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Pár řádků z naší mateřské školy…

Ani jsme se nestačili otočit 
za letními prázdninami 
a školní rok 2017/2018  

je již v plném proudu. V letošním 
školním roce navštěvuje naši 
mateřskou školu celkem 33 dětí, 
z čehož je celkem 17 dětí před-
školáků. Jak rodiče, tak i my 
pedagogové, si zvykáme na novelu 
školského zákona, který od letošní-
ho září ukládá dětem starším pěti 
let povinnou předškolní docházku. 
Právě tyto děti na jaře čeká zápis 
do základní školy a nás čeká 
loučení, které je pro nás  - pro paní 
učitelky -  vždy velmi osobní. 
A co se v mateřské škole od začát-
ku školního roku událo? Zveme 
Vás na malou rekapitulaci toho, co 
máme v mateřské škole za sebou 
a co nás čeká… Začátek školního 
roku jsme všichni zahájili již 
tradičně v kroji, a to účastí na Slav-

nostech vína v Uherském Hradišti. 
Kroje byly připraveny i na tradiční 
břesteckou pouť, avšak počasí nám 
nepřálo, a tak kroje bohužel zůstaly 
doma v suchu a teple. V říjnu jsme 
se moc těšili na již tradiční Šlapání 
zelí, kde jsme se snažili kratičkým 
pásmem dětských písní, her a ta-
nečků navodit příjemnou a po-
hodovou atmosféru. Pro některé 
naše nejmladší děti to bylo první 
veřejné vystoupení a my jsme byli 
moc pyšní na to, jak se dětem vše 
vydařilo. Poslední akce, kde jste 
mohli vidět veřejně děti z naší 
mateřské školy vystupovat, byly 
oslavy sv. Martina v sobotu 11. 11. 
2017. Děti se snažily písničkami 
a pranostikami o sv. Martinovi 
přivolat zimu a sníh…
A co všechno ve školce děláme? Od 
října jsme se staršími dětmi začali 
pravidelně jezdit na Předplavecký 

kurz do Uherského Hradiště, kde 
se děti seznamují s vodou a jejími 
vlastnostmi, učí se základům 
plavání, překonávají strach z nepo-
znaného, získávají nové zkušenosti 
a dovednosti ve vodě. 
Učíme se anglicky – ve třídě star-
ších dětí pravidelně zařazujme 
chvilky angličtiny podle metodiky 
WattsEnglish.
Cvičíme jazýčky – v rámci logope-
dického kroužku se snažíme pod-
porovat prevenci správného vývoje 
řeči dětí. 
Ve školce se prostě nenudíme: zpívá-
me, tancujeme, cvičíme, povídáme 
si, hrajeme si s kamarády, učíme se 
být kamarádi a učíme se spoustě 
nových věcí. A co děláme v těchto 
dnech? No přece těšíme se na Jaro… 
Až budeme zase skotačit na zahradě.
     

Bc. Eliška Vařáková
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Dne 28.10.2017 se konala  
v budově místní MŠ výstava 
amatérských malířek.

Své obrázky prezentovaly Anna Kodr-
lová z Kunovic, Ludmila Višňovská 
a Vlasta Machová – obě z Břestku.
Celá akce ke dni vzniku samostat-
ného českého státu začala kladením 
věnců a proslovem pana starosty. 
Následoval lampionový průvod po 
obci za doprovodu dechové hudby.
Po skončení průvodu bylo pro návštěv-

níky přichystáno občerstvení a mohli 
si prohlédnout výstavu. Na prezenční 
listině se podepsalo přes 60 návštěvníků.
Z knihovny jsme vyřadili větší množ-
ství knih pro děti, které již dlouho 
nikdo nečetl.
Nabídli jsme je zdarma k rozebrání 
a většina z nich už našla nového 
majitele.

Děkujeme všem malířkám i účastní-
kům akce, která se vydařila.

Nedobrá situace v břestecké 
prodejně se smíšeným 
zbožím v druhé polovině 

minulého roku gradovala omezením 
provozní doby a vyústila návštěvou 
p. Peprny, místopředsedy předsta-
venstva Jednoty, s.d. v Uherském 
Ostrohu, u starosty obce dne 19. října 
2017. Starosta byl požádán o spo-
lupráci na zajištění prodavaček do 
místního obchodu, zejména z obce, 
jinak bude prodejna v Břestku příští 
týden uzavřena (v období od 23. října 
do 27. října). Starosta přislíbil pomoc, 
ale vůči šibeniční lhůtě se ohradil. Na 
základě jednání bylo dohodnuto, že 
Jednota zajistí provoz prodejny do 
1. prosince 2017. Pro případ neza-
jištění pracovnice do obchodu byla 
na schůzce konzultována možnost 
pronájmu a odkoupení obchodu obcí. 

Obec okamžitě zveřejnila nabídku 
práce v prodejně, na úřední desce, 
na webových stránkách a výzva 
byla opakovaně vyhlášena místním 
rozhlasem. Obec přislíbila hledání 
nájemce a v případě neúspěchu 
projevila předběžný zájem o odkou-
pení obchodu, neboť jen tak může 
garantovat udržení chodu obchodu. 
Na jednání p. Perna přislíbil zpraco-
vání posudku na cenu nemovitosti 

a přislíbil její zaslání na obec.
Na zasedání zastupitelstva obce 
dne 23.10.2017 starosta informoval 
o možném uzavření prodejny v obci. 
Zastupitelstvo obce jednoznačně 
podpořilo odkoupení nemovitostí 
Jednoty za přijatelnou cenu.

I přes výzvy obce se nové pracovníky 
do prodejny v Břestku nepodařilo 
zajistit. Proto starosta obce zahájil 
jednání s provozovatelem obchodu ve 
Zlechově, který o pronájem prodejny 
v Břestku projevil zájem. V pátek  
10. listopadu 2017 se na obec dostavil 
pracovník Jednoty p. Grombíř, který 
starostovi oznámil, že přes veškerou 
snahu musí Jednota obchod v Břest-
ku z personálních důvodů uzavřít. 
Posledním prodejním dnem byl  
18. listopad a od pondělí 20. listopadu 
byl obchod uzavřen. Pan Grombíř 
umožnil prohlídku objektu, již se 
kromě provozovatele obchodu ve 
Zlechově zúčastnil i starosta obce.

Dne 13. listopadu proběhlo jednání 
v sídle Jednoty v Uh. Ostrohu za 
účasti p. Peprny, případného nájemce 
obchodu a starosty obce.  Byl před-
ložen návrh nájemní smlouvy a byla 
dohodnuta výše nájmu a cena služeb 
za energie. Na dotaz starosty ohled-

ně znaleckého posudku p. Peprna 
odpověděl, že se na něm sice pracuje, 
ale představenstvo Jednoty objekt 
prodejny nechce odprodat.

Provozovatel obchodu ve Zlechově 
předložil návrh nájemní smlouvy 
svému právnímu zástupci - JUDr. 
Arnoštové. JUDr. Arnoštová pouká-
zala na několik nevýhodných ustano-
vení nájemní smlouvy pro nájemce 
a několik ustanovení smlouvy, která 
jdou nad rámec občanského zákoní-
ku. Z podnětu starosty proběhlo mezi 
JUDr. Arnoštovou a starostou dne  
20. listopadu jednání, z něhož vzešel 
vyvážený návrh úpravy nájemní 
smlouvy, o němž mělo být jednáno 
v sídle Jednoty dne 21.11.2017. Jedná-
ní však bylo Jednotou jednostranně 
zrušeno s tím, že Jednota trvá na 
původním znění smlouvy. Přesto 
JUDr. Arnoštová dohodla jednání s p. 
Peprnou, jehož výsledkem bylo, že 
značná část požadavků nájemce byla 
Jednotou akceptována. JUDr. Ar-
noštová připravila dle dohodnutých 
podmínek návrh upravené nájemní 
smlouvy, který zaslala p. Peprnovi. 
Návrh smlouvy byl Jednotou modifi-
kován a dne  
24. listopadu proběhlo jednání mezi 
nájemcem a jeho právním zástupcem, 

Knihovna

Situace v místním obchodu
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na němž se nájemce rozhodl o objekt 
prodejny v Břestku za stanovených 
podmínek zajímat. 

Při jednání starosty s JUDr. Arnoš-
tovou byla opětovně otevřena otázka 
odkoupení prodejny obcí. Obec má 
zájem objekt odkoupit, neboť pouze 
takto může zajistit plynulé zásobování 
obyvatel základním sortimentem potra-

vin a zboží. Na základě tohoto jednání 
starosta dne 23.11.2017 dopisem 
oficiálně požádal Jednotu Uh. Ostroh 
o odkoupení prodejny smíšeného zboží 
a přilehlých pozemků do vlastnictví 
obce. Zatím bez reakce vedení Jednoty. 

Dne 28. listopadu byla v sídle Jednoty 
v Uh. Ostrohu podepsána nájemní 
smlouva mezi provozovatelem obcho-

du ve Zlechově a Jednotou o nájmu 
prodejny v Břestku. Nájem se uzavřel 
od 7. prosince 2017. Během prosince 
byly provedeny práce na přípravě 
otevření prodejny (úklid, instalace za-
řízení a navezení zboží). Po vánočních 
svátcích byla prodejna otevřena.
 

RNDr. Jindřich Krušina
starosta obce

Na základě uzavřené smlouvy  
o dílo bylo v období od 1. srpna 
2017 do 31. října 2017 reali-

zována úprava veřejného prostranství 

kolem památkově chráněného sekvo-
jovce a točny ČSAD na Chabaních. 
Důvodem revitalizace prostranství byla 
skutečnost, že stávající stav nevyhovo-

val potřebám místních obyvatel  
a turistů. Cílem bylo vytvoření příjem-
ného a funkčního prostředí, které by 
korespondovalo k okolní krajině Chřibů.

Veřejné prostranství kolem sekvojovce 
a točny Chabaně
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Zastupitelstvo obce Břestek na 
prvním zasedání v roce 2016 
schválilo seznam investičních 

akcí, o jejichž realizaci se obec bude 
snažit. Tento seznam byl průběžně ak-
tualizován. Předmětem tohoto článku 
je informace o stavu a přípravě investic 
pro rok 2018 a následující období. 

• Výstavba sportovní a relaxační 
plochy za fotbalovým hřištěm. Je 
vybrána projekční kancelář - Pro-
jekty Mikulík s.r.o. Zastupitelstvo 
obce se shodlo na studii areálu, 
v němž by kromě víceúčelového 
hřiště měl být další tenisový kurt 
s tenisovou stěnou, hřiště na plážový 
volejbal a pétanque, odpočinková 
zóna pro cyklisty, dráha pro in-line 
bruslaře, dětské hřiště, přírodní 
workout prvky, vodní plochy, 
parkovací plocha pro sjezdovku 
a nezbytné technické zázemí. Celý 
prostor by měl být vhodně upraven 
tak, aby tvořil příjemné prostředí 
pro sportování, rekreaci a aktivní 
odpočinek. V současné době jsou 
zahájeny práce na dokumentaci pro 
územní řízení. Problémem projektu 
jsou nedostatečné dotační možnosti 
v rámci národních zdrojů, a zejména 
dotačních titulů z EU. 

• Cyklostezky. Původně bylo počítáno 
s realizaci čtyř cyklostezek v ka-
tastru obce. Nejvyšší důležitost má 
cyklostezka v nezastavěné části obce 
mezi Břestkem a Tupesy, která bude 
pokračovat i v tupeském katastru. 
To umožní, že zejména děti navště-
vující ZŠ v Tupesích nemusí při 
jízdě na kole, anebo pěšky, užívat 
nebezpečný úsek silnice III/4222, 
kde se v minulosti stalo několik 
dopravních nehod, jedna se smr-
telnými následky. Finišuje se na 
dokumentaci pro územní řízení, na 
břestecké straně jsou vykoupeny 
všechny pozemky. Na tupeské straně 
cyklostezka povede výhradně po 
obecních pozemcích. Jde o společný 
projekt obcí Břestek a Tupesy. Bohu-

žel se nestihne podání žádosti o do-
taci v rámci dotační možnosti ze 
SFDI, kde příjem žádosti probíhá do 
15.1.2018.  Vzhledem k nesouhlasu 
vlastníků pozemků bylo ustoupeno 
od cyklostezky k Baloncentru. 
Cyklostezka zde bude nahrazena 
chodníkem, který po pravé straně 
silnice III/4223 ve směru na Chaba-
ně povede k domu č.p. 239 a potom 
chodník přejde na levou stranu 
a bude kolem „Víru“ pokračovat až 
k Baloncentru. I v tomto případě 
jde o důležitý projekt z hlediska 
bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích. V počáteční fázi je 
příprava cyklostezky podél Zlechov-
ského potoka od místního pohostin-
ství až na most přes Bukoviny, kde 
několik vlastníků pozemků vyslovilo 
nesouhlas s realizací stavby. U cyk-
lostezky do Tupes od břestecké školy 
ve směru pod Bílé bůdy Ateliér 
König příprava projektu vázne na 
neukončené komplexní pozemkové 
úpravě v Tupesích. Projektantem 
všech dopravních staveb je firma 
VHK Zlín, odpovědný projektant 
Ing. Onderka. 

• Obec hodlá v úseku mezi sportovní 
halou a hospodou Pod Skalou vybu-
dovat několik vodních ploch, tůní 
a mokřadů a uskutečnit revitalizaci 
toku Zlechovského potoka. V sou-
časné době se pro vydání územního 
rozhodnutí hledají možnosti umís-
tění přebytečné zeminy. Ing. Hor-
kým je vypracována dokumentace 
pro územní řízení. Do budoucna se 
uvažuje o zpracování dokumentace 
pro zřízení vodních ploch v lesním 
úseku na horním toku Zlechovského 
potoka a v Súdných. 

• Úprava veřejného prostranství ko-
lem sekvoje na základě projektu Bc. 
Laury Kučerová byl realizována již 
v letošním roce, nad rámec projektu 
bude ještě upravena niveleta asfalto-
vého povrchu točny ČSAD. 

• Projekty v oblasti životního prostře-
dí (remízky, biocentra, interakční 

prvky) – s výjimkou biocentra 
v Pastvisku, kde je Ing. Horkým při-
pravována projektová dokumentace, 
budou řešeny v součinnosti s připra-
vovanou komplexní pozemkovou 
úpravou obce.

• Je zadána studie rozšíření areálu 
zahrady MŠ Břestek u projekční 
kanceláře Ateliér König. Projekt 
počítá s vykoupením domu č.p. 86 
a přilehlého pozemku, které jsou ve 
vlastnictví p. Struhy z Osvětiman. 
Komunikace s vlastníkem pozemku 
je velmi složitá a zatím nepokročila 
k dohodě o odkoupení pozemku. 

• S Ateliérem König obec spolupra-
cuje také na studii středu obce, 
která zahrnuje plochu od zastávky 
ČSAD na Buchlovice, okolí ob-
chodu a místního pohostinství až 
po obecní prostranství za mostem 
přes Zlechovský potok. Studie by 
měla přispět ke zlepšení vzhledu 
centra obce, k vytvoření většího 
počtu parkovacích ploch, k vyře-
šení nevzhledného místa pro sběr 
komunálního a tříděného odpadu 
a její součástí by mělo být umístění 
můstku pro pěší přes Zlechovský 
potok. Tato dopravní stavba bude 
projektována jako projekt dopravní 
infrastruktury firmou VHK Zlín.  

• Firma VHK Zlín, odpovědný 
projektant Ing. Březík, je pověřena  
zpracováním projektové dokumen-
tace na realizaci větve kanalizace, 
která odvede vyčištěné odpadní 
vody z domovních čistíren odpad-
ních vod do recipientu chabaňského 
potoka. Na tuto infrastruktura bu-
dou napojeny i byty, které vzniknou 
z rekonstruovaného objektu bývalé 
školy Chabaně na sociální bydlení. 
Kromě těchto bytů projekt umožní 
napojení až 10 dalších rodinných 
domků na Chabaních.

• Sociální byty Chabaně – navrhuje se 
vybudování 7 sociálních bytů v ob-
jektu bývalé školy na Chabaních. 
Byty budou přednostně využity pro 
nízkopříjmové skupiny jako star-

Plán investičních akcí v obci
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tovací byty pro mladé, pro matky 
samoživitelky a pro soběstačné 
seniory. Součástí projektu jsou par-
kovací místa v areálu školy. V sou-
časné době po odsouhlasení rozsahu 
úprav se zpracovává projektová 
dokumentace pro územní a stavební 
řízení – projekční kancelář Projekty 
Mikulík. Na stavbu sociálních bytů 
lze získat dotaci z evropských fondů.

• Do sociální problematiky spadá 
i rekonstrukce bývalého objektu za-
hrádkářského domku na komunitní 
centrum. Pro realizaci stavby bude 
využita v maximální míře předchozí 
projektová dokumentace, kterou 
vypracoval Ing. Mikulík, a proto 
oprava projektové dokumentace 
je svěřena firmě Projekty Mikulík. 
V případě vyhlášené výzvy lze na 
stavbu komunitního centra získat 
dotaci z evropských fondů.

• S Ateliérem König obec spolupra-
cuje také na obnově památníku 
obětem II. světové války na Bukovi-
nách. Obnova veřejného prostran-
ství je projekčně již dlouhodobě 
zpracována a realizaci brání shoda 
na podobě památníku, který má 
v lokalitě vzniknout. Zvažuje se, 
zda v prostoru památníku má být 
umístěna socha anděla ve ztvárnění 
břesteckého občana ak. sochaře 
Zdeňka Tománka, nebo nějaká 
tradičnější skulptura. S obětmi II. 
světové války také souvisí umístění 
pamětní desky odvlečených obyvatel 

obce romského původu do kon-
centračních táborů v místě bývalé 
cikánské osady na Chabaních. 

• U příležitosti 100. výročí vzniku 
České republiky obec hodlá restau-
rovat památník obětem 1. světové 
války před školou. Ve věci oslovila 
restaurátora Ing. Martináka. Vzhle-
dem k nevhodné lokalizaci je nutné 
s určitou pravidelností provádět ob-
novu drobných kulturních památek 
(zvonice, kaplička) a vhodná bude 
obnova všech drobných sakrálních 
prvků v obci (boží muka, kříže).

• V podobě mládežnických mužstev 
se do naší obce vrátil fotbal. Vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám 
bude nutné provést realizaci závlah 
fotbalového hřiště – projektant 
dosud neurčen.

• V oblasti životního prostředí 
se obec Břestek jako platný člen 
Mikroregionu Buchlov bude zapojo-
vat do společných projektů (naučné 
stezky, obnova studánek, zkvalitnění 
odpadového hospodaření). Samo-
statně obec požádala v rámci OPŽP 
o dotaci na kompostéry, štěpkovač 
a doplnění nádob na tříděný odpad. 
O žádosti obce bude rozhodnuto 
zřejmě v příštím roce. 

• V rámci úspor elektřiny se obec 
zapojuje do dotačního programu 
EFEKT 2018, který má přispět ke 
zkvalitnění veřejného osvětlení 
v obci. V první etapě budou vymě-
něna všechna svítidla veřejného 

osvětlení v Břestku. Druhá etapa se 
bude týkat realizace prodloužení 
veřejného osvětlení v rekreační 
oblasti a výměně světelných bodů 
na Chabaních. Žádost a případně 
projekt pro stavební povolení bude 
zpracovávat p. Zdeněk Hasoň z Bo-
skovic, který stal u zrodu programu 
EFEKT.

• V počáteční fázi je úprava asfalto-
vého veřejného prostranství u am-
fiteátru za sportovní halou. Tato 
úprava by měla sloužit k vybudování 
kvalitního místa pro setkávání ob-
čanů a pro pořádání kulturních akcí 
v obci. Součástí projektu musí být 
úprava asfaltového povrchu tako-
vým způsobem, aby na veřejném 
prostranství nevznikaly kaluže vody. 
Záměr není dosud projekčně řešen.
Prioritou obce, zejména pro letošní 
rok, je vybudování cyklostezky na 
Tupesy, realizace vodních ploch 
a rekonstrukce objektu školy na 
Chabaních. Z finančního hlediska 
je vždy snazší projekt realizovat 
s dotací. Proto se obec bude snažit 
o zajištění dotací pro každou inves-
tiční akci v obci, a proto je možné, 
že dříve bude realizována investice, 
na níž se dotaci podaří zajistit. 
Rovněž není nikde stanoveno, že 
seznam investičních akcí nemůže 
být doplněn o novou aktivitu.

RNDr. Jindřich Krušina
starosta obce

Usnesení z veřejného zasedání za-
stupitelstva obce Břestek konaného 
dne 6. 2. 2017
Zastupitelstvo obce Břestek:
schvaluje vyčlenění finančních 
prostředků v maximální výši 1,5 mil. 
Kč na realizaci projektu „Návrh pro-
stranství kolem sekvojovce a točny na 
Chabaních“, podle projektové do-
kumentace vypracované Bc. Laurou 
Kučerovou, za podmínky získání 
dotace z Podprogramu na podporu 

obnovy venkova ve Zlínském kraji 
v roce 2017.
schvaluje předložená Pravidla pro 
poskytování dotací a finančních darů 
z rozpočtu obce Břestek.

Usnesení z veřejného zasedání za-
stupitelstva obce Břestek konaného 
dne 3. 5. 2017
Zastupitelstvo obce Břestek:
bere na vědomí účetní závěrku 
sestavenou k 31. 12. 2016 a závěrečný 

účet svazku obcí Čistý Zlechovský 
potok za rok 2016.
schvaluje provedení drobných investič-
ních akcí spojených s výměnou baterií, 
demolicí komínu, výměnou kotle na 
plyn v přízemí budovy, realizací nového 
schodiště do budovy a provedení 
vyrovnání podlahy na chodbě mateřské 
školy v prvním patře budovy v celkové 
hodnotě do 300 tis. Kč.
schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 3.000,- Kč z rozpočtu obce na 

Obec informuje občany
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rok 2017 Českému svazu včelařů, z.s., 
ZO Buchlovice.
schvaluje účetní závěrku své pří-
spěvkové organizace Mateřská škola 
Břestek.
schvaluje vypracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci objektu 
bývalé školy na Chabaních č.p. 186 na 
sociální bydlení.

Usnesení z veřejného zasedání za-
stupitelstva obce Břestek konaného 
dne 26. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Břestek:
schvaluje závěrečný účet obce Břes-
tek za rok 2016 a vyslovuje souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad.
schvaluje umístění pískovcového 
kamene – solitéru v místě zaniklé 
cikánské osady jako připomínku na 

oběti romského holocaustu během II. 
světové války.
schvaluje vyčlenění částky 15 tis. 
Kč + DPH na realizaci projektu TV 
Slovácko „Krása pozměňuje“

Usnesení z veřejného zasedání za-
stupitelstva obce Břestek konaného 
dne 6. 9. 2017
Zastupitelstvo obce Břestek:
schvaluje předložený plán inventur 
na rok 2017.
schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. 
Břestek dotčených stavbou „Retenč-
ní vodní plochy v p.t. Kopánky“
schvaluje odkoupení pozemku, 
který bude tvořit pás o šířce cca 
3 m při silnici III/4223 ve směru 
k baloncentru.
neschvaluje zapojení obce do projek-
tu „Uherskohradišťsko znebe“.

Usnesení z veřejného zasedání za-
stupitelstva obce Břestek konaného 
dne 23. 10. 2017
Zastupitelstvo obce Břestek:
schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 7/98 obce Břestek 
o požárním řádu obce Břestek, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 
4/2000 obce Břestek, kterou se OZV 
č. 7/98 mění a doplňuje.
bere na vědomí informaci starosty 
o přípravě a stavu investičních akcí 
v obci Břestek.
schvaluje zařazení projektu Revi-
talizace veřejného osvětlení v obci 
Břestek do plánu investic obce na 
následující období.
schvaluje firmu SVS CORRECT Bílovi-
ce, spol. sr.o., k realizaci sanace svahu 
nad zahrádkářskou kolonií Chabaně.

Když v roce 2011 osiřel statek na 
Břestku, napadlo pár nadšenců 
do motorek uspořádat závod 

u nás, v naší obci, v prostorách býva-
lého statku. Po dlouhé době to bylo 
něco jiného, něco co by mohlo naši 
aktivní obec více zviditelnit a dostat do 
povědomí veřejnosti. Hlavním organi-
zátorem akce se stal majitel pneuservisu 
Jirka Vinklárek, který nakazil svým 
nadšením i ostatní. Začátky byly 
krušné, první závod ve zpustlém statku 
byla výzva, která se neodmítá.
Každý rok i přes různé drobné překáž-
ky jsme se zlepšovali, prostředí statku 
bylo upravenější, trať vyladěná a tým 
stmelený. Tak šly roky….

Letos již posedmé na bývalém statku 
v Břestku burácely motory nadupa-
ných strojů zn. „Pionýr“ a vzduchem 
se nesl odér ricinové vůně benzínu. 
Závod se jel za krásného podzimního 
počasí. Termín kolem dušiček nepři-
lákal nadměrný počet diváků a jezdců, 
přesto atmosféra a nálada byla skvělá.

Jako každý rok sehraný tým organi-
zátorů ze spolku Fechtl team Břestek 
připravil trať, pozemky na statku, 
zázemí pro štáb v kravíně a prostory 
pro občerstvení. Letos již podruhé 
louky na statku po celý rok zušlechťo-
vali dva koníci, kteří vypásli prostory 
do podoby anglických trávníků.
V sobotu 4. listopadu byl tým připra-
ven na místě, doladilo se pár detailů 
a nastalo napjaté čekání, kolik přijede 
závodníků, zda se něco nepokazí 
a jestli vše klapne podle plánu.

Majitelé strojů zn. „Pionýr“ soutěží ve 
třech kategoriích a to Originál, Spe-
ciál a Ořež plech. Poslední kategorie 
nemá s původním strojem JAWA moc 
společného, je to spíše lidová a tech-
nická tvořivost. Kromě původních 
fechtlů, se soutěží v kategorii Pitbike 
a poslední kategorie jsou dětské 
motorky v kategorii Junior.
O půl jedenácté po tréningu a úpravě 
trati z bezpečnostních důvodů, začaly 
rozjížďky v kategoriích. Některé stroje 

nevydržely náročnou trať, bylo i ně-
kolik zajímavých momentů.
Určitě pro většinu závodníků byla 
výzva soutěžit s jedinou závodnicí 
Adrianou, která ukázala, že to s mo-
torkou umí a umístila se na prvním 
místě v kategorii Originál.
V přestávkách mezi závody diváci 
i závodníci doplňovali energii 
a tekutiny v proslulém Krtkově 
občerstvení a pochutnávali si na jeho 
klobáskách.
Slunko začalo zapadat k Buchlovu 
a byl čas vyhlásit ty nejlepší a rozdat 
ceny. Výsledky jsou uveřejněny na 
WEBových stránkách spolku na 
adrese www.fechtl-brestek.estranky.cz
Finále Originálů vyhrála již zmiňo-
vaná Adriana Poliaková, následo-
vána naším domácím závodníkem 
Radkem Kabátem. Ve vloženém 
závodě vyhrál Lukáš Krause, na 
druhém místě byl Radek Kabát. 
Lukáš Krause měl dvojnásobnou 
radost, protože jeho syn Sebastian 
vyhrál finále juniorů před dalším 

Mikulášský fechtl cup 2017
závody malých motocyklů.
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Poplatek za TKO pro občany 
s trvalým pobytem v obci na rok 2018

splatnost je do 30. 9. 2018.
Poplatek lze uhradit osobně do pokladny, poštovní složenkou nebo na účet obce.

VS: 1340
SS: číslo domu poplatníka (ve zprávě pro příjemce uveďte jméno poplatníka)
Pokud obdržíte složenku variabilní a specifický symbol opište ze složenky.
Číslo účtu Obce Břestek: 1039978/0300

1 osoba v domácnosti     500,- Kč   za rok/ na osobu 500,- Kč
2 osoby v domácnosti     980,- Kč  za rok /na osobu 490,- Kč
3 osoby -//-   1.440,- Kč  za rok /na osobu 480,- Kč
4 osoby -//-   1.880,- Kč  za rok /na osobu 470,- Kč
5 osob -//-   2.300,- Kč  za rok /na osobu 460,- Kč
6 osob -//-         2.700,- Kč  za rok /na osobu 450,- Kč
7 osob -//-         3.080,- Kč  za rok /na osobu 440,- Kč
8 osob -//-          3.440,- Kč  za rok /na osobu 430,- Kč

Chataři a chalupáři mají poplatek splatný do    31. 8. 2018.
Za chatku v zahrádkářské kolonii se platí    400,- Kč .
Za každý neobydlení objekt v obci (např. za chatu/domek)  500,- Kč.

Dle nového daňového řádu lze poplatek navýšit až na trojnásobek
pokud není uhrazen včas! 

Poplatek za psa    
Poplatek je 60,- Kč za každého psa. Splatnost je do 30. 6. 2018.
Psa je nutno přihlásit i odhlásit (v případě úhynu…!!), jinak obec změnu nezjistí a poplatek se dále předepisuje 
a vymáhá!      

Plaťte prosím poplatky včas. Šetříte peníze sobě i své obci.

Termíny svozu nebezpečného odpadu 

21. března před místním pohostinstvím  16.00 h - 16.30 h
21. března točna Chabaně    16.35 h – 17.00 h
9. května před místním pohostinstvím  17.30 h - 18.00 h
9. května točna Chabaně    18.05 h – 18.30 h
20. srpna před místním pohostinstvím  17.00 h - 17.30 h
20. srpna točna Chabaně    17.35 h – 18.00 h
4. října  před místním pohostinstvím  16.00 h - 16.30 h
4. října  točna Chabaně    16.35 h – 17.00 h
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      Harmonogram svozu odpadů v roce 2018

Čtvrtek 1x14 dní Pondělí 1x28 dní Středa 1x14 dní Pondělí 1x28 dní
leden 4 15 10- p 1

18 24 29

únor 1 12 7 - p 26
15 21

březen 1 12 7 - p 26
15 21
29

duben 12 9 4 - p 23
26 18

květen 10 7 2 - p 21
24 16

30 - p
červen 7 4 13 18

21 27 - p

červenec 5 2 11 16
19 30 25 - p

srpen 2 27 8 13
16 22 - p
30

září 13 24 5 12
27 29 - p

říjen 11 22 3 8
25 17 - p

31
listopad 8 19 14 - p 5

22 28

prosinec 6 17 12 - p 3
20 26

p - pytlový svoz plastů
* ve svátky může být harmonogram upravený

Harmonogram svozu odpadů v roce 2018
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domácím závodníkem Kryštofem 
Hnátíkem. Oba junioři si vedli na 
svůj věk skvěle a soupeřům dorůstá 
nová konkurence.
Po vyhlášení pořadí a předání cen se 
závodníci rozjeli domů a po úklidu trati 
a vybavení, se celý tým sešel symbolicky 
v moto baru Bells Hells v dědině, kde 
jsme celou akci vyhodnotili.

Sedmý ročník závodů byl zároveň 
rozloučením se starou tratí a záze-
mím na statku. Další závody chceme 
pořádat pod sjezdovkou v Břestku, 
kde jsou lepší podmínky pro všechny 
zúčastněné. Celý tým věří, že nás 
obec v aktivitách podpoří a tradice 
podzimních závodů bude pokračovat 
i na novém místě.

Fechtl team Břestek chce tímto 
poděkovat všem lidem, kteří ve svém 
volném čase podporují spolek a šíří 
dobré jméno naší obce. Děkujeme 
a na viděnou na dalším závodu v příš-
tím roce 2018.

Štěpán Prochovník, 
místopředseda spolku

Na podzim 2015 vyběhli po 
dvou letech na místní hřiště 
hráči SFK. Jednalo se o nově 

založený tým žáků. Který ve své premi-
érové sezoně uhrál krásné druhé místo. 
Družstvo se zúčastnilo i Žákovského 
poháru, kde po výhrách s Jalubím, 
Nedakonicemi, O. N. Vsí postoupilo do 
finále, kde podlehlo suverénu žákov-
ských soutěží okresu Prakšicím.
Pro sezonu 2016/2017 se žákovské 
družstvo Břestku spojilo s vrstevníky 
z Nedakonic a utvořil se sdružený 
tým SFK Břestek. Jelikož hráčů byl 
dostatek, tak se přihlásily soutěže 
Okresní přebor žáků a Okresní soutěž 
žáků M, což je fotbal na polovinu 
hřiště, kde hraje 7 hráčů + brankář. 
Dále žáci hráli Okresní pohár. Trené-
ry byli Jiří Chramcov a Milan Surový. 
Okresní soutěž žáků M:
V tomto týmu nastupovali hráči 
především ročníku 2005 doplnění 
o starší hráče. Cílem tohoto druž-
stva nebylo vyhrávat, ale vytvořit 

přechod z kategorie přípravka do 
kategorie žáků. Jednalo se o tým 
s nejmenším věkovým průměrem 
v soutěži. I přes tento „handicap“ tým 
skončil ve středu tabulky, což nebylo 
až tak důležité, jako to, že se hráči 
naučili některé věci, které nemohli 
v předchozí kategorii získat, sehráli 
se jako tým a většinou předváděli 
hru, která se od nich požadovala. Za 
jakéhokoliv výsledku a s jakýmkoliv 
soupeřem hrát s míčem, neodkopávat 
ho zbytečně a snažit se situace vyřešit 
fotbalově.
Okresní přebor žáků:
Od této soutěže jsme očekávali 
konfrontaci našich hráčů s velkým 
hřištěm. Naši hráči, vyjma čtyř 
pohárových zápasů v minulé sezoně, 
hrávali pouze na malé hřiště a tak se 
nevědělo, co očekávat.
Prvním soupeřem byl tým Mistřic, 
který jsme porazili 4:0, ve druhém 
kole jsme hráli v Osvětimanech a tady 
se projevila velikost hrací plochy, kdy 

jsme nevěděli jak se po hřišti pohy-
bovat – prohra 5:3. Následovala šňůra 
6 vítězných zápasů Šumice, Bánov, 
Babice, Napajedla B, Bánov, Újezdec. 
Následovala domácí prohra s Nivnicí 
1:4, a po sérii 3 remíz jsme podzim 
zakončili výhrou nad Velehradem. 
V tabulce po polovině soutěže jsme 
skončili na 5. místě a s umístěním 
panovala spokojenost. V jarní části 
družstvo neprohrálo jediný zápas 
a v konečné tabulce poskočilo na 
celkové 2. místo.
Okresní pohár žáků:
I v tomto roce jsme přihlásili druž-
stvo do Poháru žáků. Jelikož u mlá-
dežnických týmů se výkonnost mění 
sezonu od sezony, nedávali jsme si 
pro tuto soutěž žádný cíl. 
Postupně jsme vyřadili O. N. Ves 
a Osvětimany  a ve finále 27. 5. 2017 
na Stadionu M. Valenty v Uh. Hradiš-
ti jsme se o vítězství utkali s celkem 
Hradčovic. I z tohoto souboje jsme 
vyšli vítězně.

Sezona 2017/2018
Svou trenérskou dráhu po skon-
čení uplynulého ročníku přerušil 
z pracovních důvodů Milan Surový.  
A připravili jsme další velkou změnu. 
Přihlásilo se družstvo dorostu. Nadále 
pokračuje spolupráce s TJ Nedako-
nice. Žáci hrají Okresní soutěž M na 
polovinu hřiště a to hlavně z důvodu, 
že hráči ročníku 2003, kteří by mohli 

ještě za žáky nastupovat, hrají za 
družstvo dorostu, které hraje Okresní 
přebor. A i z tohoto důvodu máme 
opět jedna z nejmladších družstev 
v soutěžích. 
Žáci pod vedením Jirky Chramcova 
po podzimní části soutěže vedou 
tabulku. V podzimní části jim pomá-
hali hráči ročníku 2003, kteří jinak 
nastupovali za dorost. V jarní části 

bychom chtěli odehrát utkání bez této 
„pomoci“, bez ohledu na konečné 
postavení v tabulce. Naším cílem 
je nadále zapojovat mladé hráče, 
zlepšovat hru jednotlivců s míčem 
a předvádět kombinační fotbal.
Dorost pod vedením Marka Otrusiny 
po podzimu obsadil 5. místo. Škoda 
posledního zápasu s Hradčovicemi, 
který hráči nezvládli psychicky, 

SFK Břestek – kopaná

SFK Břestek – vítěz Poháru žáků 2016/2017.
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k zápasu nastupovali předem poražení 
a výhra by je posunula na 3. místo 
v tabulce. Přesto panuje s většinou vý-
sledků spokojenost a to i přes prohry.
Po skončení podzimní části jsme 
se rozloučili s Jirkou Chramcovem, 
který vyslyšel volání Kunovic a jde 
trénovat družstvo dorostu v krajském 

přeboru. Tímto bychom mu chtěli 
poděkovat za roky strávené nejen 
v SFK Břestek, ale i za předchozí roky, 
protože s některými hráči strávil 8 let.
V zimní přípravě se žáci zúčastní 
několika turnajů a dorost bude mít 
soustředění na Sokolovně Roštín. 
Tímto bychom rádi poděkovali 

sponzorům a příznivcům, kteří nás 
podpořili finančně či materiálně 
– Obec Břestek, Kovovýroba Hoff-
mann, UHPRINT – reklamní agentu-
ra, Nadace SYNOT, DH-servis Dušan 
Melichárek, LEDka s.r.o. a dalším.

Zdeněk Martinák

Je tomu již 12 let, co byl „zno-
vuobnoven“ Sbor pro občanské 
záležitosti. Tento spolek má na 

starosti krásnou práci. Patří do něj 
hlavně společenské události jako 
vítání nově narozených občánků 
naší vesnice, konání slavnost-
ních obřadů: zlaté, stříbrné či 
diamantové svatby a v neposlední 
řadě navštěvování občanů naší 
vesnice při jejich životním jubileu 

(70,75,80,85,90,95 let). Vždy se 
jedná o moc příjemné setkání 
s občany, kteří se těší na návštěvu 
našich členek sboru. Společně 
strávené chvíle prožijeme ve 
vzpomínání na prožité příjemné, 
i ty méně zajímavé momenty 
v uplynulém životě. Ze setkání 
mnohokrát odcházíme obohaceny 
o krásné historky z dřívějšího 
života našich občanů. A troufám si 

říct, že občané jsou rádi za každý 
zájem a každé rozptýlení v jejich 
životě. Proto doufám, že takových 
setkání bude stále dost a pokud 
by činnost našeho Sboru potěšila 
alespoň polovinu občanů, tak má 
smysl. A proto děkuji p. Sylvě 
Hnátíkové, p. Jarmile Ryškové, p. 
Marii Zimčíkové a p. Věrce Churé 
za to, že můžeme i nadále fungovat 
pro radost všech občanů.

Víte o tom že se na Břestku 
aktivně hraje ping-pong ? 

Aktuálně hraje Břestek okresní 
soutěž 1. třídy a 4. třídy, kde má své 
družstva.

Pokud máte zájem si zahrát trénovat 
nebo se jen přijít podívat. Hrajeme 
a trénujeme ve sportovní hale v 
Břestku, kde nám obec vytvořila pří-
znivé podmínky a zázemí. Tréninky 
bývají každou středu od 18:30.

Můžete přivést i své děti. Rádi vás 
uvítáme. Bližší informace a kontakty 
najdete na stránkách klubu brestek.
pinec.net

Michal Janík

Přehled nově 
narozených občánků:

Andreas Michael Procházka
Zora Uhlířová
Ema Lůčná
Tomáš Raška

Přehled jubilantů v roce 2017:

70 let – Karla Kotková
 Josef Grebeníček
 Blažena Mrkvová
 František Štulírek
 Josef Jurča
 Jiří Křemeček
 Eva Pítrová
 Ludmila Jurčová
 Jenka Tománková
 Marie Krušinová
 Františka Šiková
 Marie Pelikánová  
 
75 let – Josefa Březinová
 Anežka Marková
 František Hurdes 

80 let – Vladimír Schneider
 Františka Grebeňová
 Františka Chromková
 Františka Hrdinová
   
85 let – Ludmila Šefránková
 Miloslav Stýskal
 Marie Dohodilová 
 
90 let – Františka Kořínková
    
Všem oslavencům ještě jednou 
gratulujeme.

Za Sbor pro občanské záležitosti 
Andrea Blahová.

Sbor pro občanské záležitosti

Stolní tenis Břestek
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Spolek pro udržení tradic

Stejně jako v předchozích letech, tak 
i v loňském jsme se vypravili na 
pouť do naší spřátelené slovenské 

obce Selec. Průběh pouti je vždy stejný, 
jen se může drobně lišit v závislosti na 
počasí a jiných smutnějších okolnostech. 
Poutníkům v Selci byl dopřán krásný 

slunečný, i když ne moc radostný den. 
Po mši svaté, v promluvách pánů 
starostů ke všem poutníkům, nechyběla 
vzpomínka na právě zesnulého pana 
Žovijce. Ve vzpomínkovém duchu se 
neslo i následné občerstvení v kulturním 
domě. Muzikanti nechali tentokrát 

nástroje doma a krásným uctěním 
památky pana Žovijce bylo ticho, které 
panovalo po celou dobu pohoštění, i 
po něm. Před odjezdem domů autobus 
přistavil i u hřbitova a společnou mod-
litbou jme dali poslední sbohem jedné z 
nejvýznamnějších osobností Selce.

Pouť Selec
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V neděli 17.9. 2017 se uskutečnila 
již sedmá tradiční pouť k úctě 
Panně Marii Sedmibole- stné, 

patronky naší obce. 
Číslo 7 je v biblických obrazech a biblic-
ké symbolice číslem, vyjadřující plnost, 
naplnění. A tak se letos sešla sedmička, 
označující ročník novodobé tradice 
poutí, se sedmičkou, vyjadřující sedm 
bolestí Blahoslavené Panny Marie.  
O naplnění sedmi bolestí v životě Panny 
Marie mně nepřísluší se zde rozepisovat, 
jsou pokaždé připomenuty v programu 
pouti, který je rozdáván účastníkům. 
A především o nich měl krásné kázání 
náš buchlovický p. farář P. Rudolf Chme-
lař při slavnostní poutní mši sv., při které 
také společně s P. Jozefem Petrekem 
farářem ze Selce, prosili za dlouholetého 
folkloristu, muzikanta a zakladatele 
souboru Selčan a našeho nejmilejšího 
poutníka, strýčka Františka Žovince, 
zesnulého krátce před poutí.
My se můžeme každý zamyslet, jaké 
naplnění pro nás znamená a co pro 
nás představuje tato naše každoroční 
slavnost.  Může to být naplnění a vý-
znam duchovní-poděkování Panně 
Marii za všechny dary, kterých se nám 

dostalo a vyprošení ochrany, zdraví, 
pomoci a dalších milostí, pro příští čas; 
může tím významem být pokračování 
a udržování znovuobnovené dřívější 
tradice; může pro nás znamenat hezkou 
kulturně-folklorní akci; může jít rovněž 
o pěknou příležitost k setkání se sousedy 
a také přáteli ze slovenského Selce. Může 
být někdo, kdo jen využije možnosti 
k zábavě a pohoštění zdarma; někomu 
může také být břestecká pouť zcela 
lhostejná – představuje tedy naplnění 
neutrální; a konečně může dojít i k napl-
nění negativnímu v podobě nesouhlasu 
s pořádáním poutě a nevrlé nálady kvůli 
rušení nedělního (sobotního) klidu. 
Když sečteme všechny vyjmenované 
možnosti, dostaneme se k další sedmič-
ce; a určitě si všichni přejeme, aby pro 
každého platily první čtyři možnosti 
a pro žádného ty zbývající tři.
Pouť se letos konala zcela netradičně 
bez průvodu a mše svatá se sloužila 
přímo na sportovní hale. Bylo to velmi 
racionální a pragmatické rozhodnutí 
pořadatelů a vzhledem k nepřízni počasí 
určitě praktické a jediné možné řešení. 
Přece však jen, třebaže podstata boho-
služby zůstává zachována, byla duchovní 

atmosféra narušena prostředím, které 
je automaticky spojeno se zábavou a ve-
selím nebo sportem. O to více, jestliže 
leckteří přítomní již během bohoslužby 
neodolali lákavému občerstvení, dopře-
du připravenému pro následnou taneční 
zábavu s dechovou hudbou Buchlovjané 
a břesteckou cimbálovou muzikou. 
Tímto byla mše sv. skutečně „zvláštní“ 
a neušlo to ani seleckému panu faráři, 
který na tuto skutečnost poukazoval.

Letošní pouť tedy byla ve znamení 
několika sedmiček. Kromě těch dvou, 
o kterých jsem se rozepsal již v úvodu, 
také dalších dvou v datu konání: 
17.9.2017. Sedmička je pro řadu lidí 
spíše než biblickou symbolikou plnosti, 
symbolem štěstí. Ale není vlastně plnost 
(čehokoliv dobrého) štěstím? A tak přej-
me naší poutí do příštích let především 
příznivější počasí, početnější zástupy 
mladých v kroji, pro které má být účast 
na pouti stejnou poctou, jako jsou hody, 
hojný zájem a účast nás, místních pout-
níků, aby jednou nepřevážili poutníci 
ze Slovenska, a hodně vytrvalosti všem, 
kdo se každým rokem podílejí na přípra-
vách a organizaci pouti. Plno štěstí.

Břestecká pouť ve znamení sedmiček
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I v loňském roce se Slováckých 
slavností vína a otevřených pa-
mátek zúčastnila početná skupina 

krojovaných spoluobčanů z naší 
obce. Přesto, že naše obec v regionu 

patří k těm menším, rozhodně jsme 
se neztratili ve velmi hojném počtu 
účastníků slavnostního průvodu. Již 
zmiňovaný průvod tradičně startoval 
ve Vinohradské ulici a končil na 

Masarykově náměstí. Po celou dobu 
jeho trvání nám do kroku a ke zpěvu 
hrál na harmoniku Martin Kučík. 
Všem zúčastněným patří dík za 
krásnou reprezentaci obce.

Slavnosti vína
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