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Stalo se…
poslední listopadový pátek se v podvečer sešlo u nově postaveného Betléma
hodně občanů, kteří si poslechli vánoční
koledy v podání žáků D-Music a ochutnali něco dobrého, v připraveném soutěžním programu děti si mohly „ulovit“
svou rybu, všichni účinkující byli odměněni drobnými dárky; zajímavá přednáška Mgr. Petříka o úloze našich letců
za II. světové války proběhla 4. prosince
2018 na hasičské zbrojnici; pravidelná kontrola auditora z krajského úřadu
neměla připomínek k vedení financí
v obci; jako každý rok pořádala umělecká škola D Music koncert, při němž se
třetí adventní neděli představili v kostele sv. Jakuba její absolventi; Tříkrálová
sbírka vynesla letos 49 093,- Kč, děkujeme; sněhová nadílka letos dlouho nevydržela, přesto mohli nejmenší sněhoví
tvůrci ukázat svá díla; architektka H. Frkalová zpracovává studii na rekonstrukci
bývalého motorestu, který má svá nej-

lepší léta za sebou, představí návrhy na
vybavení restaurace a provoz kuchyně,
zda dispoziční uspořádání současných
prostor vyhovuje hygienickým normám
a předpisům pro stravovací provozovny; Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním tzv. OSA poslal obci
na rok 2019 smlouvu a fakturu ve výši
7 071,- Kč, jedná se o poplatek za hudbu
v obecním rozhlase; Břest se 30. března
připojil k celosvětové akci Hodina země
vypnutím části veřejného osvětlení,
akce zavedená Světovým fondem na
ochranu přírody, se poprvé konala v roce
2007, cílem organizátorů je upozornit
na změny klimatu, které se dotýkají nás
všech; za krásného jarního počasí při
6. obecní zabíjačce ochutnávali milovníci vepřových dobrot produkty řeznického mistra a jeho pomocníků, zájemci
mohli shlédnout pravou venkovskou
zabíjačku s ukázkou očištění a porcování
prasete;; statistika o nezaměstnanosti

ve Zlínském kraji eviduje k 31. 3. 2019
z naší obce 16 zájemců o práci; při sběru
železného šrotu odvezli hasiči 9,5t železa; od dubna je v kanceláři OÚ v provozu
terminál pro bezhotovostní úhradu poplatků bankovní platební kartou; revitalizace hřbitova pokračuje, ve výběrovém řízení na projektovou dokumentaci
zvítězila ing. Anna Pospíšilová s cenou
128 890,- Kč bez DPH; v mateřské škole byly vyměněny lehátka pro děti; výstavka prací našich nejmenších nazvaná
„Velikonoční tvoření“ proběhla v obecní
knihovně 11. dubna; honební společenstvo, zorganizovalo akci „Ukliďme Břest“;
MěÚ Kroměříž požaduje další doplnění
dokumentace ke stavebnímu řízení na
rozšíření rybníka Rajčuda; během soboty
11. května budou přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad, před obecní
základnou za kostelem proběhne dopoledne i svoz nebezpečného odpadu;
Navrátil Jaromír

Stonáč
Před vánočními svátky se na úřadě a na místě konala schůzka
dotčených orgánů k revitalizaci potoka Stonáče. Zúčastnili se
jí zástupci Povodí Moravy, Vak Kroměříž, MěÚ Kroměříž, obce
Skaštice a Břestu. Letitý problém se zatím nepodařilo vyřešit, ale hráz u rybníka Losky, kterou údajně nepostavil bobr,
už byla odstraněna pracovníky Povodí Moravy, stejně tak leti-

tý nános u vyústění přepadu kanalizace před domem č. 248.
Z jednání vyplynula pro Břest nutnost zjistit nepovolené přípojky kanalizace do potoka v celé trase. Vlastníkem zatrubněné části je stát, který souhlasí s podmínkou, že se nebude finančně na monitoringu podílet. Společnost Sezako Prostějov
dostala objednávku na provedení kamerových zkoušek.

Zlatý erb
V krajském hodnocení o nejlepší webové stránky obce Zlatý
erb 2019 v kategorii „Smart city a nejlepší elektronická služba“ jsme se umístili na 2. místě za projekt 100 let republiky
v Břestě. Pamětní plaketu a ceny všem medailistům předal
11. března 2019 radní Zlínského kraje Petr Gazdík.
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Výpis usnesení 2. zasedání ZO Břest konaného dne 17. 12. 2018
1/ZO 2/2018
ZO schvaluje ověřovatele zápisu –
Mgr. Chytilovou Lenku a Pospíšila Pavla
a složení návrhové komise – Ing. Gabrhelík
Martin, Ing. Topič Josef.
2/ZO 2/2018
ZO schvaluje program jednání zasedání
ZO.
3/ZO 2/2018
ZO schvaluje návrh rozpočtového
opatření č. 11/2018, které je nedílnou
součástí zápisu.
4/ZO 2/2018
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok
2019, který je nedílnou součástí zápisu.
5/ZO 2/2018
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na
stravování uvolněnému členu ZO.
6/ ZO 2/2018

ZO navrhuje v souladu s § 84 odst. 2 písm.
g) zákona č. 12/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků zástupce obce
Břest, a to Jaromíra Navrátila, starostu
obce do orgánů společnosti Jižní Haná
o.p.s. se sídlem nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ: 29372232.
7/ ZO 2/2018
ZO schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/
BKM/7514/2018 – BKMM mezi Obcí Břest
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
8/ZO 2/2018
ZO schvaluje podání žádosti do dotačního titulu - Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků pro rok 2019 vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj
a uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce.

9/ZO 2/2018
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce č. 1/2018 o místních poplatcích.
10/ZO 2/2018
ZO schvaluje pasport místních komunikací, vypracovaný firmou Výdoz s.r.o, Parková
488, 768 21 Kvasice.
11/ZO 2/2018
ZO stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm.
v)zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků o peněžitých
plněních poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy ZO Břest s účinností od
18. 12. 2018 do konce volebního období
stávajícího ZO takto: za výkon funkce člena
komise 632,- Kč a za výkon předsedy komise 976,- Kč měsíčně. ZO vzalo na vědomí
zprávu o činnosti RO. ZO vzalo na vědomí
zprávu kontrolního výboru ZO.

Výpis usnesení 3. zasedání ZO Břest konaného dne 28. 1. 2019
1/ZO 3/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Beňo
Stanislav, Škrabal Vít a složení návrhové
komise – Bazika Richard, Uhlíř Miroslav,
DiS., zapisovatel – Bc. Uhlíř David.
2/ZO 3/2019
ZO schvaluje program jednání zasedání ZO.
3/ZO 3/2019
ZO schvaluje návrh rozpočtového
opatření č. 12/2018, který je nedílnou součástí zápisu.
4/ZO 3/2019
ZO schvaluje návrh rozpočtového
opatření č. 1/2019, který je nedílnou
součástí zápisu.
Sbor dobrovolných hasičů celkem Kč
78.000,-, Sportovní klub celkem Kč

85.000,-, Římsko-katolická farnost celkem
Kč 105.000,- dechová hudba Hanačka celkem Kč 100.000,- částky budou vyplaceny na základě uzavření veřejnoprávních
smluv. Zařízení školního stravování celkem
Kč 350.000,- - částka bude zařazena do rozpočtu příspěvkové organizace.
5/ZO 3/2019
ZO schvaluje prodej obecních pozemků
vyčleněných dle GP č. 342-139/2007 p.č.
1044/6 – 18 m2, 1044/7 – 6 m2 a 527 – 8
m2 za Kč 50,- / m2 vše v k.ú. Břest p. *****.
Veškeré náklady spojené s převodem pozemku a zápisem do katastru nemovitostí
uhradí nabyvatel.
6/ZO 3/2019
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení

akce „Oprava sochy PM Hostýnské“ firmu
HP Kámen, s.r.o, Tyršova 93, 768 24 Hulín
za Kč 185.200,- bez DPH.
7/ZO 3/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoje
pro DT 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací, název akce: Oprava MK
Záhumenní severní.
8/ZO 3/2019
ZO schvaluje plán práce kontrolního výboru ZO na rok 2019.
9/ZO 3/2019
ZO schvaluje plán práce finančního výboru ZO na rok 2019.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
Osobní údaje jsou anonymizovány.

Výpis usnesení ze 4. zasedání ZO Břest konaného dne 15. 4. 2019
1/ZO 4/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu –
Mgr. Lenka Chytilová, Richard Bazika, složení návrhové komise – Uhlíř Miroslav, Dis.,
Bc. Hana Burešová, zapisovatelka – Anna
Koudelníčková
2/ZO 4/2019
ZO schvaluje program jednání zasedání ZO.
3/ZO 4/2019
ZO schvaluje „Jednací řád zastupitelstva
obce“.

4/ZO 4/2019
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019
5/ZO 4/2019
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na
PD „Rekonstrukce hřbitova˝ – Ing. Anna
Pospíšilová – projektová činnost za Kč
128.890,-.
6/ZO 4/2019
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy NVB
Line, Kvasice na opravu komunikací meto-

dou silkot – překopy místních komunikací
a prořezání a zalití spár a trhlin.
ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
Usnesení, která nebyla přijata
ZO pověřuje RO vyhlášením záměru
k prodeji pozemku p.č. 1266.
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Plánujeme...
Občanské sdružení „Liga proti rakovině Praha“ pořádá
ve středu 15. května 2019 už 23. ročník veřejné sbírky a preventivní akce, která je letos zaměřena na nádorová onemocnění plic. Hlavním cílem činnosti sdružení je snížení úmrtnosti
na zhoubné nádory prostřednictvím tří pilířových programůinformováním veřejnosti o možnostech nádorové prevence,
snahou o zlepšení kvality života onkologických pacientů
a podporou onkologického výzkumu, výuky a kompletizace
onkologických pracovišť. Činnost je financována ze sponzorských darů a především z výtěžku veřejné květinové sbírky
prodeje žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi
o prevenci rakoviny, pomozte prosím i Vy … volby do evropského parlamentu proběhnou 24. a 25. května, volební
místností bude opět břestská knihovna; 24. května pořádá
farnost Noc kostelů, v neděli 26. 5. 209 přistoupí v kostele
šest dětí k 1. svatému přijímání, odpoledne téhož dne se koná
u Boží muky za vodárnou májová pobožnost nejen pro břestské a žalkovské farníky; letošní pěší poutníci vyjdou do Křtin
ve čtvrtek 30. května ráno od sochy P. M. Lurdské u hasičské
zbrojnice, další se přidají jako tradičně v pátek vlakem a v sobotu auty; zemědělská společnosti Zámoraví a. s. připravuje
den otevřených dveří, areál se zemědělskou technikou a ustájeným dobytkem si zájemci mohou prohlédnout ve středu

15. června; otevření Rajčudy chystáme na polovinu června,
realizační firma plánuje ukončit práce o měsíc dříve, pokud
proběhne kolaudace bez závad, honební společenstvo pokřtí
areál na Rajčudě při Červnové noci 15. 6. 2019; průvod Božího Těla vyjde v neděli 23. června; o prázdninách plánujeme
výměnu světel v mateřské škole, budova školy dostane nová
vrata; svátek patrona farnosti sv. Jakuba- letošní hody oslavíme o víkendu 27. a 28 července 2019; krojované poděkování
za úrodu proběhne 8. září;
Navrátil Jaromír

Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v územním obvodě
Břest v roce 2018
Služební obvod OOP Hulín je o velikosti 96 km2, bydlí v něm
cca 17 tisíc licí. Služební obvod zahrnuje město Hulín, (Chrášťany a Záhlinice), město Chropyně (Plešovec) a obce Břest,
Kyselovice, Pravčice, Skaštice, Záříčí a Žalkovice. Na oddělení
pracuje 13 policistů v nepřetržitém systému služeb, územně
odpovědným policistou pro Břest je Daniel Šenovský.
V roce 2018 bylo v rámci místní příslušnosti celého OOP Hulín prověřováno celkem 171 skutků mající znaky trestného
činu, 2955 přestupků a na 245 administrativních úkonů, např.
zprávy o provedení šetření, výslechů, zajištění věcí a dalších
žádostí zejména státních organizací. Policisty OOP Hulín bylo
zjištěno 53 řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu
a 28 řidičů pozitivně testovaných na návykovou látku, nejčastěji na marihuanu a pervitin. Pro srovnání v roce 2017 bylo evidováno 202 trestných činů, 2371 přestupků a 213 čísel jednacích.
Na teritoriu obce Břest bylo evidováno celkem 8 trestných
činů. Jedná se o 3 trestné činy obecně nebezpečné, (řízení
motorového vozidle pod vlivem návykové látky a alkoholu)
3 trestné činy násilné (prověřovaný případ usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví) a 2 trestné činy proti majetku (krádež a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči
informací). Dále bylo evidováno celkem 261 přestupků, kdy se
jednalo převážně o přestupky v dopravě. Byly evidovány tři
dopravní nehody, s tzv. ohlašovací povinností (nehoda, kdy
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dojde k zranění osob, hmotné škodě více než 100 000,- Kč
a dojde ke škodě na majetku třetích osob). Pro srovnání v roce
2017 byly na území obce Břest evidovány 4 trestné činy a 133
přestupků.
V oblasti prevence kriminality jsou častěji prováděny dopravně bezpečnostní akce se zvýšeným dohledem na řidiče pod
vlivem alkoholu a jiných návykových látek, na předepsané
osvětlení cyklistů a používání reflexních prvků na oděvu
chodců za snížené viditelnosti. Díky kamerovému systému
obce Břest došlo ke zvýšení celkové objasněnosti kriminality
v rámci celého OOP Hulín. Kamerový systém je používán především pro následné vytěžování, kdy personální stav OOP Hulín nedovoluje jeho nepřetržité monitorování.
Prioritami Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok
2019 jsou posílení preventivních a profylaktických opatření
v boji proti terorismu. V oblasti bezpečnosti silničního provozu
se policie zaměří na jízdu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, na dodržování pravidel a bezpečného chování ve
vztahu ke zranitelným účastníkům silničního provozu-motocyklisté, cyklisté a chodci, viditelný dohled nad silničních tazích
s vyšší intenzitou provozu, vyhledávání komunikačních závad
ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, drogovou problematiku a mravnostní a kybernetickou kriminalitu.
Npor. Bc. Jaromír Bryška, vedoucí oddělení
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Co se dělo v naší základní škole
Nový kalendářní rok znamená pro naši školu opět spoustu zajímavých akcí. V lednu se milovníci sněhu vydali na lyžařský výcvik
do Karlova pod Pradědem, nadšenci historie absolvovali okresní
kolo dějepisné olympiády a celý druhý stupeň zhlédl veleúspěšný
film Bohemia Rapsody. V únoru následovala návštěva smutného
místa Osvětim. Myslím si, že toto místo je důležité jednou za život
vidět a nezapomenout!!!!! Možná pak lépe pochopíme význam
vzpomínky na osvobození naší obce. Pro první stupeň proběhl
ve škole karneval a pro druhý stupeň zeměpisná přednáška
v Kroměříži o Barmě. Na přelomu školního roku vyrazila celá
škola na zimní stadion do Kroměříže na brusle. V březnu si noční
školu užili žáci ze čtenářského klubu. Velmi zajímavou akcí byla
návštěva Střední školy letecké v Kunovicích. Tato škola poslala pro žáky osmé a deváté třídy zdarma autobus, aby jim poté
mohla představit svou činnost a pod vedením studentů této

školy si naši žáci vyzkoušeli práci se železem. Výbornou preventivní akcí byla i návštěva Protidrogového vlaku na nádraží v Kroměříži. Program se odehrává v několika vagonech opravdového
vlaku a má odradit děti od užívání drog. Byla zde nasimulováná
i problematika jiných závislostí, třeba alkohol a velmi působivým
okamžikem pro děti byla havárie auta a motocyklu. Naše obec
na fungování tohoto projektu finančně přispěla a tím podpořila
možnost našich dětí tuto akci navštívit. Zápis do první třídy se
odehrával ve stylu moře a přišlo kolem 20 dětí. Tak se na ně ve
škole už moc těší. Po velikonocích si žáci, kterým nevadí vstávat
v brzkých hodinách a jet poznávat daleká místa, prohlédnou
krásnou Budapešť. Všechny akce vzpomenout snad ani nejde,
je jich skutečně mnoho, ale všechny jsou vždy vypsány na určitý
měsíc dopředu ve vývěsce u Obecního úřadu.
Lenka a Zuzana Chytilovy

Pohled do mateřské školy
Masopust držíme, nic se nevadíme…
V naší MŠ ctíme tradice našich předků a snažíme se je uchovat
v povědomí našich nejmenších.
V tomto období masopustu jsme pro děti uspořádali karneval
v duchu českých pohádek. Nechyběla Karkulka, Honza, trpaslík, Káťa
a Škubánek… Děti se naučily hezké i zábavné tance, písně, básně.

Zahrály si na hudební nástroje, které si vyrobily. Celé toto období
bylo ukončeno masopustním průvodem, kdy byla uložena k odpočinku unavená basa. Nyní se již nemůžeme dočkat příchodu jara,
proto jsme na první jarní den spálili MORENU, aby se zima nevrátila
a očekáváme návrat našich čápů.
Jitka Ženčáková
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8. obecní ples
Je to k nevíře, ale 1. 2. 2019 se v našem „kulturáku“ konal
již 8. břestský Obecní ples. Zájem o lístky byl natolik velký,
že zanedlouho byl přes plakát vyvěšen vševypovídající lístek
„vyprodáno“. Letošní ročník jsme obohatili o novou zábavu
a to v podobě fotokoutku. Fotku z plesu jsme si tedy mohli
odnést okamžitě i s různýmí rekvizitami, které jsme mohli, ale
nemuseli využít. Fronta před fotokoutkem nás utvrdila v tom,
že jsme zvolili správnou zábavu. Letošní ples byl vyjímečný
i účastí některých vysoce postavených politiků- europoslankyně Michaela Šojdrová a předseda Poslanecké sněmovny ČR
Radek Vondráček, kteří náš ples navštívili zcela inkognito. Kdo
o jejich účasti nevěděl, asi si ani nevšiml, že tam jsou a baví se,
jako všichni okolo. K tanci hrála již více než tradičně Hanačka
a k radosti nás všech dlouho dopředu objednaní Los Playbos.
O kulturní vložku se postaraly tanečnice Burlesque z Kroměříže a Circus show ze Zlína. Že se ples opět vydařil je pro nás,
kteří ples chystáme, velkou odměnou. A i když se s přípravami
na další plesový ročník začíná hned po ukončení tohoto plesu,
těšíme se na příště.
Lenka Chytilová

Baby klub
Baby klub je sdružení rodičů s dětmi, kteří jsou na mateřské
nebo rodičovské dovolené. Klub byl zřízen ve sportovní hale
na místo posilovny a je primárně určen všem dětem ve věku
0 až 3 roky, ale vítány jsou samozřejmě všechny věkové kategorie dětí, které za námi přijdou. V Baby klubu je zřízena menší
herna s kobercem, kde si děti mohou pohrát. Nechybí zde ani
stolečky a židle pro nejmenší, kde s pomocí svých rodičů mohou tvořit své první umělecké výtvory. Jedním z důvodů zřízení
Baby klubu bylo to, že děti se již od útlého věku pomalu začleňují do kolektivu a nástup do školky by tak pro ně mohl být
o to snazší. Klub je otevřen každé úterý a čtvrtek v dopoledních
hodinách od 9.30 do 11.00 hodin.
Náš klub zahájil činnost 12. března a na první setkání dorazilo
dvanáct maminek společně s třinácti ratolestmi. Děti i maminky
se navzájem seznámily, protože, i když jsme malá obec, je mezi
námi spousta nových spoluobčánknů, kteří se teprve nedávno přistěhovali a třeba i díky Baby klubu se jim podaří navázat
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nové kamarádské vztahy s druhými. Na naší první hodině jsme
s dětmi tvořili první jarní kytičku, sněženku, kterou jsme si pak
vystavili na nástěnku, a aby po nás v klubu zůstal i nějaký ten
otisk do budoucna, tak si děti obtiskly svou ruku na zeď a maminky jim je podepsaly, abychom věděli, komu který obtisk patří. Moc děkujeme všem, co přišli a přinesli nám spousty dalších
hraček a občerstvení. Jsme rádi, že si děti spolu pěkně pohrály
a spolu s maminkami vytvořily nejedno umělecké dílo. Doufáme, že naše setkávání budou i nadále tak příjemná a rádi mezi
sebou uvítáme všechny, kdo za námi přijdou strávit dopoledne.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci, že nám poskytla
prostory a finance, díky kterým jsme mohli místnost vybavit.
Poděkování patří i mateřské školce, která nám darovala vyřazené stoly a židle a samozřejmě všem rodičům, kteří buď to
přiložili ruku k dílu, nebo nám darovali hračky, nábytek a další
potřebné vybavení.
Za kolektiv rodičů Pavlína Šálková

Ze života obce
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Divadelní spolek
Vážení divadelní příznivci, vážení divadelní odpůrci.
Divadelní spolek Břest je v maximálním nasazení. Objektivně i neobjektivně za sebe musím říct, že všem hercům patří mé obrovské uznání.Většina z nich stála na podiu poprvé
a přesto byl jejich výkon povětšinu doby srovnatelný s profesionálním. Postavit se před zástupy lidí - a že jich bylo opravdu
hodně- známých, sousedů i neznámých a vůbec promluvit,
to chce nejen hodně odvahy , ale i odhodlání. Přípravou na
obě premiéry strávili herci hodiny a hodiny času, což si troufám říct, se podle reakcí diváků vyplatilo. Děkuji tedy hercům,
za skvěle odvedenou práci a za obětování jejich volného času
Divadelnímu spolku. Chtěla bych tímto také poděkovat všem,
kteří se přišli podívat - někteří i dvakrát, a budu do budoucna doufat, že se v tak hojném počtu sejdeme i na dalších premiérách. Poděkovat bych chtěla i paní Hrabalové, která nám
v začátku pomohla spolek založit a obstarala všechny právní
záležitosti. Děkujeme. Do budoucna se pokusíme opět připravit nějakou komedii, aby se nám znovu povedlo vykouzlit
úsměvy na tvářích diváků a snad příští hra bude ještě lepší.
Nehledě však na hru Amant se v mezičase někteří z herců našeho spolku také zapojili do natáčení filmu Poslední aristokratka od režiséra Jiřího Vejdělka a také do magisterského filmu
Tarot. Byl to rozhodně velký zážitek a herci tak opět ukázali
svoji všestrannost. Fotky můžete vidět na našem Facebooku
a na film se můžete těšit už na podzim. Celý náš tým má
v plánu do budoucna mnohé aktivity, a to nejen herecké, zatím však neprozradíme víc, ale určitě je na co se těšit. Jakoukoliv pomoc oceníme, a kdo by se chtěl ještě stát členem spolku
má neustále šanci. Těšíme se na vás
Za divadelní spolek
Žaneta Mačková

Činnost LMK Břest
V loňském roce jsme uspořádali spoustu úspěšných akcí, jakými byli např. Otevírání nebe na jaře či jeho Zavírání na podzim
a také, jako každý rok, jsme zorganizovali dvě modelářské burzy. V průběhu minulého roku jsme také byli na různých akcích
našich spřátelených modelářských klubů, a dokonce jsme byli

pozváni, abychom vystavili naše největší modely na prestižní
modelářské výstavě, která se konala ve Zlínském zámku od
prosince roku 2018 do 3. března letošního roku.
V zimě jsme naše stroje uložili k „zimnímu spánku“ a začali je
postupně připravovat na novou sezónu, kterou opět zahájíme
v květnu letošního roku, a to Otevíráním nebe a modelářskou
burzou. Dále máme naplánovaný letecký den, který se bude
konat v srpnu a také ukončení letošní sezóny, které připadne
na říjen. Opět se jistě zúčastníme akcí jiných modelářských
klubů v našem okolí.
Závěrem bychom chtěli všem občanům obce Břest poděkovat za jejich neutuchající podporu a zároveň poděkovat obci
Břest, která nám díky dotacím umožnila pořádání výše zmíněných akcí a taktéž pořízení nové elektrocentrály.
Za LMK Břest
Michal Baláš
Výstava leteckých modelů ve Zlínském zámku
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Obnovujeme dominantu obce
Kostel svatého Jakuba staršího a místní fara patří mezi nepřehlédnutelné dominanty obce. Dříve byl život na vesnici více
propojen s církevními tradicemi a obřady. A ještě dnes si někteří pamětníci na tu dobu, kdy na faře v Břestě bydlel římskokatolický farář, vzpomínají.
Dnes už tomu tak není. Dlouhá léta o náš svatostánek pečovala paní Bodláková, která si zaslouží velké poděkování. Poděkování patří také celé rodině Uhlířové, která ji po celou tuto
dobu pomáhala.
A jak léta jdou, mění se vlády, starostové a lidé, jen ten náš
břestský chrám zůstává. A i když kostel nebývá už naplněný
tak jako dříve, stále cítíme určitou odpovědnost, až možná
povinnost, pečovat o objekty staré leckdy staletí, které stavěli
naši předkové. Není to vždy jednoduché a mnohdy také levné.
Jsem proto rád, že se nám daří stále nacházet ochotné ruce,
které přiloží ruku k dílu a to bez nároku na nějakou finanční
odměnu.
Důkazem jsou činy. Na podzim loňského roku jsme vyčistili společnými silami farní zahradu, tak aby se dala lehce
udržovat. V závěrečné etapě je také úprava a renovace kostelních lavic do původního stavu.
Přijďte se sami podívat. Třeba 24. května na již tradiční noc
kostelů. Téma bude o působení řádových sester v Břestě. Zajišťovali péči o předškolní děti v objektu současné mateřské
školy a další pak žili a hospodařili na čp. 2, u hlavní křižovatky.
V současné době před námi stojí další výzvy. Stále probíha-

jí přípravy pro úpravu kněžiště, také bychom rádi provedli
opravy poškozených střešních konstrukcí a zateplení stropu
kostela a výhledově bychom měli začít přemýšlet o výměně
rozpadajících se oken na farní budově.
Velký dík patří zastupitelstvu obce za finanční příspěvek
a doufám, že i mezi vámi, kteří nechodíte pravidelně do kostela, se najdou lidé, kterým osud břestských památek není lhostejný. Pokud byste také rádi přispěli, informujte se u místního
faráře Mgr. Jiřího Putaly.
Stanislav Hanák

Firma Dřevodílo - Tomáš Sysel provedla během jarních měsíců
rekonstrukci dřevěných lavic v kostele.

Rozsvícení vánočního betlému
Na začátku adventu jsem se, podruhé setkali při slavnostním
rozsvícení vánočního betlému. Tentokrát bylo počasí příznivější, tak nás přišlo více, poslechnout si vánoční koledy v podání žáku umělecké školy D – music. Popovídat si se sousedy
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a známými u svařeného vína nebo grilované klobásky. Pro
děti byla nachystána dílnička, kde si mohly vyrobit vánoční
ozdobu a také za odměnu chytit vánočního kapra nebo zlatou rybku.
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Zimní příprava fotbalistů se povedla

Všechny družstva mají za sebou zimní přípravu v hale i při
zimních přátelských utkáních a turnajích.
Týmy našich přípravek se pravidelně scházejí k tréninkům ve
Sportovní hale, kterou využívají nejen pro fyzickou přípravu,
ale i jako místo k měření sil. V lednu si poměřili své schopnosti
s přípravkou z Přerova.
Cenné zkušenosti získávali také na halovém turnaji přípravek
v Bystřici pod Hostýnem - Angello Pizza cupu.
Starší přípravka začíná jarní část soutěže 21. 4. v Němčicích.
Mladší přípravka bude hrát v Žalkovicích 21. 4. 2019 proti
týmu z Kostelce u Holešova.
U družstva mužů začala příprava 15 1. 2019 a díky mírnému
počasí se kombinoval venkovní a halový trénink. Tréninkové
jednotky byly sestaveny tak, aby hráčům nejen znovu nastartovali jejich fyzickou kondici po Vánočních svátcích, ale aby je
připravily i na nové herní situace a změny v sestavě.
O víkendu 22. 2. - 24. 2. 2019 hráči využili možností sportovišť
v obci a užili si intenzivní tréninkové soustředění. Vidět jste
je mohli nejen na umělce na Rajčudě, ale i při kruhových
trénincích ve Sportovní hale nebo při výklusech po humnech.
Došlo i na velmi oblíbený fotbálek.

Přípravná utkání muži sehráli na umělce v Chropyni. Prvním
soupeřem bylo mužstvo ze Zborovic, které jsme porazili 5:1.
Týden na to jsme změřili síly proti týmu z Vrchoslavic (také OP)
a opět jsme zvítězili, tentokrát 5:2. V posledním přípravném
utkání nás měl prověřit nejtěžší soupeř, a to tým z Pivína, který
nastupuje v 1. B. třídě Olomouckého kraje. Bohužel soupeř po
20 min. neunesl herní nezdar a opustil hřiště za stavu 1:0 pro
Břest. Je smutné, že i s tímto jednáním se můžete dnes setkat.

Sportovní den
V sobotu 6. dubna v odpoledních hodinách proběhl čtvrtý
ročník Sportovního dne, kdy si děti i s rodiči mohly zasportovat v místní sportovní hale. Všichni zúčastnění mohli vyzkoušet sportovní náčiní, které se v hale nachází, proběhnout opičí

dráhu a zdolat překážkovou dráhu na koloběžce. Nakonec si
děti zasoutěžili u dětských her.
Přítomné děti i rodiče si zasloužily za předvedené sportovní
výkony malé občerstvení.
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Noc kostelů
Milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás všechny pozvali na Noc kostelů,
kterou již potřetí připravujeme v Břestě. Letos se tato akce,
probíhající v několika státech, uskuteční v pátek 24. května.
Tento termín se kryje s termínem voleb do Evropského parlamentu. Zvažovali jsme, zda to neovlivní účast na naší akci,
ale po zralé úvaze naopak doufáme, že obojí spojíte dohromady. Dlouho dopředu jsme se zabývali otázkou, jaký program
letos udělat. K historii Břestu patří i působení dvou ženských
řeholních řádů. Ruku na srdce, kolik z nás, mimo pár žijících
pamětníků, ví, že řeholní sestry provozovaly již před 2. světovou válkou mateřskou školu v Břestě? Oslovili jsme pamětníky,
aby na působení sester zavzpomínali, podívali se ve svých rodinných albech po fotografiích. Také naše skupinka navštívila
sestru Janu v klášteře ve Slavkově, jedná se patrně o poslední
žijící sestru, která působila v Břestě. Je pěkné, že do současné
doby s ní jedna naše farnice udržuje písemný kontakt a bylo
dojemné je sledovat, když se po dlouhých letech opět setkaly.
Celý program můžeme rozdělit na tři části – již od 17 hodin budete mít možnost opět vystoupit na věž kostela a pokochat se
výhledem, poté zazní všechny naše zvony a bude následovat
troubení z věže – tímto Vás na tuto akci pozveme. Ti z Vás, kteří
se nechtějí zúčastnit programu, můžete v této době do kostela

„jen nahlédnout“, protože mimo pravidelné bohoslužby je
i náš kostel z bezpečnostních důvodů uzavřen.
Po zahájení a slovu starosty obce v 18 hodin bude blok věnovaný právě působení ženských řeholních řádů v Břestě – k tomuto tématu také uspořádáme výstavu, kterou si budete mít
možnost již od 17 hodin v kostele prohlédnout. Po skončení
budete mít možnost zapálit svíčky za své blízké, abychom vytvořili příjemnou atmosféru na následují pěvecké vystoupení
Kateřiny Burešové, kterou doprovodí korepetitorka Mgr. Lenka
Polášková. Katka si pozvala také hosty, a to Rostislava Komoně
a Lukáše Daňka, kteří nám zahrají na trubku, a dále Jaroslava
Voříška, který nám zahraje na trombón. V třetí závěrečné části
se pomodlíme za Vaše úmysly, které máte možnost vložit do
košíčku.
Akce není určena jen pro pravidelné účastníky bohoslužeb,
naopak velmi rádi mezi námi přivítáme Vás, kteří náš kostel
navštěvujete jen několikrát do roka nebo vůbec. Vyberte si
z programu, třeba jen část, a přijďte. Podle účasti budeme zvažovat další ročníky.
Za všechny, kteří pro Vás letošní Noc kostelů v Břestě připravují,
Vás zve Hanka Hrabalová

Program 2019
1. Vstup na věž kostela 17:00 – 17:45

Celovečerní doprovodný program již od 17:00:

2. Vyzvánění zvonů – pozvání na Noc kostelů 17:40 – 17:50

1. Výstava fotografií a písemných materiálů z působení žen-

3. Troubení z věže kostela - Lukáš Daněk 17:50 – 18:00

ských řeholních řádů v Břestě

4. Zahájení noci kostelů, úvodní slovo starosty obce 18:00 –

2. Současnost Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence

18:10

de Paul v Kroměříži – fotografie, informační materiály

5. Vzpomínky pamětníků na působení dvou ženských řehol-

3. Do košíčku vzadu v kostele je možno vložit úmysly, za které

ních řádů v Břestě 18:10 – 18:20

chcete, abychom se v závěru Noci kostelů pomodlili

6. Historie a současnost Chudých školských sester naší Paní
18:20 - 19.00
7. Beseda se sestrou Petrou z Kongregace Milosrdných sester
svatého Vincence de Paul v Kroměříži 19:00 – 19:50
8. Modlitba za všechny řeholní sestry, které v Břestě působily
19.50 – 20:00
9. Přestávka – možnost zapálení svíčky za ty, které máme rádi
20.00 – 20:10
10. Pěvecké vystoupení Kateřiny Burešové, studentky Pražské
konzervatoře a jejich hostů 20:10 – 20:50
11. Modlitby a písně na úmysly návštěvníků Noci kostelů v Břestě 20:50 – 21:15
12. Slovo duchovního správce farnosti 21:15 – 21:25
13. Závěrečné požehnání 21:25 - 21:30
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Nový křtinský kaplan P. Metoděj Ján Lajčák se 29. března představil
břestským farníkům při večerní mši sv. a v následné besedě na faře
nastínil plány řádu Premonstrátů ve Křtinách.
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Protidrogový vlak
Obec Břest spolu s místními firmami Montkovo a Ermonta
finančně podpořila tzv. Revolution train - Protidrogový vlak,
který navštívili 2. dubna na kroměřížském vlakovém nádraží
žáci II. stupně naší základní školy.
Jedná se o významný interaktivní projekt v oblasti prevence
s podtitulem „Co děláš ty, aby tvé dítě nebralo drogy“? Vlak
o 6 vagónech, se 4 kinosály, 8 interaktivními místnostmi a se
skutečným příběhem o drogové závislosti projel kromě desítek měst v České republice i zastávky v Německu, Polsku a na
Slovensku.

Rok se s rokem sešel v SDH
Nový rok jsme odstartovali výroční valnou hromadou, která se
uskutečnila na hasičské zbrojnici v pátek 11. 1., kde jsme zhodnotili předešlý rok, naplánovali rok následující a v závěru, jako
již tradičně, završili koštem slivovice. Vzorků se sešlo patnáct
a jako nejlepší byla vyhodnocena pálenka bratra Kouřila.
Ani děti v zimě nezahálely. Hojná účast na trénincích v hale, kde
byly děti připravovány na branné závody, se však bohužel nepodepsala na prvním zimním branném závodě v Trávníku, který proběhl 23. 2.. Jedno z družstev bylo diskvalifikováno kvůli
vynechání stanovišť. Hold rychlé nohy nejsou vše, je nutné
dívat se i kolem sebe. Druhé naše družstvo dosáhlo nelichotivých 26 trestných bodů a na stupně vítězů mohli zapomenout.
Naši mladí hasiči se polepší a vše dopilují na plánovaném soustředění ve Vizovicích, které proběhne první květnový víkend.
Nezbývalo nám mnoho času na lelkování a museli jsme se
vrhnout na přípravy masopustních oslav. V sobotu, 2. března,
se nás u hasičské zbrojnice k vodění medvěda sešlo 38 masek.
Za doprovodu dechové hudby Hanačka jsme zdárně a v pořádku prošli Břestem. Při průvodu jsme mohli vidět část fotbalového mužstva, tradiční slamáky a medvědy, na návštěvu zavítali
i bratři z Bavorska, čertice, karatistka, dvě sličné indiánky, hokejisty, o bezpečnost se starala břestská pobřežní hlídka a ze
studia Kamarád k nám zavítali Jů a Hele. Pokud neměl někdo
navařené, bylo možné odkoupit i kousek ČERSTVÉHO masa od
našich severních sousedů Poláku v doprovodu celní správy.
I večerní zábavou a smuteční taškařicí nás provedla Hanačka,
která roztančila nejedno taneční „dřevo“. Basa byla po pronese-

ní smuteční řeči od pátra Černocha a jeho pravé ruky kostelníka
Huně pochována a bude 40 dní v lihu, tedy chtěl jsem napsat
v klidu, odpočívat. Všem, kteří se na průběhu vodění medvěda
a ostatkové zábavy podíleli, patří mnohé díky.
V následujících měsících nás čeká sběr železa v obci, a to
6. dubna, již výše zmíněné soustředění mladých hasičů
a 25. května závody 60 metrů překážek. Bohužel se letos nebude
konat akce stavění a kácení máje, protože je areál Rajčudy stále
v rekonstrukci a navíc, kdo si počká, ten se další rok dočká.
Miroslav a Pavlína Šálkovi

Ukliďme Břest
V pátek 19. 4. 2019 se v Břestě
konala akce Ukliďme Břest. Díky
dobrovolníkům a Honebnímu
společenstvu je teď okolí vyčištěné od odpadků a černých
skládek.
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Z klubu dárců krve Kroměřížska
přišel dopis tohoto znění

Jubilanti
V posledním období oslavily svá významná životní výročí
tito naši spoluobčané:
Kouřilová Marie
Bodláková Jenička
Šišková Věra
Zavadilová Marie
Šišková Květa
Dlabajová Ludmila
Zlámalová Marie
Hermanová Jarmila
Darebníček Josef
Skříčková Anna.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti

Sluha dvou pánů v Olomouci
nás rozesmál
Začíná být tradicí, že v zimním období obec pro své občany uspořádá
divadelní zájezd. Tentokrát jsme vybrali v Moravském divadle
v Olomouci klasickou komedii Sluha dvou pánůVstupenky byly do
týdne vyprodány, tak velký byl o ně zájem. 21. února už jsme stáli na
autobusové zastávce natěšení jak na divadelní představení tak i na
kávu a na zákusek v naší oblíbené cukrárně vedle divadla.
Známou a oblíbenou divadelní hru jsme většina nás znali především z televize a z Národního divadla, kde hlavní roli sluhy Truffaldina ztvárnil téměř dvacet let Miroslav Donutil. Čekali jsme na
srovnání, jak se s tím v Olomouci vypořádají. Můžeme směle tvrdit, že si poradili na výbornou. Velkou zásluhu na tom měl výkon
hlavního hrdiny, kdy vymýšlel pohotové narážky, jezdil na kolečkových bruslích, ale i vtahoval diváky do děje a dokonce zapojil
naši Lenku Chytilovou, která se málem stala „hvězdou večera“.
Divadelní představení Sluha dvou pánů naše očekávání naplnilo,
či spíše předčilo, a dočkalo se zasloužených ovací vestoje.
Jana Kouřilová

Vážený pane starosto,
jménem Klubu dárců krve Kroměřížska, který jako nezisková společenská organizace působí v tomto regionu již 25 let, mám tu čest
Vám oznámit, že Vaše občanka, paní Šenkeříková Zuzana, bytem
Břest 328, darovala na oddělení Transfusní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a.s. svou krev, již 60x.
Jubilejní šedesátý odběr se uskutečnil dne 5. 12. 2018.
Věřím, že o této skutečnosti budete informovat nejen obecní
Zastupitelstvo, ale také vhodným způsobem i občany Břestu.
Jsem přesvědčena, že najdete i další způsob, jak paní Zuzaně Šenkeříkové za její mimořádný a příkladný způsob poděkovat.
Dagmar Úlehlová,
předsedkyně
Touto formou chceme zároveň poděkovat za občanský postoj
všem dárcům krve či krevní plazmy, kteří nejsou členy Klubu dárců
krve, ale darují svou nejcennější tekutinu neznámým potřebným
zcela anonymně.
Děkujeme.

Vítání nových občánků
U vánočního stromku jsme přivítali do našeho
společenství osm nových občánků.
Jolana Topičová
Matyáš Šálek
Sofie Vaculová
Elena Novotná
Barbora Poláčková
Lucie Konečná
Nikola Pavičová
Michaela Hložková
Dělejte svým nejbližším jen radost.
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Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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