




Jan Kuře (14.4.1894 – 14.11.1953)
 
V  neděli dne 13.4.2014 se při 
příležitosti výročí 120-ti let od 
narození pana Jana Kuře, konala 
vzpomínková akce. Nejdříve byly 
položeny květiny na hrob pana 
Kuřete, který se nachází na hřbi-
tově v  Buchlovicích. Poté se kon-
alo slavností odhalení pamětní 
desky v  přízemí Mateřské školy 
ve Břestku, kde vystoupil s  proje-
vem místní historik pan František 
Malík, který podrobně informov-
al o životě pana Kuřete. Slova se 
ujal i starosta obce Jindřich Kruši-
na a deska byla posvěcena páter-
em Rudolfem Chmelařem. 
S  kulturním programem vy-
stoupily děti z  Mateřské školy.    

Kdo byl Jan Kuře?
Víme o něm hodně – o jeho uči-
telské kariéře, o desítkách funk-
cí, které v  mnoha spolcích v  obci 
zastával, čteme jeho zápisy 
v kronice a v pamětech obce.
O jeho osobním životě  ale zas to-
lik moc nevíme, o sobě napsal jen 

velmi málo.
Nikde jsem se v jeho zápisech ne-
dočetl nic o rodičích, případných 
sourozencích, o jeho dětství – nic!! 
Pokoušel jsem se najít v  matrice 
narození dalších dětí v rodině Vá-
clava Kuře – taky nic. Potom mě 
napadlo, že to asi pan Kuře tak 
chtěl, protože měl dost možnos-
tí nám to sdělit a tak jsem už dále 
nepátral!
   
Když jsme řešili podobu pamětní 
desky a text na ní, museli jsme být 
struční, protože napsat na desku 
všechny jeho aktivity nešlo. Ale 
zásadní pojmy uvedeny jsou:  ředi-
tel školy, starosta obce, kronikář a 
písmák, pokusím se ke každému 
pojmu něco uvést.

Ředitel školy
Jan Kuře vychodil školu v Poličce, 
potom vystudoval učitelský 
ústav tamtéž, zkoušku učitelské 
dospělosti vykonal 11. července 
1913, od ledna 1914  se dostal 
na Moravu – nejdříve na školu v 
Horním Němčí, potom do Neda-
konic, znovu v  Horním Němčí, 
dále na Suchov a do Starých Hutí 
(to vše během necelých dvou 
let!!). Do Břestku přišel  v  dru-
hém roce světové války  15. září 
1915, v té době byl ředitelem lépe 
nadučitelem místní školy Hynek 
Kadlec, který se stal jeho velkým 
vzorem.
Mimo školních povinností stal se i 
obecním tajemníkem, ale protože 
nebyl  po vůli představeným obce 
a kritizoval některé jejich kroky, 
byl přeložen od     1. srpna 1916 do 

15. září 1917 do Jalubí. Od 16. září 
1917 byl opět ustanoven zatímním 
učitelem v  Břestku, od 1. května 
1919 byl jmenován definitivním 
učitelem, od 1. září 1923  byl us-
tanoven správcem školy po řídícím 
učiteli Ladislavu Suchém, který byl 
na vlastní žádost přeložen. Od 1. 
března 1926 byl potom zemskou 
školní radou ustanoven defini-
tivním řídícím učitelem. Od 1. 
září 1948 do 31. srpna 1950 byl 
ředitelem národní školy.
Svou učitelskou kariéru začal v c.k. 
monarchii, poté v  nové repub-
lice, pokračoval v  protektorátu a 
skončil po Únoru 1948. Nemě-
li to učitelé snadné, už jenom to, 
že slavili narozeniny císaře pána, 
prezidentů Masaryka, Beneše, 
Háchy i Hitlera, nakonec Gottwal-
da!
Ve škole v Břestku působil 34 let, 
11 měsíců a 15 dní – jak sám uvádí!
Za tak dlouhou dobu nepochyb-
ně ovlivnil stovky místních dětí, 
pamětníci na něho vzpomínají 
v dobrém.
A nikdo by neměl zapomínat, že se 
nejvíc zasloužil o stavbu nové ško-
ly v  roce 1935, na kterou se těšily 
celé generace dětí i učitelů!

Starosta obce
Jan Kuře pracoval v  obecní 
samosprávě prakticky hned po 
svém příchodu do Břestku. V  le-
tech 1915 – 1916 jako obecní 
tajemník, v  letech 1919 – 1923 
jako obecní tajemník a poklad-
ník, od 16. září 1923 byl náměst-
kem starosty obce Josefa Skyby. 

Ohlédnutí za rokem 2014
Jan Kuře - odhalení pamětní desky
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Starostou byl zvolen 7. února 1926 
po náhlém úmrtí Josefa Skyby, po-
tom v  řádných volbách 30. října 
1927 a v dalších volbách 31. října 
1931. Ve své funkci pracoval vždy 
sám bez obecního tajemníka. Za 
jeho starostenského období bylo 
pro obec získáno Pastvisko od bu-
chlovského velkostatku, postavena 
silnice k  lesu, silnice na Chabaně, 
zřízen pomník padlým a nezvěst-
ným z  1. světové války, postaven 
nový obecní dům čp. 59 (bývalý 
obecní úřad – dnes již zbouraný). 
Zejména ale byla zbořena v  roce 
1935 nevyhovující školní budova č. 
102 a postavena nová Masarykova 

obecná škola.

Kronikář a písmák
Zákonem z  30. ledna 1920 se ob-
cím ukládala povinnost založit a 
řádně vést obecní kroniky. Na zas-
tupitelstvu obce Břestek 17. pros-
ince 1922 byl prvním kronikářem 
ustanoven Jan Kuře.
Jak sám píše, podklady pro zápisy 
sbíral dlouho před vydáním záko-
na. To ho přesně charakterizuje, 
měl v  sobě smysl pro uchování 
historických událostí – třeba jen 
lokálního rozměru – dalším gener-
acím. Dokonce si pana Jana Kuře 
přirovnávám se zapadlými vlasten-
ci, Jiráskem, F.L.Věkem a dalšími 
písmáky z  kraje, odkud k  nám 
přišel. 
Kroniku školní vedl v  letech 1917 
– 1919, 1923 – 1925, 1925 – 1940 a 
1940 – 1950.

Snažil se ale také získávat infor-
mace odjinud, byl jeden z  od- 

 
běratelů novin v  obci a v  květnu 
1926 zřídil vlastním nákladem 
první radiofonní stanici..

Abych ho ale jenom nechválil, čas-
to jsem mu vyčítal, že nezapisoval 
události, které se opakovaly – hody, 
dožínky, fašanky – že nezachyt-
il folklor, oblečení v  kroji, zvyky 
trochu podrobněji, břestecké muz-
ikanty…  Moc by nám tím pomohl 
při obnovování jednotlivých akcí.

NAKONEC :
Pan Jan Kuře zemřel v Uherském 
Hradišti 14. listopadu 1953 ve věku 
59 let, je pohřben na hřbitově v Bu-
chlovicích. O jeho pohřbu je ve 
školní kronice uvedeno ….zaráže-

jící byla neúčast uči-
telstva na pohřbu….

Mám dobrý pocit 
z  toho, že jsem Vám 
mohl pana řídícího a 
starostu přiblížit.

V  článku byl použit 
textový materiál Fran-
tiška Malíka, který byl 
vytvořen k příležito-
sti odhalení pamětní 
desky Jana Kuře. V 
Mateřské škole je celý 
text k nahlédnutí.
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70 let kopané v Břestku
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Břestecká kopaná v datech (od Chylic po Bánov)

1933 – založení DTJ (Dělnické tělocvičné jednoty)
1944 -  ustavení  SSK (Slováckého sportovního klubu)
1946 – 1. září otevření hřiště Ve Hlůžku mistrovským 
            zápasem s SK Chylice (prohra 1:3)
1962 – otevření nového hřiště u lesa 
1963 – postup do III. třídy, zahájení výstavby kabin 
            a sportovní haly
1967/1968 – dokončení výstavby sportovní haly
1996 – postup do 1. B třídy, jako vítěz okresního  
            přeboru reprezentoval SFK TARGET okres Uh.
            Hradiště v mezinárodním utkání s mužstvem
            okresu Trenčín 
1997 – postup do 1. A třídy
1998 – postup do   Středomoravské  fotbalové   župy 
            –  od roku 2000 Krajský přebor Zlín
2003 – 5. místo v Krajském přeboru
2013 – 24. června zápas v Bánově (prohra 3:5), 9. místo
            v tabulce okr. přeboru 
2013 – nepřihlášení SFK Břestek do soutěží OFS 
            Uh. Hradiště                          
   
U mužstev dospělých se vystřídala řada trenérů 
Josef Slavotínek, Vojtěch Rác, Lubomír Vavruša, Štefan Gajerský, ing. 
Josef Šojdr, Pavel Žák, Petr Stýskal, Pavel Bohůn, Zdeněk Jindra, 
Ladislav Kromsián, Jaroslav Kusák, Jaroslav Litoš, Karel Kuba, Petr 
Sonntág, Jiří Seibert, MVDr. Miroslav Bednařík, Eduard Chudárek, 
Pavel Franěk, Jiří Flašar, Antonín Dobeš, Libor Matoušek, snad jsme 
některého neopomněli….

Ostatní  provozované  sporty pod 
záštitou SFK:
Stolní tenis
V minulosti byl chápán jako doplňk-
ový sport pro zimní přestávku soutěží 
v  kopané. První informace se datují 
do počátku 60. let minulého století. 
Hrávalo se v  sále místního hostince.  
Hráči Ladislav Ondrůšek, Filip Hra-
bec, František Čožík, Stanislav Malík, 
Josef Jurča a další, dosahovali velmi 
dobrých výsledků. Na tuto genera-
ci navázali další hráči pod vedením 
Františka Marka, který byl sám 
výborným hráčem. Tehdejší žáky 
trénoval Jaroslav Dvouletý. Rozvo-
ji tohoto sportu prospělo dokončení 
sportovní haly, už v  roce 1969 v  ní 
byly uspořádány okresní přebo-
ry dospělých. Od roku 1978 vedl 
oddíl stolního tenisu ing. František 
Malík, kromě dospělých hrávali i 
žáci a žačky, kteří přiváželi i medai-
le z okresních přeborů. Vzpomeňme 
medailisty, tehdejší drobotinu, dnes 
dospělé – Michal Marek, Boris 
Rosůlek, Roman Malík, Jana Malík-
ová, Gabriela Kovaříková, Martina 
Maňková, Radka Vlčková. V mužích 
tenkrát velmi úspěšně reprezentovali 
TJ Břestek RNDr. Jindřich Krušina, 
František Marek, Jaromír Kočíř, Jiří 
Grebeň, Zdeněk Kamrla, ing. Jaroslav 
Hrkalík.
Po letech útlumu zažívá stolní tenis 
v  posledních letech nevídaný vzest-
up, v  poslední sezóně vyhráli muži 
svoji soutěž, hraje i B mužstvo a žáci! 
V  zápasech nastupují Michal Janík, 
Květoslav Kučík, Petr Malík, David 
Mrkva, Roman Malík, Jiří Ševčík, 
Josef  Hubíček, David Maněk a dr. 
Jindřich Krušina. Za žáky nastupují 
Alžběta Malíková, Klára Malíková, 
David Černota, Lukáš Kovařík a  Fil-
ip Černota.
Mimořádnou pozornost zasluhují - 
dosud žákyně -Alžběta a Klára



Malíkovy. Bětka Malíkova je na 4. 
místě krajského žebříčku starších 
žákyň, Klárka dokonce na 1. místě 
v  mladších žákyních a v  celostát-
ním žebříčku je třináctá!
Od  roku 1971 se v  Břestku hra-
je Vánoční turnaj, vždy velmi 
navštěvovaná akce! 

Dále je ve sportovní hale možnost 
rekreačního hraní Badmintonu a 
každé úterý v  podvečer probíhá 
pod vedením Štěpána Stýskala ml. 
cvičení s dětmi.

Funkcionáři tělovýchovy v Břestku
Za více než 70 let organizované 
tělovýchovy se o její činnost 
zasloužila armáda poctivých a 
zapálených lidí, všichni už se ani 
nedají zjistit. Pokusíme se o uve-
dení nejvýznamnějších z  nich, 
velká část už, bohužel, mezi námi 
není… 

Pod oznámením o utvoření spol-
ku - Slováckého sportovního klubu 
-  v říjnu 1944 jsou uvedeni zakla-
datelé:
Družbík Vladimír starší, Vlček 
Jan, Kožuský Felix, Čabla Jaro-
slav, Culek František, Pelikán Mi-
roslav, Gottwald Miroslav, Burget 
František, Straka František, Hejda 
Josef, Soušek Bedřich a Družbík 
Vladimír mladší.

Na ustavující schůzi 15. října 1944 
byl zvolen první výbor klubu : 
předseda Josef Hejda, řídící učitel,
místopředseda František Straka, 
strojní zámečník, jednatel Vladimír 
Družbík mladší, řezník a hostin-
ský, pokladník Jan Vlček, stolář (od 
roku 1945 jej nahradil František 
Štulírek, malíř),  hospodář Jaroslav 
Čabla, řezník,  výpravčí Josef Suda, 
krejčí.
Náhradní členové výboru:

Ferdinand Malík, pokrývač
Karel Kožuský. autodopravce
František Hurdes, zedník
Antonín Kovařík, pokrývač
Otto Zelinka, obchodní příručí
Felix Kožuský, telegrafní dělník
Miroslav Pelikán, holič
Josef Hrabec starší, mlynář
Burkhard Jakoubek, malíř.

Prvním kapitánem mužstva byl 
jmenován Miroslav Pelikán, jeho 
zástupcem Svatoš Kovařík.

V dalších desetiletích se v čelných 
funkcích, tzn. předseda, jednatel, 
pokladník – vystřídala řada jmen:
Josef Hejda, Vladimír Družbík 
mladší, František Straka, Fran-
tišek Štulírek, Felix Kožuský, Fran-
tišek Gajdošík, Oldřich Daňhel, 
Burkhard Štěpáník, Joachim 
Ondrůšek, František Dohodil, 
Stanislav Jurča, Jaromír Kočíř, Mi-
roslav Pelikán – mimo jiné iniciátor 
a hlavní osobnost při výstavbě 
sportovní haly, Stanislav Straka, 
Štěpán Stýskal, Jaroslav Dvouletý, 
František Marek, Vladimír Kučík, 
Bedřich Daňhel, Ladislav Preclík, 
Jaroslav Hrkalík, Alois Důbrava, 
ing. Josef Malík, Libuše Bilková, 
ing. Josef Šojdr, Josef Hubáček, 
Jaroslav Juřík, Petr Stýskal, Josef 
Kovářík, František Černota starší, 
František Černota mladší.
Mimo tyto hlavní funkcionáře se 
na chodu klubu podílely desít-
ky dalších členů, vzpomeňme 
na Miloslava Preclíka, Františka 
Čožíka staršího, Ladislava Černo-
tu, Ferdinanda Malíka mladšího, 
Miloslava Stuchlíka, Oldřicha 
Hladkého, Františka Škraba-
la, Františka Juříka, Josefa Břez-
inu, Bohumila Zlámala staršího, 
Aloise Mrkvu, Zdeňka Kamrlu 
staršího, Hugo Zelinku, Vladimí-
ru Malíkovou, Františka Patylu, 

Milana Kovaříka, Ladislava On-
drůška, Stanislava Malíka, Eduar-
da Bilku, Zdeňka Tománka, ing. 
Františka Malíka, Václava Malí-
ka, Ludmilu Višňovskou, Dionýze 
Višňovského, Miroslava Krušinu, 
RNDr. Jindřicha Krušinu, Jose-
fa Janála, Romana Hlaváče, Da-
vida Maňka, Bohumila Černo-
tu, Zdeňka Tománka mladšího. 

Ocenění funkcionářů a hráčů 
 
Při příležitosti oslav 70. výročí 
ustavení Slováckého spor-
tovního klubu v  Břestku byli za 
zásluhy o TJ Břestek oceněni: 
 
Funkcionáři
Štěpán Stýskal starší
Jaroslav Dvouletý starší
Ladislav Ondrůšek
Vladimír Kučík
ing. Josef Malík
Eduard Bilka
Miroslav Krušina
František Štulírek
Josef Janál
Jaroslav Juřík
Petr Stýskal
ing. František Malík

Hráčí
František Černota starší
Jiří Křemeček
Štěpán Stýskal mladší
Radomír Navrátil
Milan Mrkva
Josef Vávra
Oldřich Dvouletý
Roman Malík
RNDr. Jindřich Krušina
Jaroslav Hastík
Petr Sonntag
Petr Čagánek
Vladimír Malík
Zdeněk Kamrla mladší
ing. Josef Niesner
Pavel Bohůn

4



V Selci slavili...

Pouť v Selci

Břestecká pouť

A nebylo toho málo. V roce 2014 oslavi-
la obec Selec 575. výročí první písemné 
zmínky o obci. Dobrovolný hasičský 
sbor oslavil 90. výročí založení a Folk-
lórní soubor Selčan oslavil 50. let své 
existence. V programu velkolepé oslavy 
se v centru obce před obecním úřadem 
zúčastnil Folklórní soubor Břestečan, 
tvořený součastnými, i bývalými členy 
Břestecké hodové chasy, který do-
provodila Břestecká cimbálová muzika. 

Dne 15.9.2014 byl vypraven autobus  
s našimi občany do slovenské obce Selec, 
kde se zúčastnili pouti. Tamní občané již 
tradičně pořádají v tento den procesí u 
příležitosti svátku Panny Marie Sedmi-
bolestné, která je patronkou celého Slov-
enska a proto je zde tento den vyhlášen 
státním svátkem.

Dne 14. 9. 2014 se konala krojová pouť 
v Břestku. Jako každý rok i letos vyšlo ve 
13. hodin procesí od budovy Mateřské 
školy. Mše svatá, vedená P. Rudolfem 
Chmelařem, se konala před kapličkou 
Panny Marie Sedmibolestné v  Hlůšku. 
Zúčastnili se jí také zástupci naší part-
nerské obce Selec ze Slovenska a procesí 
i následnou veselici na návsi doprovázela 
dechová hudba Buchlovjané.
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Sanace sesuvů

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Břestek 2014
Zvolení zastupitelé:
RNDr. Jindřich Krušina  220 hlasů
Milan Hrabec    156 hlasů
MUDr. Jan Píštěk   151 hlasů
Josef Grebeníček   147 hlasů
MgA. Martin Crla   124 hlasů
Petr Stýskal    122 hlasů
Marian Špičák    120 hlasů
Ing. Štěpán Prochovník  112 hlasů
Iveta Rosůlková    93 hlasů

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 5. listo-
padu 2014.
Starostou obce byl zvolen RNDr. Jindřich Krušina.
Místostarostou byl zvolen  MgA. Martin Crla.

Byly zřízeny dva výbory - finanční a kontrolní.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní 
Iveta Rosůlková. Členové pan Josef Grebeníček a 
Milan Hrabec.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen MUDr. 
Jan Píštěk. Členové Ing. Štěpán Prochovník a Marian 
Špičák.
Starosta obce zřídil při obci Břestek komisi pro 
občanské záležitosti. 
Předsedkyní starosta jmenoval paní Andreu Bla-
hovou. 
Členky komise jsou dále:  pí. Marie Zimčíková, pí. 
Věra Churá, pí. Sylva Hnátíková a pí. Jarmila Ryšk-
ová. 
  

V obci se v  roce 2014 provedla sanace dvou sesuvů, 
které vznikly po vydatných deštích v roce 2010. Jeden 
se týkal obecních pozemků v Pastvisku ( nad korytem 
potoka za sportovní halou). Sesuv částečně přehradil 
Zlechovský potok a hrozil rozlitím toku a zaplavením 
fotbalového hřiště i sportovní haly.  Druhý sesuv se 
nacházel v  ulici směrem na Tupesy (Za ulicí) nad 
domem čp. 17 se svah dal do pohybu a ohrožoval 
příslušenství domu, i dům samotný.
Provedlo se odvodnění a zpevnění svahu,   dále i zpe-
vnění koryta potoka a vybudovala se zídka, chránící 
základy sportovní haly.
Celkové náklady na sanaci svahů činily 4.345.883,40 
Kč, z toho dotace činila 3.753.189,87 Kč.
Dotace byla poskytnuta z  EVROPSKÉHO FON-
DU ŽIVOTNÍHO PŘOSTŘEDÍ(ERDF) ve výši 
3.570.179,34 Kč a ze Státního fondu životního pros-
tředí ve výši 210.010,53 Kč
Stavbu realizovala fi DAV Company spol s r.o. z Os-
travy.
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Likvidace černé skládky

Sběrný dvůr mikroregionu Buchlov

Je až s  podivem, co někteří lidé dokáží absolvovat, aby 
znečistili své okolí. Proč vozí odpad do lesa, remízků a ne-
odvezou jej na sběrný dvůr do Buchlovic? Když opravují 
střechu, vyměňují pneumatiky nebo nábytek, to už přece 
není taková práce, aby uložili odpad tak, aby nehyzdil 
přírodu. Obec vynaložila 212 tisíc korun na vyčištění a 
napravení škod, které zde bezohlední občané způsobili.  
Hlídejte si své okolí před takovými bezohlednými lid-
mi. Ve školách se naše děti učí, jak správně recyklovat a 
dospělí lidé to nedokáží… Starý nábytek, suť a jiné věci,  
které se nevejdou do popelnice mohou občané Mikrore-
gionu ukládat na sběrný dvůr do Buchlovic (například 
pneumatiky zcela zdarma). Nikomu není příjemné, když 
v lese nachází místo hub plasty, plechovky, sklenice, staré 
televize a kdoví co ještě…

KONTAKT
Mobil: 731 506 341           Telefon: 572 595 058
E-mail: kompostarna@otrrecycling.cz
Provozní doba
Letní provoz (1. 3. – 31. 10.)
Po – Pá 6:00 – 17:00
So 8:00 – 12:00
Zimní provoz (1. 11. – 28. 2.)
Po – Pá 6:30 – 16:00
So 8:00 – 12:00 – za nepříznivého počasí zavřeno

Buchlovice - Křížné cesty
provozuje OTR Recycling s.r.o. 
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Revitalizace návsi

Vybudovat veřejné prostranství kolem zvonice se plánovalo již mnoho let. Nejdříve byly vykoupeny a zbourány 
staré domy. A to Čožíkova hospoda na prostranství stále nazývaném  Prádlo, dále domy pod zvonicí čp. 147 
(demolice v roce 1999) a dům čp. 24 (demolice v roce 2004).  Postupem času se prostor měnil, došlo k výsadbě 
parčíku, vybudování dětského hřiště, ale až nyní je celý prostor vyřešen komplexně. Zbývá už jen opravit siln-
ici…
Při výstavbě chodníků došlo k odkrytí starých sklepů hospody. Zjistilo se, že původní sklepy nejsou zasypány 
a hrozilo nebezpečí propadnutí stropů. Proto se musely sklepy řádně zasypat a zhutnit, aby se případnému 
nebezpečí v čas zabránilo. Tím sice vznikly vícenáklady, je ale dobře, že se na to přišlo nyní, a ne až při nějakém 
úrazu, který by na sebe nenechal dlouho čekat.
Přes původní obavy občanů, jak bude celé prostranství vypadat, jsme s výsledkem spokojeni.
Celkové náklady na úpravu byly 3.466.438,- Kč. Dotace z  Regionálního operačního programu regionu 
soudružnosti Střední Morava pak činila 2.876.509,65 Kč.
Stavbu realizovala firma STAVSPEKTRUM s.r.o.
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Vánoční koncert pro seniory

Zpívání 
u vánočního stromku

20. 12. 2014 proběhl ve sportovní hale Vánoční koncert.
Po třech letech se nekonal za přispění Folklórního souboru Selčan a Břestecké cimbálové muziky, ale o kulturní 
program se postaral Ženský pěvecký sbor Rokytenka z Liptálu u Vsetína a Cimbálová muzika Bělina ze Zlína. 
Jak se k nám na Břestek dostali? Velmi jednoduše. Cimbálovou muziku Bělina jsem vedl spolu s manželkou a 
jelikož jsme měli čerstvě natočené a vydané CD s Vánočními koledami „Ten Vánoční čas“, tak bylo na snadě 
toho využít a předvést zmíněné CD i na živo. V programu zazněla podstatná část zvukového nosiče. Po pro-
gramu se po večeři o zábavu postarala jak zmíněná Cimbálová muzika Bělina, tak také naši milí hosté ze Selce, 
kteří se přijeli na koncert podívat a naštěstí si nástroje vzali s sebou. S přispěním všech zmiňovaných souborů 
se večer náramně povedl a nezbývá než doufat, že další koncerty budou alespoň stejně povedené a navodí tu 
pravou Vánoční náladu, jako tomu bylo každým rokem.  

23. 12. 2014 se konalo již tradiční Zpívání u 
Vánočního stromku, ovšem tentokrát poprvé na nově 
zrekonstruovaném prostranství na návsi u zvonice,  
zvané “Prádlo“. O úvodní část programu se postaral 
ohňostroj, který uchvátil všechny zúčastněné diváky. 
Následoval projev starosty obce RNDr. Jindřicha 
Krušiny a o posvěcení „Prádla“ se postaral P. Rudolf 
Chmelař. Po projevu a svěcení byl na pořadu večera 
křest nové publikace o naší obci „Obec Břestek slovem 
a obrazem“. O samotné “zpívání“ se pak postaraly 
soubory: Pěvecký sbor Břestečánek, pěvecký sbor  ze 
Stříbrnic a seskupení muzikantů z Břestku. Po oficiál-
ní části programu začala ta neoficiální, ovšem rovněž 
velmi příjemná. K  drobnému (a velmi dobrému) 
občerstvení, se připojili všichni účinkující a zpívali a 
zpívali. Celý večer byl velmi příjemný a navodil právě 
tu klidnou a pohodovou náladu, která je o Vánočních 
svátcích tak důležitá. Všem pořadatelům, účinkujícím,  
i divákům patří velký dík.
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Křest nové publikace

Břestecký stolní tenis

23. prosince 2014 při tradičním zpívání u vánočního stromku bylo 
lotos nejen slavnostně otevřeno veřejné prostranství  Prádlo po re-
vitalizaci, ale zároveň byla i pokřtěna nová publikace o obci Břestek.  
Tako kniha byla nazvána Obec Břestek slovem a obrazem. Vznikala 
pod vedením starosty obec RNDr. Jindřicha Krušiny a navazuje na 
publikaci manželů, archivářů  Čoupkových „850 let obce Břestek“, 
která vyšla v roce 1991. 
Publikace popisuje události ve Břestku, od dob minulých po součas-
nost.  Kniha je bohatě doplněna černobílými a barevnými foto-
grafiemi. Nová publikace byla představena a posvěcena farářem 
Rudolfem Chmelařem v předvečer Štědrého dne. Slavnostní akce se 
zúčastnilo několik stovek místních i přespolních.
Publikaci si lze zakoupit v kanceláři obce Břestek a stojí 200,- Kč.

Břestecký stolní tenis může tuto sezónu hodnotit pouze kladně. První tým, Břestek „A“, ve složení Michal Janík, 
Rudolf Konečný, Květoslav Kučík, Alžběta Malíková, Petr Malík a David Mrkva hráli poprvé v novodobé his-
torii obnovené činnosti stolního tenisu v Břestku 2. třídu okresní soutěže.  V silné konkurenci se umístili na 10. 
místě a udrželi tak tuto soutěž i pro příští rok. Mužstvo B-Týmu v sestavě Petr Malík, Roman Malík, Jiří Ševčík, 
Josef Hubíček, Jakub Kučík a Jindřich Krušina bojovalo od začátku sezóny v 5. třídě o postup do vyšší soutěže. 
To se jim bohužel nepovedlo a kvůli slabší druhé polovině sezóny se umístili na pozitivním 8. místě. 
Koho musíme pochválit za výsledky je naše mládež, která udělala velký skok dopředu. První a druhou část 
odehráli ve 3. třídě okresní soutěže žáků, ale ve třetí části, díky výborným výsledkům, postoupili do 2. třídy. 
Získané zkušenosti z tréninků a zápasů minulých let zúročili a tým ve složení Lukáš Kovářík, David Černota, 
Filip Černota, Jan Tomeček a Jakub Tomeček tím udělali velkou radost nejen trenérům, ale doufám, že i sami 
sobě a dokázali tím, že mládež stolního tenisu v Břestku jde nahoru.
Letošní sezóna byla úspěšná a doufáme, že ta další bude ještě o něco lepší! 
Máte-li i vy chuť si zahrát stolní tenis, ať už jen pro zábavu nebo s námi trénovat, rádi vás přivítáme. Bližší in-
formace o klubu stolního tenisu najdete na našich stránkách www.brestek.pinec.net
Děkujeme obci, sponzorům a všem, kteří pomohli vytvořit a udržují dobré podmínky pro tenis v Břestku.
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Investiční akce v roce 2015
V letošním roce obec plánuje zrealizovat tři větší investiční akce a to Tůně a mokřady v polní trati Hlúšek, 
vybudování chodníků na Hraničky a vybudování chodníků na Záhumní. Jelikož další vážnou situací je ne-
dostatečná bezpečnost chodců i cyklistů, tak je potřeba začít připravovat materiálové podklady k cyklostezce 
do Tupes a rovněž také k cyklostezce k fotbalovému hřišti. Nyní ale zpět k akcím, které máme za dveřmi.
Potřeba odvodnění trati kolem cyklostezky směrem na Buchlovice vedla obec k tomu, aby zpracovala projekt, 
který by řešil podmáčenou lokalitu. Dříve vybudovaná soustava je již poničená. Projekt vytvoří kvalitní biotop 
podél Mariánské cyklostezky a přispěje k odstranění půdní eroze v Hlúšku. Povrchové vody, které lokalitu pod-
máčejí, budou odvedeny do přilehlé vodoteče, což přispěje mimo jiné i k protipovodňovým opatřením v této 
lokalitě. Předpokládané náklady činí 942.843,- tisíc Kč. Dotace z ERDR (EU) je přislíbena ve výši 815.546,- Kč. 
A dotace z SFŽP ČR ve výši 42.923,- Kč. Zhotovitelem stavby byla při výběrovém řízení vybrána firma STAVS-
PEKTRUM s.r.o. Stavba začne v červenci.

S plánovanou rekonstrukcí cesty na Záhumní, která je v režii Správy a údržby silnic Zlínského kraje, se nabízí 
obci příležitost k vybudování chybějících chodníků v této části obce. Dopravní situace je zde velmi špatná. 
Vybudováním chodníků se chodci konečně dostanou na své místo (chodník) a dojde tak ke zvýšení dopravní 
bezpečnosti v této části obce. Chodník ovšem musí končit u značky konec obce, a tak celkovou bezpečnost 
chodců i cyklistů vyřeší až cyklostezka na levé straně cesty ve směru ke hřišti. Rekonstrukce cesty a vybudování 
chodníku začíná 2.6 a předpokládaný termín dokončení díla je 31. 8. 2015. Po celou dobu prací na rekonstrukci 
bude provoz omezen pouze do jednoho jízdního pruhu a celková uzavírka silnice bude pouze jeden den a to při 
pokládání nového povrchu. Informace jsou dostupné na webových stránkách obce a v kanceláři OÚ.
Také v  třetí větvi naší obce směrem na Buchlovice „Hraničky“ se plánuje rekonstrukce cesty. Obec při této 
příležitosti plánuje zbudovat chybějící chodníky i v  této části obce. I zde bohužel doposud nebyla vyřešena 
bezpečnost chodců, což se ale jak všichni pevně doufáme ještě v letošním roce změní. Rovněž by nová cesta i 
chodník měla pomoci se stékající vodou, kterou se snad podaří dostat v čas do kanalizačního systému a nebude 
již více páchat škody na majetku občanů, potažmo obce. Také zde platí, že obecní úřad bude občany o nad-
cházejících termínech prací, popřípadě zúžení provozu informovat všemi dostupnými prostředky.
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Naše školka se kromě vzdělávání aktivně podílí podle svých možností na dění v  obci.  Z  vlastní iniciativy 
vracíme do obce lidové tradice. V letošním roce jsme uspořádali fašaňkový průvod obcí. Děti „v maškarách“ 
se vydováděly, až jim docházely síly. V průvodu totiž mohly křičet, třískat do bubínků nebo pokliček na hrnce, 
pískat na píšťalky, trumpetky apod. zpívaly fašaňkové popěvky a žertovné písničky, za které byly odměněny 
sladkostmi. Odpoledne následoval karneval se soutěžemi. Nezapomínáme také na pravidelné vynášení Mařeny, 
kterou si děti ve školce vyrobí a v pravý čas  v průvodu a s písničkami odnesou k potoku, kde je spálena a utope-
na. Nad standard se naše děti učí angličtinu, hrají na zobcovou flétnu, jezdí na předplavecký kurz do Uherského 
Hradiště. Letos jsme se poprvé zúčastnili sportovního dopoledne ve Zlechově, které pořádá Fotbalová asociace 
České republiky a Fotbalová akademie Zlechov.  
Před pár lety jsme se zapojili do projektu vyhledávání 
talentovaných dětí.  Soutěže pro různé věkové kategorie 
každoročně připravuje ZŠ Čtyřlístek ve spolupráci 
s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Ol-
omouci. V  prvním ročníku jsme získali absolutní pr-
venství. V každém dalším ročníku získávají děti krásná 
umístění v první desítce soutěžících.
Ve školce mohly děti shlédnout několik představení 
maňáskového divadla i kouzelníka.  Začátkem června 
se těšíme na výlet, na hledání pokladu a na rozloučení 
s předškoláky .
Všem dětem přejeme krásně prožité prázdniny a bu-
doucím školákům úspěšný start.

Kultura
Vítání občánků 14. 2. 2015

Fašank MŠ 2015
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V  dopoledních hodinách proběh-
lo již tradičně v zasedací místnosti 
Obecního úřadu vítání občánků.
Pan starosta RNDr. Jindřich Kruši-
na uvedl nové občánky slovem do 
života v obci.
O slavnostní atmosféru se posta-
rala hudebními vstupy Julie Zetk-
ová, a básničky přednesly  Kristýna 
Kočířová, Eliška Gabrielová a Jana 
Vávrová. Na závěr se rodiče všech 
dětí podepsali do pamětní knihy a 
obdrželi drobný finanční dar pro 
přilepšení do nových začátků. 
O vítání občánků se krásně stará 
komise pro občanské záležitosti 
s předsedkyní Andreou Blahovou.



Košt vína

Břestecké hory vinohradní

70 let od osvobození obce

Letošní koš vína v  Břestku se konal 
již tradičně o velikonocích na bílou 
sobotu (4.4.2015). Poprvé jej pořáda-
li Vinaři Břestek, zapsaný spolek. Z 
činnosti spolku bych dodal, že jsem 
rád, že se vůbec podařilo spolek letos 
založit. Co se týče koštu vína tak ten 
byl ve více směrech rekordní. Počet 
vzorků 365 a také  počet návštěvníků 
přesáhl všechny předchozí ročníky 
tak, že 41. ročník byl velmi vydařený. 
V říjnu budeme na památkovém 
domku u zavírání vinařských cyk-
lostezek, kde bude opět ochutnávka 
vín domácích vinařů, ale především 
burčák z místních vinohradů. Petr 
Ševčík, prezident spolku.

Ve spolupráci s  Ing. Fran-
tiškem Malíkem byla vydá-
na publikace VINETORUM 
COLLES BRESTENSIS aneb 
Břestecké hory vinohradní. 
Jak již název napovídá, píše se 
v  ní o místních vinohradech, 
vínu a vinařích. Pokřtěna byla 
na koštu vína  v  Břestku dne 
4.4.2015. Zakoupit si ji můžete 
v kanceláři obce.

Již tradičně obec pořádala 
oslavy osvobození obce 30. 
dubna. Program zahájil sta-
rosta obce RNDr. Jindřich 
Krušina a připomněl, že letos 
je to již 70 let od ukončení 
2. světové války.  V  progra-
mu vystoupily děti místní 
mateřské školky.
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Obec informuje občany
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 2. 2015 
Zastupitelstvo obce:
schválilo předloženou zprávu o kontrole usnesení z minulých zasedání zastupitelstva. 
schválilo předložené změny ve stanovách Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu. 
schválilo členství obce Břestek v právnické osobě MAS Mikroregionu Buchlov, z.s., IČ 266 62  698, sídlo 
Masarykova 273, 687 08 Buchlovice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podání přihlášky za člena 
právnické osoby k realizaci tohoto usnesení.
schválilo místostarostu MgA. Martina Crlu jako zástupce obce do Místní akční skupiny Mikroregionu Bu-
chlov.
schválilo předložené stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, z.s., IČ 266 
62 698, sídlo Masarykova 273, 687 08 Buchlovice.
schválilo vstup obce do sdružení osob do společnosti s názvem „Společnost vlastníků kanalizace Chabaně“.
schválilo Smlouvu o sdružení do společnosti s názvem „Společnost vlastníků kanalizace Chabaně“ jako zakla-
datelskou listinu sdružení bez manželů Ráčkových a zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
schválilo starostu RNDr. Jindřicha Krušinu, jako zástupce obce ve sdružení „Společnost vlastníků kanalizace 
Chabaně“.
bere na vědomí informaci starosty o stavu projektu Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV.
schválilo pronájem bytu zvláštního určení č. 6 v budově Domu s pečovatelskou službou č.p. 14 paní Svatavě 
Hánové, bytem Břestek 27. Nájem se uzavírá nejpozději od 1.3.2015 na dobu neurčitou
schválilo firmu SVS CORRECT spol. s r.o., IČO: 255 131 41, se sídlem Bílovice 513, PSČ: 687 12, jako vítěze 
soutěže na zakázku „Silnice III/4223: Břestek“, stavební objekty SO 102 a SO 201 (chodník s obrubami a zárub-
ní zeď) a při splnění podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídky zplnomocňuje starostu obce k podpisu 
smlouvy o dílo za cenu 1.932.862 Kč s DPH. 
schválilo vyčlenění finančních prostředků v  maximální výši 1,933 mil. Kč na realizaci projektu „Silnice 
III/4223: Břestek“, stavební objekty SO 102 a SO 201 (chodník s obrubami a zárubní zeď) podle projektové 
dokumentace firmy VHK Zlín, tř. T.G. Masaryka 1281, Zlín, za podmínky získání dotace z Podprogramu na 
podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji v roce 2015, přičemž příslušná část finančních prostředků bude 
použita na spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. Současně ukládá starostovi obce, aby připravil návrh 
na příslušnou změnu rozpočtu podle skutečných nákladů stavby. 
schválilo vypracování geometrického plánu na oddělení pozemků nezbytných k  realizaci stavby „Silnice 
III/4222: Břestek“ podle projektové dokumentace vypracované firmou VHK Zlín, tř. T.G. Masaryka 1281, Zlín, 
a na základě vypracovaného geometrického plánu ukládá starostovi obce zahájit jednání o uzavření kupních 
smluv na odkoupení nezbytných částí pozemků potřebných k realizaci shora uvedené stavby. Termín k uza-
vření kupních smluv se stanovuje 30.6.2015. V případě potřeby starosta obce předloží návrh na změnu rozpoč-
tu v souvislosti se stavbou „Silnice III/4222: Břestek“.
schválilo návrh Dohody o poskytování právních služeb s advokátem JUDr. Hanečkem, bytem Palackého nám. 
796, Ivanovice na Hané, a zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.
bere na vědomí informaci starosty o nezbytnosti majetkového vypořádání obecních pozemků v  intravilánu 
obce. 
schválilo nákup podílových listů Sporobond ve výši 1 mil. Kč.
navýšilo pracovní úvazek zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu na funkci správce sportovní haly a 
sportovního areálu z úvazku 0,5 na úvazek 1,0 pro správu a údržbu veřejného prostranství na návsi s účinností 
od 1.4.2015. 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 3. 2015 

schválilo následující úhrady za pronájem sportovní haly pro sportovní, společenské a kulturní akce:
Pro občany obce s výjimkou různých oslav jubileí a pro místní spolky bude sportovní hala, asfaltové kurty, 
fotbalové hřiště a přilehlý sportovní areál dány k dispozici zdarma s výjimkou případů, kdy jediným důvo-
dem pronájmu bude vytvoření zisku. V takovém případě bude cena pronájmu určena dohodou smluvních 
stran.  
Pro místní občany pro oslavu jubileí cena pronájmu sportovní haly činí 100 Kč + úhrada všech energií.
Pro jednotlivé cizí osoby pro sportovní aktivity v hromadných sportech v délce do 2 hodin ve sportovní hale 
40 Kč za každého jednotlivce.
Pro jednotlivé cizí osoby pro sportovní aktivity v individuálních sportech v délce do 2 hodin ve sportovní 
hale paušálem 400 Kč. 
Pro spolky, sdružení, sportovní kluby a organizace pro sportovní aktivity do 2 hodin ve sportovní hale nebo 
na fotbalovém hřišti jednorázově 1.000 Kč.
Pro všechny ostatní případy pro sportovní, kulturní a společenské události 1.000 Kč + 100 Kč za každou 
započatou hodinu pronájmu + úhrada energií. 
V případě možnosti vyššího nájemného bude cena stanovena dohodou. 
V odůvodněných případech (např. akce charitativního charakteru, akce pro mládež, apod.) může být výše 
nájemného snížena dohodou smluvních stran. 
Za individuální sport se považuje sportovní disciplína s maximální účastí 4 osob, za hromadné sporty se pov-
ažují všechny ostatní. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby o stanovení ceny dohodou rozhodoval starosta obce. 
O snížení nájmu podle bodu 8) ve sportovním areálu za předchozí kalendářní rok musí starosta podat zprávu 
vždy na prvním zasedání zastupitelstva obce, pokud si to před jeho konáním vyžádá alespoň jeden z členů 
zastupitelstva. 
schválilo rozpočtový výhled obce na období 2016 – 2019. 
schválilo Dodatek č. 01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0155/OKP ze dne 16. 6. 2014 a zplno-
mocňuje starostu k podpisu smlouvy. 
schválilo předložený odpisový plán obce Břestek na rok 2015.
schválilo podání žádosti přes Energetickou agenturu Zlínského  kraje na projekt zateplení budovy obecního 
úřadu a domu s s pečovatelskou službou č.p. 14 v obci Břestek v rámci 64. výzvy OPŽP. Zastupitelstvo obce 
schvaluje vyčlenění finančních prostředků na zpracování žádosti, včetně zpracování projektové dokumentace 
s firmou Mikulík Projekty, s.r.o, Uh. Hradiště, a energetického auditu budovy firmou TESPORA profi s.r.o., 
Vsetín. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce provést nezbytné kroky k podání žádosti. 
schválilo poskytnutí úvěru ve výši maximálně 140 tis. Kč manželům MUDr. Marcele a Ion Florian Bacter-
ovým, bytem Břestek 230, na zřízení ekologického topení nebo ohřevu teplé užitkové vody a na ekologickou 
likvidaci odpadních vod  domu č.p. 209 v k.ú. Břestek za předpokladu doložení druhého ručitele a za před-
pokladu doložení zjednodušené projektové dokumentace s položkovým rozpočtem stavebních prací. Zastu-
pitelstvo obce pověřuje starostu obce kontrolou požadovaných podkladů a při jejich doložení zplnomocňuje 
starostu k podpisu smlouvy o úvěru.
bere na vědomí Opatření starosty č.01/2015 o úpravě rozpočtu na rok 2014. 
schválilo předloženou změnu č.1 rozpočtu obce na rok 2015.
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Zastupitelstvo obce Břestek: 
schválilo participaci obce Břestek na projektu Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního 
ruchu „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“, a realizaci tohoto projektu v roce 2015, včetně 
profinancování. 
schválilo poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu, jako 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 5. 2015

nositeli projektu „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“, ve výši 321.936,-- Kč, což je výše 
předpokládané dotace na obec. 
schválilo členský příspěvek Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu, ve výši nejméně 
35.771,-- Kč, což je předpokládaný vlastní podíl obce na projektu „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať 
s odpadom“. Konečná výše finančního vypořádání bude určena po ukončení projektu s ohledem na kurzovní 
rozdíly a na výši přiznané dotace.
schválilo pro rok 2015 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 ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě č.p 102 s p. Liborem Kotápkou ke dni 26.3.2015. 
K tomuto dni musí být byt vystěhován a předán ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení.
schválilo ve čtyřletých cyklech (tj. vždy po čtyřech letech) úpravu výše nájemného v Domě s pečovatelskou 
službou č.p. 14 o kumulovaný přírůstek inflace zveřejněný Českým statistickým úřadem.
schválilo odkoupení pozemku parc. č. 2831/4 v k.ú Břestek, ostatní plocha  výměře 605 m2.
schválilo přijetí daru - pozemků zapsaných na LV č. 1064 v k.ú Břestek parc. č. 2432/4, trvalý travní porost  o 
výměře 622 m2 a pozemku parc. č.  2432/5, trvalý travní porost  o výměře 460 m2 . 
schválilo RNDr. Jindřicha Krušinu, bytem Břestek 297, jako delegáta na valné hromady obchodních společnos-
tí s majetkovou účastí obce. Jako náhradníka určuje místostarostu obce MgA. Martina Crlu.
schválilo účetní závěrku své příspěvkové organizace Mateřská škola Břestek, okres Uherské Hradiště, se sídlem 
Břestek 102, IČO: 750 20 629, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.
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 Břestek, 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
schválilo předloženou změnu č.2 rozpočtu obce na rok 2015.

Zastupitelstvo obce Břestek:
schválilo plnění vyplývající ze smlouvy o právu provést změnu stavby silnice III/4222 v obci Břestek spočív-
ající v  právu stavebníka Ředitelství silnic Zlínského kraje, provést rekonstrukci stávající stavby silnice. 
schválilo plnění vyplývající ze smlouvy o právu provést změnu stavby silnice III/4222 v obci Břestek 
spočívající v  právu stavebníka Obce Břestek provést vybudování nového chodníku při silnici III/4222 
schválilo pronájem bytu v budově Mateřské školy pro manžele Barchánkovi, bytem Břestek 241.



Občané obce dle trvalého pobytu
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

Nejméně první pololetí občané s trvalým pobytem v naší obci musí uhradit dle místní vyhlášky do 30.6.2015.
Druhé pololetí je možno uhradit do 30.9.2015.
Chataři a chalupáři mají poplatek splatný do 31.8.2015.
Poplatek lze uhradit osobně do pokladny, poštovní složenkou nebo na účet obce.
VS: 1340
SS: číslo domu za který se poplatek platí 
(ve zprávě pro příjemce uveďte jméno poplatníka)
Pokud obdržíte složenku variabilní a specifický symbol opište ze složenky.
Za každý neobydlení objekt v obci (tj. za chatu/chalupu) se platí 500,- Kč.
Za chatku v zahrádkářské kolonii je poplatek snížen na 400,- Kč. 
Místní poplatek za psa 
Poplatek lze uhradit osobně do pokladny, poštovní složenkou nebo na účet obce.
VS: 1341
SS: číslo domu poplatníka (ve zprávě pro příjemce uveďte jméno poplatníka)
Pokud obdržíte složenku variabilní a specifický symbol opište ze složenky.
Poplatek je 60,- Kč za psa.
Psa je nutno přihlásit i odhlásit (například v případě úhynu, …)!! Jinak obec změnu nezjistí a poplatek se dále 
předepisuje a vymáhá! Splatnost je do 30.6. daného roku.
Plaťte prosím poplatky včas. Šetříte peníze sobě i své obci.
Dle nového daňového řádu lze poplatek navýšit až na trojnásobek, pokud není uhrazen včas! 
Svoz nebezpečného odpadu 2015  
23.3.2015 - před místním pohostinstvím 16,00h - 16,30h
  - točna Chabaně   16,35h – 17,00h
11.5.2015 - před místním pohostinstvím  17,30h - 18,00h
  - točna Chabaně   18,05h – 18,30h
24.8.2015 - před místním pohostinstvím  17,00h - 17,30h
  - točna Chabaně   17,35h – 18,00h
8.10.2015 - před místním pohostinstvím  16,00h - 16,30h
  - točna Chabaně   16,35h – 17,00h

Místní poplatek za TKO na rok 2015
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Harmonogram svozu odpadů v roce 2015

Čtvrtek 1x14 dní Pondělí 1x28 dní Středa 1x14 dní Pondělí 1x28 dní

leden 8 19 14 - p 5
22 28

únor 5 16 11 - p 2
19 25

březen 5 16 11 - p 4
19 25 30

duben 2 13 8 - p 27
16 22
30

květen 14 11 6 - p 25
28 20

červen 11 8 3 - p 22
25 17

červenec 9 6 1 - p 20
23 15

29 - p
srpen 6 3 12 17

20 31 26 - p

září 3 28 9 14
17 23 - p

říjen 1 26 7 12
15 21 - p
29

listopad 13 23 4 9
26 18 - p

prosinec 10 21 2 7
24 16 - p

30

p - pytlový svoz plastů
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