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2008 - prezidentem zvolen opět Václav Klaus, volby do zastupitelstva kraje se zúčastnilo 41% občanů,
vláda podporovala obnovitelné zdroje, zastupitelstvo schválilo výstavbu jedné fotovoltaické elektrárny
při cestě za fotbalovým hřištěm
Novou ředitelkou MŠ byla jmenována Jitka Ženčáková ze Žalkovic; u čističky odpadních vod proběhla
rekonstrukce Bitvy o Břest za účasti 200 členů různých vojenských klubů. Na akci se podílela i Armáda
ČR se svou technikou. Přítomni byli také pamětníci bojů, kteří do obce dosud dojíždí. Akce přilákala
několik tisíc hostů.

Firma SMO Otrokovice položila 1640 m2 nové dlažby chodníků v dolní části obce; opravu osvětlení
hodin na kostelní věži a zvonění provedla firma Elspomont Vlkoš; obec navštívil astrofyzik RNDr. Jiří
Grygar, v zaplněné hasičské zbrojnici proběhla přednáška „Okna vesmíru dokořán po 30 letech“

Obec opět požádala o dotaci na II. etapu
výstavby sportovního areálu na Rajčudě.
Firma Rovina pokračovala v pracích i
přes to, že byla starostkou upozorňována,
že vhodné by bylo pokračovat, až přijdou
peníze. Dotaci se nepodařilo zajistit a
sportovní areál byl rozestavěný.
2009 Česká republika se stala na půl roku
předsednickou zemí Evropské unie, voleb
do parlamentu EU se v ČR zúčastnilo
28,2% občanů
Při nedělní bohoslužbě 19.4. proběhlo
pravidelné roční sčítání v kostele, bylo
přítomno 157 věřících; na věži kostela
umístila firma RAAB Computer anténu pro
šíření bezdrátového internetu
„Nad rekonstrukcí „Bitvy o Břest“ převzal záštitu Zlínský hejtman Libor Lukáš“
( foto Obec Břest )

2010 - do obce přišly povodně, postihly mlýn a vylil se rybník na Rajčudě; obec odmítla ze svého rozpočtu
uhradit částku, kterou firma Rovina Hulín prostavěla v areálu Rajčuda, protože byla upozorněna, že obec
nezískala na tuto akci dotaci, po složitých jednáních proběhla nakonec v červenci kolaudace a areál mohl
být užíván veřejností; zastupitelstvo obce mělo dosud 11 členů, na další volební období bylo schváleno
členů 15, starostou obce byl zvolen Navrátil Jaromír z č. 120, místostarostkou Anna Koudelníčková č. 99;
po dvaceti letech skončila jako kronikářka Marie Zavadilová, s psaním pamětí obce Břestu souhlasila paní
Věra Zemánková z č. 202; zastupitelstvo schválilo pronájem obecní hospody pivovaru Zubr Přerov,
neschválilo umístění sportovního letiště za dráhou
2011 - na Domově skončila zubní ordinace dr. Joklové, dožínek Zlínského kraje v Kroměříži se opět zúčastnila početná skupina břestských Hanáků v krojích; vyšlo první číslo nového barevného zpravodaje obce
2012 - obec zakoupila parcely bývalého č.p. 69 pro potřeby obecního dvora; byl zahájen prodej parcel v
nové lokalitě u nádraží; neznámý pachatel odcizil bronzovou sochu T.G.Masaryka u školy; dokončena
oprava hlavní brány na hřbitově; cirkus Berousek zavítal do obce a potěšil svým představením hlavně malé
návštěvníky; po rekonstrukci otevřela svou prodejnu Jednota COOP; Ludmila Zavadilová na č.p. 185
ukončila činnost obchůdku „Na Jánské“; v kostele bylo nainstalováno zabezpečovací zařízení;
2013 - Miloš Zeman se stal novým prezidentem, skončila vláda premiéra Petra Nečase, v říjnu se konaly
předčasné parlamentní volby; dobrovolníci během Tříkrálové sbírky vybrali po obci celkem 31 428 Kč;
Klub dárců krve okresu Kroměříž v roce 2010 ocenil Zuzanu Petrovou za 50 odběrů krve, v roce 2011 Jaroslava
Truhláře za 40 odběrů a v roce 2012 Antonína Kubelu, který 50x daroval svou krev;
V květnu zemřela v domově důchodců v Kroměříži naše občanka Marie Adamová (z č.159), která v lednu oslavila
100 let; byla vykradena břestská pekárna-její vybavení (kádě na těsto, stroje).Vzbuzuje to otazník; čerpací stanice
Q-group Břest se „díky „kvalitě“ benzínu dostala až do televizní stanice Prima a tisku. Stížnost řidičů na palivo,
hodně aut muselo jít na vyčištění palivového systému.

„Členové Veteránklubu Břest se svými stroji navštěvují každoročně
Křtiny během pouti břestských farníků“ ( foto Obec Břest )

2014 - 27. února přijeli zástupci běloruského města
Brest, kteří by chtěli vytvořit asociaci evropských
měst a obcí stejného jména, další běloruská skupina
přivezla v dubnu pozvání k výročí města, naše
delegace se od 25. července zúčastnila oslav 995 let
od založení běloruského Brestu; obnovení sochy
TGM před školou; 170 zájemců si mohlo odebrat
kompostéry na domácí bioodpad, které byly
pořízeny z evropské dotace; hasičské kácení májky na
Rajčudě proběhlo „v budovatelském duchu s pionýry
a pod vedením zasloužilých členek JZD“; veterán
klub uspořádal na hody už 5. výstavu historických
strojů; při adventním koncertu dechové hudby
Hanačka vystoupil známý klarinetista Felix Slováček
2015 - obec odkoupila dům č.p. 75 od původního
vlastníka, který měl záměr ze svého rodného domu
vybudovat ubytovnu; pro údržbu zeleně byl zakoupen
nákladem 850 tis. Kč zahradní víceúčelový traktor
Titan 740; k 70. výročí osvobození natočila Česká
televize dokumentární seriál „Jaro 1945“ v němž
břestští pamětníci vzpomínali na osvobození obce;
proběhla rekonstrukce Boží Muky za vodárnou;
modeláři otevřeli nové letiště za dráhou;
přes středozemní moře se do Evropy dostaly statisíce
migrantů ze severní Afriky a středního východu
většinou bez dokladů, díky vstřícnosti ztrácí Evropa
schopnost bránit se islámským radikálům
2016 - rekonstrukci chodníku provedla firma Stanix
Zlín velmi nekvalitně, neodstranila vzniklé závady,
obec celou záležitost řešila právní cestou; na poli
v Dornavách byla nalezena kartička se zpětnou
adresou, která přiletěla na nafukovacím balónku,
vypustily jej děti z mateřské školy města Mertzwiller
v severní Francii; čínská velvyslankyně a senátor Ivo
Valenta navštívili akciovou společnost Zámoraví; od
1. října je novým provozovatelem benzínové pumpy
firma ONO; na hřbitově bylo odcizeno mobilní WC;
na fotbalovém hřišti byla nákladem 300 tis. Kč
vybudována automatická závlaha trávníku, břestští
fotbaloví dorostenci vyhráli okresní přebor a
postoupili do krajské soutěže;

„Každoroční „Poděkování za úrodu“ je přehlídkou krásy hanáckého kroje“ ( foto Obec Břest )

„ Obrazy Antonína Gazdoše zapůjčila k hodové výstavě v roce
2015 i dcera známého břestského malíře“ ( foto Obec Břest )

„Spanilou jízdu na kolech bez přehazovačky a cvrka si po
krásách břestských humen užilo více jak 60 nadšenců“
( foto Obec Břest )

Provozovatel Motorestu náhle „odjel“ do zahraničí a nechal restauraci zavřenou. Své nedoplacené nájemné
později vyřešil tak, že celé vybavení předal Sportovnímu klubu. Další provozovatel se zatím nenašel a celá budova
chátrá včetně zahrady a bývalého výletiště.
„Obecní ples pořádaný ve spolupráci se sponzory už od roku
2012 má své příznivce v širokém okolí“ ( foto Obec Břest )

2008
rekonstrukce Bitvy o Břest za velké
účasti vojenských klubů a nadšenců
první fotovoltaická elektrárna
povolena za obcí

2008

2009
výměna historických oken v
Základní škole
v Základní škole je v průměru 160
dětí dojíždí děti ze Skaštic, Žalkovic
i Kyselovic

2010
Dobudování nového sportovního
areálu na Rajčudě
Instalovány měřiče rychlostí u
vjezdů do obce

2011
zahájení prací na inženýrských sítí
pro novou výstavbu rodinných
domků u nádraží
výstava 100 let divadelních
ochotníků
oprava komunikace I/55 vedoucí
obcí po výstavbě dálnice

2012
oprava vstupní brány na místním
hřbitově
17. července nově otevřena
prodejna samoobsluhy na bývalé
Jednotě

2013
Rekonstrukce veřejného osvětlení a
rozhlasu od č.p.313 po nádraží
Přednáška astrofyzika RNDr. Jiřího
Grygara o vesmíru

2014
V únoru přijela delegace z
běloruského Brestu
Obnovení busty T.G. Masaryka
před Základní školou
Stavební úpravy na nové obecní
základně na bývalém č.p. 69

2015
Oprava Božích muk u vodárny
mezi Břestem a Žalkovicemi
Výstava obrazů bývalého učitele
Antonína Gazdoše v místní
knihovně

2016
Společnost Zámoraví a.s. navštívila
čínská velvyslankyně
Na střechu Mateřské školy
nainstalována online kamera na
čapí hnízdo

2017 - proběhla oprava interiéru a sociálního
zařízení obecní hospody; delegace z naší obce
navštívila francouzský Brest a polský Brzescz
Kujawski; firmou HP Kámen Hulín byl restaurován
kříž u hřiště při výjezdu na Kroměříž;
při listopadovém koncertě představila dechová
hudba Hanačka posluchačům své čtvrté CD, jehož
kmotrem byl zpěvák Josef Zíma;
V okolí Zlína se rozšířil prasečí mor, byly odloveny
stovky divokých prasat, hrozí zavlečení nebezpečné
nemoci do domácích chovů. Povinně jsou
registrovány prasata drobných chovatelů. Valná
hromada Sportovního klubu schválila prodej
kulturního domu za 1 Kč k termínu 1.1.2018.
2018 - Na XVI. Všesokolském sletu v Praze cvičily
se žalkovskými Sokoly i čtyři starší žákyně z Břestu;
už pátá obecní zabíjačka nabídla početným
zájemcům vepřové speciality řeznického mistra
z Bystrovan u Olomouce;
po schválení dotace téměř 2 mil. Kč zahájila v
určených lokalitách zahradnická firma „Paměť
Krajiny Brno“ výsadbu stromů a keřů okolo polních
cest; oblíbenou společenskou akcí o prázdninách se
stalo vaření guláše v zahradě H-klubu; po hodech se
rozjely stavební práce na dokončení areálu Rajčuda,
postavena bude nová centrální budova se sociálním
zařízením, zastřešení lavic a altán pro muzikanty,
včetně rozšíření rybníka

2017
Oprava venkovních schodů a
nádvoří Základní školy
Začala oprava zídky na místním
hřbitově
Dokončení nové infrastruktury na
„Balkáně“
8.prosince proběhlo rozsvícení
nového vánočního betlému u
kostela

2018
Od 1.ledna je obec novým
vlastníkem Kulturního domu
zahájeno dobudování nového
zázemí ve sportovním areálu na
Rajčudě

2018

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

