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Poděkování a přání panu Miloslavu Hubáčkovi
V květnu letošního roku oslavil významné život-

ní jubileum pan Miloslav Hubáček. Osobnost, která 
je jen o  rok mladší než samotná kopaná v Březolu-
pech a která je s ní neodmyslitelně spjata. Zažil s ní 
roky dobré, velmi dobré, ale i ty zlé, které si dnes ne-
umíme ani představit. Jako teenager stál ve fotbalové 
bráně v  době, kdy se před utkáním muselo zdravit 
vztyčenou pravicí, v  době kdy byl zákaz jakéhokoli 
schůzování, zažil doby, kdy se chodilo na zápas pěš-
ky nebo v  lepším případě jezdilo na kole. A přesto 
si toho všichni tolik vážili. Pan Hubáček je hlavním 
autorem fotbalové kroniky, která popisuje začátky 
místní kopané v krásném příběhu, a  to až do dneš-
ních dnů. Jedná se o dílo, které nám může leckdo zá-
vidět, i profesionální kluby. Pokud může, nevynechá 

jediný zápas doma, a když zdraví dovolilo, tak do nedávných let nechyběl ani na venkovních 
zápasech. Je součástí jakéhosi místního fotbalového 
ducha. Na poslední zápas této sezóny přijel na své 
motorce (na které ho můžete všichni denně vídat po 
obci s věčně pozitivní náladou) v obleku. V kabinách 
jsem se ptal z legrace: „Strýcu, vy vypadáte, jako byste 
se přijel rozloučit!“ Odpověď zněla s tradičním úsmě-
vem: „Ani nevíš, jakou máš pravdu“. Člověku se pak 
promítne v  hlavě spousta myšlenek. A zjistí, že pak 
o výsledek ani nejde. 

Každopádně strýcu, ještě jednou Vám jménem celé-
ho fotbalového oddílu přeji především spoustu zdravíč-
ka a životního elánu a věřím, že se budeme nadále vídat. 
A to nejen na fotbale. Tolik jsme toho spolu zažili. A je 
rozhodně na co vzpomínat! Děkujeme.

Za fotbalový oddíl Pavel Hubáček
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Společenský život v obci
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Slovo starosty
Sportem ku zdraví! Tak toto, minulým režimem zprofanované heslo, samozřejmě platí 

i v dnešní době. Ba dokonce si dovolím tvrdit, že v dnešní „ on-line“ době platí ještě více, než za 
minulých dob.

Jsem rád tomu, že se i v naší obci najdou dobrovolníci, kteří napomáhají našim dětem, mlá-
deži, ale také dospělým vytvářet podmínky pro naplňování tohoto hesla, a to z pohledu jejich 
práce nezištně.

Pro sport je ovšem nutno vytvářet prostorové a materiální podmínky. Jistě jste na celorepubli-
kové úrovni již několikrát zaslechli (podotýkám, že většinou před volbami) sliby našich politiků, jak 
je sport pro naši společnost důležitý a že jej budou podporovat. Bohužel přesto, že se začaly objevo-
vat nové, až desetitisíce korun jako příspěvek státu na alespoň částečné pokrytí provozních výdajů, 
tak na nějaké větší investice pro obce, nejen naší velikosti, už ve státní kase moc penízků nezůstává.

O tom mohou vyprávět i naší fotbalisti dnešního Sportovního klubu Březolupy (SK) - dříve 
Tělovýchovné jednoty Sokol.  Ti se marně, snad již desátým rokem, pokoušejí za podpory obce 
Březolupy získat dotaci z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Podařilo se 
jim pouze získat dotaci na závlahu hřiště z naší Místní akční skupiny.

Pro neznalé místních poměrů bych ještě uvedl, že stávající Sportovní klub má šest oddílů, a to 
fotbalový, volejbalový, fl orbalový, TS Pohoda, ZRTV ženy a ZRTV muži (staří páni) a v současné 
době jeho členská základna činí přibližně 170 osob, z toho 120 v mládežnických kategoriích. 

Stejně tak obec, byť byla v minulosti úspěšná s některými svými sportovními projekty (vzpo-
meňme např. kurty na tenis a plážový volejbal, kluziště v centru obce, 3x dětská hřiště či rekon-
strukce víceúčelové haly), marně shání dotační zdroj na dvoupodlažní budovu při víceúčelové 
hale v místě stávajících fotbalových kabin. V přízemí mají být umístěny nové kabiny a WC pro 
okolí bufetu za halou, v  patře pak šatny a malý sál jako rozšíření aktivní plochy a také zázemí 
naší víceúčelové haly i pro ostatní spolky či jiná využití. Tento nový objekt bude s  halou propojen 
„suchou“ nohou. V případě špičky v hale (např. v nedávné době proběhlá „Přehlídka pódiových 
skladeb“ našeho regionu, kdy bylo potřeba převléct postupně až 300 účinkujících do kostýmů), 
budou jako šatny haly používány kabiny SK. A naopak, v případě např. nějakého většího fotbalo-
vého turnaje, či jiné aktivity na hřišti, půjde zase využít jako šatny i horní patro. 

Předpokládaný realizační náklad na obě patra nové budovy se pohybuje kolem 10,0 mil. Kč, 
po 5 na každé z pater. Obec Březolupy se rozhodla postavit budovu za své, a to ve dvou etapách 
(přízemí a pak patro), kdy na přízemí rozhodla uvolnit z rozpočtu obce 4,0 mil. Kč. Scházející 
milión bude fi nancován z rozpočtu našeho sportovního klubu. 

Vzhledem k  tomu, že pro SK je i  tato spoluúčast nad jejich okamžité síly, rozhodla obec 
i o možnosti předfi nancování z rozpočtu obce a scházející milión umožnit SK splácet i postupně.

A jsme, prosím Vás, u jádra mého dnešního slova na úvod. 
Sportovní klub Březolupy se, za podpory obce, rozhodl, pro pokrytí části svého podílu, vy-

zvat ke spolupráci celou březolupskou veřejnost, včetně našich podnikatelů, a to v podobě veřejné 
sbírky. 

Jsem si vědom, že obdobných sbírek a potřebných jsou mraky.
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Přesto si vás dovolím i  já vyzvat, abyste dle svých možností a  také dle svého přesvědčení 
a rozhodnutí zvážili poskytnutí fi nančního či jiného příspěvku na výstavbu nových kabin březo-
lupským sportovcům.

Více informací, ukázku, jak kabiny budou vypadat a také stav účtu si můžete prohlédnout 
v rámci článku na obecních stránkách. K dnešnímu dni (19. 6. 2019) je sesbíráno 100.000,- Kč, 
za což všem dárcům upřímně děkuji.

Svůj příspěvek si můžete rozložit i v čase, předpokládám, že účet, resp. sbírka, bude otevřena 
řádově až 5 let, a to i po případné dostavbě kabin. Jak je uvedeno v článku SK, možná je i brigád-
nická výpomoc či příspěvek poskytnutím vhodné služby či materiálu.

Váš příspěvek bude chápán jako příspěvek pro rozvoj sportu v naší obci, ale především jako 
morální podpora těm, kteří se po desetiletí od roku 1928 motali, motají a snad i budou motat ko-
lem zajištění chodu sportovního klubu a rozhodli se pokusit zbudovat něco i pro generace příští 
tak, jak to učinili naši předci, resp. předchůdci.

Snad se nám společně ten kýžený až 1.000.000,- Kč podaří sesbírat, a když nám to bude trvat 
i nějaký ten rok, však se nám ty peníze na účtu snad nepoperou, nepokazí a „neztratí“. 

Všem Vám předem za případný příspěvek děkuji. A pokud tato výzva někoho z Vás až moc 
obtěžuje, tak se omlouvám a pokud je fi nanční příspěvek nad Vaše možnosti či přesvědčení, nic 
se neděje, poskytnutí příspěvku není v žádném případě povinné a navíc, třeba příští rok budou 
vaše možnosti jiné .

Ing. Petr Kukla, starosta obce a řadový člen SK Březolupy

Z jednání zastupitelstva obce
V dubnu a květnu 2019 se konalo pouze jedno zasedání zastupitelstva obce Březolupy, a to 

dne 24. dubna.

Zastupitelstvo schválilo:
• Odstranění plecháče (boudy) na části pozemku p. č.3598/1, k. ú. Březolupy, a to do 30. 6. 

2019, včetně vyklizení prostoru. 
• Zpracování projektové dokumentace na odpadové centrum i s přestěhováním sběrného dvo-

ra z centra obce s vyčleněním 100.000,- Kč v letošním rozpočtu na tuto projektovou přípravu.
• Přípravu a podání žádosti o dotaci na revitalizaci a rozšíření Mižnického biokoridoru případně 

i dalších obdobných prvků s vyčleněním 200.000,- Kč v letošním rozpočtu pro tento záměr.
• Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtové 

opatření č. 1/2019.
• Navýšení stávajícího příspěvku 400.000,- Kč na rekonstrukci a přístavbu střelnice střeleckého 

klubu TS Březolupy o 100.000,- Kč. 
• Posunutí zahájení prací na stavbě „Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí k .ú. Březolu-

py“ až po potvrzení o fi nancování ze strany SFŽP.
• Schválení změny rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 2/2019 zachycující rozhodnutí za-

stupitelstva z dnešního zasedání. 
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Z práce rady obce
Rada obce se zabývala zpracováním záměrů a akcí pro další období, kontrolou realizovaných 

staveb, řešením žádostí a podnětů občanů a místních spolků, a přípravou podkladů pro jednání 
zastupitelstva. Z další činnosti uvádím výběr těch nejdůležitějších (bez záležitostí projednávaných 
na zastupitelstvu obce):
• Rada schválila objednání PD pro zajištění demolice RD č. p. 156 „Ferdovo“ u Michala Slováčka, 

Bílovice v ceně do 16.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).
• Rada projednala žádost občanů ve věci úpravy osvětlení na hřbitově, zejména snížení jeho in-

tenzity. Rada rozhodla, že místostarosta obce projedná možnosti úpravy regulace či odstínění 
osvětlení s výrobcem a dodavatelem prací.

• Rada se seznámila s žádostí o odkoupení části pozemku p. č. 3517/2 o výměře 5 m2. Rada 
doporučí zastupitelstvu řešení takovýchto případů pozemků souhrnně, až po dokončení probí-
hajících zpřesnění hranic.

• Rada obce vybrala Ing. Tomáše Horkého z Modré jako dodavatele AD+TDI (tj. autorský dozor 
+ technický dozor investora) při realizaci stavby: „Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí 
k. ú. Březolupy“ s celkovou cenou 115.000,- Kč bez DPH. Vybrala také dodavatele EBD (Eko-
logicko-biologického dozoru), a to RNDr. Lubomíra Pospěcha z Uherského Brodu s celkovou 
konečnou cenou max. 70.000,- Kč (není plátce DPH).

• Rada obce schválila příspěvek pro vystupující a organizátory akce (putovní přehlídka v pódi-
ových skladbách v rámci Regionu Za Moravú, pro letošní rok pořádaná v Březolupech) na ob-
čerstvení či drobné věcné dary ve výši do 40,- Kč na osobu. Předpokládaný počet osob cca 100.

• Rada obce vybrala  HaServices s.r.o. se sídlem Huštěnovice (Ing. Zdeněk Habáň) k rekonzer-
vaci venkovního pískovcového schodiště u severního vchodu do zámecké budovy s cenou do 
10.000,-Kč včetně DPH.

• Rada obce se seznámila s nabídkami na zpracování projektové dokumentace (studie a geodetic-
ké práce) na stavbu: „Bytový dům Stará pošta 2“ a vybrala jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. 
Přemysla Borunského, Uh. Hradiště v ceně 92.000,- Kč (uchazeč není plátce DPH).   

• Rada obce schválila objednání opravy mechaniky kostelních hodin u pana Jaroslava Ševečka, 
Březolupy v ceně do 8.000,- Kč bez DPH.

• Rada obce schválila objednání kamery u brouzdaliště na hřišti u Mateřské školy, vč. její instalace 
a zprovoznění u pana Jaroslava Ševečka, Březolupy v ceně do 16.000,- Kč bez DPH.

• Rada obce schválila navýšení ceny projektové dokumentace DS 2017 SO 04 – lávka a parkoviště 
U Koliby u Ing. Radka Jaroše, Zlín o 11.000,- Kč bez DPH z důvodu nutnosti rozdělení staveb-
ních objektů pro jednání s Povodím Moravy.

• Rada obce schválila zadání vyřízení stanovení dopravního značení parkoviště u hřbitova pro 
zamezení stání jiných vozidel než návštěvníků hřbitova u fi rmy NVB LINE s.r.o. Kvasice v ceně 
5.000,- Kč bez DPH.

• Rada obce odsouhlasila opětovné pořádání kurzu první pomoci pro spolky a  občany obce 
v rozsahu minulého roku. Termín:11. září.

• Rada obce odsouhlasila zřízení oplocení v části Zelnice s podmínkou, že bude zachován prů-
chod podél potoka.
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• Rada obce schválila žádost o proplacení příspěvku na výstavbu RD v proluce ve výši 46.000,-  po 
kolaudaci nového RD Březolupy č. p. 620.

• Rada se opakovaně zabývala nesouhlasem s odstraněním plechové boudy z obecního pozemku 
u RD č. p. 584, o němž bylo rozhodnuto na zasedání zastupitelstva obce dne 24. 4. 2019. Odsou-
hlasila posunutí termínu odstranění do 30. 9. 2019.

• Rada se seznámila s doručeným stanoviskem MÚ Uh. Hradiště - OSÚaŽP požadavku na zru-
šení autobusové zastávky „Dolní konec“ před domem č. p. 547 na základě žádosti.

• Rada schválila zadání zpracování investičního záměru stavby: Odpadové centrum Březolupy 
fi rmě DESACON Zlí s.r.o., Vizovice v ceně 8.470 Kč (vč. DPH).

• Rada obce schválila pořízení odměn pro děti pro akci Pohádkový les a Dětský den 2019 ve výši 
60,- Kč/dítě (max. 150 dětí za rok), který bude pořádat Březolupská chasa.

• Rada obce projednala a schválila provozní řád a provozní dobu Střelnice Březolupy v místní 
části Chrástka. Provozní doba bude v pracovní dny v době 8-18 hodin (max. 2x týdně do 20 
hodin) a v neděli v době 9-12 hodin nepravidelně.

• Rada vybrala fi rmu SVS-CORRECT spol. s r.o. Bílovice jako zhotovitele SO 03 Parkoviště u MŠ 
z projektu DS 2017. Tento uchazeč nabídl nejnižší cenu ve výši 1.431.163,- Kč (vč. DPH).

• Rada obce se opakovaně zabývala odstraněním vybudovaného oplocení části obecního pozemku 
(p.č. 3571/1  a  p.č. 3553/1), k. ú. Březolupy před RD č. p. 250 bez povolení obce. Majitel odstranil 
pouze část z oplocení, a proto byl písemně vyzván k úplnému odstranění v termínu do 10. 6. 2019. 
Po stanovení vzhledu a výšky oplocení bude stejný systém uplatněn i u obdobných případů v obci, 
např. sousedního RD, kde je vysazen živý plot, který je v současné době již příliš vysoký. 

• Rada odsouhlasila terénní úpravy podél depa a zřízení sloupků a lana podél severní strany hra-
zení pro zajištění bezpečnosti při trénincích a závodech. Dále odsouhlasila zúžení chodníků na 
šířku 1,5m od lávky přes potok ke Kolibě a jeho celkovou opravu.

• Rada obce schválila rozsah oprav na budově márnice. Bude provedeno přespárování zdiva, 
výměna vydrolených cihel za starší stejného typu, zazdění dvou oken v obvodové zdi u dveří, 
zrušení části komína nad krovem, prověřen stav krovu a latí, provedena výměna krytiny za no-
vou, výměna, nebo oprava podbití, oprava omítek a vymalování vnitřních prostor. Bude zadáno 
zpracován výkazu výměr a technické zprávy. 

• Rada obce se zabývala žádostí o koupi pozemků p. č. 4684 a 4685. Rada souhlasí se zveřejněním 
záměru za stejných podmínek jako v roce 2014. 

Ing. Radek Berecka, místostarosta

Schválený rozpočet obce na rok 2019
PŘÍJMY: VÝDAJE:
Daňové příjmy 26.441.000,00 Běžné výdaje 26.531.600,00
Nedaňové příjmy 4.383.000,00                              Kapitálové výdaje 33.325.000,00
Kapitálové příjmy 20.000,00
Přijaté transfery 1.693.600,00 
Příjmy celkem 32.537.600.00 Výdaje celkem 59.856.600,00
Financování (zůstatky k 1. 1. 2019) 27.319.000,00
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SETKÁNÍ „U KAMEŇA“ 2019
Letos se již podeváté v lokalitě „U Kameňa“ sešli občané obcí Komárova, Topolné, Březolup, 

ale i ostatní zájemci z okolí, na společném setkání. Letos se ho zúčastnilo přibližně 180 lidí. 
Po třech letech byla tato akce opět v režii Březolup. Ještě před ofi ciálním zahájením akce byl 

otevřen bufet pro občerstvení účastníků akce. Po úvodním přivítání starostou naší obce i zástupci 
dalších vesnic začal připravený program. 

Kronikář naší obce připravil historické povídání. Letos o okolním území a obcích v roce 1746, 
tedy letopočtu, který je uveden na „našem“ Kameni. Především pro děti byla připravena střelba 
na terče, poznávání bylin, různé průlezky, lanové dráhy a možnost prohlídky hasičského vozu. 

Pro všechny zájemce pak bylo určeno žonglérské vystoupení. Největším lákadlem byla mož-
nost prohlídky okolní krajiny z koše umístěného na rameni jeřábu, která pro nepříznivé podmín-
ky probíhala trošku níže směrem k Březolupům. 

Rád bych poděkoval všem pracovníkům obce, kteří území připravili a starali se o občerstvení, 
členům zúčastněných místních složek, dále děkujeme panu Miroslavu Harsovi a jeho pomocní-
kům, kteří se podíleli na doprovodném programu, panu Miroslavu Janíkovi a skupině za přípravu 
guláše a panu Romanu Postavovi za sladké odměny pro děti. Děkujeme.

Za organizační výbor Ing. Radek Berecka, místostarosta obce Březolupy
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Matrika
Jubilanti červenec – září 2019 

50 let
Doležalová Markéta
Grubl Zbyněk
Grublová Jitka
Kamočai Jan

60 let
Arnoštová Ludmila
Luliš Zdeněk
Maršálek Alois
Mašková Jana

65 let
Beneš Edvard
Kaňovská Marie
Krajčová Naděžda
Michálek Josef
Tománková Renata
Tomková Božena
Szkibiková Jana
Šebestová Jaroslava
Vojtěšek Pavel

70 let
Blažková Ludmila
Hubáček Josef
Lusková Božena
Majchráková Terezia
Rosíková Ludmila
Truclová Marie

75 let
Hubáčková Emilie
Kopalová Jana
Truclová Marie

80 let
Fusková Marie
Gajdůšek Josef
Janátová Marie
Vyorálková Marie

85 let
Gajdůšková Růžena
Křen Antonín
Michalíková Marie

Krásné devadesáté narozeniny oslavila paní 
Filomena Křenová.

Zlatá svatba manželů 
Marty a Karla Hudečkových
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Blahopřejeme milým jubilantům - ročníku 1949.

Zlatá svatba manželů Libuše a Břetislava Zajícových

pp ýý pp jj
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Ze života naší školy
Většina z nás se ani nenadála a už je tu konec školního roku, který rychle utekl. Prázdniny už 

pomalu klepou na dveře.  Dříve však, než s radostným pokřikem opustíme naši školu, poohléd-
neme se, jaký ten uplynulý půlrok byl, co nám přinesl.

V únoru se žáci 9. třídy zúčastnili Krajské matematické soutěže třídních kolektivů organizované 
Universitou Tomáše Bati ve Zlíně. V této soutěži získal kolektiv našich deváťáků 1. místo ve své kate-
gorii. Odměnou pro nejlepší třídní kolektiv byla exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci. Využili 
jsme toho, že výherce získal k dispozici celý autobus a 28. 5. 2019 se tedy do Olomouce vypravili 
nejen deváťáci se svou třídní učitelkou  p. uč. Mikulincovou, ale i žáci 8. třídy s p. uč.  Otrhálkovou. 
Pevnost poznání je interaktivní muzeum, které sídlí od roku 2015 v areálu Korunní pevnůstky. Ex-
pozice má 3 patra a je zde více než 200 exponátů. V přízemí jsme se přenesli do 18. století, do doby, 
kdy pevnost vznikla jako útočiště pro dělostřelectvo. Komiksový příběh na 12 panelech vyprávěl 
o tom, jak se válčilo v době Marie Terezie a císaře Františka Josefa I. Druhé patro bylo více inter-
aktivní. Nejvíce žáky zaujala možnost projít se lidským mozkem, vyluštit různé hlavolamy, logické 
úlohy i šifry, zahrát si 3D piškvorky, ovládat kuličkovou dráhu. Na své si přišli i přírodovědci - v ex-
pozici Živá voda skládali mapy povodí ČR i moří v Evropě, mikroskopem nahlédli na život v kapce 
vody, objevovali nenápadné obyvatele našich vod i potkali vodní hmyz v nadživotní velikosti. Po-
slední třetí patro bylo věnováno světlu a tmě. Příjemně strávené dopoledne plné her a objevování 
žáci zakončili výukovým programem ,,Matematické hádanky a rébusy“.

Jako každoročně i letos proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnili 
se ho žáci 5. - 8. ročníku. Z celkového množství 15 příkladů byl úspěšný každý řešitel, který zís-
kal alespoň 10 bodů. S 11 body postoupili tito žáci: Ema Batoušková a Tomáš Kubíček z 5. třídy 
a Matyáš Grossmann ze 7. třídy. V okresním kole, které se konalo v Uherském Hradišti, byl nejú-
spěšnější ve své kategorii Tomáš Kubíček, který obsadil 15. místo ze 78 soutěžících.

V květnu se žáci naší školy zúčastnili matematické soutěže v SUDOKU v Uherském Hradišti 
na Základní škole UNESCO. Výběr bývá z těch nejlepších, kteří zvládnou vyluštit nejvíce hlavo-
lamů s čísly. Záleží na počtu vyřešených čtverců a jejich obtížnosti. Všechny se bodují také dle 
obtížnosti. Jsou vždy tyto kategorie: mladší a starší žáci 1. a 2. stupně. Z 1. stupně v mladší kate-
gorii se zúčastnili tito žáci: Eliška Bábíčková - 2. třída, Agáta Hanáčková - 3. třída, starší kategorie: 
Šimon Mikel - 4. třída, Veronika Hubáčková  - 5. třída. 2. stupeň zastupovaly: Sofi e Miklová - 6. 
třída, Eliška Čejková - 7. třída, Aneta Kubíčková - 8. třída, Kristýna Slezáková - 9. třída. I když 
se naši žáci neumístili na prvních třech místech, jejich výsledky byly dobré. A jak se říká: ,,Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

Naše škola využila nabídky ,,spolupráce školám“ v rozvoji pracovních činností pro žáky 2. 
stupně ZŠ při zpracování výrobků ze dřeva, kovů a plastů a zapojila se do projektu Polytechnické 
vzdělávání – výuka dílen. V tomto projektu šlo o propojení výchovně vzdělávacího procesu s ži-
votními potřebami a potřebami společnosti. Docházelo k upevňování správných pracovních ná-
vyků a postupně nabyté zkušenosti mohou žáci prohlubovat a využívat po celý život. Do naší školy 
zavítal několikrát Mgr. Radomír Válek, který se žáky 5. - 8. ročníku vytvářel různé výrobky. Výuka 
byla realizována ve školních dílnách formou projektových dnů. Každý žák při vytváření výrobku 
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měl k  dispozici pracov-
ní list, technický výkres, 
pracovní nástroje, mate-
riál, hodnocení, očekáva-
né cíle a výstupy ke zpra-
cování výrobků ze dřeva, 
kovů a plastů. Tento pro-
jekt byl zajišťován ve spo-
lupráci se Střední školou 
průmyslovou, hotelovou 
a zdravotnickou Uherské 
Hradiště.

 Naše škola se rov-
něž zapojila do projektů 
Ovoce a zelenina do škol 
a  Mléko do škol, které 
měly vést žáky k  ochut-
nání zdravých potravin 
a  zařazení do jejich jí-
delníčku.  Žáci dostávali 
pravidelně ovoce a  zele-
ninu, a to formou jednot-
livých kousků ovoce, ale 
častěji spíše sáčků s  více 
druhy ovoce a  zeleniny. 
Součástí projektu byla 
i  ochutnávka různých 
odrůd jablek a  hrušek. 
Dále žáci dostávali mléč-
né výrobky v  biokvalitě, 
jednalo se o mléko, ochu-
cené zákysy a také čerstvé 
sýry. Všechny tyto potra-
viny mohli konzumovat 
rovnou ve škole nebo si 
s sebou odnést domů.

Po celý školní rok jsme realizovali projekt - Čtenářská gramotnost, kdy žáci 9. třídy četli v 1. 
třídě na pokračování pohádky a příběhy, plnili s dětmi různé úkoly. Setkání proběhlo vícekrát. 
Žáci 1. třídy navštívili 9. třídu na hlavní budově, rovněž 9. třída navštívila 1. třídu na budově 
školky. Všem se čtení moc líbilo, děti se těšily na další návštěvy. Odměnou byly krásné úsměvy 
plné radosti a nová přátelství.

pp ýý pp jj
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V letošním roce se žáci 1. stupně opět zapojili do 

unikátního celorepublikového vzdělávacího programu 
Zdravá 5. Tento projekt pořádá nadační fond Albert 
a  školám jej poskytuje zdarma. Je zaměřen na zdravý 
životní styl, především v  oblasti zdravého stravování. 
Děti byly touto problematikou provedeny zábavnou 
a interaktivní formou. Zkoumaly, kolik cukru obsahují 
jednotlivé druhy nápojů, vyráběly a ochutnávaly zele-
ninové špízy, nakupovaly v supermarketu prostřednic-
tvím deskových her. Děti byly během programu aktivní 
a viditelně spokojené

Základní škola ve spolupráci se Sportovně střelec-
kým klubem a spolkem Technických sportů Březolupy 
popáté uspořádala Dukelský závod branné zdatnosti, 
který se uskutečnil v okolí střelnice v Březolupech. Stov-
ka žáků vyrazila do terénu, kde na ně postupně čekala 
střelba ze vzduchovky vleže na trojici kovových terčů za 
použití 3 nábojů, jaké známe z biatlonu, dále pak hod 
granátem a hlavně běh. Ti mladší absolvovali 1000 met-
rů, ti starší pak o dvě stě metrů delší trať. Dopoledne jim 
zpříjemnily ukázky práce hasičů a policie.

jj
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Tradiční soutěž ve skoku vysokém Bílovická 
laťka se konala pošestnácté v  tělocvičně ZŠ Bílo-
vice. Naši školu reprezentovalo celkem 14 žáků. V 
mladší kategorii 6. - 7. třídy obsadil Jan Minařík 3. 
místo, ve starší kategorii chlapců Martin Kročil 2. 
místo výkonem 155 cm. Všechny přeskočil Kryštof 
Tkadleček výkonem 158 cm.

 V květnu se konalo okresní kolo Dopravní 
soutěže mladých cyklistů v  Uherském Brodě. Z 
naší školy byly vyslány čtyři týmy (dvě družstva za 
mladší kategorii a dvě za starší kategorii). Soutěžilo 
se ve čtyřech disciplínách: jízda zručnosti; jízda po 
dopravním hřišti; testy;  poskytování první pomoci. 
Naši žáci si vedli velmi dobře. Oba týmy mladších 
i starších žáků obsadily 3. a 6. místo. Nejlepším jed-
notlivcem našeho týmu se stal Michal Harsa, který 
měl nulový počet trestných bodů. Žáci obdrželi bo-
haté ceny a s úsměvy na tváři odjížděli domů.   

Ve dnech od 24. května do 1. června ožil Zlín 
již 59. ročníkem Mezinárodního festivalu fi lmů pro 
děti a  mládež Zlín Film Festival, který je jednou 
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z nejstarších, největších a nejvýznamnějších fi lmových přehlídek svého druhu na světě. Každo-
ročně jej navštěvuje více než 120 tisíc diváků. Jedná se o mezinárodní událost s vynikající pověstí. 
Festivalové projekce se uskutečňují nejen ve Zlíně, ale také v řadě dalších měst České republiky. 
Každoročně festival uvádí přes 350 snímků z více než 50 zemí světa. ,,Objevuj a poznávej.“ To 
byla hlavní výzva a především ústřední téma letošního ročníku. Zvolený cestovatelský motiv fes-
tivalu se vázal ke stým narozeninám slavného cestovatele, dobrodruha a spisovatele Miroslava 
Zikmunda. V rámci této sekce se promítalo více jak 40 fi lmů a dokumentů. Zlín Film Festival or-
ganizuje i rozsáhlý doprovodný, odborný a charitativní program. To, že takový druh fi lmové pře-
hlídky vznikl právě ve Zlíně, není vůbec náhoda. Založení tradice pravidelné fi lmové přehlídky 
ve Zlíně bylo logickým vyústěním snah zdejších fi lmařů o prezentaci vlastní tvorby i v domácích 
podmínkách. Naše škola se tohoto festivalu zúčastňuje každoročně. Každá třída jede alespoň na 
jeden fi lm. Jednotlivá promítání jsou pro žáky zdarma.

Červen patřil školním výletům. Žáci 1. a 2. ročníku navštívili Hřebčín v Napajedlích. Děti 3. a 5. 
ročníku vyjeli do vědeckého centra VIDA v Brně. 4. třída si zajela do Vizovic. Žáci 6. a 7. ročníku 
podnikli výlet do lanového centra a na raft y do Olomouce. 8. třída navštívila Prahu: ,,Psal se den 
15. květen 2019 a 8. třída se v doprovodu dvou deváťáků a jedné sedmačky vydala na školní výlet do 
Prahy. Poté, co jsme se v pět hodin ráno úspěšně sešli v Otrokovicích na vlakovém nádraží a nastoupili 
do vlaku, jsme si užili tříhodinovou jízdu, dokud náš vlak pár minut před devátou nezastavil na praž-
ském hlavním nádraží. Následovala zmatená půlhodina, kdy nikdo nevěděl, co se bude dít, a o pár 
chvil později jsme se spokojeně projížděli metrem. Viděli jsme Katedrálu svatého Víta, Pražský hrad, 
baziliky, zpovzdálí i Národní divadlo a samozřejmě jsme nezapomněli projít Karlův most. Po chvilce 
kochání se památkami jsme se vydali na cestu do nákupního centra Palladium, která byla delší a deš-
tivější, než jsme si přáli. V Palladiu jsme měli dvouhodinový rozchod, během kterého jsme si nakoupili 
jídlo a vše potřebné a jedna žákyně stihla ztratit telefon (který byl ale vzápětí nalezen), přičemž další 
ztratila boty, které si chvíli předtím koupila. Ty se ale našly taky. Potom jsme se opět vydali na cestu na 
vlakové nádraží, kde jsme opět úspěšně nasedli na vlak a jeli domů. Po cestě se také něco málo přihodi-
lo, například se jedna ze spolužaček rozbrečela. Smíchy, samozřejmě. Po tříhodinové cestě zpátky jsme 
se radostně vrátili do Otrokovic. Vysedli jsme z vlaku a vydali se s rodiči domů. Výlet jsme si moc užili 
a na některé zážitky jen tak nezapomeneme.“ Žáci 8. třídy

9. třída se vydala na třídenní výlet do Babiččina údolí a Adršpašských skal. ,,Dne 4. června 
2019 se žáci 9. třídy brzy ráno sešli v Uherském Hradišti na vlakovém nádraží. Hned první zá-
drhel nastal, když pár žáků přijelo na nádraží o pár minut později, než bylo určeno a díky tomu 
málem nestihli vlak. Cesta, během níž se muselo dvakrát přesedat, trvala zhruba tři hodiny. Po 
příjezdu do České Skalice jsme šli na procházku do Babiččina údolí, kde nás čekala prohlídka 
mlýna s divadelním představením. Po prohlídce jsme zamířili k Viktorčinu splavu, kde se žák 
(s iniciály K. M.) omylem namočil, když šel se svými spolužáky navštívit Viktorku, která na ně 
čekala na druhém břehu. Po cestě jsme si prohlédli Staré bělidlo a zámek Ratibořice. Poté jsme 
se odebrali zpátky na nádraží, kdy nás zastihl nečekaný déšť, a všichni jsme zmokli. Z vlakového 
nádraží Česká Skalice jsme jeli autobusem na náchodské vlakové nádraží, odkud jsme šli pěšky 
do kempu, kde jsme přežívali následující 2 dny. Hned na první noc budou všichni žáci, i paní 
učitelky vzpomínat ještě hodně dlouho, protože si pár žáků našlo místo spaní svůj vlastní zábavný 
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program. Po velmi rušné noci nás čekal časný budíček s brzkou snídaní, po které jsme se vydali 
na celodenní výlet do Adršpachu. Na čas strávený mezi těmito skalami také nikdo nezapomene, 
a to díky polským turistům, několika stům vyšlapaných schodů a dvěma žákům, kteří všechny 
zdržovali kvůli focení. Po obědě se všichni odebrali na vlak z Adršpachu zpět do Náchodu a pak 
do kempu, kde jsme si na půl hodiny odpočinuli a poté ještě šli na prohlídku vojenského bunkru 
N-S82 Březinka. Po celodenním chození jsme se všichni odklidili do svých chatek a později v noci 
nebyla žádná klidná duše, která by spala a všichni, včetně paní učitelek, byli pozdě do noci vzhů-
ru. Poslední den našeho výletu nás čekala jen prohlídka zámku v Náchodě a pak cesta vlakem 
domů, kde se muselo třikrát přesedat nejen z vlaku do vlaku, ale i ze sedadla na sedadlo. I přes 
všechny strachy se (kupodivu) všichni okolo půl sedmé večer vrátili do Uherského Hradiště a všem 
nám zůstaly jen hezké vzpomínky, na které jen tak nezapomeneme.“ Žáci 9. třídy

Milí žáci a žákyně, před námi jsou nyní dva měsíce zasloužených prázdnin. Doufáme, že si 
všichni přes prázdniny pořádně odpočinete a naberete síly. Přejeme Vám hodně pohody, sluníčka 
a nových přátelství.

pedagogický sbor ZŠ Březolupy

Z farnosti
Milí čtenáři, milí farníci,
děti již netrpělivě počítají dny v kalendáři, (kolik jich ještě zbývá do prázdnin) a my dospělí 

se taky již nemůžeme dočkat příjemných chvil odpočinku a relaxace. Mnozí na tento čas pohlížejí 
i trochu s obavami, zda se svými blízkými „vydrží“ a nedostaví se „ponorková nemoc“ (najednou 
budeme spolu trávit čas 24 hodin několik dnů v kuse). 

K tomu, aby se naše dovolená vydařila, nám může posloužit i následující příběh: Lukáš seděl 
celý zakaboněný na zadním sedadle auta. Když se maminka zeptala, co se stalo, jeho sestřička 
Lucka ochotně vysvětlila: „Je naštvaný, protože mu taťka nekoupil tu indiánskou čelenku, co měli 
v suvenýrech.“

„Nevím, proč mi ji táta nedovolil koupit. Ani nebyla drahá. Nikdy si nic nesmím koupit,“ stě-
žoval si Lukáš. Tatínek se podíval do zpětného zrcátka na syna. „Tak to asi budeš mít zakaboněný 
celý den. Ty si v té špatné náladě libuješ a myslíš si, že tím každého otrávíš. To se ale mýlíš,“ řekl 
tatínek.„Už jsme na dovolené čtyři dny a zatím jsem si mohl koupit jen jednu věc. A kromě toho 
musím pořád sedět vzadu,“ pokračoval Lukáš.

Tatínek s maminkou na sebe spiklenecky mrkli. „A co mám říkat já,“ řekla maminka. „Vů-
bec jsem se nevyspala, protože postel byla tvrdá, a vajíčka k snídani byla převařená a studená. A 
mám…“ „Tak ty si, mámo, myslíš, že jsi na tom zle, ale co mám říkat já? Utratil jsem o moc víc, 
než jsem plánoval, protože jsme dvakrát nemohli spát kvůli počasí pod stanem a zůstali jsme 
v motelu.“ Děti nevěřícně zíraly na rodiče. To se nestávalo, že by si rodiče tak naříkali. Když se 
tatínek s maminkou na ně podívali, nevydrželi to a začali se smát. „Podívejte se ven na ten krásný 
výhled do kraje. Tak jsme se zabrali do toho litování, že jsme si nevšimli krásných věcí kolem 
nás.“ „Máš pravdu, tati,“ řekl Lukáš. „Budeme si teď povídat o věcech, za které můžeme děkovat 
Bohu. Je lepší děkovat a chválit než naříkat.“
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Takový postoj k životu, že si jen budeme stěžovat a litovat se, způsobí, že budeme slepí k Bo-

žímu požehnání i potřebám lidí. Buďme tedy vděční a než abychom se litovali, raději chvalme 
Pána za všechno, co nám dává, a uvidíte, že budeme šťastnější. Přeji Vám všem požehnaný letní 
čas a šťastný návrat z dovolených. 

P. Jan Svozilek

První svaté přijímání: Šimon Mudřík, Nela Ondroušková, Adéla Minaříková, Martin Lysoněk
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 Farní pouť na Provodov - skupinka pěších poutníků při zastávce na Březůvkách

Cyklopoutnice

pp ýý pp jj
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Poutní mše sv. březolupské a bílovické farnosti na Provodově

O svatodušní neděli na závěr velikonoční doby zazpíval při mši sv.  Chrámový sbor Březolupy.

pp ýý pp jj
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Březolupský zámek
1. Úvod:
Další historické povídání z mého „archívu“ je o nejstarší a nejzajímavější budově v naší vesnici, 

zámku. Všichni současní obyvatelé Březolup si zámek pamatují v podstatě ve stejném vzhledu jako 
je tomu v současnosti, ale nebylo tomu vždy tak. 

2. Březolupská tvrz:
První zmínka o tvrzi v Březolupech je z roku 1600. Toho roku získal ves Březolupy s tvrzí, dvo-

rem, pivovarem, pustým hradem Šarovem a vesnicemi Svárov a Kaňovice nový vlastník. Při před-
chozích prodejích panství není uváděna, ale historici soudí, že jejím stavitelem byl rytíř Mikuláš 
Onšík z Bělkovic, případně jeho zeť Petr Skrbenský z Hříště, kteří vlastnili Březolupy v letech 1575 
až 1598. 

Kamenná renesanční tvrz mohla stát na místě původní dřevěné. Konstrukce tvrze byly objeve-
ny při stavebně historickém průzkum, prováděném v roce 1988 Státním ústavem pro rekonstrukce 
měst a objektů Praha, střediskem Brno.

Tato tvrz byla pravděpodobně trojkřídlá s otevřenou jihovýchodní stranou (směrem k dnešní-
mu parku), nebo uzavřená v tomto místě prostou zdí. S výjimkou přízemního severovýchodního 
křídla byla tvrz jednopatrová. V rohu její dispozice byla pravděpodobně věžovitá nástavba (v horní 
části možná jen dřevěná).  

Podle písemných zpráv byly Březolupy roku 1621 zcela zpustošeny uherskými spojenci mo-
ravských stavů, a je téměř jisté, že tvrz byla poškozena taktéž. Když pak roku 1637 koupil panství 
Jan Jakartovský ze Sudic, poškozená tvrz jemu a jeho manželce Anně Marii, rozené Soběkurské ze 
Soběkur, nevyhovovala, proto přistoupili k její přestavbě. Ta se týkala asi zejména nezbytných oprav 
tvrze a navýšení přízemního křídla. Jejich stavební činnost připomíná alianční znak těchto rodů, 
který je dodnes umístěn nad původním hlavním vstupem do zámku (od budovy Podzámčí).

3. Stavba zámku:
Roku 1650 kupuje zámek František svobodný pán Horecký z Horky, jehož manželkou byla 

Markéta, rozená hraběnka Serényiová. Tito vlastníci Březolup jsou staviteli našeho zámku, respek-
tive přestavby tvrze do téměř dnešní podoby. Jejich alianční znak je dodnes umístěn nad původně 
bočním vstupem do zámku (vstupem na obecní úřad). 

Tehdy došlo k dostavbě chybějícího křídla a tím k uzavření vnitřního nádvoří (někdy nazý-
vaného dvora). Zámek byl jednopatrový, ve dvou rozích ho zdobily drobné arkýřovité rondely. 
Horizontální komunikaci mezi křídly zajišťovaly otevřené pavlače, nebo arkádové chodby. Některé 
stropy byly nahrazeny klášterními klenbami. Detailní výbava zámku, mimo vstupních portálů, byla 
zřejmě dosti prostá.

František Horecký z Horky vlastnil Březolupy až do své smrti roku 1686, kdy statek koupil Atti-
lio, svobodný pán Ofredi. Při zápisu převodu majetku do Zemských desek, které byly pro Moravu 
v Olomouci, je uvedena jako součást převáděného zboží (tehdejší termín používaný pro majetek) 
dvůr, vinopalna, pivovar, ovocná, kuchyňská a okrasná zahrada, ovčárna, olejna, více vodních mlý-
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nů a hlavně již zámek. Je tedy jasné, k přestavbě původní tvrze na ranně barokní zámek italského 
typu došlo mezi léty 1650 až 1685.

4. Další stavební úpravy v historii:
V následujících stoletích až do poloviny 19. století nedošlo v dispozici zámku k výraznějším 

změnám. Výjimkou bylo zaklenutí některých místností, výměny stropů a doplnění vnějších výplní 
arkádových chodeb. Přibližně v polovině 19. století byla původní šindelová střecha nahrazena bři-
dlicí.

Nejvýznamnější změnou vzhledu zámku byla přístavba druhého patra jihozápadního křídla 
ve druhé polovině 19. století. Tato změna související pravděpodobně se snahou o monumentalitu 
stavby však narušila do té doby vyvážené proporce budovy. Musely být provedeny dva masivní 
jehlanové opěráky v rozích křídla. Hlavní průčelí zámku zatížil atikový štítek s ciferníkem a byl 
zřízen dřevěný balkon, který je ještě k vidění na fotkách zámku z roku 1916. 

Ve dvacátém století bylo zabezpečeno třemi pilíři jihovýchodní křídlo a vkusný dřevěný balkon 
nahrazen současným masivním zděným.

  
5. Novodobé využití zámku:
Zámek byl naposledy sídlem vrchnosti za hrabat Logothettiů v roce 1872. Ale již za předchozích 

majitelů byl často využíván jenom jako sídlo správy panství.
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V době světové války v letech 1914-18 byl využíván jako ozdravovna. Poté jej v roce 1947 od-
koupil Místní národní výbor Březolupy a využíval ho postupně pro různé účely. Byly zde přesunuty 
kanceláře MNV, zřízeny byty pro zaměstnance, mateřská škola, při přestavbě základní školy pak 
byla část využívána jako učebny. 

Výše uvedené skutečnosti vedly k tomu, že nemáme zachován žádný původní nábytek a téměř 
žádné fotky původního vybavení místností na zámku. 

V nedávno minulé době nebyla péče o památky prioritou, a proto chátralo nejen vnitřní vyba-
vení, ale i fasáda. Obec Březolupy po roce 1989 se o svůj majetek již starala lépe, ale samozřejmě 
v mezích svých možností. Nejdříve byla opravena fasáda a střecha zámku. Poté byly roku 2004 
restaurovány oba alianční znaky, ostění dveří i schodiště z rozpočtu obce. Na závěr v roce 2018 
byla s využitím dotací vyměněna okna a zatepleny stropy a ve stejném roce z vlastních prostředků 
provedena rekonstrukce nádvoří zámku. 

Nádvoří po rekonstrukci

6. Archeologický průzkum v roce 2018:
Při rekonstrukci nádvoří proběhl na základě objednávky obce archeologický průzkum. Tento 

provádělo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Při něm byly provedeny celkem tři sondy. 
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První sonda byla vykopána přímo na nádvoří zámku. Bylo zjištěno, že geologického podloží se 

nachází zhruba v hloubce 140 cm, hloubka základů pak byla zjištěna o dalších 50 cm níže.
Po odkrytí takto hlubokého základového zdiva byl průzkum rozšířen o další dvě sondy, za úče-

lem ověření jeho průběhu uvnitř stavby. Ty byly realizovány ve sklepních prostorách pod schodiš-
těm na obecní úřad. Byla zjištěna mocnost zdiva, jež se pohybuje okolo 90 cm. 

Při archeologickém výzkumu se ve třech realizovaných sondách podařilo získat soubor archeo-
logického materiálu sestávající z  fragmentů keramických a  skleněných nádob, kachlů, zvířecích 
kostí, cihel, zlomků omítky, jednoho kusu břidlicové střešní krytiny a několika kusů ostatní makro-
litické kamenné industrie. Celkem bylo objeveno 148 artefaktů. Materiál byl uložen do sbírkového 
fondu Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 

Novým zjištěním byla skutečnost, že pod samotným objektem zámku nebo v jeho blízkém oko-
lí se nacházel sídlištní areál prvních zemědělců na území Moravy. Z hlediska intenzity neolitického 
osídlení na katastru Březolup, jde o úplně první nálezy z této doby. 

Dalším důležitým poznatkem, který výzkum přinesl, bylo odkrytí základového kamenného 
zdiva původní věžovité stavby, která byla součástí renesanční tvrze ještě před výstavbou barokního 
zámku. Jestliže bychom odvod zdiva spojili, dostali bychom obdélníkovitý půdorys o rozměrech 
10,0×6,8 m. Je možné, že tato hranolovitá stavba byla ještě předchůdkyní tvrze. Jak bývalo v historii 
zvykem, věž byla zakomponována do tvrze, a ta pak do zámku.

7. Závěr:
Závěrem tohoto článku musím konstatovat, že náš zámek je zařazen mezi nemovité kulturní 

památky a má přiděleno Ministerstvem kultury ČR rejstříkové číslo ÚSKP MK 3242. Proto veškeré 
jeho opravy podléhají schválení Národním památkovým ústavem. Jeho velikost je větší než zámky 
v podobně velkých obcích. To je sice pro vzhled vesnice jistě zajímavé, ale ze stejného důvodu je 
velmi těžké zajistit jeho plné využití. 

Ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy

SCHŮZKA PAMĚTNÍKŮ

V pondělí 9. 9. 2019 proběhne v 17.00 hodin, v přízemí zámku, již čtvrtá
schůzka pamětníků obce Březolupy.

Účelem těchto schůzek je posezení s našimi dříve narozenými spoluobčany 
a zaznamenávání jejich vzpomínek pro budoucí generace na diktafon. 

Kronikář obce Březolupy Ing. Radek Berecka zve na schůzku i všechny zájemce 
o nedávnou historii naší vesnice. Vyprávění pamětníků je velmi zajímavé. Malé 

občerstvení bude opět zajištěno.
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Místní knihovna Březolupy
Léto, dovolená, prázdniny...
Konečně jsme se dočkali sluníčka a užíváme si teplého počasí. Ať už budete léto trávit v zahrani-

čí, v Čechách, u vody či na zahradě, určitě vám ho může zpříjemnit pěkná knížka. Z nabídky místní 
knihovny vybírám:

Clara Christensenová: Hygge a polibky
Když se životní plány začnou párat jako svetr, je čas na změnu.
Šestadvacetiletá Bo byla vždy pečlivá a opatrná. I přesto se v práci dočkala výpovědi pro nad-

bytečnost a životní plány se jí teď začínají párat jako nepovedený svetr. Bo horečnatě shání nové 
zaměstnání, ale kamarádka Kirsten ji přesvědčí, aby spolu odjely na dovolenou, na chatu její matky 
postavenou na nejsevernějším cípu Severního Jutska. Bo se zastydí, že o tomto dánském kraji nikdy 
neslyšela.

„Jaké tam bude počasí?“ zajímá se Bo, zatímco hledá na webové stránce aerolinek letenky. „Mi-
zerné,“ odvětí Kirsten věcně. „Londýn je proti Skagenu středomořské letovisko. A teď v listopadu je 
tam patnáct hodin denně tma. Ale do Dánska se přece nikdo nejezdí opalovat. Potřebuješ změnit 
prostředí, oprášit ze sebe pavučiny. A věř mi, ve Skagenu to bude hračka. V tom domě je útulno, 
i když se venku nedá vydržet, a kromě toho nikdy nevíš, koho dalšího tam můžeš poznat.“

V. S. Alexander: Ochutnávačka
Rodiče pošlou Magdu k příbuzným do Bavorska, aby ji uchránili před bombardováním Ber-

lína. Od dívek jejího věku se očekává poslušnost a loajalita vůči třetí říši, Magda se dokonce stane 
ochutnávačkou jídla určeného pro samotného vůdce. Ve víru nebezpečných událostí se snaží nalézt 
svobodu i důstojnost a v neposlední řadě naplnit svou touhu po lásce, bezpečí a pomstě. 

Michaela Klevisová: Zmizela v mlze
Ann-Solveig žije v odlehlé vesnici u norského fj ordu vysoko za polárním kruhem s mužem, ze 

kterého má strach. A nikdo jí to nevěří. Pod vlivem své sousedky, psychosomatičky Katrine se roz-
hodne partnera opustit. Ale nakonec místo toho skočí z útesu do moře. Přesně o rok později začne 
Katrine dostávat výhrůžné vzkazy. Vzápětí zemře další její pacientka - rybáři ji najdou uškrcenou 
na opuštěném místě u řeky. Český kriminalista Josef Bergman chtěl na tomto místě strávit poklid-
nou rybářskou dovolenou a ujasnit si životní priority, ale místo toho se stane jedním z důležitých 
svědků v zamotaném případu. Postupně zjišťuje, že skoro každý obyvatel zdánlivě idylické vesnice 
má nějaké tajemství. 

Alena Mornštajnová: Tiché roky
Bohdana je uzavřená dívka, která žije pouze s mrzutým otcem, a dobrosrdečnou, ale poddaj-

nou Bělou. Trápí ji napětí v domě, a také tajemství, které ji nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce 
nemocná babička při poslední návštěvě v nemocnici oslovila „Blanko“? Vedle toho se odvíjí příběh 
Svatopluka Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj život zasvětil budování socialismu, lásce ke 
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své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda na rudém praporu. Jenže jak 
se říká: Chcete-li Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech. A tak se v jednom okamžiku oba 
příběhy slijí do jednoho a ukáže se, že nic není takové, jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, 
jaké by to být mělo.

Markéta Harasimová: Potemnělý ráj
Lauře se splnil profesní sen – založila vlastní restauraci s poetickým názvem V Ráji a v podni-

kání se jí konečně začíná dařit. Ne každému je však její vzestup po chuti a ona tak musí čelit nejrůz-
nějším útokům. Ty jí ale ve chvíli, kdy utrží tvrdou osudovou ránu, začnou připadat malicherné. Při 
tragické nehodě umírá Lauřin důvěrný kamarád a mladá žena řeší otázku, zda šlo o pouhé neštěstí 
nebo spíš zlý úmysl. Duše zemřelého muže zřejmě hledá spravedlnost a stále se k Lauře vrací. Na 
hrdinku se vzápětí sesypou další pohromy, z nichž nejhorší je podivná vražda muže, ke které dojde 
přímo V Ráji. Laura měla s obětí spory a podezření logicky padá na její hlavu. Částečnou útěchu 
nachází v rodícím se milostném vztahu s rančerem Lukášem, anebo v sedle milovaného koně Bo-
lera. Avšak právě její čtyřnohý přítel se záhy ocitá v ohrožení života a Laura začíná chápat, že ve hře 
je tajemná osoba, která jí chce krutě ublížit. Může hrdinka skutečně důvěřovat lidem, kteří ji obklo-
pují, včetně těch nejbližších? A stojí vůbec proti člověku z masa a kostí, nebo je jejím protivníkem 
neznámá entita ze záhrobí?     

Zuzana Pospíšilová: Lesní pohádky
Nechte si vyprávět, jak se při cestě na Borůvkový vrch záhadně ztrácejí podrážky, jak strašidel-

ný lesní dům ožije zázračnou hudbou nebo jak vděčný ptáček se zlomeným křídlem přičaruje vítr 
do mlýna. Až si přečtete dvacet pohádek v této krásně ilustrované knížce, možná vám příště při 
procházce lesem sklouznou oči na dubové listy, abyste se přesvědčili, jestli na nich nejsou vepsané 
básničky, a budete se mít na pozoru, aby se vám na paty snad nepřilepil smolný panáček.

Wilhelm Hunermann: Na výsluní Božím
Legendární dílo pro dětské čtenáře vyšlo česky v roce 1947. V řadách rodin uchovávali knihu 

jako poklad. Od té doby se mnohé změnilo. Co však zůstává, je nepřestávající touha dětské duše po 
bezpečí, spravedlnosti a nesobecké lásce.

Tom Fletcher: Štědrosaurus
Zapomeňte na všechno, co jste si mysleli, že víte o severním pólu, a vydejte se vstříc štědrove-

černímu dobrodružství s chlapcem jménem Vilém Kolísko, se skřítkem Nudlíkem, Santou (ano, 
s opravdovým a skutečným Santa Clausem), se zlounem, kterému se přezdívá Lovec, a s tím nejpo-
divnějším dinosaurem na světě. Štědrosaurus prožije s Vilémem den, kdy se i nemožné může stát 
možným, když po tom z hloubi srdce toužíme……

I o prázdninách bude pro Vás místní knihovna otevřena vždy v úterý a v pátek od 15,00 do 
18,00 hodin. Těším se na setkání s Vámi.                                                                                                       

Olga Rosíková
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Ocenění dárců krve

Čestným dárcům krve
MUDr  Anna Otrhálková 

Naši spoluobčané, kteří pravidelně darují krev a svým počtem darování krve dosáhli na již na 
ocenění, převzali dne 27. 3. 2019 na zámku poděkování i od členek výboru Místní skupiny České-
ho červeného kříže Březolupy a zástupců obce pana starosty ing. Petra Kukly a místostarosty ing. 
Radka Berecky. Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji totiž 
uměle vyrobit a s rozvojem dalších léčebných metod stále roste potřeba krve získávané od dárců. 
Děkujeme nejen našim oceněným spoluobčanům, ale všem, kteří darujete krev.

Díky Vám všem, kteří pro záchranu života druhých 
jste se rozhodli svou krev darovat,
tu nejcennější tekutinu,
kterou naše tělo může dát!

Díky Vám za Vaše rozhodnutí,
darovat krev, která život chrání

a v boji o něj i smrt musí kapitulovat 
a Váš dar nutí život vítězit!

Vám chceme za nás všechny děkovat,
chybí nám však ta krásná slova díků,
tak alespoň Vaše jména do paměti dát,
nás všech a hlavně Vašich vnuků…

Milena Hospodková (20 odběrů) a Vlastimil Vojkůvka, Dagmar Pavlíková a Jiří Vykoukal (každý 10 odběrů).
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SK Březolupy zřídil transparentní účet 
na výstavbu nových kabin

Číslo účtu je 20001-1546874329/0800 a bude sloužit výhradně pro účely získávání fi nancí na 
výstavbu kabin, na které se Sportovní klub (SK), dříve TJ Sokol, snaží získat fi nanční prostředky 
v rámci dotačních programů přibližně 10 let, doposud však neúspěšně. Výstavba stávajících kabin 
začala v roce 1958 a naposled v 70. letech 20. století prošla dílčí rekonstrukcí. Současná podoba je 
ovšem již zcela nevyhovující, technický stav a zázemí kabin patří mezi nejhorší v regionu.

Stavební práce na novém objektu budou rozděleny do dvou etap. Transparentní účet byl zřízen 
pro získávání fi nancí pro úhradu podílu SK na první etapu, v rámci které bude postaveno přízemí, 
které bude sloužit jako šatny vč. sociálního zázemí pro sportovce i návštěvníky. 

Odhad nákladů na první etapu je cca 5 mil. Kč, takže i při případném získání dotace ve výši 60 
- 70 % nákladů by bylo samotné dofi nancování z vlastních zdrojů SK nad jeho síly.

V současné době má SK pro přízemí příslib od obce Březolupy na poskytnutí 4,0 mil Kč z roz-
počtu obce a k pokrytí zbývajícího 1,0 mil. Kč má dopomoci právě i zřízený účet. Část scházejících 
fi nancí lze doplnit i odbornou či brigádnickou výpomocí 
při výstavbě kabin či výpomocí obci při pořádání např. 
hodů a podobně. Dalším krokem (druhá etapa) je plán 
výstavby nadzemního patra, které má sloužit mimo jiné 
jako zázemí víceúčelové haly, ale to bude dále řešeno v sa-
motné režii obce Březolupy, po realizaci etapy první.

Pohyb fi nancí může kdokoli na zmíněném účtu sle-
dovat na adrese: https://www.csas.cz/cs/transparentni
-ucty#/020001-1546874329/SK-Brezolupy. SK tímto dě-
kuje všem sponzorům a příznivcům, kteří by chtěli tento 
záměr podpořit.

SK Březolupy

Perspektiva výstavby nových kabin

Fotbalová brigáda v kabinách 
v 70. letech 20. století
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Přehlídka pódiových skladeb v Březolupech

Turnaje v trojkovém mariáši

Poslední květnovou neděli se v březolupské hale uskutečnil již 20. ročník „Regionální pře-
hlídky pódiových skladeb“ pod názvem „Tanec je pohyb, pohyb je život“.  Zakladatelkami této 
hezké kulturně-sportovní akce jsou paní učitelka Alena Bernatíková a paní Dana Šohajková. 

Letos se hostitelské pozice ujala Tanečně sportovní skupina Pohoda Březolupy za fi nanční 
podpory  Regionu Za Moravú a obce Březolupy. 

Každým rokem se tato akce koná v jedné ze zúčastněných obcí: Březolupy, Bílovice, Topolná 
a Zlámanec.

Letos se do Březolup sjelo na 350 vystupujících dětí nejen z mateřských a základních škol, 
ale i ze  zájmových tanečních kroužků celého regionu. Diváci, kteří zaplnili celou halu, tak mohli 
shlédnout pestré a  nápadité choreografi e ve 14 skladbách. Všechny děti se velmi snažily, aby 
předvedly své taneční umění co nejlépe. Za to také byly odměněny bouřlivým potleskem, upo-
mínkovými předměty a nějakou sladkostí. 

Všichni jsme si sice užili trošku větší teplíčko v přeplněné hale, ale také jsme s našimi dětmi 
strávili příjemné nedělní odpoledne.  

Velké poděkování patří všem paním učitelkám a  vedoucím zájmových kroužků za jejich 
úžasné nápady, obci Březolupy a Regionu Za Moravú za fi nanční příspěvky.

Za TSS Pohoda děkujeme všem za přízeň a podporu a přejeme krásné, pohodové léto.
Mgr. Alena Bernatíková a Dana Šohajková

V neděli 24. března 2019 se v Restauraci U Zámku uskutečnil jubilejní 20. ročník Březolu-
pského turnaje v mariáši, který byl již po patnácté současně fi nálovým turnajem mariášové ligy 
Za Moravú. 

Tento ročník mariášové ligy obnášel celkem 10 turnajů. Poprvé se hrálo v Hradčovicích a Os-
trožské Lhotě, neuskutečnil se pravidelně pořádaný turnaj na Svárově – doufáme, že jen v tomto 
ročníku.

Ligový ročník 2018-2019 překonal hned několik rekordů. Vysoká průměrná účast - více než 
48 hráčů na turnaj, k čemuž přispěl i rekordní počet hráčů na turnaji v Nevšové - 69. I v Březo-
lupech byla účast rekordní - 51 hráčů. Aspoň 1x se turnaje zúčastnilo 91 hráčů, pravidelně se 
minimálně 9 turnajů (potřeba pro dobrý celkový výsledek - započítávalo se 9 turnajů, kdo měl 10, 
tomu se škrtal nejhorší výsledek - aby nebyl poškozen pořadatel turnaje, který musí zajistit počet 
hráčů dělitelný třemi i za cenu vlastního odstoupení) zúčastnilo 36 hráčů.

Březolupský turnaj vyhrál V. Pyclík z Moravského Písku, celkovým vítězem 15. ročníku ligy 
se stal Hanačík, druhý skončil Buchta a třetí Malina. Z březolupských účastníků se dařilo nejlépe 
Z. Andrýskovi, který obsadil celkově 12. místo, J. Michálek 20. místo. Umístění ing. Hanáčka 
ovlivnila neúčast na dvou turnajích.

K dílčím úspěchům pak patří 3. místo Z. Andrýska na turnaji v Částkově a zejména pak 2. 
místo na turnaji Masters, který se konal po skončení ligy za účasti 21 nejlépe umístěných hráčů 
doplněných třemi pořadateli turnaje, kteří se neumístili mezi prvními 24.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 
24. a 25. 5. 2019 v obci Březolupy
Okrsek 1 VÝCHOD Okrsek 2 ZÁPAD
počet oprávněných voličů 637 počet oprávněných voličů 722
počet vydaných obálek 180 počet vydaných obálek 217
počet platných hlasů 179 počet platných hlasů 212
Volební účast 28,26% Volební účast 30,06%

Za poskytnutí velkého množství cen, které si po skončení Březolupského turnaje účastníci 
rozdělili, se zasloužili místní podnikatelé, příznivci mariáše. Největší mírou se na zajištění celko-
vého nákladu turnaje podílela obec Březolupy.

Děkuji všem spoluorganizátorům za pomoc při přípravě úspěšného a zdárného průběhu tur-
naje a hlavně všem sponzorům za jejich dary.

Zdeněk Andrýsek



Březolupský zpravodaj

-30-

Celková účast za obec Březolupy 29,21%

Platné odevzdané hlasy pro jednotlivé strany a hnutí (číslo strany/název) počet hlasů

05. Občanská demokratická strana 35

06. ANO, vytrollíme europarlament  7

07. Česká strana sociálně demokratická 24

08. Romská demokratická strana 1

09. Komunistická strana Čech a Moravy 27

10. DSSS - Za národní suverenitu! 1

11. Sdružení pro republiku-Republ.str.Českosl.M.Sládka 2

12. ROZUMNÍ a ND - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO 1

13. Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1

16. Vědci pro Českou republiku 2

22. Česká Suverenita 1

24. HLAS 9

25. Svobodní, Liberland a RČ - ODEJDEME BEZ PLACENÍ 8

26. STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 38

27. Česká pirátská strana 51

28. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 54

30. ANO 2011 71

32. Moravané 6

33. PRVNÍ REPUBLIKA 1

34. Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 1

36. Soukromníci a NEZ s podporou ODA a prof. spol. 1

37. Evropa společně 1

39. Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová 46

40. Alternativa pro Českou republiku 2017 2

Nejvíce hlasů získala v Březolupech strana ANO 2011. Podrobný přehled výsledků na www.volby.cz
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ZAHRÁDKÁŘ
Péče o zahradu v létě nekončí, ba právě naopak

V červenci je na zahradě spousta práce. Veškerá péče, kterou jsme zahrádce v předchozích 
měsících věnovali, teď nese své ovoce. A to doslova. Ovocná zahrada plodí o sto šest, zelenino-
vá taktéž a okrasná nám dělá radost svými květy a rozrostlou zelení. Jste na sbírání plodů své 
práce připraveni?

Sklizeň ovocné zahrady
V červenci na ovocné zahradě nastávají hotové žně. Mnohé plody dozrávají a  je čas na 

jejich sklizeň. Obvykle se v červenci ocitáme v záplavě třešní, višní a bobulovin. S letošním 
brzkým příchodem léta ale došlo k tomu, že mnohé ovoce dozrálo už v červnu. V mnohých 
oblastech se z plodů jahod, třešní, višní, borůvek, malin, rybízu a angreštu těšíme i v červenci. 
Jakmile plody sklidíme, je načase se o tyto rostliny postarat. 

Jahodníky zbavte zakořeněných odnoží, které rostlinu vyčerpávají. Šlahouny můžete rov-
nou přesadit a  jahodníky tak obnovit. Tento proces by se měl provádět co tři roky. Rostliny 
nesmíme zapomenout důkladně zalévat a přihnojovat. 

Starost o zeleninové záhony pokračuje
Mnohou zeleninu už jsme začali od června sklízet, některá ale ještě uzraje a jinou je teprve 

nutné zasít. Jaké plodiny sklízíme v červenci? Mrkev, petržel, celer, hlávkový a kadeřavý salát 
nebo také okurky nakládačky. Blíží se sklizeň rajčat, proto pečlivě sledujte, jestli jejich listy 
nenapadla plíseň. Tyčková rajčata je nezbytné vyvázat a pravidelně zavlažovat. 

K setí je v tomto měsíci připravena další várka ředkviček, letní salát, špenát, čínské zelí. Za-
setou zeleninu nezanedbáváme a důkladně ji zaléváme, pomůžeme jí tak v růstu a přiblížíme 
se době její sklizně. 

I okrasná zahrada si žádá naši péči
Pro okrasné rostliny je červenec obdobím největšího rozmachu. Letničky a trvalky svými 

květy zaplaví celé okolí. Za to si ale zaslouží naši péči. Nesmíme opomíjet pravidelné zavlažo-
vání a hnojení. 

Pokojové a  balkonové rostliny začínáme řízkovat. Dvouletky přepichujeme. Můžeme se 
postarat o nový sestřih jehličnatým a stálezeleným plotům. 

Myslíme také na to, jak bude naše zahrada vypadat na podzim. Teď je totiž nejvhodnější 
doba pro vysévání některých dvouletek, macešek, primulek a sedmikrásek. 

Děkujeme tímto všem voličům, kteří přišli a uplatnili svůj hlas ve volbách do Evropského 
parlamentu, dále všem členům volebních okrskových komisí za bezproblémový průběh voleb, 
zaměstnancům Obce Březolupy za přípravu volebních místností a poděkování patří i paní Maru-
šce Juřenové, Marušce Křižkové a Barboře Němečkové.
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PŘEHLED KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

 v Březolupech 
v období červenec – září 2019

Datum Akce Místo konání Pořádá
14. 7. Benefi ční divadelní 

pohádka „O třech 
doktorech“

Nádvoří zámku
(v případě 
nepříznivého 
počasí 
víceúčelová hala)

Atmosféra, z.s. ze Zlína

15. 8.  – 18. 8. Březolupská pouť
program bude upřesněn

7. 9.  Účast obce Březolupy 
v průvodu Slováckých 
slavností vína 

Uherské 
Hradiště

obec Březolupy

14. 9. 70. výročí Českého 
červeného kříže 
Březolupy

Víceúčelová hala ČČK Březolupy

21. 9.  S buzolou a mapou 
kolem Březolup
turistický závod dvojic

DDM Astra Zlín, KČT 
Chřibský lenochod

Bližší informace budou zveřejněny na samostatných plakátech k jednotlivým akcím.

Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé a Kulturní komise Rady obce Březolupy.
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Ohlédnutí za minulými společenskými akcemi

Kosení trávy - sekáči a snídaně připravená členkami Klubu seniorů
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Pohádkový les
V sobotu 25. 5. jste mohli v březolupském lese potkat plno pohádkových postav. Král Rostislav 
Lakomý ze svého trůnu kynul malým i velkým, Karkulka v zářivě červené radila, jak nejlépe střelit 
vlka.  A to vše proto, že pod taktovkou Březolupské hodové chasy právě probíhal Pohádkový les.  
Za zdařilou akci děkujeme hodařům a místním složkám, které se podílely na přípravě a průběhu.

Možná nevíte…
Další termíny svozu tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) jsou: 
• PÁTEK 28. 6. 2019 
• PÁTEK 26. 7. 2019
• PÁTEK 23. 8. 2019 
• PÁTEK 20. 9. 2019

Nezapomeňte označit pytle či svazky čárovým kódem (případně i označte fi xem číslo po-
pisné). Pokud vám čárové kódy již docházejí, a nemáte možnost si je vytisknout z www.moje-
odadky.cz po přihlášení do svého účtu, můžete o tisk kódů zažádat ve sběrném dvoře nebo na 
obecním úřadě.
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Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je ve čtvrtek 12. 9. 2019.
Vaše příspěvky posílejte nejlépe v el. podobě (formát doc., rtf., txt., jpg. pdf. …) 

na adresu obec@brezolupy.cz

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 čp. 90, 687 13 (obec@brezolupy.cz) tel. 572 580 116
Šéfredaktor: Věra Polášková, vera.polaskova@seznam.cz

Zpravodaj vychází 4 krát za rok 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. Děkujeme.

Žádáme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za svoz domovního odpadu na rok 
2019, aby tento poplatek zaplatili nejpozději do 1. 7. 2019. 
- 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

Obec Březolupy koupí zemědělsky obdělávané pozemky v lánu o výměře min. 500m2 na-
cházející se v k. ú. Březolupy, a to pro potřeby směny se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). 
Může být i větší pozemek do cca 5.000 m2. Zájemce o prodej takovéhoto pozemku, nechť se 
spojí s obcí Březolupy (obec@brezolupy.cz, 572 580 116, 775 343 294). Po kontrole využitelnos-
ti nabízeného pozemku ze strany SPÚ bude na náklady obce sepsána kupní smlouva, zajistíme 
zpracování a odevzdání vašeho případného daňového přiznání. Cena za výkup bude stanovena 
dohodou. Nabídky prosíme co nejdříve.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se letos uskuteční 
v termínu 7. a 8. září 2019. Kdo z občanů má zájem zapojit se do slavnostního krojovaného 
průvodu za obec Březolupy, může se přihlásit do 31. července 2019 na Obecním úřadě v Bře-
zolupech, tel. 572 580 116, obec@brezolupy.cz, nebo matrika@brezolupy.cz. Slavnostní 
průvod projde Uherským Hradištěm v sobotu 7. září 2019.

Kdo nebude přihlášen, nebude mu zajištěna stravenka na oběd.

První hodová zkouška bude v pátek 16. 8. 2019 v 19:00 hodin v hale.

Podzimní MOTO BURZA v Březolupech se uskuteční na plochodrážním stadionu v so-
botu 21. 9. 2019.

Hody se uskuteční v sobotu 19. října 2019 a dozvuky proběhnou v sobotu 26. října 2019.
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BROUZDALIŠTĚ U MŠ 
V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ, V LETNÍM OBDOBÍ, 
BUDE PRO DĚTI OTEVŘENO BROUZDALIŠTĚ U MŠ:

STŘEDA  16.00 - 17.30 hodin
PÁTEK         16.00 - 17.30 hodin
SOBOTA 14.00 - 17.00 hodin

* Brouzdaliště je určeno dětem ve věku 3 - 7 let.                                                                                         
* Max. počet dětí na každý cyklus je 15 dětí.
* Za děti v prostoru brouzdaliště zodpovídá rodič nebo jím pověřená osoba starší 18 

let – přítomnost dozoru dítěte je nutná.
* Změna otevírací doby vyhrazena  - sledujte rozhlas, webové stránky apod.

KURZ PRVNÍ POMOCI

Obec Březolupy nabízí pro zástupce místních spolků, místních fi rem, místních 
institucí a dalších KURZ PRVNÍ POMOCI.

Vzhledem k možným úskalím, které může přinést běžný život, a na základě pozi-
tivního ohlasu z  loňského roku, kdy proběhl první kurz, rozhodla se obec Březolupy 
zajistit, pro zástupce místních spolků, místních fi rem, školy apod., další školení první 
pomoci.

Pro realizaci kurzu byla vybrána fi rma ( https://www.rescuetraining.cz/), která se 
zaměřuje především na praktické, realistické ukázky tak, jak se to může dít i při reálné 
životní situaci.

Kapacita jednoho kurzu je omezena na celkový počet 15 osob, kurz je pro účastníky 
zdarma.

Kurz proběhne v Březolupech  ve středu 11. září 2019 v odpoledních hodinách (16.30 
– 19.30 hod.), více informací k jeho zaměření najdete na www.brezolupy.cz .

Přihlašovat se můžete na obec@brezolupy.cz ,  matrika@brezolupy.cz  nejpozději do 
30. 8. 2019!!! Kapacita je omezena. V případě většího zájmu, lze zajistit další termín pro 
dalších 15 osob.

Pozvánky
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VÝROČÍ 60 LET 
ODBORU KČT CHŘIBSKÝ LENOCHOD 

BŘEZOLUPY

POCHOD 
ZA ŽIVOU VODOU 

do Luhačovic (17 km)

SOBOTA 29.06.2019
Sraz účastníků je u zámku.

Společný odchod v 8:00.
Zpět v 16:00 hodin zvláštním autobusem.

S sebou si vezměte hlavně pohodlnou obuv, nějakou svačinku, dostatek 
tekutin a dobrou náladu.

            
Bližší informace KČT CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY 

Dušan Škrabko tel. 608 011 505

Od 17:00 hodin 
Posezení za halou na oslavu výročí 

60 let odboru KČT Chřibský lenochod Březolupy 
– posezení, výstava a promítání fotek, hudba aj.

Všechny srdečně zveme na výšlap i na podvečerní posezení.



-39-

Březolupský zpravodaj Sport v naší obci

Fotbalový zápas 
s Ludkovicemi

Motocross 
– Slovácký 
pohár

Moped – cup
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Vítejte mezi námi, milé děti, naše naděje a místa v srdci.


