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Březolupský zpravodaj 

70. výročí založení MS ČČK v Březolupech
V roce 1932 byla v Březolupech založena Místní hasičská 

samarita. Později byla přejmenována na  Sbor dobrovolných 
hasičů, a to v roce 1935. V tomto hasičském sboru pracovaly 
první samaritánky březolupské obce. Byly to Soukupová Jo-
sefa, Hubáčková Anna, Sklenářová Marie, Kristková Marie. 
Prvním mužem v jejich řadách byl Horák Karel. Protože ne-
bylo žádných fi nančních prostředků, museli si peníze získávat 
sami. Pořádali plesy, promítali fi lmy, hráli divadla, v té době 
existoval v Březolupech divadelní kroužek Dalibor. Z výtěžků 
těchto akcí nakupovali sesterské pláště, čepice, pásky, nosít-
ka, zásobní zdravotní materiál, zakoupeny byly hadice k ruční 
stříkačce atd. Sbor dobrovolných hasičů tradičně pořádal jed-
nou za rok taneční výlet v zámeckém parku, kde bylo zřízeno 

Karel Horák – 
zakladatel MS ČČK
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taneční kolo posypané suchým 
jehličím. Pořádala se  ukázková 
cvičení v  poskytování první po-
moci. Takto přežíval Sbor dobro-
volných hasičů přes  celou válku. 
Samaritánky pracovaly doma, tor-
bičky jim byly předány do domác-
ností, řádně doplněny zdravotním 
materiálem a komukoliv z občanů 
poskytovaly první pomoc.

V  roce 1949 na  žádost OV 
Československého červeného 
kříže měla být založena v  Březo-
lupech MS ČČK. Stalo se  tak 14. 
září 1949 v bývalém sále kina p. Samohýlové, kde byla uskutečněna první ustavující schůze 
této nové organizace. Ustavující schůze čítala 62 členů. Na této ustavující schůzi byli navrženi 
a zvoleni tito členové výboru: Horák Karel, Soukupová Josefa, Opletal Jaroslav, Krikl Antonín, 
Sklenářová Marie, Postava František, Hubáčková Anna.

Zakladateli panu Karlu Horákovi obzvlášť patří veřejné poděkování od dosavadního vý-
boru MS ČČK Březolupy. Zakladatel pan Horák zastával funkci předsedy od  roku 1949 až 
do roku 1954. Od roku 1955 do roku 1957 byl předsedou pan František Postava (pod Kopcem). 
Členů bylo v  tomto roce 76. V  roce 1957 se  stává předsedkyní MS paní Soukupová Josefa. 
Skupina již čítala 120 členů. Tuto funkci zastávala do roku 1959. V roce 1959 byl předsedou 
znovu pan Postava, po něm opět pan Horák r. 1959 – 1961. V roce 1961 do roku 1963 zastávala 
funkci předsedkyně Marie Hlavačková – Stiglerová. Od  roku 1963 – 1964 zase pan Horák. 
V roce 1964 – 1966 nastupuje paní Švábková Anna. Od roku 1967 opět pan Horák do roku 
1969. V  roce 1969 do  roku 1970 zastupuje pan Lysoněk. V  roce 1970 nastupuje do  funkce 
předsedkyně Marie Bednaříková, která vydržela plných 12 let, to znamená až do roku 1982 
se 147 členy. Po ní nastupuje se zkušenostmi znovu Marie Stiglerová. To je rok 1982 až 1986. 
Po paní Stiglerové se stává předsedkyní paní Anna Hubáčková rok 1987 až 1991. Od roku 1991 
až dodnes zastává funkci předsedkyně Štěpánka Blahová. Je to 28 let.

Vše kolem nás se změnilo. Změnily se podmínky, změnili se lidé, změnily se vztahy mezi 
lidmi. Nezměnila se však skutečnost, že existují lidé, kterým je potřeba pomáhat a existují lidé, 
kteří chtějí pomáhat. Vše kolem se změnilo, změnil se i Červený kříž tak, aby mohl existovat 
a vykonávat svoji činnost v rámci svých daných možností a potřeb.

Členkám výboru, členům i spoluobčanům, příznivcům Červeného kříže bych chtěla touto 
cestou srdečně poděkovat za vykonanou práci v MS ČČK, za práci ve prospěch potřebných, 
kterou vykonávali mnohdy na úkor svého osobního volna a často i pohody v rodině. Věřím, že 
se k nám připojí i další členové a spoluobčané mladé generace a zůstaneme tak věrni myšlen-
kám poslání Červeného kříže a zvládneme společně náročnou práci.

                                                                                                        Štěpánka Blahová,  
předsedkyně MS ČČK  

řezoluppský ý zppravodajj
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Slovo starosty
Po letech příprav byly zahájeny práce na revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí. O jeho 

vypuštění a  zlovení se poslední srpnovou sobotu postarali jeho dosavadní nájemci, členové 
a sympatizanti místní organizace Moravského rybářského svazu Uherské Hradiště. Zcela určitě 
je jim nutno, zde na tomto místě, nejen za tuto namáhavou práci ve stísněných podmínkách 
v podobě bahna až „po prsa“, poděkovat.

V rámci následných prací dojde k pokácení dřevin pod hrází a kolem obtočného kanálu, 
k  odbahnění stávajícího rybníka, rekonstrukci hráze a   obtočného kanálu. Součástí projek-
tu je také zbudování nového záchytného usazovacího rybníka nad tím stávajícím, v místech 
pod stávající hrází mají pak vzniknout tůňky s výsadnou zeleně. Jako samostatné objekty jsou 
dřevostavby v podobě vodního altánku, lávek, laviček. 

Nezapomnělo se ani na zábrany směrující žáby k mostu přes silnici II/497 tak, aby měly 
cestu z/do rybníka daleko bezpečnější. Ve spolupráci s místními spolky připravujme i zbudo-
vání jakési naučné stezky se zapojením i Významného krajinného prvku Chrástka.

Odborníci také navrhnuli taková opatření, aby naši „vyhlášení“ bobři mohli na našem rybní-
ku bydlet tak, aby neohrožovali stabilitu hrází a bylo možno rybník včetně např. regulace výšky 
hladiny kvalitně provozovat.

V řeči čísel se jedná o realizační náklad 16,5 mil. Kč, z nichž 60% obdržíme jako dotaci EU 
z Fondu životního prostředí ČR. Hotovo by mělo být do konce příštího roku. Stávající revitalizo-
vaný rybník má plochu kolem 3 ha, nový usazovací pak kolem 0,6 ha.

Vedle tůněk pod hrází vznikne i další zajímavý biotop v podobě suchou nohou nepřístupné-
ho ostrůvku v rámci plochy hlavního rybníka.

Ti z vás, kteří mají rybník Hluboček a jeho okolí mnohdy součástí svých tras, či dokonce 
cílem svých toulek přírodou, tedy mohou být po období realizace stavby poněkud zklamáni. 
Na druhou stranu následně by měli být odměněni v podobě provedené revitalizace, kdy se ten-
to stávající kout našeho území snad stane pro ně ještě atraktivnější.

Pokud budete navštěvo-
vat toto území i  v  době jeho 
rekonstrukce, dbejte prosím 
zvýšené pozornosti a  opatr-
nosti, respektujte informační 
tabulky, bezpečnostní zábrany 
a podobně. Obyvatelům, kteří 
mají rybník téměř na  „dosah 
ruky“, především pak přímým 
sousedům, předem děkujeme 
za pochopení se zvýšenou zá-
těží ať již např. od  staveništní 
mechanizace a  dopravy, ale 
také např. od  zápachu, který Rybník Hluboček
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přirozeně především práce s odbahněním s sebou nesou a také ještě ponesou.
Pro úplnost uvádím ještě zmínku o  dalším připravovaném vodním dílu v  této lokalitě. 

Nad naším rybníkem, až nad lokalitou zvanou Golf  v části Boří ( v místech, kde končí stavební 
zásah do lesní cesty kolem rybníka  realizovaný v minulém roce ) Lesy ČR s. p.  připravují malou 
vodní nádrž o ploše kolem 0,5 ha s předpokládaným nákladem 6,5 mil. Kč. V současné době je 
tento projekt ve fázi územního a stavebního řízení pro získání patřičných povolení, můj soukro-
mý odhad realizace se pohybuje někde 2020-2025.

Ing. Petr Kukla,
 starosta obce Březolupy

Z jednání zastupitelstva obce
V období červen až srpen se konalo pouze jedno zasedání zastupitelstva obce Březolupy, 

a to dne 26. června 2019.

Zastupitelstvo schválilo:
• Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2018, a to bez výhrad.
• Účetní závěrku obce Březolupy za rok 2018.
• Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská 

škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (IČ: 75020491) za rok 
2018 následovně: 15.000,- Kč do fondu odměn ZŠ+MŠ a 689.613,24 Kč do rezervního 
fondu ZŠ+MŠ.

• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č.1/2019 o místních poplatcích.
• Obecně závaznou vyhlášku obce Březolupy č.2/2019 o stanovení systému shromažďová-

ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 
se stavebním odpadem na území obce Březolupy.

• Prodej pozemků p. č. 4684 a 4685 v k. ú. Březolupy, při rodinném domu č. p. 392 s cenou 
80,- , resp. 135,- Kč /m2.

• Smlouvu o  bezúplatném převodu vlastnického práva k  nemovité věci (pozemek 
p.č. 3553/2, k.ú. Březolupy) s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/2563/ 2019-
BUHM  (v místě trafostanice v parku).

• Nové cenové hladiny pro prodej obecních pozemků platné od 1. 7. 2019.
• Realizaci stavby parkoviště u MŠ i bez dotace z POV ČR a navýšení částky v rozpočtu 

obce o 1.100.000,- Kč (celková částka stavby je 1,5 mil. Kč).
 • Souhrn posledních rozpočtových změn (opatření) schválených radou obce - rozpočtová 

opatření č. 3/2019 a č. 4/2019.
• Záměr na realizaci Podnikatelského inkubátoru řemesel u ČOV (PIŘ PZČOV).
• Záměr na realizaci akumulačních podzemních nádrží na dešťovou vodu pro obecní ob-

jekty a také povrchové nádrže pro rodinné domy a vyčlenění částky 73.000,- Kč z rozpoč-
tu obce na projekční přípravu.
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Z práce rady obce
Rada obce se zabývala řešením žádostí a podnětů občanů a místních spolků, zpracová-

ním a přípravou záměrů pro další období, kontrolou realizovaných staveb a přípravou pod-
kladů pro jednání zastupitelstva.

Z  další činnosti uvádím výběr těch nejdůležitějších (bez záležitostí projednávaných 
na zastupitelstvu obce):
• Rada obce schválila zadání zpracování PD „Zřízení akumulačních nádrží na  dešťo-

vou vodu u zámku a zdravotního střediska“ u  Ing. Martina Běťáka, Uh. Brod s cenou 
73.000,- Kč (není plátce DPH).

• Rada obce schválila nákup druhé sady hasicích přístrojů pro JSDHO, jako výbavu resp. 
náhradní výbavu zásahové CAS, a nákup základního vybavení pro člena JSDHO Petra 
Mikulce (boty, oblek, rukavice za cca 23.000,- Kč).

• Rada obce vybrala jako zpracovatele PD „Biokoridor Mižnický žleb“ fi rmu ARVITA spol. 
s r.o. Otrokovice s cenou 99.583,- Kč vč. DPH.

• Rada obce odsouhlasila cenu za drcení betonového materiálu, který byl ukládán na obecní 
skládce, a to ve výši 115.100,- Kč (bez DPH) pro fi rmu Kovosteel spol. s r.o. Staré Město.

• Rada obce se  seznámila s  opětovnou žádostí obce Šarovy ve  věci umístění plánované 
ČOV na katastru obce Březolupy a pověřila starostu vyžádáním si dalších podkladů (ná-
vrh na umístění, vyjádření vlastníka pozemků apod.) pro její rozhodnutí.

Nové parkoviště u MŠ s kapacitou míst 
11 + 1 by mělo být hotovo 

do konce října.

Před zahájením školního roku obnovujeme vodo-
rovné dopravní značení v centru obce a v okolí ZŠ. 

Nejinak tomu bylo i letos.

• Ponechání rozhodnutí v  otázce plotu před RD č. p. 250 na  obecním pozemku, a  také 
v dalších obdobných případech ve stávající kompetenci rady obce, která jednodušší zále-
žitosti delegovala přímo na starostu obce.

• Schválení změny rozpočtu obce - rozpočtové opatření č.5/2019 zachycující rozhodnutí 
zastupitelstva ze zasedání.

• Ing. Ivana Kučeru jako subjekt zajišťující přezkum hospodaření obce za rok 2019.
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• Rada obce vybrala jako dodavatele podlahových krytin v  nové obecní knihovně pana 
Petra Botka, Napajedla s cenou 230.203,- Kč včetně DPH.

• Rada obce se seznámila s „Účetní závěrkou příspěvkové organizace Základní škola a Ma-
teřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace (IČ: 750 20 491) 
za rok 2018“ a dále s „Protokolem o schvalování účetní závěrky obce za rok 2018“ a tyto 
dokumenty schválila.

• Rada obce rozhodla o objednání údržby dvou stromů v zámeckém parku, které byly po-
škozeny při  silném větrném poryvu v odpoledních hodinách dne 1.7. Bylo provedeno 
seřezání suchých větví a zalomené části koruny lípy a prořezání suchých větví vrby, re-
dukční řez a  odstranění větví zasahujících do  průjezdního profi lu místní komunikace 
„Nad Zámkem“ v ceně 9.500,- Kč (vč. DPH) u fi rmy PROFYVYSKY s. r. o. Uh. Hradiště.

• Rada obce se zabývala podnětem na zastínění části hřiště „Za halou“ a umístěním nových 
hracích prvků pro malé děti. Funkci zastínění části hřiště budou do budoucna zajišťovat 
stromy podél břehu potoka. Vzhledem k tomu, že na stávajícím hřišti již není moc místa, 
ale především s ohledem na bezpečnost dětí, rada obce nepočítá s osazením zastínění. 
Průlezky pro menší děti jsou vybudovány v areálu mateřské školy a pro ty trochu větší 
za budovou základní školy. Hřiště za halou je vybudováno pro největší dětí až po mládež, 
a z toho důvodu zde nebudou hrací prvky pro nejmenší instalovány. Vzhledem k tomu, 
že kapacita dětských hřišť je v  Březolupech v  současné dostatečná, obec nepřipravuje 
výstavbu dalšího hřiště.

• Rada obce se zabývala kácením suché lípy v zámeckém parku a schválila podání žádosti 
o kácení na OÚ. Po vydání povolení budou práce zadány, náhradní výsadba bude řešena 
jako součást dosadby parku. 

• Rada obce se zabývala dosadbou zámeckého parku. Výsadba zde již delší dobu není pro-
váděna, a proto bylo rozhodnuto o objednání jejího projektu u specialisty.

• Rada obce vybrala jako dodavatele realizace sádrokartonů v nové knihovně pana Dušana 
Blažka, Lhota v ceně 59.300,- (není plátcem DPH). 

• Rada obce schválila žádost ve věci fi nančního příspěvku na výstavbu nového rodinného 
domu v místě původní domu č. p. 199. 

• Rada obce se seznámila s žádostí na zařazení do seznamu podpořitelných nemovitostí 
na dostavbu proluky na p. č. 267/31 v části „Za Ohradů“ a souhlasila s ní.

• Rada obce se zabývala upraveným návrhem na oplocení obecního pozemku před RD č. p. 
250 (nově svařované poplastované pletivo výšky 1,2 m od terénu v uliční čáře se sousední-
mi ploty). Rada s návrhem souhlasí a upozornila na nutnost zajištění bezpečnosti chodců, 
protože navržená horní hrana oplocení má vystupující trny. Dále upozornila, že je nutno 
zajistit vydání povolení či vyjádření ke stavbě plotu od Stavebního úřadu v Bílovicích.

• Rada obce vybrala jako dodavatele nábytku do knihovny pana Petra Hejdu, Kněžpole 
s celkovou cenou 394.072,- Kč (vč. 21% DPH).  

• Rada obce odsouhlasila nákup nové plachty na  skákací bublinu dětského hřiště „Za 
halou“ v  ceně do  42.217,- Kč (vč. DPH) a  nálepky s  piktogramem zakazujícím vstup 
v botách.
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• Rada obce schválila nabídku společnosti Správa a  údržba silnic Zlínska s.r.o. ve  výši 

19.750,- Kč (vč. DPH) na  prodloužení odvodňovacího roštu na  účelové komunikaci 
„U Rybníka“, aby nedocházelo k výtoku vod na silnici II/497.

• Rada obce vybrala jako zpracovatele předmětných územních studií ÚS 1 a ÚS 2, 3, 4 a 5, 
Ing. Arch. Martina Špillera, Březolupy v ceně 120.000,- (bez DPH). 

• Rada obce vybrala jako dodavatele nového ozvučení víceúčelové haly pana Jakuba Svozi-
la v ceně do 130.000 Kč (vč. DPH). 

• Rada obce schválila zahájení přípravy výběrového řízení stavby „BUS terminál“ s pláno-
vaným zahájením stavebních prací v dubnu 2020.

• Rada obce vybrala z předložených možností variantu č. 1 (se zachováním úřadovny Čes-
ké pošty v objektu) pro realizaci přístavby hasičské zbrojnice.  

• Rada obce vybrala, na základě doporučení Energetické agentury Zlínského kraje, jako 
nového dodavatele elektřiny pro obecní objekty včetně ZŠ+ MŠ na roky 2020 a 2021 fi r-
mu NWT energie, Hulín. Co se týká dodavatele plynu, tam pro období 2020, 2021 a 2022 
zůstaneme u stávajícího dodavatele, tj. Pražské Plynárenské, a.s. Praha.

• Rada obce schválila žádost paní ve věci fi nančního příspěvku na výstavbu nového rodin-
ného domu v místě původního domu č. p. 377. 

• Rada obce se seznámila s prvním návrhem a záměrem na novou výstavbu v  lokalitě „ 
Nad  Mateřskou školou“ a  pověřila jejího iniciátora projednáním s  vlastníky ostatních 
dotčených pozemků. Se zástupci ZŠ a MŠ Březolupy projedná záměr starosta obce. 

• Rada obce odsouhlasila navýšení stravného (na nákup potravin) v jídelnách ZŠ a MŠ. Jde 
o navýšení o 3,- Kč (u dětí MŠ v součtu za celodenní stravu), důvodem je navýšení cen 
potravin.

Rodinný dům „Ferdovo“ na Močidlech, který byl již nebezpečný pro své okolí,  byl zbourán. 
O tom, co zde vznikne, dosud nebylo rozhodnuto.



Březolupský zpravodaj

-8-

• Rada obce souhlasila s návrhem na realizaci opravy oplocení RD č. p. 544 se záborem 
části obecního pozemku 3576/4 (část A) + uvolněním části pozemku 3576/2 (část B) 
a dále schválila záměr a následnou bezúplatnou směnu těchto předmětných částí A x B. 
Důvodem je rozšíření stezky mezi místními komunikacemi Kozina I a Kozina II ze stá-
vajících cca 1,30 na  cca 1,95 m po  celé délce stezky (mimo ke  stezce kolmá oplocení 
na jejím začátku a konci). 

• Rada obce nesouhlasila s požadavkem KHS Zlín na zřízení hygienické kabinky v budově 
MŠ (v části ZŠ) pro žákyně v nouzi. Důvodem je nízký věk žákyň (1. až 3. třída), a s tím 
spojená přirozená nevyužitelnost takovéto kabinky. Obec napíše písemnou žádost o od-
ložení realizace kabinky do doby dořešení legislativy v této věci, případně do doby, než 
zde stavební úpravy na  stávajících sociálních zařízeních, které jsou výškově upravené 
mladším dětem (výška a velikost umyvadel, pisoárů, záchodových mís, šaten, lavic, aj.) 
umožní případný pobyt i starším žákyním, kde je již potřeba takovéto kabinky odůvod-
nitelná. 

• Rada obce odsouhlasila dovybavení obecní meteostanice Březolupy stacionární kamerou 
na střeše ZŠ a teplotním čidlem, které bude umístěno u RD č. p. 123.  

• Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 06/2019 a současně bude žádat zastupitelstvo 
o navýšení částky v rozpočtu na výkup pozemků pod plánovanou PZ ČOV.

• Rada obce se  seznámila s prezentací fi rmy Urbitech s.r.o  Jalubí na  zpracování nových 
internetových stránek. Plnohodnotný provoz stránek se předpokládá od 1. 1. 2020.

• Rada obce schválila zaslání výzvy k převzetí staveniště vybranému zhotoviteli fi rmě Zvá-
novec a.s. České Budějovice. Práce by měly být zahájeny na podzim.

• Rada obce schválila trasu turistického okruhu okolo Březolup podle návrhu Ing. Radka 
Berecky. Okruh bude v terénu vyznačen dobrovolníky z řad občanů do konce roku a mo-
biliář doplněn na jaře 2020. 

• Rada obce dále souhlasí s  náborovým příspěvkem ve  výši 40.000,- Kč pro  vedoucího 
a  20.000,- Kč pro  technika z  fi nančních prostředků Regionu Za  Moravú pro  obsazení 
míst na Stavebním úřadě Bílovice. Dále souhlasí s potencionálním příspěvkem na platy 
pracovníků stavebního úřadu ve výši 6,- Kč/obyvatele/rok, pokud se zapojí ostatní obce 
v působnosti tohoto úřadu.

• Rada obce schválila zadávací podmínky stavby: ZTV Nad Uličkou a okruh fi rem, které 
budou osloveny ke zpracování nabídky. ZTV Čístré není možné prozatím ocenit, proto-
že není dosud vydáno stavební povolení na komunikaci, a proto není uzavřen rozpočet 
tohoto objektu. Tato část projektu bude vypsána samostatně v roce 2020.   

• Rada obce schválila žádost společnosti LUNAPARKY - Charlotta Szedeniková a Antonín 
Šaman ml. o povolení pouťových atrakcí v roce 2020. Rada se pokusí vyjednat, aby bylo 
na pouti více atrakcí i pro starší děti.

Ing. Radek Berecka,
 místostarosta
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Oprava kříže v Dolních Šraňkách ve směru
 na Topolnou byla po dohodě 

s majitelkou p. A. Hrabcovou zahájena.

Vzduchová trampolína Bublina po předpokládaných pěti letech 
dosloužila a nákladem 45.000 Kč byla pořízena a instalována nová.

Přes péči, které se stromům v Březolu-
pech dostává, se neubráníme takovým 
důsledkům větrného počasí ze začátku 

července. V případě nepříznivého 
počasí buďte při pohybu v okolí stromů 

obezřetní.
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Setkání obcí Březolupy a Brezolupy 2019
Na březolupskou pouť, která letos připadla na 17. srpna, se uskutečnilo historicky již 

osmé setkání našich Březolup a  slovenských Brezolup. Obě obce jsou jedinými v Česku 
i Slovensku a setkání probíhají každoročně v létě. 

Letošní rok tedy vyšel na nás a jako vždy jsme si připravili pro naše hosty celodenní 
program. Po jejich příjezdu do naší obce v 10 hodin a krátkém občerstvení jsme se pře-
sunuli do Zlína, kde jsme pro ně měli domluvenou prohlídku s průvodcem v Památníku 
Tomáše Bati, který byl otevřen letos na jaře. Poté jsme se prošli městem a výlet ukončili 
prohlídkou Zlína ze střechy tzv. Baťova mrakodrapu. Po přejezdu do Březolup a společ-
ném obědě následoval letošní pouťový program: mistrovský fotbalový zápas mužů, kteří 
naši hosté měli možnost shlédnout. Další variantou byla návštěva pouťových atrakcí, nebo 
prohlídka Březolup. 

A  pak už začala každoroční „sportovní“ klání obou vesnic. Nejdříve ve  fotbalovém 
zápase hráčů nad 35 let zvítězili domácí 4:0, což bylo pro hosty po předvedené hře dost 
kruté, ale takový už je fotbal. Další již klasické „disciplíny“ byly vloženy do  přestávek 
ve vystoupení kapely Madison, která hrála nejen pro naše hosty, od večera až do pozd-
ních nočních hodin. Nejdříve navýšili domácí vedení v bodování na 2:0 po překvapivém 
vítězství ve štafetě v pití „lahváčů“ piva. Vyhecovaní hosté pak snížili na 2:1, když vyhráli 
přetahování lanem. Závěrem následovala nová soutěž, vědomostní kvíz týmů jednotlivých 
obcí. Češi (přesněji řečeno Moravané) odpovídali na otázky o Slovenku a Slováci o České 
republice. Vyrovnat se však našim východním přátelům nepodařilo a konečný stav soutěží 
tak byl 3:1.

Podle ohlasů ze slovenské strany i občanů Březolup se akce vydařila, k čemuž přispěli 
všichni pracovníci obce, zastupitelé, členové SK Březolupy i další pomocníci z řad občanů, 
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kteří se podíleli na organizaci setkání. Všem za  to patří velké díky, protože bez nich by 
obdobné akce nešly uspořádat. 

Po dohodě zástupců obou obcí budou tato společná setkání probíhat po dvou letech, 
takže další proběhne v létě roku 2021 na Slovensku a další pak na pouť roku 2023 u nás.

Ale případní zájemci z řad obou vesnic nemusí zoufat. Každoročně nás Brezolupy zvou 
na „Ples ženáčů“, který se uskuteční v lednu 2020. Zájemci z řad našich občanů se již dnes 
mohou hlásit na obecním úřadě. Přesný termín plesu jim bude včas sdělen. Naopak naši 
slovenští přátelé byli dříve a budou i nadále zváni na naše Slovácké hody a jarmark, takže 
se s nimi v případě jejich zájmu můžete vidět i mimo pravidelná setkání družebních obcí. 

Ing. Radek Berecka, 
místostarosta obce Březolupy 

Jubilanti  říjen – prosinec 2019
50 let
Hudeček Karel
Korábečný Jan
Vojtíková Šárka

60 let
Červenka Karel
Fusková Hana
Michalík Jiří
Samsonek Libor
Žiška Radoslav

65 let
Ondroušková Eva
Horsák František

70 let
Dupalová Jana
Matušů Zdeňka
Pospíšil Oldřich
Vojkůvková Zdenka

75 let
Adámek Adolf
Hubáček Stanislav
Kašík Antonín
Kuklová Bohumila
Provazníková Emilie

80 let
Hoferková Marie
Hubáček Vladimír
Juřenová Marie

Michálek Jindřich
Ondráš Jaroslav
Vaculka Vojtěch

94 let
Ovčáčková Blažena 
– nejstarší občanka 
obce

Matrika
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František Vojtěšek 
(*18. 9. 1919 - †29. 9. 2005)

Pro mnohé občany naší vesnice jsou v povědo-
mí vzpomínky na pana učitele Františka Vojtěška. 
V letošním roce uplyne 100 let od jeho narození. 
Byl nejen učitelem na  místní základní devítileté 
škole, ale také zakladatelem turistického oddílu 
a  oddílu volejbalu, se  kterým dosáhl nemalých 
úspěchů. Věnoval se  též značení turistických cest 
v našem kraji. 

Jsme rádi, že jsme měli mezi sebou takového 
člověka, který nám obohatil život.

Za Klub českých turistů, 
Věra Zůfalá
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Tradiční podzimní putování po turistických altánech 

v okolí obce Březolupy

v sobotu 28. září 2019

V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník podzimní procházky 
po turistických altánech v okolí Březolup. 

Tentokrát bude celková délka trasy opět přibližně 9 km.

Program bude následují:

- 12.45 sraz účastníků u zámku (u vchodu na Obecní úřad)

- 13.00 odchod směrem k altánům Čertoryje a Jezero (směr Zlámanec) 

- 13.45 odchod od Jezera po trase les Kaménka - rybník – Chrástka - Kameň

- 15.30 konec pochodu a opékání špekáčků u altánu U Kameňa 

- 17.00 ukončení akce a individuální odchod zpět do Březolup. 

Pořadatelé (Obec Březolupy a KČT Chřibský lenochod) si pro účastníky opět připravili 
geografi cko-historické povídání na jednotlivých zastávkách. 
V místě altánu „U Kameňa“ bude připraveno ohniště, dřevo a pomůcky pro opéká-
ní. Špekáčky, pečivo a další přílohy si musí návštěvníci přinést s sebou.



Březolupský zpravodaj

-14-

Zahájení nového školního roku 
2019/2020 v Základní škole a Mateřské 
škole Březolupy

Po dvou krásných měsících červenci a  srpnu přišel opět měsíc září a  s  ním začátek 
nového školního roku. V místní hale se sešli chlapci a děvčata, paní učitelky, rodiče a pan 
starosta, aby zahájili tento školní rok. Slavnostní projev přednesla paní Miroslava Chla-
chulová, ředitelka školy. V první části svého vystoupení vzpomněla na uplynulé prázdniny. 
Představila žáky 1. třídy a seznámila je s třídní učitelkou. Rodiče prvňáčků vyslechli ně-
kolik důležitých rad. 

V další části projevu byli všichni seznámeni s organizací školy. Škola nese název Základní 
škola a Mateřská škola Březolupy, tudíž má dvě části. Základní školu tvoří 177 žáků v devíti 
třídách. Složení je 78 chlapců a 99 dívek. Kromě žáků z Březolup jsou zde žáci ze Svárova, 
Šarov, Bohuslavic u Zlína, Březnice, Zlámance, Nedachlebic, Kněžpole a Částkova. Druhou 
částí je mateřská škola se 73 dětmi ve třech třídách. 1. a 2. třída základní školy a 3 třídy ma-
teřské školy jsou v budově mateřské školy, ostatní třídy jsou v hlavní budově školy.

Složení tříd v letošním školním roce:
1. třída - třídní učitelkou je Mgr. Blanka Zábojníková, počet žáků ve třídě je 13. Jsou to 
žáci:
David Čevela, Zdeněk Duda, Agáta Gajdůšková, Ella Grossmannová, Liliana Hanáčková, 
Magdaléna Krajčová, Petr Kudla, Laura Lukačovič, Vlastislav Martinka, Lucie Mudříková, 
Lucie Olivová, Dorota Petříková a Tereza Řezníčková.
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2. třída - třídní učitelkou je Mgr. Yvona  Kolůchová, počet žáků ve třídě je 20. 

3. třída - třídní učitelkou je Mgr. Kristýna Malíková, počet žáků ve třídě je 18.

4. třída - třídní učitelkou je Mgr. Hana Hubáčková, počet žáků ve třídě je 17.

5. třída - třídní učitelkou je Mgr. Hana Stiglerová, počet žáků ve třídě je 24.

6. třída - třídní učitelkou je Mgr. Pavla Matulíková, počet žáků ve třídě je 22.

7. třída - třídní učitelkou je Mgr. Kateřina Zetíková, počet žáků ve třídě je 22.

8. třída - třídní učitelkou je Mgr. Eva Novotná, počet žáků ve třídě je 24.

9. třída - třídní učitelkou je Mgr. Jana Otrhálková, počet žáků ve třídě je 17.

Bez třídnictví je v tomto školním roce Mgr. Radmila Mikulincová, která zastává funk-
ci výchovné poradkyně. Metodikem prevence je paní učitelka Eva Novotná. Dyslektickou 
asistentkou je paní učitelka Blanka Zábojníková. Školní psycholožkou je opět Mgr. Věra 
Pospíšilová. Školní družinu tvoří dvě oddělení, jedno vede paní vychovatelka Petra Velís-
ková a druhé má Mgr. Jana Miklová.

V mateřské škole tvoří pedagogický sbor vedoucí učitelka paní Dagmar Zatloukalo-
vá a paní učitelky Jitka Mizerová, Aneta Bartošová, Markéta Bartošíková, Jitka Kavková, 
Lucie Homolková a asistentka pedagoga Alena Lekešová. Jitka Kavková zastává i pozici 
chůva dětí.

Mezi správními zaměstnanci a  zaměstnanci školní kuchyně ke  změnám nedošlo. 
O chod budovy základní školy se postará pan školník Stanislav Hanáček, o pořádek a úklid 
paní Marie Křižková a paní Ludmila Říhová. O chod budovy mateřské školy pečuje paní 
Marcela Kalašová. O stravování ve školní jídelně se stará paní Dagmar Čejková. Jídla bu-
dou připravovat paní kuchařky Marie Juřenová, Pavla Stodolová a Dagmar Truclová, v ma-
teřské škole Jitka Omelková a Marie Křižková. Za provoz haly, ve které probíhají hodiny 
tělesné výchovy, zodpovídá paní Radka Petříková.

V poslední části projevu byli všichni krátce seznámeni s náplní letošního školního 
roku. V první řadě je to plnění výchovně - vzdělávací oblasti podle Školního vzdělávací-
ho programu ,,Škola pro život“, kam patří zvládnutí předepsaného učiva v jednotlivých 
předmětech. Tato činnost bude opět obohacena a doplněna o návštěvy koncertů, filmo-
vých představení, návštěvy muzeí, knihoven, exkurzí a v závěru školního roku o školní 
výlety.
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Během celého školního roku budou probíhat projekty: Pracovní činnosti pro  žáky 
2. stupně, 

Rodilá mluvčí v hodinách anglického jazyka, Finanční gramotnost a Sportuj ve škole, 
který je určený pro děti z družiny. Z dalších projektů to budou Dopravní výchova – usku-
teční se  školní kolo jízdy zručnosti, proběhne zdravotnický kurz a  žáci splní dopravní 
testy. V rámci pracovní zručnosti žáků jsou naplánovány Dny řemesel. Všichni žáci školy 
postupně absolvují výukový program Etická výchova. Nadále se bude pokračovat v pro-
jektu Ovoce, zelenina a  mléko do  škol. Žáci 2. a  3. třídy spolu s  dětmi mateřské školy 
absolvují povinný výcvik plavání. Pro volný čas dětí bude nabídnuta zájmová činnost, a to 
v kroužcích tanečním, florbalu, výtvarném, pěveckém a českého jazyka. Mimo vyučování 
bude probíhat výuka náboženství. Všichni žáci se  mohou během celého školního roku 
zúčastnit řady soutěží a olympiád. Z mimoškolních akcí to bude zase Mikulášské odpole-
dne, Březolupský jarmark, Den dětí, Dopravní soutěž a Dukelský závod branné zdatnosti. 

Na závěr popřála paní ředitelka všem žákům hodně štěstí, mnoho úspěchů, pedago-
gům a ostatním zaměstnancům pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví. Rodičům popřála 
radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší školy. 

Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka školy
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Z farnosti
Drazí čtenáři obecního zpravodaje, drazí farníci,
dovolte mi, prosím, abych se Vám prostřednictvím násle-

dujících řádků alespoň ve stručnosti představil. Jmenuji se Jan 
Liška. Narodil jsem se 17. listopadu 1983 v Poličce. Do tří let 
jsem vyrůstal v nedaleké vesničce  Sádek, odkud se celá naše 
rodina přestěhovala do města Moravská Třebová. Po základní 
škole jsem začal studovat střední církevní pedagogickou školu 
v Brně, obor výchovná a humanitární činnost. Během brněn-
ských studií jsem bydlel v  domově mládeže Petrinum, taktéž 
zřizovaném církví. Poslední mé dva středoškolské roky se ode-
hrávaly ve světle uvažování a rozlišování o nastoupení cesty vedoucí k přípravě na kněžské povolání. 
Po maturitě jsem se nakonec rozhodl vstoupit do kněžského semináře. Po čtyřech semestrech na te-
ologické fakultě v Olomouci následovalo přerušení studia a školní lavice vystřídal denní stacionář 
pro mentálně postižené klienty, kde jsem pracoval jako vychovatel. Během tohoto vzácného roku 
v charitním zařízení ve Šternberku a souběžně během pobytu v místním farním společenství, jsem 
nadále přemýšlel o svém duchovním povolání. Ke konci této „praxe“ jsem dospěl k rozhodnutí, 
stát se knězem. V následujícím akademickém roce jsem nastoupil do třetího ročníku teologické 
fakulty a bez větších „kotrmelců“ po třech letech úspěšně dokončil celá studia. V létě 2011 jsem 
přijal jáhenské svěcení a začal působit v mé první farnosti Valašské Klobouky. Na tomto místě jsem 
zůstal ještě následující tři roky ve službě kaplana. V srpnu 2015 jsem odešel na své první samostatné 
působiště do farností Vracov a Vlkoš u Kyjova, kde jsem sloužil do letošního léta.

Pocházím z početné rodiny. Mám celkem pět sourozenců, dva bratry a tři sestry. Mé dětství 
a dospívání silně ovlivnil skautský oddíl. Skautská družina byla pro mě místem ryzích kamarád-
ských vztahů, místem, kde jsem se učil samostatnosti a postupné zodpovědnosti. Prostředí skautské 
výchovy zcela jistě mělo velký vliv na volbu střední školy a také utvářelo můj životní styl. Mezi mé 
velké koníčky patří pobyt v přírodě, sport a cestování. Rád působím mezi dětmi a mládeží, např. 
v rámci přípravy různých volnočasových aktivit, jako jsou tábory, víkendové pobyty a jiné. Výchov-
ný styl, kterému jsem se mohl ve skautu naučit, jsem také s velkou vděčností mohl nejednou využít 
ve službě kaplana a později faráře.

Moje nové působiště, tady mezi Vámi, se mi po krůčcích poodkrývá. Postupně poznávám pří-
rodní krásy zdejšího kraje a kulturní bohatství regionu. Nejvzácnějším poodhalováním je však po-
znávat srdečnost místních obyvatel, která mě v mých začátcích provází na každém kroku. Upřímně 
se těším na společný život mezi Vámi. Jistě budeme mít mnoho příležitostí k osobním setkáním. 
Dveře na faru a ke mně samotnému jsou Vám srdečně otevřeny.

Vám všem vyprošuji pokojné a radostné dny. Na svěřené obce stále pamatuji v modlitbě. Ať vám 
dobrý Bůh žehná.

S přáním pokoje a dobra
P. Mgr. Jan Liška, 

farář
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 Starostové obce Březolupy
 v letech 1888 až 1919

1. Úvod:
Touto třetí částí pokračuji v seriálu článků, v nichž postupně představuji starosty naší vesnice 

od roku 1850, kdy byla zřízena obecní samospráva, do současnosti.
Doba, o níž pojednává tento článek, byla vpravdě zlomová. Začíná posledním obdobím Ra-

kousko-uherské podunajské monarchie, v níž patřily země Koruny české mezi nejvíce pokrokové 
a bohaté. A končí velkým milníkem, kterým byl vznik samostatného Československa.

 2. Starostové v letech 1888 až 1900:
Prvním starostou v  tomto období a celkově již jedenáctým v pořadí byl v  letech 1888-94 

FRANTIŠEK VYORÁLEK. Poprvé v  historii se  stal nejvyšším představeným obce Březolupy 
mladší bratr jednoho z předchozích starostů, konkrétně Kašpara Vyorálka, který byl starostou 
v předchozím „volebním“ období 1885-88. František se narodil 7. 10. 1844 v Březolupech č. 40 
současně se svým dvojčetem sestrou Františkou, která však zemřela již roku 1845. Pro připome-
nutí uvádím, že jeho otcem byl Tomáš Vyorálek (*1800 v Březolupech) a dědem Jan Vyorálek 
(*1778 na Komárově), který se  roku 1797 přiženil do Březolup k Bobolíkům do domu č. 40. 
František se oženil dne 20. 10. 1868 v březolupském kostele ve věku 24 let. Jeho nevěstou byla 
o sedm let mladší Josefa Michálková z Březolup č. 12. Měli spolu čtyři děti, z nichž jedno zemřelo 
v dětském věku.  František žil celý svůj život v Březolupech na č. 40 v části „Velká Ulička“. Zde 
i zemřel dne 19. 8. 1916 ve věku 71 let. 

Dalším starostou, v celkovém pořadí dvanáctým, byl v období 1894-97 JAN HOFEREK. 
Narodil se 20. 2. 1853 na č. 66. Jeho otcem byl Karel Hoferek (*1829 v Březolupech) a dědem 
Josef Hoferek (*1785 v Topolné), který se přiženil roku 1805 do Březolup č. 25 k Blažkům.  
Jan se 30. 5. 1876 ve věku 23 let oženil ve farním kostele v Březolupech se stejně starou Ško-
lastikou Řezníčkovou ze Svárova. Měli spolu celkem šest dětí, z nichž čtyři se nedožily do-
spělosti. Jan žil od narození až do své smrti (zemřel dne 29. 4. 1923 ve věku 70 let) na č. 66 
v části „Dědina“ 

Třináctým starostou obce Březolupy byl mezi lety 1897-1900 opět FRANTIŠEK VYORÁLEK, 
stejně jako v  letech 1888-94. Za  jeho druhého „starostování“ byl roku 1897 jmenován čestným 
občanem tehdejší majitel březolupského panství Ludvík Frankl. V roce 1898 byly na památku za-
vražděné císařovny „Sissi“ vysázeny kaštany u cesty do Bílovic podél potoka v části obce „Druhá 
strana“. Tyto byly pokáceny při regulaci potoka Březnice, která proběhla po povodni  roku 1958.  
Dále byl roku 1899 přestěhován Obecní úřad do domu č. p. 69 (současný Bytový dům Stará pošta), 
v této budově byla posléze i úřadovna Místního národního výboru, a to až do roku 1960. Od této 
doby byl přestěhován Místní národní výbor č. p. 90, tj. na březolupský zámek, kde má sídlo i po roce 
1990 obnovený Obecní úřad.
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3. Obecní představení v letech 1901 až 1919:
Čtrnáctým představeným obce byl v letech 1901-08 první a zatím i poslední zástupce nejvíce 

rozšířeného rodu v Březolupech. Konkrétně jim byl TOMÁŠ HUBÁČEK, který se narodil 6. 7. 1867 
na č. 110. Jeho otcem byl Vincenc Hubáček (*1828 v Březolupech) a dědem Pavel Hubáček (*1795 
rovněž u nás).  Tomáš se dne 22. 11. 1892 ve věku 25 let oženil ve farním kostele v Březolupech 
s Annou Vajdíkovou z Březolup, která byla o čtyři roky mladší. Měli spolu devět dětí a všechny 
se dožily dospělosti.  Tomáš žil celý svůj život na č. 110 v části obce zvané „Druhá strana“, dům však 
byl počátkem 21. století zbořen. Na tomto místě i dne 12. 10. 1959 jeho život skončil v požehnaném 
věku 92 let.  V tomto období se uvažovalo o stavbě železnice přes naši vesnici. Z Uherského Hradi-
ště měla vést do Malenovic. V Okresním archívu Uherské Hradiště je uložena zpracovaná studie, 
kde je možná shlédnout celou její trasu i plánované zastávky. Stavbu nakonec zhatila velká fi nanční 
náročnost tunelu před Malenovicemi.

Celkově patnáctým starostou byl mezi lety 1908-11 FRANTIŠEK LYSONĚK, který byl již třetím 
zástupcem tohoto rodu ve vedení obce. Narodil se 4. 1. 1869 na č. 60. Jeho otcem byl Jan Lysoněk, 
který zastával úřad starosty v letech 1870-73 (*1828 v Březolupech) a dědem Josef Lysoněk (*1801 
rovněž u nás). Připomínám, že tento rod patří mezi nejstarší v naší vesnici. František se oženil dne 
21. 5. 1889 ve věku 20 let, nevěsta byla o rok mladší Mariana Vyorálková z Březolup, dcera dalšího 
bývalého starosty (mezi roky 1885-88) Kašpara. Měli spolu celkem čtyři děti, z nichž jedno se nedo-
žilo dospělosti.  František žil po celý život na rodinném gruntu č. 60 v části „Dědina“, kde i zemřel 
dne 19. 11. 1947 ve věku 58 let. Roku 1910 postihla obec i okolní vesnice v povodí toku Březnice 
ničivá povodeň, o níž jsou zmínky v nejedné obecní kronice. Došlo k ní v září toho roku, přesná 
výše škod není známá.

Šestnáctým starostou pak byl v  letech 1911-19 JAN VAJDÍK. Narodil se  15. 5. 1869 v  Bře-
zolupech na č. 30. Jeho otcem byl František Vajdík (*1835 v Březolupech) a dědem Ignác Vajdík 
(*1814 taktéž v naší obci). Tento rod však pochází původem ze Svárova. Jan se oženil dne 27. 9. 1892 
ve věku 23 let, jeho ženou se stala o tři roky mladší Mariana Pešková z Březolup č. 70.  Měli spolu 
pouze dvě děti, Josefa (*1896) na č. 70 a Marii (*1902) na č. 229.   Jan žil v Březolupech nejdříve na č. 
30, poté na č. 70 (v rodišti své ženy) a nakonec v domě č. 229 v části obce „Podsedky“. Zemřel dne 
16. 12. 1951 ve věku 82 let mimo Březolupy. V jeho volebním období, konkrétně v roce 1912 bylo 
do Březolup zavedeno první telefonní spojení z Uherského Hradiště. Období jeho starostenského 
úřadu velmi poznamenala světová válka v letech 1914-18. Padlých z naší obce bylo celkem 46 a ztrá-
ty poznamenalo mnoho březolupských rodin. Starosta musel řešit nejen problémy s nedostatkem 
potravin, ale i mužů na polní práce, protože téměř všichni postupně narukovali do války.

4. Závěr:
V roce 1919, přesně před 100 lety a rok po ukončení Velké války a vzniku Československé re-

publiky, to vypadalo, že naši předci se v dalších letech můžou těšit na samé radostné věci. Jak to 
nakonec dopadlo, je nám známo z hodin dějepisu.

Další pokračování tohoto cyklu bude o období 1919 až 1945.
 Ing. Radek Berecka, 

kronikář obce Březolupy
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Schůzky pamětníků s panem 
kronikářem Ing. Radkem Bereckou

Dne 9. 9. 2019 se uskutečnila pravidelná schůzka nás pamětníků s panem kronikářem na zámku 
v Březolupech. Na programu bylo tentokrát založení našeho rybníka, jeho prospěch a využití pro oby-
vatele. Dále jsme byli seznámeni s budováním cesty a chodníků přes obec a plánem úpravy cesty 
do části obce Drahy i plánem cyklostezky do Bílovic. 

S naším kronikářem se scházíme pravidelně a vždy máme něco podnětného k jeho zvoleným 
tématům. Je to přínosem nejen pro nás, ale možná i pro budoucí generace, pokud budou mít chuť, 
číst si v kronice obce.

Děkujeme obecnímu úřadu za vznik této aktivity setkávání, která dává i nám starším pocit souná-
ležitosti s naší obcí. Současně nás ubezpečuje o tom, že ještě „nepatříme do starého železa“.

MUDr. Anna Otrhálková

Místní knihovna Březolupy
Otočila jsem stránku v kalendáři a hle – po-

známka: „Napsat článek do drbníku“. Ale co na-
psat? V  hlavě se  mi honí spousta myšlenek, ta 
největší je na stěhování naší březolupské knihov-
ny do nového prostředí. V nynějších prostorách 
jsem s  knihovnou strávila zhruba 16 let, v  po-
sledních letech už to nebyla knihovna, ale spíš 
skladiště. Ano, skladiště! Regály po zhruba šes-
tém stěhování sotva držely při sobě, knihy už ne-
bylo ani kde dávat, o jejich řazení podle abecedy 
jsem si v poslední době mohla nechat jen zdát. 
Prostě to nešlo. V  letošním roce se v knihovně 
dvakrát provedl hromadný odpis knih, aby se regálům trošku odlehčilo a trošinku místečka 
přibylo na nové knihy. Díky štědrosti březolupských zastupitelů se nákup knih pohybuje kolem 
300 nových titulů ročně.

Během měsíce mě čeká už sedmé stěhování knihovny do nových prostor. Příští rok to bude 
už 30 let, co vedu knihovnu. Takže na jednu stranu radost, že se knihovna dočká nového pro-
středí, nového vybavení, nových možností a na druhou stranu starost, aby to všechno klaplo 
a vy, čtenáři, jste byli spokojeni a rádi si do naší knihovny přišli pro pěknou knížku, poslechli 
si zajímavou přednášku, něco nového se naučili.

Knihovna se přestěhuje už brzy a nebude to daleko. Vchod bude opět z parku, a to přes bý-
valou ordinaci veterináře v budově zdravotního střediska. Moc se na Vás na všechny těším. 

Půjčovní doba bude i nadále v úterý a v pátek od 15 do 18 hodin.
  Olga Rosíková

 

y 
Knihovna – původní stav zařízení
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Krása zámeckého nádvoří se probouzí k životu
V podvečer neděle 4. 8. 2019 se na novém nádvoří březolupského zámku sešlo několik desítek 

lidí, aby si poslechlo další z koncertů v provedení Smyčcového kvarteta Mamma Mia. Na programu 
zazněly skladby světových mistrů, muzikálová i fi lmová hudba.  

Z atraktivního programu vybírám: 
Eduardo di Capua: O sole mio
Gioachimo Rossini: Dueto buff o pro dvě kočky
Jan Rychlík: Limonádový Joe
a mnoho dalších. Smyčcové kvarteto ve složení Míla Provazníková, umělecká vedoucí, Natá-

lie Cibulková, Tina Valeriánová a Dominika Běhůnková se výběrem skladeb i precizností jejich 
provedení zařadilo mezi kvalitní hudební tělesa. Koncert svým zpěvem obohatili sólisté. Domi-
nika Fusková, která patří již dlouhodobě ke  spolupracujícím stálicím, a  talentovaný tenorista 
Štěpán Binar, kterého jsme nově poznali v roli skvěle zazpívaného Limonádového Joe. Obrov-
ským a zároveň milým překvapením byla Jani Mizerová, která klavírně doprovázela skladby, ale 
hlavně zazářila jako „Rossiniho kočka“. Odměnou všem účinkujícím byl nadšený potlesk a ovace 
ve stoje!

Obci Březolupy patří poděkování, že vytvořila tak krásné prostředí. Vždyť nádvoří zámku je 
a bude reprezentativním místem pro pořádání kulturních akcí v Březolupech. 

Na závěr chci pozvat všechny zájemce o zpěv, aby odložili ostych a přišli si s námi zazpívat. 
Chrámový sbor Březolupy zkouší každou neděli od 18.30 h na faře v Březolupech.

Těšíme se na Vás na všechny. Na zpěváky i na návštěvníky našich hudebních setkání.
Věrka Polášková 

a Míla Provazníková    
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Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek

V sobotu 7. září a v neděli  8. září 2019 pořádalo město Uherské Hradiště již posedmnácté 
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek.  Navzdory nepříznivému počasí ulice města zapl-
nily stovky krojovaných, představily se folklórní soubory i desítky vinařů. Naprostá většina pa-
mátek města otevřela své brány pro návštěvníky. Obec Březolupy reprezentovalo několik desítek 
krojovaných od nejstarších až po malé děti v kočárku. Děkujeme všem, kteří se nenechali odradit 
nepřízní počasí, oblékli se slavnostně do krojů a přišli oslavit a ochutnat dary letošní úrody.
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V  sobotu 7. září 2019 
se  v  rámci Slováckých slav-
ností vína a  otevřených pa-
mátek uskutečnila v  kapli 
bývalé věznice v  Uherském 
Hradišti EKUMENICKÁ 
BOHOSLUŽBA SMÍŘENÍ. 
Návštěvníci přišli uctít pa-
mátku obětí totalitního reži-
mu a  jejich perzekuovaných 
rodin. 

Setkání Božím slovem poctili zástupci církví: P. Josef Říha, uherskohradišťský děkan, 
za  Církev římskokatolickou, za  Církev adventistů sedmého dne p. Milan Kantor, za  Církev 
československou husitskou p. Zdeněk Kovalčík ze Zlína, Bratrskou jednotu baptistů zastupoval 
p. Jan Filipi, Českobratrskou církev evangelickou f. Michal Vogl.

Přímluvy za umučené a požehnání jejich rodinám i přítomným doprovodil Chrámový sbor 
při kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti pod vedením Lucie a Václava Adam-
cových. Čestnou stráž drželi zástupci Sokola a Orla se standartami.

Samotná bohoslužba byla jednou z mimořádných svou duchovní silou. Slova z úst ekume-
nů připomněla utrpení stovek lidí. Silným okamžikem bylo zapálení svící a  roznesení světla 
od paškálu na svíčky v rukou všech přítomných jako připomínka světla a pokoje za oběti totality 
ve ztemnělé kapli, která kdysi sloužila jako soudní síň pro čtení rozsudků vězňů jdoucích na po-
pravu. Bohoslužbu zakončila píseň Učiň mě, Pane, nástrojem. 

 Věrka Polášková, 
Jaroslav Tupý, 

www.clovekavira.cz

 Setkání ve vězeňské kapli

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je ve čtvrtek 28. 11. 2019.
Vaše příspěvky posílejte nejlépe v el. podobě (formát doc., rtf., txt., jpg., pdf. …)

na adresu obec@brezolupy.cz
Březolupský zpravodaj – periodický risk 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 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 fotografi í v tomto zpravodaji jsou Marek a Jiří Michalíkovi. Děkujeme.
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PŘEHLED KULTURNÍCH 
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

 v Březolupech 
v období říjen – prosinec 2019

Bližší informace budou zveřejněny na samostatných plakátech k jednotlivým akcím.

Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé a Kulturní komise Rady obce Březolupy.

Datum Akce Místo konání Pořádá

19. 10. Slovácké hody s právem Březolupy Březolupská chasa
SDH Březolupy

26. 10. Dozvuky hodů Březolupy Březolupská chasa
SDH Březolupy

3. 11.    Beseda s dříve narozenými 
občany Víceúčelová hala

Sbor pro občanské 
záležitosti 
v Březolupech

1. 12.
Rorando coeli
Hudební program k zahájení 
adventní doby 

Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie Farnost Březolupy

5. 12. Mikulášská obchůzka Březolupy Březolupská chasa

7. 12. XIX. Vánoční jarmark Víceúčelová hala Obec Březolupy

29. 12. Výšlap na hrad Šarov Březolupy - hrad Šarov Chřibský Lenochod 
Březolupy
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Možná nevíte…
Chřibský LENOCHOD Březolupy vydal k 60. výročí založení klubu publikaci, kterou je možno 
zakoupit v prodejnách Jednota a Klempos.

Další termíny svozu tříděného odpadu od vašich RD (plast + papír) jsou: 20. 9. 2019, 18. 10. 2019, 
29. 11. 2019 a 27. 12. 2019.
Jeden pytel plastů optimálně 2,5 - 4,5 kg a pytel či svazek papíru optimálně 5-10 kg.
Pokud máte více papíru, raději jej svažte do menších (5-10kg) balíků.  Nezapomeňte označit pytle či 
svazky čárovým kódem (případně i označte fi xem číslo popisné). Pokud vám čárové kódy již dochá-
zejí, a nemáte možnost si je vytisknout z www.mojeodpadky.cz po přihlášení do svého účtu, můžete 
o tisk kódů zažádat na OÚ nebo ve sběrném dvoře.

Stav účtu SK je ke dni 20. 9. 2019 120.650,90 Kč.

Ve SBĚRNÉM DVOŘE bude od 1. 10. 2019 připraveno poděkování za zimní údržbu chodníků – 
na výběr je tradičně: set koště + lopata (plastová nebo hliníková), sud na posyp nebo popelnice 120 l.

Sběrný dvůr bude v zimním období (po přechodu na zimní čas) tj. od 27. 10. 2019 do 29. 3. 2020 
otevřen pouze v sobotu, a to v obvyklou dobu 8.00–10.30 hodin, a v případě příznivého počasí a po 
předchozí domluvě s obsluhou sběrného dvora v době 10.30–11.00 hodin můžete využít skládku či 
komunitní kompostoviště. Do přechodu na zimní čas platí otevírací doba sobota + středa. 

Poplatek za psa na rok 2019 je splatný do konce října 2019!!! Pokud jste pro letošní rok ještě neza-
platili za svého psa nebo psy, žádáme Vás, abyste tak učinili nejpozději do 31. 10. 2019.
Poplatek lze zaplatit i převodem z účtu: č. ú. 1543047379/0800, variabilní symbol: číslo popisné va-
šeho domu 
*  Pokud psa již nevlastníte, je nutné tuto změnu nahlásit na obecním úřadě. Můžete i telefonicky 

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

dený poplatek.

Zároveň se obracíme na majitele psů s žádostí, aby své psy zajistili tak, aby nepobíhali volně 
po obci. Děkujeme. 

Beseda s dříve narozenými občany se uskuteční v neděli 3. 11. 2019 od 14 hodin ve víceúčelové hale.

XIV. Vánoční jarmark se letos uskuteční v sobotu 7. 12. 2019 ve víceúčelové hale.

Sportovní komise rady obce Březolupy, pořádá v  pořadí již dvaadvacátý TRADIČNÍ OBECNÍ 
HALOVÝ (XXI.) VÁNOČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ, který se uskuteční ve víceúčelové hale 
ve čtvrtek 26. prosince 2019 v 8.30 hodin. Těšíme se na hojnou účast nejen hráčů, ale i fanoušků. 
Prezence hráčů a týmů od 8.00 hodin.  

Od 1. 1. 2020 je povinné čipování psů od šesti měsíců věku, zároveň s prvním očkováním proti 
vzteklině.
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