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Skončily prázdniny, doba dovolených 

a opět dostáváte do rukou Břestecký zpra-

vodaj. Vznikal delší dobu, ale naší snahou 

bylo zapojit do jeho tvorby daleko více lidí 

než tomu bylo v předchozích číslech a ta-

ké zkvalitnit grafickou úpravu a tisk. Snad 

se nám to alespoň trošku podařilo. Pokud 

máte nějaký nápad, článek, fotografie, 

co by jste chtěli zveřejnit budeme jen rádi 

když nám s tvorbou zpravodaje pomůže-

te. Své příspěvky můžete poslat mailem na 

adresu bresteckyzpravodaj@seznam.cz, 

nebo zanechat v kanceláři obecního úřa-

du. 
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• Bylo vydáno právoplatné územní 
rozhodnutí na výstavbu kanalizace 
a napojení obcí Břestek, Tupesy a Zle-
chov na společnou ČOV pod Zlecho-
vem. Obce Zlechov, Tupesy a Břestek 
byly zařazeny do seznamu aglomerací 
vedený Ministerstvem zemědělství ČR, 
což je nezbytnou podmínkou pro zís-
kání dotace. Bylo realizováno výběrové 
řízení na inženýrské činnosti ve výstav-
bě kanalizace a ČOV, tedy na firmu,
která bude sestavovat a administrovat 
pro všechny tři obce žádost o dota-
ci z Operačního programu životního 
prostředí. Za cenu něco přes 1 mil. Kč 
tuto zakázku vysoutěžila firma VALUE
ADDED a.s., Praha. V současné době 
finišují práce na zpracování dokumen-
tace pro stavební řízení a připravují se 
podklady k sestavení žádosti. Na zpra-
cování projektové dokumentace získal 
svazek obcí 1 mil. Kč od Zlínského 
kraje. Z tohoto místa bych chtěl speci-
álně poděkovat statutárnímu náměst-
ku hejtmana panu Liboru Lukášovi za 
osobní angažovanost při získání dotace.
• Positivní trend ve vedení účetnictví 
obce byl potvrzen auditem hospodaření 
s výrokem, že finanční vztahy jsou ve-
deny v souladu s platnými legislativní-
mi předpisy a že nedochází k porušení 
rozpočtové kázně. Dne 16.června 2009 
byl schválen bez výhrad a připomínek 
závěrečný účet obce. 
• V letošním roce naše obec obdržela 
ze Zlínského kraje v rámci Programu 
obnovy venkova na dotaci až 608 tis. 

nejnižší nabídce, kterou se prezento-
vala firma TREVO s.r.o. Rekonstruk-
ce bude realizována během prázdnin 
a celkové náklady se budou pohybovat 
kolem 900 tis. Kč. 
 V pondělí 29.června 2009 proběhlo 
veřejné projednávání Návrhu územního 
plánu obce Břestek. K návrhu byly vzne-
seny tři námitky, o jejichž osudu roz-
hodne zastupitelstvo obce. Po vyřešení 
námitek nic nebrání schválení územního 
plánu, který se stane základem dalšího 
rozvoje obce na dalších 10 let. 
• O CzechPOINT není v naší obci zatím 
zájem. Přitom již od letošního roku lze 
na zdejším obecním úřadu získat výpis 
z rejstříku trestů, výpis z katastru ne-
movitostí, výpis z živnostenského rejst-
říku a nově i výpis z bodového rejstříku 
řidiče. Snad o tom mnozí nevědí. Obec-
ní úřad vyzývá občany, aby v co největší 

míře služeb obce v místě bydliště vyu-
žívaly a to i s ohledem na další zákony 
a to zejména na zákon o elektronizaci 
veřejné správy, který by měl přinést ce-
lou řadu dalších positiv pro občana. 
• Ze Zlínského kraje obec v letošním 
roce obdržela i dotaci ve výši 40 tis. Kč 
na obnovu kříže u fotbalového hřiště. 
Rekonstrukci památky, která bude obec 

stát cca 70 tis. Kč, provede ak. sochař 
Jindřich Martinák z Uh. Hradiště. Po 
restaurování budete moci posoudit kva-
litu restaurování a obec hodlá v každém 
roce opravit alespoň jednu kulturní pa-
mátku v obci. 
• Vzhledem k vyšším finančním nárokům
bylo pokračování v projektu revitalizace 
návsi kolem zvonice svěřeno firmě Ate-
lier König za cenu cca 140 tis. Kč. Projekt 
by měl být dokončen do konce září 2009. 
Součástí projektu bude realizace zeleně, 
mobiliáře, místa pro setkávání, dětského 
hřiště, parkovacích ploch, pěších chodní-
ků a nočního parkového osvětlení, které 
by mělo být založeno na fotovoltaických 
prvcích. 
• Původní projekt rekonstrukce haly 
musel být vzhledem k podmínkám 
dotačních titulů rozdělen na dvě čás-
ti. Prvním je projekt zlepšení tepelně 

technických vlastností objektu, u něhož 
Obec Břestek podala žádost o dotaci 
z Operačního programu životního pro-
středí (OPŽP) na výměnu zdroje tepla 
a s tím souvisejícím zateplením objektu 
sportovní haly v Břestku. Zdrojem tepla 
bude kotel na biomasu - dřevo. Projekt 
dále řeší výměnu oken, zateplení stropu 
a obvodového pláště haly. Z celkových 

Co se šustne na obci
aneb co se v naší obci událo od posledního vydání zpravodaje

Kč na kompletní rekonstrukci elektro-
instalace budovy Mateřské školy Břes-
tek. Na základě rozhodnutí orgánů 
obce byla zakázka na základě zjedno-
dušeného výběrového řízení přidělena 
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nákladů uvedených v žádosti 3,32 mil. 
Kč by dotace mohla činit až 2,69 mil. 
Kč. Druhou částí je navazující část, 
která netvoří uznatelné náklady dotace 
z OPŽP. Zahrnuje rozvody ústředního 
vytápění, rekonstrukci elektroinstalace, 
výstavbu skladu paliva a rekonstrukci 
podhledů ve sportovní hale. Projek-
tové náklady dosud nejsou známy, ale 
předpokládá se, že se obec pokusí získat 
dotaci na tuto akci v rámci mikroregio-
nálního projektu LEADER – viz níže.
• Mikroregion Buchlov, jehož je Břes-
tek součástí, byl zařazen mezi úspěšné 
žadatele v rámci programu LEADER. 
Co to znamená? Mikroregion Buchlov 
získá pro období od roku 2009 do roku 
2013 cca 7,5 mil Kč ročně. Část těch-
to prostředků půjde na administraci, 
ale cca 7 mil. Kč ročně bude určeno na 
projekty, které budou podány v rámci 
mikroregionu a které souvisí s rozvojem 
cestovního a turistického ruchu. Žada-
telem mohou být např. obce, neziskové 
organizace, podnikatelé, zemědělci, kteří 
působí v územním obvodu 14 obcí mi-
kroregionu. Pro podání žádostí slouží 
přesně vydefinovaná pravidla na základě
jednotlivých výzev. První výzva by měla 
být vyhlášena již v srpnu 2009. Přesné 
informace lze získat na obecních úřadech 
dotčených obcí, na úředních deskách obcí 
nebo na internetových stránkách www.
buchlov.cz.  
• Mikroregion Buchlov připravuje 
i další dva projekty. Jedním je vybudo-
vání sběrného dvoru v lokalitě skládky 
Křížné cesty Buchlovice. Tento projekt 
umožní zkvalitnění systému nakládání 
s tříděným odpadem na území mikro-
regionu a to včetně splnění podmínek 
vyžadovaných zákonem o odpadech 
pro likvidaci biologicky rozložitelného 
odpadu (BRO). V rámci projektu bu-
dou po naší obci rozmístněny do jed-
notlivých domácností kompostéry na 
BRO. Předpokládané náklady projektu 
se budou pohybovat kolem 20 mil. Dru-
hým projektem je pořízení krojových 
součásti pro cca 10 obcí regionu. Naše 
obec v rámci projektu by mohla získat 
cca 28 dětských stylizovaných krojů pro 
vystoupení dětí předškolního věku. Cel-
kové náklady projektu by se měly pohy-
bovat kolem 2,5 mil. Kč pro celý region. 

• V rámci další výzvy OPŽP se obec Břes-
tek chce ucházet i dotaci na zlepšení tepel-
ně technických vlastností budovy mateř-
ské školy. V rámci projektu by mělo být 
provedeno zateplení obvodového pláště 
budovy a výměna oken. Předpokládané 
náklady cca 3 mil. Kč. Výzva by měla být 
vyhlášena 3.srpna 2009.
• V plném běhu je zpracování dalších 
dvou významných projektů. Ing. On-
derka připravuje projekt cyklostezek 
– téměř dokončen je projekt Marián-
ské stezky na Buchlovice, která povede 
přes Hlůšek. Ještě důležitější pro obec 
je stezka pro pěší a cyklostezka kolem 
Zlechovského potoka od místního po-
hostinství až po most přes Bukoviny. 
Ta by totiž podstatným způsobem měla 
odlehčit nemotorové dopravě na silnici 
na Záhumní a tím by došlo ke značné-
mu snížení nebezpečí dopravního rizi-
ka na této silnici. Mnohé bude záležet 
na vlastnících pozemků, s nimiž bude 
v blízké době jednáno…
• V letošním roce bude realizováno také 
několik oprav místních komunikací v ob-
ci. Předpokládané náklady budou činit 
cca 900 tis. Kč. Opravy provede firma
HRABEC UH s.r.o. Uh. Hradiště.
• Na základě rozhodnutí zastupitelstva 
obce bude Pozemkový úřad v Uh. Hra-
dišti požádán o provedení komplexní 
pozemkové úpravy. Ta by měla zlepšit 
přístupy k zemědělským pozemkům, 
zefektivnit jejich obhospodařování 
a v podmínkách naší obce i chránit 
před extravilánovou vodou. Již v blízké 
budoucnosti budou majitelé zeměděl-
ských pozemků v naší obci osloveni 
s žádostí, aby vyslovili souhlas s pozem-
kovou úpravou. V případě zajištění 
souhlasu 50 % vlastníků pozemků bude 
pozemková úprava provedena prostřed-
nictvím státního rozpočtu. 
• Překvapivým zjištěním obecního úřa-
du je nezájem o půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení. V 5.kole o půjčku nikdo nepro-
jevil zájem. Proto bylo automaticky vy-
hlášeno další kolo. Ale ani do dnešního 
dne (17.7.2009) se na obecním úřadu 
neobjevila ani jediná žádost. Přitom ad-
ministrace žádosti je velmi jednoduchá, 
úroková míra nízká – 4 % p.a. a podmín-

ky splácení lze „ušít na míru“ stavební-
kovi. V době ekonomické recese jde o nej-
jednodušší způsob, jak úvěr získat. Úvěr 
lze použít prakticky na jakoukoli rekon-
strukci rodinného domku v obci a lze jej 
kombinovat i s jinými programy – např. 
Zelená úsporám. Šesté kolo přijímaní žá-
dosti končí již 3.srpna 2009!!!
• Z osmi žadatelů o pronájem školního 
bytu č.p. 102 byli zastupitelstvem obce 
vybráni jako noví nájemci nyní již man-
želé Josef a Ing. Markéta Hubíčkovi. Ná-
jem je uzavřen na dobu určitou do kon-
ce roku 2010. Noví nájemci se již stali 
Břestečany, takže je u nás v obci vítáme 
a přejeme jim, aby se jim u nás líbilo.
• V březnu 2009 učinilo zastupitelstvo 
obce nový návrh na přísedící Okresního 
soudu Uh. Hradiště. Protože s činností 
p. Jarmily Buchtíkové v této funkci byla 
velká spokojenost, byla její opětovné zvo-
lení o to jednodušší. Paní přísedící přeje-
me hodně dalších úspěchů.
• Pozorní občané si možná všimli snahy 
Policie ČR o nový image. Každá dědina 
má přiděleného jednoho konkrétního 
policistu. V našem případě je to pprap. 
Drahoslav Kňourek. Novým trendem je 
i občasné docházení policistů na zase-
dání zastupitelstva. Již první příležitost 
přítomnosti policie na jednání zastu-
pitelstva vyvolala hodinovou debatu 
o parkování na chodnících a o průjezd-
nosti vesnice. Zdá se, že debata a násled-
né pochůzka orgánů policie po vesnici 
se zaměřením na parkování nese první 
výsledky. 
• Letošní počasí je nevyzpytatelné. Na 
Moravu, ale i do Čech vtrhly opět povod-
ně, které tentokrát nazýváme bleskové, 
neboť jsou výsledkem prudkých a inten-
zivních bouřek. V naší obci jsme největší 
zaznamenaly v úterý 14.července 2007. 
Starosta obce objížděl celou dědinu až do 
pozdních nočních hodin. Naštěstí se vět-
ší škody naší obci celkem vyhýbají, takže 
největší nepříjemností byl vyvráceny ja-
san nad dům č.p. 385, který hasičský zá-
chranný sbor likvidoval od půlnoci až do 
půl čtvrté ráno 15.července.
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Obec Břestek a Zlínský kraj v sou-
činnosti s Ředitelstvím silnic Zlín-
ského kraje (ŘSZK) se dohodli v k.
ú. Břestek na směně pozemků, kte-
rá se týká silnic III/4222 a III/4223. 
Dohoda spočívá v tom, že ŘSZK se 
bude starat pouze o silnice, které 
jsou v zastavěné části obce ohrani-
čeny silničními obrubami. Přilehlé 
chodníky a přilehlé silniční pozem-
ky, které tvoří buď předzahrádky, 
nebo trávníky před domy přejdou do 
vlastnictví obce. Tato změna vlast-
nictví neznamená žádnou změnu 
v užívání těchto prostranství. Obec 
neubírá ze soukromého vlastnictví 
nikomu ani metr čtvereční plochy.
Obracíme se na vlastníky nemo-
vitostí přiléhajících k těmto silnič-
ním pozemkům, aby o tyto plochy 
bylo nadále pečováno tak, jak tomu 
bylo doposud. Většinou jde o ploš-
ně nepatrné úseky kolem rodinných 
domků, které jsou vizitkou vlastníka 
domu. Stávající plochy veřejné ze-
leně, které obec udržuje vlastními 
pracovníky, jsou poměrně rozsáhlé, 
a proto je nanejvýš důležité, aby se 
dále nerozšiřovaly. 
Po přechodu vlastnictví silničních 
pozemků z vlastnictví kraje na obec, 
zastupitelstvo obce důsledně vyhod-
notí každou jednotlivou lokalitu. 
Chodníky a zelené plochy, v nichž 
se nachází funkční sítě technické 
infrastruktury, si obec bezesporu 
ponechá. Zřejmě se najdou i přípa-
dy, kdy převedený silniční pozemek 
tvoří neveřejnou zahrádku nebo je 
dokonce zastavěn stavbou soused-
ní nemovitosti. V těchto případech 
bude vlastníku pravděpodobně 
nabídnuta možnost odkoupení ta-
kového pozemku. O případných 
podmínkách převodu rozhodne za-
stupitelstvo obce. Jako starosta obce 
budu prosazovat, aby podmínky 
převodu byly pro občany co nejpři-
jatelnější, neboť jde o neřešené resty 
minulosti. 

Silniční
pozemky

Úhrada poplatku za svoz
odpadu 2009 !!

Poplatek za svoz odpadu má být uhrazen: 2. pololetí do 30. září b.r.
Žádáme občany, aby hradily poplatky včas. 

Termíny svozu tříděného odpadu na 2. pololetí 2009:
Pytlový svoz plastů:
 30. září, 28. října, 25. listopadu, 23. prosince
Svoz nebezpečného odpadu:
27. října 2009 – pohostinství Břestek 18,00 h -18,30 h, točna Chabaně 18,35 h -19,00 h

Obec pořídila nové známky pro psy.
Žádáme všechny majitele psů, aby vyplnili následující formulář a odevzdali 
jej do kanceláře obce, kde jim bude předána nová známka pro psa, která 
slouží k evidenci psa po celou dobu jeho života. 
Pokud majitel o psa přijde (úhyn, prodej…) musí majitel tuto skutečnost 
oznámit v kanceláři obce a vrátit evidenční známku psa. Tím dojde ke zru-
šení povinnosti platit poplatek za psa, který ročně činní 60,- Kč za jednoho 
psa. Pokud tak neučiní, musí za psa místní poplatek uhradit. Je povinností 
majitele informovat o změně obecní úřad. 

       ------------------------  zde odstřihněte ------------------------ 
Obec Břestek, okres Uh. Hradiště PŘIHLÁŠKA PSA
Majitel (jméno, příjmení): 
Dat. nar. majitele: 
Adresa bydliště:                                                   .
Zvíře číslo známky (doplní obec): 
Jméno: plemeno: 
Pohlaví(P/F): barva: 
Dat. narození: 
Poznámka/tetování:
Podpis majitele:      .
Datum: Razítko obce, podpis: 
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Skončilo období, na které se naše děti těšily nejvíce – 
prázdniny. Pro pedagogy je to doba bilancování. Hod-
notí, co se jim v uplynulém školním roce povedlo, co 
je třeba zlepšit, nebo změnit. Nejinak je tomu i na ZŠ 
v Tupesích. 
Myslím, že za úspěch lze považovat velice slušné vý-
sledky našich žáků při přijímacích zkouškách na střední 

Ze základní školy v Tupesích

„Na Pohodě v pohodě“ - škola v přírodě

Naši prvňáčci - Filip Svoboda, Jana Vávrová, Tereza Vlčková, Adam Piet-
rosch, Filip Mrkva, Karolína Marková, Verunka Zetková, Michaela Jurčová, 
Anetka Dohodilová.

tupeských pedagogů a také to, že v méně početných tří-
dách se učitel může žákovi věnovat podstatně více než 
na velkých školách, kde počty žáků ve třídách mnohdy 
přesahují třicítku.
Rád bych připomněl, že škola pořádá řadu akcí. Z nejú-
spěšnějších je třeba jmenovat - školu v přírodě, tradiční 
výlet osmáků na Slovensko, Májový turnaj v přehazova-
né nebo exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi. 
Ve spolupráci s obcí připravili naši učitelé také spoustu 
akcí navštěvovaných širokou veřejností. Největší ohlas 
měly Velikonoční dílničky a kulturní vystoupení ke Dni 
matek.
A co nás čeká v novém školním roce? O všem, co se týká 
naší školy, si budou moci zájemci počíst na nových, po-
drobnějších a atraktivnějších internetových stránkách. 
Na děti bude od září čekat spousta kroužků. Rozšířená 
bude zejména nabídka těch jazykových. Budou se moci 
rozhodnout mezi angličtinou, francouzštinou a němči-
nou. 
Chcete hovořit s některým z vyučujících i mimo rodi-
čovské schůzky? Stejně jako letos tak i v příštím školním 
roce to nebude problém, protože hodláme zachovat tzv. 
rodičovské středy, během kterých budete mít jistotu, že 
ve škole zastihnete všechny učitele. Všichni si uvědomu-
jeme, že dobrá spolupráce mezi rodiči a školou je v dů-
sledku nejprospěšnější právě našim dětem.
Kdykoliv jste v naší škole vítáni se svými nápady, názory 
a připomínkami. Těším se na další spolupráci.

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy

V duchu středověku prožili žáci první-
ho stupně ZŠ Tupesy netradiční školu 
v přírodě v rekreačním centru Pohoda 
v Sidonii. Žáci plnili rytířské dovednos-
ti, putovali na zříceninu hradu Vršatec, 
kde byli pasováni do stavu rytířského. 
Před závěrečným rejem masek byl do-
byt i hrad Brumov, kde přišlo i na střel-
bu z děla. Pět aktivně prožitých dnů 
uteklo jako voda a nikomu se domů 
nechtělo. Za rok děti prožijí další školu 
v přírodě, tentokrát s jiným námětem 
a v jiném prostředí.

Vyučující prvního stupně ZŠ Tupesy

školy. Na prestižní gymnázium v Uherském Hradišti se 
dostaly 4 žačky. 9 děvčat a chlapců nastoupí na kvalitní 
střední školy, 4 žáci na učební obory s maturitou a zbý-
vajících pět na zajímavé učební obory. Kromě chytrých 
a pracovitých dětí stojí za tímto úspěchem i dobrá práce 



BRESTECKÝ
ZPRAVODAJ

6

Jak vypadá dnes naše škola v Buchlovicích ?
V současné době navštěvuje školu 190 žáků . Průměrný po-
čet žáků na třídu je tedy 19, což je počet naprosto ideální 
pro výchovně vzdělávací činnost. 
Kromě klasických učeben máme řadu učeben odborných, 
např. učebnu fyziky a chemie, přírodopisu, výtvarné vý-
chovy, hudební výchovy, jazykovou učebnu. V minulém 
roce jsme otevřeli v půdní vestavbě zcela novou učebnu 
informatiky a školní knihovnu. Dětem z 1. stupně slouží 
krásná místnost školní družiny. Ke sportování máme pro 
žáky rekonstruovanou tělocvičnu, travnaté hřiště i hřiště 
s umělým povrchem. Kromě počítačové učebny mají žáci 
v každé učebně nejméně jeden počítač k volnému použití 
s připojením na internet.
V rámci školního vzdělávacího programu nabízí naše škola 
volitelné předměty: němčinu  ( jako druhý cizí jazyk), in-
formatiku, sportovní hry, základy administrativy, přírodo-
vědný seminář atd. 

Součástí vzdělávání je i účast našich žáků v soutěžích. Není 
náhodou, že řada žáků úspěšně reprezentovala naši školu 
v okresních i krajských kolech nejrůznějších soutěží, např.
Olympiáda v českém jazyce-okresní kolo 8. místo
Biologická olympiáda - okresní kolo 2. a 3. místo
Coca – Cola cup –krajské kolo 2. místo
Malá kopaná DDM 2. místo
Florbalový turnaj okrsku ŠD 2. a 4. místo

Jsem rád, že mohu jmenovat i žáky ze Břestku, kteří re-
prezentovali naši školu. Například Jan Netopil, Jan Gerža 
a Štěpán Zetek byli úspěšní v okresním kole Pythagoriády 
a opět Jan Gerža dosáhl výborného výsledku v okresním 
kole Zeměpisné olympiády. 
Významnou a oblíbenou součástí výuky jsou zájezdy do 
divadel, na koncerty, ale také do zahraničí. V loňském 
školním roce byli naši žáci v Dánsku, letos v Anglii. K obo-
hacení dějepisných znalostí dětí přispěly zájezdy do Vídně, 
Budapešti a Osvětimi.
Tradicí se stávají každoročně pořádané akce:
Barevné dny, Mikulášské besídky, Vánoční dílny, Školní 
ples, Slavnost, Obrácené vyučování
Jak jsem již v úvodu zmínil, velkou předností naší školy je 
pestrá nabídka kroužků a kurzů pro děti 

Kroužky:
Debrujáři
Výtvarný 6. – 9.
Aerobik
Kroužek ruského jazyka
Počítačový
Kroužek společenských tanců 
Florbal
Sportovní hry - NŠ
Němčina - II. st. 
Hudební 
Malí kuchaři - ŠD
Výtvarný – ŠD
Sportovní – ŠD
Kroužek šikovných rukou – ŠD
Globe
Turistický – ŠD 
Dramatický

Základní škola Buchlovice otevřená i pro břestecké děti
Vážení čtenáři,
jsem velmi rád, že Vás mohu oslovit a představit Vám buchlovickou školu dnešních dnů a zmínit plány naší školy do budoucna.
Patřím ke generaci, která pamatuje buchlovickou školu, do které chodilo dvojnásobné množství žáků než dnes. Společně 
s buchlovickými dětmi chodili do naší školy všichni žáci ze Zlechova i ze Břestku. Byla to výborná příležitost pro rozvoj 
přátelských vztahů a rozvoj komunikace mezi těmito obcemi. Dodnes mám mezi zlechovskými a břesteckými spolužáky 
mnoho přátel. Jak šel čas, začaly děti ze Břestku i ze Zlechova stále více jezdit do školy v Tupesích a především do Starého 
Města a do Uherského Hradiště. Je to škoda, protože i naše škola v Buchlovicích, zvláště v současné době, dokáže nabíd-
nout kvalitní vzdělání a především pestré využití volného času širokou nabídkou mimoškolních aktivit. 

Beseda s Martinem Stropnickým
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Kurzy
Kytara
Angličtina pro dospělé
Flétna
Kurz informatiky pro dospělé

Velkým přínosem pro rozvoj vzdělání, 
výchovy a využití volného času dětí 
bylo nedávné zřízení pobočky ZUŠ 
Uherské Hradiště, která momentál-
ně nabízí obory: housle, klavír, flétna
a předškolní hudební výchovu. V bu-
doucnu ZUŠ nabídku ještě rozšíří, 
zvláště poté, kdy získá nové prostory 
v rekonstruované školní budově na 
Lhotce. 

Jaké máme plány do budoucna ?
V nejbližší době nás čeká rekonstruk-
ce fasády školní budovy spojená se za-
teplením, výměnou oken a dveří, vy-

budování nových šaten a rekonstrukcí 
všech komunikací v areálu školy. 

Projektovou dokumentaci a finanční
prostředky na tyto akce zajišťuje náš 
zřizovatel- městys Buchlovice. 
Dalším cílem vedení školy je získání 

finančních prostředků na vybavení
školy nejmodernější audiovizuální 
technikou ( interaktivními tabulemi, 
dataprojektory …), nejnovějšími po-
čítači a pomůckami.
Od 1. září 2009 budou mít žáci naší 
školy k dispozici automat na svačinky 
a kopírku k volnému použití. 

Protože nelze v tomto článku zmínit 
vše, čím škola žije, jak vypadá apod., 
lze další informace získávat na našich 
webových stránkách : www.zsbuchlo-
vice.cz nebo osobní návštěvou u nás, 
na kterou Vás srdečně zveme. Těšíme 
se na Vás.

Mgr. František Klvaňa,
ředitel ZŠ Buchlovice

Slavnost Slabikáře

Převrácený den

Školní ples – předtančení

Zájezd do Anglie
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Milí přátelé,
jsou tomu již čtyři roky, co vznikl Spo-
lek pro udržení tradic, aby navázal na 
činnost legendárního Klubu komu-
nální kultury. Troufám si říct, že za 
tu krátkou dobu si toto nově vzniklé 
sdružení lidí naladěných na stejnou 
notu, vydobylo své místo na slunci. 
Při pořádání každé akce máme vždy 
na paměti naše motto: „Bavme se, aby 
se bavili i ostatní.“

A že těch akcí je – ať jsou to ty tradiční 
(Fašank s pochováváním basy, Břestek 
plný koní, folkový festival Břestecký Pin-
kl, Vaření trnek, Šlapání zelí, Mikuláš), 
nebo příležitostné, znovuzrozené či nově 
vznikající tradice (pochod z Roštína do 
mlýna, Martinské hody, ženský fotbal).

Dovolte mi, abych hlavní akce krátce 
okomentoval. Začnu netradičně upro-
střed roku folkovým či folk & country 
festivalem Břestecký pinkl. Letos jsme 
pořádali již 12. ročník. Hlavní hvězdou 
večera byl Miky Ryvola a Nezmaři, dále 
vystoupili skvělí muzikanti Cop z Plzně, 
loňský objev večera a i letos vynikající 
slovenský Divozel, vsetínský Dareband, 
Basta Fidli z Medlovic a na závěr pak 
Lofoši. Bohužel v letošním roce nám 
nevyšlo počasí, proto byl festival uspo-
řádán v hale. Přesto si troufám říct, že ti 
co se nenechali odradit bouřkami a při-
šli se opět výtečně bavili při vynikající 
hudbě. Zpestřením pak byla půlnoční 
ohnivá show. Myslím, že v dnešní době 
má tato akce již velmi dobrou pověst. 
Vždyť v minulosti v Břestku vystupova-
ly takové hvězdy jako Hradišťan, Vlasta 
Redl, Slávek Janoušek, Fleret s Jarmilou 
Šulákovou, Plavci a další. 

Na konci prázdnin již tradičně pořádáme 
multižánrové odpoledne – dětský den, 
vaření trnek a speciality z nich. Letos 
bude zpestřením divadlo pro děti. I toto 
již je akce, na kterou se těší lidé z široké-
ho okolí, neboť kde v dnešní době ochut-
náte pravou metyju s povidlama? Jedině 
v Břestku.

V měsíci září pak následuje šlapání zelí. 
Každoročně řešíme velké dilema – šla-
pačka musí být děvčica „krív a mlíko“ 
(co si budeme povídat – je to pastva pro 
oči). Mnohokrát se již stalo, že to pro 

vyvolené děvče byla premiéra i dernié-
ra zároveň, protože do roka a do dne … 
přiletěl čáp nebo vrána. Z loňského šla-
pání zelí byl natočen audio záznam, kte-
rý pořídila Věra Hotařová ze zlínského 
studia Českého rozhlasu Brno. Pořad byl 
následně uveden v rámci cyklu Česko 
– země neznámá.

Další akcí zejména pro děti je rozsvěcení 
dýní. Ovšem soutěž o nejkrásnější dýni 
již mnohdy překračuje hranice světa dětí 
– soutěží rodiče i celé rodiny. Pro všech-
ny je pak nezapomenutelným zážitkem 
pohled na halu ozářenou pouze světýlky 
dýní.

Konec roku pak tradičně patří Mikuláš-
ské nadílce a vánočnímu zpívání. Na dá-
rečky od Mikuláše se těší děti, na chvilku 
pohody u vánočního stromku, na vánoč-
ní cukroví a hrneček svařeného vína pak 
dospělí. Kdo z nás dokáže v této hektické 
době alespoň o vánocích pustit všední 
starosti z hlavy, zavzpomínat na blízké 
a známé, a třeba si zazpívat koledu? Smí-
šený pěvecký sbor Břestečánek se o to 
alespoň pokouší a s pomocí dětí mateř-
ské školy Vám tuto možnost nabízíme.

První velkou akcí na začátku roku je Fa-
šank – pochovávání basy. I zde pouze 
navazujeme na již léty udržovanou tra-
dici. Končí období plesů a bálů, přichá-
zí doba půstu, a proto je třeba pochovat 
basu.Věřte, že největší starostí je skládá-
ní hříchů. Proto kdo chce, může přispět 
svou troškou.

Postupem času se již všichni těšíme na 
jaro. Je to doba znovuzrození, příroda 
a možná i mnozí z nás se probouzíme 
ze zimního spánku. Spolek na toto jarní 
období připravil novou akci – pochod 
Z Roštína do mlýna. Bohužel, ten kdo 
zažil druhou světovou válku ví, že do 
mlýna do Roštína se nechodilo kvůli idy-
lické procházce jarní chřibskou krajinou, 
ale že doslova šlo o život.

Poslední akcí, kterou bych chtěl přiblížit 
je taktéž tradiční Břestek plný koní. Koná 
se na začátku června a opět navazujeme 
na práci KKK. Každý rok se snažíme vy-
myslet něco nového (vloni s podtitulem 
indiánská vesnice, letos Hurá na hrad!). 
Koně jsou i nadále součástí pestrého pro-
gramu dětských her a soutěží. I tato akce 
má velký úspěch, vždyť v letošním roce 
bylo dětem rozdáno 200 hracích karet!

Výčet akcí, kterých se členové Spolku pro 
udržení tradic účastní nebo je pořádají 
či spolupořádají je mnohem větší. Vždyť 
v roce 2008 jich bylo asi 30. Nebylo mým 
cílem spolek vychválit, ale Vám, obyva-
telům Břestku připomenout, co se v obci 
děje a čeho všeho se můžete zúčastnit. 
Každá naše akce je avizována plakátkem 
ve vývěsce u prodejny Jednoty a na kaž-
dou jste srdečně zváni.

Závěrem bych chtěl poděkovat - Vám, 
kteří se našich akcí účastníte a fandíte 
nám. 

Za Spolek pro udržení tradic 
 Jan Tomeček.

V roce 2008 se po dlouhých deseti le-
tech opět v Břestku konaly Martinské 
hody s právem. Jistě mi dáte za pravdu, 
že i přes nepřízeň počasí to byl pro obec 
svátek. Dlouhé týdny před hodami se 
chystaly kroje, chasa pod vedením mlad-
ších stárků Martina Crly a Lucie Zindle-
rové pilně nacvičovala tance a nemalé 
pozornosti se dostalo i hale (vymalová-
ní, nové židle). A přes vzrůstající nervo-
zitu, napětí a očekávání přímých aktérů 
a vlastně celé obce jak to dopadne, přišel 
víkend s velkým V. Obchůzka krojované-
ho průvodu obcí (14 párů, děti MŠ, a asi 
15 dalších krojovaných, tj. celkem 55 
osob v kroji!!!), večerní muziky s vodě-
ním pod právo, tradiční tanec „Hanácká“ 
v podání stárků, i účast dětí z mateřské 
školky opět oživily již málem umírající 
tradici. Opět bylo Břestkem slyšet juchá-
ní šohajů, výskot děvčic a pěknou lido-
vou písničku. Staršími stárky byli Bohu-
mil Černota a Darina Hrabcová, práva 
zdobila paní Marie Hejdová. Velký dík 
patří vedení obce, které tuto akci zabez-
pečilo nemalými finančními prostředky 
na krojové a technické vybavení. 
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obce Břestek
Ze života

společného
života

 let50
Manželé   DVOULETÍ
                oslavili 

Vítání občánků
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Vítání 
občánků
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Kulturní
a sportovní akce v Břestku

Putování kolem Břestecké skály. Putování kolem Břestecké skály. Putování kolem Břestecké skály.

Fašank. Country bál. Country bál.

Pálení čarodejnic. Břestek plný koní. Břestek plný koní.

Břestek plný koní. Břestecký pinkl. Břestecký pinkl.

Kulturní
a sportovní akce v Břestku
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          Mikuláš. Zpívání u vánočního stromu. Silvestrovský výstup na Břesteckou skálu.

          Slovácké hody. Slovácké hody. Mikuláš.

           Slovácké hody. Slovácké hody. Slovácké hody.

           Šlapání zelí. Šlapání zelí. Rozsvěcení dyní. 

Co nás čeká, nebo nám zbylo ve vzpomínkách
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Na Břestek nemohu zapomenout. Byla 
to obec mého mládí. To víte Raštico-
vi, původem z Buchlovic, to byli snad 
nimrodi od mládí. Můj otec Vincenc 
a jho bratr Josef měli honitbu Břestek 
a v Břestku se obklopili lidmi, z nichž 
každý byla osobnost sama. Pan Jo-
sef Ondrůšek jak se říká, dobrák od 
kosti, nám klukům vyprávěl tak vě-
rohodně o pitimužících na Břestecké 
skále, že až jsme vyrostli, tak jsme jej 
šířili generačně dál.
Dnes se však chci dotknout příběhu 
pana Josefa Hrabce, který byl spíše 
podle postavení nazýván mlynář. Měl 
svůj mlýn na začátku Břestku a ten 
dobrovolně dělal hajného. Jeho láska 
k přírodě ho vyháněla v každé volné 
chvilce k obchůzkám, ven do příro-
dy. Jako muž vynikal přívětivostí, ale 
také, jak se ukázalo, statečností, která 
mu snad zachránila i život. V době 

ZLATÝ BŘESTEK
zrání třešní dlel často na „Cigánkách“, 
které třešněmi oplývaly a tato sku-
tečnost přilákávala i špačky. A prá-
vě na jejich plašení si Josef Hrabec 
sám vyráběl patrony plněné „ptačími 
broky“, které ptáky především plaši-
ly. Zůstal mu jen jeden náboj, když 
uviděl na poli cigánku (pojem romů 
ještě se neužíval), z kolonie cigánů na 
Chabaních, kteří se živicí především 
kovářstvím. Cigánka vyhrabávala 
z důlků rané brambory. „Tak co už ti 
dozrály?“ Nic, žádná reakce. „Tak co, 
povídám, už ti dozrály?“ Cigánka se 
otočila k volajícímu zadkem, zvedla 
šorce a vystrčila na Hrabce zadek. Re-
akce J. Hrabce byla blesková : zalícil 
a na holý zadek vystřelil. No, ječení 
cigánky bylo až neuvěřitelné a vyvo-
lalo okamžitou reakci: přibíhajícího 
cigána s vidlemi a zřejmě chtěl zaú-
točit. J. Hrabec jednal s klidem. Zlo-

mil brokovnici, vyfoukl z hlavně dým 
po výstřelu, sáhl do kapsy, vytáhl dva 
patrony, žel už vystřelené, s klidem je 
uložil do zbraně, zaklapnul ji, natáhl 
kohoutky a zvolal cigánovi v ústrety: „ 
Jen pojď, tvojí staré jsem to dal na pr-
del, ale tobě to dám na hlavu“ a zalícil. 
Cigán se i s napřaženými vidlemi za-
stavil. A Josef Hrabec rozkazoval: „Ty, 
vysyp erteple a hajdy domů“. Cigánka 
vysypala zpět do vyhrabaných důlků 
brambory a oba odešli.
„To ses snáď aj zapotil“ Povídá z po-
slouchajících V. Družbík. „No, nebyl 
to příjemný pocit, když mě tekl pra-
mínek potu po zádech.“ V. Družbík 
vytáhl pohotově pleskačku se slivo-
vicí, podal ji J. Hrabcovi. Jistě to byl 
šťastný doušek.

Miroslav Raštica 

Činnost SPOZ
I v letošním roce pokračuje činnost 
Sboru pro občanské záležitosti. Naše 
členky pravidelně navštěvují starší 
spoluobčany, kteří slaví nějaké vý-
znamné životní jubileum. Také pra-
videlně vítáme nové občánky naší 
vesnice, kterých se rodí k radosti 
všech stále více. Před Vánočními 
svátky patří k tradici návštěva našich 
bývalých seniorů v domově důchod-
ců v Buchlovicích, kde si společně 
rádi zavzpomínáme na staré časy. 
Také pravidelně zajdeme k dětem, 
které jsou postižené a na Mikuláše 
jim nadělíme balíček ovoce a slad-
kostí, které je určitě potěší.

V letošním I. pololetí oslavili život-
ní jubileum:

70 let Buchtíková Jarmila
 Lapčík Drahomil

75 let  Nováková Anna 
 Hladká Zdeňka
 Kamrla Zdeněk

80 let Dohodil Jaroslav
 Lukeštíková Jiřina
 Zámečník Josef
 
85 let Pelikánová Milada

86 let Kamrlová Milada

89 let Michalíčková Terezie

90 let Andrýsková Františka
 Grebeňová Marie
92 let Perničková Marie

  Opustili nás:

 Pan Josef Březina
 Paní Grebeňová Marie 

Přivítali jsme nové občánky:

 Ottová Ester
 Jambor Vojtěch
 Juříková Liliana
 Homolka Jakub
 Důbravová Iveta
 Bachanová Julie
 Vávrová Karolína
 Stýskal Martin
 Ševčíková Natálie
 Partyš Patrik
 Perničková Nikola
 Jurča Marek
 Kamrla Václav
    

Pro zpravodaj Andrea Krauseová
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??
1. Jak hodnotíš – jako předseda SFK 
Target Břestek - uplynulou sezónu?
V uplynulém ročníku jsme měli jedi-
ný cíl a to postup do I.B třídy. I po jar-
ním posílení mužstva a po jedenácti-
bodovém náskoku jsme nepostoupili. 
To hovoří za vše.

2. Po podzimu jsme vedli tabulku 
okresního přeboru s obrovským ná-
skokem. Proč jsme jej v jarní části 
prohospodařili?
Těch důvodů bylo více: 
•  Mužstvo mělo vysoký věkový průměr
• Nedisciplinovanost některých hráčů
•  Ztráta motivace v důsledku velkého ná-

skoku
•  Neochota některých hráčů dát fotbalu 

všechno

3.  Zejména v posledních kolech ko-
lovaly zvěsti, že někteří hráči někte-
ré zápasy prodali. Co o tom víš a pří-
padně jaké opatření správní rada 
učinila, či učiní?
Případné zvěsti, že některé zápasy byly 
prodány, se nezakládají na pravdě.

4.  Vyjmenuj tři největší klady a tři 
největší zápory minulé sezóny.
Mezi klady uplynulé sezóny bych zařa-
dil stabilizaci kádru a doplnění kádru 
mladými hráči. Zápory vidím v tom, že 
se nepodařilo postoupit do I.B třídy.

5. Počítá se se zřízením mládežnic-
kého mužstva a co je pro to zapotře-
bí učinit?
Bohužel pro SFK je smrtící skutečnos-
tí, že nemá mládežnickou základnu 
a tudíž musíme hráče kupovat nebo 
je brát na hostování, což samozřejmě 
stojí hodně peněz. (pozn. autora – zde 

se předseda vyhnul přímé odpovědi na 
otázku - z vlastní zkušenosti vím, že 
mládež potřebuje hodně péče a nejsou 
lidé, kteří by se této práci dobrovolně 
věnovali)

6.  Jaká je podle tvého názoru spolu-
práce s obcí?
Velmi si vážíme pomoci obce za pe-
něžité příspěvky, bez kterých by fotbal 
snad ani v obci nemohl fungovat. Proto 
velký dík celému zastupitelstvu obce. 

Jako kompenzaci se snažíme udržovat 
celý areál ve stavu, aby se to divákům 
a občanům Břestku líbilo.

7. Co SFK chystá do nové sezóny 
(kádr mužstva, trenér apod.)?
Do nové sezóny jdeme se záměrem dal-
šího omlazování mužstva. 

8. Jaké jsou cíle SFK pro příští sezó-
nu?
Hrát v popředí tabulky.

9.  Co SFK může udělat pro rozvoj 
obce?
Pomáhat při pořádání kulturních 
a společenských událostí v obci, udržo-
vat celý areál a zorganizovat např. sběr 
železa v obci.

Děkuji za odpovědi

V mnoha domácích knihovnič-
kách je možno dodnes objevit út-
lou publikaci Verše psané srdcem. 
Milou poezii čtyř autorů – Otýlie 
Krčmářové, Ludmily Dudeškové,
Bohumila Andrýska a Antonína 
Kolomazníka – vydal v roce 1995 
Obecní úřad Břestek a Klub ko-
munální kultury. Verše neztratily 

nic na půvabu, ztrácí se ale auto-
ři – v červnu jsme si připomněli 
výročí úmrtí Otýlie Krčmářové 
(* 24.11.1905 + 6.6.1999). Začtěte 
se znovu do jejích básní, určitě si 
připomenete drobnou a laskavou 
babičku Otylku z domku pod Strá-
němi...

Deset let od úmrtí Otýlie Krčmářové

OTÁZKY ? ?? pro předsedu správní rady SFK 
Target Břestek Petra Stýskala
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pak měl také vést dobrý osobní duchov-
ní život, k čemuž patří pravidelná účast 
na mši sv., pravidelné přistupování ke 
svaté zpovědi a časté svaté přijímání. Po 
uchazeči o přijetí svátosti biřmování se 
také žádá, aby se nějakou konkrétní čin-
ností aktivně zapojil do života farnosti. 
Vlastní přípravu zahájil P. Chmelař 
v říjnu 2008. Jednotlivé hodiny růz-
ných ponaučení probíhaly pravidelně 
každých čtrnáct dní, většinou v sobotu 

odpoledne. Celou přípravu zakončili 
uchazeči o přijetí svátosti biřmování na 
konci května složením testu ze základ-
ních znalostí teologie, kterou jsou mi-
nimálně potřeba k tomu, aby se moh-
li stát ,,dospělými křesťany‘‘. Svátost 
biřmovaní se totiž také někdy nazývá 
svátostí křesťanské dospělosti, protože 
člověk přijímá plnost darů Ducha sva-
tého, jehož zárodek mu byl dán ve křtu. 
V sobotu 13. června vykonali pak ješ-
tě všichni budoucí biřmovanci, spolu 
s P. Chmelařem, pouť na svatý Hostýn, 
kde proběhlo také zakončení přípravy.

 Co je biřmování: 

Udělování svátosti biřmování je vždy 
slavnostní událostí především pro sa-
motné biřmovance a jejich rodiny, ale 
i pro celé farní společenství. Je také 
významnou společenskou událostí pro 
každou obec, patřící do farnosti. Vždyť 
návštěva Otce arcibiskupa (nebo jeho 
pomocného biskupa) je určitě poctou, 
které se farnosti a jejím obcím dostane 
jen jednou za několik 
let. Především však je 
biřmování - jedna ze 
sedmi křesťanských 
svátostí - duchovní 
slavností, při které biř-
movanci přijímají Du-
cha svatého. Stejného 
Ducha jakého má Je-
žíš Kristus, který sám 
tuto svátost ustanovil. 
Skrze vkládání rukou 
biskupa a modlitbu, 
kterou u toho vyslo-
vuje, vstupuje Duch 
svatý do života kaž-
dého křesťana. Duch 
svatý pak člověku po-
máhá zdokonalovat se a žít lépe podle 
Kristova evangelia.

 Příprava na biřmování: 

Již na konci srpna loňského roku ozná-
mil místní duchovní správce - P. Rudolf 
Chmelař, že je možné do konce září 
odevzdat přihlášku na přípravu k přije-
tí svátosti biřmování, které bude konat 
v naší farnosti na konci školního roku 
2008/2009. Kdo hodlá přijmout svá-
tost biřmování musí dosáhnout věku 
minimálně patnácti let a po celý rok se 
účastnit této přípravy. Kromě toho by 

Celé slavnosti předcházely také nezbyt-
né organizační přípravy, které vyvr-
cholily v posledním červnovém týdnu: 
úklid a výzdoba kostela, zajištění po-
hoštění pro Otce biskupa s biřmovanci 
a jejich kmotry, příprava fary k návštěvě 
Otce biskupa, nácviky ministrantů na 
slavnostní bohoslužbu, zkoušky sboru, 
scholy a hudebníků. Poděkování a vel-
ké uznání proto patří všem, kteří těmto 
přípravám věnovali spoustu svého vol-
ného času.

 Slavnost biřmování 28. června 2009:

Poslední červnová neděle se tedy do 
historie naší farnosti a tudíž i do histo-
rie naší obce zapsala opravdu význam-
ným písmem. V kostele svatého Marti-
na v Buchlovicích přijalo 21, převážně 
mladých křesťanů (17 z Buchlovic, 2 
z Břestku a 2 z Velehradu), z rukou olo-

mouckého pomocného 
biskupa Mons. Josefa Hr-
dličky svátost biřmování. 
Slavnostní mše sv. začala 
jako každou neděli o půl 
desáté a trvala téměř dvě 
hodiny. Při závěrečném po-
žehnání Otec biskup podě-
koval všem kteří připravili 
tak nádherný a slavnostní 
průběh liturgie a hlavně 
pak zdůraznil, jak z celé 
její atmosféry bylo cítit, že 
to není pouze naše vlastní 
zásluha, ale že je to všech-
no v rukou někoho Vyšší-
ho a Mocnějšího. Že je zde 
jasně znát dotek boží lásky 

a působení Ducha svatého. Po ukonče-
ní bohoslužby se biskup Josef Hrdlička 
přesunul spolu s biřmovanci a jejich 
kmotry na Hotel Buchlovice ke krátké-
mu posezení. Při tomto setkání panova-
la ve společenství s ním příjemná atmo-
sféra. Otci biskupovi se v Buchlovicích, 
jak sám říkal, velice líbilo. Na závěr udě-
lil ještě všem přítomným své požehnání 
a biřmovancům popřál kromě jiného 
hlavně vytrvalost ve víře a sílu následo-
vat Krista v dnešním moderním světě.

Jakub Netopil

Biřmování
Významným dnem buchlovické farnosti, do které patří také Břestek, byla 
neděle 28. června. Právě v tento den totiž proběhlo v Buchlovickém kostele 
sv. Martina slavnostní udělování svátosti biřmování. Tato významná udá-
lost se v Buchlovicích konala naposledy v roce 2001, tedy před dlouhými 
osmi roky. Obvykle se tato svátost uděluje častěji, ale z důvodu střídání 
kněží v naší farnosti a z důvodu malého zájmu ze strany věřících se u nás 
biřmování uskutečnilo opět až v letošním roce. 
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 Lípa Svobody
Při cestě k lesu ji nemůžete minout, 
už z mostu přes Zlechovský potok 
uvidíte nádhernou lípu před budo-
vou školy. Pravda, trochu se naklá-
ní nad cestu – aby ne, když dlouhá 
léta ( do vichřice 13. července 1984 
) uhýbala před korunou mohut-
ného kaštanu, který tam někdo 
neznámý zasadil o nějaké století 
dříve – ale je krásná!
Pro naši, a následující generace, 
snad ani moc neznamená, pro naše 
dědy a babičky ale ano! Podobných 
Líp Svobody vysadili naši předkové 
po celé mladé Československé re-
publice snad tisíce. Nevím, kdo byl 
inicátorem této myšlenky na úrov-
ni státu, víme ale, kdo se o zasazení 
lípy zasloužil v naší obci. Jan Kuře 
popsal v Památní knize obce Břes-
tek v roce 1919 tuto událost takto:
Aby se našemu lidu stále uváděl na 
paměť význam vydobyté svobody, 
pořádal učitelský sbor pod protek-
torátem obecního výboru dne 10. 
května slavnost sázení Lípy Svobo-
dy za veliké účasti mládeže a vše-
ho občanstva. Lípa byla v průvodu 
nesena vesnicí a za případného 
spoluúčinkování zástupců obce, 
školy, spolků místních korporací 
a všech politických stran zasaze-
na před školou v blízkosti kašta-
nu. Slavnostními řečníky při této 
příležitosti byli farář Jaroslav Za-
tloukal z Buchlovic a místní učitel 
Jan Kuře. Lípa Svobody v zahradě 
u školní expositury na Chabaních 
byla zasazena bez účasti veřejnosti 
dne 8. května.
V této části obce – na malém ná-

městíčku před školou – se v dalších 
letech odehrávaly vzpomínkové 
a slavnostní akce občanů Břestku. 
Vzpomenu jen jednu – Tábor lidu 
konaný k Desetiletému jubileu 
republiky 28. října 1928. Oslavy 
probíhaly už od pátku 26. října, 
vyvrcholily v neděli velkolepým 
shromážděním u tribuny pod Lí-
pou Svobody. Tábor lidu byl po-
tom ukončen zasazením „ Jubilej-
ní Lípy Svobody“ v obecní zahradě 
v blízkosti místa, kde bude posta-
ven pomník padlým a zemřelým 
vojínům ve světové válce.

 Dům č. p. 157
 v Břestku

Památka lidového stavitelství, rejs-
tříkové číslo státního seznamu 
2454. Chalupnické stavení z 19. 
století, novější charakter získán 
přebudováním původního objektu
s využitím starších částí v době 
mezi oběma válkami. Prošel něko-

lika etapami obnovy v letech 1977-
78, 2000-2003.


Břestek vždy patřil mezi vinařské 
obce, v urbářích jsou uváděny 4 
vinohradské hory - Stráně, Cigán-
ky, Soví hora a Súdné. Vinohrady 
v těchto horách byly svobodné, ne-
patřily ke gruntu a mohly se pro-
dávat nebo odstupovat bez povo-
lení vrchnosti, byly proto vítaným 
věnem nebo dědictvím. U vino-
hradů byly stavěny boudy na nářa-
dí, případně sklepy s lisy. Zejména 
pod Stráněmi byla těchto tzv. pre-
shausů celá řada, později byly na 
sklepech postaveny chalupy.


To je, podle mých současných 
znalostí, i případ domku č.p.157. 
Jak informuje kamenná deska na 
čelní zdi, postavil jej v roce 1846 
Johan Kedroníček. Sklep je ale 
určitě mnohem starší. (Na katast-
rální mapě z roku 1827 je uveden 
vlastník pozemku nad zakresle-
ným sklepem – a předpokládám 
i sklepu – podsedník Hanna Lukas 
z č. p. 59). Od roku 1851 má prá-
vo vlastnické Mariana Kedroní-
ček provd. Psotka, v roce 1857 je 
uváděna v tomto domě Marie Jo-
hanáková, způsob nabytí neznám 
(možná se jedná o tutéž osobu). 
V roce 1883 vloženo právo vlast-
nické pro Františku Šefránkovou, 
v roce 1907 na základě odstupní 
smlouvy získává právo vlastnické 
Hedvika Šefránková provd. Marťá-
nová , v roce 1947 podle odstupní 
smlouvy vkládá se právo vlastnické 
Františce Křemečkové. Několik let 
- odhaduji kolem roku 1965 -
v něm bydlel malíř - sochař Ol-

Pojďte lúšňat Břestkem...
Víte – hlavně vy mladší- co je to lušňa? Je to vozová podpěra, spojnice osy kola a žebřiny vozu zvaného žebři-
ňák. Lušňa při jízdě koná nevypočitatelné, nepředvídatelné pohyby, naklání se, natáčí, motá se..., s trochou 
nadsázky můžeme použít výraz – toulá se! Toulat se – lúšňat Břestkem budeme i my!!





www.brestek.czwww.brestek.cz 17

dřich Vícha, v katastru nemovitos-
tí nezaznamenáno.
V 70. letech 20. stol. byl vykoupen 
tehdejším Okresním národním vý-
borem v Uh.Hradišti, v roce 1998 
(1999 ?) přešel do vlastnictví obce.


Setkal jsem se s názorem, že tento 
domek byl obydlím fojta, já mys-
lím, že ne, pokusím se to vysvětlit!


Fojt (rychtář) byl správce feudální-
ho jmění, jmenovala ho vrchnost. 
V Urbáři panství buchlovského 
z r.1720 jsou jeho povinnosti uve-
deny takto:...“ Fojta povinnost jest 
všelijaký platy upomínat a kde se 
mu poručí odvádět. Na robotu pil-
no vypravovat a když se mu poručí 
s nimi jít, aby dobře a pilno dělali, 
dohlídat „… . Podle Knížky horen-
ské, vydané v roce 1784, měl rych-
tář řadu pravomocí – např. hlídač 
– hotař se musel při cestě do vino-
hradů nebo zpět u něho hlásit, sta-
novoval den vinobraní aj.


V různých materiálech pro obec 
Břestek jsou zmiňováni tito fojti 
(foiti): Jan Očička v r.1611, Váv-
ra Sojičkův v r.1617, Tomáš Ho-
šírek v r.1619, Bartoš Křížalový 
v r.1635,….,Bernat Staněk v r.1764, 
Josef Kožuský v r.1766, Jakub Stra-
ka v r.1824, Johan Kedroníček 
v r.1828, Anton Šarata v r.1856. 
Obec vedli volení zástupci - pud-
mistři.


Vzpomínaný Johan Kedroníček, 
ten, který postavil domek č.p.157, 
by mohl být fojtem z roku 1828. 
Byl vlastníkem čtvrtlánu při č.p.15, 
je vzpomínán i v roce 1831 při epi-
demii cholery, která v obci pro-
pukla. Zemřelo při ní celkem 52 
občanů, mezi nimi i jeho dcerka 
Magdalena. Prvních 12 zemřelých 
bylo pohřbeno na cholerovém 
hřbitůvku Na Krajině, další už po-
tom v Buchlovicích.

Aby mohl fojt dobře vykonávat 
povinnosti, které na něho vložilo 
panstvo, měl by bydlet mezi pod-
danými. Horní část Záhumní bylo 
v té době obydlena jen velmi řídce. 
Jako fojtství je v popisu památných 
stavení v obci uváděn dům č.p. 62 
: „Dům č. 62 byla panská budova, 
v níž bydlíval foit. Je to dosud ma-
sivní stavba s klenutými místnost-
mi.“


V kterém období v něm ale jed-
notliví fojti skutečně pobývali ne-
vím, číslování domů bylo zavede-
no až po roce 1789. V uvedeném 
roce bydlela v tomto domě vdova 
Doležalka, v r. 1820 Klein Kašpar, 
v r. 1831 Klein Antonín atd.

Kamenné desky na            
domcích č. p. 28 a 157

Všímavým obyvatelům obce Břes-
tek určitě neunikly kamenné desky 
na štítových zdech dvou domkú. 
První – č. p. 28 stojí Na Prádle, dru-
hý – č. p. 157, známý spíše jako pa-
mátkový, Na Záhumní u odbočky 
na původní polní cestu Drahami na 
Chabaně. Zatím nikde v zápisech 
místních kronikářů jsem o nich 
neobjevil ani zmínku. Jsou bez-
významné nebo nebyly zajímavé 
proto, že jich bylo v obci více a byly 
tedy všední a samozřejmé? Podívej-
me se na ně blíže.


Domek č. p. 28 dnes obývá Marie 
Šefránková ( *1944 ) po smrti svých 
rodičů sama. Podle jejích slov zmi-
ňovaná deska nikdy neopustila své 
místo mezi okny a stejně prý ho-
vořil i její otec Jaroslav Šefránek ( 
*1907 ). Po dlouhé roky byla ale
přehlížena, možná i proto, že pod 
nánosem několika vrstev vápen-
ných či jiných maleb se na omítce 
vlastně ztrácela. Při poslední rekon-
strukci domku, která nebyla příliš 

šťastná – výměnou oken a přístav-
bou verandy dům poněkud ztratil 
na svém půvabu a historické hod-
notě – stavbaři kamennou desku 
očistili a částečně zrestaurovali. 
A tak při trošce trpělivosti můžeme 
přečíst vytesaný nápis:

V roku 1836 stavgal
gozef skiba Nro 28 FK

Překládat jej asi není třeba, ale pře-
sto: V roce 1836 stavěl Josef Skiba 
číslo popisné 28. Dále FK – asi ini-
ciály kameníka.


Z rozličných pramenů jsme schopni 
doplnit částečně i obyvatele tohoto 
domku. V roce 1789 bydlel na tom-
to čísle Martin Eleš, v roce 1820 Jan 
Ondrůšek, v roce 1831 Josef Skyba 
(*1817) a Jan Ondrůšek – zcela urči-
tě všichni i se svými rodinami. Mů-
žeme se tedy domnívat, že domek – 
asi velmi chudý, bez polností – stál 
už dávno před rokem uvedeným na 
desce. Před rokem 1820 se do rodi-
ny Jana Ondrůška pravděpodobně 
přiženil Josef Skyba, po tomto roce 
se do č. p. 28 i nastěhoval a potom 
v roce 1836 domek přestavěl. A ten-
to skutek byl nějakým romantikem 
(FK ?) vtesán do kamene!
Další známé rodiny, které domek 
obývaly: v roce 1890 Jan Kučík 
(*1837), v roce 1910 Augustin No-
votný (*1879), v roce 1950 Jaroslav 
Šefránek (*1907).
Podobnou kamennou desku mů-
žeme vidět na domku č. p. 157. Je 
bohatší, jako by se kameník ( FK ) 
během let zdokonalil – přidal květ, 
mariánský symbol.
I tady je možno přeluštit text, prav-
da, trochu obtížněji:

FK v roku 1846
stavgal goh an kedronicek

Přeloženo: v roce 1846 stavěl Jan 
Kedroníček.
Obyvatele domku jsem zmínil v po-
vídání Dům č. p. 157 v Břestku.
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Co je v obci
nového?
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Z Tupes jsme odjížděli brzy ráno, pře-
sto však všichni žáci vydrželi tento ná-
ročný program. I přes délku prohlídky 
(4 hod.) se všichni chovali naprosto 
vzorně, se zaujetím poslouchali a pro-
cházeli místa, kdysi tak velkého utr-
pení s dojetím, pokorou a úctou.
Nikoho z nás nemůže nechat chlad-
ným pohled na tisíce kufrů, bot a tuny 
vlasů, které tam jako memento plné 
výčitek a zoufalství zůstaly po těch, 
jimž bylo odepřeno základní právo na 
život. Návštěva tohoto smutného mís-
ta má v dnešní době své opodstatnění 
a hluboký smysl - neboť toto udělali 
lidé lidem a my bychom na to neměli 
nikdy zapomenout.     
Mgr. Jana Hrabcová a Bc. Lenka Machová

Naši čtenáři už vás měli možnost poznat 
na různých akcích v Tupesích, ale přes-
to, můžete se nám blíže představit?
Pocházím z Kunovic, než jsem se ocitl v 
Tupesích, pracoval jsem v Brně, Kuno-
vicích a Ostrožské Lhotě. Zajímám se o 
historii – to je moje srdeční záležitost. 
Když mám chvilku volna, tak čtu, podí-
vám se na zajímavý film, nebo se odrea-
guji u sportu.

Váš oblíbený sport? Rekreačně si zahraju 
fotbal, chodím na squash, in-line brusle, 
plážový volejbal… no a v televizi mě baví 
hokej.

Hudba, kterou máte rád? Záleží na situ-
aci, v autě většinou rock – to pak rychleji 
ubíhá cesta, při posezení s přáteli u vína 
vedou lidovky.

Jídlo, které vás vždy potěší? To, které ne-
musím vařit.

Oblíbené místo na Zemi?
Kdekoliv ve společnosti příjemných lidí.

Proč jste se dal na „ředitelování“ v  tu-
peské škole?

Byla to zajímavá výzva a možnost uplatnit 
v praxi myšlenky a nápady, které jsem na-
shromáždil během svého pedagogického 
působení na různých školách.

Co vás příjemně překvapilo ve škole, 
popř. v Tupesích?
Ve škole mě příjemně překvapily děti 
– jsou skvělé – komunikativní a až na vý-
jimky otevřené novým věcem. V Tupesích 
jsem se už za tu krátkou dobu seznámil se 
spoustou příjemných lidí… Vždycky jsem 
chtěl působit doma – na Slovácku – mám 
to tady rád…

Prozradíte nám, jak budete trávit prázd-
niny? Máte na to nějaký recept, jak nejlé-
pe relaxovat?
Pojedu poznávat krásy Čech a Slovenska. 
No a kdy bych chtěl vyloženě relaxovat, 
tak asi někde u moře na pláži – to se mně 
ale letos s velkou pravděpodobností ne-
povede.

Co plánujete nového pro příští školní 
rok? Budou nějaké úpravy ve škole?
Plánujeme rozšíření MŠ a s tím souvi-
sející přesun družiny na původní místo. 

Chtěli bychom, aby se děti cítily ve škole 
dobře, proto začínáme s postupnou vý-
měnou vybavení a nábytku. Od září by 
to na vlastní kůži měli poznat prvňáčci, 
kteří budou mít zbrusu novou moderní 
třídu. Nově bude vybavena i družina. 
Každodenní informace a zprávy ze školy 
poskytnou nové atraktivní stránky ško-
ly, věřím, že jimi rodiče i širší veřejnost 
překvapíme. Zachovány zůstanou kon-
zultační středy – každou středu mohou 
rodiče přijít do školy a mají jistotu, že 
zde zastihnou všechny učitele. Chystáme 
rozšířenou nabídku kroužků – jazyky, 
práce s počítačem, příprava na přijíma-
cí zkoušky atd., záleží jen na zájmu dětí. 
Díky obci začnou probíhat i práce na za-
teplení školky a tělocvičny – budovy do-
stanou nová okna a fasádu.

V okolí Uh. Hradiště je problematická 
dopravní situace, jak dlouho vám trvá 
cesta do práce z Kunovic do Tupes?
Můj rekord je 12,5 minuty…

Tak hodně štěstí a málo kolizí při řízení 
auta i tupeské školy.
      
    

Exkurze ZŠ Tupesy do Osvětimi
43 žáků naší školy se zúčastnilo exkurze do Polska. Naším cílem byl největší koncentrační

a vyhlazovací tábor v Osvětimi.

Rozhovor s ředitelem školy v Tupesích Štěpánem Kubišem  
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Nelíbí se nám. 
Vám se to líbí?
Nelíbí se nám. 
Vám se to líbí?

A co se
nelíbí Vám?
A co se
nelíbí Vám?
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