Březolupy
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

Správní obvod: Uherské Hradiště

GPS souřadnice: 49.121385N, 17.580342E

Nadmořská výška: 212 m n. m.

První pís. zmínka: 1261 (760 let)

Počet obyvatel: 1 696

PSČ: 687 13

Adresa URL: www.brezolupy.cz

Současnost obce Březolupy
V současnosti je v obci v provozu obecní úřad s matrikou, základní a mateřská škola, pošta, kostel,
hřbitov, víceúčelová hala s kinem, knihovna, zdravotní středisko s lékárnou, sběrný dvůr, autokemp
Slovácko s motorestem Koliba, Stanice technické kontroly, dům zahrádkářů s pálenicí, střelnice,
obchodní síť, pohostinství a služby.
Na životě v obci se podílí podstatnou měrou místní složky a organizace: autoklub, červený kříž,
country kapela "Jižané" s osadou Rouver Scout, český svaz bojovníků za svobodu, honební společnost,
farnost, hasiči, kynologové, myslivci, pohybobvý kroužek Pohoda, rybáři, seskupení ochránců přírody
Orchis, sdružení rodičů při ZŠ, sdružení technických sportů a činností, taneční kroužek Botík, TJ
sokol, turisti, zahrádkáři.
Tradičně se v obci pořádá jarní a podzimní auto-moto burza, plochodrážní závody, hody s právem,
pouť, country bál, fašank, beseda s dříve narozenými občany, vítání občánků, slavnostní setkání
jubilantů ( 50, 60 let ), pouliční turnaje v kopané a odbíjené, soutěž střelců Zlatá diabolka,
celorepubliková soutěž modelářů Vánoční cena a mnoho jiného.
Obec Březolupy je schopna plně zabezpečit, v případě Vašeho zájmu o rekreaci či vybudování svého
nového domova, standartní životní požadavky a požitky. V minulosti, kdy byl patrný rozvoj domácí rekreace a
v posledních letech se tento trend vrací, byly Březolupy se svým kempem hojně využívány jako místo
„hlavního stanu", kde je přijemný a klidný pobyt, hlavní stan, který není sám o sobě nezajímavý,
navíc v jeho okolí do cca 15 km se nachází vhodná místa k návštěvám jako je historické Uherské
Hradiště, Staré Město a Uherský Brod, pohoří Chřiby s hradem Buchlov a zámkem v Buchlovicích
včetně zámecké zahrady, lázeňské Luhačovice, podnikatelský zajímavý Zlín, Otrokovice či
vzdálenější Kroměříž. Naší obcí také prochází cyklostezka Zlín, Uherské Hradiště, Uherský
Brod.
V obci mají své provozovny drobní živnostníci, kteří poskytují v obci základní služby. Obec jako taková
je napojená na obecní a SVK kanalizaci, rozvod el. proud Eon , vodovod SVK, plynovod RWE.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7314/brezolupy/soucasnost/
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