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1998-2007
1998 - v soutěži Vesnice roku 1998 v regionu Střední Morava skončil Břest na druhém místě a získal
Modrou stuhu za udržování místních tradic a úroveň kulturního života v obci; finančně náročná byla
rekonstrukce elektrického vedení, vodovodu, plynu a odpadů ve školní jídelně, kuchyně byla rozšířena
o samostatnou umývárnu nádobí; v budově radnice byla provedena izolace zdiva, výměna oken
v přízemí a rekonstrukce sociálních zařízení v patře budovy; restaurování památkově chráněného kříže
a sochy sv. Jan Nepomuckého u kostela provedl akademický sochař Jiří Lendr z Prahy.

Na podzim jsme se sami pustili do stavby dvou
autobusových čekáren. Styl čekáren byl přizpůsoben
stavbám z lícového zdiva. V letošním roce provádělo
Povodí Moravy čištění Moštěnky. Při čištění musely
být v některých místech narušeny břehy, aby se tam
dostala technika a tyto nebyly zpětně řádně opraveny.

„Hlavními organizátory Hubertových jízd je Hanka Dostálová z čp. 22
a přátelé koní.“ ( foto H. Dostálová )

2000 - V letošním roce obec zvítězila v soutěži a
obdržela zlatou stuhu. Získala titul „Vesnice roku
2000“ ve Zlínském kraji a postoupila do
celostátní soutěže, kde se umístila na třetím
místě. Slavnostní vyhlášení se konalo 29. 9. 2000
v kulturním domě za účasti zástupců Ministerstva
pro místní rozvoj, Spolku pro obnovu venkova,
Svazu měst a obcí ČR, Krajského úřadu Zlínského
kraje a starostů okolních obcí. Odpoledne
pokračoval program taneční zábavou, na kterou
byli pozváni všichni občané.

1998
Při Křtinské pouti v sobotu 22.5. byl
posvěcen slavnostní prapor obce,
při oslavě břestských hodů v sobotu
25.7. slavnostní hasičský prapor

1998

Břestské kapela, má nový název-Hanačka Břest;
Iva Hudečkové otevřela na č.p. 311 v Jánské ulici
pohostinství H-Club; do kostela byly instalovány
nové varhany, byl vymalován

1999
rekonstrukce Radnice
oprava soch 1999 u kostela
rekonstrukce čistírny odpadních
vod

2000
zakoupen dům č.pop. 62 vedle
Základní školy pro obecní
knihovnu a školu
obec získala titul “Vesnice roku
2000“ ve Zlínském kraji a obdržela
zlatou stuhu

Česká spořitelna zrušila pobočku v obci. Místní pošta při rušení pošt značně omezila provozní dobu na místní
poště a veškerá jednání byla neúspěšná. Při veškerých problémech ve stavu domu čp. 10 se podařilo zachovat
občanům aspoň masnu.
2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje, aby bylo uděleno čestné občanství Obce Břest ing. Miloslavovi Vlčkovi,
poslanci Parlamentu ČR, který pomohl zajistit dotaci ve výši 30 milionů na stavbu Sportovního centra Břest.

2001 - 20.-21. 2. se starostka obce zúčastnila na
Pražském hradě setkání vítězných obcí ze 14 krajů
republiky v soutěži Vesnice roku 2000. Čekalo je
přijetí u prezidenta V. Havla a předsedy Senátu P.
Pitharta; delegace z obcí sdružených ve spolku
Ječmínek navštívila rakouskou obec Grosskrut.
Představitelé této obce přijeli do Břestu 24. února a
projevili zájem navázat s námi družbu. V sobotu 12.
května navštívilo Břest 50 jejich občanů.

1999 - na Silvestra o půlnoci byl před kostelem
přípitek, sešlo se okolo 150 občanů; nové dětské
hřiště za budovou obecního úřadu se stalo
nejnavštěvovanějším místem v obci; sportovnímu
klubu byl zakoupen starší autobus; honební
společenstvo zasadilo společně s žáky základní
školy 25 stromků podél potoka Stonáč a Černého
potoka.
Probíhá jednání na zahájení územního řízení na
výstavbu dálnice D1 Hulín – Říkovice. Termín výstavby
se stále odsunuje. Výstavba dálnice by značně ulevila
dopravně zatížené silnici č.55 a hlavně by se ulevilo
občanům při přecházení této silnice. Obec rozhodla
zavést nádoby na tříděný odpad (sklo, plasty). Každý
rok při placení popelnic je v obci rušno a občané si
pomalu zvykají na skutečnost, že za odpady se platit
musí!

„Socha p. Marie Hostýnské byla přestěhována z farní
zahrady“ ( foto Obec Břest )

Obecní zastupitelstvo v roce 2000 rozhodlo zakoupit se školou sousedící dům ( č.p.62 ) a vybudovat v dolní části
budovy obecní knihovnu a klub pro důchodce. Horní patro by mělo být propojené se školou a rozšířit ji o odborné učebny
(počítačová, výtvarná, hudební, apod.). Ve dvorní části obou budov je velkým přáním školy a obecního úřadu postavit
novou velkou tělocvičnu, aby se tak žáci po téměř 100leté historii budovy dočkali důstojné možnosti sportovního vyžití,
jako je tomu na všech nejen 9ti-letých školách na okrese Kroměříž. Na podzim roku 2003 jsme se dočkali začátku stavby
nové tělocvičny na školním dvoře! Budova přímo rostla před očima, a protože všichni žáci ji měli denně na očích z oken
školy, zbýval velký prostor pro fantazii, jak asi bude vypadat, a hlavně už aby byla hotova. 1. října 2004 byla nová
tělocvična slavnostně otevřena a uvedena do provozu. Celá veřejnost měla možnost si prohlédnout celou novostavbu
včetně opraveného obecního domu vedle budovy školy, kde byly zřízeny pro školu dvě nové učebny.

„Během slavnostního otevření nové sportovní haly vyzkoušel biskup
Josef Hrdlička některá sportoviště“ ( foto Obec Břest )

V posledních letech se v obci značně rozšířil chov koní.
Jedna s chovatelek pořádá s přáteli na podzim
Hubertovu jízd, které se zúčastňuje okolo 50 koní a
v měsíci červenci Country bál.

Organizace Křtinské pouti zaznamenala diskusi a
požadavky na změnu v její organizaci. Změna měla
spočívat v tom, že v pátek se bude vyjíždět dříve,
bude upuštěno od noclehu v Račicích, půjde se až
do Křtin a zde se bude spát dvě noci. Změna byla
zatím zamítnuta.
Sbor dobrovolných hasičů oslavil 110. výročí od
svého založení. Na hody byla slavnostně posvěcena
olomouckým biskupem Josefem Hrdličkou, nová
stříkačka, PS 12. Současně byl posvěcen i historický
„Chevroopel“, který si hasiči sami opravili. Na hody
přijeli i hasiči z Grosskrutu. Na činnost sportovního
klubu obec přispěla částkou 108 tis. Kč.
obec vykoupila pozemky k nádraží pro budoucí
výstavbu domů za cenu 50 Kč/1m2; provedena
sedlová střecha na hasičské zbrojnici; obnovila se
věžička na střeše školy, která spadla za války;
proběhla kolaudace rybníka Losky; obec vykoupila
„Fotbalisté vybojovali v roce 2001 postup do I.B třídy krajské soutěže.“
( foto Obec Břest )
dům č.231;
noví ředitelé MŠ -M. Filínová; ZŠ-P. Talla, vedoucí školní jídelny A. Koudelníčková; na Domově má
ordinaci všeobecná lékařka Slavíková (denně), dětská lékařka Horáková (1x za 14 dnů), zubní MUDr.
Joklová (1x týdně), problémy jsou s rehabilitací, pojišťovna nechce hradit úkony, p. Zádrapová z Hulína
provozuje pedikérské služby;
Na hřbitově byl obcí zřízen čestný hrob s ostatky Inocence L. Červinky; probíhá výkup pozemků pro
stavbu dálnice

2001
rekonstrukce Hasičské zbrojnice –
půdní nástavba
19. května svěcení nových varhan
v kostele sv. Jakuba

2002
velké povodně v Čechách, byly
zatopeny části Prahy
skončila výroba moštu, která byla
v minulosti známa v celém okolí.
zrušení budovy železniční zastávky

2003
proběhlo referendum o přistoupení
ČR k Evropské unii, pro se
vyslovilo 77,33% , proti 22,67%
občanů
zahájena stavba budoucí tělocvičny

„Při budování rychlostního koridoru byla zbourána budova zastávky Českých drah“ ( foto Obec Břest )

Pokračovala oprava památkově chráněného domu čp. 62, celková částka činila 5 265 000,- Kč.
Byly vykáceny přerostlé topoly na fotbalovém hřišti; do okresního archívu byly odvezeny kroniky
obce, které si v roce 1994 obec zapůjčila a odmítala vrátit
2006 - v obci byla rozhodnutím státu zrušena stavební komise, občané již nebudou mít možnost vyřídit povolení
nebo ohlášení na drobné stavby nebo ploty; velmi vzorně se o děti a mládež stará sportovní klub a hasiči; dechové
hudbě Hanačka byl schválen příspěvek ve výši 100 tis. Kč,- na pořízení CD nosiče; od 7.7.2006 převzal správu
farnosti P. Jiří Putala, bydlí na faře v Chropyni a dojíždí také do Kyselovic a Žalkovic
V oblasti dopravy je situace stále zoufalá. V letošním roce vlivem objížďky, která byla z důvodu opravy silnice na
Holešov, byla situace neúnosná. Nebyl brán ohled na stanovisko obce, ani na petici občanů obce, kteří poukazovali
na stav vozovky přes obec a otřesy, které vyvolávají auta při nájezdu na kanalizační vpusti.
Změnou územního plánu obce vznikla za dráhou průmyslová zóna Zápotočí, proběhla petice proti
výstavbě a články v novinách.
Občané, kteří vlastnili pole v zóně a měli šanci je výhodně prodat, byli proti těm, co protestovali.
Zastupitelstvo nesouhlasí s průzkumem a exhumací německých vojáků na místním hřbitově. Žádost podal spolek o
německé hroby. Tito němečtí vojáci v počtu 6 nebyli oběťmi bojů 7.5.1945, ale zemřeli v lazaretě v místní škole a
byli pochováni samotnými Němci již v měsících březnu a dubnu 1945. Pouze jeden voják padl při bitvě a tohoto
pochoval P. Suchánek vedle již stávajících hrobů a to v den, kdy se konal pohřeb 12 mužů-Rumunů, Ukrajinců a
Slováků a to 8. 5. 1945.

2004
slavnostní otevření nové tělocvičny
1.října proběhlo slavnostní otevření
stavby nové tělocvičny a
rekonstrukce domu č.p.
62 vedle školy,

2005
rekonstrukce budovy Mateřské
školy

2006

2007

rozšíření učeben v Základní škole

vybudování půdního prostoru
obec zamítla všechny nabídky na
umístění větrných elektráren
v katastru obce

2007

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

