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Kynologický klub … 
Pomáháme tam, kde je nás nejvíc potřeba

Ne všichni si možná uvědomí, že naše práce se psy a činnost našich členů nekončí plotem 
kynologického klubu. Jsou mezi námi lidé a pejsci, kteří se věnují kromě jiných aktivit i caniste-
rapii, což je práce velmi záslužná a potřebná, dobrovolná a bez nároku na honorář (pozn.: občas 
se někteří lidé ptají, kolik nám to nese. Tak nic, děláme to ve svém volném čase, pro radost 
druhým a pro dobrý pocit, že můžeme pomoci). Z našeho klubu pravidelně navštěvují pacienty 
a jsou dobrovolníky Nemocnice v Uherském Hradišti: Peťa a Renata Polákovi se svými havan-
skými pejsky Lelou a Benem, Andrea Hráčková s borderkou Amie, Adéla Hrabcová s fenkou 
Dorotheou, Zdeněk Mach a Sylva Vavrušová s briardy Billie a Winym. Tvoříme tak valnou část 
canisterapeutického týmu a dobrovolníků uherskohradišťské nemocnice. 

Sem pravidelně docházíme a navštěvujeme pacienty mužského a ženského oddělení násled-
né péče a oddělení ošetřovatelské péče.  Pacienti se zde léčí po operacích, jsou v dlouhodobém 
léčení, ale mnohdy jsou zde i lidé, pro které je pobyt na těchto odděleních, místem posledním.

Naši psí parťáci mají složeny speciální canisterapeutické zkoušky, které skládali většinou 
v autentickém prostředí speciálního nebo nemocničního zařízení u sdružení ARIS, z. s., nebo 
Podané ruce z. s. Aby mohli psi navštěvovat zařízení pro seniory, nemocniční zařízení nebo 
specializovaná zařízení pro tělesně nebo jinak znevýhodněné klienty, musí absolvovat zkoušky 
a povahový test, jehož součástí jsou i reakce na různé situace, nárazové zvuky, pád klienta, na in-
validní vozík, chodítko či berle, ale také na pach chemikálií a čisticích prostředků, na klienty s tě-
lesným postižením a tím souvisejícími pohyby nebo i na jiné psy při skupinové terapii. Mohou 
tedy tuto práci vykonávat pouze psi 
s velmi vyrovnanou a klidnou pova-
hou splňující všechna výše uvedená 
kritéria zkoušky. 

Nemocnici navštěvujeme dru-
hým rokem, každý z nás má přiděle-
ná oddělení a musím říct, že se perso-
nál i pacienti na návštěvu čtyřnohých 
kamarádů vždycky velmi těší. 

pokračování na straně 19
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Noc kostelůNoc kostelů Kosení trávy

První svaté přijímání 

Kladení věnců k památníkům 
padlých březolupských občanů
Kladení věnců k památníkům Životní jubileum pana Františka Šišáka – 

blahopřejeme!
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Slovo starosty
Za mých téměř 20 let přímého kontaktu se samosprávou naší obce jsem, co se týká 

různých až nesmyslných zákonných nařízení, „výplodů“ pánů nahoře či zásahů mocné 
ruky trhu, zažil již mnohé. 

Vzpomenu např. mnohdy i opakující se snahy o zrušení či zásadní omezení naší poš-
ty, naší základní školy, naší matriky, bílovického stavebního úřadu a mnoho dalšího. 

Přišli jsme o ordinaci dětského lékaře či byla zrušena pobočka České spořitelny, nej-
prve v Březolupech a posléze i v Bílovicích.

Až šikanózní dotazy jedinců, dle zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k  in-
formacím, mnohdy decimují práci některých obecních úřadů, právě zaváděná nove-
la, resp.  vyšší stupeň ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) připraví nejen samosprá-
vy o nemalé fi nanční prostředky, jejich dopad, především na malých obcích včetně 
té naší, bude minimální (vzpomeňte na facebook, který před volbami prodal data přes 
100.000.000 Američanů a to ještě ruské straně …  - to naše data spravována obcí jsou 
z tohoto pohledu jen kapkou v moři) a předpokládá se, že to bude, vedle „106“, druhá 
zbraň na skolení některých samospráv.

Samostatnou kapitolou je zákon o střetu zájmů. Je jen dobře, že jej poslanci a senátoři 
na poslední chvíli alespoň zmírnili.

Obce také zasáhly různé účetní změny jako povinné plátcovství DPH, přenesená pů-
sobnost DPH či různá kontrolní hlášení.  Navýšená byrokracie spojená s  úřední des-
kou (zveřejňování záměrů, dotačních smluv, rozpočtových opatření a mnoho dalšího) 
a i mimo ní. Změny zákona o veřejných zakázkách, Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže či ochranu osobních dat. Měli jsme kontrolu také na průkazy energetické náročnosti 
budov, o složitosti dotačních zdrojů a především pak vyúčtování a udržitelnosti ani ne-
mluvě.

Na druhou stranu se přes nepřízeň paragrafů podařilo samosprávám, včetně té naší, 
udržet zdravé prostředí pro spokojený život a růst, samozřejmě že i ve spolupráci s míst-
ními podnikateli. V  Březolupech bych uvedl jako příklad dobré praxe např. obchodní 
dům Jednota a různé další obchody či služby po obci (pekárna, kadeřnictví, …), ordinaci 
zubaře, lékárnu, resp. výdejnu léků, úplnou základní a mateřskou školu se stabilizovaným 
počtem žáků (cca 200 + 80 žáků), školní kuchyni s vařením pro důchodce, solidní sběr-
ný dvůr, fungující víceúčelovou halu a slušné podmínky pro místní spolky, ať se jedná 
o sportovce, střelce, hasiče, psíčkaře či farníky. Nezanedbatelný, pro menší samosprávy 
obecně, byl také boj o navýšení příjmů z rozpočtového určení daní (tzv. RUD). 

Z výše uvedeného je možno si vzít ponaučení, že přes různé překážky lze dosáhnout 
solidní výsledky i na poli menších samospráv, o čemž svědčí i např. minimální zadluže-
nost samospráv, pominu-li Prahu a pár ostatních větších měst. 

No a vzhledem k tomu, že, jak jsem psal v minulém čísle, se opravdu blíží ty komu-
nální volby ( pan prezident je již vypsal a to na pátek a sobotu 5. a 6.10.2018 ), budeme 
potřebovat pro další volební období (2018-2022) „bojovníky“ (své zastupitele a vedení 
obce) i za práva té naší samosprávy.
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Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce se konalo 25. 4. 2018.
Zastupitelstvo schválilo:  
• Prodej části obecního pozemku p. č. 1 a také části pozemků p. č. 198/1 + 3531/5 ( každá 

z obou částí o výměře 13 m2, první nově p. č 1/4 u vjezdu do kempu, druhá nově p. č. 198/8 
u vjezdu do parku za zdravotním střediskem ) fi rmě E.ON Distribuce, a.s.  pro výstavbu 
nových trafostanic.

• Zařazení do seznamu podpořitelných nemovitostí: výstavbu nového rodinného domu 
na pozemku p. č. 1689 (kategorie III.), a také demolici s následnou výstavbou RD na po-
zemku p. č. st. 475, 337/17 a 337/18 (kategorie II.)

• Náplň kontrolní činnosti kontrolního a fi nančního výboru zastupitelstva obce pro rok 
2018.

• Záměr na společný projekt polní cesty a biokoridor na Nedachlebice včetně zařazení 
resp. aktualizace harmonogramu realizace společných zařízení komplexních pozemko-
vých úprav a dokumentů se Státním pozemkovým úřadem v Uherském Hradišti o ná-
sledném převzetí polní cesty a biokoridoru do majetku obce Březolupy.

• Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro obce Březolupy, Svá-
rov, Šarovy, Bohuslavice u Zlína a Březnice, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Březolupy a ob-
vodu mateřské školy pro obec Březolupy a Šarovy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Březolupy.

• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce – rozpočtové 
opatření č. 1/2018.

• Změnu rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.2/2018 zachycující rozhodnutí zastupitelstva 
z proběhlého zasedání.

Z práce rady obce:
Rada obce se zabývala přípravou investičních akcí, kontrolou realizovaných investič-
ních akcí, řešením žádostí a podnětů od občanů i místních organizací a přípravou pod-
kladů pro jednání zastupitelstva.
Z dalších činností vybírám následující:
• Rada schválila objednávku na úpravu zábradlí na mostě pod kaštany a lávce do parku (na-

dvaření do výšky dle platných norem) u fi rmy Libor Haša, zámečnictví Napajedla s cenou 

Pokud se tedy chcete přidat a nebojíte se v předvolebním „boji“ předstoupit před bře-
zolupskou veřejnost s nabídkou své osoby, svých vědomostí, zkušeností a budoucí práce 
ku prospěchu nás všech, neváhejte a učiňte tak. Za takovéto rozhodnutí vám předem 
děkuji.

                                Ing. Petr Kukla, starosta obce



-5-

Březolupský zpravodaj 

do 70 000,-Kč bez DPH. Dále schválila objednat u fi rmy TREND ABC, s. r. o, Hluk pro-
vedení otryskání a základního nátěru uvedeného zábradlí a současně i nosného systému 
lávky s cenou do 70 000,-Kč bez DPH.

• Rada schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s  fi rmou 
GasNet, s. r. o., jejímž předmětem je budoucí stavba plynárenského zařízení „Dopravní 
stavby Březolupy 2017/01, SO 03 Parkoviště MŠ, SO 301 Přeložka plynovodu parkoviště 
MŠ na pozemcích obce p. č. 3571/1, 1652/3, 1647/4 za jednorázovou úplatu za zřízení věc-
ného břemene 1 000,-Kč bez DPH.

• Rada na základě oznámení MMR, že žádost obce o dotaci na „Rekonstrukci podlahy haly“ 
podaná v 8/2017 pod pořadovým číslem 92612/2017 byla z řad náhradníků doporučena 
k podpoře schválila odstoupení od žádosti o dotaci na stejnou akci podanou v 11/2017 
pod pořadovým číslem 94332/2018. Zároveň rada potvrdila realizaci akce v letošním roce 
(předpoklad 06-08/2018) s využitím výsledků výběrového řízení z r. 2017. Dále rada schvá-
lila smlouvu s vítězem výběrového řízení – fi rmou Sportovní podlahy Zlín spol. s r.o. s ce-
nou 2 284 510,-Kč s DPH. 

• Rada schválila smlouvu o bezplatné výpůjčce pozemku p. č. 5404 o výměře 414m². Poze-
mek je přilehlý pozemku u RD č. p. 333.   

• Rada stanovila cenu 6 000,-Kč za pronájem hlavního sálu a sklepa víceúčelové haly při 
soukromých akcích (např. rodinné oslavy v rozsahu cca 8 hod. apod., bez použití jeviště 
pro kapelu či její ozvučení).

• Rada schválila nabídku fi rmy Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava na vybavení hasičského sbo-
ru dle schválených podmínek dotace za celko-
vou cenu 248 214,-Kč.

• Rada schválila potvrzení o nevyužitelnosti ze-
mědělských pozemků pro pozemky p. č. 4914, 
p. č. 4973, p. č. 4923, a p. č. 4974. Potvrzení bude 
vydáno pro daňové účely pro vlastníka pozem-
ků na roky 2018 a 2019 s tím, že období 2018 
a 2019 využije vlastník k zásahům do pozemku 
tak, aby byly zemědělsky využitelné.

• Rada schválila žádost Autoklubu Březolupy 
na  rozmístění 3 ks nových buněk se zastřeše-
ním v prostoru depa ploché dráhy (u oplocení 
depa směrem od potoka). Mezi buňkami bude 
zastřešení pro kropicí vůz a traktor a část bu-
něk včetně prostoru pod zastřešením mezi nimi 
vyčnívající nad plechové oplocení bude zakryta 
např. reklamními panely. 

• Rada schválila základní nabídku fi rmy CBS Na-
kladatelství s.r.o. na letecké snímkování obce 
s  cenou do 8.000,- Kč bez DPH. Objednávka 
zpracovaných materiálů bude dále upřesněna.

J y o

Rekonstrukce nádvoří a výměna 
oken na zámku
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• Rada vybrala na zpracování projektové dokumentace na změnu užívání prostor 
zdravotního střediska. (knihovna nebo školní dílna, byt, gynekologie) firmu 
Ing. Petr Seménka Staré Město s cenou 49 000,-Kč bez DPH.

• Rada schválila jako dodavatele akce „Výměna a doplnění dopravního značení Bře-
zolupy„ firmu NVB Line, spol. s r.o., Kvasice s cenou do 120 000,-Kč s DPH.

• Rada se seznámila s  projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení „Rekon-
strukce nádvoří zámku“ a za účasti projektanta Ing. Špillera projednala připomínky.

• Rada schválila přijetí dotace 1 000 000,-Kč (tj. 45,09% uznatelných nákladů pro-
jektu) z POV ZK na projekt „Statické zajištění oplocení hřbitova Březolupy“. Rada 
zároveň souhlasí s navrženým termínem realizace v měsících září, říjen, listopad 
2018. 

• Rada vybrala dodavatele projektové dokumentace na nové nouzové osvětlení a re-
konstrukci osvětlení hlavního sálu víceúčelové haly Ing. Stanislava Hubáčka s ce-
nou 20 000,-Kč na projekt nouzového osvětlení a 5 000,-Kč na projekt rekonstruk-
ce osvětlení hlavního sálu.  

• Rada schválila jako dodavatele nových textilií ve víceúčelové hale (hlavní opona, 
harlekýn nad hlavní oponou, samety oddělující obě přísálí od hlavního sálu, mon-
táž a doprava) firmu Jeviště a technika s cenou do 210 000,-Kč s DPH.

• Rada vydala souhlas zřizovatele s realizací projektu „Šablony II“ pro ZŠ a MŠ Bře-
zolupy. 

 Z důvodu plynulého navázání na projekt Šablony I, ze kterého je financován škol-
ní psycholog a chůva a možnosti pořízení 
10  ks notebooků pro polytechnickou výu-
ku je předpoklad nutnosti předfinancování 
projektu v  odhadované výši 200-300 tisíc 
Kč z vlastních zdrojů. Rada souhlasí s před-
financováním projektu z přebytků rozpoč-
tu či fondů ZŠ a MŠ Březolupy. Konkrétní 
fond bude upřesněn účetní školy.

• Rada vyslovila v souvislosti s nastávajícími 
pracemi ve víceúčelové hale souhlas s  tr-
valou demontáží promítacího plátna kina 
ze stropu haly.

• Rada se seznámila s  rozhodnutím komise 
pro hodnocení nabídek na výběr dodava-
tele „Provozovatel čističky odpadních vod 
Březolupy“ a schválila doporučené „Roz-
hodnutí zadavatele o výběru nejvýhodněj-
ší nabídky“, kterou je nabídka Slováckých 
vodáren a kanalizací a. s. Uherské Hradiště 
s cenou 100 000,-Kč bez DPH za měsíc.

• Rada schválila objednávku aktualizace po-

b o y , e te é o je a cová š o

Rekonstrukce chodníků na hřbitově
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vodňového řádu obce u firmy ENVIPARTNER s.r.o. Brno s  jednorázovou cenou 
15 000,-Kč bez DPH. 

• Rada vybrala k realizaci akce „Výměna podlahové krytiny v přísálí a šatnách více-
účelové haly“ firmu PI Parket Uherské Hradiště s cenou 164 465,-Kč s DPH. Jako 
materiál bylo vybráno PVC SOLID Populo, barva 693 - šedá.

• Rada schválila objednat kompletní administraci včetně vyúčtování a závěrečné 
zprávy akce „Rekonstrukce chodníků a mobiliáře hřbitova“ u firmy Rozvojová 
agentura zlínského kraje s cenou 8 000,-Kč bez DPH.  

• Rada vybrala dodavatele na úpravy ve sklepě haly (oprava omítek, malování, od-
stranění koberců a lepidla, nátěry konstrukcí, případně demontáž svítidel a výmě-
na vypínačů) firmu ROMIX s.r.o. Staré Město s cenou do 80 000,-Kč s DPH.

• Rada schválila objednávku žaluzií (16 ks celostínící žaluzie bílé barvy) do oken 
4 kancelářských místností OÚ v budově zámku u firmy Pavel Trávníček Zlín s ce-
nou 7 860,- Kč s DPH.

  Stanislav Bařica, 
místostarosta obce 

Střípky z MŠ
Celý rok jsme se snažily, aby bylo naplňováno zajištění přirozených potřeb dětí v sou-

vislosti s vytvářením odpovídajícího prostředí. Snažily jsme se, aby byly naše úkoly ale-
spoň částečně splněny a děti se dokázaly bez větších problémů dále začleňovat do spo-
lečnosti. U dětí to jde nejlépe tím přirozeným dětským způsobem, a to je hrou. Ta byla 
neustále rozvíjena novým hračkami, ale i činnostmi, ve kterých byly využívány. 

I toto pololetí bylo naplněno spoustou aktivit. V únoru to byl Masopust, kdy nám 
rodiče pomohli jako každý rok s přípravou masek. V březnu předškolákům začalo pla-
vání, před Velikonocemi se uskutečnily dílničky, kdy si měli možnost rodiče společně 
s dětmi vytvořit jarní dekoraci.  V dubnu prolétly naší MŠ čarodějnice a v květnu jsme 
maminkám v hale popřáli k jejich svátku. Svátek dětí jsme slavili táborákem a letem svě-
tem po státech celé Zeměkoule: navštívili jsme Afriku, Indiány, Eskymáky, ale i Číňany. 
Mezitím školku navštívila divadélka s pohádkami a posledním, kdo za námi přijel, bylo 
Hofmannovo divadlo s pohádkou Kašpárek a Kalupinka, které jsme shlédli venku před 
MŠ přesně 1. června.

Čeká nás fotografování tříd, předškoláky loučení se školkou a Aktovkový den. 
Na nové děti se těšíme již v září, takže nás zase bude plná školka.
V letošním roce byla řešena spousta nesnadných organizačních záležitostí, které po-

znamenaly chod naší školky. Všem rodičům bych chtěla touto cestou poděkovat za trpě-
livost, pochopení a snahu pomoct při jejich řešení.

Zároveň Vám všem přejeme, aby prázdniny byly plné sluníčka, pohody a koupání.
Vaše MŠ
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Opět přišlo jaro
Jarní období školního roku je 

spojeno se spoustou akcí, které se 
uskutečňují ve škole i mimo školu.  

Žáci 3. ročníku se jako každo-
ročně zúčastnili velikonočních díl-
niček ve Slováckém muzeu v Uher-
ském Hradišti. 

Všichni žáci 1. stupně si po-
slechli v  podání herců Slováckého 
divadla scénické čtení Dobrodruž-
ství pavouka Čendy.

Žáci 4. ročníku navštívili v rám-
ci Dopravního projektu dopravní 
hřiště v Uherském Hradišti.

Žáci 7. a 8. ročníku si vyslechli 
koncert Zlínské fi lharmonie.

Žáci 8. ročníku v rámci profes-
ní orientace navštívili Úřad práce 
v Uherském Hradišti.

V  hodinách anglického jazyka 
u žáků 5. až 9. ročníku pokračovala 
rodilá mluvčí.

Výukového programu Policie 
ČR se zúčastnili žáci 2., 5. a 8. roč-
níku.

Žáci od 5. ročníku si prověřili 
svou manuální zručnost ve školních 
dílnách při výrobě jednoduchého výrobku. 

Ze sportovních soutěží jsme se zapojili do fotbalového turnaje McDonalds´ Cup, 
mladších a starších žáků.

V měsíci dubnu většina žáků 9. ročníku absolvovala přijímací zkoušky na střední 
školy. Všichni žáci se umístili na školu, kterou si vybrali. 

Den Země oslavili žáci 2. stupně vycházkou do přírody. Pro žáky 1. stupně si jejich 
starší kamarádi připravili soutěžní dopoledne s náměty z přírody. 

Někteří vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili atletické soutěž Bílovická laťka. 3. mís-
to v kategorii starších chlapců s výkonem 150 cm obsadil Josef Mizera. 

V mladší kategorii chlapců 1. místo s výkonem 135 cm obsadil Jakub Špiller. 
Žáci 7. ročníku navštívili ZOO Zlín, kde se zúčastnili výukového programu.
Žáci 8. ročníku reprezentovali naši školu na soutěžním dnu integrovaného zá-

ýrobku
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chranného systému v Popovicích. 
Žáci 5. 6. a 9. ročníku se zúčastnili besedy s Velkomoravanem. Téma besedy bylo 

představení Evropské kulturní stezky Cyrila a Metoděje, život svatého Metoděje, ži-
vot svatého Cyrila, dílo bratrů svatého Cyrila a svatého Metoděje, odraz díla bratrů 
svatého Cyrila a svatého Metoděje a současného života.

Jaro bývá tradičně ve znamení soutěží z matematiky. Proběhlo školní kolo Mate-
matického klokana. V kategorii Cvrček nejlepšími řešiteli byli Anna Bábíčková, Ši-
mon Mikel a Kamila Jančová. V  kategorii Klokánek byli nejlepšími řešiteli Daniel 
Šišák, Anastázie Tkadlečková a Markéta Sekaninová.  V kategorii Benjamín byli nej-
lepšími řešiteli Michal Harsa, Barbora Krajčová a Aneta Kubíčková. V kategorii Ka-
det se nejlepšími řešiteli stali Josef Mizera, Pavel Hubáček a Václav Procházka. Další 
soutěží byla Pythagoriáda. Ze školního kola do okresního kola postoupili úspěšní 
řešitelé: Daniel Šišák, Michal Harsa a David Pektor. 

V něm si nejlépe vedl David Pektor, umístil se na 2. - 6. místě. V okresním kole 
sudoku  školu za mladší žáky reprezentovali Kamila Jančová, Šimon Mikel, Michaela 
Hrabcová  a Sofie Miklová. Šimon Mikel obsadil 1. místo.

Další tradiční soutěží byla dopravní soutěž mladých cyklistů v Uherském Brodě. 
Naši školu reprezentovala dvě družstva mladších žáků a dvě družstva starších 

žáků. 
V 1. kategorii mladších žáků soutěžilo družstvo ve složení Jan Minařík, Daniel 

Šišák, Bára Pektorová a Eliška Čejková. 
Další družstvo bylo ve složení: Darina Trubelíková, Eva Hanáčková, Adam Yassi-

ne a Adam Vrabček. Ve 2. kategorii soutěžilo družstvo ve složení: Michaela Kovačí-
ková, Eliška Žůrková, Michal Mikel a Ondřej Gajdůšek. Druhé družstvo – Tereza Hu-
báčková, Adéla Řezníčková, Michal Harsa a Patrik Fusek. První družstvo 1. kategorie 
postoupilo do krajského kola a zde se umístilo na 2. místě. 

Koncem května se 
konal ve Zlíně filmový 
festival, který navštívili 
všichni žáci naší školy.

Konec školního roku 
patří školním výletům.

Žáci 5. a 6. ročníku 
se vydali do Brna, kde 
navštívili Planetárium 
a zábavný park VIDA.

Žáci 7. ročníku na-
vštívili město Olomouc 
a projeli se na raftech.

Žáky 8. a 9. ročníku 
čeká návštěva Vídně. 
Žáci 1. a 2. ročníku po-
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jedou do ZOO Hodo-
nín a do zámku Miloti-
ce. Žáci 3. a 4. ročníku 
se vydají na Modrou 
a na Brdo. 

Den dětí patřil spor-
tu. Žáci od 5. ročníku 
do 9. ročníku absolvo-
vali 4. ročník Dukelské-
ho závodu branné zdat-
nosti. Pořadateli tohoto 
závodu byli: Sportovně 
střelecký klub Březo-
lupy, Technické sporty 
Březolupy, Základní 
škola Březolupy a Obec 
Březolupy. Závod se 
konal v  okolí střelnice 
a obsahoval běh terénem, střelbu z pušky a hod granátem do dálky.

Kromě toho si žáci zopakovali dopravní testy, zásady první pomoci, zhlédli vyba-
vení policie a vybavení hasičského auta místních hasičů.

Umístění žáků bylo následující. Na 1. místě v mladších dívkách (tj. 5., 6., a 7. roč-
ník) skončila Aneta Kubíčková, na 2. místě Markéta Sekaninová a na 3. místě Tereza 
Hubáčková. 

Na 1. místě v  mladších chlapcích se umístil Martin Kadlčík, na 2. místě Jakub 
Špiller a na 3. místě Patrik Šmíd. Na 1. místě ve starších dívkách (tj. 8. a 9. ročník) 
uspěla Anna Geržová, na 2. místě Tereza Bělčíková a na 3. místě Mariana Prokopová. 
Ve starších chlapcích bylo pořadí: Kryštof Tkadleček, Josef Mizera a Michal Mikel.  

Mgr. Miroslava Chlachulová, 
ředitelka ZŠ a  MŠ Březolupy

Březolupský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku,
evidenční číslo: MK ČR E 23224

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, IČO:00290840, Březolupy č. p. 90, 687 13 (obec@brezolupy.cz) tel. 572 580 116. Zpravodaj 
vychází 4 krát ročně s nákladem 370 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. Děkuje

lb k h d d d lk
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ZUŠ Morava přichází do Březolup
Základní umělecká škola Morava vznikla v roce 2003. V současné době má dva obory: 

hudební a výtvarný. Vyučuje v obcích v okolí Zlína a ve městě Zlíně. Zejména v menších ves-
nicích cílíme na dodržení místních kulturních tradic. Ve všech místech se zaměřujeme přede-
vším na souborový život rozvíjející dechovou hudbu, cimbálové muziky, univerzální orchest-
ry atd. Smyslem je posílení tradičních hudebních souborů v obcích, které vždy měly na živou 
kulturu velký vliv. Škola však neopomíjí ani péči o talentované žáky, kteří mohou pokračovat 
ve studiu na vyšších uměleckých školách. Ve výtvarném oboru směřuje v  rámci učebních 
osnov ZUŠ k posílení tradičních lidových řemeslných technik.

Jedním ze záměrů ZUŠ je, aby učitel dojížděl za žákem a ne naopak. Škola tak chce poskyt-
nout veřejnou službu tam, kde dopravní dostupnost do města je složitá. Vytváří se tak rovné 
podmínky základního uměleckého vzdělávání dětí a školní mládeže. Ředitelství školy dobře 
spolupracuje s vedením obcí, kulturními institucemi, ale i se školami a farnostmi v místě své-
ho působení.

ZUŠ Morava má tyto soubory: cimbálové muziky Andrýsek, Moravěnka, cimbálovou 
muzika Kuráž v Liptále, Gajdoši z Kašavy, Zlínské jazzové smyčce, Akordeonový soubor, Ko-
morní smyčcový orchestr žáků a učitelů ZUŠ, Mladou dechovku, Velký dechový orchestr, 
Zlínskou sedmičku, pěvecký sbor Cantica, jazzový soubor Young Moravia Jazzband a kytaro-
vý soubor Avarom Dnabseulb. 

Škola by na svoji úspěšnou činnost chtěla navázat i v obci Březolupy. Zejména bychom 
chtěli zajistit výuku na žesťové nástroje a cimbál tak, aby v budoucnu mohla vzniknout dětská 
cimbálová muzika a také dechovka. To vše v součinosti se základní školou a p. uč. E. Provaz-
níkovou, která v Březolupech odvádí výbornou práci v našem oboru. 

Těšíme se na spolupráci s obcí i občanskou rodičovskou veřejností.
                                   Ředitelství ZUŠ MoravaŘeditelství UŠ orava



Březolupský zpravodaj

-12-

Světový den červeného kříže 
14. 5. 2018 hlavní sál senátu zaplnili 

členové, zaměstnanci i dobrovolníci Čes-
kého červeného kříže ze všech oblastních 
spolků ČČK. Již tradičně se zde slavil 
Světový den Červeného kříže a Červené-
ho půlměsíce. I v letošním roce převzal 
nad  slavnostním shromážděním záštitu 
předseda Senátu pan Milan Štěch.

Ten poděkoval přítomným za prá-
ci, kterou pro své spoluobčany vykonali 
a  vykonávají. Připomněl významné vý-
ročí - 100 let od vzniku Československa, 
což následně umožnilo i vznik Českoslo-
venského červeného kříže. ČSČK označil, 
spolu se Sokolem, za významnou složku 
občanského života. Ocenil rovněž to, že Červený kříž pomáhá celosvětově i tam, kde se bojuje, 
nebo v místech velkých katastrof.

Jednou z oceněných na tomto slavnostním shromáždění byla i paní Marie Šišáková, dlou-
holetá členka Místní skupiny Českého červeného kříže Březolupy, kterou na ocenění navrhl 
oblastní spolek ČČK. 

Výbor MS ČČK Březolupy paní Marii Šišákové blahopřeje k ocenění a zároveň jí tímto 
děkuje i za její dosavadní práci pro ČČK Březolupy.

Štěpánka Blahová, předsedkyně MS ČČK Březolupy

Život je cesta – cesta je život

Stěhování nemám rád, ale přece jen má své výhody: umožňuje udělat si pořádek 
v životě – ohledně věcí, vztahů i zvyků. Co po stěhování? Ne vždy je to změna k lepší-
mu, ale vždy se jedná o nějaký vývoj. 

K nevýhodám stěhování patří balení, ale i u toho může člověk získat nějakou odmě-
nu: například objevit poklad, dávno zapomenutý v krabici na půdě.

Mojí odměnou byl text „Desiderata“, který mě před lety něčím silně zaujal, dal jsem 
si ho zarámovat, visel mi nad postelí, při stěhování skončil v krabici a pak ležel na půdě. 
Teď se vrátil s novou inspirací.

Ta báseň vznikla jako vánoční přání v roce 1927, dnes vám ji chci dát jako přání 
na prázdniny a zároveň jako rozloučení po čtyřech letech společného života na Slovác-
ku. Možná zaujme i vás, podepisuji se téměř pod vše, co je v ní řečeno.

P. Artur Kozik,
 kaplan farností Březolupy a Bílovice

Marie Šišáková převzala ocenění za práci pro 
ČČK
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Historické povídání jsem si ten-
tokrát připravil o živelné pohromě, 
kterou si mnozí obyvatelé vesnice jistě 
dobře pamatují, přestože od ní zane-
dlouho uplyne přesně šedesát let. Tou-
to událostí byla povodeň v  červenci 
1958.

K této jistě traumatizující události, 
zejména pro občany, kterých se přímo 
dotýkala, došlo v  sobotu 5. července. 
Jak se píše v kronice obce Březolupy, 
v  současné době uložené ve Státním 
okresním archívu v Uherském Hradi-
šti: v 16:30 hodin se přihnala po toku 
jindy klidného potoka Březnice po-
vodňová vlna, která téměř zcela zničila 
devět domů, které se staly neobyvatel-
nými a některé se zcela, nebo z  části 
zřítily. Po dvou hodinách voda opadla 
a zůstala po ní velká zkáza, jejíž ná-
sledky byly viditelné ještě roky. 

Nejvíce postižena byla část obce 
zvaná „Podsedky“, nacházející se 
v  blízkosti křižovatky na Uherský 
Brod. Hlavní příčinou byl podle oči-
tých svědků malý průtočný profi l 
potoka, mostu pod silnicí a zejména 
vantroky převádějící mlýnský náhon 
přes potok v  blízkosti mostu. Došlo 
k ucpání těchto objektů a rozlivu vody 
do okolí, parku zvaného „rybníček“, 
v místě fotbalového hřiště a dnešního 
okolí domu zahrádkářů. 

Poškozeny byly domy č. 80 Fran-
tiška Hoferka, č. 81 Josefa Hoferka, 
č. 125 Jaroslava Hubáčka, č. 144 Fran-
tiška Hrabici, č. 166 Aloise Michálka, 
č. 200 Františka Zůfalého, č. 240 Jo-
sefa Mikla, č. 242 Jindřicha Michálka 
a č. 288 Julie Křenové. Některé domy 

Dům č. p. 144

U Pálenice

Povodeň roku 1958 v Březolupech

Dům č. p. 166
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se podařilo opravit, některé se naopak staly 
neobyvatelnými, jiné byly zbořeny a již ni-
kdy vystavěny nebyly. Je nutno konstatovat, 
že se zřítily zejména části domů z tzv. „koto-
vic“, tj. nepálených cihel, které při podmo-
čení ztrácí svou pevnost.

O této povodni, která byla největší v této 
oblasti ve 20. století, je zmínka i v  kroni-
kách okolních obcí lemujících břehy potoka 
Březnice. V Šarovech píší o průtrži nad ob-
cemi Březnicí, Salaší, Bohuslavicemi, Lho-
tou a Šarovy. V bílovické kronice pak o výš-
ce vody dosahující v parku 120 cm. 

Po této živelné události bylo rozhodnuto 
o opatřeních, která měla dalším obdobným škodám zabránit. V následujících letech došlo 
k regulaci velké části délky koryta Březnice v obcích Bohuslavice, Březolupy a Bílovice. 

Došlo k odstranění některých překážek z koryta, lávek, u nás například betonových vant-
rok na začátku parku, a postupně i k likvidaci mlýnského náhonu, ale o tom zase někdy příště 
v článku o mlýnech v Březolupech. 

A nakonec i k výstavbě nových mostů s větším průtočným profi lem, tomu nejvíce koliz-
nímu v Podsedkách v roce 1964.

Povodeň roku 1958 nebyla samozřejmě jedinou v historii. Z výše uvedených důvodů do-
cházelo zcela pravidelně k záplavám i dříve, dokonce možná i silnějším. O těch starších se mně 
však prozatím nepodařilo zjistit žádné bližší údaje.

Vyjmenuji proto pouze nejvýznamnější z 20. století. První z nich byla roku 1910, o níž 
jsou zmínky v naší i v okolních obecních kronikách. Došlo k ní v září toho roku a výše škod 
není známá.

K dalšímu rozlivu vody došlo při velké povodni na Moravě počátkem července 1997, u nás 
v obci ale bez výraznějších škod na obecním, nebo soukromém majetku.

Jak je vidět i tak malý vodní tok, většinou s téměř minimálním průtokem vody, se může 
stát nebezpečným. Potok (někdy zvaný říčka) Březnice s délkou toku 24,8 km není příliš velký, 
ale rozvodí 124,9 km2 až zase tak malé není. Zkuste se někdy podívat na zeměpisnou mapu, 
z jakých kopců k nám vody nakonec dotečou.

Protože máme postavený dům na břehu potoka u mostu v části Podsedky, doufám, že 
opatření provedená po roce 1958 jsou dostatečná a k dalším větším záplavám již nedojde. 
I když roky 2010 a 2014 jsou pro mě varováním: koryto bylo během jedné až dvou hodin zcela 
plné, ale stačilo zatím přitékající vodu pojmout. 

Ve svém „archívu“ mám připravena témata pro další články, která zatím čekají na svá zpra-
cování. Takže se v blízké či vzdálenější budoucnosti těším na nová setkání s Vámi na stránkách 
Březolupského zpravodaje, nebo webových stránkách: www.brezolupy.cz, kde jsou všechny 
články postupně ukládány v záložce HISTORIE OBCE.  

 Ing. Radek Berecka, 
kronikář obce Březolupy

 V parku



Březolupský zpravodaj

-16-

Březolupský dogtrekking, II. ročník

Dogtrekking je extrémní vytrvalostní 
závod týmu psovod a pes. Společně mají 
zvládnout trať, která může mít různé délky 
od 25 km po 100 km a vede rozličným teré-
nem dle konání závodu. Jeden z extrémních 
závodů je např. Krušnohorský dogtrekking 
nebo příznivější „Bloody walk“ v  Krko-
noších, kde vedou trasy opravdu z  kopce 
do kopce a výškové převýšení je v kolenou 
pěkně znát. Závodníci by měli doběhnout či 
dojít v co nejkratším čase. Pravidla závodu 
jsou přísně stanovena: předepsaná výstroj – 
výstroj psa i psovoda, lékárnička, voda, botič-
ky pro psa (snadno dojde k poranění tlapek) aj. Rovněž za porušení pravidel závodu na trati se 
trestá diskvalifi kací.  Tyto závody jsou několikadenní a jsou zařazeny do Mistrovství ČR v do-
gtrekkingu, kde se hodnotí dle dosažených časů a bodů za všechny absolvované závody za rok.  

Náš kynologický klub se nechal inspirovat tímto závodem, kterému vždy vládne velmi 
přátelská atmosféra, ať se účastníte závodu kdekoliv a na základě loňského ohlasu uspořádal 
II. ročník „Březolupského dogtrekkingu“. 

Ten se uskutečnil v  sobotu 14. 4. Pro závodníky byly připraveny dvě tratě o délkách 
11 a 23 km, které vedly většinou po turistických stezkách a cyklostezkách v okolí Březolup. 
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Startovalo se od 8 hodin od sportovní haly, kde byl také cíl. Celkem nastoupilo 35 týmů (což je 
o deset více než v loňském roce) a za krásného slunečného počasí také dorazili všichni zdárně 
do cíle. Závodník s sebou dostal mapu a kartičku, kde značil kontrolní body. Ty bývají na trati 
2 nebo čtyři, dle délky, a mají sloužit jako kontrola, že závodníci skutečně absolvují celou trať 
a nekrátí si ji. Účastníci závodu byli nejen domácí březolupští, ale přijeli z různých koutů Mo-
ravy a nejvzdálenější, stejně jako vloni, ze Slovenska. 

Nejrychleji zvládnutou trať 23 km zaběhla a označila všechny kontrolní body Magda Ma-
ralíková s fenkou Žofk ou za krásné 3 h a 44 min. Na kratší trati 11 km byla s časem 59 minut 
nejrychlejší a označila všechny kontrolní body Olga Pekařová s fenkou Artemis Shine of Ni-
ght. 

Všichni účastníci byli oceněni medailemi, diplomy a krásnými dárky. Vítězové navíc ob-
drželi poháry a upomínkové předměty. 

Děkujeme společnosti TRADIX CANDIE’S, k-9 SELECTION, Obci Březolupy a společ-
nosti Koupelny Ptáček Zlín.

Tento druh sportu se psy je velmi oblíbený a má stále více příznivců. 
Proto se těšíme na příští ročník a na hojnou účast pejskařů se svými čtyřnohými parťáky.
Fotografi e a výsledková listina na www.kynologove-brezolupy.wz.cz  nebo na našem Raj-

četi.
Za organizátory z kynologického klubu Březolupy Sylva Vavrušová
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Jakou cenu má elektroodpad?
Skoro každý z  nás již dnes vní-

má jako samozřejmost recyklaci 
skla, papíru nebo plastů. Méně za-
žité máme, že stejně tak by tomu 
mělo být i u elektrozařízení, i když 
toto tvrzení neplatí na sto procent. 
Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepo-
koušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího 
sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou 
úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou 
bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je 
nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z  nich se nachází 
na   nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především 
finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat 
suroviny ze starých elektrospotřebičů. 

Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je 
možné získat zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je 
na trhu velký zájem a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou 
dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí 
to ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných 
zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují 
žádné cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti, jejíž zpracování je velmi ná-
kladné. V  tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě elektrood-
padu. 

Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty 
na výrobu různých plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako tech-
nický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě. 

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v  naší obci a nevyhazujte 
úsporné zářivky do směsného odpadu.

V  naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře 
na podzámčí v letním období ve středu a v sobotu. 

Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKO-
LAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 
a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyk-
laci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli zaplatit 
za recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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pokračování z titulní strany
Za všechny příběhy, které jsme zažili v nemocnici a senior centru ve Vážanech, přikládám 

jeden,  který se udál v Nemocnici v Uherském Hradišti.
„ V pátek jsme byli s Billie na návštěvě u pacientů v uherskohradišťské nemocnici, kam cho-

díváme pravidelně. Běžně se za náš návštěvní den setkáme a popovídáme si s přibližně 20 pa-
cienty.  Tato návštěva však byla pro nás snad nejdojemnější ze všech, co jsme zatím uskutečnili. 
Billie je „matka  Tereza“, ona se pro canisterapii opravdu narodila! Někteří pacienti leží na ná-
sledné péči týdny a tak se setkáváme vícekrát. Stejně jako tentokrát se stařičkým pánem na poko-
ji č. 4. Sice tento staříček už není schopen mluvit a jeho tělo mu dovolí maximálně sedět s oporou 
sestřičky nebo někoho z rodiny. 

Jakmile uviděl Billie ve dveřích, tak moc se snažil posadit a natahoval na ni ruce...  
No jasně, že Billie skončila v posteli :-) Málokdo si dokáže uvědomit, jak vyčerpáva-
jící je pro takového člověka třeba  i sevření piškotku do dlaně, a jaké to dělá mnohým z na-
šich pacientů potíže. Přesto se tolik snaží Billinku pomazlit a nakrmit kokinkama. Dru-
hý starý pán, který ležel naproti v posteli v obležení rodiny, byl téměř slepý, ale jakmile 
ucítil chlupaňu Billie a dotkl se její srsti, rozzářil se mu úsměv a snažil se Billinku očima 
zaměřit. I pro tohoto pána byla motorika rukou nesnadná, ale canisterapie je opravdu
pro pacienty velice užitečná nejen na potěšení srdíčka. Třetí silný zážitek jsme měli, když sestřič-
ka přivedla pacienta z vedlejšího oddělení. Byl to pán, který měl za sebou smutný životní příběh. 
Poměrně mladý se dostal do těžké životní situace, přišel o práci, o domov, přišla těžká nemoc 
a jedinou společnost mu dělal malý psík, kterého se musel ze zdravotních a fi nančních důvodů 
vzdát. Tento pán vynaložil velké úsilí, aby překonal pomocí chodítka dlouhou chodbu z jiného 
oddělení, a když uviděl Billie, tak se rozplakal. Zřejmě mu připomněla jeho malého psíka. Pána 
jsme doprovodili na jeho pokoj strávili s ním zbytek času, Billinka samozřejmě v posteli, zatímco 
on nám vyprávěl svůj příběh. Za návštěvu Billinky moc děkoval a my jsme byli rádi, že mu Billie 
udělala radost, že nakonec ze slziček byl i smích. Kéž by byl osud k tomuto pánovi milosrdnější 
a on se mohl v lepší zdravotní kondici vrátit ke svému psíčkovi, který čeká v útulku.“

Člověk se v nemocnici potká s tolika osudy, s tolika životními příběhy, které zase obohacují 
nás. Mnozí se vrací ve vzpomínkách do dětství nebo na vojnu, dovíte se nejlepší recepty na slivo-
vici, nebo jak některé věci fungují, někteří vzpomínají na své lásky nebo právě na psíky, zvířata, 
hospodářství, které je doma čeká.

Canisterapie probouzí vzpomínky, hojí rány, pomáhá s motorikou, potěší na duši. Billie má 
dar od Boha. Je malá briardička s obrovským srdcem, vzácný tvoreček, veliká osobnost, která 
předává svou energii a lásku dál, lidem, kteří ji právě v tuto chvíli potřebují. 

Děkuji všem našich kamarádům: Peťovi a Renatě s Lelou a Beníkem, Andrejce a Amie, Adél-
ce a Dorothce, našim plyšákům a Zdeňovi za jejich obrovské srdce, dobrou vůli a čas, který věnu-
jí jiným, potřebným, nemocným a smutným za to, že děláte radost, mírníte bolest a rozsvěcujete 
tváře. Jsem na vás moc pyšná  Sylva Vavrušová

* z etických důvodů nepřikládáme žádné fotky pacientů

Kynologický klub … 
Pomáháme tam, kde je nás nejvíc potřeba
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19. ročník turnaje v trojkovém mariáši
V neděli 18. března 2018 se v restauraci U Zámku uskutečnil další, již 19. ročník, Březo-

lupského turnaje v mariáši, který byl již počtrnácté současně fi nálovým turnajem mariášové 
ligy Za Moravú. Tak jako loni i letos tento ročník mariášnické ligy obnášel 9 turnajů, ale Poho-
řelice, Uh.Brod a Otrokovice nahradily Oldřichovice, Částkov a Velký Ořechov.

Letošní ročník se vyznačoval poměrně vysokou účastí hráčů - průměrně 43 na turnaj. As-
poň 1x se zúčastnilo 73 hráčů (z toho 2 ženy). Březolupský turnaj vyhrál Jiří Mořingl ze Žlu-
tav a obhájil tak loňské prvenství. Celkovým vítězem 14. ročníku ligy se stal Vladislav Pyclík 
z Moravského Písku, druhý skončil Bohuslav Dominik z Ostrožské Lhoty a třetí byl Vladimír 
Šobáň z Hradčovic. Z březolupských účastníků se dařilo nejlépe Zdeňku  Andrýskovi, který 
obsadil na turnaji ve Žlutavách 3. místo, celkově v lize pak 8. místo. O velké množství cen, 
které si účastníci turnaje rozdělili, se zasloužili místní podnikatelé, příznivci mariáše.  Nejvyš-
ší část nákladů pokryl příspěvek z rozpočtu obce Březolupy na zajištění celkových nákladů 
turnaje.

Děkuji všem spoluorganizátorům za pomoc s přípravou a úspěšným průběhem turnaje 
a hlavně všem sponzorům za projevenou přízeň.

              Zdeněk Andrýsek

Žáci SK BŘEZOLUPY 
- fotbalová sezona 2017-18

Podzimní část fotbalové sezony 2017-18 jsme zahájili tréninkem 2. srpna. V průběhu srp-
na jsme odehráli přátelák s „družební“ obcí Brezolupy a tentokrát jsme vyhráli 6:4. Vzhledem 
k velkému počtu týmů v naší skupině (14) jsme hráli první mistrák sezony už v neděli 27.8. 
Mým přáním bylo po odchodu tří hráčů ročníku 2002 umístění na konci sezony v lepší polo-
vině tabulky, tj. do 7. místa. 

Začali jsme venkovním zápasem v Břestku a prohrou 2:6., když několik kluků bylo ještě 
na dovolené a ostatní museli hrát bez střídání. O týden později jsme doma porazili Boršice 
vysoko 13:2, ale pak jsme hráli utkání s těžkými soupeři a výsledky nebyly nejlepší, i když 
prohry nebyly vysoké. Nejdříve remíza v Babicích 1:1, pak prohra doma s Uh. Ostrohem 2:5, 
poté doma 0:4 s Jalubím a 3:9 v Buchlovicích. Následovaly naopak výsledky dobré až vynika-
jící, i když musíme přiznat, že soupeři většinou nebyli z nejsilnějších, spíše naopak. 24. 9. jsme 
doma „roznesli“ Polešovice 15:1, poté remizovali 3:3 v Nedachlebicích, vyhráli jsme doma 
nejvyšší výhrou v ročníku 24:0 s Traplicemi, vyhráli 9:0 v Mařaticích a 17:0 v Kostelanech. 
V závěrečném zápase podzimu jsme pak prohráli doma se silným Jarošovem 4:8. 

Po všech těchto výsledcích jsme po podzimní části obsadili 7. místo se ziskem 17 bodů 
a skóre 93:39. Šesté Nedachlebice byly lepší o 3 body, o skóre jsme pak byli lepší my než Babice 
a o 5 bodů než Ořechov.

Zimní příprava probíhala jako v minulých letech ve víceúčelové hale, začala tréninkem 
7.  listopadu a probíhala až do konce března 2018. Jedinou prověrkou byl tradiční domácí 
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turnaj v Březolupech dne 10. 3. za účasti 5 týmů. Na tomto domácím turnaji hráli letos již 
pouze ročníky 2004 a mladší. Kluci zabojovali a po třech výhrách a jedné prohře nakonec 
vybojovali po výhře 2:1 nad Topolnou v závěrečném zápase opět první místo. 

Jarní část fotbalové sezony jsme zahájili tréninkem venku 4. dubna. Z celkových sta-
tistických údajů za celou sezonu 2017-18 vyplynulo, že se celkem zapojilo do tréninků 
17 hráčů a devět z nich se zúčastnilo více než 60% všech tréninků. Za tréninkovou píli 
a účast bych pochválil zejména hráče: Daniela Šišáka, Ondřeje Gajdůška, Jana Minaříka, 
Martina Kročila a Kryštofa Tkadlečka. 

Jarní část soutěže jsme zahájili už 5. dubna dohrávkou v Ořechově s výsledkem 2:2, 
která mě moc nepotěšila zejména herním projevem. Pak začaly zápasy přibývat s kolísa-
jící úspěšností. Nejprve jsme podle očekávání prohráli 2:4 na půdě silného Jalubí, poté 
však porazili doma 3:1 vedoucí Břestek. Hned další víkend jsme však ztratili vedení 3:1 
v Boršicích a prohráli 4:5. Pak prohráli v Uh. Ostrohu těsně 1:3 a doma ztratili opět ve-
dení 3:1 a prohráli 3:6 s Babicemi. Další týden jsme doma statečně bojovali se silnými 
Buchlovicemi a podlehli těsně 4:5, další domácí zápas s Nedachlebicemi už nám neutekl 
a výsledkem byla divoká výhra 9:6. Pak jsme mírně překvapili klidnou výhrou 6:1 v Pole-
šovicích, abychom doma prohráli 1:5 s posilněnými Mařaticemi.

V posledním bloku zápasů jsme porazili vysoko slabé týmy (s velkým počtem mlad-
ších hráčů) a to 17:0 Traplice u nich a 16:0 Kostelany doma. Předposledním zápasem 
byl venkovní u neoblíbeného a kvalitního soupeře v Jarošově, který skončil po dobrém 
výkonu opět těsně 3:4. 

I když do konce soutěže chybí odehrát ještě jeden zápas (17. 6. doma s Ořechovem), 
je již jasné, že se umístíme na konečném 8. nebo 9. místě ze čtrnácti týmů se ziskem min. 
33 bodů a skóre 164:81, což odpovídá síle našeho kádru.
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Celkově se alespoň jednoho zápasu zúčastnilo v průběhu celé sezony 2017-18 celkem 
17 hráčů, z nichž devět odehrálo minimálně 75% z nich. Nejlepšími střelci byli: Martin 
Kročil - 35 branek, Ondřej Gajdůšek – 24 branek, Matěj Balšán – 20 gólů. Finálních při-
hrávek na gól měli nejvíce Martin Kročil 26, Ondřej Gajdůšek – 21, Jakub Brázdil - 16 
a Patrik Šmíd – 14 (vše bez statistik posledního zápasu).

Hra našeho týmu se v právě ukončené sezoně opírala zejména o dva hráče starších 
ročníků - Kryštofa Tkadlečka a Martina Kročila. Dobře se v některých zápasech prosa-
zovali i další kluci, kteří hráli první nebo druhou sezonu v žákovské kategorii. Velkým 
příslibem pak je brankář Daniel Šišák, který odchytal všechny zápasy, a to byl z nejmlad-
šího ročníku žáků.  Kluky bych chtěl ještě pochválit za „téměř“ bezproblémový průběh 
tréninků.

Závěrem bych rád poděkoval všem (členům výboru SK, rodičům i samotným hrá-
čům), se kterými jsem za dobu mého trénování mládeže v Březolupech spolupracoval. 
Rozhodl jsem se, že po dvanácti letech (z toho osmi v Březolupech) ukončím svou tre-
nérskou kariéru. Po této docela dlouhé době je čas předat žezlo dalšímu zájemci o práci 
s mládeží a věnovat více času především mé trpělivé manželce Jitce. 

Věřím, že nový trenér naváže na moji práci, případně ji ještě vylepší, a nejen mládež-
nický fotbal se v Březolupech bude hrát i v dalších letech. 

Ing. Radek Berecka, trenér žáků SK Březolupy

I letos bychom chtěli pozvat všechny příznivce, závodníky, nadšence 
a také spoluobčany na cyklozávod, který se koná 30. 6. 2018 ve 14h.

Jedná se o trať v okolí Březolup po polních cestách za podpory naší obce.
Trať bude jako již v minulosti: start u rybníka a cíl u střelnice v katastru Březolup.

Po závodě se přesuneme na malé občerstvení a vyhlášení vítězů.
 

Veškeré informace najdete zde:
Facebook: https://www.facebook.com/MTBrezolupskysprint

Stránky: http://mtbrezolupskysprint.webnode.cz/
 Všechny zve tým pořadatelů.
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Březolupská knihovna
Dovolené jsou už v plném proudu, ale snad se najde chvilka i na pěknou knížku. 

Z bohaté nabídky knih v naší knihovně vybíráme:

Pauline Petersonová: Rubínový pokoj
Londýn 1907. Mladičká Victoria žije proti vůli své vlivné šlechtické rodiny ve spo-

lečném bytě sama se starým komorníkem svého nedávno zesnulého otce. Není boha-
tá, ale je šťastná. Její svět se ale otřese, když se začnou šířit nehezké narážky na temné 
rodinné tajemství. Jediný muž, který by mohl na její otázky odpovědět, je zavražděn. 
Victoriina dobrá pověst je ohrožena. Při pokusu odhalit rodinné tajemství se dívka 
k zděšení své rodiny záhy ocitne sama v nebezpečí. V nouzi ji zachrání atraktivní no-
vinář Jeremy Ryder.  Může mu však důvěřovat? Strhující román o temném tajemství, 
překvapivých pravdách a lásce na pozadí viktoriánské Anglie.

Philippa Gregory: Zkrocená královna
Když Kateřinu Parrovou požádal Jindřich VIII. o ruku, zhrozila se. Z kdysi po-

hledného mladíka je nevypočitatelný stařec s páchnoucím dechem. Role šesté man-
želky krutého krále se jí hnusí stejně jako oblečení a šperky pěti předchůdkyň, které 
musí nosit. Na každém kroku naráží na jejich nešťastný osud a děsí se, jakému nebez-
pečí bude muset sama čelit.

Dora Heldt: Při návalech aspoň není zima
Neexistuje nic horšího než slavit padesátiny a přitom se potýkat se změnami nálad 

a chvílemi si připadat jako rozpálená kamna. Proto Doris bere nohy na ramena a spo-
lu s přítelkyněmi vyrazí do wellness hotelu. Horké kameny, sauna a jiné příjemné věci 
pomáhají krášlit tělo a duši povznesou bublinky šampaňského.

Michel Bussi: Černé lekníny
I malebná města skrývají temnou tvář a nebezpečná tajemství z minulosti. Fran-

couzské Giverny je domovem zahrad, kde maloval své obrazy Claude Monet. Ko-
loběh města, přes den plného turistů, navždy změní nejen tři vraždy, ale i záhadně 
zmizelý obraz černých leknínů. Zdá se, že stopy vedou k velice talentované jedenác-
tileté dívce, nebezpečně svůdné učitelce a staré vdově. Pouze tři ženy znají pravdu. 
Co všechno skrývají?

Anthony Doerr: O dívce Grace
David Winkler, tichý chlapec okouzlený nestálostí počasí a posedlý sněhem, žije 

na Aljašce ve městě Anchorage. Někdy vidí události ještě předtím, než se stanou. 
Muže s krabicí na klobouky srazí autobus, sám David se v supermarketu zamiluje do 
krásné ženy. Sen o tom, že se mu nepodaří zachránit svou malou dceru při záplavách, 
ho naprosto zdrtí. Odjede tisíce mil daleko, opustí svou rodinu, domov i budoucnost, 
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POCHOD ZA ŽIVOU VODOU do Luhačovic (17 km) 
 –  NEDĚLE 8. 7. 2018

Sraz účastníků je u zámku  - společný odchod v 8.00 hodin.
S sebou si vezměte hlavně pohodlnou obuv, nějakou svačinku, 

dostatek tekutin a dobrou náladu.

TÁBOŘENÍ V BŘEZOLUPECH VE DNECH 16. 7. – 21. 7. 2018
Bližší informace: KČT CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY 

-  Dušan Škrabko, tel. 608 011 505.

Chřibský Lenochod Březolupy zve…

aby vyplnění tohoto snu zabránil. Na ostrově v Karibiku, kde skončí sám a bez peněz, 
navíc netuší, jestli jeho dcera přežila a jestli mu manželka útěk kdy odpustí, mu po-
skytne přístřeší rodina s mladou dcerou. A právě ta ho nakonec probudí zpět k životu 
a přiměje ho hledat všechny, jež opustil.

Miloš Kratochvíl: Inspektor Vogo
Oskara Bendu štve, že dospělí mají skoro vždycky pravdu, a děti ne. A protože 

se chce k pravdě taky dostat, rozhodne se, že přestane být dítětem a stane se někým 
jiným. Konkrétně policistou. Na policii ho skutečně přijmou – jako policejního psa. 
S šarží inspektora, protože jiná uniforma mu nepadne. A tak se Oskar Benda alias 
inspektor Tý Vogo pouští do boje se zločinem. V noci spí připoutaný k posteli, aby 
ho někdo neukradl, a ve dne honí padouchy s růžovou vodní pistolkou. Tramvají. 
Popřípadě na bicyklu, který má přední kolo menší, aby se mu dobře jezdilo do kopce. 
Nová dětská kniha Miloše Kratochvíla k naprostému popukání.

Markéta Zahradníková: Kryštofovy nebetyčné maléry
Anděl Kryštof je strážce učedník druhé třídy. Jednou z něj vyroste anděl strážný, 

jenže v tom je právě ta potíž. Neví se, kdy to „jednou“ bude. Podle Kryštofa nejlíp 
hned. Nemůže se dočkat, až se mu kluk, kterého má chránit, konečně narodí. I když 
dobře ví, že všechno má svůj čas. V nebi to totiž platí dvojnásob. V nebi je vůbec 
spousta věcí jinak než u nás na zemi. Ještěže je tu Kryštof, který nám to všechno ob-
jasní, zatímco lítá z maléru do maléru.

Místní knihovna bude i o prázdninách otevřena v úterý a pátek od 15.00 
do  18.00 hodin. Na Vaši návštěvu se těší a příjemnou odpočinkovou dovolenou 
všem přeje Olga Rosíková.
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Zahrady jsou na vrcholu své letní krásy a plní se úrodou. Mnoho druhů zeleniny 
lze ještě zasít pro pozdní sklizeň. V červenci si každý zaslouží na zahradě trochu od-
počinku, kdy se na lavičce v rozkvetlé a plodící oáze potěší z plodů své práce. Najděte 
si tu příjemnou chvilku, zasloužíte si ji! Na lavičce přicházejí také nápady, co ještě 
vylepšit – velké změny je nejlepší si zapsat či nakreslit a jejich realizaci nechat na pod-
zim. Nyní je čas jen pro drobnější zahradnické práce. 

Květiny v nádobách potřebují přihnojování nezbytně, neboť mají omezený přísun 
živin. Všechny okrasné rostliny v červenci uvítají zavlažování a přihnojování, v množ-
ství a složení hnojiva podle konkrétních potřeb. Kvetoucím rostlinám často chybí fos-
for a draslík. Přihnojte je proto plným hnojivem, z organických jsou vhodné například 
slepičince (doma zkvašené či zakoupené v granulované či tekuté formě).  A pomoci 
může i obyčejná banánová slupka. Je bohatá na draslík, a pokud ji vpravíme do půdy 
v blízkosti rostlin či do květináčů, prospěje jim. Okrasné květiny na zahradě porostou 
i bez přihnojování, to ale dokáže s jejich krásou a vitalitou divy. 

Hnojiv je na trhu velký výběr, včetně organických či s postupným uvolňováním, 
speciálních pro konkrétní skupiny rostlin. 

Tekutá hnojiva si můžete připravit i doma, jako výluhy z plevele i léčivých rostlin. 
Výtečným přirozeným hnojivem, které získáte zdarma, je samozřejmě i kompost. Pů-
sobí však pomaleji, nežli tekutá hnojiva a je vhodný především při výsadbě a pro pod-
zimní zúrodnění půdy. 

Skvělé výsledky dosahují pěstitelé i s hnojivem, jež produkují žížaly.  

Okrasné květiny může ničit brouk nosatec či chřestovníček liliový. Nebezpečné 
jsou pro ně i mšice a další savý hmyz – samotný je většinou tolik neoslabí, ale přená-
ší virová onemocnění. Proti nosatcům pomáhají i biologické prostředky – přirození 
nepřátelé, proti mšicím přípravky na bázi řepkového oleje a lecitinu, které jim zalepí 
dýchací otvory. Hýčkejte si také slunéčka, která jich spořádají neuvěřitelné množství! 
Naopak mravenci, pokud na rostlinách pobíhají také, mšice brání, protože je mají 
na chov – dojení sladké medovice. 

Jahodníky, které chcete ponechat na záhoně ještě příštím rokem, potřebují po od-
plození péči.

Odstřihněte přebytečné výhony (vyjma remontantních odrůd, které na nich budou 
ještě plodit). 

Jahodník dobře zalijte a mírně přihnojte. Pokud jsou listy napadené skvrnitostí, je 
vhodné je odstranit a ponechat pouze srdíčka sazenic.

Zahrádkář
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Po třech letech jahodník obvykle ztrácí sílu a je vhodné záhony obnovit. V červen-
ci je nejvhodnější doba k výsadbě nových sazenic jahodníku, protože do zimy stihnou 
zesílit a neohrozí je mrazy a v příštím roce již budou plodit. 

Ovocné stromy, které mají bohatou násadu zatím nezralých plodů, je třeba za su-
chého počasí důkladně zalít. Spíše než častá a povrchní zálivka pomůže jednou za tý-
den okolí stromu vydatně prolít, ráno či večer, odstátou, nejlépe dešťovou vodou. Půdu 
pod nimi je také vhodné mulčovat, například posečenou trávou, které je v červenci 
všude dostatek. Před nastýláním ji však mělce, opatrně prokypřete – mulč na zatvrdlé 
půdě pomáhat nebude.

Jablka, švestky a slívy je třeba chránit proti obalečům, zvláště za teplého počasí. 
Pomáhají světelné i feromonové lapače či žluté lepové desky. Chemická ochrana je 
posledním řešením, pouze pokud na listech náhodně vybraných plodech objevíte více 
jak čtyři vajíčka. Jsou bílá, později červeně obkroužená, pouze 1mm velká, plochá. 

Po sklizni třešní a višní je vhodná doba k prořezání korun těchto stromů. 
Také můžete prořezat příliš bujně rostoucí jabloně i hrušně, pokud již ukončily 

růst krátkých letorostů.

I na vrcholu léta ještě stále můžete založit novou zeleninovou sklizeň. Vysévá se 
pekingské a čínské zelí, fenykl, špenát či endivie i letní saláty. Poskytne ještě pod-
zimní a poté časnou jarní sklizeň – právě listová zelenina patří k těm, které je ideální 
konzumovat denně. Fenykl pak příjemně zpestří jídelníček. Klíčení v červenci zaseté 
zeleniny uspíšíte pravidelnou zálivkou. 

Vysít lze ještě i mrkev, především odrůdy s kratším kořenem, jako je Jitka, Mignon 
či Rondo. 

Rajčata potřebují závlahu, ale pozor, zalévejte je pouze ke kořenům! Každá vlhkost 
na listech zvyšuje riziko napadení plísní bramborovou. Okurkám kropení na list na-
opak prospívá, neboť je prevencí proti svilušce i padlí. 

V červenci lze snadno vegetativně rozmnožovat jalovce, thuje, cypřiše i tisy. Léto je 
také obdobím levandulí. Levandule je nádherná a voňavá i po usušení. Kvetoucí ston-
ky seřízněte hned, jak se květy začnou vybarvovat do typické modrofialové barvy, aby 
neopadávaly. Ve svazcích je pak usušte na teplém, vzdušném, ale pokud možno tma-
vém místě. Svazky jsou velmi dekorativní ve váze, jako ozdoba dárků, můžete z nich 
také připravit vonné sáčky, jež zpříjemní usínání či odpudí moly ze šatstva. Z květů je 
možné připravit i šálek uklidňujícího nálevu či koupel.

Zdroj:www.ireceptar.cz
Váš přítel zahrádkář
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Žádáme občany, kteří si doposud nevyzvedli „startovací balíček“ (pytle + fi x) nového odpado-
vého systému, aby si ho vyzvedli ve sběrném dvoře (středa a sobota dle otevírací doby) co nej-
dříve.

Ve sběrném dvoře si stále můžete požádat o vydání kompostéru, který Vám bude vydán ihned 
a ZDARMA na základě smlouvy o výpůjčce. Informace u obsluhy SD. Lze si vyzvednout i dru-
hý kompostér na číslo popisné či na zahrádku.

Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz domovního odpadu na rok 2018, 
aby tento poplatek zaplatili nejpozději do 1. 7. 2018 
- převodem č. ú. 1543047379/0800 variabilní symbol číslo popisné
- složenkou České pošty s. p. – variabilní symbol číslo popisné
- v hotovosti na Obecním úřadě Březolupy – dle otevírací doby úřadu.

Farnosti Březolupy a Bílovice Vás zvou na MEZIFARNÍ DEN, který se uskuteční 24. června 
v prostorách parku v Bílovicích. Podrobný program najdete na webových stránkách obce i far-
nosti.

MS ČČK pořádá 14. 7. 2018 zájezd do Rožnova pod Radhoštěm na PEKAŘSKOU SOBOTU. 
Cena zájezdu je 250,- Kč. Přihlašovat se můžete u Štěpánky Blahové.

V sobotu 21. července 2018 se na plochodrážním stadionu bude konat motocyklový závod 
“Slovácký fechtl cup”. Tréninky od 10.00 hod, závod od 14.00 hod.
 
Březolupská pouť se v letošním roce uskuteční 18. a 19. 8.2018. Program pouti bude zveřejněn 
později.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se letos uskuteční v termí-
nu 8. a 9. září 2018. Kdo z občanů má zájem zapojit se do slavnostního krojovaného průvodu za 
obec Březolupy, může se přihlásit do 1. srpna 2018 na Obecním úřadě v Březolupech - Martina 
Urbancová, tel. 572 580 116, obec@brezolupy.cz, nebo matrika@brezolupy.cz, případně se při-
hlaste u Mgr. Blanky Zábojníkové (TS Botík). Slavnostní průvod projde Uherským Hradištěm 
v sobotu 8. září 2018.

Podzimní Motoburza v  Březolupech  se uskuteční na plochodrážním stadionu v  sobotu 
15. 9. 2018.

Hody se uskuteční v sobotu 20. října 2018 a dozvuky proběhnou v sobotu 27. října 2018.

Možná nevíte….
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Obřadní síň obecního úřadu hostila v sobotu 9. 6. 2018 nejmladší občánky 
a také ty, kteří slaví abrahámoviny.

Obř d í íň b íh úř d h til b t 9 6 2018 j l dší bčá k


