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Pokládka mlatové plochy a altánek

V polovině minulého roku 
prošla rekonstrukcí mla-
tová plocha a altánek na 

prostranství u zvonice. Mohlo se 
tak stát proto, že skončila udrži-
telnost projektu, díky němuž bylo 
celé prostranství revitalizováno. 
V původní mlatové ploše se vysky-
tovaly velmi hrubé frakce kamenů, 
které se vydrolovaly a stávaly se 
nejen nepraktickými, ale hlavně 

nebezpečnými překážkami. Tomu-
to bylo při opravě zabráněno a již 
nic takového nehrozí. Nové stře-
chy a nátěru se dočkal i altánek, 
kterému se díky těmto nezbytným 
opravám podstatně prodlouží 
životnost. Výměnu mlatové plochy 
prováděla firma SVS Corect Bílo-
vice za celkovou cenu 400000 Kč. 
Renovaci altánku provedl Richard 
Martinák za celkovou cenu 80000 

včetně nátěrů, které provedl Zde-
něk Tománek ml. 

Výměna mlatové plochy byla do-
končena ještě před poutí ke kapličce, 
a proto někteří z nás mohli nový 
taneční parket při poutní veselici 
vyzkoušet. Až skončí pandemická 
situace, bude opět sloužit celé pro-
stranství ke společnému setkávání 
lidí. Snad se brzy dočkáme!

OHLÉDNUTÍ
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Zvonění

Do opravené zvonice se 
v prosinci minulého roku 
vrátil vyčištěný zvon. Nově 

se o jeho odbíjení bude starat elek-
tromagnetický motor. Pro instalaci 
této techniky byla oslovena firma 
Impuls-B s.r.o. Ostrava za částku 
82.207 Kč. Zvonit se bude tak, jako 
bývalo zvykem v pravé poledne a ve-

čerka v 19:00. Ke zvážení je zde také 
možnost ranního zvonění, jelikož 
zvonění bude spouštěno automaticky. 
Při úmrtí bude zvonění zapnuto 
ručně, a to v delším časovém úseku, 
než bude obvyklé. 

Drobným, ale o to závažnějším 
problémem zůstává přivedení 

elektrického proudu do zvonice. Na 
Blízkém sloupu elektrického napětí 
je již nainstalována přípojková 
skříň. V současné době se čeká na 
vypracování projektu pro přívod 
elektřiny do zvonice. Jakmile se tak 
stane, již nic nebude bránit tomu, 
aby zvon v naší obci opět pravidelně 
zvonil.

PŘEHLED JUBILANTŮ ZA ROK 2020
V loňském roce se významného 
životního jubilea dožiti tito naši 
spoluobčané. Velmi jim gratulujeme 
a přejeme především pevné zdraví!

70 let – Kovářík Jiří
 Gerža Jan
 Kedroníčková Anna
 Váverková Jaroslava
 Patka Jan
 Hejda Antonín
 Kovaříková Blanka

75 let – Surová Eva
 Maňková Anežka
 Lukaštíková Eleonora
 Vávra Stanislav

 Štulírová Marie
 Kedroňová Marie
 Churá Věra

80 let – Jurčová Zdeňka
 Kutálková Květoslava
 Přikrylová Anna
 Dvouletá Anna
 Ondrušková Marie
 Juhásová Eliška
 Zimčíková Marie

85 let – Hanáková Alena 
 Skalníková Františka 
 Hrdina Jaroslav 
 Ondrušek Ladislav 
 Kučík Vladimír 
 Zimčík Jan

90 let – Machorková Božena
 Juříková Františka

NAROZENÉ DĚTI 2020:

Jáchymková Marie 
Brázdilová Natálie 
Lamošová Melissa 
Lučný Vojtěch 
Papík Elián 
Buchtík Filip 
Trnčáková Stela

Za Sbor pro občanské záležitosti  
Andrea Blahová.
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OPUSTILI NÁS:

Andrýsková Františka, která v roce 
2019 oslavila 100 narozeniny 

Janík Vít  
Jurčová Zdeňka  
Luža Josef  
Machorková Božena  

Navrátilová Marta  
Pernička Vladislav  
Řepňáková Jarmila  
Vinklárková Hana

OBEC INFORMUJE OBČANY

Investiční akce

Chodník k baloncentru

Jednou z nejdůležitějších investič-
ních akcí, jakou bude i lávka přes 
potok, je chodník k baloncentru.

Díky tomuto chodníku se již konečně 
chodci dostanou mimo vozovku 
v jednom pro ně z nejnebezpečnějších 
úseků, který v obci máme. Chodník 
nebude osvětlen, ale bude na něj 

dopadat světlo z lamp, které se nachází 
na druhé straně vozovky. Tím, že bude 
vybudován až za odtokovým žlabem 
bude opravdu velmi bezpečný, přede-
vším pro rodiny s dětmi.

Do výběrového řízení na realizaci 
chodníku, které proběhlo 8.3.2021, 
se zapojily 4 firmy, přičemž nejnižší 

cenovou nabídku podala firma 
SVS-Corect spol. s r.o. Bílovice a tím 
zakázku vyhrála. Celková cena je 
976.546,- Kč včetně DPH.

Datum dokončení díla je smlouvou sta-
noveno do 4 měsíců od zahájení. Termín 
zahájení stavby ještě není jasně dán, ale 
během léta by již měl být chodník hotov.

Kompostéry

V roce 2020 se naše obec za-
pojila do projektu Východní 
Moravy. Díky jeho úspěšnosti 

získáme v letošním roce dalších 50 ks 
kompostérů a výkonnější štěpkovač. 

Žádost zpracovávala RRAVM (Regi-
onální rozvojová agentura Východní 
Moravy). Ovšem termín dodání 
kompostérů ještě není daný. Měly 
by ovšem být k dispozici do konce 

roku. Přednost pro vyzvednutí budou 
mít ty domácnosti, kterým ještě 
kompostér nebyl předán. Informace 
o termínu vyzvedávání budou dány 
na vědomí všemi obvyklými způsoby.

Lávka v centru obce

Další investicí, která je zařazena 
do plánu investic pro letošní 
rok, je lávka přes Zlechov-

ský potok v centru obce. Řešení 
je navrhnuto velmi podobně jako 

v sousední obci Tupesy a to tak, že ke 
stávající mostní konstrukci přibude 
dřevěná lávka pro pěší. Tímto řešením 
se velkou měrou zvýší bezpečnost 
chodců. Stavební povolení je již 

vydáno a starosta, RNDr. Jindřich 
Krušina, jedná o možnosti dotace 
z MAS Buchlov. I kdyby dotace nebyla 
úspěšná, chceme udělat vše pro to, aby 
lávka byla dokončena v letošním roce. 
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Lokální Biocentrum

Biocentrum je biotop nebo 
soubor biotopů v krajině, 
který svým stavem a velikostí 

umožňuje trvalou existenci přiroze-
ného či pozměněného, avšak přírodě 
blízkého ekosystému. Jinými slovy, je 
to geograficky vymezená oblast, která 
vhodným stavem přírodních podmí-
nek umožňuje existenci přirozených, 

v podstatě původních, živočišných 
a rostlinných společenstev.

Obec byla úspěšná s žádostí o dotaci 
na biocentrum, které se nachází nad 
fotbalovým hřištěm. Úpravou tohoto 
prostoru by se měla změnit Biodi-
verzita, tedy biologická rozmanitost. 
To znamená variabilitu všech žijících 

organismů. Biodiverzitu můžeme 
popsat také jako rozmanitost života 
ve všech jeho formách, úrovních 
a kombinacích.

Tomu všemu by měla pomoci 
následující opatření: odstranění 
nežádoucích dřevin, výsadba nových, 
vybudování tůní a další.

Rekonstrukce bývalé školy na Chabaních

DV loňském roce byly zahá-
jeny práce v bývalé škole na 
Chabaních, která se díky nim 

promění v bytový dům. Vzniká zde 7 
sociálních bytů. Ke každému bytu bude 
náležet sklepní kóje a parkovací místo 
pro jeden automobil. 

Z celého objektu zůstaly více méně 
jen obvodové zdi. Střecha dostala 
novou krytinu a stavba bude zateple-
na. O vytápění se bude starat tepelné 
čerpadlo.

Při samotném zahájením stavby se 
objevily nečekané problémy. Prvním 
problémem byla (kupodivu) vysoká 
hladina spodních vod v suterénu. 
Urychleně se podařilo zajistit hydroge-
ologa Ing. Sedláčka z Holešova, který 
vypracoval hydrogeologický posudek. 
Jako nejvhodnější řešení navrhl odvod-
nění pozemku po spádu terénu mimo 
oblast budovy a v posudku je popsán 
způsob odvodnění. Dalším problémem 
je způsob nakládání s odpadními 
vodami v objektu. Projektant navrhl 

umístění 25 m3 jímky na vyvážení. To 
by ovšem pro nájemníky sociálních bytů 
znamenalo větší finanční zátěž. Proto, se 
souhlasem zastupitelstva obce, se připra-
vovala projektová dokumentace, která 
jímku na vyvážení nahradí domovní 
ČOV a vyčištěné splaškové vody budou 
kanalizací podél místní komunikace 
odváděny do recipientu Chabaňského 
potoka. Tento způsob umožní napojení 
i dalších nemovitostí v dané lokalitě a jde 
ho v případě souhlasu vlastníků pozem-
ků rozšířit až pro lokalitu kolem sekvoje. 
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Obec Břestek hledá v rámci projektu 
Sociální byty v obci Břestek nájemníky 

Podmínkami je: 

1. Zájemci nemají uzavřenou jinou 
nájemní smlouvu, nemají ve vlast-
nictví ani spoluvlastnictví bytový 
dům, rodinný dům, byt, dům pro 
rekreační nebo jiné ubytovací 
účely, který lze využít k trvalému 
bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb.

2. Zájemci spadají do jedné z cílo-
vých skupin: 

• osoby bez přístřeší po vystěhování 
z bytu, 

• osoby před opuštěním zdravotnic-
kého zařízení, 

• osoby po opuštění dětské instituce 
či pěstounské péče, 

• muži a ženy v seniorském věku 
(max 50 % osob v domácnosti při 
uzavření první nájemní smlouvy 
mohou mít osoby v domácnosti 
více než 65 let)

• osoby přechodně bydlící u příbuz-

ných nebo přátel (nemají jinou 
možnost bydlení), 

• osoby v podnájmu (nemají jinou 
možnost bydlení), 

• osoby bydlící v bytě bez právního 
důvodu, 

• osoby, které dostaly výpověď 
z nájemního bytu, 

• osoby ohrožené domácím násilím 
– policejně zaznamenané případy 
– oběti, 

• osoby žijící v přelidněných bytech.
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3. Domácnost pobírá maximálně 
následující příjmy v posledních 
12 měsících:

• Jednotlivec – 20 400 Kč čistého
• Dvě osoby – 27 200 Kč čistého
• Tři osoby – 30 600 Kč čistého
• Čtyři osoby – 34 000 Kč čistého 

Tyto skutečnosti budou ze strany zá-
jemců potvrzeny prohlášením o všech 
příjmech a vlastnictví, a prohlášením 
o cílové skupině. 

Sociální byty se nachází v budově 
bývalé školy č.p. 186 na Chabaních. 
Rekonstrukce bývalé školy na sociální 
byty by měla být dokončena 30.dubna 
2021. K dispozici je 7 bytových jed-
notek. V přízemí se nachází 4 jedno-
bytové jednotky vhodné zejména pro 
samoživitele/samoživitelky s dětmi. 

Podlahové plochy bytů 1 – 4 : 30,35 
m2, 37,92 m2, 31,85 m2 a 40,54 m2. 
V I. nadzemním podlaží se nachází 
3 bytové jednotky (dva dvoupoko-
jové byty a jeden třípokojový), které 
mohou sloužit jako startovací byty pro 
mladé rodiny s dětmi, které splňují 
kritérium sociální potřebnosti podle 
bodu 3 této výzvy. Podlahové plocha 
třípokojového bytů 5 je 71,35 m2, 
dvoupokojových bytů 6 – 7:  60,07 
m2 a 66,11 m2. Ke každému bytu 
patří skladový box v přízemí budovy 
o výměře minimálně 3 m2, skladové 
prostory a kolárka v suterénu budovy. 
Pro parkování nájemníků je zajištěno 
stání pro osm automobilů, jedno 
z nich je pro ZTV osoby.

Protože jde o sociální byty bude vybí-
rán regulovaný nájem, který v současné 
době činí 61,10 Kč/m2 měsíčně + 

záloha za energie a služby spojené s uží-
váním bytu. O výběru nájemníků bude 
rozhodovat zastupitelstvo obce Břestek. 
Nájemní smlouva bude s nájemníky 
uzavírána na dva roky s tím, že smlouva 
může být prodloužena. 

Termín dokončení stavby:  
30. dubna 2021

Termín kolaudace stavby:  
30. června 2021

Předpoklad zahájení pronájmu: 
1.července 2021

Termín podání žádostí o poskytnutí 
sociálního bydlení: do 31.května 2021  

Termíny prohlídky (den otevřených 
dveří): 12. května 2021 v 16:00, 19.květ-
na 2021 v 16:00.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení z  veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Břestek konaného 
dne 27.1.2020

Usnesení č. 2/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvalujemimořádně nad rámec 
přijatých Pravidel pro poskytování 

dotací a finančních darů z rozpočtu 
obce Břestek, poskytnutí finančního 
daru ve výši 400.000,-- Kč Obci Tupesy, 

Odpady

V minulém roce proběhlo 
výběrové řízení na firmu 
provádějící svoz odpadů. 

Vítězem se stala OTR a.s., což pro 
naši obec neznamená žádnou změnu. 
Něco se ale opravdu změní. 

Plastový odpad bude z kontejnerů 
svážen každý týden a 1x za 14 dní 
bude svoz plastů ve žlutých pytlích.

Papír bude vyvážen 1x za 14 dnů z kon-
tejnerů a nově bude probíhat i pytlový 

svoz papíru. Na obecním úřadě jsou již 
nyní k vyzvednutí bílé pytle, které budou 
sloužit k tomuto účelu. Tento svoz bude 
rovněž prováděn 1x za 14 dnů.

U bioodpadu se nic nemění a bude 
vyvážen i nadále 1x za 14 dnů.

Stejně tak se nic nemění u skla, to 
bude vyváženo 1x za 28 dnů.

V tabulce harmonogramu svozu 
odpadů jsou již tyto změny zahrnuty.

Prosíme spoluobčany, aby před 
vhozem plastového, nebo papí-
rového odpadu do kontejneru, či 
pytle, jeho objem co možná neje-
fektivněji zmenšili (sešlapáním). 
Uvolní se tak prostor pro další, 
kteří přinesou odpad ke kontejneru 
a nebudou se již tvořit skládky 
mimo kontejnery. Pokud můžete, 
využijte možnost pytlového svozu 
plastu i papíru, zvýší se tak pořá-
dek v naší obci!
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na dovybavení budovy základní školy 
v Tupesích vhodnými technologiemi 
a nábytkem. 

Usnesení č. 6/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje poskytnutí finančního 
daru ve výši 1 tis. Kč z rozpočtu obce 
na rok 2020 na činnost Svazu tělesně 
postižených v ČR, z.s., místní organiza-
ce Staré Město, Velehradská 1391, 686 
03 Staré Město.

Usnesení č. 7/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje poskytnutí účelové 
finanční dotace ve výši 10 tis. Kč z roz-
počtu obce na rok 2020 na částečnou 
úhradu nákladů na dechovou hudbu 
Zdounečanka na Vinařském plese.

Usnesení z  veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Břestek konaného 

dne 25.5.2020

Usnesení č. 11/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje zlepšený výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace 
Mateřská škola Břestek za rok 2019 ve 
výši 69.516,70 Kč a v souladu s usta-
novením §§ 28 až 33 včetně zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, a v souladu 
s ustanoveními § 137 školského zákona 
schvaluje převod výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Břestek za rok 2019 ve výši 50.000 Kč do 
fondu odměn a ve výši 19.516,70 Kč do 
rezervního fondu.

Usnesení č. 20/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje účelovou finanční 
dotaci ve výši 15.000,-- Kč z rozpočtu 
obce na rok 2020 pro Kynologický 
klub Břestek, z.s., na pořízení cvičební 
pomůcky pro výcvik psů, tzv. áčka. 
V souladu s přijatými Pravidly pro 
poskytování dotací a darů z rozpočtu 
obce Břestek zastupitelstvo obce Břestek 
zplnomocňuje starostu obce k uzavření 
veřejnoprávní smlouvy.

 Usnesení č. 21/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje účelovou finanční 
dotaci ve výši 10.000,-- Kč z rozpočtu 
obce na rok 2020 pro Sociální služby 

Uherské Hradiště, p.o., Domov pro 
seniory Buchlovice, na zakoupení 
aktivačních pomůcek (rotopedy, chodící 
pásy, cyklo-trenažery apod.). V souladu 
s přijatými Pravidly pro poskytování 
dotací a darů z rozpočtu obce Břestek 
zastupitelstvo obce Břestek zplnomoc-
ňuje starostu obce k uzavření veřejno-
právní smlouvy.

 Usnesení č. 22/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje poskytnutí finančního 
daru z rozpočtu obce na rok 2020 ve 
výši 1.000 Kč na činnost Centra pro 
zdravotně postižené Zlínského kraje.

Usnesení č. 23/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje poskytnutí finančního 
daru z rozpočtu obce na rok 2020 
ve výši 2.000 Kč na činnost Českého 
svazu včelařů, z.s., základní organizace 
Buchlovice.

Usnesení č. 24/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje poskytnutí finančního 
daru z rozpočtu obce na rok 2020 ve 
výši 1.000 Kč na činnost ZO ČSOP 
Buchlovice.

Usnesení č. 25/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje poskytnutí finančního 
daru ve výši 1.000,-- Kč z rozpočtu obce 
na rok 2020 pro Linku bezpečí.

Usnesení č. 27/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje zadání vypracování 
zastavovací studie v návrhové ploše 
pro bydlení v nezastavěné části obce 
mezi Břestkem a Tupesy podél silnice 
III/4222.

Usnesení č. 29/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje kompletní obnovu 
střešní krytiny na budově č.p. 186 
krytinou STODO s engobou za cenu 
357.811,-- Kč s DPH a ukládá starostovi 
obce uzavřít se zhotovitelem vhodný 
dodatek ke smlouvě o dílo na tyto 
vícepráce.

Usnesení č. 30/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje změnu techno-
logie stavby sociálních bytů v budově 
č.p. 186 spočívající v nahrazení jímky 

na vyvážení odpadních vod domovní 
čistírnou odpadních vod a v odvádění 
vyčištěných vod kanalizací do recipientu 
Chabaňského potoka.

Usnesení č. 39/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek ukládá starostovi obce dořešit 
bezúplatný převod Mariánské stezky 
na katastru obce Břestek z vlastnictví 
Městyse Buchlovice do vlastnictví Obce 
Břestek.

Usnesení č. 40/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje zřízení samostatné vo-
dovodní přípojky pro budovu sportovní 
haly v Břestku.

Usnesení č. 41/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje bezúplatné nabytí řád-
ně zkolaudovaného veřejného osvětlení 
v bývalém areálu zemědělského druž-
stva a vybudovaného podle projektové 
dokumentace pana Zdeňka Hasoně 
z vlastnictví manželů Prochovníkových 
do vlastnictví obce s tím, že obec uhradí 
náklady na pořízení světelných bodů 
včetně montáže.

Usnesení z  veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Břestek konaného 

dne 3.8.2020

Usnesení č. 47/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje prodej nebytových 
prostor v II. nadzemním podlaží budo-
vy č.p. 300 v k.ú. Břestek o rozloze cca 
38 m2, a to v jihovýchodní části budovy, 
za celkovou kupní cenu 300.000,- Kč, 
panu Richardu Martinákovi.

Usnesení č. 51/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje prominutí 4 měsíč-
ních nájmů z pronájmu pohostinství 
v objektu sportovní haly v Břestku č.e. 
509 v souvislosti s vyhlášením nou-
zového stavu způsobeného výskytem 
koronaviru SARS Covid – 2 v České 
republice. Uhrazené a prominuté 
úhrady nájemného budou započteny do 
ročního vyúčtování nájmu a nákladu za 
služby souvisejících s nájmem.

Usnesení č. 52/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek bere na vědomí informaci 
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o ukončení administrace žádosti o do-
taci na stavbu chodníku k baloncentru 
prostřednictvím MAS Buchlov.

Usnesení č. 56/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje zařazení území obce 
Břestek do územní působnosti MAS 
Buchlov na programové období 2021 – 
2027.

Usnesení č. 57/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek bere na vědomí informaci 
starosty o stavu a přípravě investičních 
akcí obce Břestek v oblasti dopravní 
infrastruktury.

Usnesení č. 58/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje vypracování 
projektové dokumentace na opravu 
místní komunikace č. 3c Pod Bílé Bůdy 
firmou VHK Zlín, projekční kancelář, 
se sídlem Nám. T. G. Masaryka 1281, 
760 01 Zlín, zodpovědný projektant 
Ing. Pavel Onderka a pověřuje starostu 
k jednání o termínech a ceně projektové 
dokumentace.

 Usnesení č. 59/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek pověřuje starostu obce 
k jednání s Ředitelstvím silnic Zlín-
ského kraje o realizaci opravy silnice 
III/4223 v úseku od Baloncentra na 
točnu Chabaně a dále ukládá starostovi 
obce v letech 2020 - 2021 projednat 
s ŘSZK možnost převzetí úseku silnice 
III/4223 od točny Chabaně po školu na 
Chabaních do správy a majetku obce, 
učinit kroky k přeřazení krajské silnice 
do kategorie místní komunikace, zajistit 
a zaplatit hydrogeologický posudek 
podloží v úseku chabaňského kopce, na 
jehož základě by byl stanoven správný 
postup opravy silnice.

Usnesení č. 60/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje realizaci elektrického 
pohonu zvonu v místní zvonici firmou 
IMPULS-B, s.r.o., za cenu do 85 tis. Kč 
včetně DPH. Dále zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu k uzavření smlouvy 
o dílo.

Usnesení č. 61/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje rekonstrukci mlatové 

plochy na veřejném prostranství u zvo-
nice firmou SVS-CORRECT, za cenu do 
400 tis. Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 62/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje realizaci opravy altánu 
na veřejném prostranství u zvonice. 
Opravu provede jako OSVČ Ing. 
Richard Martinák, za cenu do 80 tis. Kč 
včetně DPH. 

Usnesení č. 63/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje účelovou finanční 
dotaci ve výši 10.000,-- Kč z rozpočtu 
obce na rok 2020 pro Myslivecké sdru-
žení Tupesy, z.s., na nákup krmiva a na 
rekonstrukci myslivecké chaty spolku. 

Usnesení č. 65/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje zapojení obce Břestek 
do letošního 17. ročníku akce Břestecký 
pinkl formou partnerství se Spolkem 
pro udržení tradic,  jako hlavním pořa-
datelem festivalu, s tím, že obec uhradí 
ozvučení festivalu ve výši 8.000,-- Kč. 

Usnesení č. 66/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje odkoupení pozemků 
v nezastavěné části mezi obcemi Břestek 
a Tupesy, která zasahuje do územním 
plánem specifikované rozvojové plochy 
pro bydlení označené BI 122, za cenu 
300 Kč/m2 s tím, že obec uhradí veškeré 
náklady s prodejem pozemků spojené, 
včetně úhrady správního poplatku za 
ověření podpisu prodávajících.

Usnesení č. 67/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje vypracování 
zastavovací studie pro základní tech-
nickou vybavenost rozvojové lokality 
pro bydlení podél silnice III/4222 
v nezastavěné části obce mezi Břestkem 
a Tupesy firmou Ateliér König za cenu 
do 60. 000,- Kč včetně DPH s termínem 
odevzdání do 30.9.2020. 

Usnesení č. 70/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek v rámci propagace obce 
schvaluje nákup až tří map obce Břestek 
za cenu 25 tis. Kč, resp. za 19 tis. Kč za 
druhou a každou další mapu a nákup 
videa obce z dopravního letadla za cenu 
11 tis. Kč od p. Miroslava Kamrly.

Usnesení z  veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Břestek konaného 

dne 19.10.2020

Usnesení č. 83/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje předložené Prohlášení 
vlastníka budovy o vymezení jednotek, 
týkající se domu č.p. 300 v k.ú. Břestek, 
ve variantě, že sušárna v I. NP budovy 
přejde do výhradního vlastnictví obce.

Usnesení č. 84/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje záměr pronájmu 
západní části budovy sportovní haly č.e. 
509 za účelem provozování pohostin-
ských služeb.

Usnesení č. 87/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje plnění vyplývající 
z Dodatku č.1 SOD projektu „Rozšíření 
veřejného osvětlení obce Břestek“.

Usnesení č. 93/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek ukládá členu zastupitelstva obce 
Ing. Aleši Hurdesovi vypracovat návrh 
na případnou změnu umístění a vlastní 
úpravu stanovišť na komunální odpad, 
které jsou provozovány obcí.

Usnesení č. 95/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje zřízení pracovní 
pětičlenné komise ve složení RNDr. 
Krušina,  MgA. Crla, Ing. Trávníček, 
Ing. Hurdes a p. Staňa pro organizaci 
oslav 880. výročí první písemné zmínky 
o obci Břestek v roce 2021.

Usnesení z  veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Břestek konaného 

dne 16.12.2020

Usnesení č. 98/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje navržený deficitní 
rozpočet obce na rok 2021 a v návrhu 
rozpočtu obce specifikované závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2021. Deficit 
rozpočtu bude pokryt příjmy z hospo-
daření obce v předchozích letech.

Usnesení č. 99/2020 Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje vypracování strategic-
kého rozvojového dokumentu Program 
rozvoje obce Břestek organizací MAS 
Buchlov za cenu 10 tis. Kč.
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Poplatek za odpad v obci Břestek na rok 2021

Poplatek lze uhradit osobně do pokladny, poštovní složenkou nebo na účet obce.
Číslo účtu Obce Břestek: 1039978/0300

VS: 1340
SS: číslo domu poplatníka (ve zprávě pro příjemce uveďte jméno poplatníka)
Pokud obdržíte složenku variabilní a specifický symbol opište ze složenky.

Poplatek pro občany s trvalým pobytem v obce na rok 2021

Uraďte nejpozději do 30.9. 2021.

Jednotná cena   600,- Kč  za rok/ na osobu

Chataři a chalupáři mají poplatek 

splatný do 31.8.2021.

Za chatku  v zahrádkářské kolonii se platí 500,- Kč .
Za každý neobydlení objekt v obci (např. za chatu/domek) 600,- Kč.
Dle daňového řádu lze poplatek navýšit až na trojnásobek pokud není uhrazen včas!

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2021
31.3.2021 Břestek u hospody 16,00-16,30h
 Točna Chabaně 16,35-17,00h
19.5.2021 Břestek u hospody 17,30-18,00h
 Točna Chabaně 18,05-18,30h
18.8.2021 Břestek u hospody 17,00-17,30h
 Točna Chabaně 17,35-18,00h
20.10.2021 Břestek u hospody 16,00-16,30h
 Točna Chabaně 16,35-17,00h 

Poplatek za psa v roce 2021   
Roční poplatek je 120,- Kč za každého prvního psa. 
Za každého dalšího psa jednoho vlastníka je 180,- Kč. 
U občana nad 65 let je to jen 120,- Kč.

Splatnost je do 30.6. 2021.

Psa je nutno přihlásit i odhlásit (v případě úhynu, stěhování…!!), jinak obec změnu nezjistí a poplatek se 
dále předepisuje a vymáhá!   

Plaťte prosím poplatky včas. Šetříte peníze sobě i své obci. 
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Harmonogram svozu odpadů v roce 2020
HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ V ROCE 2021

KOMUNÁLNÍ ODPAD PAPÍR PLASTY SKLO BIOODPAD

Čtvrtek 1x14dní Pondělí 1x14dní Středa 1x7dní Pondělí 1x28dní Středa1x14dní

le
de
n

14 12 6 + pytlový 25 13
28 26 13 27

20 + pytlový
27

ún
or

11 9 3 + pytlový 22 10
25 23 10 24

17 + pytlový
24

bř
ez
en

11 9 3 + pytlový 22 10
25 23 10 24

17 + pytlový
24

31 + pytlový

du
be
n

8 6 7 19 7
22 20 14 + pytlový 21

21
28 + pytlový

kv
ět
en

6 4 5 17 5
20 18 12 + pytlový 19

19
26 + pytlový

če
rv
en

3 1 2 14 2
17 15 9 + pytlový 16

29 16 30
23 + pytlový

30

če
rv
en
ec

1 13 7 + pytlový 12 14
15 27 14 28
29 21 + pytlový

28

sr
pe
n

12 10 4 + pytlový 9 11
26 24 11 25

18 + pytlový
25

zá
ří

9 7 1 + pytlový 6 8
23 21 8 22

15 + pytlový
22

29 + pytlový

ří
je
n

7 5 6 4 6
21 19 13 + pytlový 20

20
27 + pytlový

lis
to
pa
d 4 2 3 1 3
18 16 10 + pytlový 29 17

30 17
24 + pytlový

pr
os
in
ec

2 14 1 27 1
16 28 8 + pytlový 15
30 15 29

22 + pytlový
29

Ve svátky může být harmonogram svozu upravený

Obecní úřad Břestek
Břestek 14, 687 08 Břestek

tel.: +420 572 595 710
email: podatelna@brestek.cz

www.brestek.cz
Datová schránka: u52bt7t
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Usnesení č. 100/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje předložený 
návrh Programu rozvoje obce Břestek 
na období let 2020 – 2026.

Usnesení č. 101/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje zapojení obce 
do projektu stavby cyklostezky z Tupes, 
kolem vodojemu Tupesy, na Větřák 
a pak dále do Buchlovic, ale pouze za 
předpokladu, že trasa bude z Větřáku 
prodloužena na Mariánskou cyklostez-
ku, resp. na silnici III/4222 z Břestku 
do Buchlovic. Jestliže prodloužení bude 
z důvodu stávajícího lokálního bioko-
ridoru na hranici katastru obcí Buch-
lovice a Břestek nemožné, obec Břestek 
umožní realizaci cyklostezky pouze 
mezi obcemi Tupesy a Buchlovice.

Usnesení č. 102/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje jmenování 
následujících členů komise pro otevírání 
obálek a pro hodnocení nabídek zakázky 
malého rozsahu na zhotovitele chodníku 
k baloncentru: RNDr. Jindřich Krušina, 
MgA. Martin Crla, Mgr. Marta Poláš-
ková, Marian Špičák, Ing. Robert Jurča, 
náhradníci Ing. Aleš Hurdes, Libor 
Staňa, Ing. Anna Večeřová.

Usnesení č. 103/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje následující 
výběr firem, které budou osloveny 

k vypracování nabídky na stavbu 
chodníku k baloncentru: Porr a.s, 
pobočka Tlumačov,  SVS-Correct spol. 
s r.o., Bílovice, KKS spol. s r.o., Zlín, 
a STRABAG a.s., pobočka Uh. Hradiště, 
Swietelsky stavební s.r.o., Eurovia.

Usnesení č. 106/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje pronájem části 
sportovní haly č.e. 509 v Břestku p. 
Petru Stýskalovi, za účelem provozování 
pohostinských služeb. Nájem se uzavírá 
od 1. března 2021 na dobu neurčitou 
s roční výpovědní lhůtou pro obě strany. 
Nájemné činí 4.000,-- Kč za každý zapo-
čatý měsíc pronájmu. 

Usnesení č. 107/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek podle neschvaluje zřízení 
běžného bankovního účtu u Raiffeisen-
bank a.s..

Usnesení č. 108/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje podání žádosti 
o dotaci na realizaci projektu vybudo-
vání workoutového hřiště Na Prádle 
z národního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR v rámci Podprogramu 
podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 
117d8210H Podpora budování a obnovy 
míst aktivního a pasivního odpočinku.

Usnesení č. 109/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje podání žádosti 

o dotaci na opravu místní komuni-
kace č. 3c Pod Bílé Bůdy z národního 
programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR v rámci Podprogramu 
podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 
117d8210A Podpora obnovy místních 
komunikací.

Usnesení č. 110/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje podání žádosti 
o dotaci na realizaci projektu rekon-
strukce domu č.p. 158 na Multifunkční 
dům v obci Břestek z národního 
programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR v rámci Podprogramu 
podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 
117d8210E Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov.

Usnesení č. 111/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje podání žádosti 
o dotaci na realizaci projektu obnovy 
válečného hrobu U Rumunů z národ-
ního programu Ministerstva obrany ČR 
v rámci dotačního titulu na zabezpečení 
péče o válečné hroby.

Usnesení č. 112/2020 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2020 o místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Z HISTORIE OBCE
Výročí obce

Každý letopočet, končící 
jedničkou, přináší skoro 
povinnost uspořádat oslavu 

výročí obce. Jak je všeobecně zná-
mo, Břestek, tak jako řada vesnic na 
Moravě, je zmiňován v soupisu obcí 
patřících v roce 1141 k olomoucké-
mu biskupství. Jestli se bude slavit 

i v tomto  roce, nevím. Rád proto 
připomenu oslavu 850 let obce 
Břestek v roce 1991.

Jednou z akcí byl tenkrát Večer 
gratulací, měl jednoduchý scénář. 
Vycházel z filosofie jednoho našeho, 
dávno zemřelého, spoluobčana Va-

lentina, který si v den svého svátku 
vynutil gratulaci zajímavým způso-
bem. Při setkání se známou osobou 
jí podal ruku se slovy: …všecko 
nejlepší Marie, JÁ mám dneska 
svátek… . A stejným způsobem 
jsme my oslovili zajímavé lidi přímo 
na této oslavě – např. bratry Josefa 



14

a Jiřího Pavlicovy, Jiřího Čoupka, 
ředitele okr. archivu, Karla Dýn-
ku, sbormistra, Michala Ševčíka, 
houslistu, Mojmíra Maděriče, herce, 
a další, kteří nám popřáli přímo 

v sále. Současně jsme takto oslovili 
i řadu osobností naší republiky, 
mnozí nás pochopili a poslali nám 
své přání písemně.

Jejich přání Vám po třiceti letech 
připomeneme v tomto Zpravodaji.  
Teď jednotlivá přání, strč jich, kde 
budeš mít místo, vůbec nemusí být za 
sebou, a klidně změň i ten úvodní text.
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Vzpomínka na 
pana učitele 

Františka Mikulu

V listopadu 2020 jsme se nemohli 
rozloučit s velkou osobností 
našeho regionu panem Mgr. 

Františkem Mikulou. Nešťastná situace se 
známou nákazou nám ani nedovolila jej 
častěji navštěvovat v Domově pro seniory 
v Buchlovicích, stihli jsme to jen jednou 
v mezeře mezi dvěma zákazy. Veselý, 
pozorný, zvídavý a povídavý – tak, jak 
jsme ho znali celá desetiletí, pravda, nohy 
a tělo už nesloužilo jako dřív. Nechtěl bych 
ale, aby to, co chci napsat, byl smutný 
nekrolog. Myslím, že pan učitel by to ani 
nechtěl. 

Tupeskej patriot, písmák a kronikář, 
sportovec a turista tělem i duší, folklo-
rista, účastník mnoha taškařic ve své 
rodné obci – to by bylo dlouhé povídání. 
Já jej připomenu jako kantora, tak, 
jak  ho naše generace zažila. A bude 
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Zvonice

Možná je to už všem starším 
obyvatelům obce zbytečné 
opakovat, ale vzhledem 

k tomu, že přibývá nových spoluobča-
nů, udělám to.

Zase nám zkrásněla, po nějakém 
čase prošla naše zvonice stavebními 
úpravami a tato  významná a pohledná 
stavba je opět perlou naší obce. Stojí 
při silnici do Buchlovic v části Dědina, 
kde bylo původně centrum obce, 
poblíž byl „rathaus“ – radnice, ale také 
„arest“ – vězení. Byla postavena stavi-
telem Lozrem z Uherského Hradiště 
v gotickém slohu v roce 1888. Před 
ní tam ale stávala zvonička dřevěná, 
postavená pravděpodobně  za vlády 
Marie Terezie, která vyhlášením tzv. 
Ohňového patentu v roce 1751 dala 
příkaz obcím, ale také vrchnosti, dbát 
požární bezpečnosti. A jednou z po-
vinností bylo v případě požáru bít na 
poplach! Dřevěná zvonička asi nebyla 
žádný architektonický prvek, na žádné 
ze starých map není zaznamenána. 

   Zvonice měly  ale také význam 
církevní, zvon svolával věřící k ranní, 
polední či večerní modlitbě, loučil se 
se zemřelými.

A právě zvon je to, o čem chci psát. 
Nenašel jsem nikde zmínku, zda na 

novou zvonici v tom roce 1888 zavěsili 
zvon z původní dřevěné zvonice, nebo 
jestli byl i zvon nový. V průběhu 1. 
světové války byly zvony „rekvírová-
ny“ – zabavovány, protože zvonovina, 
tj. slitina mědi a cínu, byla používána 
na výrobu hlavní děl a jinou zbrojní 
výrobu. Náš zvon ale asi nebyl vybrán 
a přežil! Nepřežil ale 2. světovou válku 
– kronikář Jan Kuře píše:

Dne 9. března 1942 byl ze zvonice sňat 
zvon a odvezen do Uherského Hra-
diště, poněvadž byl násilně rekvírován 
jako materiál k válečným účelům oku-
pantů. Později byl nahrazen menším 
méněcenným zvonem. 

Z různých pramenů se dovídáme, že 
zvony byly odváženy až do Hamburku, 
kde byl zřízen tzv. hřbitov zvonů – 
Glockenfriedhof. Odtud je potom roz-
váželi do hutí a sléváren. Na Moravě 
podle záznamů zůstalo jen 6% zvonů! 
Naštěstí hodně těch nejcennějších 
nebylo zničeno a po válce se vrátilo do 
kostelních věží a zvonic. Náš asi cenný 
nebyl a nevrátil se.

Čím se tedy u nás zvonilo? Zaujala 
mě ta věta - Později byl nahrazen 
menším méněcenným zvonem. Na 
jiném místě kroniky Jan Kuře napsal 
v zápise za rok 1944 –… Nouzový 

zvonek ze železa dodal  kovář Josef 
Gottwald z Tupes za 750,- Kč…A 
tak jsem se za ním před lety vypravil. 
Pro pořádek uvedu – Josef Gottwald 
*24.12.1911+29.6.1999, z jeho kovář-
ské dílny vznikla dnešní firma GTK:  
Gottwald – Tupesy – Kovovýroba.

Na přímou otázku mně řekl, že si na 
to nevzpomíná, potom jsem dlouho 
naslouchal a nahrával jeho vzpomínky. 
A naráz přerušil výklad a řekl:…to sem 
tenkrát svařil z takových železných prs-
tenců…. Ty prstence si určitě vykoval 
on sám.  A tak už víme, jaký zvonek 
visel na naší zvonici do srpna  1947.

V neděli 10. srpna 1947 se totiž jako sou-
část národních dožínek světil nový zvon! 

to vyznání jeho samotného. Když 
jsme jej pozvali  v létě roku 1991 na 
Večer gratulací, který byl součástí 
oslav 850 let obce Břestek, byl se 
svými žáky na výletě v Tatrách. 
Napsal nám proto svoje vzpomínky  
v dopise:

Pane učiteli děkujeme, ani my na Vás 
nezapomeneme!

Fr. Malík
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Mši v budově školy tenkrát celebroval P. 
Josef Vitoul, kaplan z Buchlovic. Po mši 
svaté byl ověnčený zvon nesen od školy 
a zavěšen do zvonice (z kroniky Jana 
Kuře). Na zvonu je reliéfní výzdoba:

Ulil R. Manoušek – Česká u Brna 
Sv. Cyrile  Metoději 

orodujte za nás! 
R. 1947 

Náhradou za zvon odcizený okupanty 
v r. 1942 

věnují břestečtí občané

Od té doby tam visí a svým jasným 
zvukem potěšil několik generací – jestli 

se nepletu, zvoní v tónině his! 
Vystřídala se řada zvoníků, vzpomenu 
jenom posledního – nezapomenutelný  
Klement Šik *1941, letos se dožívá 
významného jubilea. Možná i jeho 
potěší, že po krátké odmlce bude letos 
zase zvonit – zvoníka ale nahradí 
elektronika! Pokrok se nedá zastavit!

ŠKOLY
Mateřská škola Břestek

(u oběda ve třídě) „Paní učitelko, já 
nemám hlad, jedla jsem včera.“ 

„Paní učitelko, já to spočítám. Jedna, 
dva, tši, osm, dvacet, tšináct..  Je nás 
hodně.“

„Paní učitelko, on mě plaštil tlakto-
lem.“

„Paní učitelko, maminka žíká, že 
včela půjdeme k babičce.“

kluci u stavebnice: „Hoši pojďme, to 
dáme!“

Každý den slyšíme ve školce 
nesčetně dětských otázek 
a prohlášení. Některé z nich 

jsou poučením i pro nás učitelky. 
Nemůžu Vám vše zprostředkovat, 
ale alespoň trochu představím naši 
Mateřskou školu.  
Mateřská škola Břestek má už něco 
za sebou. Vznikla v roce 1982 v bý-

valé základní škole. Obývá první 
poschodí budovy, kde se nacházejí 
dvě třídy, kabinet, ředitelna, kuchyň 
a sociální prostory pro děti. Při 
plném provozu disponuje kapacitou 
až 34 dětí. Provoz zajišťuje celkem 6 
zaměstnanců – zastupující ředitelka, 
učitelka, asistentka pedagoga, vedoucí 
školní jídelny, kuchařka a školnice. Ve 
školním roce 2020/2021 je zapsáno 21 
dětí ve věku od 2 do 6 let.

Obvykle máme rok plný mimoškol-
ních či nadstandartních akcí a aktivit. 
V minulých letech jsme se s dětmi 
účastnili akcí, jako je Šlapání zelí, 
Slavnosti vína v UH, břestecká pouť 
v krojích, hody v obci, Zpívání u vá-
nočního stromu, vynášení Mařeny, 
oslava osvobození obce. Navštěvovali 
jsme ZŠ Buchlovice a ZŠ Tupesy. 
Držíme s dětmi tradici fašanku 
a vynášení mařeny, slavíme den dětí 
a vydáváme se na cestu za pokla-
dem. Ve školce nás průběžně také 

navštěvují různá divadelní, hudební, 
kouzelnická a naučná představení.

V roce 2020 musely být veškeré akce 
omezeny na minimum. Přesto jsme 
se s dětmi ani trochu nenudili. Při-
způsobili jsme činnosti omezenému 
režimu a přidali jsme pár novinek, 
jako je třeba účast na projektu „Se 
Sokolem do života“ nebo „Malujeme 
pro seniory“. Těšíme se na další 
školní rok a příležitosti, které nám 
přinese.

Ve školce je každý den jiný. Díky 
nadšení dětí stále poznáváme nové 
věci, objevujeme nové informace, 
máme radost z úspěchů a učíme se 
z neúspěchů. Přála bych Vám všem, 
abyste měli tu možnost jako my – 
dívat se na svět dětskýma očima. Je to 
zkušenost k nezaplacení.

Bc. Martina Kuderová
zastupující ředitelka MŠ Břestek
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ZŠ a MŠ Buchlovice
 Slovo ředitelky školy závěrem 

V nabízeném textu jsem se Vám snažila přiblížit možnost vzdělávání dětí, 
která vyvažuje potřebu předškolního vzdělávání a současně respektuje 
vývojovou potřebu dětí se posunout, jít dál, cíleně rozvíjet předpoklady pro 
úspěšné zahájení povinné školní docházky. 

Ze své předchozí praxe mám s tímto mezistupněm vzdělávání výborné 
zkušenosti opřené o spokojené děti, jejich rodiče a vyučující prvních tříd, 
kam děti z přípravných tříd pokračovaly. Jsem ráda, že současná legislativa 
umožňuje v posledních několika letech jejich zřízení ve všech školách, kde 
chtějí dětem nabídnout konstruktivní strávení posledního roku předškolního 
vzdělávání.  

Uvědomuji si, že se jedná o něco nového, co ve Vás může vzbuzovat 
mnohem více otázek, něž jsme se tady pokusili zodpovědět. Současná doba 
nám nedovoluje uspořádat společné setkání. Proto Vám nabízím možnost 
individuální schůzky po předchozí e-mailové domluvě (minarikova@zsbu.cz). 

Těším se na Vaše dotazy i na Vaše děti 

Mgr. Radka Minaříková 

PŘIPRAVUJEME PŘÍPRAVNOU TŘÍDU 
Vážení rodiče předškoláků,  
možná váháte, zda by mělo Vaše dítě nastoupit do školy nebo zůstat ještě rok 
v mateřské škole. Uvažujete, jak se s nároky školy vypořádá. Říkáte si, tolik 
toho zvládá, ale tohle nebo tamto se ještě nedaří. Ale zůstávat proto ještě rok 
ve školce? Ale co když mu právě tohle bude v první třídě chybět? Tyto úvahy a 
„ale“ jsou naprosto pochopitelné. Přicházíme proto s nabídkou přípravné třídy, 
mezistupněm mezi školkou a školou, který je určen přednostně dětem 
s odkladem školní docházky nebo také dětem v posledním ročníku předškolní 
docházky.  

Co přípravná třída nabízí? 
 

 Absolvování přípravného ročníku zvyšuje šanci být ve škole 
úspěšný 

 Vyrovnává nerovnoměrný vývoj jednotlivých oblastí školní 
zralosti 

 Vzdělávání podle programu předškolního vzdělávání a současně 
postupné navykání prostředí školy a jejímu rytmu  

 Vzdělávání v malém kolektivu dětí (10 – 15 dětí) 
 Individuální přístup díky malému kolektivu a zkušenému 

pedagogovi 
 Prostor pro rozvoj individuálních předpokladů každého dítěte 

v jeho vlastním tempu 
 Zvyšuje samostatnost dětí 
 Rozvíjí přiměřené sebehodnocení dětí 
 Podporuje rozvoj pracovních kompetencí 
 Dává prostor pro rozvoj komunikace, nabízí logopedickou péči 

 Kdo se v přípravné třídě může potkat?  

 10 – 15 dětí, jimž byl povolen odklad školní docházky nebo dětí 
v posledním ročníku předškolní docházky 

 Zkušená paní učitelka, která má zkušenost s předškoláky a plno dobrých 
nápadů, jak je rozvíjet 

 

 

 

Jak se ke vzdělávání v přípravné třídě 
přihlásit? 

 Děti jsou do přípravné třídy přijímány v době zápisu do prvního 
ročníku na ředitelství školy.  

 Potřebují žádost o přijetí do přípravné třídy (od dubna ke stažení 
na našich webových stránkách). 

 Podmínkou, kterou ukládá školský zákon, je doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení. To znamená, že je 
potřeba se zavčasu objednat do pedagogicko-psychologické 
poradny nebo speciálně pedagogického centra, kde po konzultaci 
toto doporučení vystaví.  

Doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického 
psychologa – v praxi se děje tak, že s dítětem zajdete k vašemu 
ošetřujícímu pediatrovi, který doporučení vystaví. 

Co Vás možná napadá?  
Tak jak to vlastně je? Chodí do školy nebo 
do školky?  
Vzdělávání se uskutečňuje na půdě školy, žákem školy však dítě ještě 
není. Vzdělávání probíhá podle programu předškolního vzdělávání – 
neučí se tedy žádné učivo první třídy „dopředu“. Tento rok se 
nezapočítává do povinné školní docházky.  

Hradí se toto vzdělávání?  
Ne, vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezplatně.  

Čtyři hodiny? To je málo, musíme chodit do 
práce! 
Děti z přípravné třídy mohou plně využívat školní družiny. Pokud 
potřebují odpoledne odpočívat, je možno po domluvě zajistit relaxaci 
ve třídě přípravky.  

Neztratí kontakt s dětmi ze školky?  
Neztratí, budou se potkávat na akcích, které pořádá 
mateřská škola (divadla, vystoupení, projektové dny…).  

 

Jak to v přípravné třídě chodí? 

 Třída je umístěna v budově základní školy (právě ji dokončujeme 
přesně pro potřeby přípravky a vypadá vážně dobře) 

 Vzdělávání je každý den 4 hodiny (tak jako v první třídě) 

 Program probíhá ve vzdělávacích blocích:  

Ráno se děti přivítají v komunitním kruhu. 

Navazuje dvouhodinový vzdělávací blok zaměřený na rozvoj 
kognitivních funkcí, komunikace a grafomoriky. 

Práci vystřídá čas na odpočinek a svačinku. 

Následuje další vzdělávací blok zaměřený více na rozvoj kreativity, 
pohybových a hudebních aktivit. 

A jde se na obídek.  

 Dětí se hravou formou věnují rozvoji grafomotoriky, komunikace, 
předmatematických představ a logického uvažování, zrakového a 
sluchového vnímání, tvoří, cvičí, zpívají, chodí na procházky nebo 
využívají školní hřiště. 
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KULTURA
Pohádky ze stodoly

Tento název nese nová publikace od 
nám všem známého břesteckého ro-
dáka, pana Ing. Františka Malíka. Jak 
již název napovídá, jedná se o soubor 
pohádek spojených s jistým stavením. 

Ale! Není potřeba prozradit mnoho… 
Ovšem mohu ještě zmínit, že o kresbu 
na obálce a další ilustrace se postarala 
Bc. Michaela Trávníčková. Grafickou 
úpravu a sazbu zpracoval Petr Malík.

Počet sepsaných pohádek se jeví 
symbolicky, je stejný, jako počet dosud 
vydaných publikací, včetně této. Těm 
z vás, kteří všechny knížky od pana 
Malíka doma již mají, je toto číslo 

Škola ve stínu epidemie. A také příležitost.

Vážení rodiče, žáci, žákyně 
a přátelé tupeské školy. Na 
těchto řádcích obvykle sdílíme 

úspěchy dětí naší školy a informujeme 
o novinkách a o aktuálním dění. 

Začátek tohoto školního roku dával 
naději na období naplněné radostí ze 
školní práce. Doufali jsme, že za splnění 
nepříjemných, nicméně nutných, protie-
pidemických opatření nedojde k situaci, 
kdy děti opět nebudou moci chodit do 
školy a kdy se nebudeme moci společně 
setkávat na mimoškolních akcích. 
Zároveň jsme se ale na tuto možnost 
důsledně připravovali tak, aby v pří-
padě nutnosti celá škola plynule přešla 
k distanční výuce. S žáky jsme vyzkou-
šeli bezpečnou školní platformu pro 
distanční výuku. Připravili jsme školní 
informační systém pro komunikaci 
pedagogů s rodiči a žáky. Díky projek-
tům jsme dovybavili školu výpočetní 
a didaktickou technikou a s optimis-
mem jsme se pustili do práce. 

Bohužel v říjnu, tak jako všechny ostatní 
oblasti, zasáhla epidemie i školu a školní 
život. 

Chápeme, že pro děti i rodiče je kombi-
nace online hodin a samostatné práce 
náročná. Tak jako každá krize přináší 
ale i ta současná příležitosti. Pro děti je 
to příležitost naučit se něčemu novému, 
uvědomit si priority a zamyslet se nad 
významem vzdělání. Být samostatnější, 

zodpovědnější a cílevědomější. Zdo-
konalit se v oblastech a předmětech, 
které je baví a zajímají nejvíc. Děti velmi 
rychle a přirozeně získávají kompetence 
k aktivnímu využívání moderních 
technologií a učí se samostatně pracovat 
se zdroji informací.  Důležité je zapojení 
rodičů do distanční výuky a jejich při-
měřená podpora dětem. Máme radost 
z pozitivní zpětné vazby i z nápadů 
a připomínek, které nám umožňují se 
dále zlepšovat. 

Pozitivní je také kritická debata 
o kvantu učiva, které si děti mají podle 
současných vzdělávacích programů na 
základní škole osvojit.  Ukazuje se, že 
děti jsou zahlceny mnohdy zbytečným 
učivem, a omezené možnosti distanční 
výuky tuto skutečnost vynášejí na světlo 
světa a nelze je dále ignorovat. 

S pedagogy se proto zaměřujeme pře-
devším na klíčové učivo a jeho efektivní 
osvojení žáky. Neustále diskutujeme 
o optimálních metodách, využití výuko-
vých aplikací a interaktivního softwaru, 
které by nám pomohly distanční vzdělá-
vání a jeho klíčové cíle naplnit. Nejvíce 
se nám osvědčuje individualizace výuky, 
tedy rozdělení tříd na menší skupiny, 
se kterými může pedagog intenzivně 
pracovat a pružně reagovat na individu-
ální potřeby každého dítěte. Zařazujeme 
také bloky zábavného procvičování, 
doučování a individuální konzultace ve 
škole, které jsou i přes přísná opatření 

stále možná. To je zvláště důležité pro 
žáky 9. třídy, kteří na vývoj situace 
v posledním roce doplatili nejvíce.  
V rámci přípravy na přijímací zkoušky 
mohou chodit do školy na individuální 
konzultace z matematiky a českého 
jazyka. Pokračuje i individuální kariérní 
poradenství.

Uvědomujeme si také, že škola není 
jenom učení. Pro děti je stejně důležitý 
i sociální kontakt se svými vrstevníky, 
spolužáky a pedagogy. Tady zřejmě 
nejvíc dopadá současný stav negativně 
na psychiku dětí. Reagujeme zařaze-
ním třídních schůzek a neformálních 
třídních aktivit, soutěží a projektů do 
distanční výuky, při kterých mohou být 
děti spolu alespoň částečně v kontaktu. 
V případě jakýchkoliv problémů se 
děti mohou obrátit na školní psycho-
ložku, která jim může s jejich trápením 
poradit. Důležité je udržet si pozitivní 
přístup, neztratit náladu a motivaci 
k učení.

Milí žáci a žákyně naší školy, chtěl bych 
vám poděkovat za aktivní přístup, se 
kterým se vypořádáváte se současnou 
situací. Vážení rodiče, moc si vážíme 
vaší důvěry, vstřícnosti a každodenní 
pomoci při realizaci distanční výuky. 
Bez vás by to nešlo. Věřím, že se brzy se-
tkáme na některé z našich akcí. Těšíme 
se na vás zase zpátky ve škole!

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel ZŠ Tupesy
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zřejmě již známo. No a ti z vás, kteří se 
toto číslo chtějí dozvědět nezbývá, než 
se vydat na obecní úřad a zde si knihy 
zakoupit. 

Jak bývá zvykem, při nejbližší 
možné příležitosti se snad povede 
publikaci pokřtít a tím ji uvést do 
života ještě oficiálněji než nyní. 
Snad se to podaří co nejdříve. Již 
v současné době je možno si tuto 

publikaci zakoupit na OU za sym-
bolickou částku 50 Kč. 

Na závěr ještě krátká citace z této kni-
hy: „Lituji všechny lidi, kteří žijí na ro-
vině – oni vidí své okolí pořád stejně. 
My z kopců to máme jiné, s každým 
krokem po svahu vidíme jiný obrázek.                                                                                                                                 
Podobně je to i se znalostmi – s kaž-
dou novou informací se nám změní 
úhel pohledu a názor na svět!“.

Pouť

300 let a 10. pouť se 
spřátelenou obcí Selcem. 

Pouť ke kapličce Panny Marie 
Sedmibolestné proto byla v mi-
nulém roce výjimečná. Oslovil 

jsem proto P. Rudolfa Chmelaře 
a požádal ho o krátký rozhovor, jehož 
přepis je vám níže k dispozici.

Jak vůbec vznikla tato tradice 
konat pouť k úctě Panně Marii 
Sedmibolestné? Jedná se 
o znovuobnovenou tradici nebo byla 
nově založena?

Snad údajně za P. Koláře, který byl vel-
mi iniciativní Jezuita bývaly bohosluž-
by ve škole. Jestli byla pouť u kapličky, 
to nevím a ani se nepamatuji, že by P. 
Kolář něco takového zmiňoval. Mož-
ná že za P. Hrabala, když měl kaplany, 
možná, ale to by se opravdu muselo 
dohledávat v kronikách. Osobně si 
myslím, že jsem nikde v kronikách 
žádnou zmínku o Břesteckých poutích 
nezaznamenal.

V loňském roce se pořádal již 10. 
ročník. Má tato akce pořád stejný 
charakter a stejný scénář?

Žádný rok není stejný charakter. 
Scénář můžeme chtít stejný, ale nikdy 

tomu tak není. Vždy jej ovlivňuje 
ať už počasí, nebo se do něj přimísí 
různá žehnání. Měli jsme žehnání 
křížů, v minulém roce jsme žehnali 
opravenou zvonici, což byl velmi 
krásný oživující moment. Slyšel jsem, 
že se Břestek pustil do investice pro 
zvonění. Tomu jsem velmi rád, i když 
živý vklad člověka do zvonění má 
svoje kouzlo. Třeba i v tom, že se 
někdy zvoní i mimo obvyklou dobu, 
kdy se má zvonit. Mohou z toho pak 
vzniknout milé bonbónky do jakéhosi 
humoru obce a do zkazek, které by 
mohly způsobit v obci lepší náladu, 
obzvláště v této nelehké době. Mám 
radost z toho, že při letošní pouti by 
mohlo být žehnání nového zvonění. 
Dá-li Pán a dočkáme se toho. 

Této akce se účastní také poutníci 
ze slovenského Selce. Je tomu tak 
každoročně a od počátku?

V první řade je tu ta Covidová situ-
ace této doby, takže v minulém roce 
nemohli přátelé ze Selce přijet, což 
je velká škoda. Ale na druhé straně 
od založení této poutě zde poutníci 
ze Selce nechyběli ani jednou. Dá se 
s potěšením konstatovat, že iniciativa 
pro tuto tradici vzešla právě díky 
projektu přeshraniční spolupráce 
s obcí Selec. Vždy jsou tato setkání 
oboustranně obohacující. Doufám, 

že po odeznění pandemie Covidu 
se bude tato spolupráce opět zdárně 
provozovat.

Poutě, respektive průvody 
zakončené mší svatou slouženou ve 
venkovních prostorách, například 
u kaple, jsou v obcích na Slovácku 
častým jevem, proč by se podle vás 
tato tradice měla zachovávat a jaký 
je význam poutí obecně?

Obecně je význam poutí v první řadě 
uvědomění si historické identity. 
S těmi generacemi, co byly před námi, 
co vystavěly tu kapli, jakýmsi způso-
bem spolupracovaly na rozvoji obce, 
ve větší, či menší míře. Různých etap 
dějin, jako byly války, epidemie - např. 
cholera. Kaple byla vystavěna za urči-
tým účelem, v určité době. Poutě mají 
opravdu v první řadě tento význam – 
uvědomění si identity s našimi předky. 
Druhý nemalý význam skoro na 
roveň k prvnímu je zajisté duchovní. 
Uvědomění si svých duchovních, 
křesťanských kořenů, i když v dnešní 
době se někdy opravdu folklor začíná 
míjet s duchovními kořeny, což mě 
velice mrzí, ale nic méně je tam to 
uvědomění duchovních kořenů 
z křesťanského základu. Ve třetí řadě 
prosíme o požehnání. Pro tu obec, pro 
rodiny, pro ty rodiny, které nejen že se 
pouti zúčastní, ale pro všechny rodiny 
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z obce, protože Panna Maria je mocná 
přímluvkyně. No a dále si máme také 
uvědomit společenství. Člověk stále 
více díky médiím, počítačům, inter-
netu a dalším a dalším moderním 
vymoženostem ztrácí význam pojmu 
společenství. Myslím si, že je velmi 
důležité si toto uvědomit. Sejdeme se 
jako obec – staří a mladí lidé, mládež, 
děti. Tento společenský důraz je zde 
velmi důležitý. Osobně si myslím, že 
právě toto stálo u zrodu poutí všeo-
becně – sejít se. Lidé se sešli společně, 
aby prosili za něco, co by bylo k dobru 
celku i jednotlivcům. Dnešní Evropa 
staví více na materiálnu, než na 
duchovnu. Napřed by se měla nastavit 
duše, aby se tělo mohlo radovat 
z toho, že si vyprosilo nejenom mnohé 
milosti. Jestli že duše dá přírodě, svě-
tu, Bohu to, co by měla dát, tak potom 
je v pohodě i tělo. Je třeba sledovat 
pozitivní věci a mít důvěru nejen v to, 
že to všechno určitě přejde, ale i v to, 
že zase bude všechno tak, jako dříve.

Co podle vás znamená tato pouť pro 
obyvatele obce?

V první řadě si myslím, že opravdu 
pro mnohé obyvatele obce to znamená 
společenské setkání, především těch, 
kteří o to samozřejmě stojí. Individu-
alita je stále více přítomna nejenom 
v městech, tam již byla před desítkami 
let, ale stále více se objevuje i v obcích. 
Nechuť chodit na akce, to vidíme při 
ubývajícím počtu. Nicméně na druhé 

straně, pokud něco osloví, tak opravdu 
lidé přijdou. Atmosféra pouti a celkově 
atmosféra toho místa je přitahuje. 
Řekl bych, že je přitahuje i vědomí 
toho, že patří k té krajině, a i to zákoutí 
u kaple Sedmibolestné Panny Marie 
patří k nim. Oni se tímto soužívají se 
svou obcí, soužívají se spolu jako lidé. 
Myslím si, že to je prvořadý smysl 
těchto poutí. Aby si lidé uvědomili, 
že patří k jedné obci. Že pokud se oni 
zapojí s rukou k dílu, cosi udělají pro 
obec, tak to dělají nejenom pro sebe, 
ale pro celé společenství. Nebo pro 
vědomí toho, že já mám sám dobré 
svědomí z toho, že něco udělám pro 
druhé, ale že i ti druzí z toho mohou 
mít to dobré. Jsem vděčný za rodiny, 
které pro obec připraví tu pouť a ten-
tokrát nemluvím jenom o věřících, ale 
mluvím i o tom zázemí, které připraví 
obětavě lidé a musím připomenout, že 
to je velká zásluha představitelů obce, 
ale také třeba takového Petra Stýskala. 
Je úžasné, že to celé se svým týmem 
nachystá, to občerstvení. U pouti nejde 
jenom o bohoslužbu. Jsou zde angažo-
vány určité rodiny. Rodina Netopilova 
a další, kteří dokáží připravit krásnou 
bohoslužbu. Myslím si, že na pouti 
se dávají dohromady i ti, kteří by se 
jinak dohromady nedali. Nakonec se 
na Prádle všichni setkáme, nebo spíše 
ti, kteří chtějí přijít. Nejen ti, kteří 
jsou u kaple, ale i ti, kteří přijdou jen 
na veselici. Osobně si myslím, že to 
povzbuzuje ten prvek jednoho spole-
čenství, společenství obce.

Máte nějakou mimořádnou 
vzpomínku na naši pouť?

No těch mimořádných vzpomínek 
by bylo více, ale pro mě je mimořád-
nou vzpomínkou ta, která je vždy 
nějakým způsobem spojena právě 
s příjezdem Seleckých přátel. Ta 
mimořádná vzpomínka je opravdu 
spíše spojena se strýkom Žovincom. 
To bude vždy mimořádnou vzpomín-
kou, protože i když je již na pravdě 
boží, bylo pro mě vždy setkání s ním 
obohacením. Obohacením v zemi-
tosti, v takové té bezprostřednosti, 
v té kráse zaujetím nejen folklórem, 
ale i toho duchovna. Byl to člověk, 
který dokázal velmi mnoho předat. 
Tím samozřejmě na pouti chybí a již 
nám bude chybět a škoda, že se zatím 
nenašel nikdo takový, který by jej 
v této funkci zastoupil, i když jeho 
děti velmi dobře pokračují v jeho 
odkazu.

Pro mě je nejkrásnější zážitek vždy, 
když svítí slunce, vane mírný větřík, 
jsme u kaple a já si uvědomím, že 
jsme tam spolu, že jsme tam s Bohem 
a taky jakýmsi způsobem je i Bůh 
s námi.

Děkuji P. Rudolfu Chmelaři za rozho-
vor, byl pro mě obohacující. Jsem rád, 
že jsme mohli na pouť nahlédnout 
jeho očima.

Foto: Michal Janík
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Břestecký pinkl - 29.srpen 2020

Motto: …každé jaro odchá-
zeli z naší dědiny chlapci 
i chlapi do světa za prací, 

vraceli se, až když okolní lesy hrály 
podzimními barvami, pověsili pinkl 
na krov a užívali domova…

Když v roce 1997 zakládal Klub 
komunální kultury tradici folkového 
festivalu Břestecký pinkl, bylo to 
opravdu na podzim. První ročník se 
uskutečnil 22.listopadu 1997 ve spor-
tovní hale. Pod širé nebe se festival 
přestěhoval až o dva roky později. 
Bylo to v roce 1999 a s tím se posunul 
i termín pořádání na léto. Na Klub 
komunální kultury v pořádání navázal 
Spolek pro udržení tradic a do roku 
2013 se uskutečnilo 16. ročníků.

Břestecký pinkl tak patří mezi nej-
starší festivaly v našem regionu a na 
jeho pódiu vystoupila řada známých 
skupin a zpěváků.  Například Fleret 
s Jarmilou Šulákovou, Hradišťan, 
Bokomara, Slávek Janoušek, Žalman 
a spol., Kamelot, Vlasta Redl, Ran-
gers-Plavci, Miki Ryvola a spousta 
dalších, včetně regionálních kapel 
a muzikantů. Tradice se přerušila 
v roce 2013, hlavně kvůli menšímu 
zájmu diváků. 

Vloni v létě jsme se rozhodli při-
jat výzvu některých pamětníků 
a uspořádat 17.ročník festivalu. 
Situaci nám trochu zkomplikoval 
virus Covid-19, protože jsme do 
poslední chvíle nevěděli, jestli se 

z hygienických důvodů akce nezruší. 
Ale nakonec všechno klaplo. Festival 
zahájila pohodová country kapela 
NAFURT z Tupes, z Valašska přijel 
Dareband. Hrají vlastní folkové, ba 
až lidové písničky a moc pěkně jim 
to zpívá.  Hlavní hvězdou večera 
byla kapela Nezmaři. Folková kapela, 
která je stálicí české hudební scény. 
Závěrečnou píseň Aleluja, jsme si 
s nimi zazpívali snad všichni.  Večer 
uzavřela kapela Verde s pěveckým 
uskupením Břestečánek. Takové to 
domácí bigbítové zpívání na dobrou 
noc.  Končili jsme před půlnocí 
a potom přišel déšť... 

Květoslav Trávníček za pomoci archivu 
Františka Malíka.
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