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Zprávy, které si chceme připomenout
aneb co se přihodilo v uplynulém půlroce
- HZS Kroměříž spolu s našimi hasiči lokalizoval požár nového plastového
kontejneru na hřbitově, (byl tam 3 týdny), shořel i s dvěma odpadkovými koši
- předvánoční zájezd do valašského
skanzenu v Rožnově p. R. se uskutečnil
za krásného jarního počasí
- v zasedací místnosti OÚ jsme přivítali 15 nových břestských občánků

62 (za poslední rok počtvrté) přibyla
rozbitá světla v uličce vedle tělocvičny
- na budově mateřské školy byla provedena oprava štítů
- odpady: papír sbírala škola - 3 kontejnery; železo hasiči - 6,5t; v nebezpečném odpadu se odvezlo mj. 31 ledniček
a 48 televizorů; objemového odpadu
v kontejnerech bylo téměř 19t

Oznámení a jiné…
-v poslední době přibývá stížností
na množství psích hromádek v trávnících a na veřejných prostranstvích.
Potkáváme na procházkách v obci desítky čtyřnohých miláčků na vodítku
i bez, kteří mají potřebu a značkují si
svá území. Majitelů, sbírajících exkrementy po svých psech, je zatím menšina. Není příjemné šlápnout do takové hromádky nebo ji přehlédnout při
sekání trávníku. Zkuste si vzít na procházku sáček a poklad uklidit. Díky!

Matrika
V souvislosti se změnami zákona
bude možné na matrice OÚ nadále:
-
ověřovat podpisy-tzv. vidimace
a legalizace
-p
 rovádět změnu jména a příjmení
- přihlásit občana k trvalému pobytu
- vystavit druhopisy matričních dokladů
- vystavit úmrtní list, pokud dotyčný
zemřel v obci
- vystavit prohlášení o určení otcovství
- oddávat snoubence
- vystavit potvrzení o ztrátě občanského průkazu
PASY A OBČANSKÉ PRŮKAZY
OD 1. 1. 2012 NEVYSTAVUJEME!
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Sběr nebezpečného odpadu
- dechová hudba Hanačka opět potěšila své příznivce na vánočním koncertě
- Tříkrálová sbírka letos přinesla do
kasiček Charity 27 687 Kč
- na obecní parcelu byly převezeny části barokního pískovcového kříže z polí
u Skaštic, který se zřítil na začátku roku
- zahrádkáři zajistili pokračování zajímavé přednášky o historii Břestu, přednášejícím byl Mgr. Petr Pálka z Muzea
Kroměříž
- oslovili jsme dopisem vedení firem
VaK Kroměříž a Povodí Moravy s požadavkem nápravy stavu potoka Stonáče
- policie Hulín vyšetřovala zcizení
a poškození lampiček z 10 hrobů na našem hřbitově
- členové Orla Hulín předali obci část
zachovaného filmu ze sletu Orla v Břestě
z roku 1937
- převzali jsme a uvedli do provozu
novou sekačku Kubota
- připojili jsme se k celosvětové akci
Den Země vypnutím části veřejného
osvětlení 31. 3. 2012
- k rozbitým okenním tabulím na č.p.

- cirkus Rudolf Berousek předvedl
v polovině dubna své umění na stanovišti vedle hřiště SK
- díky vstřícnému kroku vlastníků parcel se podařilo najít v dostatečné vzdálenosti od obce vhodné prostory pro činnost letecko-modelářského klubu
- konečně začala dlouho slibovaná
oprava cesty přes obec
- přes obec vede nově turistická trasa
z Dřevohostic do Chropyně vyznačená
na sloupech veřejného osvětlení

Provizorní zábrana výtoku kanalizace
do Stonáče

zpravodaj obce Břest

Obecní úřad informuje

Informace z 8. zasedání ZO Břest dne 30. 1. 2012
ZO nesouhlasí s převzetím všech opuštěných nemovitostí z důvodu vysokých případných oprav a také proto, že v případě jejich
převzetí by byla obec zodpovědna za škody
způsobené např. zřícením.
ZO schvaluje převzetí opuštěných nemovitostí dle § 135 Občanského zákoníku jmenovitě: kříž uprostřed hřbitova p.č. 151/1;
památníček u rybníka - oběť 2. světové války
p.č. 488/12; památník k 50. výročí založení
republiky před č.p. 20 p.č. 977/1; pamětní
deska obětem 1.světové války na Domově p.č.
307; pamětní deska oběti 2. světové války na
kostelní zídce p.č.127; pamětní deska Inocence Červinky na domě č.p. 108 p.č. 8; pomník

obětem 2.světové války na hřbitově p.č.151/1.
ZO schvaluje členství obce Břest v MAS-Partnerství Moštěnka.
ZO schvaluje dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb O územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pořízení nového územního plánu obce Břest.
ZO schvaluje pronájem obecních bytů na
Domově č.p. 216 starobním a invalidním důchodcům, přednostně z obce. V případě nevyužití těchto bytů občany obce pronajímat
i starobním a invalidním důchodcům, kteří
nemají trvalý pobyt v obci. Smlouvy o pronájmu budou platné vždy do 31.12.

ZO schvaluje zastavovací studii Břest Nádražní s regulativem.
ZO schvaluje znění kupní smlouvy na prodej parcel v ulici Nádražní. Součástí kupní
smlouvy bude textová část zastavovací studie.
ZO schvaluje odkoupit p.č. 19/1 a 61/1
v k.ú. Břest za maximální částku Kč 400 tis.
dosavadnímu vlastníku.
ZO vzalo na vědomí dle platných oceňovacích předpisů, tj. vyhlášky 3/2008 Sb. novou
bonitu půdy v k.ú. Břest 35600-Kč 13,75,-.
Pozn: Na 7. zasedání ZO 5.12.2011 nastoupila paní Eva Dědková do funkce zastupitele
místo pana Jaroslava Vymětala, který dobrovolně odstoupil.

Informace z 9. zasedání ZO Břest dne 2. 4. 2012
ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu obce.
ZO schvaluje výsledek hospodaření ZŠ za
rok 2011 ve výši Kč 73 962,97,- a jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši Kč 14
962,97 a příděl do fondu odměn ve výši Kč
59 000,-.
ZO schvaluje dorovnání rozpočtu ZŠ z důvodu udělení výjimky pro rok 2011/2012 ve
výši Kč 609 148,-.

ZO schvaluje úhradu všech poplatků při
odkupu p.č. 19/1 a 61/1 včetně odvodu daně
z převodu nemovitosti, zaměření parcel, zhotovení kupní smlouvy, vkladu do katastru.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí Břest a E.ON Distribuce, a.s. ve výši Kč
17 520 bez DPH na p.č.829/30, 862/7, 862/8,
869/1, 985, 986 a 987.

ZO schvaluje Dodatek o poplatcích ze psů
k Obecní vyhlášce č. 1/2007 o místních poplatcích.
ZO schvaluje záměr vypracování zastavovací studie včetně projektové dokumentace
pro infrastrukturu Balkán na p.č. 987, 829/1,
829/30, 829/31, 829/32- tzv. malou variantu
s možností budoucího připojení všech dalších parcel dle návrhu zastavovací studie.

MAS - Místní akční skupina - Partnerství Moštěnka
Historie tohoto sdružení začala v prosinci 2005, kdy zakládající smlouvu podepsalo prvních 20 členů, jako zástupci místních
komunit z veřejné správy, z podnikatelské
sféry i neziskového sektoru. Členem MAS
mohou být fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem či sídlem firmy nebo organizace v regionu, nebo jsou pro dané území
příslušné, vyvíjí zde svou činnost a chtějí se
podílet na práci naplňující cíle MAS. Území MAS - Partnerství Moštěnka se nachází
na pomezí olomouckého a zlínského kraje,
střetávají se zde národopisné oblasti Hané,
Záhoří a Valašska. V současnosti zahrnuje
50 obcí, rozloha je téměř 30 000 ha a žije
zde okolo 40 000 obyvatel. Sídlem MAS je
Horní Moštěnice, kancelář má v Kostelci
u Holešova.

Cíle sdružení:

- ochrana nejvýznamnějších hodnot
území mikroregionu Moštěnka, mikroregionu Holešovsko a jejich okolí, kterými
jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí
- podpora rozvoje občanských iniciativ
na místní a regionální úrovni

- zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory
malého a středního podnikání, bydlení,
školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče
o památky, informatiky aj.
- zabezpečení koordinovaného postupu
členů sdružení při všestranném rozvoji
výše uvedeného území (zejména dosažení
optimálního rozvoje venkova za dodržení
principů trvale udržitelného rozvoje), soustředění sil a prostředků při prosazování
záměrů přesahujících svým rozměrem
a významem možnosti jednotlivých členů,
včetně zajišťování příslušných finančních
zdrojů.
(Zpracováno podle výroční zprávy MAS
- Partnerství Moštěnka 2008-2010)
Obec je dlouhá léta také členem Spolku
pro obnovu venkova - SPOV, nevládní neziskové organizace, jejímž cílem je rehabilitace venkova, obnova a prohloubení společenského a duchovního života na venkově,
posilování hospodářské stability a prosperity venkova. SPOV a národní síť MAS úzce
spolupracují při řešení problémů venkova
jako je otázka redukce matrik, pošt, regionálních železničních tratí, stavebních úřa-

dů, rentability obchodní sítě a služeb, organizuje také celostátní soutěž Vesnice roku.
Například Ministerstvem školství navrhovaná reforma optimalizuje třídy v základních školách naplněné minimálně 24 žáky,
protože podle jejich tvrzení,, dosavadní
stav finančně požírá sám sebe.“ To by vedlo k likvidaci podstatné části venkovských
škol, které mají nezastupitelné místo v obci,
děti se mají vzdělávat co nejblíže domova,
ne ve velkokapacitních továrnách na vzdělání, kde hrozí vyšší nebezpečí vykořenění
a sociálně patologické jevy.
Samostatnou kapitolou je tzv. RUD-rozpočtové určení daní, které v dosavadní podobě přiděluje Praze, Brnu, Ostravě a Plzni
4,5x více příspěvku z přerozdělených daní
na obyvatele než ostatním 6 tisícům městům a obcím v celé republice. Pokud by
parlamentem prošla změna návrhu RUD,
jíž se pochopitelně tato čtyři města brání,
pro Břest by to znamenalo roční příjem
o téměř 2,5 mil. Kč více do rozpočtu obce.
Taková položka představuje podstatnou
změnu ve financích, odpadly by žádosti o vypsané problematické dotační tituly
a obec by byla schopna větších investičních
aktivit.
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Obec bude mít nový územní plán

Zastupitelstvo obce schválilo na svém
8. veřejném zasedání pořízení nového
územního plánu obce. Dosavadní ÚP byl
zpracován firmou Atelier B Zlín v roce
2000. Od jeho schválení byly provedeny tři změny. V současné době tyto dokumenty neodpovídají potřebám obce,
nové legislativě a metodice. Nadřazenou
dokumentací jsou Zásady územního
rozvoje Zlínského kraje, v nichž není

stávající Územní plán obce Břest zohledněn. Doplňující rozbory a průzkumy
byly zpracovány na základě požadavku
Odboru rozvoje města Kroměříže jako
podklad pro zpracování zadání Územního plánu Břest. Jak se v těchto materiálech píše, hlavním cílem je:
- analyzovat přírodní a historické
souvislosti s ohledem na urbanistickou
strukturu

- upřesnit rozvojové záměry obce a významných subjektů
- specifikovat střety, konflikty a disproporce v řešeném území
V současnosti se sbírají podněty a připomínky, které by bylo možné zahrnout
do této závazné ,,urbanistické kuchařky,“- nového územního plánu, podle něhož se bude v příštích letech řídit další
rozvoj obce.

Výstavba ulice Nádražní pokračuje
Největší akcí v letošním roce je z hlediska finanční náročnosti výstavba inženýrských sítí pro dvanáct bytových parcel v ulici
Nádražní.

Ještě před zveřejněním záměru prodeje se ozývali zájemci o koupi dotyčných
parcel. V současné době je vážný zájem
o 3 stavební místa. Firma Hlava Stavby
položila kanalizaci, je položena síť
NN a VO, nyní se řeší přípojení
na vodovod, plyn a spodní vrstvy
komunikace.

Vizualizace - Nádražní

Oprava hřbitovní brány
Jednou ze stavebních záležitostí je
rekonstrukce vstupní brány na místním hřbitově. Ta byla nakloněna směrem do hřbitova v horní části až o 20
cm.
Stavební Firma Roos Kroměříž, která
akci provádí, odkryla původní základy
z položených pískovcových kamenů
a vrstvy asi 25cm betonu. Novou dokumentaci kreslil ing. Jan Topič z Břestu,
technický dozor má stejně jako v ulici
Nádražní ing. Radovan Rerko z Holešova. Do břestských hodů by měla být
oprava hřbitovní brány v původní podobě hotova. Zároveň žádáme občany
o pochopení při dočasném omezení
průchodu okolo obou staveb.
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Dobrovolné dárce krve máme i v Břestě
Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci
krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu
nebo další součásti krve ze své vlastní
svobodné vůle, aniž by za to dostali odměnu ve formě peněz. Takto zní velmi
jednoduchá definice pro darování krve.
V České republice se morální oceňování
bezpříspěvkových dárců krve provádí
od roku 1960 prostřednictvím Československého, resp. Českého červeného
kříže a to několika stupni, podle počtu
bezpříspěvkových odběrů. Za 1. odběr

je udělen odznak „kapka krve“, za 10 odběrů bronzová plaketa prof. Janského, za
20 odběrů stříbrná plaketa a za 40 odběrů zlatá plaketa. Dále jsou udělovány
zlaté kříže, III. stupně za 80 odběrů, II.
stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160
odběrů.
V Kroměříži byl v roce 1993 založen
Klub dárců krve a tímto byl také Klub
oficiálně zaregistrován pod Oblastním spolkem Českého červeného kříže
v Kroměříži, pod názvem „Klub dárců

krve okresu Kroměříž“, později „Klub
dárců krve Kroměřížska“. Břest má mezi
svými občany také dobrovolné dárce
krve. V roce 2010 získala ocenění Zuzana Petrová. V roce 2011 obdržel zlatou
plaketu Jaroslav Truhlář za 40 bezplatných odběrů krve a v lednu 2012 byl za
50 bezplatných odběrů krve oceněn Antonín Kubela. Omlouváme se všem, kteří
jsou dobrovolnými dárci krve, ale nejsou
zde jmenováni. Všem patří velký obdiv
a díky za velmi potřebnou činnost.

Tradiční slet čarodějnic se opět vydařil
Datum 30. 4. patřilo opět Sletu čarodějnic, který pořádá místní skupina
ČČK. Počasí bylo překrásné, účast hoj-

ná, zábava přímo skvělá. Moc děkujeme
za podporu všech zúčastněných a za rok
– Na sletěnou!!!!!!!!!

Honební společenství
V neděli 13. května 2012 zorganizovali členové Honebního společenství v katastru obce zkoušku vloh lo-

veckých psů malých a velkých plemen.
Delegovaní rozhodčí z okresu Prostějov provedli přezkoušení u 24 psů na

stopu a hlasitost. Myslivci dále plánují
uspořádat brigádu na čištění rybníku
Niva.

5

Ze života spolků

zpravodaj obce Břest

Dechová hudba Hanačka oslavovala
V letošním roce slaví břestská dechová
hudba dvě významná výročí. Jednak je to
120 let od založení dechové hudby v Břestě
a také slavíme 10. výročí od vzniku Dechové hudby Hanačka.
Při této příležitosti se v sobotu 28. dubna 2012 uskutečnil v břestském kulturním
domě „Výroční koncert“, při kterém bylo
pokřtěno nové CD Hanačky s názvem
„Potěšíš, písničko“. Kmotry tohoto CD se
stali starosta obce Břest Jaromír Navrátil,
paní Věra Gremlicová, pan Václav Maňas
ml. a Mgr. Aleš Podařil. Celým koncertem
provázela známá moderátorka Ivana Slabáková.
V první polovině koncertu hrála Hanačka výhradně skladby z nového CD a podle
návštěvníků koncertu je to CD velmi vydařené. Paní Slabáková se nám svěřila: „Už se
těším, jak si po cestě domů ty písničky znovu pustím. Jsem moc ráda, že CD obsahuje
hlavně nové a velmi pěkné písničky.“
Nervozitu před začátkem koncertu neprožívali jen členové dechovky, ale také samotní kmotři hudebního nosiče. „Byl jsem
nervózní spolu s vámi a držel jsem vám
palce, abyste zahráli tak, jak ve studiu“, sdělil při křtu hudební režisér CD Mgr. Aleš
Podařil a dodal: „Je spousta kapel, které
si nahrávky ve studiu nastříhají, namixují
a mají perfektní CD. Pak ale hrají naživo
a není to žádná sláva. To ale není případ
Hanačky. To je výborná kapela.“

Ve druhé polovině koncertu pak zazněly
melodie z předchozích hudebních nosičů
a vystoupili hosté: skladbu Žonglér přednesl na xylofon Ondřej Motal a dvěma
trombonovými sóly Bobobeat a Tiger Rag
dostal posluchače do varu Jan Pospíšil, který v Hanačce hrával a nyní je členem orchestru opery Národního divadla v Brně.
Nezapomněli jsme ani na našeho kapelníka Jaromíra Motala, který se kvůli svému
vážnému zranění nemohl koncertu zúčastnit. Hanačka mu na dálku poslala trumpetové sólo Mirka Bureše Vyznanie a paní
Slabáková dodala: „Věřím, že telepatie

funguje, a že Jareček právě teď zamáčknul
slzu.“
Jestli jste se nemohli koncertu zúčastnit,
podívejte se alespoň na webové stránky
naší dechovky (www.hanackabrest.cz), na
kterých najdete odkaz na rozsáhlou fotoreportáž, a také si nezapomeňte naše nové
CD koupit a tak nás podpořit.
V letošní sezóně má Hanačka bohatý
program. V blízkém okolí si nás můžete
poslechnou např. na festivalu dechových
hudeb v Rymicích 1. července a samozřejmě na břestských hodech 22. července.
DH Hanačka

Hanačka oslavila 10. výročí

Obecní ples se navzdory nepřízni počasí vydařil
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo uspořádat 3. 2. 2012 obecní ples v místním kulturním domě. K tanci a poslechu hrála dechová
hudba Hanačka, která byla jako vždy skvělá,
a pro příznivce jiného žánru skupina Rock
Show. Ta účastníkům plesu zahrála světové
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hudební hity od 70 let. Parket byl zaplněn do
posledního místečka.
Ples byl slavnostně zahájen taneční skupinou TK Gradace, která předvedla přítomným ukázky společenských tanců. Profesionální i amatérské tanečníky vystřídala

ukázka skupiny historického šermu. Okolo
půlnoci byla vylosována hlavní tombola,
která byla opravdu bohatá díky sponzorům
nejen z obce.
I přes nepřízeň počasí se ples opravdu vydařil, o čemž svědčil zcela vyprodaný sál.

zpravodaj obce Břest

Ze života spolků

Jarní zápolení mladých hasičů
Naši mladí hasiči měli svou první „akci“ v letošním roce na dozvuky.
Všichni jsme byli převlečeni za nějakou
masku. Nejvíce byli v průvodu vidět
Šmoulové v podání Simonky Lipnerové,
Dandy Jiříčkové, Jirky Pacholíka, Ilonky
Lipnerové, Simonky Pacholíkové, Ondry
Kučery, Vládi Výšky, Ríši Baziky, Nelinky Kučerové a Verči Bučkové. Určitě jste
některé i poznali. Další krásnou skupinou byly Technické služby Břest. Holky
Kája Navrátilová, Bára Dlabajová, Verča
Škrabalová, Míša Symerská a s nimi Peťa
Symerský nám alespoň jednou v roce
pořádně uklidili v obci. Pomáhala jim
při tom i parta klaunů Patrik Janovský,
Vašek Hanák, Jiří a Jenda Látalovi.
Na branný závod v Trávníku 25.2.
jsme vyslali tři družstva. Medaile jsme
nedovezli, ale čtvrté místo mladšího
družstva a šesté a sedmé místo staršího
družstva není špatné.
Na závody do Kyselovic jezdíme tradičně na kolech. Tak i letos přifrčel náš
peleton až na hřiště Kyselovice. Družstvo mladých zde obhajovalo prvenství
z minulého ročníku. Letos nám však
vyhrálo pro změnu družstvo starší ve
složení : Verča Škrabalová, Kája Navrátilová, Patrik Janovský, Jiří a Jeňa Láta-

Závod o pohár starosty SDH - 60m překážek
lovi. A pořadatelé byli jistě rádi, protože
jsme porazili Morkovice, které vyhrály
již dvakrát a potřetí by si putovní Zlatou proudnici odvezli natrvalo domů.
Mladší se nám také neztratili a vybojovali čtvrté místo.

Masopustní průvod vychází

Morkovice nám to oplatily hned za
týden na našich závodech 60 metrů překážek. U nás totiž vyhráli tři ze čtyř kategorií, které se běhaly. Z našich závodníků byl nejlepší přirozený talent Jan
Látal, který byl druhý v kategorii starší.
V kategorii mladší byli na třetích místech Lipnerová Simona mezi dívkami
a Symerský Petr mezi chlapci. Kdo jste
se nebyli podívat, máte škodu, byly to
opravdu pěkné závody. Celkem závodilo
48 závodníků z šesti vesnic.
V době od 4. do 7. května byli naši
mladí hasiči s vedoucími a dorosty na
soustředění na Rusavě, ubytovna Jestřabí. Okolo čtyřiceti břestských hasičů
a příznivců přijíždělo i odjíždělo, na kolech, pěšky i autobusem z krásného prostředí Rusavy. V rámci tréninku jsme si
zde zaběhli i branný závod jednotlivců.
Výsledky těchto i dalších závodů nebyly
až tak důležité, hlavně jsme pobyli na
čerstvém vzduchu a stmelili hasičský
kolektiv. 
Vedoucí mladých hasičů

Máša Pavel a Jiříček Bohumil.

Bilance obecní knihovny v uplynulém roce 2011
V roce 2011 měla obecní knihovna počet přihlášených 101 čtenářů, z toho 21
dětí do 15 let.
Internet využívalo 195 dětí i dospělých.
Za celý rok bylo 1135 výpůjček.
Právo půjčovat si knihy má každý ob-

čan po vyplnění přihlášky, na kterou dostane čtenářský průkaz. Knihy se půjčují
zdarma.
V roce 2011 se vypůjčilo 5260 titulů,
z toho pro mládež 338 a pro dospělé 4922.
Jednalo se o naučnou literaturu pro

dospělé – 126, naučná pro mládež 34, periodika 26, krásná literatura pro děti 304
a krásná pro dospělé 4770.
V současné době je knihovna metodicky vedena vedoucí střediskové knihovny
v Chropyni.
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Zprávy z naší školky
I v novém kalendářním roce jsme se seznamovali se životem na vesnici.
Zima na nás byla s množstvím sněhu velmi skoupá. Nemohli jsme stavět sněhuláky
ani sáňkovat. Ale i přesto jsme se dobře bavili. Zima na Hané není i bez sněhu vůbec
nudná.Je totiž bohatá na tradice a zvyky,
domácí zabíjačky… Obdivovali jsme krásu
hanáckého kroje, do kterého nás paní Navrátilová s odborným výkladem i oblékla.
V rámci poznávání hanácké kuchyně jsme
společně s maminkami upekli a uvařili hanácká jídla - jidáše, zapečenou jáhlovou
kaši se švestkami, „šléšky“, tvarohové knedlíky. Jídla našich babiček všem chutnala.
Další hanáckou tradicí je masopustní
veselí a pochovávání basy. Vyráběli jsme
papírové hudební nástroje, masky do průvodu, důležitého medvěda a basu. Tu jsme
v pátek se slzou v oku pochovali.
Očekávali jsme příchod jara, na které

jsme se patřičně připravili. Vyrobili jsme si
Morenu /Smrtku/, naučili se hanácká říkadla a ji jsme vynesli ze vsi a spálili v rybníce
na Rajčudě.
Jaro se přiblížilo společně s velikonočními svátky. K těm patří dívčí máj, chlapecký
tatar, malovaná vajíčka a velikonoční říkadla. Vajíčka jsme namalovali, májky ozdobili, tatary upletli za pomoci pana Petra
Máši
K jaru patří návrat stěhovavých ptáků,
hlavně našeho čápa Emana s družkou Matyldou. Před jeho příletem uklidili rodiče
školní zahradu, natřeli hrad, houpačku
a lavičky, abychom mohli čápa vyhlížet.
Za krásně upravenou zahradu děkujeme
aktivním rodičům Tomáše a Honzíka Pospíšilových, Barbory Slováčkové, Adama
Bučka, Adiny Svědinkové, Lucie Mézlové,
Karolíny Piatnicové, Elišky Navrátilové, Sabiny a Emmy Navrátilových.

Děti vynášejí Morenu

Druhá polovina letošního školního roku
nezačala pro naši školu šťastně. Po nedělním karnevalovém reji přišla v pondělí pro
všechny zdrcující zpráva o tragickém úmrtí

Žáci 4. – 6. třídy před hvězdárnou v Brně
8

O velikonočním víkendu se vrátil na komín čáp Eman, aby založil novou rodinu.
I my jsme si o rodinách povídali. Připravili
pro maminky a babičky pásmo pohádek,
básniček a písniček k jejich svátku.
Konec školního roku je období nabité
akcemi. Čeká nás putování po stopách krále Ječmínka, společně s MŠ Skaštice výlet
do ZOO Lešná, výlet do kroměřížských zahrad. Den dětí oslavíme společně se žáky
první, druhé a třetí třídy ZŠ na naší zahradě. V rámci spolupráce se Soukromou hudební školou D-music se zúčastníme jejich
pravidelného výchovného koncertu.
Na konci školního roku se rozloučíme
s našimi kamarády, kteří odejdou do ZŠ
a po letních prázdninách přivítáme dvanáct nově zapsaných malošků.
Všem dětem, rodičům a občanům naší
hanácké obce přejeme krásné, teplé a pohodové léto.

Hanácký dorost

Školní střípky

našeho mladého kolegy Davida Šamka. Každý den si ho připomínáme čerstvou kytičkou
a hořící svíčkou, kterou mu žáci či učitelé dávají k nástěnce u sborovny. Navždy zůstane
pan učitel v našich srdcích.
I když je to smutné, život ve škole plyne
dál a nás čekaly další povinnosti. V březnu
se vybraní žáci z 2. stupně s paní učitelkou
K. Peléškovou zúčastnili přírodovědné soutěže v biologické stanici v Přerově a jako vždy
i tentokráte obsadili přední místa.
Žáci 4. – 6. třídy navštívili v rámci výuky
hvězdárnu v Brně a také ti nejmenší se v květnu vydali na zkoumání hvězdné oblohy.
Velkým potěšením a úžasným zážitkem
byla muzikoterapie pro 1. – 3. třídu. Paní L.
Chytilová představila netradiční hudební

nástroje, které si děti nejen pečlivě prohlédly,
ale hlavně všichni řádně vyzkoušeli a společně si na ně také zahráli.
Před Velikonocemi se konal v prostorech naší školy Velikonoční jarmark s velikonočními dílnami. Bylo možno zakoupit
originální výrobky a rodiče s dětmi si mohli
zkusit smaltování, barvení a drátkování vajíček a taktéž výrobu velikonočního beránka.
Škoda jen, že k nám z řad rodičů zavítalo tak
málo navštěvníků.
V dubnu žáci 7. – 9. třídy navštívili jadernou elektrárnu Dukovany a památky Unesco
v Třebíči.
Den Země prožily děti z 1. – 3. třídy na
zámku v Kroměříži, ti starší plnili úkoly
v okolí školy a ti nějvětší se rozjeli do Zoo

Školská zařízení
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Svatý Kopeček u Olomouce. Novinkou v letošním školním roce je akce Hasík. Jde o preventivní požární program určený pro žáky 2.
a 6. třídy.
Tak jako každý rok i letos proběhl jarní
sběr papíru. Žáci donesli celkem 7 310 kg papíru, s průměrem 58 kg/žáka. Doufejme, že
se příštího sběru zúčastní všichni žáci!
Žáci 1. stupně již podruhé se zaujetím
sledovali hudební vystoupení malých muzikantů pod taktovkou pana učitele M. Uhlíře
a bratrů Novotných. Tentokrát jejich ladné
a bezchybně zahrané melodie doplňovalo
promítání pohádkových ukázek.
Nezaháleli ani naši stolní tenisté. Pod ve-

dením paní vychovatelky T. Šimíkové se jim
opět podařilo v silné konkurenci obsadit
první místa!
A co nás čeká ke konci školního roku? Samozřejmě školní výlety, ať už do blízkého,
či vzdálenějšího kraje a v červnu opět škola
v přírodě. Ta bude letos v duchu pirátů. Děti
1. – 3. třídy si zařádí na Revice ve Vizovických kopcích.
Smutně jsme začali a smutně končíme.
21. května nás opustil náš milovaný pan učitel Radek Janda. Rozdával radost a pohodu
nejen v naší škole, ale také na konzervatoři
v Kroměříži a v zastupitelstvu naší obce.
Bude nám všem moc chybět.

Velikonoční jarmark

Co je nového v SZUŠ D-MUSIC?

I druhá polovina roku byla v naší škole
ve znamení usilovné práce. Ihned poté, co
si děti trošku odpočinuly po řadě vánočních koncertů, nastala dřina – připravovaly se na účast v Okresním kole Soutěže
základních uměleckých škol. Snaha a píle
se vyplatila a děti přivezly pěkná ocenění.
Soutěž se týkala dětí hrajících na dechové
nástroje, ale i ostatní žáci v druhém pololetí pilně pracovali. Pěvecký sbor Myši
a Myšáci vystupoval v dubnu spolu s dechovým orchestrem TWO THREE FOUR
na výchovných koncertech pro děti z MŠ
a 1. stupně ZŠ. Tématem koncertů byly
v letošním roce melodie z filmů a pohádek. V Břestě koncert proběhl 20. dubna
v tělocvičně ZŠ, dětem-posluchačům se
melodie líbily a inspirovaly je k vytvoření krásných obrázku, které byly k vidění
v prostorách Obecního úřadu u příležitosti Jarního koncertu dne 11. května
2012. To už ale předbíhám, ještě před
Jarním koncertem se totiž Myši a Myšáci zúčastnili přehlídky pěveckých sboru
,,S písničkou se mládne“, která se konala
28. dubna v Kojetíně. Mezi vystupujícími sbory byli Myši a Myšáci nejmladšími a jejich vystoupení bylo odměněné
hřmotným potleskem. Toto setkání bylo

Jarní koncert na Obecním úřadě

krásným zážitkem a impulsem pro další
práci. A nyní už ke zmíněnému koncertu. Stejně jako v loňském roce jsme se
rozhodli uspořádat Jarní koncert, kterým
bychom rádi zpříjemnili už tak krásné jarní dny. Letošní koncert byl oproti jiným
výjimečný. Nebyl totiž jen obyčejným
koncertem, ale současně i absolventským
vystoupením Kristýny Hlobilové, která
v letošním roce ukončí studium I. stupně
ve hře na příčnou flétnu. Děkujeme Obecnímu úřadu, který nám poskytl prostory
zasedací místnosti a s jehož pomocí jsme
mohli koncert uspořádat.

Již tradičně v měsíci květnu a začátkem
měsíce června proběhnou také třídní besídky, na kterých vystoupí žáci navštěvující naši pobočku v Břestě. Tato vystoupení
jsou pro děti zároveň i jistou přípravou na
postupové zkoušky, které se budou konat
v posledním květnovém týdnu.
Závěrem bych rád vyzval všechny děti,
které by se rády naučily zpívat nebo hrát
na nějaký nástroj, aby nás navštívily dne
13. června v Základní škole, od 12:30 do
18 hodin se zde bude konat zápis nových
žáků do hudebního oboru.
Miroslav Uhlíř, vedoucí pobočky

Umístění našich žáků v soutěži ZUŠ:
Jméno:

Nástroj:

Kategorie:

Umístění:

Kristýna Zavadilová

zobcová flétna

0.

1. místo

Kristýna Černochová

zobcová flétna

1.

3. místo

Lucie Mrázková

zobcová flétna

2.

3. místo

Vít Obdržálek

zobcová flétna

3.

čestné uznání

Barbora Dlabajová

zobcová flétna

4.

3. místo

Karolína Navrátilová

zobcová flétna

4.

3. místo

Jiří Látal

trubka

2.

2. místo

Jaroslav Šálek

tenor

3.

2. místo

Jan Látal

tenor

4.

2. místo

Pěvecký soubor Myši a Myšáci
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Farnost Svatého Jakuba

V srpnu tohoto roku to bude 100 let,
kdy proběhla slavnostní korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. Tehdy se jí zúčastnilo více než 100 tisíc poutníků. Mezi nimi byla i nemalá družina
poutníků z Břestu. Stejně jako tenkrát bychom letos neměli chybět i my. Jsou mezi
námi farníci, kteří rádi oblékají hanácký
kroj a chtějí se v něm vypravit na Hostýn.

Pokud i vy kroj máte doma a máte zájem
se zúčastnit pouti, neváhejte a přidejte se.
Budete srdečně vítáni v sobotu 18. srpna
na Hostýně.
Ale není to jen tato slavnostní korunovace, které se účastní naše farnost. Tak
jako každý rok proběhla tradiční křtinská
pouť. Letos se konala od čtvrtka 17. května do neděle 20. května.

Avšak nekonají se jen poutě. V neděli 22. dubna jsme se odpoledne sešli na
Rajčudě a podle starého zvyku požehnal
p. Jiří Putala polím a společně jsme pak
prosili za dobrou letošní úrodu.
Počátkem června také proběhla slavnost
Božího Těla. Společně jsme šli průvodem
po návsi k venkovním oltářům, kde u každého proběhla krátká adorace.

Poutníci v roce 1912

Významná návštěva
Astrofyzik RNDr. Jiří Grygar,CSc,(nar.
1936 v Pruském Jindřichově, nyní Dziewietlice v Polsku), který navštívil 16.2.2012 obecní úřad, je pracovníkem Fyzikálního ústavu
Akademie věd České republiky. Věnuje se
popularizaci astronomie a fyziky ve sdělovacích prostředcích, v knihách a přednáškách.
Je jedním z autorů televizního seriálu
Okna vesmíru dokořán, působí v redakčních radách časopisů Vesmír a Universum
a v Českém klubu skeptiků Sysifos.
Publikoval původní vědecké práce z výzkumu meteorických rojů, komet, zákrytových dvojhvězd, kataklyzmických proměnných hvězd a v dálkového průzkumu
Země. Je členem Mezinárodní astronomické unie a zakládajícím členem Evropské
astronomické společnosti. V roce 1996 mu
UNESCO udělilo Cenu Kalinga za popularizaci vědy. Je po něm pojmenována planetka č.3336. Má k našemu kraji osobní vztah,
matka pocházela z Věžek u Přerova.
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Střípky z historie

Břestský rodák Innocenc Ladislav Červinka
I. L. Červinka byl zakladatel moravské
archeologie, s jehož jménem je však nedílně spojeno rovněž numismatické sběratelství. Svým životním láskám, numismatice
a archeologii, se věnoval již od dob středoškolských studií a záhy v obou oborech
dosahoval pozoruhodných výsledků, jak
svědčí množství ucelených studií v dobových renomovaných odborných periodikách.
Červinka, rodák z hanáckého Břestu, se
narodil dne 1. února 1869. Rodiče, Tomáš
Červinka a Františka Červinková (roz. Kozáčková), si nepochybně přáli pro svého
syna to nejlepší a tak mu po získání základního vzdělání v rodné obci umožnili
středoškolská studia v Přerově. Tam také
nějakou dobu pracoval jako lesní příručí.
Není jasné, zda ještě v druhé polovině 80.
let nebo až v prvé polovině 90. let 19. století zamířil do Vídně, kde údajně studoval
vysokou zemědělsko školu. Na Moravu se
vracel jako geometr a „kulturní inženýr“,
spíše se však zdá, že než vysokou školu
Červinka v metropoli prošel jedno či dvouletým kurzem pro zeměměřiče.
Po studiích, někdy po roce 1890, působil
nejprve v Uherském Hradišti, kde prováděl výzkumy v terénu, z nichž rychle vyrůstala pozoruhodná sbírka. Jak nakonec
uváděl v jejím popisu, “během deseti let
(cca r.1890-1900) se mu podařilo nasbírati a nakopati na 600 kusů kamenných, 200
kostěných, přes 500 bronzových zbraní
a nástrojů, přes 350 popelnic, nádob pohrobních apod., množství zbraní a nástrojů železných, pazourkových na 200 mincí
římských a galských“ atd.. Ve své době to
byla spolu se sbírkou znojemského notáře
Jaroslava Palliardiho největší soukromá
sbírka na Moravě.
V roce 1905 se přestěhoval do Kojetína. Zanedlouho mu však zemřela druhá
manželka a Červinka se dostal do nepříliš
šťastné osobní situace. Souběžně se z různých důvodů ocitl také ve finanční tísni,
kde vzniklé zadlužení musel řešit prodejem nashromážděných sbírek. Později, asi
v roce 1911 se oženil ještě potřetí, a to s Růženou Jančíkovou, která jej pak již trvale
provázela celým životem. V manželství se
postupně narodily dvě děti, a to syn Ladislav (1912), později architekt a dcera Olga
(1913). Z prvního manželství měl již tři
děti, dcery Marii (1898) a Jarmilu (1901),
a syna Vladimíra (1899), z druhého manželství pocházela dcera Drahomíra, narozená roku 1906 v Kojetíně.

I. L. Červinka byl významným archeologem a numismatikem
V Kojetíně prožil Červinka s rodinou
téměř tři desítky let života, odkud vyrážel
na četné cesty do terénu i do Brna, kde byl
od roku 1919 trvale zaměstnán nejprve
u Státního archeologického ústavu a po
roce 1923 získal místo správce archeologických sbírek Moravského zemského
muzea v Brně, kam se asi v roce 1929 přestěhoval. To již dávno byl vědecky známou osobností, s níž byly spojeny nejen
výzkumy desítek pravěkých lokalit, ale
i významné publikační a organizační dílo,
jako byla realizace syntézy „Morava za
pravěku“ (1902), vydávání na svou dobu
vynikajícího časopisu Pravěk (od roku
1903) a založení proslulého Moravského
archeologického klubu (1906). Po deseti-

letí byl také konzervátorem Státního archeologického ústavu v Praze pro Moravu.
Zemřel dne 3. října 1952 v Brně, a tam
také, na ústředním hřbitově, byl po kremaci 6. října uložen jeho popel. V roce
1999 byl jeho hrob zrušen. Náhrobní kámen a urnu zachránili pracovníci Moravského zemského muzea v Brně. Od té doby
pak Zdeněk Fišer inicioval zřízení Červinkova čestného hrobu v Břestě, kde jeho památku připomíná od roku 1972 pamětní
deska, instalovaná kroměřížskou pobočkou ČNS na jeho rodném domku v Břestě
č. p. 108. K odhalení čestného hrobu za
přispění starostky obce Marie Zavadilové, pak došlo 31.října 2002 při malé pietní
vzpomínce, během níž promluvil prof. Dr.
Vladimír Podborský, DrSc. z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a PhDr.
Petr Šuleř, ředitel Moravského zemského
muzea v Brně.
Innocenc Ladislav Červinka se svým
vědeckým, organizátorským a osvětovým
životním dílem zařadil mezi přední představitele moravské kulturní fronty prvé
poloviny 20. století Jeho význam však
moravský zemský rozměr přesáhl nejen
do Čech a na Slovensko, nýbrž i daleko do
zahraničí. Svým universalismem, šíří zájmů a rozsahem prací v oboru archeologie
neměl na Moravě předchůdce a vzhledem
k době, v níž působil, ani rovnocenného
nástupce. V numismatice pak patřil mezi
průkopníky oboru a jako organizátor archeologické a muzejní praxe, i památkové
péče, si získal v první polovině 20. století
výjimečnou a nezastupitelnou pozici.

Čestný hrob I. L. Červinky na našem hřbitově
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Oznámení a jiné

zpravodaj obce Břest

Slavnostní vítání nových břestských
občánků proběhlo 17. prosince 2011
Štěpán Svozil
Martina Medková
Alžběta Gwizdzová
Gabriela Gwizdzová
Tereza Koryčanová

Vít Krystýnek
Radim Buček
Ella Svědínková
Jana Látalová
Vojtěch Pospíšil

Marek Brada
Klára Nisčáková
David Stárek
Nela Zatloukalová
Samuel Výšek

Po dlouhé době se zaplnila zasedací místnost našimi nejmenšími spoluobčánky, což
nás nesmírně potěšilo!

Plánované nejbližší akce…
-Tábor pro děti pořádá farnost v Hovězí
od 1.-8.7 2012
- V sobotu 14.7. proběhne tenisový turnaj
čtyřhry mužů pod záštitou firmy Montkovo.
- Za týden, tj. 21.7. plánují dopoledne rybáři dětské závody na Rajčudě. Odpoledne
pak sportovci pořádají Volejbalový turnaj.
Celý sobotní den pak uzavře diskotéka na
Rajčudě.
-Břestská hodová neděle vychází letos na
22. července. Hasiči plánují jako každoročně Hodový výlet s Hanačkou a večer taneční zábavu se skupinou Classic. Na hodovém
výletě si budete moci prohlédnout historické stroje nově vzniklého o.s Veteranklub
Břest.
-Jednota Uherský Ostroh, která se stala
vlastníkem bývalé prodejny potravin naproti školy, v současné době dokončuje stavební úpravy budovy. Prodejna by měla být
otevřena během července. Formou samoobslužného prodeje bude v nabídce široký
výběr potravin, smíšeného zboží, zeleniny
a drogerie.
-Obec plánuje na měsíc září pro seniory
poznávací zájezd po krásách Moravy. Zkuste navrhnout trasu a cíle, které by stálo za
to vidět.

Pietní vzpomínka
Při vzpomínkové slavnosti k 67.
výročí osvobození obce položili
přímí účastníci bojů o Břest Matej
Červenák, Jan Ihnatík a Vladislav
Cejtchaml spolu se členy vojenského historického klubu v uniformách
československého armádního sboru
věnec k pamětní desce Josefa Kvasničky umístěné na kostelní zdi.

Kulaté životní jubileum před nedávnem
oslavil pan Vlastimil Zavadil, Břest č. 275.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví
a osobní spokojenosti.

Druhé přednášky o historii obce se v zasedací místnosti OÚ zúčastnilo 40 lidí.
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Za případné tiskové chyby se omlouváme
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