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Ohlédnutí za rokem 2015
Rekonstrukce silnice III/4223

 Velkou změnou v naší obci v minulém roce prošla 
silnice III/4223 na Záhumní. Zajisté si této změny všimla 
celá naše obec, a proto o ní jen velmi krátce. Rekonstrukce, 
která spočívala v odebrání a znovu položení podkladních 
vrstev vozovky, položení obrubníků, položení nového povr-
chu vozovky a nakonec vybudování chodníku po celé dél-
ce, započala 1.6.2015. O výstavbu se starala firma SVS CO-
RRECT spol. s.r.o. Bílovice. Stavbyvedoucím byl Lukáš Horák 
a stavebním dozorem Ing. Roman Dočkal. Předpokládaný 
termín dokončení celého díla byl stanoven na 31.8.2015, 
nicméně se termín dokončení opozdil. Bylo to zapříčině-
no čerpáním společné dotace s obcemi Tupesy a Zlechov. 
Jejich projekty s realizací začaly až po našem, a tak kvůli 
celkovému vyúčtování byl termín dokončení opravy cesty 
posunut, aby vše proběhlo podle pravidel. I když se termín 
posunul, tak na hody bylo ke vší spokojenosti vše hotovo. 
 Vybudování nového chodníku stálo 2.230.793,- Kč 
a dotace z Ministerstva financí ČR činila 1.329.000,- Kč. V 
letošním roce se bude realizovat úsek cesty na Buchlovice, 
který jako poslední čeká na rekonstrukci. Cesty v celé obci 
tak budou splňovat požadavky pro bezpečnou průjezdnost 
a hlavně o mnoho důležitější - bezpečnější pohyb chodců.



Zateplení OÚ a DPS
 Zateplení, výměna oken, výměna vstupních 
dveří, to jsou tepelně izolační prvky, které byly vy-
lepšeny na budově OÚ. Rekonstrukci prováděla fir-
ma CGM Moravia. Stavbyvedoucím byl Josef Kruši-
na a stavebním dozor vykonával Ing. Zdeněk Křiva. 
Celková cena všech těchto úprav byla 2.150.229,- 
Kč a celková dotace 1.556.157,60 Kč z toho 
SFŽP 86.453,20 Kč a EU Operačního fondu ži-
votního prostředí 1.469.704,40 Kč.  Díky zěm-
nám v tomto objektu, by měla obec ušetřit znač-
né náklady za prostředky na vytápění. Snad tomu 
tak bude a investice se začne rychle navracet.

Tůně a mokřady v p.t. Hlúšek

 Velmi krásný projekt, který se v minulém 
roce podařil realizovat je Tůně a mokřady v Hlúš-
ku. Práce na vyhloubení tůní začaly 3.8.2015 a celé 
dílo pak bylo dokončeno 3.10.2015. Projekt vypra-
cova Ing. Tomáš Horký a stavbu prováděla firma 
STAVSPEKTRUM  s.r.o. Celková cena byla 899.230,- 
Kč a dotace pak činila 656.592,- Kč  - z toho SFŽP 
ČR 32.829,60 Kč  a EÚ OPŽP 623.762,40 Kč. Celé 
dílo velmi decentně dokresluje atmosféru kolem 
cyklostezky na Buchlovice a hlavně by také mělo



být protipovodňovým opatřenímv této lokalitě. V letošní zimě sice největší tůně byla pokřtěna vášnivými 
bruslaři, ale doufejme, že počasí dovolí a bude se bruslit daleko déle. Podmínky jsou zde pro tyto spor-
tovní aktivity dobré, tak ať nám hodně zamrzne. Od jara se pak můžeme chodit dívat nejen na uklidňu-
jící vodní hladiny, také zde ale můžeme ve večerních hodinách zahlédnout Martináče hrušňového, kte-
rému se daří v jasanech podél cyklostezky. Martináč hrušňový je největším středoevropským nočním 
motýlem z čeledi martináčovitých. Housenka, i samotný motýl martináče se často vyskytuje v země-
pisných oblastech Znojemska na stromech meruňky, trnky a jasanu v době zrání jejich plodů. Motýl 
se vylíhne z kukly v hruškovitém zámotku brzy z jara, ale létat začíná až při západu slunce. Rozpětí kří-
del má 15  (i více) cm a přední křídla mohou být dlouhá až 80mm. Proto je zcela možné si ho splést za 
letu s netopýrem. Housenky Martináče hrušňového dorůstají 12-15cm. Tak pozorovatelskému lovu zdar!

Kultura
Pouť Břestek

 Dne 13.9.2015 se kona-
la pouť ke kapličce Panny Marie 
Bolestné. Procesí se shromáždi-
lo u mateřské školy a na cestu se 
vydalo krátce po 13.30 hod. Po 
příchodu začala u kapličky boho-
služba, vedená otcem naší farnosti 
P. Rudolfem Chmelařem. Při prů-
vodu, mši svaté i následné veselici



hrála Dechová hudba Buchlovja-
né. Na návsi se k nim ještě přida-
la Břestecká cimbálová muzika, 
která dokreslovala slavnostní at-
mosféru. S našimi přáteli ze Selce 
jsme si slavnostní odpoledne uží-
vali až do setmění.  Dá-li Bůh, tak 
nám krásné počasí vyjde i letos a 
zase se všichni sejdeme u jediné 
Mše svaté, sloužené v naší obci.

 O dva dny později, tedy 15.9.2015 byla pouť k Bolest-
né panně Marii také v naší spřátelené obci -  Selci. Ale nejen v 
Selci. Tento den je na celém Slovensku Státním svátkem. Ráno 
se sešlo na zastávce u našeho obecního úřadu dost lidí na to, 
aby zaplnily celý autobus. Ve Zlechově jsme nabrali našeho 
P. Rudolfa Chmelaře a vydali se za zážitkem do Selce. A to se 
opravdu vyplnilo. Jelikož cesta ubíhala rychle, tak jsme před 
začátkem procesí stihli prohlídku Místního kostela s výkladem 
starosty ze Selce, který zde jako mladý chlapec ministrovával. 
Po dosažení poutního cíle i zde proběhla Mše svatá, kterou 
vedl Mgr. Jozef Petrek a celebroval náš P. Rudolf Chmelař. 
 Po skončení Bohoslužby proběhlo na místě samém 
krátké občerstvení a po té přesun do Kulturního domu. Zde 
následoval slavnostní oběd a po jídle se kalorie velmi lehce 
shazovaly při tanci, ke kterému hrála místní hudební složka 
folklorního souboru Selčan. Po několika tanečních sadách 
bylo načase vyrazit zpátky do domoviny.  Co se mi ovšem velmi 
líbilo, byla výzdoba každého domu. Byť to byly sochy svatých 
Josefa a Marie, nebo jen svatý obrázek s kytičkou za oknem. 
Poutní, velmi klidná a smířlivá nálada tak čišela z celé obce. 

Pouť Selec



  Den dětí jak jistě všichni víme, spadá na 1.6. Tradiční akce, kterou v 
naší obci k tomuto datu pořádá Spolek pro udržení tradic -  „Břestek 
plný koní“ se konala v sobotu 6.6.2015 na prostranství za Baloncentrem. 
Mimo spoustu soutěží na téma Kočovné divadlo, se o dětskou zábavu 
postaral herec Slováckého divadla z Uherského Hradiště Tomáš Šulaj se 
svou: „Kouzelnou šou veselého Toma“. O hudební kulisu se postarala 
country kapela Je nás moc a o ochla-
zení dětí, které sebraly dost odvahy, se 
postarali hasiči z Buchlovic, kteří zby-

tek zásob vody v autě rozprá- šili vodním dělem. Velkou atrakcí bylo 
také historické hasičské auto, které šoféroval jeho majitel Stanislav Ga-
briel. No a když je řeč o koních, tak těch bylo opravdu dostatek, a pro-
to se děti hojně mohly vozit jak v povozech, tak i na koních samotných. 
Nezbývá než se těšit, co si na nás nachystají pořadatelé v letošním roce.

Břestek plný koní

Zpívání u vánočního stromku
 Nebývá obvyklé psát o Vánocích, když už čtenáři pobíhají s motykami a jiným zahradnickým nářadím 
po jarních zahrádkách. Ale zkusím to!    Smíšený pěvecký sbor Břestečánek s uměleckou vedoucí Julií Zetko-
vou si pro tradiční zpívání u stromečku připravil náročnou ale krásnou pastýřskou mši Missa pastoralis in C 
Boemica moravského kantora Josefa Schreiera. Při samotném koncertě možná posluchačům něco uniklo, 
představme si  tedy autora i skladbu znovu.
    Josef Schreier se narodil Janu Jiřímu Schreierovi a Alžbětě rozené Tělepové   2. ledna 1718 v Dřevohosticích. Z 
jeho dětství a mládí nejsou zprávy, až zápis objevený v matrice obce Bílovice dokládá, že si mládenec a místní rek-
tor Josephus Schraier vzal 13. června 1740 pannu Annu, dceru zesnulého rektora Mikuláše Bureše. Spolu potom 
měli 12 dětí, mnohé zemřely už v dětství. Po roce 1760 se stopy v Bílovicích vytrácejí, předpokládá se, že zemřel u 
jednoho ze svých synů Jana – Norberta, významného slovenského filosofa, skladatele a teologa v Banské Štiavnici.
    Zkomponoval řadu skladeb – operety, zpěvohry a zejména mše  a mezi nimi     i pastýřskou mši s 
moravskou melodikou, která vychází z valašského lidového prostředí Missa pastoralis in C Boemica. Je nejvý-
znamnějším dílem kantorské hudby na Moravě v 18. století. Základem mše jsou pastorely, drobné scénky s 
pastýřskými náměty. Střídají se zpěvy v jazyce českém, latinském a ve valašském nářečí. Vyjadřují spontánní 
radost pastýřů z narození Páně. V době vzniku kolem 1755 – 1760 a po dobu víc než sto následujících let byla 
tato mše velmi populární. Hrála se v kostelích na Moravě, v Čechách, v Polsku, v Uhrách, potom upadla na 
dlouhou dobu v zapomenutí. Znovu ji objevil dr. Jan Trojan, profesor Janáčkovy akademie múzických umění  

v Brně v roce 1983.
   S nápadem zpívat právě tuto 
náročnou mši přišla paní Ju-
lie Zetková, Břestečánek za-
čal tentokrát nacvičovat už 
počátkem října, byly to krás-
né hodiny strávené spolu! 
A napínavé –  s muzikanty, 
kteří nás při vystoupení do-
provázeli jsme se setkali až 
dvě hodiny před koncertem!  

Vzpomeňte si na jejich sestavu – Martin Crla, kontrabas, Jan a Ondřej Bazalovi, housle, Klára Míčová, klarinet. 
Až začneme nácvik na vystoupení v tomto roce, nebudeme se zlobit, když nás bude víc. Že nepoznáte noty?
Já ani jednu a zatím mě nevyhnali….. .                                              
foto: Bořek Žižlavský            mf



Martinské hody
 Po dvou letech jsme se ko-
nečně dočkali a v naší obci se usku-
tečnili Martinské Hody s právem.
Po dlouhých a pečlivých přípravách 
mohlo vše 7.11.2015 vypuknout. 
Jako obvykle jsme se sešli po so-
botním obědě, ale tentokrát trochu 
netradičně. Sraz všech účastníků 
průvodu nebyl u místního pohos-
tinství, nýbrž na nově zrekonstruo-
vaném prostranství „Na Prádle“. Je-
likož z nebe padaly kapky štěstí, tak 
vystoupení dětí z Mateřské školky 
proběhlo pod altánkem a pyšným 
rodičům, prarodičům i všem ostat-
ním vůbec nevadilo, že stojí pod 
deštníky. Následně po skončení 
vystoupení dětí se průvod seřa-
dil a mohlo se vyrazit pro stárky.
 

 
 

  Jako první se zamířilo do 
posledního stavení směrem na Tu-
pesy, pro Michala Smělíka, který 
se pro tyto hody ujal role mladšího 
stárka. Před jejich domem ho do 
funkce povolával a doposud i vedl 
průvod, jeho mladší bratr David. Po 
Michalově odpovědi a společném 
přípitku se dostali ke slovu jejich 
rodiče, kteří si na cestě před do-
mem zatancovali sólo. Po krátkém 
občerstvení a pár tanečních kolech 
se průvod vydal opět na cestu. 

Mladší stárek ho dovedl až k domu 
poblíž památkového domku. Zde 
povolal do služby staršího stárka 
Tomáše Krušinu. Ten si s ním po 
odpovědi připil na zdraví a sólo 
si zatancovali i Tomášovi rodi-
če. Stárci byli oba a tak se moh-
li vydat pro své drahé polovičky. 

 Průvod se tentokrát pře-
sunul jen kousek zpátky do dě-
diny, kde už za dveřmi netrpě-
livě podupávala mladší stárka. 
V čele průvodu stáli oba stárci, 
ale před domem rodiny Preclíků 
se ke dveřím vydal pro svou part-
nerku jen mladší stárek. Barbora 
Preclíková si vyslechla jeho řeč 
a konečně mohla vyjít ze dveří k 
ještě netrpělivější chase i zbyt-
ku průvodu. Po krásné odpově-
di si společně se stárky připila a 
vyzvala své rodiče ke slavnost-
nímu sólu a ti také neodmítli. 

 Nyní se průvod v čele s obě-
ma stárky a mladší stárkou vydal 
pro tu nejhlavnější osobu – starší 
stárku, která u sebe měla přichystá-
na obě práva. Jelikož za starší stárku 
šla partnerka staršího stárka Anna 
Večeřová z Chabaní, tak se prů-
vod k sekvoji pro zrychlení přesu-
nul autobusem. Zde starší stárek z 

domu vyvolal svou vyvolenou a ta 
ho i s mladšími stárky po přípitku 
vyzvala, aby se doplnili o nezbyt-
né součásti a vyzvedli si práva. 

 Po zkompletování, přípit-
ku a sóle rodičů starší stárky, se 
chasa přesunula ke druhému nej-
staršímu sekvoji pro společnou 
památeční fotku. Teď již zbývalo 
jediné, vrátit se k domu Krušino-
vých pro povolení hodů z rukou 
starosty obce RnDr. Jindřicha Kru-
šiny. Opět se pro zrychlený přesun 
z Chabaní  využilo autobusu a již 
nic po seskupení nebránilo sta-
rostovi povolit hody. Svou poslední 
řečí ho k tomu vyzval starší stárek 
a starosta hody povolil přečte-
ním starodávné povolovací listiny.
Nicméně pro většinu lidí se po po-
volení hodů starostou odehrálo 
překvapení. Ve dveřích se za staros-
tou objevil P. Rudolf Chmelař a po-
prvé v historii hodů na Břestku byla 
práva i všichni přítomni obdařeni 
požehnáním od našeho pana faráře. 
 

Po povolení a požehnání si stár-
ky zatancovali s panem farářem i 
panem starostou ve slavnostním 
kole. Nyní již nic nebránilo pře-
sunu chasy na sportovní halu a 
dochystání se na večerní zábavu.



Poplatek za TKO na rok 2016
Poplatek lze uhradit osobně do pokladny, poštovní složenkou nebo na účet obce.

VS: 1340

SS: číslo domu poplatníka (ve zprávě pro příjemce uveďte jméno poplatníka)

Pokud obdržíte složenku Variabilní a specifický symbol opište ze složenky.

Obec Břestek  číslo účtu: 1039978/0300
1 osoba v domácnosti     500,- Kč   za rok/ na osobu 500,- Kč
2 osoby v domácnosti     980,- Kč  za rok /na osobu 490,- Kč
3 osoby  -//-  1.440,- Kč  za rok /na osobu 480,- Kč
4 osoby  -//-  1.880,- Kč  za rok /na osobu 470,- Kč
5 osob  -//-  2.300,- Kč  za rok /na osobu 460,- Kč
6 osob  -//-        2.700,- Kč  za rok /na osobu 450,- Kč
7 osob  -//-         3.080,- Kč  za rok /na osobu 440,- Kč
8 osob   -//-         3.440,- Kč  za rok /na osobu 430,- Kč
Splatnost je do 30.9.2016.

Svoz nebezpečného odpadu 
21.3.2016  – před místním pohostinstvím 16,00h - 16,30h
  - točna Chabaně   16,35h – 17,00h
9.5.2016 - před místním pohostinstvím  17,30h - 18,00h
  - točna Chabaně   18,05h – 18,30h
22.8.2016 - před místním pohostinstvím  17,00h - 17,30h
  - točna Chabaně   17,35h – 18,00h
6.10.2016 – před místním pohostinstvím  16,00h - 16,30h
  - točna Chabaně   16,35h – 17,00h

Harmonogram svozu plastů ve žlutých pytlích v roce 2016
13. ledna, 10. února, 9. března, 6. dubna , 4. května, 1. června, 29. června, 
27. července, 24. srpna, 21. září, 19. října, 16. listopadu, 14. prosince 2016

Chataři a chalupáři mají poplatek splatný do 31.8.2016.
Za chatku  v zahrádkářské kolonii se platí 400,- Kč 
za každý neobydlení objekt v obci (za chatu/chalupu) 500,- Kč.
Plaťte prosím poplatky včas. Šetříte peníze sobě i své obci. 

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

Poplatek za psa 
Poplatek je 60,- Kč za každého psa.

Psa je nutno přihlásit i odhlásit (v případě úhynu…)!! Jinak obec změnu nezjistí a poplatek se 
dále předepisuje a vymáhá!       
Splatnost je do 30.6.2016.



Harmonogram svozu odpadů pro rok 2016



Ve 21.00 se stárci předvedli při  
jejich sóle „Hanácká“ a o zpestře-
ní v pauzách kapely se postarala 
chasa s tancem „Metlový“. Ná-
vštěvnost se v neděli nijak vejmi 
nelišila od posledních let. Na Ha-
náckou se přišlo podívat 55 na-
šich spoluobčanů. To by se mohlo 
v příštích letech výrazně zlepšit. 
O půlnoci stárci odnesli práva, 
muzika dohrála poslední sadu 
a hody byly oficiálně ukončeny. 

Všem organizátorům a pros-
tě všem, díky kterým se mohly 
hody uskutečnit, patří velké díky!

foto z neděle - Chabaně: Jiří Kučík

 Sobotní hodová zábava vy-
pukla v 19.30 hodin a o hudební do-
provod se po celý večer (stejně tak 
i při celém průvodu) starala naše 
věrná a skoro zdomácnělá Decho-
vá hudba Zdounečanka, tentokrát 
napůl s cimbálovou muzikou Ohni-
ca z Uherského Hradiště. V průbě-
hu večera již tradičně dostali sólo 
bývalí stárci, rodiče současných 
stárků spolu s panem starostou a 
všichni zúčastnění Martinové. Dále 
se pak chasa předvedla s nacviče-
nou besedou a nechyběli ani dívčí 
karičky, které nevynechala snad 
ani jedna mladá žena v sále. Lehce 
po půlnoci stárci odnesli práva a šli 
se chystat na nedělní pokračování. 
Zbytek hodovníků je následoval 
kolem půl druhé hodiny raní, kdy 
zábava skončila. Počet návštěvní-
ků sobotní zábavy se zastavil na 
čísle 254, což bylo méně než v po-
sledních letech, ale alespoň bylo 
víc místa na tanečním parketu.

 Neděle na rozdíl od sobo-
ty nepřinesla žádné překvapení. 
Kluci z chasy společně se stárky a 
pokladníky obcházeli od 9.00 ce-
lou obec, zvonili na každý dům 
a občany zvaly na nedělní hodo-
vou zábavu se sólem stárků „Ha-
náckou“ přičemž se každý může 
pokochat pohledem na práva, 
který se naskýtá pouze jednou za 
rok (někdy bohužel i za víc let).
V odpoledních hodinách se 
mužský průvod přesouvá i na 
Chabaně, kde se rovněž zve 
na zábavu v každém domě. 

 Samotná hodová zá-
bavapak začala opět v 19.30, 
ale již jen se Zdounečankou.      



Fašank v MŠ 2016
 Naše školička je hrdá na to, že se zapojuje do procesu uchování či obnovy lidových tradic v obci. Proto 
i na fašankovou obchůzku se děti každoročně velmi těší. 
Samotné obchůzce předchází výzdoba tříd výrobky, kte-
ré si děti samy zhotoví. Současně s výtvarnými pracemi 
zpíváme fašankové popěvky a děti se učí chápat humor v 
textu a porozumět netradičním výrazům v dialektu. Také 
získávají informace o předvelikonočním období a příči-
nách krajových zvyků. Vyvrcholením fašanku je samotný 
průvod masek doprovázený hlukem řehtaček, bubínků, 

píšťalek a 
vš eob ec -
ného ve-
selí. V prů-
vodu nesmí chybět medvěd a slamák, kteří jsou symbolem síly 
a plodnosti. Odměnou pro děti jsou sladkosti, kte-
ré dostaly od spoluobčanů a které si vychutnají po slad-
kém odpočinku. Není divu – taková dlouhá obchůz-
ka dá pořádně zabrat. Přesto už teď se těšíme na to, jak 
budeme vyrábět Mařenu  a jak ji odneseme spálit k potoku.

Marie Gajdošová - ředitelka MŠ Břestek

1. Vinařský ples

 Nad pohárkem vína spolek Vinaři Břestek,z.s přemýšleli, jak ještě 
oslovit milovníky vína. Za přispění břesteckých myslivců jsme dospěli k 
názoru, že bychom mohli zkusit vinařský ples. Já osobně už zastávám ná-
zor, že víno funguje jako magnet, protože jsme nevěřili, že na první ročník 
přijde sto padesát plesovínomilců. Návštěvníci plesu mohli ochutnat, jak 
vína od místních  vinařů ročníku 2015, tak od generálního partnera plesu 
Vinařství Jakubík a.s. Dechová hudba Buchlovjané sklidila velký úspěch a 
v přestávkách jsme oslovili i mladší generaci, když DJ Juký (Jiří Křemeček) 
rozbalil disko pecky, které posléze pokračovaly až do ranních hodin.  
 Rozhodnutí, že uspořádáme druhý ročník tím pádem bylo velmi 
jednoduché........ 

In vino very tas  za Vinaři Břestek z.s. s pozdravem Petr Ševčík
Sobota 26.března 2016
od 14.hod.

ve sportovní hale v Břestku

42.
výstava vín

v Břestku

Těšíme se na Vás 
Vinaři Břestek z.s.

Zveme Vás všechny na tradiční 
výstavu vín v Břestku,

která se uskuteční 
ve sportovní hale 

v sobotu 26.března 2016
od 14.hodin.

Brestek



Obec informuje občany
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.3.2015
Zastupitelstvo obce:
schválilo participaci obce Břestek na projektu Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ru-
chu „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“, a realizaci tohoto projektu v roce 2015, včetně 
profinancování.
schválilo členský příspěvek Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu, ve výši 50 Kč na 
jednoho obyvatele dle počtu obyvatel obce k 1.1.2015.
schválilo zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Břestek za rok 2014 ve výši 
32.348,27 Kč a schvaluje převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Břestek za 
rok 2014 ve výši 10.000 Kč do fondu odměn a ve výši 22.348,27 Kč do rezervního fondu.
schválilo poskytnutí následujících finančních příspěvků z rozpočtu obce Břestek na rok 2015:  Vinaři Břes-
tek, z.s., - 5 tis. Kč,  Občané Břestku, o.s., - 11 tis. Kč,  Břestecký klub maminek – 5 tis. Kč,  Kynologický klub 
Břestek – 10 tis. Kč,  Fechtl team Břestek, o.s., - 8 tis. Kč,  MT Bikers o.s. – 3 tis. Kč,  Spolek pro udržení tradic 
– 23 tis. Kč.
schválilo následující příspěvky z rozpočtu obce na rok 2015:  Poradenské centrum pro sluchově postižené 
Kroměříž, o.p.s., pobočka Uh. Hradiště - 1 tis. Kč,  Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., zákl. organizace Staré 
Město – 1 tis. Kč,  Fond pro opuštěné a handicapované děti Mořkov – 0 Kč, Základní organizace Českého 
svazu včelařů Buchlovice – 3 tis. Kč,  ZO ČSOP Buchlovice – 1 tis. Kč

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.5.2015
Zastupitelstvo obce:
schválilo plnění vyplývající ze smlouvy o právu provést změnu stavby silnice III/4222 v obci Břestek spočíva-
jící v právu stavebníka Ředitelství silnic Zlínského kraje, provést rekonstrukci stávající stavby silnice III/4222 
na obecních pozemcích.
schválilo pronájem bytu v budově Mateřské školy Břestek č.p. 102 pro manžele MUDr. Ivu a Ing. Ladislava 
Barchánkovi, bytem Břestek 241, na dobu určitou.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.6.2015
Zastupitelstvo obce:
schválilo závěrečný účet obce Břestek za rok 2014 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad.
schválilo výši příspěvku 1 tis. Kč z rozpočtu obce Břestek na rok 2015 na humanitární účely pro zdravotně 
postižené pro neziskovou organizaci Svaz tělesně postižených v ČR.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.7.2015
Zastupitelstvo obce:
schválilo zaslání zadávací dokumentace pro zhotovení stavby „Zateplení objektu OÚ Břestek č.p. 14“ těmto 
stavebním firmám: Stavspektrum s.r.o. Uh. Hradiště, CGM Morava s.r.o. Boršice, SANPROS, s.r.o. Buchlovice, 
TUFÍR spol. s r.o. Kunovice, a POZIMOS a.s. Zlín.
uděluje souhlas své příspěvkové organizaci Mateřská škola Břestek k převodu částky 90.500 Kč z rezervního 
fondu do fondu investic. 
schválilo pro svou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Břestek vyčlenění finančních prostředků ve výši 
305 tis. Kč z rozpočtu obce na rok 2015 na úpravu školní jídelny a zakoupení konvektomatu k přípravě jídel.



Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.8.2015
Zastupitelstvo obce:
schválilo následující pořadí veřejné soutěže na zakázku „Zateplení objektu OÚ Břestek č.p. 14“: 1. CGM 
Morava s.r.o. cena 2.006.083,-- Kč s DPH 2. HOKR STAVBY s.r.o. cena 2.352.947,-- Kč s DPH, 3. Stavební firma 
Hanáček, s.r.o. cena 2.402.271 Kč s DPH, 4. STAVSPEKTRUM s.r.o. cena 2.406.264,-- Kč s DPH, 5. STAVEBNI-
NY Kodrla, s.r.o. cena 2.424.922,-- Kč s DPH.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.10.2015
Zastupitelstvo obce:
schválilo pronájem bytu v budově Mateřské školy Břestek č.p. 102 pro manžele MUDr. Ivu a Ing. Ladislava 
Barchánkovi.
schválilo podání žádosti na doplnění kompostérů a kontejnerů pro obec Břestek.
schválilo poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 500 Kč na osobu všem krojova-
ným, kteří se zúčastnili prezentace obce na Slavnostech vína 2015. Jmenný seznam je dán prezenční listinou 
o počtu 63 osob.
schválilo předloženou změnu č. 4 rozpočtu obce na rok 2015.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.12.2015
Zastupitelstvo obce:
schválilo předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
schválilo předložená Pravidla pro poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu obce Břestek. 
schválilo navržený deficitní rozpočet obce na rok 2016 a v návrhu rozpočtu obce specifikované závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2016.
schválilo okamžité vypovězení Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných 
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu se společností Energie pod kontrolou, o.p.s.
schválilo přijetí věcného daru montáže a realizace schodiště do budovy sportovní haly v Břestku č.e. 509 v 
hodnotě 50.000 Kč od firmy Kovovýroba Hoffmann s.r.o.
schválilo předloženou změnu č. 5 rozpočtu obce na rok 2015.

Významná Jubilea
Za obecní úřad a všechny spoluobčany si dovolujeme popřát všem těm, kteří se v minulém 
roce dožili význymného životního jubilea:

70 let   
    Churá Věra 
    Kedroňová Marie
    Lukaštíková Eleonora
    Maňková Anežka
    Surová Eva
    Štulírová Marie 
    Vávra Stanislav 

80 let
    Hanáková Alena  
    Hrdina Jaroslav
    Kučík Vladimír
    Ondrůšek Ladislav  
    Skalníková Františka
     Zimčík Jan

85 let
    Juříková Františka 
    Kočířová Ludmila
    Machorková Božena 
    Preclíková Růžena
    Trnková Viera 
 

75 let
    Dvouletá Anna  
    Jurčová Zdeňka
    Kutálková Květoslava 
    Ondrůšková Marie
    Přikrylová Anna  
    Zimčíková Marie



Investice obce pro období 2016-2018

Toto funkční období zastupitelstva je posledním uceleným obdobím pro získání evropských dotač-
ních prostředků. Proto je nutné připravit co nejvíce projektů k získání dotací z EU. Základní priority 
obce budou tvořit následující projekty:

• Sportovní a relaxační areál za fotbalovým hřištěm včetně parkovacích ploch v letošním roce je 
nutné provést projekční přípravu dotaženou do vydání alespoň územního rozhodnutí – projekt 
bude zpracovávat Ing. Mikulík, možnost žádat o dotaci v rámci POV ZK

• Škola Chabaně – transformace objektu na startovací byty zejména pro mladé – k úpravě projektu 
bude vyzván Ing. Ducháč, dotace z MMR ČR na výstavbu startovacích bytů

• Revitalizace středu obce: zadat dokumentaci pro územní rozhodnutí a případně spojené se sta-
vebním povolením, k řešení přizvat majitele obchodu a pohostinství, ošetřit právem stavby na 
cizích pozemcích – projektant: Ing. König, dotační možnosti: OPŽP, MMR ČR, IROP

• Cyklostezky: do Tupes při silnici III/4222, podél Zlechovského potoka, k Baloncentru – ve všech 
případech bude nutné svolat jednání s vlastníky pozemků (předpoklad únor), je připravována PD 
(Ing. Onderka), která při souhlasu vlastníků se dá prakticky okamžitě použít pro územní řízení. V 
případě nesouhlasu vlastníků je možné zvážit náhradní variantu, vyvlastňování pozemků, nebo 
odstoupení od projektu. Možnost dotací: SFDI, IROP, POV ZK. Cyklostezka Pod Bílé bůdy se dá 
realizovat prakticky co nejdříve, ale bude ukončena na začátku katastru Tupes napojením na pol-
ní cestu.

• Vodní plochy v lokalitě Pod skalou, na horním toku Zlechovského potoka v lesích a na Chabaň-
ském potoku v Súdných – Ing. Horký, problémy: stanovení biotopů v rámci EVL Chřiby, vlastnické 
vztahy. Dotace: SFŽP, MZe ČR

• Veřejné prostranství kolem sekvoje - je vypracována PD k územnímu řízení, dotace POV MMR ČR, 
případně OPŽP.

• Biocentra, remízky, integrační prvky v území – projekt Ing. Horký, dotace ze SFŽP
• Rozšíření objektu školní zahrady – je poplatné odkoupení pozemku s domem č.p. 86 od p. Struhy, 

který neodpovídá na podněty obce. Dotace existuje v rámci Ministerstva školství.
• Zahrádkářský dům – projekt Trnka, je zpracována PD pro stavební povolení Ing. Mikulíkem, ale 

není zatím vhodný dotační titul.
• Parkovací plochy – budou postupně realizovány vlastními silami.

• Projekt nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – OPŽP, není dosud vyhlášena výzva.

• Prodloužení vodovodu do rekreační oblasti v Břestku – je poplatné ochotě vlastníků rekreačních 
objektů podílet se na realizaci díla finančními prostředky.

• II.etapa odvádění vyčištěných odpadních vod z Chabaní – projekt Ing. Březík, je zapotřebí projed-
nat s vlastníky pozemku a v tomto případě bude asi nepravděpodobné zajištění dotace.

• Zateplení budovy č.p. 300 a výměna zdroje tepla – je poplatné ochotě vlastníků bytových jedno-
tek podílet se na realizaci stavby.

• Oprava kulturních památek – je zpracována PD na pietní místo na Bukovinách, existuje dotační 
titul na obnovu hrobových míst; obnova památníku obětem 1.světové války u školy – letos je vy-
hlášena výzva v rámci MK – termín podání žádosti duben 2016. Do tohoto dotačního titulu spadá 
i možnost obnovy božích muk v obci, projekt se začne připravovat v letošním roce, zatím není 
určen projektant.



 „Požární ochrana – záležitost všech občanů“. I takto se dá nazvat tento článek.  Boj proti požárům 
nemůže být pouze záležitostí hasičů. Je na každém z nás jak budeme dodržovat zásady požární prevence a 
to jak v soukromí tak i na veřejnosti.
 Jak už nadpis napovídá, začíná nám jaro a sním spojené pálení biologického odpadu a klestí. V první řadě si mu-
síme uvědomit, že plošné vypalování je zákonem zakázáno.  Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, kte-
ré provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení 
tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit. Při ohlášení 
je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární 
opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
Při pálení dodržujte tato pravidla:
 - Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
 - Ohraničte důkladně ohniště
 - Mějte po ruce dostatek hasební látky
 - Oheň po celou dobu hlídejte
 - Vyberte na pálení bezpečné místo
 - Pálení neprovádějte při stmívání a večer
 - Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat

Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje: 950 670 222
Zároveň je možné - pro občany i firmy - nahlásit pálení klestí a odpadu po internetu na adrese:

paleni.hzszlk.eu

Pokud se pálení vymkne kontrole a nastane požár, neváhejte a ihned volejte tísňovou 
linku 150 nebo 112.

Roman Žajgla vedoucí odborné rady prevence OSH Uherské Hradiště

Svazek obcí a ČOV
 Svazek obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV (vlastník kanalizace ve Břestku a provozovatel   čistírny 
odpadních vod) si dovoluje upozornit občany všech dotčených obcí, že jsme již dost dlouho napojeni 
na zmiňovanou čističku. Naprostá většina nemovitostí je již připojena , ale stále jsou mezi námi 
jednotlivci, kteří odvádí odpadní vody novou kanalizací, ale odmítají platit stočné.  Je zde i druhá 
skupina několika osob, kteří – ač tu možnost mají - se na novou kanalizaci dosud nenapojili. 
 Touto nedbalostí poškozují a znehodnocují úsilí ostatních o vyčištění jak potoka, tak postupně 
podzemních vod  a přírody jako celku, tak ohrožují projekt samotný, kdy poskytovatel dotace 
požaduje napojení  všech občanů a dlouhodobou udržitelnost. 
 Tito „černí pasažéři“ přenáší svoje náklady na ostatní. Nejenom, že se jedná o chování neetické, ale dlou-
hodobě neudržitelné. Ubezpečujeme všechny, kteří si situaci dosud nepřipouštěli, že tzv. Vodní zákon zakládá 
povinnost každého vlastníka nemovitosti (původce odpadní vody) ji zlikvidovat v souladu se zákonem. Zcela 
jasně uvádí také to, že vtokem vody do kanalizace náleží provozovateli úhrada, za tuto vodu.  
 Obracíme se opakovaně na všechny vlastníky, kteří dosud nemají uzavřenu smlouvu, či 
nejsou napojeni, aby tak bezodkladně učinili. V případě, že tak neučiní znečišťují prostředí nás všech, 
ohrožují  společný projekt a obec, či svazek  učiní všechny kroky proti tomu, aby se tito „černí 
pasažéři“ vezli na úkor ostatních. 
 Smlouvu je možno uzavřít v kanceláři Obecního úřadu, nebo u pracovníka čistírny odpadních 
vod – pan Ivan Vojtěšek – tel  777356536

Březen měsíc požární ochrany





Břestecký zpravodaj: Vydává obec Břestek (MgA. Martin Crla), Břestek 14, 687 08 Břestek, 
tel.: 573902129, obecbrestek@seznam.cz

Tisk: Hudec print s.r.o., Buchlovice.
Zpravodaj vychází i v elektronické podobě na www.brestek.cz


