolupy do pro-
jektu MAP1 a MAP2, realizovanými městem Uherské Hradiště na území ORP Uherské 
Hradiště, a souhlasí se svou fi nanční účasti na spolufi nancování 5% spolupodílu na těchto 
projektech s tím, že konkrétní výše spolupodílu připadajícího na obec Březolupy bude 
propočtena v poměrné výši dle počtu žáků resp. dětí ZŠ + MŠ Březolupy.

• Nákup kloubové sekačky s kabinou a vybavením pro zimní údržbu s cenou do 450.000,- Kč.
• Udělení „Děkovné plakety obce“ paní Štěpánce Blahové za dlouholetou práci pro obec.
•  Ztotožnění se se závěry rady obce (nesouhlas s prodejem) ve věci žádosti o koupi pozem-

ku u skládky pro podnikatelský záměr pana Omelky.
• Záměr na přestěhování knihovny do jiných prostor zdravotního střediska.
• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.7/2017. 
• Ztotožnění se se závěry rady obce (nesouhlas s prodejem) ve věci žádosti o koupi pozemku 

u skládky pro podnikatelský záměr pana Omelky.

Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala přípravou investičních akcí, kontrolou realizovaných inves-
tičních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů i místních organizací a přípravou 
podkladů pro jednání zastupitelstva.
Z dalších činností vybírám následující:
• Rada vybrala na realizaci stavby „Rekonstrukce podlahy víceúčelové haly Březo-

lupy“ firmu Sportovní podlahy Zlín s.r.o. s cenou 2 764 354,-Kč. (na projekt se 
v letošním roce nepodařilo získat dotaci a žádost byla podána znovu).

• Rada schválila nákup projektoru s  interaktivitou do 1. třídy ZŠ v  částce 
cca 60 000,- Kč nad rámec schváleného rozpočtu. 

• Rada vybrala jako dodavatele sekačky s  výbavou pro zimní údržbu chodníků 
(kloubová sekačka, odnímatelná kabina, kartáč na sníh) p. Zdeňka Omelku, Bře-
zolupy s cenou 404 970,-Kč s DPH.  Součástí ceny je již servis a ND v hodnotě cca 
35 000,-Kč. 

• Rada vybrala jako dodavatele nových šaten ve vestibulu víceúčelové haly firmu 
Truhlářství Michal Vajda, Stříbrnice, s  cenou 96  130,-Kč a termínem dodání 
do 21. 10. 2017. 

• Rada schválila objednat pokračování prací na projektové dokumentaci k „ BUS-
Terminálu“. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení v  částce 97 000,-Kč, 
inženýrská činnost v  částce 18  000,-Kč, elektrorozvody v  částce do 30  000,-Kč, 
dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby jednotné kanalizace a zá-
vlahy zelených ploch v částce 89 000,-Kč. Starosta prověří, zda je nutno ve vztahu 
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k případnému zdroji dotace budovat závlahový systém v plném rozsahu návrhu.
• Rada schválila navrhnout Mgr. Blanku Zábojníkovou na nominaci pro ocenění 

dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže ZK. Za dlouholetou práci s  mládeží v  tanečním souboru 
Botík (nominace byla přijata a ocenění již proběhlo).

• Rada schválila změny v rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 8.
• Rada schválila „Smlouvu o zpracování osobních údajů“ a „Smlouvu č. 5/2017 

o zavedení, provozování a koordinaci motivačního a evidenčního systému pro 
odpadové hospodářství“-(MESOH) s  firmou Kryštof Bambušek, Doubí 3, Brno. 
Předmětem smlouvy jsou služby a SW pro zavedení efektivního třídění odpadů 
v obci. 

• Rada se seznámila s  průběhem prací na rekonstrukci vestibulu haly a rozhodla 
objednat další vybavení – zrcadla (s cenou cca 9  000,-Kč), závěsy (s  cenou cca 
28 000,-Kč), sedačku (cca 14 000,-Kč), rohože a koše (cca 11 000,-Kč). Ceny jsou 
bez DPH.

• Rada ocenila darem sportovní výkon střelkyně místního střeleckého klubu Kate-
řiny Kolkové, která obsadila 2. místo na mistrovství ČR. 

• Rada schválila nákup 150 ks lopat Kwazar v ceně 218,-Kč/ks bez DPH a 150 ks 
metel v ceně 60,-Kč/ks bez DPH od firmy Vala, Uh. Hradiště. Nářadí bude násled-
ně darováno občanům, jako kompenzace za zimní údržbu chodníků před jejich 
rodinnými domy.  

• Rada  souhlasila s žádostí ZUŠ Zlín o možnosti výuky hry na žesťové nástroje 
v místní ZŠ.   Další záležitosti dohodne žadatel s ředitelstvím ZŠ.

• Rada na doporučení Ing. Kolaříka schválila ořez havarijního stavu lípy u hřbitova. 
Práce provede firma Dušan Tomi s předpokládanou cenou do 15 000,-Kč s DPH.

• Rada schválila objednání architektonického návrhu na rekonstrukci nádvoří zám-
ku s cenou do 15.000,- Kč bez DPH.

• Rada vybrala na realizaci výběrového řízení na dodavatele akce „Stavební úpra-
vy-energetické úspory objektu zámku v Březolupech“ firmu IS-projekt, Uherský 
Brod, s cenou 25 000,-Kč bez DPH.

• Rada vybrala na realizaci výběrového řízení na dodavatele akce „Provozovatel 
čistírny odpadních vod Březolupy“ firmu Innova INT. Pobočka Zlín s  cenou 
39  000,-  Kč bez DPH.  Současný provozovatel čističky firma ASIO spol. s  r.o., 
Brno podal ke dni 30. 9. 2018 výpověď smlouvy.

• Rada schválila žádost MUDr. Blanky Poláchové o pronájem ordinace zubního lé-
kaře na zdravotním středisku a souhlasí od 1. 1. 2018 s uzavřením nájemní smlou-
vy s identickými parametry jako má dosavadní a k 31. 12. 2017 končící nájemce 
MUDr. Vladimíra Poláchová.      

• Rada se seznámila s návrhem zpracovávané projektové dokumentace kabelového 
vedení NN pro společnost E.ON a doporučila z  předložených variant umístění 
nové kioskové trafostanice variantu 1 (uvnitř kempu vedle sociálek) nebo 3 (po-
dél komunikace vpravo od vjezdu do kempu).

• Rada obce vybrala firmu Zlínské zahradnické a komunální služby s.r.o., Slavičín 
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na následující práce péče o ze-
leň: pěstební péče u dětského 
hřiště a v parku za zdravotním 
střediskem s cenou 24 920,-Kč 
bez DPH, výměna 3 ks kašta-
nů a 1 lípy včetně roční péče 
s  cenou 32  579,-Kč bez DPH. 
Následná péče v  r. 2018 vý-
sadba podél polní cesty na To-
polnou (171 ks stromů) včetně 
sečení trávy s cenou 82 000,-Kč 
bez DPH.

• Rada projednala žádost obce 
Zlámanec o podporu záměru 
na výstavbu polní cesty spoju-
jící obce Zlámanec a Březolu-
py. Rada se záměrem souhlasí 
a po upřesnění vedení trasy 
včetně dohodnutí podmínek 
naší spoluúčasti na projektu 
doporučuje jeho schválení za-
stupitelstvu. 

• Rada schválila žádost vede-
ní ZŠ a MŠ o čerpání fondu 
odměn pro kuchařky ve výši 
18 000,-Kč v souladu s počtem 
uvařených manuálně resp. ča-
sově náročnějších jídel. 

• Rada schválila záměr a jeho zveřejnění na prodej, pronájem, výpůjčku, smě-
nu obecních pozemků v zahrádkářské kolonii  p.č. 2400/31 (o výměře 615 m²),  
2400/79 (424 m²), 2400/150 (614 m²), 2400/151 (298 m²), 3570/14 (33 m²), 
3570/15 (25 m²), 3570/29  (20 m² ).                                                        

• Starosta informoval radu o zrušení koncertu pěveckého sboru Svatopluk v míst-
ním kostele z důvodu na straně sboru. 

• Rada schválila finanční ocenění radním obce a dalším spolupracovníkům s obcí 
za ukončené investiční projekty.

• Rada schválila prodej starého hasičského auta s   navrhovanou prodejní cenou 
min. 40 000,-Kč, nebo nejvyšší nabídce.     

• Rada schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo s  firmu SVS CORRECT na akci „ 
Zvýšení bezpečnosti chodců v  obci Březolupy“, který z  důvodu nalezení jiného 
technického řešení, co se týká odvodnění některých vjezdů či vchodů, než před-
pokládal projektant, snižuje cenu díla a to o náklady na neinstalované odvodňo-
vací žlaby v délce cca 9 m. Cena se snižuje o 38.464,- Kč s DPH.    

Mladé lípy v parku lemující potok Březnici
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• Rada schválila výši 
měsíčních odměn 
pro neuvolněné za-
stupitele a navýšení 
platů zaměstnanců 
a spolupracovníků 
obce od 1. 1. 2018.

• Rada schválila ob-
jednávku na vypra-
cování projektové 
dokumentace pro 
změnu užívání pro-
stor na zdravotním 
středisku podle po-
žadavků hasičů a hy-
gieny. 

• Rada schválila záměr na pronájem bytu č. 3 na bytovém domě „Stará pošta“ 
od 1. 1. 2018.

• Rada v souvislosti s přechodem na nový systém odpadového hospodářství se se-
známila s novou OZV 1/2017  o stanovení systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem a novou OZV 2/2017 o místních poplatcích. Obě vyhlášky 
doporučuje zastupitelstvu schválit.

• Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG na akci „Rekon-
strukce MK Dolní Šraňky“, jehož obsahem jsou více a méně práce oproti projek-
tové dokumentaci v celkové ceně do + 40 000,-Kč s DPH.    

• Rada schválila objednávku pro f. STRABAG na provedení prací na parkovišti 
u hřbitova nad rámec projektu (montáž dorazů pro automobily, zpevnění svahu 
geotextilií, výměna obrubníků) v částce 63 570,-Kč s DPH.
Na závěr letošního roku přeji všem spoluobčanům příjemně strávené sváteční dny 
a v novém roce mnoho zdraví, štěstí a spokojeného žití.

 Stanislav Bařica, 
místostarosta obce

Opravená komunikace v Dolních Šraňkách

Vážení občané, i Vy se můžete podílet na obsahu a podobě dalších zpravodajů. Pokud 
máte zájem přispět k vydávání zpravodaje článkem, svými postřehy či inzercí, kontaktujte 
vydavatele – Obec Březolupy ( obec@brezolupy.cz ) tel 572 580 116. Zpravodaj vychází 
4 krát za rok nákladem 400 výtisků, grafi cká úprava a tisk Petr Brázda – vydavatelství Břec-
lav, prodej obchodní síť v obci Březolupy. Neprošlo jazykovou úpravou. Archív zpravodajů 
můžete nalézt na www.brezolupy.cz . 

Autory většiny fotek v tomto zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalíkovi. Děkujeme.
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Jubilanti leden - březen 2017   

LEDEN

50 let
Hubáček Vladimír
Kašný Petr
Křižka Leoš
Křižková Olga
Pochylý Jaroslav

60 let
Arnošt Rudolf

65 let
Hubáčková Jarmila
Miklová Zdeňka
Opravil Josef

70 let
Dovrtělová Věra
Hanáčková Ludmila

75 let
Jenčík Juraj

90 let
Čiháková Marie

ÚNOR

50 let
Berecková Miroslava
Horák Miroslav
Mlýnek Petr

60 let
Hanáček Stanislav
Jandíková Alena

65 let
Doudová Jindřiška
Řezníčková Emilie

75 let
Hoferek František

Březen

50 let
Chudárek Michal
Knap Vlastimil
Stiglerová Hana

60 let
Bělešová Božena
Maršálková Irena
Řezníčková Marie

65 let
Ondrašíková Františka

70 let
Bódiš František
Metela Bedřich

80 let
Stašková Anna

85 let
Abrhámová Libuše
Samohýlová Štěpánka 

Ocenění „Za přínos pro obec“

Obec Březolupy se rozhodla udělit předsedkyni základní organizace Čes-
kého červeného kříže, člence sboru pro občanské záležitosti, bývalé poslankyni 
MNV a správcové víceúčelové haly paní Štěpánce Blahové, ocenění „Za přínos 
pro obec“ jako poděkování za její dlouholetou aktivní činnost k prospěchu naší 
obce. Ocenění jí bylo předáno na vánočním jarmarku.

Paní Štěpánce si dovoluji poděkovat i touto cestou a zároveň připojuji i přá-
ní všeho nejlepšího a hodně zdraví k jejím téměř kulatým narozeninám, které 
oslaví v únoru.  

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Střípky z MŠ
Školní rok letos za-

čal v  pátek 1. září. Do 
tří tříd naší MŠ v  Bře-
zolupech nastoupilo 
61  dětí, 6 paní učite-
lek a jedna asistentka 
pedagoga. Ten letošní 
školní se poněkud lišil 
od těch ostatních.

A to především tím, 
že do mladší třídy na-
stoupily i děti mladší 
než 3 roky hned od za-
čátku září a také tím, že 
předškolní třída je povinná. Proto byl tento začátek především velmi náročný zejména 
pro ně, nejmenší děti. Postupně se snaží zapojovat do režimu dne, zvykat si na paní 
učitelky, ostatní děti a pochopit, že si pro ně maminka doopravdy přijde, až si pohrají.

Ti starší už mají své kamarády ve školce, mají tady své oblíbené hračky a spoustu 
úkolů , kterými se připravují do školy. Velmi důležité je také to, že pomáhají paní uči-
telce při práci, zvládají sebeobslužné činnosti a pomáhají také při zapojování mladších 
kamarádu do hry – nejlépe při společných hrách venku a při odpoledních činnostech.

Mezi první podzimní akce patřila školková Drakiáda s vyrobenými dráčky na škol-
ní zahradě, Dýňování s rodiči před MŠ, navštívili jsme představení Tetiny v UH.Hradi-
šti, do MŠ přijel pan Taraba s pohádkou Bajaja.

Do MŠ také jednou měsíčně dochází maminky s nejmenšími dětmi, které se chodí 
pohrát a zároveň seznámit s prostory školky a třídy, do které budou následně docházet.

Čeká nás rozsvěcování vánočního stromečku před MŠ. Dostali jsme jej od obecního 
úřadu spolu i se světýlky. Děti se na rozsvěcování připravují  - pečlivě nacvičují, aby 
se opravdu stromeček rozsvítil.      

Dobu adventní také přiblíží příchod pohádkových bytostí – Mikuláše  s pomocníky 
a spoustou dárečků pro hodné děti. Čekal na nás také po vystoupení v hale na jarmar-
ku.

Pak zde budou Vánoce, ale ještě než budou u nás doma, zkusíme si je „Nanečisto 
ve  školce“. Tento  den si budeme zpívat, ale i poslouchat koledy, na svačinku bude 
vánočka a na oběd nám  paní kuchařky připraví „štědrovečerní oběd“, po němž si roz-
dáme dárečky. Ani cukroví nebude chybět. Maminky nám je připraví jako v  minulém 
roce. Moc děkujeme všem za pomoc.

Vánoce jsou  především svátky se spoustou  pohádek a dárečků pod stromečkem.
Přejeme vám všem klidné prožití svátků a spokojený celý  příští rok 2018.

Za kolektiv  MŠ Březolupy Dagmar Zatloukalová

Naši nejmenší v MŠ 
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Činnost v podzimních měsících 
na základní škole

V měsíci  září žáci 2. a 3. roční-
ku zahájili výuku plavání v  Uher-
ském Hradišti. Škola získala 
fi nanční příspěvek z projektu Pod-
pora výuky plavání v  základních 
školách, a tak budou mít žáci z to-
hoto projektu uhrazenou polovinu 
cestovného za celý kurz.

Žáci 4. ročníku absolvovali 
1.  část výukového programu na 
cvičném dopravním hřišti.

Žáci 2. a 6. ročníku byli zapoje-
ni do výukového programu Hasík. 
Děti v  jejich třídě navštívili dva 
instruktoři a realizovali vzdělávací 
blok dle dané metodiky a schéma-
tu výuky. Podstatou preventivní-
ho programu je vzájemná důvěra 
a neustálá komunikace mezi před-
nášejícími instruktory a dětmi. 
Velký důraz je kladen na použití 
maximálně názorných pomůcek 
a  využití preventivně výchovných 
materiálů, jako drobných odměn 
pro děti. Tyto materiály, dětmi přinesené domů, posloužily zároveň jako zdroj informa-
cí pro rodiče, kteří se takto rovněž nepřímo zapojili do programu preventivně výchovné 
činnosti.

Všichni žáci školy se zúčastnili hudebně zábavného programu Spolu hravě o do-
pravě. Jednalo se o šedesát minut povídání, praktických ukázek podbarvených tema-
tickými živými hudebními vstupy a scénkami simulujícími nejčastější rizika v běžném 
silničním provozu i  na stále více frekventovaných cyklostezkách. Při jízdě zručnosti 
a řadě kvízů se mohly děti pomocí speciálních brýlí samy přesvědčit o vlivu alkoholu, 
drog a jiných omamných látek na schopnost řidiče reagovat na běžné situace. Program 
hrazený z dotace KÚ Zlínského kraje zásadním způsobem přispěl ke zvýšení doprav-
ní gramotnosti nejohroženějších účastníků silničního provozu. Pořad jsme   zařadili 
v rámci plnění Minimálního preventivního programu a dopravní výchovy.

Všechny ročníky zahájily další cyklus témat etické výchovy, která zajišťujeme žá-
kům externí pracovnicí.

Žáci naší školy nemyslí jen na sebe. Sběrem 
uzávěrů z láhví přispívají Lukáškovi.
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Žáci 5. - 9. ročníku prošli kurzem první pomoci, který vedli studenti střední zdravotní 
školy.

Žáci 9. ročníku začali s nácvikem polonézy, kterou můžete zhlédnout na společenském 
večeru rodičů v lednu. 

Žáci 2. ročníku navštívili knihovnu ve Zlíně.
Žáci 8. ročníku se zúčastnili exkurze v Mesitu. Exkurzí je provázeli žáci vyšších ročníků 

střední školy Mesit. Žáci měli možnost se seznámit s výrobou dílů např. měděných a kovo-
vých. Dále viděli programování různých strojů pomocí moderní technologie a celý proces 
výroby dílů. Navštívili také montáž a zkušebnu, kde viděli řezání kovů. 

Žáci 9. ročníku se 14. listopadu zúčastnili Přehlídky středních škol a pracovního uplatnění 
v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Přehlídka poskytla přehled o nabídce učebních a stu-
dijních oborů na středních školách a představila za účasti fi rem možnosti uplatnění na trhu 
práce.

Od počátku září je zřízen na škole čtenářský klub, doučování žáků a příprava na vyučování 
pro žáky ohrožené školním neúspěchem, v rámci školní družiny je zřízen klub zábavné logiky 
a deskových her. Vybraní žáci se těchto aktivit účastní pravidelně každý týden pod vedením 
našich vyučujících.

Žáci 4. až 9. ročníku se zúčastnili v hodině informatiky soutěže Bobřík informatiky. 
Žáci 3. - 8. ročníku se, tak jako každý rok, zúčastnili soutěže v netradičních sportovních 

disciplínách s názvem Zlínský vorvaň. Z 26 zúčastněných družstev naše škola skončila na 
10. místě.

Žáci 1. stupně se zapojili do tvořivých dílniček, kde vyráběli prstové maňásky.
Miroslava Chlachulová, ředitelka školy

Žákovský florbalový tým
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Zážitkový den našich žáků na střední 
škole

V  pondělí 27. 11. navštívili žáci 9. ročníku ZŠ Březolupy a ZŠ Bílovice v  rám-
ci zážitkového dne střední školu průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou (SŠPHZ) 
v Uherském Hradišti.

Program složený ze specialit všech tří oborů této školy byl zahájen v uvítací aule 
promítáním videa s informacemi o SŠPHZ, načež všichni žáci byli rozděleni do sku-
pin; z nich pak každá byla svěřena do péče jednomu ze studentů SŠPHZ a převáděna 
na stanoviště, kde si žáci mohli sami vyzkoušet, co by studium na této škole a poz-
dější praxe obnášely.

Skupina zůstávající v uvítací aule si mohla pod křídly studentů průmyslové ško-
ly vyzkoušet nejen manipulaci s elektrickým obvodem, paměťovou hru jeho rekon-
strukce z rozebraných částí a výrobu vlastních ozdobných placek, ale také skenování 
spolužákova obličeje a vytvoření jeho 3D obrazu na počítači.

Z repertoáru učiva zdravotnické školy si pak vyučující připravily hru spočívající 
v hádání využití nejrůznějších zdravotnických náčiní a s ní spojené výklady o práci 
zdravotníka, dále manifestaci toho, jak si správně mýt ruce (vyzkoušeno žáky na 
vlastní kůži), odění se do úboru chirurga a zacházení s doposud neznámými peány 
(jimiž měli žáci např. rozprostřít šátek, přesunout pinzetu nebo zavázat tkaničky od 
bot), a ukázku orgánů z plyšového pacienta na provizorním operačním stole; nejeden 
žák tak zjistil, že kolem umění chirurgie se dělá poprask oprávněně.
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Zdaleka nejlepší část pro drtivou většinu návštěvníků představovala praxe studen-
tů hotelové školy. Studenti nám dopřáli mimo čerstvě namíchaných drinků s ledem, 
které si pak naši žáci mohli sami připravit, nadýchaných jednohubek a kokosových 
kuliček i instruktáž při ozdobném skládání ubrousků a výrobě smoothie. Dále měli 
žáci možnost vyzkoušet si cukrářský um zdobení perníků a při tvoření zeleninových 
jednohubek zjistili, že na tom s kreativitou nejsou vůbec špatně – vždyť co si připra-
vili, si také sami snědli.

Pro některé z žáků se jednalo o konečný krok k rozhodnutí, zda je právě tato ško-
la vhodným výběrem přípravy pro budoucí zaměření – a zbytek si velmi užil úlevy 
od školní rutiny, která byla vyplněna rutinou zajímavější a chutnější.

Děkujeme vedením a studentům všech zúčastněných škol za tento zážitek.
Zpracovala žákyně 9. třídy ZŠ Březolupy

Spolek rodičů při ZŠ Březolupy Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ VEČER RODIČŮ

v sobotu 27. ledna 2018 od 20:00 hodin v hale v Březolupech.

Hraje „MOTÝL ERIKA“
zahájení večera polonézou žáků 9. třídy

bohatá tombola
pestré občerstvení

Zakoupením vstupenek 
podpoříte zdar této spole-
čenské akce, jejíž výtěžek 
bude v plné výši použit 

pro žáky místní základní 
školy. Do tomboly můžete 
přispět věcným darem do 
25.1.2018 v základní škole.
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Poohlédnutí za rokem 2017 a jak roky 
příští 

V letošním roce proběhly rekonstrukce či výstavby celkem tří komunikací. Na hody 
byla otevřena za 1,5 mil. Kč zrekonstruovaná místní komunikace Dolní Šraňky, na „Du-
šičky“ pak nové parkoviště u spodní brány hřbitova za téměř 300.000,- Kč a do Vánoc 
by měl být hotový chodník podél hlavní silnice na Zápolí, včetně semaforu u přechodu 
pro chodce před Restaurací U Zámku. Na chodník se semaforem jsme obdrželi 90% do-
taci z IROP  a celkové náklady překročí 4,3 mil. Kč.

Vedle komunikací lze za větší, resp. důležité, akce letošního roku považovat zce-
la jistě i rekonstrukci sociálního zařízení a vestibulu v naší hale. Tato akce nás přišla 
na téměř 1,5 mil. Kč. A jak se podařila, to už můžete posoudit sami. Jen podotknu, že 
ještě není zcela hotovo a pár drobností ve vestibulu na nás ještě čeká. Pokoušeli jsme se 
získat fi nance i na rekonstrukci podlahy a dalších prvků, jako je např. nouzové osvětlení 
na hlavním sále. Letos jsme ovšem, bohužel, úspěšní nebyli, takže zkusíme s naší žádostí 
štěstí v roce příštím.

Mnozí z vás si jistě všimli také nového požárního vozidla DAF, s datem výroby 1994, 
které nahradilo vysloužilou cisternu Škoda 706 CAS. Tedy přejme si, ať nové požární 
vozidlo potřebujeme co nejméně, a když už k tomu dojde, tak ať nám v rukách našich 
dobrovolných hasičů dobře poslouží. Za zmínku určitě stojí i realizace turistického al-
tánu směrem na Zlámanec, poblíž Svárovských pasek pod lesem. Tento altán je v pořadí 
již naším pátým altánem. Kdo tam ještě nebyl, má tedy tímto ode mne tip na pěknou 
procházku.

Co se týká akcí připravených k realizaci v příštím roce, pak vězte, že jsme byli vybrá-
ni k dotační podpoře u dvou akcí. Těmi jsou rekonstrukce chodníku na hřbitově včetně 
veřejného osvětlení a mobiliáře za 1,9 mil. Kč (dotace 0,7 mil. Kč ze SZIFu) a výměna 
oken a zateplení půdy na zámku za téměř 6,7 mil. Kč (40% dotace ze SFŽP). Spolu s vý-
měnou oken nás na zámku čeká za naše i realizace požární signalizace,  a pokud nám to 
fi nance a čas umožní, pak i vydláždění jeho dvorní části, kde fi nišujeme na jeho archi-
tektonickém návrhu.

Nadějně, ovšem zatím bez ofi ciálního potvrzení dotační podpory, vypadá polní cesta 
Chrástka. Tuto akci připravujeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem jako 
realizaci společných zařízení po Komplexní pozemkové úpravě a v případě její podpory 
by se měla realizovat také v roce 2018. Snad neprozradím příliš, když uvedu, že rada obce 
ve spolupráci s obcí Zlámanec uvažuje o obdobné polní cestě i na Zlámanec.

V příštím roce by měly být také zahájeny stavební práce na výstavbě inženýrských 
sítí v části obce Nad Uličkou pro řádově až 6 nových rodinných domů, v lokalitě Čístré 
nás pak obdobná akce čeká pro rok 2019.

Co se týká příprav akcí pro nejbližší roky pak téměř před dokončením, či již ve fázi 
získávání stavebního povolení, máme revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí.
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V oblasti místních komunikací se zpracovává projektová dokumentace řešící míst-
ní komunikaci Čístré, včetně kolem Úlehla a také Drahy. Součástí této dokumentace 
bude i parkoviště před mateřskou školkou a před Kolibou, včetně lávky přes potok (tzv. 
U váhy). Pokud získáme stavení povolení, budou se tyto akce realizovat postupně během 
dalších let, ať již za naše, nebo s dotační podporou. 

Nejspíše jste i vy zaznamenali zahájení prací na revitalizaci prostoru zastávek před 
Restaurací U Zámku, projekt pracovně nazvaný BUSTerminál. V současné době máme 
platné územní rozhodnutí, máme podanou žádost o dotaci z IROPu a pracujeme na zís-
kání stavebního povolení. Nechci nic zakřiknout, ale realizace se dá očekávat snad už 
v roce 2018, a to opět ať již s dotací, nebo pouze za naše. To ovšem záleží dále na zastu-
pitelstvu obce a také na možnostech obecního rozpočtu. Uvidíme, co vše nám rok 2018 
přinese.

Z větších záměrů s výhledem pro příští roky bych rád připomněl některé akce, jako 
je např. záměr na Podnikatelský inkubátor řemesel v  okolí čistírny odpadních vod, 
v části obce Za Ohradů se bavíme, postupně v čase, až o 10-i bytových domech s cel-
kem více než 60-i byty a ve spolupráci s ostatními obcemi Regionu Za Moravú chceme 
připravit realizaci cyklotras. Řešíme i II. Etapu výstavby kanalizace. Tyto projekty jsou 
ovšem dlouhodobější a jsou ve fázi záměru, přípravy projektové dokumentace či jednání 
s vlastníky pozemků a jejich realizace záleží na možnosti jejich fi nancování v období 
2017-2022.

Při informacích o projektech, které se nám podařilo letos zrealizovat, případně, které 
chystáme pro roky příští, bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě či realizaci ne-
jen, těchto vyjmenovaných obecních záměrů podíleli. 

     Ing. Petr Kukla, starosta obce

Setkání starších a dříve narozených 
občanů

Dne 12. 11. 2017 se uskutečnilo setkání výše jmenovaných občanů v březolupské hale pod 
záštitou sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu.

Rádi se scházíme a věřte, že nám nejde jen o pohoštění, ale také o informace o tom, co 
se v obci za uplynulý rok uskutečnilo, co je v plánu vybudovat či zlepšit. Nás starší dění v obci 
stále zajímá.

Program setkání byl pestrý a zábavný. Houslové kvarteto s doprovodem kláves a hlavně 
duet Marušky Hoferkové se Štěpánem Binarem ve svatební písni byl nezapomenutelný. Měl 
by se zopakovat alespoň ještě jedenkrát na shromáždění starších i mladých občanů… Vese-
lé vtipy lidového vypravěče Duly, hudba se zpěvem dvou muzikantů z Moravy nás potěšila. 
Všichni jsme si s nimi rádi zazpívali. Závěrečné sólo pro starostu bylo symbolickou „třešnič-
kou na dortu“ Bylo zasloužené! My, kteří tady žijeme, bereme různé opravy a vylepšení jako 
samozřejmost. Jinak to hodnotí veřejnost a ti, kteří znali naši vesnici před 50 - 60 lety…
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Před několika týd-
ny mne přijela navštívit 
kamarádka z  gymnázia 
s  manželem. Měla přá-
ní prohlédnout si naši 
vesnici, kterou znala 
z  prázdninových poby-
tů za dob studia. Prošli 
jsme cestou pod hřbi-
tovem, parkoviště pod 
ním a za ním, nové sídli-
ště pod hřbitovem, vidě-
li budovu zahrádkářů, 
čističku odpadních vod, 
novou budovu školky 
a  opravenou budovu 
školy a zámku, přechod 

od autobusové zastávky pod kontrolou semaforů a opravenou lavečku přes potok. Opravené 
komunikace a chodníky, údržba parků a okolí ji nadchlo a nešetřila obdivem. Škoda, že ne-
vlídné listopadové počasí nám zabránilo prohlédnout si obec z nové ulice nad Velkou uličkou 
a od vyhlídek od dvou altánků. Snad až v létě…

Jsem ráda, že mohu krásu naší obce ukázat a jsem ráda, že patřím mezi její obyvatele. 
Máme být na co pyšní nejen my, ale snad i naši potomci.

Za všechny starší obyvatele díky vám!
MUDr. Anna Otrhálková
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Zámek Milotice - zájezd Klubu důchodců
24. 9. 2017 uskutečnil březolupský Klub důchodců výlet na zámek do Milotic. Bylo nás 

42 osob, z toho 8 mužů, a tak jsme obsadili celý autobus. Počasí nám přálo, i když celý týden 
pršelo, v den výletu ani nekáplo.

V předzámčí byl v tento den trh řemeslných výrobků. Zvědavost nám nedala, abychom 
ho minuli. Byly zde ke koupi hračky ze dřeva, místní speciální zákusky, zdobené perníčky, 
polštářky plněné semínky či slupkami ze semínek pro dobré spaní, vyšívané součásti krojů, 
bižuterie z drátů, perliček i přírodních kamenů. Pro mlsné jazýčky zde nabízeli domácí 
škvarky, škvařené přímo na místě ve velkém kotli, škvarkovou pomazánku z mletých škvar-
ků, víno, burčák a grilované klobásky. Atmosféru pohody umocňovala dětská cimbálová 
muzika s dětskými zpěváky v místních krojích.

Prohlídka nově zrestaurovaného zámku nás všechny nadchla. Již výstup po schodišti 
do l. patra s kamenným zábradlím, plným zdobných prvků a na něm se sošky andílků, byl 
impozantní. Dřevěná parketová podlaha skládaná do různých vzorů měnících se v každé 
místnosti, mnohdy i v původním stavu. Dřevěné obložení stěn pokojů, výklenků kolem 
oken a dveří. Krásou zářily křišťálové lustry i lustry z barevného skla. Množství obrazů ro-
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dinných vlastníků, dobové fotografi e rodinných příslušníků a mnoho nástěnných a strop-
ních fresek nutilo k  zastavení a prohlížení. Na jednom z  obrázků byl i portrét generála 
Laudona, o kterém se zpívá ve známé písni „generál Laudon jede přes vesnici“.  Na zámku 
je rovněž kaple, kde se i nyní občas slouží mše svatá. Mohli jsme si ji prohlédnout seshora 
i z přízemí.

V zámku je i půjčovna dobových kostýmů, kterých tam mají kolem tisíce. Za poplatek 
280 Kč se můžete obléknout do krinolíny, dát si paruku a nechat se zvěčnit na fotografi i. Na 
zámku je i zámecká kavárna, kde na vás dýchá klid uplynulých let a dobrá káva umocňuje 
celkový obraz zámecké atmosféry.

Výlet jsme zakončili, jak jinak, než návštěvou vinného sklípku v blízkém okolí a ochutnali 
burčák a různé druhy vín.

Zpáteční cesta rychle ubíhala za zpěvu všech slováckých písní, na které jsme si vzpomněli. 
S veselou náladou a spokojeností jsme se vraceli domů, obtěžkáni dárky pro své blízké a náku-
pem dobrot, které nám zachutnaly. Máme na co vzpomínat a těšíme se, že v příštím roce opět 
navštívíme nějakou historickou lokalitu.

Děkujeme za organizační talent naší vedoucí paní Ludmile Zůfalé. Vzhledem k tomu, že 
brzy bude zima se svými dlouhými večery, zkraťte si je a přijďte mezi nás do AH Café. Rádi 
Vás přivítáme.

Klub důchodců

Výstava Tvoření, života koření….. 
Výstava opět své 

účastníky nezklama-
la. Potěšila, oko, srdce 
i chuťové pohárky.

Protože největší 
zájem byl letos o po-
chutiny, uvažujeme 
v příštím roce o uspo-
řádání ochutnávky 
cukroví, nápojů, po-
mazánek apod. Ši-
kovné ženičky, které 
by tam chtěly přinést 
své výrobky, se mo-
hou už teď dotazovat u paní Maškové, telefon 725 099 186 nebo 774 140 406.

A abychom nediskriminovali muže, připravujeme na začátek března další ročník Koštu 
slivovice a pálenek.

Jana Mašková

u paní Maškové telefon 725 099 186 nebo 774 140 406
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Už je tady zas, ten vánoční čas…
Je pátek a já sedím u počítače v místní knihovně a přemýšlím… Opravdu to je už rok, 

co jsem psala do posledního, „vánočního“, čísla našeho zpravodaje? Kalendář ovšem nelže, 
je prosinec, za oknem poletují sněhové vločky a všude pomalu začínají přípravy na nejkrás-
nější svátky v roce, Vánoce.  Pro někoho jsou to svátky klidu a pohody, pro druhého zase 
svátky shonu, stresu a nakonec fyzického i psychického vyčerpání.

Pro mě osobně jsou tyto svátky důležité už jen proto, že mám kolem sebe svou rodinu: 
tatínka, děti, vnoučátka, a samozřejmě přítele a jeho rodinu. To, že mám jen pět druhů cuk-
roví, že nemám umytá okna nebo udělaný „generální“ úklid, mě už vůbec nestresuje. Ani 
to, že pod stromečkem nejsou dárky za tisíce, ale jen drobnosti, maličkosti. Důležité je, že 
jsme všichni spolu, že jsme si v tom spěchu a shonu na sebe udělali čas.

Přeji všem, aby letošní Vánoce byly plné pohody a lásky, abyste je strávili se svými nej-
bližšími, rodinou, kamarády. Rok 2018 ať vám všem přinese jen to dobré: zdraví, lásku, 
spokojenost.

Místní knihovna bude v tomto roce naposledy otevřena v úterý 19. prosince od 15.00 do 
18.00 hodin.

Olga Rosíková

Stručná historie rodu Logothetti 
na panství Březolupy a Bílovice

Tímto článkem navazuji na povídání o rodu z Holle a je celkově druhým v pořadí z dlou-
hodobějšího cyklu „Březolupská vrchnost“. Tuto tématiku budu nepravidelně uveřejňovat 
ve zpravodaji. Tentokrát je předmětem článku rod Logothetti, který získal statek Březolupy 
(březolupské panství) dne 11. dubna 1831 koupí od Anny z Holle.

Tento rod pocházel ze staré byzantské rodiny, jejíž členové zastávali v byzantské říši nej-
důležitější úřady. Slovo „logohettes“ v řečtině znamená ministr. Po dobytí hlavního města říše 
Cařihradu osmanským vojskem v roce 1453 uprchli členové rodiny na ostrov Kréta a od roku 
1462 jsou usazeni na ostrově Zakynthos (Zante) v Iónském moři, kde jsou dodnes jedním 
z tamních významných rodů.

Naši moravskou větev rodu založil JAKUB HRABĚ LOGOTHETTI, který se naro-
dil 15. 3. 1741 v Zante jako Eiakobos kontes Logothetes. Roku 1775 po svatbě s Kateřinou 
d´Ymbault se usadil v Černovicích v Bukovině. Téhož roku obsazuje Bukovinu císař Josef II. 
a Černovice se stávají součástí Rakouské říše. Z manželství s Kateřinou se 16. 3. 1779 narodil 
v Černovicích syn JOSEF KAREL AUGUSTIN LOGOTHETTI, který se 17. 2. 1800 ve Vídni 
oženil s Marii Ester Barborou svobodnou paní z Locella, jejíž rodina bydlela v Brně. V Čer-
novicích se jim 20. 4. 1801 narodil jediný syn HUGO JOSEF JAKUB LOGOTHETTI, který 
se později usadil v našem kraji.

Jeho otec však zemřel již 5. 5. 1811 v Černovicích a matka jej následovala 26. 7. 1815, kdy 
zemřela v rodném Brně. O čtrnáctiletého chlapce se starali příbuzní matky, rodina rytíře von 
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Schönfeld. Na mladého a nepříliš bohatého šlechtice zpravidla čekala vojenská kariéra. V roce 
1818 tak nastoupil jako kadet do 3. husarského pluku. Kromě budování vojenské kariéry se 
Hugo Logothetti stačil 19. 12. 1821 v Německých Knínicích u Moravského Krumlova oženit 
s Josefou Františkou de Paula, svobodnou paní z Bartensteinu. Ta byla vnučkou kancléře císa-
řovny Marie Terezie Josefa, svobodného pána z Bartensteina, a narodila se 12. 5. 1800 v Brně 
Emanuelovi, svobodnému pánovi z Bartensteinu, a jeho manželce Alžbětě, svobodné paní 
Roden z Hirzenau. 

S pomocí bohatých příbuzných, kteří si zetě oblíbili, koupil Hugo Logothetti v roce 1831 
panství Březolupy a v roce 1836 i panství Bílovice. Měl se svojí ženou sedm dětí: Vladimíra, Hed-
viku, Bertu, Lodoisku, Alfréda, Julii a Zdenka. Ze synů se dospělosti dožili nejstarší Vladimír 
a nejmladší Zdenko. ZDENKO LOGOTHETTI se narodil se 10. 8. 1835 neznámo kde, a stej-
ně jako otec a bratr Vladimír i on sloužil v císařské armádě. V roce 1852 nastoupil jako kadet 
do 1. dragounského pluku a roku 1853 byl přeložen jako podporučík do 4. hulánského pluku, 
kde rovněž sloužil jeho bratr Vladimír. Ve vojenské službě se mu dařilo, v hodnosti rytmistra bo-
joval se svým plukem v letech 1859 až 1861 v Itálii. Po smrti svého otce Huga opustil vojenskou 
dráhu a vrátil se zpět na Moravu. Toho postihl dne 16. 5. 1861 při cestě z Březolup do Bílovic 
záchvat mrtvice. Odnesli jej do bílovického zámku a zde 26. 5. 1861 zemřel v kruhu rodiny. 

Bratři Vladimír a Zdenko Logothetti byli i politicky činní. Hned po zahájení procesu 
ústavnosti po roce 1861 se v našem okolí zapojili do spolkového života. Roku 1863 se po-

díleli na založení veslařského spolku Moravia 
v  Uherském Hradišti a rovněž podporova-
li činnost uherskohradišťského střeleckého 
spolku. V Bílovicích soustředili kolem sebe 
mládence a zaměstnance velkostatku, s nimiž 
potom pomáhali při likvidaci požárů v blíz-
kém okolí. Za pomoc při požáru v Kněžpoli 
roku 1861 a následně 1865 jim kněžpolské za-
stupitelstvo udělilo čestné občanství. V letech 
1864 až 1867 byl hrabě Zdenko Logothetti 
v Březolupech starostou a dne 6. 9. 1871 byl 
zvolen do Moravského zemského sněmu. Pa-
třil ke konzervativní frakci sněmu a věnoval 
se otázce policejních řádů. 

Když v roce 1866 vypukla Prusko–ra-
kouská válka, nastoupil jako dobrovol-
ník zpět do armády. Bojoval u Skalice, 
Schwemschädel a Hradce Králové. Za své 
zásluhy dostal saský Řád Pour le Merite. 
Dne 24.  11. 1869 se v Uherském Hradišti 
oženil s Augustinou Scharapatkovou, dce-
rou březolupského sládka Petra Scharapat-
ky, jemuž se narodila 7. 9. 1844 v Březolu-
pech č. p. 88. 
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Silva–Taroucca, zámek Čechy pod Kosířem)
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Zdenko se svojí rodinou však neby-
dlel na zámku v Březolupech, kde žila 
s  početným služebnictvem jeho ovdově-
lá matka Josefa Františka de Paula, ale 
v domě čp. 129 v Mařaticích. Když Josefa 
Františka de Paula  5. 4. 1872 zemřela, 
podělili se bratři o dědictví po rodičích 
a vyplatili ostatní sourozence. Vladi-
mír odkoupil 9.  6. 1873 Zdenkův podíl 
na Bílovicích a ponechal mu Březolupy. 
Zdenko Logothetti dlouho Březolupy ne-
vlastnil. Prodal je hned roku 1872 statká-
ři Ludvíkovi Franklovi a koupil zámeček 
v  Hoštiná u  Púchova. V našem kraji si 
pouze ponechal domek v Mařaticích.

Zdenko Logothetti působil i ve stát-
ních službách. Stal se členem Řádu ně-
meckých rytířů – Mariánského oddělení. 
V roce 1878 byl jako čestný major poslán 
do Rakousko–Uherskem obsazené Bosny 
a Hercegoviny. Bylo třeba znovu obnovit 
válkou zničenou zem a zde také pomá-
hal řád německých rytířů. Nejprve se stal 
okresním hejtmanem ve Fojnice a potom 

starostou v Sarajevu. 
Zdenko Logothetti zemřel na služební cestě v Olomouci 19. 1. 1881 zaopatřený svým 

přítelem, frenštátským farářem P. Antonínem Dolákem, který v letech 1862 až 1876 pů-
sobil v Bílovicích jako kaplan. Dne 22. ledna byl převezen do Bílovic a pohřben do ro-
dinné hrobky. Jeho manželka Augustina se po jeho smrti vrátila zpět na Moravu do Ma-
řatic, kde žila ve svém domě č. p. 129. Zemřela 9. 2. 1912 v Mařaticích na rakovinu 
žaludku ve věku 67 let. Pochovaná byla v Bílovicích vedle svého manžela. 

Manželé Zdenko a Augustina Logothetti spolu měli dvě děti. Prvorozený syn MI-
KULÁŠ LOGOTHETTI se narodil 18. 11. 1870 v Mařaticích, v Chvalkovicích u Vyš-
kova se oženil s Marií Kraut, která se narodila 13. 5. 1875. Z manželství se 1. 4. 1912 
ve Welsu narodila dcera Medea Maria Alexandra hraběnka Logothetti. Mikuláš Lo-
gothetti zemřel 13. 11. 1922 ve Welsu. A tímto datem vymřel rod Logothetti po meči. 
Jeho manželka Marie zemřela ve Welsu 9. 8. 1943.

Jako druhá se narodila v Mařaticích 22. 12. 1873 dcera Františka de Paula hra-
běnka Logothetti, která se roku 1903 v Lemberku provdala za Eugena rytíře z Paum-
garten. Měli spolu dva syny: Zdenka a Mikuláše. Zemřela 20. 1. 1941 v Innsbrucku.

Při zpracování bylo využito původních materiálů, jejich úprav a informací od Pav-
la Krystýna, kronikáře obce Bílovice.

Ing. Radek Berecka,kronikář obce Březolupy
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(Ne)vděčná VDĚČNOST aneb Šťastné 
a požehnané Vánoce

Jeden bonmot, který asi všichni známe, na dobře míněné poděkování reaguje: „Od té 
doby, co jsou vynalezeny peníze, netřeba děkovat.“ Věřím, že se většina z nás shodne, že v me-
zilidských vztazích je opak pravdou. A Vánoce jsou toho důkazem. Není možné si nevšim-
nout, že se v předvánočních dnech krom povinností s přípravou vkrádá mezi lidi jistá vřelost, 
pozitivní pohled na svět kolem nás i snaha o slušnost a dobročinnost. Bohu díky za to a díky 
všem, kteří tak rozzařují pomyslné adventní svíce v našich srdcích až do plné záře v podobě 
dobrého slova a dobrých skutků.  

Pro křesťany jsou Vánoce především o vděčnosti. Vděčnosti za to, že Bůh má člověka tak 
rád, že jsme mu stáli za to, aby se narodil jako chudé dítě ve chlévě. Chtěl nám být co nejblíže, 
chtěl sdílet náš život a dát nám najevo svou blízkost, která nepřestává ani po jeho smrti a zmrt-
výchvstání. Naše vděčnost je lidskou odpovědí na vánoční zvěst o příchodu Spasitele světa. 

Přeji nám všem, abychom o letošních Vánocích mezi sebou doslova plýtvali vlídným 
slovem, poděkováním a větou: „Mám tě rád(a).“  To je nejkrásnější odpověď na lásku Boha 
k člověku. Tato věta se nedá koupit ani nejkrásnějším a nejdražším dárkem, ale zní jako nej-
mocnější lék i z úst nejprostšího člověka - lék, který uzdravuje duši. Užívejme ho v hojné míře! 
Věřím, že tak budou šťastné a požehnané nejen Vánoce, ale i celý nadcházející rok 2018. 

K tomu všem ze srdce žehnám.
P. Pavel Macura

Milí přátelé,
 přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, velký koš pevného zdraví a vše dob-

ré v nadcházejícím roce 2018.My si přejeme, abyste nám zachovali vaši přízeň a aby-
chom se opět setkávali při našich  vystoupeních

 Za děti, dětský a chrámový sbor
Míla Provazníková 

POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE V BŘEZOLUPECH

17.12.2017 Koledování na zámku v 15.00 hod.
24.12.2017   Hudební doprovod mše sv. v kostele ve 22.30 hod.
25.12.2017   Hudební doprovod mše sv. v kostele v 10.30 hod.
26.12.2017   Hudební doprovod mše sv. v kostele v 10.30 hod.
26.12.2017   Půjdem spolu do Betléma – vánoční příběh v podání dětí v kostele 
  v 15.00 hod.
07.01.2018   Novoroční koncert v kostele v 16.00 hod. Chrámový a dětský sbor
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I malá opomenutá jiskra vyvolá velký 
požár

pokračování ze strany 1 
Poslední organizační změnou tohoto roku je změna ve vedení mladých hasičů, jež po 

panu Davidu Gajdošíkovi přebírá paní Romana Vaňková. Někteří z vás se nás také ptali, 
zda na jaře proběhne další sběr oděvů. Dotaz byl vznesen na organizaci, která tuto akci 
zaštiťovala. O jejich odpovědi 
budeme občany informovat. 
Chtěli bychom v tomto duchu 
dále spolupracovat. 

Na co se připravit v  nad-
cházejícím období? Snad na 
obezřetnost při práci s otevře-
ným ohněm. Mezi nejčastější 
důvody výjezdů HZS v  tom-
to období patří vznícení sazí 
v  komínech, svíčky umístěné 
v  nedostatečné vzdálenos-
ti od  hořlavých materiálů 
(v průvanu, blízko záclon, na 
ubruse; nejčastěji na  advent-
ních věncích, taktéž prskavky), vznícení potravin při přípravě pokrmů (včetně nešťastně 
odložených utěrek, hašení horkého oleje vodou – použijte raději pokličku či obrácený 
plech, kterými zamezíte přísun vzduchu), špatná manipulace s přímotopy a otevřenými 
krby (např. sušení vlhkého prádla) a nedostatečné uhašení nedopalků od cigaret. 

Všem členům SDH Březolupy, jejich rodinám, sponzorům i každému z vás přejeme 
příjemné prožití svátků vánočních. Bez naší návštěvy.

Z dalších interních aktivit vzpomeňme odborná školení. Tím prvním je školení kroni-
káře s názvem Kronika 21. století, které proběhlo v srpnu ve Zlíně. Tím druhým je odborné 
školení preventisty III.  stupně, realizované na útvaru HZS Uh. Hradiště. Kromě splnění 
odborných zkoušek byla obsahem tohoto setkání přednáška na téma „komíny“, kterou 
vedl Zbigniew Ondřej Adamus, viceprezident společenstva kominíků ČR. Na toto školení 
v příštím roce navazujeme kurzem preventisty II. stupně.  

Tou druhou významnou událostí bylo pořádání slováckých hodů. Zda se nám jejich 
organizace podařila, nebo ne, posuďte sami. My jsme tuto akci vyhodnotili jako úspěšnou, 
a pokud nám vydrží optimismus, rádi se ujmeme i jejich dalšího ročníku. Na tomto místě 
bychom rádi poděkovali březolupské chase, která svou prací a elánem vytvořila velmi pří-
jemnou atmosféru a užila si to stejně tak jako my.

Za SDH Březolupy, Lucie Křižková

y g ,

Mladí hasiči na exkurzi u zlínských hasičů
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V  podvečer se sešlo 
6 mladých rodin, aby si 
společně zacvičily. Nej-
dříve hráli rodiče vy-
bíjenou a děti zkoušely 
různé nářadí a náčiní, 
potom hrála vybíjenou 
družstva smíšená se 
staršími dětmi a pro 
„malošky“ tátové připra-
vili překážkovou dráhu. 
Tuto si následně museli 
projít i rodiče a závěr byl 
věnován soutěžím s me-
dicimbaly. Nechyběl šplh, skok přes kozu a badminton. Hodinka pohybu a legrace se 
všem tak líbila, že jsme se rozhodli scházet pravidelně každou sobotu v 18:00 (pokud 
nebude na hale akce nebo jiná překážka).

Jana Mašková

h k k ř k b d i H di k h b l

Z činnosti KČT Chřibský lenochod
V letošním roce se přihlásilo do oddílu ně-

kolik dětí - nových členů - a tak jsme činnost 
zahájili ve sportovní hale a též přípravou na zá-
vody. V průběhu prvního pololetí se zúčastnilo 
18 členů turistických závodů v Otrokovicích, 
Ivančicích a v Brně. Polovina našich závodníků 
si přivezla medaile, nebo pohár Jihomoravského 
kraje.

Dalším závodem, kterého jsme se zúčastnili, 
byl minitriatlon „O železného tomíka“ v Litomě-
řicích. Nejlepší naše umístění bylo 4. místo, ale jinak většinou v první půli startovního pole.

Z naplánovaných jarních výletů se uskutečnila jen polovina a ani po prázdninách se nepo-
dařilo zbylé uspořádat pro špatné počasí.

Další oblíbenou akcí je dvoudenní plavba po Moravě na kanoích. Té se též zúčastnil větší 
počet dětí a juniorů.

Zato o prázdninách se vydařil týdenní pobyt na chalupě na Slovensku a protože se podaři-
lo vyřídit několik průkazek, tak jsme se jeli podívat vlakem do Starého Smokovca. Náročnější 

Někdo slavil Martina pečenou husou 
a někdo pohybem

ý

nak většinou v první půli startovního pole.
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CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY POŘÁDÁ

PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA HRAD ŠAROV
V SOBOTU 30.12.2017

Společný odchod od zámku ve 12.45 hod.

Na místě proběhne předsilvestrovské setkání občanů Březolup, Svárova, Zlámance 
a Šarov.

S sebou teplé oblečení, dostatek tekutin a dobrou náladu!

S buzolou a mapou

Turistického tandem závodu 
S buzolou a mapou se letos zúčastnily 
celé rodiny a díky krásnému počasí si 
to náležitě užily. Máme radost, že se 
tato akce setkává se stále větším zá-
jmem rodičů s dětmi a doufáme, že to 
tak bude i v budoucnu.

Jana Mašková

byl pro děti přechod přes Velký Rozsutec v Malé Fatře. Zvládly to ale skvěle.
Již po páté se uskutečnilo týdenní stanování v Březolupech s naplánovanými výlety. Taktéž
s tímto byly děti spokojené, i když se všichni nezúčastnili po celý týden. Mimo jiné jsme se 

byli podívat na Pálavě s Mikulovem, v ZOO na Sv. Kopečku a na bobových drahách, na Buch-
lově a v Lešné. Taktéž jsme splouvali Baťův kanál a bruslili jsme na cyklostezce do Nové Vsi.

Nemalý zájem byl též o čtyřdenní výcvik vysokohorské turistiky - lezení ve skalách - které 
se uskutečnilo na Babách u řeky Jihlavy.

Poslední větší akce byla o podzimních prázdninách. Opět pobyt na chalupě na Slovensku. 
A i přes vytrvalý déšť byli všichni zúčastnění spokojeni.

Po prázdninách opět přišly do oddílu další děti. Tím bude nastávající období náročnější, 
jak organizačně, tak i při vedení akcí. Do konce roku nás čekají ještě dvě větší akce, jinak na-
vštěvujeme sportovní halu.

Hubert
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Soutěžní odpoledne s buzolou a mapou

Jak se volilo v Březolupech volby do 
poslanecké sněmovny 2017 

Volby se konaly ve dnech 20. a 21. října 2017. Zde je shrnutí výsledků za obec Bře-
zolupy. 

Volební účast byla 64,83%.

VOLBY DO 
POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PAR-
LAMENTU ČR

Celkový počet 
voličů zapsaných 
do výpisu ze 
stálého seznamu 
voličů a zvláštního 
seznamu voličů

1359

Celkový počet 
voličů, kterým 
byly vydány úřední 
obálky 

881

Počet platných 
hlasů celkem

778

Volební okrsek 
1 VÝCHOD

634 392 389

Volební okrsek 
2 ZÁPAD

725 489 389
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číslo Název strany Počet hlasů procento

21 ANO 2011 189 21,55

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 112 12,77

1 Občanská demokratická strana 99 11,28

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 87 9,92

8 Komunistická str.Čech a Moravy 84 9,57

15 Česká pirátská strana 80 9,12

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 68 7,75

4 Česká str.sociálně demokrat. 64 7,29

20 TOP 09 24 2,73

26 REALISTÉ 22 2,5

30 Strana Práv Občanů 11 1,25

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 10 1,14

12 Strana svobodných občanů 9 1,02

9 Strana zelených 7 0,79

2 Řád národa - Vlastenecká unie 3 0,34

13 Blok proti islam.-Obran.domova 2 0,22

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 2 0,22

6 Radostné Česko 1 0,11

14 Občanská demokratická aliance 1 0,11

27 SPORTOVCI 1 0,11

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 0,11

Všechny výsledky voleb naleznete na webu https://volby.cz/

Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu voleb v Březolupech, tímto 
děkujeme. Především děkujeme členům okrskových volebních komisí, zaměstnan-
cům obce a v neposlední řadě samozřejmě všem voličům, kteří přišli v těchto volbách 
odevzdat svůj hlas.
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Volba prezidenta České Republiky 2018
Volba prezidenta České republiky, se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 ho-

din do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v přízem-
ních učebnách Základní školy v Březolupech čp. 134.

Volební okrsky jsou rozděleny následně:
Volební okrsek č. 1  VÝCHOD (zapisovatel Martina Urbancová)
/ voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce Březolupy/ 
/voliči s voličským průkazem/

Volební okrsek č. 2 ZÁPAD (zapisovatel Olga Rosíková)
/ voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce Březolupy / 

Upozorňujeme, že voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem nebo 
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby hlasovací 
lístky. Ve dnech volby může volič obdržet hlasovací lístky i přímo ve volební místnosti.

Přenosnou urnu lze objednat na Obecním úřadě v Březolupech tel. 572 580 116, e-mai-
lem na  matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz , nebo přímo ve dnech volby u okrskové 
volební komise v místě konání volby a to i telefonicky (tel. do volební místnosti 572 580 138). 

Voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR ve volebním okrsku v místě 

svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, na voličský průkaz v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahra-
ničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR, s výjimkou konzulárního úřadu 
vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.

Žádost lze podat:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doru-
čena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 5. ledna 2018.
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- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována. O vydání voličského průkazu 
lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16. hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, 
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na úze-
mí ČR do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou 
adresu.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním 

a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat vo-
ličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 
24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Případné druhé kolo volby - informace:
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nad-

poloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčast-
nili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního 
kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta ČR se koná ve dvou dnech, na území ČR v pá-
tek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce ode-
vzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných plat-
ných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prv-
ního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů 
u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta 
kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitel-
ný za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta anebo se práva kandidovat 
vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezi-
denta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných 
platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby pre-
zidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nej-
vyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech 
volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Více informací na  www.mvcr.cz  v sekci informační servis volby volba prezidenta.
Případně se můžete obrátit na Obecní úřad Březolupy, kde Vám na Váš dotaz k volbám rádi 

odpovíme. Tel 572 580 116 Martina Urbancová, matrika@brezolupy.cz, obec@brezolupy.cz .
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Zahrádkář
Zahradníci se na vánoce připravují s dostatečným předstihem, dlouho před je-

jich vypuknutím. Není to jen příprava adventních svícnů, věnců nebo o příprava 
vánočních stromků v kontejnerech. Je to i příprava spojená s napěstováním typic-
kých květin, bez kterých si Vánoce už asi nedokážeme ani představit. A jakými 
hrnkovými květinami si můžeme vyzdobit své příbytky v  tomto období? Typický 
pro období adventu je brambořík (Cyklamen), stále modernější jsou vánoční kak-
tusy (Schlumbergera) s květy pastelových barev a snad v žádné domácnosti nechybí 
pryšec vznešený – lidově zvaný vánoční hvězda. Možná nevíte, že rostlina je celá 
jedovatá a její bílý latex vytékající po poranění listů nebo stonků může vyvolávat 
na pokožce citlivých jedinců alergické projevy a neměl by se nikdy dostat na sliz-
nice nebo do očí. A jak se správně postarat o vánoční hvězdu? Je to rostlina tep-
lomilná, proto ji nesmíme umístit do místnosti, kde je teplota pod 15°C. Ideálně 
potřebuje 20 – 24°C. Pravidelně zaléváme, ale nesnáší přemokření. Po skončení 
vánoc, kdy rostlina přestává kvést a tvořit barevné listeny je vhodné zkrátit výho-
ny o ¼  a  rostlinu přesadit do kvalitního rašelinného substrátu vylehčeného agr-
operlitem. V předjarní době můžeme rostlinu mírně přisušit. Od poloviny dubna 
do září vytváří rostlina nové výhony. Během jara a léta pravidelně přihnojujeme 
komplexním typem hnojiva. Aby rostlina v předvánoční čas vykvetla, měli bychom 
den uměle zkracovat, a to zatemňováním rostliny od 17.00 do 8.00 hodin, již od 
poloviny září. Zkracující se dny přicházejí až v říjnu a to je už pozdě, aby hvězda 
pěkně nakvetla a zbarvila se. Vypěstovat pěknou vánoční hvězdu není jednodu-
ché, proto mnozí z nás většinou kupujeme každý rok hvězdu novou, již odborně 
napěstovanou. Klasická kombinace tmavě zelených listů a rudě zbarvených listenů 
je naprosto symbolická a k Vánocům se báječně hodí, ale i tato rostlina má několik 
barevných variant a kombinací. Stačí si vybrat.

Dalším neodmyslitelným symbolem Vánoc je jmelí. Je to celosvětově rozšířený 
stálezelený keřík, který se vyskytuje na řadě listnatých dřevin. Některý poddruh 
i na jedlích a borovicích. Jmelí je na stromech poloparazitem. Z hlediska zahrád-
káře je dobré vědět, že keříky jmelí na jabloních především zahušťují koruny a tím 
přispívají k vytváření vhodných podmínek pro různé houbové choroby jako stru-
povitost, hnilobu, korovou nekrózu, mušinovitost či sazovitost jablek. U silně na-
padených stromů odumírají větve i celé stromy a znehodnocuje se i dřevo na další 
zpracování. Výskyt jmelí se velmi rozšiřuje, ale odborníci doposud neznají žádnou 
spolehlivou metodu jeho odstranění. Málo se ví, že jmelí je i významnou léčivou 
rostlinou a používá se i v kosmetice. Důležité je, že ač je to všestranná léčivka, je 
to i poměrně silně jedovatá rostlina (obsahuje viskotoxiny), především její plody. 
O jmelí se traduje spousta legend a v různých částech světa je spojen s pověrami, 
kterým lidé dodnes věří… v sousedním Rakousku se někdy dává do manželských 
postelí pro podporu mužské potence a ženské plodnosti, v Itálii se traduje, že žena, 
která nosí u sebe kousek jmelí má naději otěhotnět. Pohanští Slované nazývali jmelí 
“metlou duchů“ a odháněli jím nemoci, uřknutí, zlé duchy a zloděje a odvraceli 
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jím požáry.  Podle jedné legendy bylo jmelí kdysi stromem, z něhož Josef vyřezal 
kolébku pro Ježíše. Po třiatřiceti letech, pak strom porazili Římané a z jeho kmene 
vyrobili kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Strom se hanbou zmenšil v malé keříky, 
které jsou nuceny žít z jiných stromů. Zahrnuje však dobrem všechny, kdo pod ním 
projdou. Do domu přináší štěstí, odvahu a lásku. Ale to prý jen tomu, kdo je jmelím 
obdarován a ne kdo si ho sám koupí. V květomluvě znamená „spolu našli jsme štěs-
tí“.  Na Vánoce jmelím nejen obdarováváme, ale zdobíme jím věnce, dáváme si ho 
do vázy nebo ho zavěšujeme na různá místa v domě. A s tím je spojená ještě jedna 
tradice. Která? No, přece, že pod jeho snítkou se můžete zcela beztrestně s kýmko-
liv líbat J. Ale pozor – platí to jen o Štědrém dnu! Tak šťastné a veselé. 

Zdroj: časopis Zahrádkář

Český červený kříž Březolupy
Výbor Místní skupiny Českého červeného kříže Březolupy přeje všem svým členům, pří-

znivcům a spoluobčanům šťastné a veselé vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody 
v roce 2018.

A ještě jedna fotografi e z Mikulášské diskotéky, kterou pořádá každoročně MS ČČK Bře-
zolupy pro děti. Děkujeme Mikuláši, čertovi a andělovi, že ne na nás ani letos nezapomněli. 
Všichni jsme se 3.12.2017 v hale báječně bavili.

Štěpánka Blahová, předsedkyně MS ČČK
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Mikulášská družina
Hodová chasa vyměnila krásný slovácký kroj a vzala na sebe podobu důstojného bisku-

pa Mikuláše, nebesky něžných andělů a pekelníků. V předvečer svátku sv. Mikuláše vyrazila 
do ztichlých březolupských ulic a přinášela radost do mnoha rodin. Děkujeme. 

Vánoční jarmark
V sobotu 9. 12. se uskutečnil 17. ročník jarmarku v Březolupech. Nabízíme vám ohlédnutí 

za jeho pestrostí ve fotografi ích Marka Michalíka.

Příprava zabijačkových dobrot
Na pódiu si to děti řádně užily – 
vystoupení MŠ Březolupy
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Rozsvěcování vánočního stromu 
V podvečer druhé adventní neděle se uskutečnil III. ročník Rozsvěcování vánočního stro-

mu před kostelem. Letošní větrné počasí zahnalo milé malé hudebníky, zpěváky i návštěvníky 
za dveře kostela. Skladby s adventní a vánoční tématikou střídalo mluvené slovo. Na závěr se 
všichni sešli u stromu a ten se po trojím zavolání rozsvítil. Nechyběl punč na zahřátí a talíře 
plné koláčků a cukroví z kuchyní březolupských žen. Všem patří moje poděkování.

„Vy jste světlo světa. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali 
chválu vašemu Otci v nebesích.“ 

Mt, 5. kapitola
                                                                                                                              Mgr. Věra Polášková

Stoly byly plné rozmanitého zboží 
a o zákazníky nebyla nouze.

Podvečerní vystoupení Botíku 
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Půlnoční mše svatá 24. prosince 2017 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech 
se uskuteční ve 22.30 hodin.

Sportovní komise rady obce Březolupy pořádá již osmnáctý TRADIČNÍ OBECNÍ HA-
LOVÝ (XIX.) VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ, který se uskuteční ve víceúčelové hale 
v úterý 26. prosince 2017 v 8.30 hodin. Těšíme se na hojnou účast nejen hráčů, ale i fanoušků. 
Prezence hráčů a týmů od 8.00 hodin. 

Tradiční Štěpánské zpívání s Jižany se bude nově konat v altánu za halou. Všechny srdeč-
ně zveme 26. 12. 2017 v 16.30 hodin.

Svoz domovního odpadu po Vánocích se uskuteční mimořádně v sobotu 30. prosince 
2017 od časných ranních hodin. Nachystejte si popelnice před domy včas.

I v letošní zimní sezóně 2017/2018 mohou ti z vás, kteří zajišťují svými silami úklid obec-
ních chodníků před svými domy, využít poděkování formou již tradiční nabídky: 

- set lopata (plastová nebo hliníková) + koště
- bečka na posyp
- plastová popelnice 120 l (dvouletý úvazek vzhledem k pořizovací ceně)
Dané pomůcky si lze až do konce dubna 2018 ve sběrném dvoře. 

Místní spolky mohou podat písemné žádosti o dotaci pro svou činnost z rozpočtu obce 
pro rok 2018, a to do středy 3. ledna 2018 (do 17.00 hod), občané pak v tomtéž termínu své 
písemné podněty pro rozpočet naší obce na rok 2018. Písemně poštou, osobně či e-mailem 
(obec@brezolupy.cz) na OÚ Březolupy.

Tříkrálová sbírka 2018 se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018. Tři králové vás navštíví pří-
mo u vás doma s pokladničkami označenými logem oblastní charity, které budou zapečetěny 
a opatřeny razítkem Obecního úřadu Březolupy. Koledníci se vám musí prokázat průkazem 
vydaným Oblastní charitou v Uherském Hradišti, který je opravňuje k provádění sbírky.  

Fašank 2018 se uskuteční v sobotu 10. 2. 2018. Odpoledne bude tradiční obchůzka masek 
po obci a večer fašanková zábava ve víceúčelové hale se skupinou V.S.P. Band od 20.00 hodin.

Svoz 1x 
za 14 
dnů po 
celý rok

12.1. 26.1. 9.2. 23.2. 9.3. 23.3. *7.4. 20.4. 4.5. 18.5.
1.6. 15.6. 29.6. 13.7. 27.7. 10.8. 24.8. 7.9. 21.9. 5.10.
19.10. 2.11. 16.11. 30.11. 14.12. *29.12.

Svoz domovního odpadu v roce 2018 - Březolupy
*07. 4. 2018 se bude vyvážet výjimečně v sobotu a to možná od brzkých ranních hodin!
*29. 12. 2018 se bude vyvážet výjimečně v sobotu a to možná od brzkých ranních hodin!

Sportovní komise rady obce Březolupy pořádá již osmnáctý TRADIČNÍ OBECNÍ HA-

ý

Tradiční Štěpánské zpívání s Jižany se bude nově konat v altánu za halou. Všechny srdeč-y

ý y j p p p y

I v letošní zimní sezóně 2017/2018 mohou ti z vás kteří zajišťují svými silami úklid obec-

Místní spolky mohou podat písemné žádosti o dotaci pro svou činnost zi rozpočtu obce

Možná nevíte...

y ý ý j j y

Fašank 2018 se uskuteční v sobotu 10. 2. 2018. Odpoledne bude tradiční obchůzka masek

Tříkrálová sbírka 2018 se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018. Tři králové vás navštíví pří-

Svoz domovního odpadu po Vánocích se uskuteční mimořádně v sobotuu 30 prosince

Svoz 1x 12 1 26 1 9 2 23 2 9 3 23 3 *7 4 20 4 4 5 18 5
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Krásné životní jubileum 90 let oslavil v listopadu pan František Fusek. Blahopřejeme.

Setkání ročníku 1942
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Manželé Ludvík a Jarmila Glížovi oslavili 50 let společného života - zlatou svatbu.

Také manželé Věra a Miroslav Juráskovi oslavili společných 50 let. Manželům 
Glížovým i Juráskovým blahopřejeme.


