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Stalo se…
Poškozené stromky, které byly vloni vysazeny
v lokalitě U Františka, vyšetřovala Policie ČR,
pachatel zatím nebyl dopaden; Biopas Kroměříž na žádost obce vyprazdňuje od letošního
května kontejnery s plastovým odpadem každý
týden; v květnových volbách do evropského
parlamentu zvítězila v Břestě s 28,69 % KDU-ČSL, ANO 19,26 % a na tím místě skončila ODS
s 12,70 % hlasů; v polovině června zastupitelé obce na své cyklo vyjížďce kontrolovali stav
obecního majetku od mostu přes Moštěnku po
hřbitov a kulturní dům; na opravené kulturní
domy v okolí se byli pro inspiraci podívat někteří zastupitelé obce, s nezamyslickým starostou
a správcem v Bezměrově debatovali o rekonstrukci, současném nájmu a provozu budov;
audit krajského úřadu schválil hospodaření
obce za rok 2018 bez připomínek; projektant
ing. Malý předložil vizualizaci a své první návrhy na přestavbu našeho kulturního domu;
během prázdnin proběhly úpravy šaten v mateřské škole, bylo instalováno nové osvětlení,
nátěry dveří a zárubní, v základní škole byly
rekonstruovány WC, šatny dostaly nové skříňky, z rozpočtu obce byla uvolněna částka na
vybavení dvou tříd novými lavicemi a židlemi,
nová školní vrata nákladem více jak 100 tis. Kč
zhotovila a zabudovala firma Dřevodílo Tomáše
Sysla z Jarohněvic; s návrhem instalace dveří
do šatny přímo z vestibulu školy nesouhlasí
památkáři; na zeď kostela byl připevněn velký
restaurovaný misijní kříž, na střeše byly vyměněny poškozené a chybějící eternitové šablony;
modeláři jako každoročně na jaře pozvali na
své letiště příznivce při otevírání nebe a pro své
kolegy zorganizovali modelářskou burzu, svou
sezónu ukončili zavíráním nebe v sobotu 12. října; Správa a údržba silnic posekla trávu podél
polních cest v lokalitách nových výsadeb zeleně, chybějící a uhynulé stromy a keře budou doplněny během podzimních měsíců, segmenty
keřů jsou nyní nově oploceny proti okusu zvěře;
předhodový turnaj ZFP ve stolním tenisu vyhrála mezi ženami Hana Hrabalová ml., v kategorii mužů byl nejlepší její bratr Luděk Hrabal;
vyznačené úseky poškozených místních komunikací byly opraveny firmou NVB Line, trhliny ve vozovce byly vyřezány a zality vhodným
spojovacím materiálem; druhou červencovou
neděli se s břestskými farníky rozloučil duchovní správce P. Jiří Putala, který v Břestě působil od
roku 2006, byl přeložen do farnosti Bánov; na
nebezpečném výjezdu z cesty za Jánskou u č.
231 bylo instalováno dopravní zrcadlo; rekon-

strukce cesty nazvané v pasportu komunikací
Záhumenní severní (od č. 207 po I/55) proběhla
v polovině srpna, společnost Swietelsky během
týdne opravila nákladem téměř 1,5 mil. Kč nový
povrch komunikace, opravena byla i spojovací
cesta od č.181 k č. 94; zpracováním projektové
dokumentace na opravu hřbitova byla pověřena ing. Anna Pospíšilová, Rada obce schválila návrh nové budovy po demolici márnice;
na ukončení prázdnin zajistila kulturní komise promítání v letním kině na Rajčudě, více než
130 diváků shlédlo za krásného počasí v pátek
30. srpna americký film Bohemian rhapsody,
životopisný snímek představil slavnou hudební
skupinu Queen a jejího zpěváka Freddie Mercuryho; solární lampa veřejného osvětlení byla
nainstalována na „Popelce“ u cesty za č. 102;
JUDr. Jiří Talášek zaslal společnosti Koinvest
Třebíč předžalobní upomínku ve věci chybné
organizace výběrového řízení na zhotovitele
projektu Dendrobariéry Břest; s Mgr. Radkem
Fuksou ze společnosti „Krmiva Morava Hulín“
byla podepsána smlouva o odchytu volně pobíhajících psů v obci. Upozorňujeme majitele, aby
si zajistili své miláčky, vrácení odchyceného psa
vlastníkovi nebude levná záležitost; honební
společenstvo pořádalo v sobotu 14. září 2019
na Rajčudě společenské setkání, které se protáhlo do pozdních večerních hodin, účastníci
mohli ochutnat dobroty myslivecké kuchyně;
u zlínské firmy Blachere-Illumination CZ jsme
zakoupili nové světelné řetězy na vánoční výzdobu obce, další vyřezávané postavy do Betléma byly objednány u malířky paní Stojaníkové;
na požadavek krajské hygieny byl v místnosti
MUDr. Blahové Křiváčkové na Domově vybudován oddělený uzavřený koutek pro ledničku

s nebezpečným odpadem; členové Veterán
klubu reprezentovali obec na srazech veteránů
během celého roku, na konec sezóny se představili se svými stroji na hulínských svatováclavských hodech; k termínu 30. září bylo na Úřadu práce registrováno 14 břestských uchazečů
o práci; týmu fotbalistů SK Břest se na podzim
v okresním přeboru pod vedením nového trenéra střídavě dařilo, po prohraném zápase na
hřišti Skaštic došlo k rozchodu s jeho trenérskými metodami, pod novým vedením naši vyhráli
následující dva zápasy se skórem 12:0; při sběru
nebezpečného odpadu, který proběhl v sobotu
12. října, naložili pracovníci Biopasu Kroměříž desítky ledniček, monitorů a televizorů, pneumatik,
nádob s barvami, olejem a dalším nebezpečným odpadem, o týden později byly přistaveny
na obvyklých místech kontejnery na podzimní
úklid, žáci základní školy současně plnili celý týden kontejnery u školy starým papírem; při letošním sčítání bylo v neděli 6. října v břestském
kostele přítomno 145 farníků; s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jednáme
o převodu pozemku p. č. 1129 do vlastnictví obce,
o směně části pozemku p.č. 860/1 za jiný obecní pozemek jednáme i se společnosti Zámoraví
a.s., obě parcely jsou v projektové dokumentaci
vedené jako část protipovodňového valu; Rada
obce schválila finanční dar pro Hospic na Svatém Kopečku, finanční dar byl zaslán i na Linku
bezpečí; zbojnický muzikál Malované na skle se
ve zlínském divadle dočkal nadšeného potlesku
ve stoje, 23. října jej mohlo shlédnout více jak
40 břestských diváků; rekonstrukce oplocení
v zahradě mateřské školy byla zahájena koncem
října, náklady jsou vyčísleny na 309 tis. Kč;
Navrátil Jaromír

V zahradě mateřské školy vyrostl nový plot.

Změny v zastupitelstvu obce
• K termínu 1. 10. 2019 rezignoval na funkci zastupitele obce a zároveň na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva obce Stanislav
Beňo, Břest č. 275 kandidující za stranu č. 5 „Sdružení nezávislých kandidátů pro Břest svěží, moderní a informovaný“. Rezignoval bez udání
důvodu. Náhradníkem se stal Antonín Černoch ml., Břest č. 135
• K termínu 8. 10. 2019 rezignoval na funkci zastupitele obce Miroslav Uhlíř Dis, Břest č. 78 kandidující rovněž za stranu č. 5 „Sdružení nezávislých kandidátů pro Břest svěží, moderní a informovaný“. Rezignoval bez udání důvodu.
Náhradníkem se stal Tomáš Juračka, Břest č. 137.
Oba noví zastupitelé dostali dle zákona v předepsaném termínu osvědčení o nastoupení náhradníka do funkce člena zastupitelstva obce
Břest. Na nejbližším zasedání ZO Břest složí slib zastupitele.
• K termínu 1. 11. 2019 rezignoval na funkci zastupitele obce a zároveň na funkci člena kontrolního výboru Bc. David Uhlíř, Břest č. 129 kandidující za stranu č. 5 „Sdružení nezávislých kandidátů pro Břest svěží, moderní a informovaný“. Rezignoval bez udání důvodu. Náhradníkem
se stal ing. Dalibor Ištvánek, Břest č. 298
Všichni noví zastupitelé dostali dle zákona v předepsaném termínu osvědčení o nastoupení náhradníka do funkce člena zastupitelstva
obce Břest. Na nejbližším zasedání ZO Břest složí slib zastupitele.
Navrátil Jaromír
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Oprava sakrální památky

Firma HP Kámen Hulín demontovala začátkem září sochu Panny Marie Hostýnské u benzinky a odvezla ji do své dílny k celkové opravě. Jednotlivé kusy podstavce byly vážně poškozeny,
stejně tak postava matky s Ježíškem v náručí. Projekt počítá
s ošetřením a dosazením lip i úpravou celého prostoru kolem
sochy. Práce byly dokončeny k 28. říjnu - výročí vzniku Československé republiky, celková cena rekonstrukce je 224 tis. Kč.
Sousoší znovu vysvětí duchovní správce P. Stanislav Trčka v neděli 10. listopadu odpoledne. Pískovcové dílo je datováno rokem 1892, opravy byly provedeny v letech 1925 a 1943.
Navrátil Jaromír

Stonáč
Vyčištění a monitoring zatrubněné části Stonáče na parcele p.č. 1129 provedla
společnost Sezako Prostějov. Kamerový
záznam s předanou obsáhlou zprávou
dokumentuje nepovolené přípoje potrubí
v celé trase, toto bude řešeno s jednotlivými vlastníky v Dornavách a Chaloupkách.
Velký únik splašků z poškozeného kanalizačního řadu společnosti VaK Kroměříž
do Stonáče zjistila kamera v cestě mezi
domy č. 114 a 150. Záznam byl firmě předán, opravu provede na své náklady.

Rekonstrukce komunikací
Rekonstrukce cesty nazvané v pasportu komunikací Záhumenní severní (od č. 207 po I/55) proběhla v polovině srpna, společnost Swietelsky během týdne opravila nákladem téměř 1,5 mil. Kč nový povrch komunikace, opravena byla i spojovací cesta od č.181 k č. 94; Vyznačené úseky poškozených obecních cest opravila firma NVB Line, trhliny ve vozovce byly vyřezány a zality vhodným spojovacím materiálem.
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Výpis usnesení ze zápisu z 5. zasedání ZO Břest - 24. 6. 2019
1/ZO 5/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Bc. Burešová Hana, Ing. Gabrhelík Martin a program
jednání ZO.
2/ZO 5/2019
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření
obce č. 5/2019.
3/ZO 5/2019
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora a výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
4/ZO 5/2019
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Břest
za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.
5/ZO 5/2019
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Břest
a firmou Dřevodílo – Tomáš Sysel, Jarohněvice 40 na zhotovení a výměnu vrat do budovy
ZŠ za Kč 101.942,- včetně DPH.
6/ZO 5/2019
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Břest

a firmou Sezako Prostějov, s.r.o., J.B. Pecky
4342/14, Prostějov na monitoring a vyčištění
zatrubněného úseku potoka Stonáče.
7/ZO 5/2019
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Frajt
s.r.o., Chropyňská 2848/26, Kroměříž za
Kč 414.849,- vč. DPH na zhotovení skříněk
do šaten ZŠ.
8/ZO 5/2019
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na
realizaci opravy obecní komunikace Záhumenní severní firmu Swietelsky s.r.o., Husovo
1514, Valašské Meziříčí za Kč 1.273.629,11
bez DPH a provedení díla do 30. 11. 2019.
9/ZO 5/20109
ZO revokuje usnesení ZO č. 6/ZO 15/2016
ze dne 19. 12. 2016.
10/ZO 5/2019
ZO pověřuje starostu písemně vymáhat finanční nároky dle smlouvy o dílo po firmě
Koinvest s.r.o, Demlova 25/1011, Třebíč v záležitosti krácení dotace „Dendrobariéra obce“.

11/ZO 5/2019
ZO pověřuje RO organizací výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce sociálního
zařízení hasičské zbrojnice.
12/ZO 5/2019
ZO pověřuje RO vyhlášením výběrového řízení na akci rekonstrukce ohradní zdi
MŠ.
13/ZO 2019
ZO pověřuje RO kontaktovat projekční kanceláře na možnost vypracování PD na rekonstrukci kulturního domu.
Nepřijaté usnesení
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Sportovně-výukový areál, 2. etapa, Břest“
mezi obcí Břest a firmou Hlava stavby, Hlinsko/Host. 74, Bystřice/Hostýnem.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.

Výpis usnesení ze zápisu ze 6. zasedání ZO Břest - 23. 9. 2019
1/ZO 6/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Jiřiček Bohumil, Ing. Topič Josef a program jednání ZO.
2/ZO 6/2019
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření
obce č. 7/2019.
3/ZO 6/2019
ZO schvaluje převod pozemku p.č. 1129 v k.ú.
Břest ve vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví obce
dle geometrického plánu č. 603 – 143/2019
jako nově vzniklé parcely č. 1129/6, 1129/7
a 1129/8. Pozemek p.č. 1129/6 a 1129/8 převést
bezúplatně a pozemek p.č. 1129/7 za úplatu.
4/ZO 6/2019
ZO schvaluje vzájemný převod pozemků
mezi Zlínským krajem a o obcí Břest. Jedná se
o vzájemné majetkoprávní vypořádání těchto pozemků:
Obec Břest převede do vlastnictví Zlínského
kraje v k.ú. Břest p.č. 1005/43 o výměře 7 m2,
p.č. 1084/48 o výměře 53 m2, p.č. 1084/51

o výměře 51 m2, p.č. 1084/52 o výměře 24
m2, p.č. 1084/53 o výměře 13 m2, p.č. 1084/54
o výměře 56 m2, p.č. 1084/55 o výměře 2 m2,
p.č. 1084/56 o výměře 19 m2, p.č. 1084/57
o výměře 1 m2, p.č. 1084/58 o výměře 1 m2,
p.č. 1084/59 o výměře 61 m2, p.č. 1084/60
o výměře 54 m2, p.č. 1084/61 o výměře 23 m2,
p.č. 1084/62 o výměře 45 m2.
Celkem výměra 410 m2, vše silniční pozemky.
Zlínský kraj převede do vlastnictví obce Břest
v k.ú. Břest : p.č. 977/4 – 1407 m2 – plocha za
obrubou, p.č. 977/5 – 170 m2 – plocha za obrubou, p.č. 978/2 – 2577 m2 – chodník, p.č. 978/4
– 330 m2 – plocha za obrubou, p.č. 1012/3 –
525 m2 – chodník, p.č. 1012/4 – 1019 m2 – plocha za obrubou, p.č. 1012/5 – 3 m2 – plocha
za obrubou, p.č. 1012/6 – 16 m2 – chodník,
p.č. 1012/7 – 26 m2, chodník, p.č. 1012/8 – 229
m2, chodník, p.č. 1012/9 -14 m2, chodník, p.č.
1012/10 – 16 m2, chodník p.č. 1012/11 – 96
m2, chodník, p.č. 1084/3 – 1105 m2 – plocha

za obrubou, p.č. 1084/4 - 885 m2 – plocha
za obrubou. Celkem výměra 8.418 m2.
5/ZO 6/2019
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Břest
a firmou Hlava stavby, Hlinsko/Host. 74, Bystřice/Hostýnem na zhotovení stavby „Sportovně výukový areál Břest – zpevněné plochy “.
Nepřijaté usnesení
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
směnné mezi obcí Břest a Zámoraví, a.s. Břest
o převodu části pozemku p.č. 860/1 v k.ú.
Břest do vlastnictví obce Břest k vybudování
„Protipovodňového valu Břest“.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO
ZO vzalo na vědomí informace a odpovědi na dotazy zastupitelů p. Brady, správce
obecního webu, o zasílání hlášení místním
rozhlasem na e-maily přihlášených občanů
k odběru informací.
Koudelníčková A.

Výpis usnesení ze zápisu ze 7. zasedání ZO Břest - 25. 10. 2019
ZO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí, nastupuje za
člena ZO Břest náhradník z kandidátní listiny
volební strany č. 5 Sdružení nezávislých kandidátů pro Břest svěží, moderní a informovaný
v pořadí podle § 45 odst. 5 výše citovaného
zákona Černoch Antonín a to dnem 1. 10.
2019. ZO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí, nastupuje za
člena ZO Břest náhradník z kandidátní listiny
volební strany č. 5 Sdružení nezávislých kandidátů pro Břest svěží, moderní a informovaný
v pořadí podle § 45 odst. 5 výše citovaného
zákona Juračka Tomáš a to dnem 8. 10. 2019.
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1/ZO 6/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Mgr. Lenka Chytilová, Dis., Bazika Richard a program
jednání ZO.
2/ZO 7/2019
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení „Výměna zdrojů svítidel VO v obci“ firmu Elmis CZ,
s.r.o., 768 23 Břest 47 za Kč 218.372,57 s DPH.
3/ZO 7/2019
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení „Oprava hasičské zbrojnice“ firmu Pavel Pospíšil,
768 23 Břest 229 za Kč 491.567,34 s DPH.
4/ZO 7/2019
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení „Oprava místní komunikace ke hřbitovu“ firmu Swietelsky stavební s.r.o, odštěpný závod Doprav-

ní stavby Morava, oblast Zlín, Husova 1514,
757 01 Valašské Meziříčí za Kč 567.500,47.
5/ZO 7/2019
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
směnné mezi obcí Břest a společností Zámoraví, a.s. Břest o převodu části pozemku p.č.
860/1 v k.ú. Břest do vlastnictví obce Břest
k vybudování „Protipovodňového valu Břest“.
6/ZO 7/2019
ZO volí členem kontrolního výboru Škrabala
Víta.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ZO.
Koudelníčková Anna

Ze života farnosti
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Noc kostelů 2019
V letošním roce se Noc kostelů
v Břestě, konala již po třetí.
V rámci Zlínského kraje bylo do
Noci kostelů zapojeno 90 kostelů, kaplí, modliteben atd.
Program začal možností vstupu do věže kostela, vyzváněním zvonů a troubením z věže
kostela. Letošní program byl
o působení dvou ženských řeholních řádů, které v minulosti
v Břestě vlastnili nemovitosti
a vyvíjeli zde svoji činnosti. Přečetli se vzpomínky pamětníků
na působení dvou ženských řeholních řádů v Břestě a to, řádu
„Chudých školských sester naší
Paní“ a řádu „Milosrdných sester svatého Vincence de Paul“
v Kroměříži. Před chystáním
materiálů k Noci kostelů zajela delegace, navštívit sestřičky

do Slavkova u Brna k „Chudým
školským sestrám naší Paní“
a to paní Truhlářová, které do
současnosti udržuje kontakt
s poslední žijící sestrou, která
v Břestě působila a to sestrou
Janou, dále Markéta Látalová
a Jana Hanáková. Sestřičky byly
ochotné, že dovolily ofotit část
jejich kroniky, ze které byly přečteny při Noci kostelů zajímavé pasáže. Následně proběhla
v kostele příjemná a milá beseda
se sestrou Damiánou a sestrou
Petrou z Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de
Paul v Kroměříži, o historii a současnosti řádu a současném působení nemocnice Milosrdných
sester na Malém Valu.
Po přestávce se rozezněl v kostele krásný hlas Kateřiny Bure-

šové studentky Pražské konzervatoře a jejich hostů. Rostislav
Komoň zahrál na trubku a Jaroslav Voříšek na trombon. Lenka
Polášková klavírem doprovodem doplnila nádherné hudební vystoupení. Závěrem Hanka
Hrabalová, která slovem celou
akci provázela, všem účastníkům poděkovala a Otec Jiří řekl
pár slov a udělil závěrečné požehnání. Všichni účastníci Noci
kostelů si prohlédli na nástěnkách výstavu fotografií a písemných materiálů z působení ženských řeholních řádů v Břestě
a současnost Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Kroměříži. Po skončení Noci kostelů byla možnost
si nástěnky prohlédnout konce
června v Obecní knihovně.

Náš nový kněz
V červenci přišel do farností Břest, Kyselovice a Chropyně nový farář, P. Stanislav Trčka, který převzal tyto farnosti od P. Jiřího Putaly. Ten
odešel působit do farnosti Bánov (u Uherského Brodu). Nyní se nám nový pan farář v tomto článku krátce představí a také nastíní plány
farnosti do budoucnosti:
Jmenuji se Stanislav Trčka a pocházím z Drnovic – nikoliv u Vyškova, ale z jiných, menších, méně známých, ale o to krásnějších. Z Drnovic
u Valašských Klobouk. Tam však už 14 let nežiji (pouze jezdím k rodičům a příbuzným na návštěvu). Po maturitě jsem nastoupil do kněžského semináře v Olomouci a po šesti letech studia byl vysvěcen na jáhna. Rok jáhenské praxe jsem strávil v Kojetíně. Pak jsem byl vysvěcen
na kněze a působil jsem jako kaplan (pomocník faráře – také slouží mši sv., zpovídá, křtí, oddává... ale farnost řídí farář, který za ni také
nese zodpovědnost) dva roky v Hranicích, tři roky v Luhačovicích, dva roky v Holešově. Letos v červenci jsem byl poslán na své první samostatné místo jako farář do Chropyně, odkud dojíždím do Břestu a také do Kyselovic. Více si můžete přečíst ve farním časopise Farníček.
A co se týká plánů do budoucnosti? Jistě bych rád navázal na svého předchůdce, P. Jiřího Putalu, a pokračoval v činnostech, které
vykonával on, ať už se týká bohoslužeb, vyučování náboženství, pořádání farních akcí (samozřejmě za vydatné pomoci farníků, organizovat vše sám, to by ani nešlo). Dále bude potřeba provést v dohledné době několik oprav na kostele: jednak vevnitř úprava kněžiště
(přední část kostela okolo oltáře), jednak venku oprava fasády a střechy. Především bych však na závěr tohoto článku pozdravit všechny
břestské občany (jak ty, s nimiž se již znám z kostela či z farních akcí, tak i ty, s nimiž se zatím neznám a třeba do kostela ani nepřijdou)
a ujistit vás o modlitbách za vás. Vyprošuji vám Boží požehnání: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Pomoc od Vás pro Vás
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
už jste možná jako já zaslechli první koledy hrané při nějakých reklamních spotech. Ano, pomalu, ale jistě se nám blíží Vánoce. Doba,
kterou každý z nás nejraději tráví v klidu a pohodě, někdo doma
u rodinného krbu se svými nejbližšími a někdo třeba na horách
v chladivém objetí zimy. Už dvacet let jsou tyto svátky spojené se
vzájemným obdarováním v podobě celonárodní Tříkrálové sbírky
české Charity. Bude tomu tak i v prvních dnech nového roku 2020.
Velmi mě těší, že Vaše ruka je stále štědřejší a doufám, že i nadále
zůstane. Přijměte prosím mé velké poděkování, Vy dárci a také Vy
všichni, kteří patříte do té velké skupiny malých i velkých koledníků. Finanční výtěžek je určen na přímou pomoc. Tuto pomoc
směřujeme lidem v nouzi. Co to je? Může to být například matka
samoživitelka, které pomůžeme s úhradou lyžařského kurzu pro
její dítě nebo senior, kterému dosloužila stará lednice a na novou
nemůže ze svého důchodu dosáhnout. Nebo je to také příspěvek
na úhradu sociálních a terénních služeb. V minulosti jsme zakoupili polohovací postele pro nepohyblivé osoby s dekubitní matrací a v současné době je k zapůjčení. Budeme rádi, když nás upozorníte na svého souseda, který by o podobnou pomoc stál, nebo
se v případě potřeby obrátíte přímo na nás. Můžete také v této
věci kontaktovat našeho nového pana faráře Stanislava Trčku.

V roce 2020 se uvidíme v neděli 5. ledna v dopoledních hodinách.
A pokud by se chtěl zapojit nový mladý koledník, stačí málo. Teple
se obléci, vyrobit si královskou korunu, vzít si s sebou dobrou náladu a třeba svého kamaráda.
Těší se na Vás Stanislav Hanák

Podzimní pouti na Svatý Hostýn se zúčastnili farníci z Břestu, Kyselovic i Chropyně.

5

Ze života obce

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Den otevřených dveří Zámoraví a.s.
První ročník celorepublikových Dnů českého zemědělství, kdy mohly zemědělské společnosti otevřít své provozy a tím přiblížit svoji
činnost široké veřejnosti, se konal 15. 6. 2019. Ne jinak tomu bylo
i v Břestě, kde se nachází živočišná výroba společnosti Zámoraví.
Menší skupinky prošly, společně s pracovníky společnosti, areál
a při komentovaných prohlídkách se návštěvníci dověděli spoustu zajímavých informací o zemědělské technice, o ustájení dobytku, o kontrole dojených krav, krmení zvířat atd.
Společnost se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou a zaměstnává více než padesát lidí.
Hospodaří na výměře cca 1400 hektarů a chová téměř 1500 kusů
dobytka. Mléko v množství 13-16 tisíc litrů míří denně do Mlékárny Kunín a.s. Proto při výběru mléčných výrobků zkuste zaměřit
svoji pozornost na tuto značku a ochutnat část naší produkce,
kterou rádi prezentujeme i při pravidelných návštěvách dětí ze ZŠ
a školek, ať už z Břestu nebo okolních vesnic.
Taková první velká premiéra představení naší společnosti se vydařila. Všichni společně jsme si užili krásný slunečný den, který
byl plný informací, zábavy i dobrého jídla. Dětem den zpříjemnil
skákací hrad, pískoviště se zrním, balónky a nám všem ostatním
i hudební produkce kapely Hanačka Břest. Horké počasí nám pomohl ochladit i místní hasičský sbor.
Děkujeme všem za účast a už teď se budeme těšit na další ročník.
Vedení společnosti

Žijeme divadlem
Divadelní spolek Břest si užil zasloužené divadelní prázdniny během nichž došlo ke změnám ve vedení spolku. Od začátku září jsme
ale opět plni energie vstoupili do další sezóny. Secvičili jsme pro
naše důchodce zábavní program formou kabaretu, se kterým jsme
vystoupili koncem září na „Setkání seniorů“ v Břestě. Záměr celé akce
byl hlavně „pobavit a zavzpomínat na staré časy“ a to se nám myslím
povedlo. Společně jsme absolvovali víkendové soustředění v Beskydech, jehož hlavním tématem byl výběr nové hry, žánru a obsazení
a to je věru jeden z nejtěžších úkolů. Prošli jsme opravdu mnoho
her a možností, vybrali jsme pro vás další divadelní kus, kterým vás
pobavíme začátkem dalšího roku. Nechceme předem prozrazovat
podrobnosti ale určitě se máte na co těšit. Stále ještě máme před
sebou několik vystoupení s hrou Amant, která sklidila mezi diváky
velký úspěch. Zároveň touto cestou zveme do našeho spolku nové
členy. Přijďte mezi nás, nezáleží na věku ani na pohlaví. Jde jen o to,
že se sami dobře bavíme a zároveň toužíme pobavit ostatní. Přidate se také můžete i jako nečlenové divadla na jednotlivé projekty
(např. Vesnicí jde Mikuláš, vedlejší role v jednotlivých hrách apod.)
Divadelní spolek Břest
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Zprávy z naší školy
Vše začalo už minulý školní rok, kdy jsme se jako osmáci účastnili zápisu dětí do naší školy. Pomáhali jsme jim s plněním úkolů a provázeli po škole. Ke konci školního roku nás paní učitelky
poprosili, že by byly rády, kdybychom jim přišli poslední týden
prázdnin pomoct, nachystat třídu pro prváčky. A tak jsme se někteří z nás potkali ve škole i o prázdninách. První školní den jsme
přišli my deváťáci, jako nejstarší na škole, přivítat naše nejmladší
žáčky. Pasovali jsme je na školáky a každý z nás se stal jednomu
nebo dvěma z nich patronem. Slíbili jsme jim, že jim během roku
budeme pomáhat. To už jsme věděli, že začátkem října pojedeme společně na třídenní pobyt do Rajnochovic. Setkali jsme se
ve škole, kde jsme kufry předali panu řediteli, který nám je dovezl
až na místo. Pak jsme se společně s Mgr. Kozárkovou, jako třídní prváčků, a naší třídní učitelkou Mgr. Küthreiberovou vydali na
vlak. Každý jsme si vzali na starost jednoho prváčka, a tak jsme
společně dorazili až k cíli našeho pobytu, do hotelu Pod Šaumburkem. Po celou dobu pobytu jsme byli všichni stále pohromadě. Společně jsme sbírali houby v okolním lese, hráli různé hry
a vyšlápli jsme na zříceninu hradu Šaumburk. Jediný problém,
který nás potkal, byla ztráta černého míče. Sice jsme vše dokonale
prohledali, ale nenašli jsme ho. Ve čtvrtek jsme se shodli, že by
jsme si náš pobyt moc rádi prodloužili, ale museli jsme domů. Pan
ředitel totiž v pátek odpoledne odjížděl na víkend se šesťáky a jejich třídním Mgr. Chytilem na Oskavu. Bylo to fakt super, moc jsme
si to společně užili a s prváčkama jsme velcí kamarádi. Na věku
přeci nezáleží. Přijďte se podívat na naši školní vánoční besídku
12. 12., a uvidíte, jak nám to společně sluší.
Zuzana Chytilová

Malované na skle
Po půl roce jsme ve středu 23. října zavítali do divadla, tentokrát jsme udělali změnu a vypravili se do Městského divadla ve Zlíně.
Samozřejmě jsme se neošidili a před divadlem navštívili místní cukrárnu, abychom zjistili, že i ve Zlíně nejen v Olomouci si můžeme
zpříjemnit hezký večer. Vybrali jsme zbojnický muzikál Malované na skle o slovenské legendě Juraji Jánošíkovi. Autoři muzikálu slibovali „příběh poetický i syrový, lidový i rockový. Příběh o nejznámějším slovenském hrdinovi, o mužích s valaškami proklatě nízko u pasu,
o ženách milujících i zrádných, o lásce, svobodě a nesmrtelné smrti. Trochu lidové, trochu rockové. Trochu poetické. Trochu syrové.
Na skle malované“.
A co autoři slibovali, to taky splnili. Představení, které přebásnil Jaromír Nohavica a které se většinu děje odehraje v písních, divákovi
nabídl živou a bujarou podívanou. Na jednoduché dřevěné scéně v lidových krojích nás herci provedli životem Jánošíka od jeho narození, přes začátek zbojničení a první lásku, až po jeho smrt. Představení Malované na skle vyjadřuje úctu k lásce, hrdinovi a především
k tradicím. Právě zvyky a lidová tvorba se staly inspirací i pro samotný název muzikálu. Na sklo se malovaly podobizny svatých, Ježíše,
Panny Marie nebo andělů.
Jana Kouřilová
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Jak jsme otevírali Rajčudu
Slavnostním přestřihnutím pásky byl v pátek 19. července odpoledne po téměř roční rekonstrukci otevřen společenský areál Rajčuda.
V nové centrální budově jsou toalety i pro imobilní občany, včetně přebalovacího pultu pro nejmenší, skladovací prostory a vlastní místnost bufetu se skladem pro zboží. Už vloni byla přivedena
do budovy voda a napojena kanalizace, která nám chyběla. Také
přívod elektřiny byl posílen, byl vybudován altán pro muziku a nově
zastřešené posezení pro účastníky, včetně rozšířených zpevněných
ploch. Skákací hrad a nafukovací terč pro děti byly v provozu pouze
krátce, mezi dešťovými přeháňkami. Počasí prověřilo kvalitu stavby
a odhalilo některé drobné vady, které v následujících dnech zhotovitelská firma Hlava Stavby odstranila. Raut, připravený holešovskými kuchaři byl pestrý, nabídl přítomným alko, nealko, sladké,
slané, libové i mastné, zdravé i nezdravé. Chutnalo všem náramně, některým účastnicím tak, že si občerstvení odnášely v taškách
domů. Zájemci si mohli vypustit balónek napuštěný heliem se svou
kartičkou a kontaktem na obecní úřad. Zpráva o nalezení kartičky
se jménem Leonka přišla za 2 dny z obce Korytárky na Slovensku,
která je více jak 170 km daleko. Večerní promítání české komedie
Po čem muži touží zahájilo první sezónu letního kina v Břestě.
Navrátil Jaromír

Setkání seniorů
Každý rok se naše obec snaží udělat něco i pro své důchodce. Buď se jede na zájezd, nebo mají možnost se setkat a popovídat si. Letos
se sešli na hasičské zbrojnici v hojném počtu. Ani náročný terén v podobě schodů je neodradil. My totiž máme šikovné důchodce,
a tak s terénem nakonec žádný problém nebyl. Po celou dobu setkání panovala výtečná, přátelská atmosféra. Povídali si mezi sebou,
pan starosta každého osobně pozdravil, zpívalo se, tančilo se na živou hudbu pana Novotného. Divadelní spolek přišel obohatit večer
o scénky z běžného života a sklidil velký aplaus a obdiv! Velký ohlas měl panel s fotkami břestských muzikantů, a že jich bylo! Bohužel,
ne vždy se podařilo dohledat v paměti účastníků setkání jméno osoby na fotce. I přesto bylo mnoho objeveno a rozpoznáno spoustu
„stréců“ z Břestu. Jsme rádi, že jste všichni přišli!
Lenka Chytilová
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Přijďte fandit

Mladší přípravka – hráči 6-8let
Hráči: Radim Buček, Matias Bühler, Jáchym Dostál, Martin Gabrhelík,
Ondřej Hána, Lukáš Lach, Jakub Musil, Miroslav Němec, Kristýna Valoušková, Melanie Nella Miklová, Katěřina Terešková.

Starší přípravka – hráči 8-10let
Hráči: Radim Buček, Stefan Bühler, David Dostál, Maxmilián Kunovský, Jakub Macháček, Martin Musil, Josef Pospíšil, Šimon Pospíšil, Jakub Jan Slováček, Josef Tereško, Lukáš Topič, Nela Uhírková

V sezóně 2019-2020 můžete fandit třem fotbalovým týmům
z Břestu.
Jsme rádi, že se pro tuto sezónu našli v Břestu děti, ale hlavně trenéři a mohli jsme přihlásit do Okresní soutěže týmy mladší a starší
přípravky.
Snažíme se přilákat diváky i na zápasy našich fotbalových naději.
Letos proto můžete mládež vidět vždy před utkáním mužů.
Mladší přípravka sehraje zápasy s týmy z Morkovic, Zdounek, Bezměrova, Koryčan, Zborovic, Kvasic a Skaštic. Tyto utkání jsou sice
v dopoledních hodinách, ale určitě jim nechybí chuť a zápal všech
zúčastněných.
Po obědě pak můžete přijít fandit starší přípravce. Tedy se setkáte
s týmy z Morkovic, Hulína, Zdounek, Zborovic, sdruženého týmu
Lubná/Těšnovice, Koryčan či Bezměrova. Určitě Vás mile překvapí
nasazení našich hráčů. Po dobrém obědě potěší pohled na fotbalové naděje jistě víc, než některé politické debaty v televizi.
Muži v této sezóně působí v Okresním přeboru Kroměříž. Mezi největší posily pro tuto sezónu a věříme, že ne jen pro ni, jsou brankář
Dalibor Valoušek, který se do dění velmi rychle zapojil a to nejen
na postu brankářské jedničky, ale také jako trenér té nejmenší fotbalové drobotiny. Další posilou je příchod Jana Krejčíře, který jak
věříme, bude jistě skvělým doplněním do dvojice s bratrem Dominikem Bejdákem.
Bohužel ne všechny novinky jsou vždy jen pozitivní. S dlouhodobým zraněním se potýká Jan Urban a v rehabilitaci pokračuje i Jan
Kouřil. Také odchod trenéra Kadlčíka bychom mohli nazvat „nestandartním“.
Celkově letošní ročník nabízí našim fanouškům hodně zajímavých zápasů s nábojem „záhumenkového derby“. Vždyť hrajeme
s Němčicemi, Lubnou, Lutopecnami, Žalkovicemi, Počenicemi,
Skašticemi, Tučapy, Kvasicemi, Záhlinicemi, Střílkami, Komárnem,
Zborovicemi či Kostelcem u Holešova.
Fotbal je sport, nemůžeme Vám zaručit jenom vítězná utkání. Ale
za celý tým SK Břest vám můžeme slíbit, že se Vám vždy budeme
snažit zpříjemnit čas, který nám věnujete. O to víc člověka zamrzí, jak někdy fanoušci - tedy jestli se dá těmto návštěvníkům říkat
fanoušek, reagují na prohru. Plácat hráče po vítězství do ramenou
a nadávat jim po prohře, to jde velmi lehce. Ale jsou to hráči, kteří
musejí znovu zvednout hlavu a hrát další zápas, navíc dělají fotbal
pro radost ne za velké peníze.
Přesto věřím, že Vás naše fotbalové umění bude bavit a že čas, který
s námi strávíte, bude patřit k těm příjemným okamžikům
Těšíme se na Vaši návštěvu SK Břest

Hasičský zájezd
V sobotu 19. 10. 2019 jsme se vydali na dlouho plánovaný hasičský zájezd. Moc jsme nevěděli, co od toho očekávat, ale když nám
Mira Šálek v autobusu řekl, že nemáme mlátit zaměstnance Dětenické krčmy, když nám něco řeknou, začali jsme se obávat.
Tomu předcházela prohlídka zámku v krásné Litomyšli s obědem
a odpolední kávou. Cesta utíkala rychle, když jsme okoštovali slivovice z celé dědiny. Kolem 16. hodiny jsme dorazili do Dětenic
s 20 minutovým zpožděním. Průvodkyně nám to dala dost sežrat,
ale my jsme si nenechali zkazit náladu a těšili jsme se na večerní program ve středověké krčmě. Viděli jsme dobové vystoupení
jako polykače ohně nebo obřího hada. S plnými žaludky a napití
místního piva jsme nasedli do autobusu a vyrazili na dlouhou cestu domů.
A poslední zhasne!						
			
mladí hasiči
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Ekologické okénko - průvodce odpadů z domácností
Směsné plasty - sešlápněte všechny duté obaly, zmenšíte objem
a šetříte místo v kontejneru, víčka a etikety není třeba odstraňovat, myslete na čistotu plastů, ani vy byste se nechtěli prohrabovat zbytky potravin. Váš vytříděný plast dotřiďují ještě další ruce,
nevhazujte linolea, koberce, plasty z elektroniky, automobilové
nárazníky apod.
Papír - do kontejneru neodkládejte mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, mohl by znehodnotit celý obsah kontejneru,
z novin a časopisů neodstraňujte kovové sponky, papír nemačkejte, lepenkové krabice skládejte, voskový nebo uhlový (karbonový) papír do kontejneru nepatří. Na třídící lince se papír třídí ručně, pracovníci vybírají vše, co do suroviny nepatří. Většina vlnitých
lepenek, obaly od vajec, novinový a toaletní papír jsou vyráběny
z recyklované suroviny.
Nápojové kartony - je to tzv. kompozitní obal složený z více
druhů kvalitního materiálu, odkládejte je do nádob určených pro
plast, používá se dál na výrobu např. izolačních desek, před uložením do kontejneru je vypláchněte od zbytků potravin, není třeba
odstraňovat z nich plastové uzávěry.
Elektrozařízení a baterie - lednice, TV, PC, domácí spotřebiče,
drobná elektronika, varné konvice, zářivky, baterie, galvanické články apod.- nevyhazujte do komunálního odpadu, mohou obsahovat
nebezpečné látky. Je důležité, aby se na sběrné místo dostaly kompletní, tzn. aby obsahovaly veškeré funkční části, jinak se stávají odpadem, na jehož odstranění obec vynakládá další finance.
Nebezpečný odpad - látky, které mohou být nebezpečné člověku,
zvířatům a životnímu prostředí, např. motorové oleje a filtry, barvy, lepidla, rozpouštědla, odmašťovadla, pesticidy, domácí kapalné
a tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, nádoby a štětce od jejich zbytků
a jejich obaly. Nepotřebné léky je možné odevzdat v lékárnách.
Bioodpad - travní hmota, plevel, odpad ze zeleniny a ovoce, listí, hobliny, jemné i podrcené větve, nahnilé ovoce a jiný odpad
z domácností. Tento materiál ukládejte do kompostéru, rozkládá
se v něm za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní, kvasinek
a dalších živých organismů na kvalitní organickou hmotu-kompost. Kompostování je proces velmi citlivý na vstupní surovinu,
nedávejte tam zbytky vařených jídel nebo jiný nevhodný mate-

riál, který může bakterie v kompostéru v podstatě otrávit. Bioodpad do popelnice s komunálním odpadem a na skládky nepatří!
Směsný, komunální odpad – je to složka odpadů vzniklá po vytřídění papíru, plastu, skla, kovů, nebezpečného odpadu a bioodpadu. Zbývající odpad patří do sběrných nádob na směsný komunální odpad. Pokud topíte tuhými palivy, ukládejte pouze vyhaslý
popel. Směsný komunální odpad se již nedotřiďuje, odváží se na
skládku, kde je uložen natrvalo. Jedna tuna směsného komunálního odpadu zabere na skládce přibližně 3 m3.
Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.
Děkujeme, že třídíte odpad, myslíte tím na budoucnost.
Zpracováno z materiálu společnosti Ekokom

Papírové kartony do této nádoby nepatří.

Hody
Svatojakubským hodům letos nepřálo počasí. Tradiční sobotní rybářské závody byly pod zamračeným
nebem, vyhlášení vítězů už muselo být pod střechou. Největší ulovenou rybou byl kapr, kterého chytil
Martin Musil, porota naměřila 66 cm délky. I takové kousky plavou v rybníčku na Rajčudě. Odpolední setkání veteránů provázely přeháňky, proto se nejela ani tradiční spanilá jízda obcí. Hasiči večer
pouštěli jen reprodukovanou muziku, ale kdo chtěl přijít, ten přišel. Pod novou střechou posezení se
návštěvníci mohli schovat před deštěm i sluncem. V neděli se počasí trochu umoudřilo, i tak během
vystoupení Hanačky drobně pršelo. Hasiči připravili program pro nejmenší, kolotoče se točily, pivo
také, hudba hrála, uzené, vařené i grilované speciality připravené členy Veterán klubu byly znamenité.
Navrátil Jaromír
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Společenská kronika
27. září 2019 uplynulo 50 let ode dne, kdy si na MNV a v kostele v Břestě řekli své ano manželé Jarmila a František Hladilovi. Stejné výročí
oslavili 25. října 2019 i Stanislava a Miroslav Hrabalovi. Ke zlaté svatbě popřáli oběma párům zástupci obce hodně zdraví, životního
elánu, spokojenosti a radosti z vnoučat.

Jubilanti
V uplynulém období oslavili tito naši spoluobčané svá
významná výročí.
Darebníček Josef
Luběnová Otilie
Remešová Ludmila
Kutějová Anna
Skříčková Anna
Válek Antonín
Zavadilová Jarmila
Hošek Zdeněk
Do dalších let přejeme hodně zdraví a životního optimismu.

V sobotu 7. prosince 2019 odpoledne budou do břestského společenství přivítány děti, které se narodily
v uplynulém období a mají trvalý pobyt v Břestě. Rodiče, kteří mají zájem o slavnostní vítání svých ratolestí,
nahlaste se na obecním úřadě do 18. listopadu 2019.
Navrátil Jaromír

Připravujeme …
v sobotu 16. listopadu plánují členové bývalé břestské kapely „Credo“ návrat na pódium, v kulturním domě zahrají na
taneční zábavě pro pamětníky i nové fanoušky; oprava cesty
za hřbitovem k nádraží je plánována během listopadu; přepracovaná projektová dokumentace na rozšíření rybníka
na Rajčudě doplněná o další vyjádření a studii podloží byla
doručena na MěÚ Kroměříž, snad bude brzy vydáno stavební
povolení; během prosince provede stavební firma P. Pospíšil
rekonstrukci WC na hasičské zbrojnici, součástí je položení nového kanalizačního potrubí z budovy do řadu VaK; do tiskárny byl odeslán nástěnný obrázkový kalendář „Břest 2020“, k zakoupení bude během listopadu v kanceláři OÚ a v obchodě
u Darebníčků; výměna 48 ks starých lamp veřejného osvětlení
proběhne do konce roku; rozsvěcení Betlému s programem
a malým občerstvením připravuje kulturní komise na pátek
29. listopadu; další jednání zastupitelstva bude v pondělí
16. 12. 2019; 9. obecní ples se uskuteční v pátek 7. února 2020,
vstupenky se budou prodávat v kanceláři OÚ od 6. ledna;
na silvestra vás čeká promítání pohádek na Rajčudě; vodění
medvěda a pochování basy připadne v příštím roce na sobotu
22. února 2020
Navrátil Jaromír
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Pohled do historie
Theodor Straka
Hospodářský pokrok a pastevní hospodářství v Břestě
Navštíví-li cizinec Břest u Kroměříže-a hospodářských zájemců zavítá
sem do roka sta a sta-odchází s pěknými dojmy. Uviděl bohatou ves,
ležící v rovině jako stůl uprostřed tmavých lánů, rodících těžké zrno
a vykazující stometrákové výnosy řepy po měřici. Uviděl pravou hanáckou dědinu se širokou návsí, jíž vévodí bílý kostelíček, v sousedství pěkné školní budovy měšť. a obecné školy před níž úhledný parčík s pomníkem p. presidenta bude vždy výmluvným svědkem, jak v Břestě oslavili
80. narozeniny Osvoboditele národa. Výstavné grunty mají moderně zařízené chlévy plné vybraných kusů hovězího a vepřového dobytka. A jak
je na návsi čisto! Obecní zastupitelstvo již před lety odsoudilo všechnu
husí a slepičí havěť k doživotnímu žaláři na selských dvorech i chalupnických dvorečcích. Pokrok a blahobyt je viděti v Břestě!
Nebylo však v Břestě vždy tak dobře a pěkně. Břestské pozemky, ležící
v nížině, léta trpívaly přílišným vlhkem. Ještě v letech šedesátých sotva
polovina pozemků mohla býti obdělána. Na ostatní půdě rostly v neladu
hanácké palmy a proháněla se v létě pýcha břestských sedláků, koně,
mnozí arabského kmene „Šagya“. Až 300 zlatých dostávali tehdy sedláci
za mladého koně, o které zvláště vojenští páni jevili velký zájem. Rok 1867
pastvinám odzvonil. Zorali je a rozdělili. Ne však spravedlivě! Sedlákům-52
jich tehdy bylo-naměřili po 17 měřicích, chudáka domkaře odbyli- jedinou měřičkou. Vypjali se sedláci nad domkaře a společenská propast mezi
nimi zdála se nepřekonatelnou. Tam, kde v hospodě sedávali sedláci, nesměla vkročiti noha domkařova. A odvážil-li se domkař mezi místní patricie, vyloučili jej aspoň z pití ze společného džbánu. Byla to potupa, ale
i trýzeň pro žíznivé hrdlo chalupníčkovo, neboť společný džbán koloval
velmi často. „Vždyť tehdy lidé uměli píti a pili“, stařeček vypravěč, s pýchou
připomínal. A přece tehdy ta selská pýcha nebyla ani příliš oprávněná.
Vždyť i po zorání trávníků zůstala celá pětina půdy neobdělané. Bažiny
v tratích „Dornavě“ a „Blaní“ rodily místy jen ostřici, více je zastiňovalo olšoví. A byly prý hluboké až nebezpečně. Za války pruskorakouské zmizel
prý v nich pár koní i s vojákem a povozem. Hospodářsky proto Břest neobyčejně získal, když v roce 1905 byly mokřiny odvodněny a o několik let
později všechny pozemky sceleny. Břest se stal rázem předním pěstitelem
cukrovky na Kroměřížsku, neboť do 5 okolních cukrovarů se dodá z Břestu ročně přes 100 000q cukrovky. Než snaživí občané břestští našli i jiný
pramen hospodářského blahobytu. Stal se jím chov bernskohanáckého
skotu a později i chov vepřového dobytka. Ráz bernskohanácký vznikl
křížením domácího plemene, chovaného od pradávna v rovinách Hané,
s červenostrakatými býky, dováženými ze Švýcarska. Cílevědomým výběrem dosáhlo se v posledních 50 letech nejen zlepšení tělesných tvarů, ale
i nejvyšší možné užitkovosti. Býci tohoto plemene dosahují váhy až 14 q,
krávy 6-8 q a roční dojnost přes 4000 l tučného mléka u jednotlivých krav,
jak zjištěno z plemenné knihy břestské, není dnes vzácností. Chov bernskohanáckého skotu ujal se v Břestě hned v době jeho vzniku. Před světovou válkou nabyl značných rozměrů. Již tehdy si odnášeli břestští chovatelé z hospodářských výstav mnohou první cenu za svůj dobytek. Leč
stránce užitkové byla věnována velká péče teprve po válce, kdy v r. 1919
zřízen v obci kontrolní spolek který svým úředníkem-asistentem zjišťuje
užitkovost skotu a pečlivým výběrem hledí vypěstiti dobytek užitkově
nejschopnější. V roce 1922 dolehla na chovatele krutá rána. Řádila tehdy
slintavka a kulhavka a značně prosvětlila břestské chlévy. Dala však popud k založení břestského pastviska, což se předtím při vysokých cenách
řepné půdy zdálo neúčelným i zbytečným. V roce 1923 pronajal spolek od
obce pozemek, Hliník zvaný, ohradil jej pevnou ohradou, opatřil studní
a rozdělil na 2 části, které pak dobytkem byly střídavě spásány. Břest měl

tehdy zase po 50 letech pastvisko, menší, ale dražší. S počátku měli právo
výhonu jen členové spolku, později mohli za poplatek vyháněti i jiní chovatelé. Od jara do podzimku vyhání se denně o 6 hod., vrací se o 9 hod.
do stáje. A za každého počasí. Tak nepříznivé účinky chovu stájového se
tímto způsobem vyrovnaly. Škoda, že nemohu článek oživiti obrázkem!
Máteli však ve škole sbírku „Československo v obrazech“, najdete tam
i břestské pastevní hospodářství (obraz č. 97). Dnes patří Břest se svým
pastevním odchovem mezi nejlepší střediska účelného chovu bernskohanáckého dobytka. Je velmi mnoho obcí nejen na Moravě ale i na
Slovensku a ve vých. Čechách, které se při nákupu plemenného skotu
bernskohan s důvěrou obrátily do Břestu a nebyly zklamány. A břestským
chovatelům se také dobře daří. Člen spolku platí sice za 1 kus dobytčete,
do kontroly přihlášeného, vysoký roční poplatek 100 Kč, ale jistě platí rád,
uváží-li, že cena dobytčete kontrolovaného a na chov prodaného bývá
až třikráte větší než je cena dobytka jatečného. Odchov ovšem vyžaduje
velké péče, často značných finančních obětí a předpokládá i velké chovatelské zkušenosti, ale přece dosti vysoké ceny, docílené za prodané dobytče-a těch větší chovatel prodá do roka několik, značně pomáhají mírniti
břestským chovatelům dnešní zemědělskou krisi.
Selské listy 1931
Pozn. redakce -Theodor Straka byl ředitelem školy
v letech 1930 -1937

Rudolf Machač se svou krávou Lebedou na hospodářské výstavě
v Přerově v roce 1936

Pastva na Hliníku
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Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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