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Oprava zvonice

Významnou investiční akcí 
v roce 2019 byla rekonstruk-
ce zvonice. Předchozí oprava 

byla prováděna před osmi lety, ale 
bohužel v té době památkový úřad 
nepovolil úpravy, které by zamezily 
vzlínání vlhkosti od základů. Nynější 
oprava již byla provedena i se zmi-
ňovanou injektáží, a proto by měla 
vydržet podstatně déle. Další důleži-
tou součástí opravy bylo vybudování 

stěny z tvrzeného skla, pod kterou 
je betonový žlab, kterým budou 
odtékat ostřiky z cesty. V neposlední 
řadě to byly terénní úpravy, které 
odhalily dříve zeminou zahrnuté 
schody do zvonice. Zde byla vybu-
dována opěrná zídka, aby schody 
zůstaly přístupné. Tyto úpravy by 
měly také značnou měrou zamezit 
přítoku vody k základům zvonice 
a jejímu následnému vzlínání. 

U samotné fasády došlo k otlučení 
zvlhlé omítky a jejímu opětovnému 
nahození. Poslední úpravou byl nový 
pískovcový kříž na samotné špičce 
zvonice a dubové dveře se zárubní. 
Celková cena díla se i se všemi 
vícepracemi vyšplhala na 882.548 
Kč. Dotace činila 506 tis. Kč. Jelikož 
je tato stavba na seznamu národních 
kulturních památek, je třeba se o ni 
také náležitě postarat.

Revitalizace veřejného osvětlení II. etapa

Je realizována II. etapa revitali-
zace veřejného osvětlení v obci, 
takže stávající VO je v celé obci  

převedeno na úsporná LED svítidla. 
Obec získala na realizaci II. etapy 
dotaci z programu EFEKT 2019 
Ministerstva obchodu a průmyslu 
ČR (I. etapa byla realizována z pro-
gramu EFEKT 2018). Jelikož PD 
na doplnění osvětlení podél místní 

komunikace k hospodě Pod Skalou 
byla projektantem p. Hasoněm 
předána až v druhé polovině roku 
a jelikož bylo zjištěno, že trasa VO 
zasahuje do lesních pozemků, což by 
podstatným způsobem zkompliko-
valo situaci při vyřizování povolení 
stavby, byla PD změněna a opravená 
dokumentace byla předána na obec 
v listopadu 2019. V současné době 

se vyřizují kroky k získání územního 
souhlasu. 

Pro shrnutí – I. etapa byla realizována 
v roce 2018 a nová svítidla byla osaze-
na po fotbalové hřiště. V II. etapě 
v roce 2019 byla svítidla vyměněna na 
Chabaních, v Chabaňském kopci, a  z 
části i na zmiňované trase k hospodě 
Pod Skalou.

OHLÉDNUTÍ
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Rekonstrukce základní školy v Tupesích

Každý, kdo v průběhu minulého 
roku projížděl přes Tupesy, 
nemohl si nevšimnout rozsáh-

lých stavebních prací probíhajících na 
budově základní školy. Rekonstrukce 
měla řešit hromadící se problémy 
historické budovy školy a akutní 
nedostatek prostor, který díky na-
růstajícímu počtu dětí neumožňoval 
modernizaci, specializaci a individu-
alizaci vzdělávání. Zásadním poža-
davkem byla výměna střechy, jejíž 
životnost již skončila a do střešního 
pláště, kabinetů i do tříd zatékalo. 
Dalším problémem byl stav sociál-
ních zařízení. Odpady byly za léta 
používání neprůchodné a škola řešila 
časté havárie. WC neodpovídaly 
současným hygienickým standardům, 
natož požadavkům na bezbariérovost 
či základní estetičnost. Tento neutěše-
ný stav měl řešit projekt: Vybudování 
odborných učeben, zázemí pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi a bezbariérové úpravy ZŠ Tupesy, 
který podal zřizovatel školy – Obec 
Tupesy v rámci IROP. Celkové 
náklady akce byly 32 514 068 Kč, 
přičemž maximální dotace z IROP 
činí 21 653 390,70 Kč. Stavební 
práce probíhaly od května do října 
2019. Zrekonstruovaná škola byla 
zkolaudována a předána do užívání 
veřejnosti 18. 11. 2019.

Čím se tedy může naše škola poch-
lubit? Ve zcela nové zvýšené půdní 
vestavbě jsou vybudovány 4 odborné 
učebny (přírodovědná, jazyková 
učebna, učebna pracovních činností, 
speciální jazyková učebna), 4 kabine-
ty, místnost školského poradenského 
pracoviště, kabinet výchovného 
poradce. Škola má novou střechu 
a nové třídy v podkroví jsou klima-
tizované. Všechny prostory v půdní 
vestavbě jsou vybaveny novým 
nábytkem. Bezbariérovost školy 
nově zajišťuje osobní výtah. Proběhla 
kompletní rekonstrukce WC ve všech 

patrech (výměna instalací, zařizo-
vacích předmětů, omítek, obkladů, 
dlažeb a vedení odpadů). Odborné 
učebny byly vybaveny moderními 
pomůckami a didaktickou technikou 
zatraktivňující práci žáků i pedagogů. 
Velkou radost máme z jazykové 
učebny, jejíž technologie patří 
k nejmodernějším na trhu a která 
podporuje individuální přístup ke 
každému žáku, včetně možnosti jejich 
sebevzdělávání - práce žáků z domo-
va. Nově, tak aby odpovídaly aktuál-
ním standardům a požadavkům na 
bezpečnost, byly řešeny v celé budově 
datové rozvody k zajištění internetové 
konektivity a kvalitnímu wifi pokrytí 
celé budovy. Zabezpečení datové sítě, 
včetně monitoringu a řízení pro-
vozu, odpovídá aktuálním přísným 
požadavkům. Nově bylo zpracováno 
požárně bezpečnostní řešení a byla 
vybudována chráněná úniková 
cesta. Na první pohled je pak patrná 
nová fasáda zachovávající historický 
ráz budovy i s detaily obnovených 
zdobných prvků.

Za všech 213 žáků naší školy i za 
všechny zaměstnance bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se na rekonstruk-
ci školy podíleli. Velký dík patří obci 
Tupesy, především panu starostovi 
Vávrovi, za dlouhodobou podporu 
naší školy a za trpělivost a vstřícnost 
k našim přáním a požadavkům. 

Věřím, že se v moderní zrekonstru-
ované škole, kde se budeme i nadále 
při nejrůznějších příležitostech 
setkávat, bude dětem i rodičům líbit. 

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy.

Název projektu:
Vybudování odborných učeben, 
zázemí pro žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami a bezbariérové 
úpravy ZŠ Tupesy.
Celá akce řeší tyto palčivé problémy:

•	Akutní nedostatek prostor– na-
růstající počet dětí neumožňoval 
dělení tříd, ale děti se také fyzicky 
nevlézaly do tříd.

•	Škola dosud neměla mimo kme-
nových tříd odborné učebny – 
jazyky, přírodovědné učebny atd.

•	Škola neměla prostory, kde by 
mohly probíhat práce s žáky 
vyžadující individuální přístup, in-
dividuální práce s rodiči , prostory 
pro práci psychologa atd.

•	Rekonstrukce sociální zázemí 
a jeho proměna na bezbariérový 
standard. Nově vybudování toalet 
pro pedagogy a úklidových komor.

•	Vybudování výtahu – škola se tak 
stala skutečně bezbariérovou.

•	Do střešního pláště, kabinetů 
a bohužel i do tříd zatékalo. Krov 
a konstrukce byly značně poško-
zené.

•	Tepelná izolace byla nedostatečná.
•	 Instalace na WC – zejména trubní 

vedení toalet bylo za léta použí-
vání téměř neprůchodné. Škola 
řešila časté havárie. Silný zápach 
z toalet naplňoval celou školu.

•	Sítová infrastruktura pro PC byla 
nedostatečné a s ohledem na 
postupné rozšiřování byla už ne-
spolehlivá a neumožňovala využití 
aktuálních metod a forem výuky.

Rozsah prací
•	Demontovány kompletní konstruk-

ce nad II. NP – tj. celá střecha (krov 
vybudován v roce 1912) včetně 
místností podkroví. V novém 
zvýšeném podkroví jsou zcela nově 
vybudovány plnohodnotné 4 učeb-
ny (přírodovědná učebna, jazyková 
učebna, učebna pracovních čin-
ností, speciální jazyková učebna), 
4 kabinety, kabinet školského 
poradenského pracoviště, kabinet 
výchovného poradce.

•	 Škola získá zcela novou střechu, 
nové třídy v podkroví jsou klimati-
zované.
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•	 Součástí je dodávka nábytku do 
nově vybudovaných prostor.

•	Nový osobní výtah pro vytvoření 
bezbariérového řešení školy

•	Kompletní rekonstrukce WC ve 
všech patrech na bezbariérový 
standard (výměna instalací, zařizo-
vacích předmětů omítek, obkladů, 
dlažeb a trubního vedení až k patě 
budovy). Vybudování toalet pro vy-
učující a zázemí pro úklid budovy.

•	Vybavení odborných učeben 
pomůckami, didaktickou techni-
kou, a technologií podporující práci 
učitelů a žáků.

•	Zcela nově byla instalována jazyko-
vá učebna podporující páci učitele 
a individuální přístup k žákům, 
včetně možnosti práce žáků 
z domu.

•	Nové datové rozvody v celé budově, 
zajištění internetové konektivity 
a kvalitní wifi pokrytí celé budovy.

•	Zabezpečení datové sítě, včetně 
monitoringu a řízení provozu od-
povídající aktuálním požadavkům.

•	Rekonstruována je přípojka NN 
do budovy včetně rozvaděčů na 
jednotlivých patrech

•	Nové zajištění požárně bezpečnost-
ního řešení a vybudování chráněné 
únikové cesty.

•	Rekonstrukce fasády, včetně 
obnovy zdobných prvků (bosáže, 
šambrány, atd)

Harmonogram akce
02-05/2016 Studie pro výběr va-

rianty řešící problém 
nedostatku místa – 
tělocvična – základní 
škola

05-09/2016 Zpracování objemové 
studie pro variantu 
nástavby ZŠ -

12. 4. 2017 Stavební povolení
13. 2. 2017 Podání žádosti do 

47. výzvy IROP
11. 7. 2018 Registrace akce:
03-04/2019 Výběrové řízení na 

dodavatele stavby
06-07/2019 Výběrové řízení na 

dodavatele nábytku, 
IT a didaktických 
technologií

30. 10. 2019  Ukončení stavební 
části

18. 11. 2019 Kolaudace

Náklady:
Předpoklad celkových nákladů 
v době podání žádosti o dotaci   

26 261 523 Kč

Přislíbená dotace IROP   
max 21 653 390, 70 Kč

S ohledem na složitost administrace 
a nároky kontrolních orgánů nebyla 
dosud dotace v úplnosti proplacena 
(leden 2020)

Předpokládaná cena stavby a dodávek 
při zahájení výběrových řízení  

37 903 667 Kč
Skutečná cena po výběrovém řízení

30 686 581 Kč
jediným kritériem byla vždy nejnižší 
nabídková cena

Ceny dodavatelů po ukončení výbě-
rového řízení
Stavba
26 152 847 Kč PaPP spol. s r.o.
IT Konektivita
1 241 879 Kč AB SOLUTIONS s.r.o.

Technologie
2 256 312 Kč PREMO s.r.o.
Nábytek
1 035 543 Kč Václav Čevela

Celkové vynaložené náklady akce 
(projekční práce, příprava, výběrové 
řízení, stavební dozor, stavební práce, 
technologie, didaktické vybavení, 
nábytek po výběrových řízeních) – 
32 514 068 Kč Všechny ceny vč. DPH

Organizace výběrového řízení: 
Investa UH s.r.o.
Technický dozor: Radek Malina
Dodavatel stavby: Papp s.r.o., stavby-
vedoucí pan Josef Vojtěšek
Projektant: Ing. Arch Michal Hladil

Oldřich Vávra 15.1.2019
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Rekonstrukce toalet pro veřejnost v budově 
bývalého Obecního Úřadu

V budově č.p. 300 (bývalý OÚ) 
byly v přízemí vybudovány 
toalety se sprchovým koutem, 

které jsou po odstěhování OÚ z bu-
dovy č.p. 300 v roce 2004 nefunkční. 
Nabízela se možnost obnovit funkci 
toalet. Starosta oslovil dvě stavební 

firmy (Stavspektrum a ZESS) ke zpra-
cování návrhu řešení, včetně rozpočtu 
této opravy. Od firmy Stavspektrum 
neobdržela obec návrh řešení, naopak 
firma ZESS předložila kompletní 
návrh. Firma ZESS navíc nabídla mož-
nost okamžité rekonstrukce. Protože 

oprava zdaleka nedosáhla hodnoty 
nad 500 tis. Kč, nebylo zapotřebí 
oslovit 3 stavební firmy a vyhlásit 
poptávkové řízení. Byly vybudovány 
dvě pánské a dvě dámské toalety, které 
jsou k dispozici při obecních akcích 
„konaných na prádle“. 

Sklad techniky

Velkým problémem se stalo 
umísťování obecních strojů 
a zařízení. Garáž v budově 

č.p.300 byla přeplněna, některé 
stroje byly umístěny v zahrádkářském 
domku, kde se plánuje rekonstrukce, 
některé ve sportovní hale, prostě kde 
se dá. Obci bohužel chybí budova bý-
valé konírny v bezprostřední blízkosti 
garáže v domě č.p. 300, ve které by 
mohly být stroje umístěny.

Proto se starosta se zaměstnanci obce 
zamyslel nad možnostmi vytvoření 
skladovacích prostor obce při co 
nejmenších nákladech a zároveň, aby 
sklad co nejméně narušoval obecní 
zástavbu. Jako nejlepší a zřejmě 
i nejhospodárnější se jevilo vybudo-
vání zastřešené konstrukce na dvoře 
sportovní haly, vedle skladu paliva. 
Byla navržena jednoduchá projektová 
dokumentace a následovala realizace 

stavby – vybetonování podlahy, 
výstavba zastřešení a umístění nové 
brány do dvora.

Investiční akce
•	 Lávka přes Zlechovský potok. Je 

dohodnuto řešení, že lávka bude 
připojena k mostní konstrukci 
a z obou stran budou navázány 

chodníky. Je vypracována PD (pro-
jektová dokumentace) a vyřizuje se 

OBEC INFORMUJE OBČANY



7

stavební povolení. Část stavby se bude 
evidentně nacházet na pozemcích 
správce toku (Lesy ČR), což může být 
problémem pro získání dotace. Snad 
tato situace nebude velkou komplikací 
a dotaci se podaří v blízké době získat.

•	 Vodní plochy v lokalitě Pod ska-
lou. Pracuje se na PD, a je úspěšně 
provedeno posouzení vlivů na ŽP 
– projekt rybníků je vyžaduje. Drtivá 
většina pozemků je ve vlastnictví 
Ing. Mikuly a s tímto vlastníkem 
je snad definitivně dohodnuto, že 
Ing. Mikula bude realizovat horní 
rybník u hospody Pod skalou, včetně 
revitalizace horní části Zlechovského 
potoka. Obec bude realizovat rybník 
u Melšovy chaty a realizovat revitali-
zaci Zlechovského potoka od okraje 
horního rybníku po sportovní halu. 
V současné době se dokončuje obrov-
ský geometrický plán, který má zajistit 
směny a nákupy pozemků tak, aby 
vodní plochy mohly být realizovány. 
Tomu bude uzpůsobena definitivní 
verze projektové dokumentace (musí 
vycházet a odpovídat budoucímu 
vlastnictví pozemků). Obec bude 
žádat o dotaci v rámci Ministerstva 
Zemědělství ČR, případně OPŽP 
(záleží na podmínkách). O dotaci by 
mělo být žádáno v letošním roce. 

•	 Sportovní a relaxační areál za 
fotbalovým hřištěm včetně parkova-
cích ploch. V roce 2019 s upřesněním 
stavebně technických podmínek pro-
běhlo výběrové řízení na projektanta 
této akce (zakázka malého rozsahu), 
jehož vítězem se stal Ateliér König. 
Projektová dokumentace je těsně 
před dokončením a po jejím dodání 
bude zahájeno řízení o povolení 
stavby. V letošním roce se objevily 
první možnosti financování (dotační 
tituly ministerstva školství, MMR 
a případně kraje). Je možné, že projekt 
si vyžádá etapizaci.

•	 Obslužná komunikace v nezasta-
věné části mezi Břestkem a Tupesy 
při silnici III/4222. Projektová 
dokumentace je těsně před dokon-
čením, je zadán nový geometrický 
plán na oddělení širšího pásu pro 
realizaci účelové komunikace. Nové 

kolo jednání s vlastníky pozemků 
bude zahájeno v letošním roce, a snad 
nebudou s tímto odkupem žádné větší 
problémy. Tento projekt je jeden z nej-
potřebnějších! Obslužná komunikace 
bude široká 4,5 m, bude současně 
sloužit pro pěší a cyklisty. Z důvodu 
minimalizace nákladů stavby bude 
vybudována opěrná zeď pouze 
v úseku cca 60 m a budou realizována 
dvě výhybná místa. Technické řešení 
je odsouhlaseno odborem dopravy 
a Policií ČR, takže vše bude záviset 
„jen“ na výkupu pozemků. Vzhledem 
k tomu, že jde o obslužnou komuni-
kaci bude velmi problematické získání 
dotace, protože jde o nezastavěné 
území potencionálně vhodné pro 
výstavbu rodinných domků a na tyto 
účely se dotace prakticky neposkytují. 
Pokud nebude zbytí, tak celo částku 
potřebnou na vybudování této komu-
nikace pokryjeme z našeho rozpočtu.

•	 Podle posledních informací Lesy 
ČR, OST Vsetín, odstoupily od 
záměru výstavby vodní plochy na 
Zlechovském potoku za hospodou 
Pod Skálou „U Jána“. Proto v úvahu 
připadá realizace vodních ploch na 
horním toku Zlechovského potoka, 
ale obec zde nevlastní žádné pozemky 
a zatím nebylo přistoupeno ani 
k žádnému jednání o výkupu těchto 
pozemků. Po dohodě s projektantem 
(Ing. Horký) budou vytipovány 
minimálně dvě vodní plochy v lesní 
části Zlechovského potoka a v letoš-
ním roce by se mělo zahájit jednání 
s vlastníky pozemků.

•	 Zahrádkářský dům – projekt Trnka. 
Na vytvoření komunitního centra byl 
v letošním roce nahrazen projektem 
na regeneraci brownfields s názvem 
„Obecní a spolkový dům č.p. 158“. 
Byla podána žádost o dotaci, která ne-
byla úspěšná – více než desetinásobný 
převis poptávek po dotaci. V roce 
2020 by měl být znovu vyhlášen, ale 
dá se předpokládat podobný výsledek. 
Proto je nutné sledovat i jiné možnos-
ti, např. dotace z MMR (pro rok 2020 
však asi nebude vyhlášena), nebo 
z POV (program obnovy venkova) 
Zlínského kraje.

•	 II. etapa odvádění vyčištěných 
odpadních vod z Chabaní. Je 
předána projektová dokumentace. Je 
podán návrh na vklad do katastru na 
vykoupení pozemků potřebných pro 
stavbu kanalizace od p. Luži. Pokud 
jde o majetkové vztahy zbývá dořešit 
pouze souhlas k provedení stavby od 
manželů Klimkových, kteří v lokalitě 
vedle školy hodlají stavět RD. Tento 
záměr je předběžně projednán a obec 
umožní manželům Klimkových 
napojení na kanalizaci. Je zpracována 
PD, která II.etapu odkanalizování 
Chabaní z důvodu stavby sociálních 
bytů zužuje pouze na trasu od školy 
Chabaně ke Zlechovskému potoku. 
V případě zájmu ostatních obyvatel 
Chabaní, lze projekt rozšířit o celou 
lokalitu od sekvoje po začátek zahrád-
kářské kolonie Chabaně – kapacita 
potrubí by měla být dostatečná. To ale 
bude podmíněno souhlasy vlastníků 
pozemků dotčených stavbou kana-
lizace a podmínkou napojení max. 
50 ekvivalentních obyvatel. Je třeba 
požádat o vydání vodoprávního 
povolení. V této věci osloven Ateliér 
König a doporučuje se schválit admi-
nistraci žádosti o stavební povolení 
touto firmou. Stavba kanalizace bude 
rozpočtována v příštím roce 2020 
z přebytku hospodaření obce za 
předchozí období.

•	Chodník k Baloncentru. Je vypra-
cována projektová dokumentace Ing. 
Onderkou a jsou vykoupeny pozem-
ky od všech vlastníků pozemků. Byla 
podána žádost o stavební povolení. 
I když byla v loňském roce úspěšně 
konzultována projektová dokumen-
tace na SFDI (Statní fond dopravní 
infrastruktury), kvůli stavebnímu 
povolení se nestihlo podání žádosti 
na SFDI v říjnu loňského roku. 
Z důvodu nevyčerpání dotačních 
prostředků v rámci MAS Buchlov se 
vyskytla možnost podat skrze MAS 
Buchlov žádost o dotaci do IROP 
a v této věci je komunikováno s Ing. 
Stindlem z MAS Buchlov. Žádost 
byla podána a pokud bude úspěšná, 
bude chodník realizován ještě 
v letošním roce.
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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Břestek kona-
ného dne 17. 4. 2019

Usnesení č. 24/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje firmu 
TESLUX Lighting s.r.o., jako vítěze 
soutěže na zakázku „Revitalizace 
veřejného osvětlení obce Břestek 
– II.etapa“ a při splnění podmínek 
stanovených ve výzvě k podání 
nabídky zplnomocňuje starostu 
obce k podpisu smlouvy o dílo za 
cenu 679.055,58 Kč s DPH. 

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Břestek kona-

ného dne 22. 5. 2019

Usnesení č. 30/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje revitalizaci 
bývalého objektu zahrádkářského 
domku č.p. 158 v obci Břestek 
na obecní a spolkový dům podle 
projektové dokumentace nazvané 
„Rekonstrukce domu čp. 158 - 
Obecní a spolkový dům v Břestku“, 
a schvaluje podání žádosti o dotaci 
na projekt „Rekonstrukce domu 
č.p. 158 – Obecní a spolkový dům 
v Břestku“ v rámci dotačního titulu 
Podpora regenerace brownfieldů 
pro nepodnikatelské využití.

Usnesení č. 39/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje firmu Ing. 
Martin König, jako vítěze soutěže 
na zakázku projekčních prací 
v rozsahu pro stavební povolení 
projektu „Sportovně oddechový 
areál Břestek“ a při splnění podmí-
nek stanovených ve Výzvě k podání 
nabídky zplnomocňuje starostu 
obce k podpisu smlouvy o dílo za 
cenu 430.000 Kč.

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Břestek kona-

ného dne 26. 6. 2019

Usnesení č. 49/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek schvaluje, mimořádně 
nad rámec přijatých Pravidel pro 
poskytování dotací a finančních 
darů z rozpočtu obce Břestek, 
poskytnutí finančního daru ve výši 
50.000 Kč Římskokatolické farnosti 
Buchlovice na opravu varhan.

Usnesení č. 54/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje provedení 
stavební úpravy dvoru sportovní 
haly včetně oplocení pro usklad-
nění obecní techniky a stavebních 
materiálu. 

Usnesení č. 56/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje provedení 
rekonstrukce toalet v přízemí 
budovy č.p. 300. 

Usnesení č. 59/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje odkoupení 
pozemků nezbytně nutných pro 
realizaci obslužné komunikace 
o šířce 4 m v k.ú. Břestek pod silnicí 
III/4222 v nezastavěné části obce 
mezi Břestkem a Tupesy, včetně 
nájezdů. Vykupované pozemky 
budou navazovat na pás pozemků 
pod silnicí III/4222, který již byl 
obcí vykoupen. Přesné vymezení 
vykupovaných pozemků bude urče-
no geometrickým plánem, který pro 
tyto účely vyhotoví Ing. Jakub Říha, 
Geodetická kancelář Na Splávku 
Uh. Hradiště. Zastupitelstvo obce 
Břestek pověřuje starostu obce 
k uzavírání příslušných kupních 
smluv při dodržení následujících 
podmínek: cena max. 50 Kč/m2, 
obec uhradí poplatky za vklad do 
katastru, obec uhradí případnou 
daň z nabytí nemovitých věcí, obec 
uhradí náklady na pořízení geome-
trických plánů, obec uhradí správní 
poplatky za ověření podpisu, 
obec podá daňové přiznání k dani 
z nabytí nemovitých věcí.

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Břestek kona-

ného dne 30. 9. 2019

Usnesení č. 88/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje navýšení 
ceny stavby „Zvonice Břestek 
– sanace zdiva proti vzlínající 
vlhkosti a obnova fasádního ná-
těru“ o obnovu sanačních omítek 
v celé ploše zvonice, renovaci 
kamenného křížku, výměnu dveří 
včetně zárubní, provedení zábrany 
proti sněhu podél přilehlé silnice 
III/4222 a s tím související nezbytné 
zemní práce, odvedení vody mimo 
blízkost zvonice, o palisádovou 
nebo kamennou zídku, o další 
terénní úpravy a o úpravu vstupu 
do zvonice. Zastupitelstvo obce 
Břestek schvaluje uzavření Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou 
Stavspektrum, s.r.o., na provedení 
shora uvedených víceprací stavby 
s názvem „Zvonice Břestek – sa-
nace zdiva proti vzlínající vlhkosti 
a obnova fasádního nátěru“, za cenu 
489.815 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 98/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje umístění 
sochy anděla od ak. sochaře Zdeňka 
Tománka na veřejné prostranství 
u pomníku padlých Rumunů na 
Bukovinách a její začlenění do 
úpravy veřejného prostranství 
zpracovaného firmou Ateliér König.  
Zastupitelstvo obce Břestek pověřu-
je starostu obce jednáním s ředite-
lem firmy ALUCAST Tupesy, s.r.o., 
Ing. Jarmilem Cilečkem o snížení 
ceny materiálových nákladů sochy 
anděla. Zastupitelstvo obce Břestek 
vyčleňuje nezbytně nutné prostřed-
ky z rozpočtu obce Břestek a ukládá 
starostovi obce dle potřeby začlenit 
příslušnou úpravu rozpočtu obce 
buď rozpočtovou změnou rozpočtu 
na rok 2019, nebo do návrhu 
rozpočtu na rok 2020.
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Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Břestek kona-

ného dne 16. 12. 2019

Usnesení č. 108/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2019 o míst-
ním poplatku ze psů.

Usnesení č. 109/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2019 o míst-
ním poplatku ze vstupného.

Usnesení č. 110/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2019 o míst-
ním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.

Usnesení č. 111/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 4/2019 o míst-
ním poplatku z pobytu.

Usnesení č. 112/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 5/2019 o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s tím, že čl. 
6odst. 2 písm. b) zní: „místní po-
platek fyzických osob dle čl. 2 odst. 
1 písm. a), které v daném kalen-
dářním roce zemřeli a mají splatný 
nedoplatek místního poplatku“.

Usnesení č. 114/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje firmu 
ZESS a.s., jako vítěze soutěže na 
zakázku „Sociální byty v obci 
Břestek“ a při splnění podmínek 
stanovených ve výzvě k podání 
nabídek zplnomocňuje starostu 
obce k podpisu smlouvy o dílo 
za cenu 14.581.885,-- Kč s DPH. 
V případě neuzavření smlouvy 
z důvodu na straně vybraného 

uchazeče bude uzavřena smlouva 
o dílo s uchazečem, který se nachází 
na dalším nižším pořadí podle 
Zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 7.11.2019 v tomto 
pořadí: 1. AB stavby s.r.o., za cenu 
14.745.669,-- Kč s DPH. 2. STAVBY 
VANTO, za cenu 14.947.657,-- Kč 
s DPH. 3. MISta stavební společnost 
s.r.o., IČO: 048 11 631, Nedakonice 
14, 687 38 Nedakonice, za cenu 
15.333.333,- Kč s DPH.

Usnesení č. 118/2019 Zastupitelstvo 
obce Břestek, schvaluje firmu Ate-
liér König, k provedení inženýrské 
činnosti k vydání povolení stavby 
„Lávka pro pěší přes Zlechovský 
potok Břestek“ podle projektové 
dokumentace vypracované Ing. 
Pavlem Onderkou, za cenu do 
25 tis. Kč.

Informace k novým obecně závazným vyhláškám

Dnem 1.ledna 2020 nabyla 
účinnosti novela zákona č. 
565/1990 Sb. o místních po-

platcích. Tato změna především na-
hrazuje místní poplatek za rekreační 
a lázeňský pobyt a místní poplatek za 
ubytovací kapacitu jediným místním 
poplatkem z pobytu, ale také mírně 
upravuje i některé další poplatky. 
Proto zastupitelstvo obce ještě před 
účinností zákona na prosincovém 
zasedání upravilo obecně závaznými 
vyhláškami všechny poplatky, aby 
byly platné a účinné od 1.ledna 2020.

Od 1.ledna 2020 v obci je možné 
vybírat pět místních poplatků. 
V tomto textu budou uvedeny zá-
kladní parametry poplatků. U všech 
poplatků je stanovena ohlašovací 
povinnost a u všech poplatků platí, že 
v případě jeho neuhrazení v termínu 
splatnosti může být neuhrazený 

poplatek navýšen až trojnásobně. Pro 
každý poplatek je stanovena sazba 
a splatnost poplatku, osvobození, 
případně úlevy od poplatku. Přesné 
znění lze vyhledat na internetových 
stránkách obce.

Základní sazba místního poplatku 
psů se navyšuje na dvojnásobek 
z původních 60 na 120 Kč za každého 
psa s jedinou výjimkou. Je-li poplat-
níkem osoba mladší 65 let, která je 
držitelem dvou a více psů, platí za 
druhého a každého dalšího psa 180 
Kč. Poplatek je splatný do 30.června 
kalendářního roku. Odůvodnění: 
místní poplatek ze psů se prakticky 
nezměnil od začátku devadesátých 
let. Mezitím se zvýšila maximální 
výše poplatku na 1.500 Kč, v naší 
obci se poplatek ze psů i po navýšení 
drží na minimální úrovni – činí 8 % 
z maximální sazby.

Místní poplatek ze vstupného se 
prakticky nemění. Je vybírán ze 
vstupného na kulturní akce (sazba 5% 
ze vstupného), sportovní akce (sazba 
3% ze vstupného), prodejní a reklam-
ní akce (sazba 10% ze vstupného 
v obou případech). Poplatek je splat-
ný do 10 dnů od ukončení akce. Od 
poplatku jsou osvobozeny všechny 
akce pořádané místními spolky, akce 
pořádané fyzickou osobou mají úlevu 
80 %. Odůvodnění: poplatek zůstává 
stejný jako v minulých letech.

Místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství se prakticky také nemě-
ní. Pro jednotlivé způsoby záboru 
veřejného prostranství se s výjimkou 
zřízení vyhrazeného parkovacího 
místa sazba poplatku prakticky 
nemění a je uvedena v čl. 5 obecně 
závazné vyhlášky. Jediný rozdíl je 
v tom, že kromě užívání veřejného 
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prostranství z důvodu prodeje, se 
v posledních letech tento poplatek 
vůbec nevybíral. Je nutné upozornit, 
že užívání veřejného prostranství 
musí být na obecní úřad nahlášeno 
3 dny před záborem, nebo v den 
záboru, jestliže užívání veřejného 
prostranství bude trvat jen jeden 
den. Splatnost poplatku je u jed-
nodenního záboru v den zahájení 
užívání, pro vícedenní zábor do 7 dnů 
od zahájení užívání a v případě stano-
vení poplatku paušálem do 30 dnů od 
zahájení užívání. Odůvodnění: v obci 
se čím dále tím více projevuje nešvar 
záboru obecních pozemků, a to bez 
jakékoli dohody s obcí, a to zejména 
v případě parkování, různých druhů 
stavebních prací a umístění materiálů. 
Nezřídka je obecní majetek poškozen 
nebo se bez souhlasu obce provádí 
různé úpravy veřejného prostranství. 
Přitom obec, pokud potřebuje umístit 
nějakou dopravní nebo technickou síť 
na pozemek jiné osoby, musí dlou-
hodobě vyjednávat, ne-li doprošovat. 
Někteří občané investovali nemalé 
finanční prostředky na zajištění 
parkování pro svá vozidla, jiní si 
svévolně zabrali obecní prostranství 
a poškozují je. Tento stav je nespra-
vedlivý a nadále neudržitelný. Proto 
obci nezbývá než znovu začít striktně 
využívat institutu místního poplat-
ku za užívání veřejného majetku. 
V průběhu druhé poloviny února 
a v březnu bude provedeno první 
mapování veřejných prostranství 
v obci a někteří obdrží oznámení, 
že bez souhlasu obce užívají veřejné 
prostranství obce a budou pozvání na 
obec k dohodě o narovnání vztahu 
mezi obcí a občanem. Záměrem obce 
není naplnit obecní pokladnu, to si 
obec asi příliš nepomůže, ale zave-
dení pořádku v obci a spravedlivosti. 
Již teď lze konstatovat, že uzavření 
dohod budou podléhat všechny 
stavební zásahy do obecního majetku, 
umístění materiálů na obecní pozem-
ky a parkování, které se bude týkat 
těch obecních pozemků, které nejsou 
součástí řádně povoleného sjezdu na 
krajskou nebo místní komunikaci. 

Ještě k paušální sazbě za vyhrazené 
parkování. Za vyhrazení parkovacího 
místa se počítá sazba 5 Kč/m2. Každý 
automobil má minimální rozměry 
4 x 2 = 8 m. To znamená platbu 40 Kč 
za den a tedy 365 x 40 = 14. 600,-- Kč 
za rok, paušální sazba 2 tis. Kč za rok 
je tedy velmi výhodná. U rozměrněj-
ších dopravních prostředků je tento 
rozdíl ještě markantnější. A to obec 
pro vyhrazené parkování musí na své 
náklady zajistit výrobu a umístění 
tabulky s dopravní značkou. Seznam 
veřejných prostranství je dán přílo-
hou č. 1 k OZV č. 3/2019 a je nedíl-
nou součástí vyhlášky.

Poplatek za pobyt je novým po-
platkem, který přesně upravuje, co 
je předmětem poplatku – úplatný 
pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnech 
u jednoho poskytovatele pobytu. 
Plátcem je ubytovaný, poplatek 
platí poskytovateli pobytu, který 
jej odvádí správci poplatku – na 
obec. Sazba poplatku činí 10 Kč 
za každý započatý den s výjimkou 
dne zahájení pobytu. Dříve činil 
rekreační poplatek 5 Kč, z ubytovací 
kapacity 2 Kč, celkem tedy 7 Kč. Jde 
o mírné navýšení sazby, maximální 
ale pro letošní rok činí 21 Kč a pro 
příští rok 50 Kč a bude na zvážení 
zastupitelstva, jestli tento poplatek 
pro rok 2021 zvýší. Splatnost poplat-
ku je pololetní do konce sedmého 
a prvního měsíce kalendářního roku. 
Odůvodnění: naše obec se nachází 
v rekreační oblasti s chatami a navý-
šení turistického ruchu do obecního 
rozpočtu téměř nic nepřináší. Jde 
o malou kompenzaci nákladů na 
údržbu rekreační oblasti, a proto se 
sazba poplatku pohybuje v polovině 
maximální sazby.

U místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů (dále 
„za odpad“) se prakticky nic nemění 
s jedinou výjimkou, kterou je, že 
se ruší úleva o 10 Kč pro každého 

občana domácnosti v případě, že 
poplatek za odpad platí jedna osoba 
za více členů domácnosti. To zname-
ná, že sazba poplatku činí 500 Kč za 
každého občana obce přihlášeného 
k trvalému pobytu v obci. Sazba 
poplatku pro chataře zůstává 500 Kč 
za objekt a v zahrádkářských kolo-
niích 400 Kč za objekt. Odůvodnění: 
administrativní problémy s platbou 
poplatku v případě jakékoli změny 
v trvalém pobytu během kalendářní-
ho roku. Pro rok 2020 by maximální 
výše poplatku mohla činit až 742 Kč. 
V roce 2019 došlo k podstatnému 
navýšení nákladů obce na odpad 
z důvodu navýšení svozu odpadu na 
sběrném dvoře Buchlovice – Křížné 
cesty. Tyto náklady se promítnou do 
sazby poplatku až v roce 2021. Dá 
se tedy očekávat, že k podstatnému 
navýšení sazby poplatku za odpad 
dojde v roce 2021. I tak obec bude 
za občany doplácet podstatnou část 
nákladů za odpad.

Jako starosta obce upozorňuji, že stále 
málo domácností využívá možností 
sběru a svozu plastů do žlutých pytlů 
o objemu 110 l. Tyto pytle je možné 
bezplatně získat v kanceláři OÚ, 
vydávány jsou max. 3 ks na osobu, 
a pak postačí v předvečer avizova-
ného svozů pytlů s plasty je vystavit 
před vlastní dům u přístupové 
komunikace.

Abych zakončil tento příspěvek 
positivní informací, tak již od začátku 
letošního roku se navýšil svoz plastů 
a papíru na dvojnásobek. Svozy 
pytlů s plasty a kontejnery na papír 
budou sváženy jedenkrát za 14 dnů, 
svoz kontejnerů s plasty jednou za 
týden při zachování ceny místního 
poplatku. V průběhu roku 2020 navíc 
zavedeme rozmístění kontejnerů na 
tuky a oleje. Přesný harmonogram 
svozu odpadu z obce tvoří přílohu 
tohoto vydání zpravodaje a je zveřej-
něn na webových stránkách obce.

RNDr. Jindřich Krušina, 
starosta obce Břestek
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Poplatek za odpad v obci Břestek  
na rok 2020

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 obci pro rok 2020

splatnost je do 30. 9. 2020.

Jednotná cena   500,- Kč  za rok/ na osobu 

Chataři a chalupáři mají poplatek splatný do 31.8.2020.
Za chatku  v zahrádkářské kolonii se platí 400,- Kč .
Za každý neobydlení objekt v obci (např. za chatu/domek) 500,- Kč.

Poplatek za psa v roce 2020
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. 2020.

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

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

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

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2020
23. 3. 2020 Břestek u hospody 16,00-16,30h
 Točna Chabaně 16,35-17,00h
18. 5. 2020 Břestek u hospody 17,30-18,00h
 Točna Chabaně 18,05-18,30h
17. 8. 2020 Břestek u hospody 17,00-17,30h
 Točna Chabaně 17,35-18,00h
1. 10. 2020 Břestek u hospody 16,00-16,30h
 Točna Chabaně 16,35-17,00h
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Harmonogram svozu odpadů v roce 2020
HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ V ROCE 2020

KOMUNÁLNÍ ODPAD PAPÍR PLASTY SKLO BIOODPAD

Čtvrtek 1x14 dní Pondělí 1x14 dní Středa 1x7dní Pondělí 1x28 dní Středa1x14 dní

le
de
n

2 14 8 + pytlový 27 15
16 28 15 29
30 22 + pytlový

29

ún
or

13 11 5 + pytlový 24 12
27 25 12 26

19 + pytlový
26

bř
ez
en

12 10 4 + pytlový 23 11
26 24 11 25

18 + pytlový
25

du
be
n

9 7 1 + pytlový 20 8
23 21 8 22

15 + pytlový
22

29 + pytlový

kv
ět
en

7 5 6 18 6
21 19 13 + pytlový 20

20
27 + pytlový

če
rv
en

4 2 3 15 3
18 16 10 + pytlový 17

30 17
24 + pytlový

če
rv
en
ec

2 14 1 13 1
16 28 8 + pytlový 15
30 15 29

22 + pytlový
29

sr
pe
n

13 11 5 + pytlový 10 12
27 25 12 26

19 + pytlový
26

zá
ří

10 8 2 + pytlový 7 9
24 22 9 23

16 + pytlový
23

30 + pytlový

ří
je
n

8 6 7 5 7
22 20 14 + pytlový 21

21
28 + pytlový

lis
to
pa
d 5 3 4 2 4
19 17 11 + pytlový 30 18

18
25 + pytlový

pr
os
in
ec

3 1 2 28 2
17 15 9 + pytlový 16
31 29 16 30

23 + pytlový
30

Ve svátky může být harmonogram svozu upravený
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BIOKOMP s.r.o., sběrný dvůr,  
Křížné cesty, Buchlovice

PROVOZNÍ DOBA
Letní provoz (1. 4.- 31. 10.)  po – pá: 7:00 – 17:00 so: 8:00 – 12:00
Zimní provoz (1. 11 – 31. 3.) po – pá: 7:00 – 16:00 so: 8:00 – 12:00

Kontakty:
•	Tel: 572 595 058, mobil: 731 506 341
•	E-mail: kompostarna@biokomp.cz
•	www.biokomp.cz

Přehled přebíraného odpadu:
•	 komunální odpad
•	 velkoobjemový odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácnosti
•	 bioodpad – listí, tráva, plevel seno sláma atd., 
                        větve – přebírají se jen vytříděné od ostatního bioodpadu
•	papír – noviny, časopisy, kartony aj.
•	 sklo – bílé, barevné, tabulové
•	plasty – fólie, PET láhve, obaly od kosmetických a čistících prostředků bez obsahu chlóru, ostatní plasty
•	pneumatiky – bez disku, i s diskem
•	dřevo – dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, dveře a okna bez zasklení
•	polystyren – bílý čistý, barevný, případně i znečištěný

Zdarma po předložení občanského průkazu:
•	 kovy
•	 elektroodpad
•	 větší vysloužilé elektrospotřebiče – např. televize, pračky, sporáky, lednice, sekačky
•	menší elektrospotřebiče – rádia, vysavače, varné konvice, žehličky atp.
•	 zářivky, žárovky a další osvětlovací zařízení
•	 baterie – monočlánky, autobaterie aj.
•	 suť – směs cihel, omítky, betonů, hlíny apod.
•	 beton – čistý bez příměsí
•	 zemina – čistá, nebo s příměsí kamení
•	 4 ks ojetých pneumatik z osobních automobilů

Přebírané odpady jsou po předložení občanského průkazu převzaty ZDAMA do 200 kg /osoba /rok.

Nebezpečný odpad se sváží podle daného harmonogramu (viz str. 11).

Prosíme občany, aby využívali možnost odevzdání objemného odpadu zdarma (po předložení OP)  
přímo na sběrném dvoře a neodkládali jej u kontejnerů na komunální a tříděný odpad! Děkujeme!
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Neznámý člen R.A.F. z Břestku

V polovině minulého roku obdr-
žel starosta zajímavou informa-
ci od starostky obce Morkůvky 

paní Brigity Petrášové. Protože mě 
požádal o spolupráci, spojil jsem se s ní 
i já a dostal jsem takový email:

Dobrý den, pane Malíku,

jak už jsem psala panu starostovi, 
podle informací dostupných na inter-
netu (odkazy posílám níže) se rtn. Emil 
Büchler narodil 9. 5. 1907 (podle zdrojů 
na internetu) nebo 25. 3. 1904 (podle 
letecké karty – přikládám v odkazu) 
v Břestku u Uherského Hradiště a byl 
příslušníkem 312. čs. stíhací perutě RAF 
ve Velké Británii na pozici úředník. Ano, 
nebyl sice pilotem, ale tyto zdánlivě 
„nehrdinské“ pozice jsou hodně opo-
míjeny, přestože byly neméně důležité 
a měli bychom o těch lidech vědět a psát 
také. Také jsem se dívala na tu leteckou 
kartu a je tam uvedeno, že je narozen 
v Břestku, ale příslušný k obci Bošáca 
na Slovensku. Adresa rodičů je snad 
dokonce někde v cizině? Nedokážu tyto 
informace vyhodnotit, co to znamená. 
To je možná otázka spíše na Vás nebo 
nějakou matriku. Jeho jméno je uvedeno 
i na památníku čs. letcův v RAF „ Okříd-
lený lev“ na pražském Klárově.

O tuto tématiku se zajímám (jako 
i o místní historii vůbec) také z důvodu, 
že z naší obce pochází generál Peřina 
(pilot 312. perutě) a máme tu zde i jeho 
muzeum.

Brigita Petrášová, 
starostka obce Morkůvky

A tak jsem byl ve stejné situaci, jako 
když jsem úspěšně pátral po nezná-
mých legionářích narozených v Břest-
ku, které nikde nezmínil ani kronikář 

Jan Kuře – viz publikaci Vrátí se? 
O tom, že rodák z naší obce se účastnil 
bojů v řadách britského královského 
letectva – RAF – není v kronikách ani 
zmínka. Asi proto, že zmiňovaný Emil 
Büchler odešel i s dalšími členy rodiny 
z Břestku dávno před příchodem první-

ho kronikáře. A tak jsem začal pátrat. 
Není to jednoduché, Büchlerovi byli 
židé, kteří měli zvláštní matriky, byli 
členy židovských obcí atd.

Z letopisů je možno něco zjistit, třeba, 
že na č. 26 byla v Břestku v 17. stol. 

Z HISTORIE OBCE
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a možná i dříve, hospoda - šenk, kro-
nikář J. Kuře zmiňuje, že v roce 1895 
na ní sídlil Emanuel Herzog, žid, v roce 
1902 jeho zeť Wilhelm Büchler ( podle 
všeho otec Emila a dalších dětí). Brzy 
nato byl šenk zrušen, v roce 1900 tam 
jsou uvedeni Emanuel Herzog, jeho 
žena Kateřina a 3 děti - Oskar, Arthur 
a Anna, v roce 1910 je ve sčítacích 
operátech uvedeno „č. 26 zbořeno“. 
Z dalších materiálů se dozvídáme - píši 
o tom v publikaci Stárci dvacátého 
století - že v roce 1906 Willhelm 
Büchler hostinec, tehdy už sousední č. 
25, prodal.

Hledám i židovských matrikách 
v pražských archivech, ale bohužel se 
dochovalo málo, nebo jsem na to ještě 
nenarazil. V Národním archivu jsem 
objevil aspoň tzv. indexy k matrikám, 
to jsou seznamy seřazené podle písmen 
abecedy. Pod inventárním číslem 
Indexu kn2241 – narození 1892 – 1941 
okr. Uh. Hradiště, jsem našel narození 
Büchler Emil *1904, Büchler Julius 
*1906, Büchler Julia *1907, Büchler Elsa 
*1908 a Büchler Olga *1910, není ale 
uvedeno místo narození. Jestli odešli 
z obce ihned po prodeji hospody č. 25, 
tj. v roce 1906, narodili se u nás Emil 
a snad i Julius. Hodně jsem si sliboval 
od informací ze zmiňované domovské 
obce Bošáca poblíž Trenčína. Třikrát 

jsem žádal tamního starostu o pomoc, 
neodpověděl. Pro pořádek uvádím, co 
to bylo v minulosti domovské právo, 
cituji:

Domovské právo či též domovská pří-
slušnost byl právní institut „příslušnosti 
k obci“. Představoval právo na nerušený 
pobyt v obci a na chudinské zaopatření 
z její strany. Institut domovské obce 
vznikl v českých zemích v souvislosti se 
zavedením obecní samosprávy v roce 
1849, zůstal v platnosti i za první 
republiky a zrušen byl až k 1. lednu 
1949.

Domovské právo se nabývalo:
•	 děti narozením (po otci),
•	manželka sňatkem (po manželovi),
•	 udělením obecním úřadem (např. po 

delším trvalém pobytu v místě),
•	 získáním úředního postu v obci (např. 

četník).

Domnívám se, že všechny děti se naro-
dily v okrese Uherské Hradiště, jestli se 
potom vrátili všichni do Bošáce, nevím. 
V evidenčním listu Emila Büchlera 
z RAF – díky němu známe i jeho po-
dobu - ale můžeme číst, že v roce 1926 
absolvoval kurz účetního v Levici tj. na 
Slovensku. Dále, že odešel z ČSR 27. 12. 
1938 – asi přímo do Anglie - a že rodiče 
jsou uvedeni na adrese v městě Derby.

A ještě něco k 312. československé 
stíhací peruti RAF

Hlavní její činností byla ochrana 
konvojů. Tvořili jí převážně zkušení 
piloti, kteří se účastnili již bojů ve 
Francii či Polsku. Používali letouny 
Hawker Hurricane Mk. I. Její skóre: 
14 potvrzených, 9 pravděpodobných 
a 16 poškozených stíhačů Luftwaffe.

Z okresu Uherské Hradiště v ní 
působili:

BÜCHLER Emil, Cpl, 788073 , 312 
Sqdn, rtn.
•	 09/05/07, Břestek (Uherské Hradiš-

tě), Clerk

MELICHÁREK Vojtěch, Ing., Sgt, 
788618 , Depot, svob.asp./R/pplk.
•	 03/04/18, Javorovec (Uherské 

Hradiště), Pilot † 26/07/97

HÁNA Klement, LAC, 788218 , 312 
Sqdn, čet./R/mjr.
•	 01/06/13, Stupava (Uherské 

Hradiště), Instrument Mechanic 
† 13/10/91

Víc jsem zatím o našem - slavném ale 
neznámém - rodáku Emilu Büchlero-
vi nezjistil!

BBB a B

Asi nikdo z čtenářů tohoto 
Zpravodaje nevyluští tento 
titulek – pomůžu Vám – je to 

Bedřich Beneš Buchlovan a Břestek.

Snad každý ale bude tuto velkou 
historickou postavu znát, narodil 
se 21. 4. 1885 v blízkých Tučapech 
v rodině kantora Bartoloměje Be-
neše. Po studiích se dal rovněž na 
dráhu učitelskou, vystřídal štace 
v Buchlovicích – odtud pramení jeho 
pseudonym Buchlovan – ve Zlechově, 
v Uherském Hradišti, ve Starém 

Městě a ….., těch pár teček jsem 
udělal schválně! Já bych tam napsal 
… v Břestku…, protože vím, že u nás 
učil, zápisy v Školní kronice z let 
1906/1908 prováděl on, kroniky jsou 
uloženy v Okresním archivu. A tak 
jsem se vždycky, při čtení mapování 
jeho životní dráhy, v duchu trochu 
zlobil, že na tuto krátkou epizodu 
u nás autoři zapomínají. Ale dočkal 
jsem se, v nedávné době jsem dostal 
email od historika a velké osobnosti 
našeho regionu Bořka Žižlavského 
z Buchlovic:

….v loňském roce jsem si objednal 
knížku vzpomínek B. B. Buchlovana, 
kterou vydali bibliofilové v Praze. 
Našel jsem v ní i něco o Břestku…

Pěkný den. Bořek

Toto bylo v příloze:
BBB nastoupil do Břestku hned po 
škole na své první učitelské místo 
v roce 1906 jako zatímní učitel 
a v roce 1908 odsud odešel na školu 
do Zlechova.
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Vzpomínky z let 1906-1915 (výběr)

„Zní to dnes neuvěřitelně, že 
v první dekádě 20. století, hodinu 
cesty od dráhy, která byla hlavní 
tepnou Moravy, půl druhé hodiny 
od okresního města, v okrsku 
výstavných škol čtyř a pětitřídních 
byl jsem to zrovna já, který s kni-
hami M. Maeterlincka, O. Wildea, 
O. Březiny, J. Karáska ze Lvovic, 
K. Hlaváčka začínal samostatnou 
životní dráhu ve škole jakoby 
zapomenuté z minulých století, 
školy, která byla složena z chalupy 
a z novější přístavby o jedné třídě 
a podučitelské světničce. Třída 
v chalupě měla trámový strop, 
krásně zčernalý, stačilo stoupnout 
na sedadlo lavice a dosáhl jsi bez 
vypínání na trámy, dvě malá okénka 
byla vpředu a jedno vzadu. Pan 
řídící Kohoutek byl skoro šedesát-
ník, pomenší zavalitý pán, který se 
pomaličku šourával, protože mu 
nesloužily nohy. Byl vyučený kovář 
a dělal učitelského, oženil se a pak 
podle nového školského zákona, 
aby mohl při učitelství zůstat, šel 
na ústav a pětatřicetiletý složil 
zkoušku.

Šourával se se svou dlouhou dým-
kou při zahrádce před školou, pod 
ohromným, krásně rozvětveným 
kaštanem a v těch větvích si před-
stavoval pan řídící, že by se dala 
zrobit pěkná besídka, to by bylo 
poseděníčko v koruně stromu. 
K tomu nedošlo, ale pravidelně, jak 
skončeno odpolední vyučování, 
zavřel školu a s paní Kohoutkovou, 
stejně kulatou jako on, zamířili do 
hospody, kde poseděli až do noci.

Moje světnička byla slušná, neve-
liká, ale stačila. V ní velká zelená, 
kachlová kamna, topilo se v zimě 
dřevem a to bylo tak krásné, ten 
oheň byl čistý a jasný a jako by 
teplo od něho vonělo. Ale než se 
topilo, bylo třeba vyšlapávat beze-
dné břestecké bláto.

Býval jsem však v Břestku jenom 
na polovic. Vyučovaly se tři třídy 
ve dvou učírnách, měl jsem 17 
hodin týdně, v úterý a pátek pouze 
po jedné, první hodině ráno, celá 
středa prázdno, tož jsem se vždy 
dočkal jen listonoše z blízkých 

Buchlovic a pospíchal domů, čtvrt 
hodiny do Tupes a další čtvrthodinu 
do Zlechova.

(Napsal to sám pan učitel Bedřich 
Beneš, takže už nám budou všichni 
věřit, že zde učil!)

Bedřich Beneš zemřel v Uherském 
Hradišti 9. 9. 1953, od roku 1992 
nese Okresní knihovna název 
Knihovna BBB.

Nedá mně, abych se nezamyslel, 
do které hospody … zavalitý pan 
řídící a… stejně kulatá paní Kohout-
ková… asi chodili, odhaduji, že do 
Gottwaldovy – později Zelinkovy – 
číslo popisné 60, dnes už zbourané. 
Bylo to naproti školy, tam se určitě 
došourali!

Fr. Malík



17

PŘEHLED JUBILANTů ZA ROK 2019:
70 let – František Malík
 František Krušina
 Květoslava Schneiderová
 Vladimíra Malíková
 Karla Dvouletá
 Marie Vávrová
 Marie Černotová
 Ludmila Hrňová

75 let – Jana Zůbková
 Jana Kutálková
 Františka Malíková
 Ludmila Kováříková
 Milada Malíková

 Marie Šefránková
 Josef Malík

80 let – Jarmila Buchtíková
 Marie Adlerová
 Marie Hrabcová

85 let – Zdeňka Hladká
 Marie Stýskalová

90 let – Jaroslav Dohodil
 Františka Malíková

100 let - Františka Andrýsková

Zlatá svatba 
– manželé Vávrovi

Diamantová svatba
– manželé Dvouletí
– manželé Ondrůškovi

Všem oslavencům ještě jednou 
gratulujeme.

Za Sbor pro občanské záležitosti  
Andrea Blahová.

RODINNÉ CENTRUM BŘESTEK

Spolek Rodinné centrum Břestek, 
z. s. je sdružením aktivních 
rodičů, kteří organizují a podílí se 

na aktivitách pro děti a jejich rodiče. 
Jako zázemí nám slouží dolní třída 
v budově Mateřské školy.

Cílem Rodinného centra Břestek 
je vytvořit zázemí, kde se mohou 
rodiče s dětmi setkávat a společně 
se dělit o své radosti a starosti s vý-
chovou dětí a navzájem si předávat 
zkušenosti,a také společně rozvíjet 
znalosti a dovednosti dětí pomocí her 
a dalších společných aktivit. Aby-
chom zlepšovali podmínky pro naše 
aktivity a setkávání, realizovali jsme 
v roce 2018 za významné podpory 
obce Břestek a také Nadace Synot 
investiční akci a pořídili jsme do 
prostor školičky nové úložné prosto-
ry, které odpovídají našim potřebám. 
Za podporu naší činnosti ještě jednou 
děkujeme jak zastupitelům obce, tak 
i Nadaci Synot, že náš investiční pro-
jekt podpořili. Díky dalším dárcům 
máme k dispozici velké množství 
didaktických her pro různé věkové 
skupiny dětí.

Maminky s dětmi se schází jak v ranní 
školičce, která je určena pro nejmenší 
děti do 3let, tak i v odpoledním Klu-
bíku, kde je náplň cílena na starší děti. 
Schází se zde rodiče s dětmi především 
předškolního a mladšího školního 
věku. V Klubíku nejen tvoříme, ale 
také využíváme didaktických her, které 
máme k dispozici. Prostor je ponechán 
také mladším sourozencům těchto dětí, 
návštěva Klubíku tedy není podmíněna 
věkovou hranicí tří let .

Středeční odpoledne jsou prostory ško-
ličky vyhrazeny nejmenším dětem, kdy 
jsou k dispozici hračky a hry a strávený 
čas je věnován volnému hraní. Herna 
funguje od podzimu do jara v závislosti 
na počasí.

Další akce, které proběhly, jsou Uspá-
vání broučků, Vánoční a Velikonoční 
tvoření a také dva ročníky Dětského 
karnevalu.

Aby maminky poskytly tatínkům, pří-
padně babičkám a dědečkům, nerušený 
čas s ratolestmi, chodíme pravidelně, 
každé úterý od 18.30h, do sportovní 

haly hrát volejbal.  Vítány jsou nejen 
maminky malých dětí, ale také všechny 
ženy, které mají chuť si zahrát. Pánové 
prominou, ale úterní večery jsou naše 

Přehled pravidelných aktivit rodinného 
centra (probíhají v budově Mateřské 
školy Břestek, v dolní třídě):
Pondělí: od 8.00h ranní školička

od 16.00h KLUBÍK
Úterý: od 18:30h ženský  

volejbal ve sportovní 
hale

Středa: od 15.30h HERNA pro 
nejmenší

Čtvrtek: od 8.00h ranní školička
od 16.30h zpívání 
s dětmi (zahájení akti-
vity bude upřesněno)

A protože jsme maminky dětí, tak jak 
to tak bývá, mohou nastat nenadálé 
situace a některá z aktivit je jednorázově 
odvolána. Proto sledujte stránky RC 
Břestek na Facebooku.
Těšíme se na setkání .

Lucie Urbánková
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Fašaňk

V loňském roce se opět po 
několikaleté odmlce konal 
v naší obci fašaňk čili ma-

sopustní průvod. Chasa doplněna 
o několik kamarádů, se přestrojila do 
mnoha různých kostýmů. Nechyběla 
nevěsta se ženichem, sestřička, smrt-

ka, vojáci, a ani policajti. Podle zvuku 
je lidé u svých domů hostili domácí-
mi koblihami, Božími milostmi a jako 
výslužku dostávali slaninu, vajíčka, 
i něco na zahřátí. Po prochození velké 
části dědiny se průvod masek zastavil 
ve sportovní hale, kde jim v hospůdce 

U Krtka z přinesených darů připravili 
míchaná vajíčka se slaninou. I když 
se masopustní obchůzka v naší obci 
nekoná každým rokem, děkujeme za 
ni hodové chase, která k sobě ráda 
přivítá kohokoli, kdo bude mít zájem 
a chuť veselit se s nimi!

KULTURA
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Stavění májky 

Stavění májky se již několik let 
zdárně usadilo v kalendáři 
obecních akcí. Ne jinak tomu 

bylo v minulém roce. Na návsi se 

sešla spousta lidí, kteří celou akci 
zorganizovali a nic nebránilo tomu, 
aby mohli májku postavit. Tak se 
také stalo a v sobotu 27. dubna se 

májka vztyčila k nebi. Následovalo 
opékání špekáčků a společná 
zábava.

Pouť Břestek

Dne 14. 9. 2019 se konala 
pouť ke kapličce Panny 
Marie Bolestné. Procesí se 

shromáždilo u mateřské školy a na 
cestu se vydalo krátce po 13.30 
hod. Po příchodu začala u kapličky 

bohoslužba, vedená otcem naší far-
nosti P. Rudolfem Chmelařem. Při 
průvodu, i mši svaté, hrála dechová 
hudba Buchlovjané. Ovšem u ná-
sledné veselice se o hudbu poprvé 
postarala skupina LRC z Buchlovic. 

S našimi přáteli ze Selce jsme si 
slavnostní odpoledne užívali až do 
setmění. Dá-li Bůh, tak se i letos 
zase všichni sejdeme u jediné Mše 
svaté, sloužené v naší obci.
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Slavnosti vína

Velmi krásnou a jedinečnou 
akcí jsou Slovácké slavnosti 
vína a otevřených památek. 

Troufnu si tvrdit, že tuto kulturní 
akci zná úplně každý, kdo žije 
nejen v blízkém okolí Uherského 

Hradiště. Proto si myslím, že není 
třeba tuto událost nijak rozsáhleji 
popisovat.

Pouť Selec

O den později, tedy 
15.9.2019, byla pouť k Bo-
lestné Panně Marii také 

v naší spřátelené obci – Selci. Tento 
den je na celém Slovensku státním 
svátkem. Ráno se sešlo na zastávce 
u našeho obecního úřadu dost lidí 
na to, aby zaplnili celý autobus. Ve 

Zlechově přistoupil náš P. Rudolf 
Chmelař a společně se všichni 
vydali na poutní výpravu do Selce. 
Po dosažení poutního cíle i zde 
proběhla Mše svatá, kterou vedl 
Mgr. Jozef Peterek a celebroval náš 
P. Rudolf Chmelař. Po skončení Bo-
hoslužby proběhlo na místě samém 

krátké občerstvení, a poté přesun 
do místního Kulturního domu. 
Zde následoval slavnostní oběd, po 
kterém neproběhlo tradiční veselí 
s hudbou, ale celé odpoledne se 
neslo ve vzpomínání na zesnulého 
Petera Krčmárika, člena místní 
folklorní muziky.



21

Martinské hody 2019

Martinské hody 2019 se 
musely konat o týden 
později oproti obvyklému 

termínu. Tato změna byla způsobena 
pracovním zaneprázdněním starší 
stárky, která, pokud by hody byly v 
obvyklém termínu, tak by nemohla 
být v neděli na zábavě. A všichni ví, 

že v neděli na zábavě starší stárka 
být musí! Proto byl nakonec termín 
posunut a vše dobře dopadlo, hody 
byly!

Scházení chasy bylo tradičně na návsi 
u zvonice okolo třinácté hodiny. Zde 
vystoupily děti z MŠ a ke krátkému 

tanci zahrála dechová hudba Staro-
městská kapela, která hrála po oba 
dva dny. Průvod ke staršímu stárkovi 
vedl Adam Ryška se svou partnerkou 
Michaelou Trávníčkovou. Mladší 
stárek, kterým byl Martin Mach, 
uvítal průvod před domem svých 
rodičů u křížku na „hraničkách“. 

Jako každý rok, tak i v tom loňském 
se uskutečnil průvod, ve kterém 
byla naše obec zastoupena v čele 
s panem starostou i místostarostou. 
Počasí ovšem nebylo moc přívětivé 
a občas bylo zapotřebí vytáhnout 
i pláštěnky. Přesto je navštívilo 
podle odhadů okolo 30 000 lidí! 

V čase, kdy jsme se na Masarykově 
náměstí blížili před pódium, začalo 
velmi hustě pršet a nezbylo nic jiné-
ho než se někde před deštěm ukrýt. 
I přes nepřízeň počasí se z naší obce 
vypravila početná skupina, která 
důstojně Břestek reprezentovala. 
Chtěl bych se rovněž zmínit o sta-

novišti obce u archivu, kde se kaž-
doročně prodávají domácí povidla, 
metyja, ale i něco na zahřátí, což 
přišlo v deštivém počasí vhod.

Všem, kteří se na této akci jakkoli 
podíleli patří vřelé poděkování.



Zde si zatancovali Martinovi rodiče 
sólo a po chvilce si již mladší stárek 
vedl chasu s průvodem ke staršímu 
stárkovi. Tím byl Jan Škrabal. Ten 
vycházel z domu své partnerky 
Martiny Daňhelové. Ani zde tomu 
nebylo jinak a rodiče si i tentokrát 
zatancovali sólo. Jakmile se všichni 
přítomní občerstvili, průvod vyrazil 
zpět směrem do dědiny. Nešlo se 
však daleko! Mladší stárkou byla 
přítelkyně mladšího stárka, Lucie 
Pelikánová. Zde, jako tomu bylo i u 
předešlých navštívení stárků, si opět 
rodiče mladší stárky zatancovali sólo, 
rozneslo se malé pohoštění a nic ne-
bránilo tomu, aby se chasa odebrala 
pro starší stárku. Tou byla pro loňské 
hody již zmiňovaná Martina Daňhe-
lová, u které konečně dostali stárci 
do rukou svá práva. O jejich nazdo-
bení se opět nádherným způsobem 
postarala paní Marie Hejdová, za což 
jí patří velké poděkování! Po jejich 
převzetí si sólo zatancovali nejen 
stárčini rodiče, ale i oba stárkovské 

páry se svými právy. Aby ovšem 
chasa mohla jít na zábavu, musela 
ještě zajít kousek zpět k domu pana 
starosty RNDr. Jindřicha Krušiny, 
od kterého očekávala povolení hodů. 
Pan starosta s radostí udělil povolení 
k zábavám pro oba dva dny staršímu 
strárkovi. U pana starosty na chasu 
čekal rovněž P. Rudolf Chmelař, 
který požehnal práva i celou chasu. 
V tuto chvíli již nic nebránilo tomu, 
aby se chasa odebrala na halu, kde se 
všichni přichystali na večerní zábavu. 
Zde Staroměstskou kapelu doplnila 
cimbálová muzika Bálešáci, rovněž ze 
Starého Města. S nadsázkou je proto 
možné říci, že jsme na naše hody 
měli skoro kompletní staroměstský 
ples. V průběhu zábavy dostali sólo 
k tanci, jak už tomu bývá, všichni 
zúčastnění Martinové, stárci z mi-
nulých hodů, a také naposled rodiče 
stárků. Okolo desáté hodiny chasa 
zatancovala velmi pěkně nacvičené 
hodové tanečky (vykopávané, 
Straňanské, čardáš a trnku). Hned po 

jejich skončení následovalo vodění 
pod právo. Kolem půlnoci stárci 
odnesli svá práva, ale zábava ještě 
zdaleka nekončila…

Neděle se nesla v obvyklém duchu. 
Od ranních hodin kluci z chasy 
společně se Staroměstskou kapelou 
obcházeli celou dědinu, samozřejmě 
včetně Chabaní. Zastavovali se u 
každého domu, kde stárci předsta-
vovali svá krásně nazdobená práva 
a zvali na večerní zábavu, na které 
zatančí své sólo „Hanáckou“. Zábava, 
stejně jako v sobotu, začínala v 19:30 
hodin. K tanci a poslechu hrála již 
jen osamocená Staroměstská kapela, 
ale i tak bylo velmi veselo. Ve 21 
hodin stárci zatančili „Hanáckou“, 
po ní následovalo vodění pod právo. 
Zábava končila kolem půlnoci, kdy si 
stárci odnesli svá práva. 

Nedělní hodová zábava bohužel není 
tolik navštěvována, ale o to kouzel-
nější rodinnou atmosféru nabízí. 
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Zpívání u Vánočního stromku

Zpívání u vánočního stromku se 
v loňském roce po delší době 
celé konalo na návsi u zvonice. 

Před začátkem se o přivítání postarali 
páni starostové (RNDr. Jindřich Kru-
šina, MVDr. Stano Svátik) a pan farář 

P. Rudolf Chmelař. První v samotném 
programu vystoupily děti z naší MŠ, 
které si se zastupující paní ředitelkou 

Vánoční koncert 

Vánoční koncert se opět nesl 
ve stylu dechové hudby, 
kterou i tentokrát byla, stejně 

jako předloni, Dechová hudba Šo-
hajka z Dolních Bojanovic. Kapelník 
Vojtěch Ducháček nachystal spolu 
se svou manželkou (sólovou zpěvač-
kou) Jožinou velmi krásný program. 
Doplňovala je další zpěvačka Renata 

Jedličková a v kapela hrající v počtu 
dvanácti hudebníků. Začátek kon-
certu byl věnován vzpomínce na 
našeho zesnulého kamaráda ze Selce 
Petera Krčmárika, který nás opustil 
po krátké a těžké nemoci. Po tomto 
tichém zastavení ještě zatančily dva 
páry z Tanečního klubu Rokaso 
Ureské Hradiště z.s. ukázky ze stan-

dartních i latinskoamerických tanců. 
Pódium dále patřilo pouze Šohajce, 
která koncert vedla v klasickém stylu. 
Střídaly se písně pomalejší i rychlejší 
a celý koncert byl provázán vánočním 
slovem moderátorky. Po více než ho-
dině hudby všichni přítomní senioři 
dostali večeři, po níž ještě následovala 
volná zábava s DH Šohajka.
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Ples vinařů

Ani jsme se nenadáli a pátý 
ročník vinařského plesu už je 
za námi.

Akce, která vznikla během několika 
minut u skleničky vína před pěti 
lety….

Již 15. února v roce čísla 2020 jsme vás 
mile a rádi přivítali ve sportovní hale 
na pátém vinařském plese i tentokrát 
s roky prověřenou Zdounečankou. 
Potěšení vám mohla přinášet nejen 
klasická tancovačka u dechovky, 
ale i vína ročníku 2019 od místních 
vinařů a spoustu dobrého jídla. Naše 
sirková komise prošla poctivě břestec-

ké sklepy křížem krážem několikrát 
a shodla se, že mladá vína, která byla 
prezentována na plese mají něco do 
sebe. K ochutnání byla vína jako každý 
rok od místních vinařů, ale také od 
generálního partnera našeho plesu 
Vinařství Jakubík a.s. Zde musíme 
podotknout, že Frankovka 2016 vzh 
z Vinařství Jakubík a.s., která byla 
na našem plese v loňském roce, se 
probojovala mezi sto nejlepších vín 
roku 2020 ČR v salonu vín a Ryzlink 
rýnský 2013 ps, který byl taktéž 
k ochutnání na plese se stal celkovým 
šampionem mezi Ryzlinky rýnskými 
v soutěži pořádanou profesionálními 
degustátory ČR.

Tolik k plesu a na řadě je náš 
oblíbený košt vína. V roce 2020 
je v našem kalendáři tučně vyryto 
datum 11. 4. Den, kdy na bílou 
sobotu bude na 46. koštu vín 
k ochutnání kolem 400 vzorků 
vína od vinařů z blízkého okolí, ale 
taktéž ze Slovenska. Obliba morav-
ského vína strmě stoupá. Ještě před 
několika lety jsme měli na výstavě 
247 vzorků vína. Brána do našeho 
chrámu ve sportovní hale bude 
otevřena od 14:00hod. Těšíme se 
na vás.

Za spolek Vinaři Břestek, z.s. P. Š.

Bc. Martinou Kuderovou připravily 
vánoční pásmo. Děti na závěr svého 
vystoupení dostaly dárky s podě-
kováním za krásné pásmo. Dále 
vystoupil pěvecký sbor Břestečánek, 
který si připravil převážně spirituály 

s kytarovým doprovodem. Po něm 
následovalo vystoupení ženského 
pěveckého sboru Rezeda z Uherského 
Hradiště. V jeho podání zazněly 
tradiční lidové koledy za doprovodu 
výběru muzikantů z Cimbálové muzi-

ky Jaroslava Čecha. O neprochladnutí 
všech zúčastněných se postaral teplý 
čaj a svařené víno. Koláčky, tlačenka, 
jitrnice i škvarková pomazánka přišly 
také vhod. Celá akce byla provázena 
krásnou vánoční atmosférou.


