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9. dožínky Zlínského kraje v Kroměříži

Obecní úřad informuje
- Vepřové dobroty řezníka za Bystrovan
mohli ochutnat všichni zájemci za obecním úřadem v sobotu 15. 3. 2015 na II.
obecní zabíjačce;
- hasiči posbírali při březnovém sběru
železa více než 6,6 tun šrotu;
- jarním sběrem domovního odpadu
bylo zaplněno 6 velkokapacitních kontejnerů;
- družba s běloruským Brestem pokračovala dalšími dvěma návštěvami delegací
u nás, při březnové přijela novinářka Irina
s dcerou, navštívily Kroměříž, Zlín, Prahu
i Bratislavu; druhá delegace projížděla naší
obcí v polovině května při cestě po Brestech jihovýchodní Evropy, členové zavítali
na obecní úřad a položili květiny na hroby padlých vojáku na hřbitově, v červenci
jsme dostali pozvání na oslavy 996 let od
založení běloruského města;
- generálnímu řediteli Povodí Moravy,
ministerstvu zemědělství, ministerstvu životního prostředí a na Krajský úřad Zlínského kraje byl odeslán dopis o stavu potoka Stonáč, s požadavkem na vyčištění toku,
byly odeslány výsledky rozborů vody ze 7
míst toku a obou rybníků, které pro obec
zpracovala firma Vodní zdroje Holešov,
generální ředitel PM odpověděl dopisem,
v němž vysvětluje problémy a stanoviska
i s termíny tzv. revitalizace celého toku
od Bílan, u potoka se v srpnu pohybovali
pracovníci zaměřující tok Stonáče, snad se
vyčištění blíží;
- nový správce obecního webu Tomáš
Brada z č. p. 195 zajistil u společnosti Galileo modernizaci elektronických stránek
obce a navýšení kapacity serveru;
- před č. p. 20 bylo vyměněno betonové
víko hasičské studny;
- byly opraveny všechny měřiče rychlosti
v obci;
- velkou nespokojenost se stavem a hygienou v obecní hospodě vyjádřili zastupitelé po červnové návštěvě všech prostor,

Stalo se...

na jednání s vedením Pivovaru Zubr byly
dohodnuty podmínky, za nichž je možné
pokračovat v nájemní smlouvě, projektant
zpracoval cenovou nabídku na větší opravu
obecní hospody;
- na střeše hasičské zbrojnice bylo instalováno zařízení firmy NWT Hulín na příjem internetu;
- od 1. července byl zahájen provoz novým nájemcem v restauraci na benzince,
ukončen v polovině srpna;

- v součinnosti obce s firmou VaK proběhla v červenci deratizace kanalizační
sítě, jednotlivým zájemcům do rodinných
domů byly vydávány nástrahové balíčky
proti hlodavcům, pokud se ještě někde
potkani objevují, nahlaste to v kanceláři
OÚ;
- k Programu zlepšování ovzduší zóna
Střední Morava byl na Ministerstvo životního prostředí zaslán dopis požadující
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zákaz vjezdu kamionové dopravy mimo
zásobování do obce a odklon na placené
úseky D1 a I/55;
- na rekonstrukci Boží Muky za vodárnou jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj
podali úspěšnou žádost o dotaci, ve výběrovém řízení zvítězila s nejlepší nabídkou
170 106 Kč,- stavební firma Pavel Pospíšil,
práce budou hotovy do konce listopadu;
- v rámci dotačního titulu doplnění zeleně v obci proběhly terénní úpravy i na
hřbitově, byla osazena nová betonová
umyvadla a zadlážděny chodníky;
- před zahájením prací na revitalizací
obce byla provedena kabelizace nízkého
napětí od č. p.331 po č. p. 85;
- proběhla další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení, nové sloupy stojí v úseku
od hasičské zbrojnice po č. p. 211 a od č. p.
85 po č. p. 322 a u hřbitova;
- v průchodu u tělocvičny byly rozbité
další okenní tabulky, z celkových dvanácti
skel jsou v oknech už jen tři;
- někteří občané si pletou prostory u odpadových kontejnerů se smetištěm, svůj
odpad nechají položený na zemi a vítr jej
roznese po celém okolí, jedná se hlavně
o „hnízda“ u zbrojnice a pekárny, plánovaný kamerový systém v obci snad brzy
napoví více;
- na zhotovení nového územního plánu
obce jsme ze Zlínského kraje získali dotaci,
která je ve výši 50% nákladů;
- další výzvu k nápravě havarijního stavu
dostal ze stavebního úřadu Hulín vlastník
domu č. p. 13;
- po kontrole za humny žádáme vlastníky k odstranění nepovolených skládek za
svými obytnými domy, budou vyměřeny
poplatky za zábor obecních pozemků;
- dalším jednáním, zda polní cesta za
vodárnou je veřejně přístupná či nikoli, pokračoval spor jednoho z vlastníků
parcel s uživateli ze zemědělských firem;

Jaromír Navrátil

Usnesení z 5. zasedání ZO konaného dne 5. 3. 2015
ZO bere na vědomí zapisovatelku zápisu
Koudelníčkovou Annu, schvaluje složení návrhové komise – Bc. Chytilová L., Dis. a Navrátil
I. a jako ověřovatele zápisu – ing. R. Řiháka
a Koláře P.
ZO schvaluje po doplnění program jednání
zasedání ZO
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO od
posledního zasedání ZO.
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení ze
dne 13. 2. 2015 na zhotovitele akce „Revitalizace obce Břest“.
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ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na zhotovitele akce „Revitalizace obce Břest“.
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu prostor hasičské zbrojnice č. 76 0604 13666 6 472 o nájemném mezi Obcí Břest a firmou Skanska,
divize Silniční stavitelství, Praha 4 Chodov na
dobu od 1. 3. 2015 – 28. 2. 2020 za Kč 150 tisíc ročně a starostu obce pověřuje podpisem
smlouvy.
ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 9. 3. 2011 uzavřený mezi

Obcí Břest a Zámoraví, a.s., Břest 307 na dobu
určitou do 30. 9. 2015 a starostu obce pověřuje
podpisem dodatku.
ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací (PFOVAK) v lokalitě
ulice Nádražní, Břest.
ZO schvaluje uvolnění příjmů obce „Odvod
z loterií a podobných her“ a „Odvod z výherních hracích přístrojů“ pro rok 2015 v plné výši
Sportovnímu klubu Břest.
ZO pověřuje RO sepsáním účelové smlouvy
a kontrolou využití finančních prostředků.
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Usnesení ze 6. zasedání ZO konaného dne 27. 4. 2015

ZO bere na vědomí zapisovatelku zápisu Koudelníčkovou Annu, schvaluje složení návrhové komise – Bazika R., Pospíšil P. a jako ověřovatele zápisu – Glozygu
P., Bučka J.
ZO schvaluje po doplnění program jednání zasedání ZO
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO od posledního zasedání ZO.
ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej
nově vzniklého pozemku p.č. 169/2 orná
půda o výměře 896 m², vzniklého na základě geometrického plánu č. 479-15/2011
ze dne 29. 12. 2011 z původního pozemku
p.č. 169/1 orná půda o výměře 6004 m²,
který je zapsaný na LV č. 10001 pro obec
a k.ú. Břest do vlastnictví Michala Jansy,
bytem 549 54 Bukovice 136 a Jany Jansové, bytem 549 54 Bukovice 147 za kupní
cenu ve výši 425,- Kč za 1 m², tj. za celkovou kupní cenu 380.800,- Kč a dále za
podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
Zastupitelstvo obce Břest ukládá Jaromíru Navrátilovi, starostovi obce zabezpečit ve spolupráci s JUDr. Stanislavem
Kaliňákem, advokátem v Kroměříži, zpracování kupní smlouvy a všech dalších dokumentů nutných pro realizaci převodu
vlastnického práva, a to v termínu do 90
dnů od schválení zastupitelstvem.
ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej nově vzniklého pozemku p.č. 169/12
orná půda o výměře 802 m², vzniklého
na základě geometrického plánu č. 47915/2011 ze dne 29. 12. 2011 z původního
pozemku p.č. 169/1 orná půda o výměře
6004 m², který je zapsaný na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Břest do vlastnictví Stanislava Škrabaně,bytem Kyselovice 226,
768 11 Chropyně a Petry Maxové, bytem
Kavčí 10, 635 00 Brno za kupní cenu ve

výši 425,- Kč za 1 m², tj. za celkovou kupní cenu 340.850,- Kč a dále za podmínek
sjednaných v kupní smlouvě.
Zastupitelstvo obce Břest ukládá Jaromíru Navrátilovi, starostovi obce zabezpečit ve spolupráci s JUDr. Stanislavem
Kaliňákem, advokátem v Kroměříži, zpracování kupní smlouvy a všech dalších dokumentů nutných pro realizaci převodu
vlastnického práva, a to v termínu do 90
dnů od schválení zastupitelstvem.

ZO ruší zadávací řízení „Revitalizace
obce Břest“ v souladu s § 84 odst. 1 písm.
c) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění z důvodu, že v zákonné lhůtě nedošlo k uzavření smlouvy.
ZO vyhlašuje nové výběrové řízení na
projekt „Revitalizace obce Břest“ a zároveň pověřuje Radu obce Břest k následné-

mu schválení vítězného uchazeče.
ZO jmenuje 5 členů do hodnotící komise pro otevírání obálek na akci „Revitalizace obce Břest„ ve složení: Pospíšil P.,
Zavadil Ant. Ing. Ondrušek (TDI), ing.
Gabrhelík, Škrabal V., náhradníci – Navrátil J., Bazika R., Nesvadba R., Kolář P.,
Koudelníčková A.
ZO neschvaluje změnu v oblasti odměňování neuvolněných členů zastupitelstev
od 1. 4. 2015 dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
ZO
schvaluje
Smlouvu
č.
1030021884/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Břest
a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy č.
O/0064/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti dle o poskytnutí finančního
příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou mezi
Obcí Břest a Zlínským krajem, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
ZO pověřuje starostu obce podpisem
Dodatku.
ZO bere na vědomí žádost Mgr. Brázdy
Stanislava, Višňová 4214/6, Kroměříž,
majitele p.č. 1294 a p.č. 1260 v k. ú. Břest
o změnu ÚP Obce Břest.
ZO bere na vědomí dopis p. Topiče Vladimíra, Břest čp. 184, ohledně řešení situace okolo rybníku Losky.
ZO pověřuje starostu obce pozvat p. Topiče na jednání RO.
ZO pověřuje starostu zaslat podnět
k šetření ČIŽP Zlín o kontrolu toku Stonáče a rybníku Losky.

Usnesení ze 7. zasedání ZO konaného dne 22. 6. 2015
ZO bere na vědomí zapisovatelku zápisu
Koudelníčkovou Annu, schvaluje složení návrhové komise – Zavadil A., Kolář P. a jako ověřovatele zápisu – ing. Gabrhelík Martin, Mgr.
Chytilová L., Dis.
ZO schvaluje po doplnění program jednání
zasedání ZO
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO od
posledního zasedání ZO.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání

hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
ZO schvaluje účetní uzávěrku obce Břest za
období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
4/2015, která je nedílnou součástí usnesení ZO.
ZO Břest deleguje k zastupování obce a hlasování na společné schůzi zakladatelů společnosti Jižní Haná, o. p. s. a při jednáních v orgánech organizační složky MAS Jižní Haná
starostu obce pana Jaromíra Navrátila.
ZO pověřuje starostu vypsáním výběrového řízení na pozici technický pracovník Obce
Břest na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

ZO projednalo budoucí napojení stavebních
parcel v lokalitě Balkán na inženýrské sítě vybudované Obcí.
ZO schvaluje,aby poplatek za napojení byl
stanoven po předání celkové ceny díla projektantem ing. arch. Hladilem Michalem.
ZO pověřuje starostu oslovit projektanta ing.
Michala Fiantu k vypracování potřebných dokumentů pro obdržení demoličního výměru č.
p. 69 a márnice na hřbitově.
ZO schvaluje SOD s firmou Ermonta, Břest
na rekonstrukci VO a MR 2. etapa
za Kč 436.753,- + DPH a starostu pověřuje
podpisem smlouvy.
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Usnesení z 8. zasedaní ZO konaného dne 28. 7. 2015
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu ing, Gabrhelíka M., schvaluje složení
návrhové komise - Pospíšil P., Nesvadba
R. a ověřovatele zápisu – Škrabal V., Kolář P.
ZO schvaluje program jednání zasedání.
ZO schvaluje odkup p.č.75/1 se stavebním objektem čp.75 v kú. Břest za cenu
1.000.000,- Kč dosavadnímu vlastníku

Ant. Pospíšilovi, Dr. A. Stojana 119/39,
751 17 Horní Moštěnice.
ZO schvaluje úhradu poplatku při odkupu p.č. 75/1 se stavebním objektem čp.75
při odvodu daně z převodu nemovitosti.
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
6/2015, která je nedílnou součástí
ZO bere na vědomí zájem o možný
prodej pozemků v lokalitě Balkán. Po vy-

číslení nákladů na inženýrské zasíťování
pozemků určí cenu obecních pozemků
k prodeji a poplatek stávajících nemovitostí za připojení na inženýrské sítě.
ZO bere na vědomí informace o pokračujících pracích na demolici obecní základny a márnice. Plány na novou obecní
základnu a márnici nebyly zatím konkretizovány.
Koudelníčková Anna

Revitalizace obce
Právě dokončovaná oprava chodníků
a veřejného prostoru v horní části obce je
hrazena z velké části financemi z Regionálního operačního programu Střední Morava
- ROP, ještě z programovacího období 20072013. První projekční práce byly zahájeny už
v srpnu 2013 a vyžádaly si stohy technických

Pokládka dešťové kanalizace před kulturním domem.

i administrativních dokumentů k projektu
celé tzv. revitalizace. Aby se na revitalizaci vztahovala možnost čerpat finance až do
výše 85% uznatelných nákladů, je nutné
v žádosti splnit podmínky, které jsou bodově ohodnoceny. Zdaleka ne všechny náklady jsou však uznatelné. Málokterý zájemce
je schopen žádost sám úspěšně zpracovat
a v termínu doložit vše požadované. Všechny kroky musí být podle pravidel ROP a každou malou odchylku ve schválené dokumentaci je třeba konzultovat s poskytovatelem.
Naši záležitost a problémy v projektové
dokumentaci vyřizovala firma BM Asistent
Olomouc, která vyšla vítězně z výběrového
řízení. Z dalších povinných výběrových řízení vzešla funkce stavebního dozoru, dozoru
bezpečnosti práce, a samozřejmě realizátora stavby. Ten byl vybrán až v opakovaném
výběrovém řízení. Nejlepší z prvního kola
odmítl nastoupit na práce bez prodloužení
termínu ukončení stavby. S nejnižší cenou
5,634 mil. Kč bez DPH, která byla jediným
kritériem pro vítěze (podmínky ROP), zvítězila mezi devíti uchazeči firma Stanix Zlín.
Pracovní nasazení, celkovou úroveň tech-

nických dovedností, technologické postupy
a kvalitu díla jsme měli možnost kontrolovat
denně téměř tři měsíce. Při realizaci jsme
poznali, proč firma mohla podat nejnižší nabídku. Zpočátku chybělo základní vybavení
staveniště, nedostatky zapsané ve stavebním
deníku se opakovaly, pracovníků bývalo hodně, nářadí málo, nejeden z vás byl požádán
o jeho zapůjčení. Větší či menší nepořádek
přetrvával po celou dobu stavebních prací.
Jednání bývala těžká a někdy hodně vzrušená. Stavbu je nutné dokončit v termínu bez
vad a nedodělků, jinak hrozí stavebníkovi
- obci finanční sankce ze strany poskytovatele dotace - ROP. Případné pokuty udělené
stavební firmě za nedodržení termínu a jiné
vady díla, budou patřit z 85 % poskytovateli
dotace-ROP. Je to začarovaný kruh, dotaci si
musí žadatel „zasloužit“. Snad se podmínky
někdy změní a nebude nutné schválit nejlevnější nabídku. Nejlevnější cenová nabídka
v konečném součtu pro uživatele nejlepší ani
nemůže být. Chci poděkovat všem občanům,
kterých se stavba přímo dotýkala, nebo je
omezovala, za trpělivost a pochopení s realizací.
Navrátil Jaromír

Co se dělo v základní škole
Naše škola patří mezi ty, kteří se snaží
svými aktivitami přispět ke kulturnímu životu v naší obci, ale také, z pedagogického
hlediska, je kladen velký důraz na utváření pozitivních vztahů mezi žáky během
poznávacích výletů i tématické propojení s probíranou látkou. Během loňského
školního roku se žáci naší školy podívali
například do Bratislavy a Olomouce, kde si
prohlédli s důkladným výkladem všechny
důležité pamětihodnosti těchto měst, dále
navštívili Londýn, zde si mnozí mohli vyzkoušet své jazykové znalosti. Ti menší
strávili celý týden ve Vizovicích na škole
v přírodě, letošní téma měli také zaměřené
na poznávání všech světových kontinentů. S družinou děti vyjely do ZOO Lešná
za rejnoky, ale také se podívaly do Muzea
v Kroměříži, kde se konala výstava „Jak se
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kdysi spávalo“. Kdyby si rodiče měli brát na
každý takový výlet dovolenou, děti by toho

Návštěva dětí v ZOO Lešná.

tolik nenavštívily a nepoznaly. Není vyjímkou ani spaní ve škole.  Lenka Chytilová
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Ze života obce
Hasiči v roce 2015

Již v únoru se většina hasičů účastní
tradičního „Vodění medvědů“. Nejpočetnější maskou jsou naši malí doktoři a sestřičky. Po naší akci musí být vyléčený celý
Břest. Další naše děti šly za roční období,
šašky a krásný byl i táta s mámou a kočárkem.
Za čtrnáct dní nastupuje naše mládí
v Trávníku na branném závodě. Za Břest
zde běhá 15 závodníků. Na medaile jsme
nedosáhli, ale umístění v první desítce
v konkurenci 58 mužstev se bere.
Na závody do Kyselovic jsme sice odjeli, ale v hrozném počasí jsme se museli
vrátit domů.

Odpočinek před útokem.

Hodnocení výsledků sezony 2014/15 je
poměrně rozporuplné. Muži hrající III.
třídu obsadili 11. místo, což neodpovídá
naší představě o působení mužstva v soutěžích organizovanými OFS KM.
Zato dorostenci hrající KS Zlín pod
vedením čerstvého držitele „Plakety Dr.
Jíry“ p. L.Popely, obsadili výborné 4. místo.
Na základě těchto herních, finančních
a organizačních podnětů bylo rozhodnuto o zrušení družstva dorostu a převedení
valné části chlapců do mužského družstva.
Tento postup se jeví jako dobrá cesta, kterou potvrdily výsledky dosažené
v utkáních Okresního poháru s týmy Mrlínku a Chvalčova. Po těchto vítězných

Na naše závody – 60 metrů překážek
jednotlivců nám již počasí vyšlo. V Břestě
nám běhalo 58 závodníků ze sedmi okolních vesnic. Z našich borců byli nejlepší
Bazika Richard, Buček Adam, Pospíšilová
Natka, Piatnicová Eliška, Kučera Ondra,
Lipnerová Simona a Lukášková Kristýna.
Letošní soustředění mladých hasičů
proběhlo od 8. do 10. května v autokempu Salaš. Třicet našich dětí zde hrálo hasičské hry, běhalo v lese při branném závodě a točilo se na kolotoči do umdlení.
Výlet na Velehrad a do skanzenu v Modré
se též povedl, na naše raubíře tam vzpomínají ještě dnes.

Požární útok v Karlovicích byl pro nás
smolný i šťastný. Nejprve nám rozhodčí diskvalifikovali mladší družstvo pro
použití špatných hadic (jinak jsme byli
první), poté starší družstvo s vypůjčenými hadicemi vyhrálo!! Hned za týden za
pomoci sponzora kupovali nové hadice
pro děti. Zato zde zazářili naši muži a po
spolehlivém výkonu obsadili krásné druhé místo.
Činnost dospělých hasičů úzce souvisí
s a prolíná se s naší mládeží. Po dětské
soutěži 60 metrů překážek byla 2. května
v podvečerních hodinách slavnostně postavena Břestská májka.
30. května proběhla na hřišti Rajčuda
soutěž okrsku Hulín v požárním útoku.
Naši muži obsadili v tomto klání krásné třetí místo. V ten samý den přijela na
svém ozdobeném povoze královna Kleopatra až dalekého Egypta, aby pomohla
břestské družině při tradičním kácení
máje. A opět zde nechyběly ani naše děti,
které nám Kleopatra velkoryse přenechala jako otroky.
Hodové veselí je bez hasičů nemyslitelné. Nejprve se nám za Obecní hospodou
představily při netradičním požárním
útoku naše mladší děti, po nich děti starší. Že si umí hrát i dospělí nám ukázal
Horáček s Pažoutem a po jejich pokouřeníčku nám hořela i škola. Zásahová jednotka dorostenců se nám předvedla spíše
v humorné a úsměvné formě, což k hodům patří.
Zatím poslední akcí požádanou hasiči
byl volejbalový turnaj na Rajčudě za účasti pěti družstev.
Jiříček Bohumil

Sportovní klub

utkáních nad týmy hrající OP jsme se
probojovali do semifinále poháru.
Družstvo dorostu bylo po urgencích p.
Popely dodatečně přihlášeno do OP KM
a jeho chod budou zajišťovat společně s p.
Popelou i pánové J. Herman a R.Lipner.
Koncem prázdnin jsme začali rozjíždět
projekt přípravky a pokud bude zájem, je
možno založit družstvo fotbalové školičky. Tímto zvu všechny malé kluky i holky se zájmem o pohyb do těchto nových
týmů břestských nadějí.
Fotbalová asociace ČR ocenila bývalé hráče, trenéry, funkcionáře, rozhodčí
a jiné fotbalové činovníky za pomoc při
rozvoji českého fotbalu. Předání Ceny
Václava Jíry se odehrálo v Břevnovském
klášteře v Praze. 
Jaroslav Buček

Ladislav Popela přebírá ocenění.
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Ze života obce
Hodový víkend
Letošní hody začaly jako každoročně
příjezdem kolotočů, ale poprvé stály na
jiném místě, než bývalo zvykem. Hlavní
pořadatelé-hasiči a veteránklub se domluvili, že se budou konat na Rajčudě. Sobotní program už od ranních hodin zajistili
rybáři a jejich dětské rybářské závody.
Nejlepší soutěžící byli odměněni poháry
a věcnými cenami.
Odpolední výstava veteránklubu přilákala desítky vystavených motocyklů a automobilů. Bylo se na co dívat, naleštění
krasavci projeli při spanilé jízdě obcí a přilákali další diváky. Novinkou byla možnost
svézt se v trenažéru monopostu F1, kterého
využily hlavně děti. Poslední léta hodům
nepřeje počasí, stejně tomu bylo tak i letos.
Po drobné přeháňce prořídlo pole vystavujících, ale i tak patří pořadatelům z veteránklubu palec nahoru. Každým rokem
mají jejich akce vyšší úroveň a lákají větší
počet exponátů. Letos vystavované stroje
by se do areálu kulturního domu nevešly.
Večerní taneční zábava byla v režii hasičů. Okolo desáté hodiny večerní začalo
pršet a zábava se přesunula z parketu pod
přístřešky. Účastníci měli k sobě blízko
a zábava byla velmi společenská. A někteří
odvážlivci se nebáli usednout do autíček na
autodráze i pod vlivem“návykových látek“.
Hodová neděle se probudila do slunečného dne, v kostele byla v 9 hodin sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy SDH.
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Odpoledne se po zahoukání sirény vydal
průvod hasičů se členkami červeného kříže
a hudbou od zbrojnice k obecnímu úřadu.
V humorně odlehčeném podání tam pro-

běhly ukázky hašení mladých i starších hasičů. Hanačka hrála, návštěvníci se bavili,
zájemci si mohli prohlédnout výstavu obrazů Antonína Gazdoše v knihovně.

Svatojakubské hody 2015 byly trochu
jiné než obvykle, ale celkově se vydařily,
pořadatelům ze všech spolků za ně patří
uznání. 
Navrátil Jaromír

Výstava obrazů Antonína Gazdoše
Během hodového víkendu 25. - 26. 7.
2015 byla kulturní komisí obce v místní knihovně uspořádána výstava obrazů
Antonína Gazdoše. Výstavě předcházely
návštěvy Sylvy Gazdošové, dcery Antonína Gazdoše v Kroměříži. Paní Gazdošová poutavě vyprávěla o svém tatínkovi, poskytla písemné materiály a velmi
ochotně zapůjčila 18 obrazů, které tvořily základ pro chystanou výstavu. Díky
ochotě dalších 17ti spoluobčanů z Břestu
a okolí, bylo zapůjčeno na výstavu celkem 36 děl, které se téměř nevešly do
malých prostor knihovny. Samotní organizátoři byli mile překvapeni, s jakou
vstřícností se setkali u majitelů obrazů
s jejich zapůjčením. Na výstavě se mohli zájemci dovědět, jak Antonín Gazdoš
v 60. letech minulého století restauroval Křtinský obraz. V neděli výstavu
navštívili sourozenci Sylva a Antonín
Gazdošovi, kteří byli potěšeni zájmem
občanů o vystavená díla i osobu Antonína Gazdoše. Spousta návštěvníků si jej
pamatovala jako svého učitele kreslení

v břestské škole, některým namaloval
obraz podle jejich přání. Dle zápisů do
pamětní knihy se výstava setkala s klad-

ným ohlasem a velkou návštěvností
a byla ještě o další dva týdny prodloužena.
Jana Kouřilová
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Dožínky Zlínského kraje již po deváté
V sobotu 22.8.2015 se v Kroměříži konal devátý ročník tradičních Dožínek Zlínského kraje. Město Kroměříž je zcela jistě
velmi pyšné na tuto kulturní událost. Sluší
se zdůraznit fakt, že hlavní družinou, která
nese dožínkový věnec, vítá hosty na pódiu
chlebem a solí a předává dožínkový věnec
hospodáři, což je hejtman Zlínského kraje
MVDr. Mišák, je hanácká krojovaná družina z Břestu. Jedním z nejvýznamnějších
hostů byl i ministr zemědělství pan Marian
Jurečka a malí hanáci předávali těmto významným hostům kytičky na přivítanou.
Letošní rok se tato hanácká družina
fotila v nově zrekonstruované Květné zahradě v Kroměříži a pracovnice NPÚ ze
zámku držela v ruce pamětní fotografii
družiny hanáků, kteří se v Květné zahradě fotili právě před sto lety, kdy Kroměříž
navštívil následník trůnu František Ferdinand d‘Este.
Lenka Chytilová

Naše hanácká družina uzavírala dožínkový průvod.

Letecko-modelářský klub Crazy Pilots

Čtyři roky. Tak dlouho existuje náš modelářský klub „Crazy pilots“ Břest. Neoficiálně však létáme už sedm let a náš klub
má 5 členů. Za svou existenci jsme uspořádali několik leteckých dnů, dvě mode-

Letecký den na letišti za nádražím.

há, kvůli nepřízni počasí, v kulturním
domě dne 1. 5. 2015. Prodávalo se mnoho typů krásných modelářských kousků,
počínaje letadly, auty, loděmi a konče modelářským vybavením. Přijelo několik desítek účastníků z širokého okolí, dokonce
i ze Slovenska. Obě burzy byly, tedy podle
nás, velmi úspěšné a máme v plánu uspořádat další.
Poslední akcí, kterou náš klub pořádal,
byl letecký den, který se konal na novém
letišti dne 22. 8. 2015. Podával se guláš,
který se vařil přímo na místě, což dodalo
akci správnou atmosféru. Přijelo se na nás
podívat mnoho kolegů z okolních klubů.
Zlatým hřebem byla ukázka akrobacie
opravdového letadla Zlín Z-526 pilotovaným náčelníkem kroměřížského letiště.
Celá akce byla velice vydařená a plánujeme
určitě i další letecké dny.
Michal Baláš

Beachvolejbalová plácaná

V sobotu 5. září se konal v areálu na
„Rajčudě“ turnaj v beachvolejbale. Akce
byla pořádána SDH Břest za finančního
přispění MAS Jižní Haná. I přes nepříliš teplé počasí se sešlo pět týmů, které
si poměřily své síly. Nebylo však důležité zvítězit, ale hlavně se dobře pobavit
a strávit příjemné odpoledne. Diváci tak
mohli obdivovat mnohé výměny, za které
by se ani „Kiky a Maky“ nestyděly. Pro
účastníky bylo připraveno bohaté občerstvení, mimo jiné i výtečný hovězí guláš.
Po skončení turnaje byly všem předány
diplomy a krásné poháry spolu s dalšími
8

lářské burzy a zúčastnili jsme se několika
akcí pořádaných ostatními modelářskými
kluby.
První burza se konala na parkovišti před
kulturním domem dne 18. 10. 2014 a dru-

hodnotnými cenami. Vítězem beachvolejbalové plácané se stal kroměřížsko-břestský tým s názvem „Čučorietky“.
Druhou medailovou pozici obsadil tým
„Jája & Pája“, též v kroměřížsko-břestském složení a třetí místo patřilo pořádajícímu týmu „SDH Břest“. Bramborovou
pozici obhájili v posledním napínavém
zápase tým „Mimoni“, který se utkal s týmem „Deme na to“. Večer následovala
zábava s DJ Wítem, jenž se protáhla do
ranních hodin. Všem účastníkům a pořadatelům patří velké dík a těšíme se na
další ročník. 
Pavlína Mášová

Pohled do historie

zpravodaj obce Břest

70. výročí osvobození
V letošním roce jsme si připomněli 70.
výročí osvobození obce a ukončení 2. světové války. Už v sobotu 2. května v podvečerních hodinách uctila delegace z Břestu
památku zastřeleného Josefa Kvasničky
a položila kytici na jeho hrobě v rodném
Drahlově. Členové místního osadního
výboru poté pozvali hosty na přátelské
posezení a přijali pozvání na pondělní
vzpomínkovou akci do Břestu. Výroční
oslavy pokračovaly v neděli 3.5. natáčením
dokumentu s břestskými pamětníky bojů.
V místní knihovně se sešli oslovení občané paní Anna Kutějová, Anna Dvořáková, Josef Darebníček, Jaromír Navrátil st.
a Vlastimil Zavadil st. s pracovníky České
televize. Do kamery připravovaného dokumentárního seriálu ČT „Jaro 45“popsali, jak viděli květnové události roku 1945
v Břestě. Celý seriál o osvobozovacích bojích z různých míst naší vlasti byl vysílán
na programu ČT 2 během jarních a letních
měsíců.
Od ranních hodin se v pondělí 4. května scházeli účastníci před základní školou,
kde proběhla prohlídka historické vojenské
techniky. Žáci základní školy měli možnost
prohlédnout dobová vozidla a zbraně, které sebou přivezli vojáci z Klubů vojenské
historie ze Slovenska. Slavnostní pietní akt
byl zahájen v 10 hodin u pamětní desky
partyzána Josefa Kvasničky. Průvod obcí
vedlo 40 členů Klubů vojenské historie ve
válečných uniformách v čele s posledním
přímým osvoboditelem Břestu 93. letým
plk. v. v. Janem Ihnatíkem. S ním přijela
delegace Čs. obce legionářské oblastní Jednoty Havířov a havířovských školních dětí,

dále zástupci Svazu bojovníků za svobodu
a Sdružení válečných veteránů ČR. Pozvání
přijali rovněž starostové z Hulína a Skaštic,
hasiči z Hulína a Břestu, členky ČČK, početná skupina Hanáků v krojích, delegace
z Drahlova, žáci z MŠ a ZŠ a občané obce.
Za doprovodu dechové hudby Hanačka
se průvod odebral na místní hřbitov, kde
jednotlivé delegace položily květiny u hrobu padlých vojáků. Starosta obce ve svém
projevu nezapomněl na osvoboditele obce
a pravidelného účastníka pietních setkání
Vladislava Cejtchamla z Uničova, který zemřel letos v březnu ve věku 88 let. Záběry

z průběhu vzpomínky osvobození vysílala
ČT celý den ve svých zpravodajstvích. Po
skončení pietního aktu na místním hřbitově starostové Břestu a Hulína uctili památku padlých u Mohyly, v polích u Hulína.
Zúčastnili se jí i členové Klubu vojenské
historie a „4. praporu úderného“, kteří
jeli po stejné trase osvoboditelů Břestu ze
Slovenska až do Prahy, jako v roce 1945.
Všichni účastníci dostali pamětní odznak
k 70. výročí osvobození Břestu. Položením
květin u opraveného pomníku Jaromíra
Zatloukala u rybníka uctili odpoledne zástupci obce také památku jediné břestské
oběti osvobozovacích bojů.
Během celého dne byla možnost prohlédnout si výstavu prací žáků v Základní
škole na téma „ Válka očima dětí“. Výstava
byla zdařilá a moc se žákům pod vedením
učitelů povedla. Výstavu prací bylo možno
v následujících týdnech shlédnout v místní
knihovně.
V úterý 5. května zástupci obce Břest
a členové SDH položili během pietního
aktu kytice na hřbitově v Hulíně a k pomníku hulínským obětem války u staré
školy.
Chci touto cesto poděkovat všem účastníkům a organizátorům za přístup, který byl
velmi pozitivně hodnocen členy vojenských
jednotek, ve vysílání ČT, ostatními hosty
i místními občany. Děkovný dopis zaslaný
plk. Janem Ihnatíkem patří všem našim občanům (plné znění uvedeno na webových
stránkách obce)
Jaromír Navrátil
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Setkání seniorů
Letošní setkání seniorů provázelo
krásné letní počasí, na hasičské zbrojnici bylo asi proto málo účastníků. Po
uvítání přítomných starostou obce využily během své přednášky pracovnice
z hulínského Decentu možnost představit svoji společnost a služby potřebným.
(více o společnosti na str. 11 zpravodaje.) JUDr. Pavlín zaujal v následujícím
příspěvku na téma - Jak se zachovat při
nabízení služeb tzv. „šmejdů“, kteří zazvoní u dveří. Poté už nastala hudební
produkce s harmonikou a trubkou, při
níž si zazpívala celá zbrojnice. Akce byla
podpořena místní akční skupinou Jižní
Haná.
Jaromír Navrátil

Farnost

Jako každým rokem putovali v květnu
poutníci z naší farnosti do Křtin. Letošní
pouť se konala od 15. do 17. května. Většina poutníků vychází v pátek, kdy se jede

do Lulče vlakem a potom se jde pěšky, ale
již několik let chodí poutníci, v čele s p.
Putalou z Břestu do Křtin. Tentokrát jich
vyšlo 26. V pátek se připojili k poutníkům
v Lulči. Celkem šlo z Lulče 90 pěších poutníků.
V červnu jsme v kostele slavili tzv. První
svaté přijímání. Slavnost se konala . června a svátost eucharistie poprvé přijalo 6
dětí.
Slavnostním zakončením hospodářského roku bývají dožínky. Ve farnosti toto
zakončení pojímáme jako Poděkování za
úrodu. Tento rok se konalo 13. září. V příštím roce budeme slavit malé jubileum, deset let od znovuobnovení této slavnosti. Již
teď jste srdečně zváni.
David Uhlíř

Gulášfest
III. ročníku ve vaření kotlíkového guláše se v H-klubu zúčastnily čtyři vyrovnané
soutěžní smíšené týmy, s těsným rozdílem
jednoho bodu zvítězilo družstvo Břestská
buchta. V doprovodné soutěži v pití 0,5 l
piva na čas byl nejrychlejší Mirek Šálek ml.
s časem 4,79 s, mezi ženami zvítězila Gábina Dobošová, která vypila 0,3l sklenici
Radegastu za 5,13 s. V prostorách H klubu proběhla zároveň výstava historických
bankovek, hasičských dokumentů a vyznamenání sběratelů Františka Hudečka a Jaroslava Truhláře.
Jaromír Navrátil

Dechová hudba Hanačka
Dechová hudba Hanačka spolu s pěveckým sborem Smetana Hulín a rockovou kapelou Toujours zaujala projektem Beatlemanie, s nímž vystoupila v letním kině v Hulíně
a na zámku v Holešově. 21. září se představila

se svou hudbou v prostorách kroměřížského
výstaviště při natáčení pořadu s Českou televizí, vysílání tohoto dílu seriálu nazvaného
„Putování za muzikou“ je plánováno na prosinec letošního roku. 
Jaromír Navrátil

Co se dělo v ČČK
Členky ČČK Břest tento půlrok také nezahálely. Největší jejich akcí byl tradiční
slet čarodějnic, který se již druhým rokem
konal ve spolupráci s hasiči a společnou
akcí stavění Máje. Dále se členky zúčastnily hodového průvodu Břestem a všech
dalších sportovních akcí konaných ostatními dobrovolnými spolky v Břestě. Vyjímečnou akcí byl zájezd do Bruselu na
pozvání europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, kterého se zúčastnila paní Staňa
Hrabalová, které je ve výkonné radě ČČK
Kroměříž a dále paní Ludmila Navrátilová, jako předsedkyně místní skupiny
ČČK Břest.
Lenka Chytilová
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Pečovatelská služba
Decent Hulín, p. o.

jubilanti
Do dalších let přejeme
hodně zdraví
a osobní pohody
Anna Nevyjelová

Dárce krve
Jednou z největších slavností v rámci Českého červeného kříže je bezesporu
oceňování dobrovolných dárců krve, kterých si zdravotníci, ale i veřejnost nesmírně váží. Plaketa Prof. MUDr. Jana Janského
se udílí hned třikrát. Bronzová plaketa se
dává za 10 odběrů, stříbrná za 20 odběrů
a zlatá za 40 odběrů krve. Jsme potěšeni,
že i v naší obci žije člověk, který všechna

tato ocenění získal a stále dál krev daruje.
Předsedkyně Klubu dárců krve Kroměříž
svým dopisem zaslaným obci oznámila,
že v březnu letošního roku pan Jaroslav
Truhlář Břest č. p. 268 daroval na oddělení Transfuzní služby a hematologie již 50 x
svou krev pro potřeby zdravotnictví.
Obec Břest Vám děkuje za mimořádný
a příkladný postoj.
Lenka Chytilová

Připravujeme
– na činnost spolků a sdružení podejte
do 30 10. 2015 žádost o příspěvek z připravovaného obecního rozpočtu roku
2016 podle formuláře, který je ke stažení
na webových stránkách obce.
– s nástupem nového správce sportovní společenských setkání a rodinných či
pracovních oslav v prostorách tělocvičny,
bližší informace na tel: 603 304 804
– břestský stolní 14 denní kalendář s fotografiemi z obecních akcí
– během měsíce prosince bowlingový
turnaj o vstupenky na 5. Obecní ples

– 10. prosince proběhne kulturní vystoupení dětí a školní jarmark ve sportovní hale
– 12. prosince návštěva vánočních trhů
v Brně, zájemci hlaste se do 30. listopadu
v kanceláři OÚ
– 13. prosince vítání občánků-rodiče
dětí, kteří mají zájem o slavnostní vítání
nově narozených občánků, přihlaste se do
30. listopadu v kanceláři OÚ
– 15. ledna 2016 - Obecní ples
– 6. února 2016 –vodění medvěda a pochovávání basy
redakce

Po dohodě se vedením obce Břest zavádí naše pečovatelská služba úřední
hodiny v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Břestě.
Důvodem zavedení úředních hodin je
přiblížení služby občanům obce Břest.
Úřední hodiny v Břestě jsou stanoveny
takto:
každý 3. čtvrtek v měsíci v době od
9.00 do 11.00 hodin
do konce roku 2015 se jedná o tyto
dny: 15. říjen, 19. listopad, 17. prosinec
Konzultační a poradenskou činnost zajišťuje vedoucí naší pečovatelské služby
paní Anna Pecháčková DiS., která zároveň vykonává funkci sociální pracovnice.
Poskytneme vám informace o službách, které nabízí pečovatelská služba,
pomůžeme o službu zažádat. Dále poskytneme základní sociální poradenství
(jak požádat opříspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, seznámíme vás s postupem, jak zažádat o vlastní kompenzační
pomůcku, pomůžeme vhodnou pomůcku vybrat, poskytneme kontakty na navazující služby jako jsou Domovy pro
seniory, Domy s pečovatelskou službou,
Odlehčovací služby atd.)
V jiný než uvedený termín je možné
domluvit si osobní schůzku na tel. čísle
737 018 289 – Anna Pecháčková. E-mail.
pecovatelskasluzba@decenthulin.cz Další informace získáte na webových stránkách organizace www.hulin.cz/decent.

Anna Pecháčková
Častým námětem břestských obrazů
Antonína Gazdoše je pohled na věž kostela (dílo datované rokem 1938 visí v kanceláři OÚ)

Královna Kleopatra s družinou pomohla při letošním kácení májky
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Výňatek ze zápisků Antonína Gazdoše,
restaurátora křtinského obrazu
Křtinský obraz
Okolo roku 1919 objednal kaplan v Břestě
p. Jiljí Španěl u malíře kněze Eduard Neumana pro obec Břest křtinský obraz. Podle sdělení pamětníků, mojí švagrové 83 leté Hedviky Chytilové, jediné ze žijících zobrazených
v krojích na křtinském obraze, dělal si Dr.
Neuman v Břestě pouhé studie, fotografoval
jednotlivé osoby na zahradě u Kuželů. Malíři
tenkrát fotek hodně používali, aby se práce
zrychlila a také aby přílišným pózováním
neunavovali své modely. Z ostatních okrojovaných: p. Hradil, p. Roháček, p. Červíková,
p. Kosatíková. Malíř věděl, že obraz o velikosti 6 m čtverečních je určen pro křtinský
chrám. Proto navštívili křtinský chrám a Dr.
Neuman si nakreslil nebo ofotografoval na
hlavním oltáři sochu p. Marie s Ježíškem na
levé ruce. Potřeboval to pro svůj obraz. Podle těchto studií a náčrtku pak zkomponoval
a namaloval ten svůj obraz. Kde tak učinil, to
dnes nevíme, snad v Kroměříži, ale v Břestě
to rozhodně nemohlo být. Hotový obraz byl
pak dopraven do Břestu a odtud pak v roce
1920 s poutníky do Křtin.
Jak došlo k restauraci obrazu?
První předsedkyně JZD v Břestě byla p.
Amalie Otáhalová. Ona také organizovala
pouti do Křtin. Tam se dověděla od duchovního správce, že by ten obraz potřeboval již
ošetření, vyčištění, že na mnoha místech je
malba porušena, že by se měla opravit. Ta mi
první sdělila, ježto věděla, že se zabývám malováním, zda bych se do toho dal a také určila obnos 1 200 Kč, který by se na to věnoval
z církevních prostředků. Musel bych ho ale
vidět, prohlédnout si ten obraz.
Návštěva ve Křtinách.
V neděli Velikonoční 29. 3. 1959 jsem byl
se synem poprvé ve Křtinách. V autě kromě
majitele p. B. Zavadila seděl Dr. Jan Motal se
svým chlapcem, vzadu p. Orlík.
Křtinský obraz Neumanův je vpravo od
hlavního oltáře. Je dnes po 40 letech dosti
zachovalý, na obloze vedle kostelní věže je
barvivo hodně popraskané, na některých
místech jsou znatelné nějaké „lízance“, svislé,
asi od pocení obrazu.
Mluvili jsme o tomto obraze a jeho umístě-

ní přes hodinu s panem kaplanem Samsonem
(myslím, že tenkrát byl ještě kaplanem), který
řekl, že všechny darované obrazy od různých
poutníků a obcí musí postupně z hlavního
chrámu ven, a to buď na otevřený ochoz /ambity/ nebo že by se mohl břestský obraz umístiti do uzavřené kaple sv. Anny, kde již po levé
straně visel hulínský obraz. Pan Orlík s tím
souhlasil. Těch darovaných obrazů, které se
měly postupně odstraňovat z hlavního chrámu, bylo celkem 16. A z těch měl hulínský
a zvláště břestský největší uměleckou cenu.
Neděle 13. září 1959.
Včera přivezli ze Křtin břestský obraz P.
Marie Křtinské nákladním autem tito občané: p. Zatloukal, Dlabaja a p. Lochman ze Žalkovic. Složili zatím ten obraz u nás v průjezdě
/na č. 58 u Lochmanů/ a pokud bude pěkné
a teplé počasí, sám jej očistím a opravím.
Oprava v průjezdě, to není žádný vhodný ateliér. Ten veliký /6m2/ křtinský obraz přenesli
ve středu 16. září v poledne 4 místní občané
z našeho průjezdu na faru podle mého návrhu. Jsem tomu rád, že to udělali, poněvadž by
se na něj prášilo, slunce svítilo a po několika
měsících mohl býti vážně poškozen. Vždyť to
byl jenom průjezd.
V pondělí 21. 9. jsem začal s pracemi na
faře na chodbě. Veliký obraz byl opřen vpravo
o zeď. Pan farář Suchánek a jeho sestra mně
ochotně pomáhali. Bez nich a jejich pomoci
byl bych nemožný. Rád se díval, jak se maluje
a pokuřoval z faječky a tak jsme spolu mluvili
o mnoha věcech. Na závěr jsem opravil zlacení rámu, nalakoval jej lakem na dřevo a před
Vánocemi jsem jej přikryl ochranným papírem, aby čerstvé barvy neporušil mráz.
Obraz zůstal na farské chodbě až do jara,
kdy jsem jej asi měsíc před dopravou do
Křtin nalakoval. Sestra pana faráře si libovala,
že obraz zůstane tak dlouho u nich na faře, že
je aspoň P. Marie bude chránit.
21. dubna 1960.
Včera jsem dolakoval křtinský obraz. Pak
jsem si obraz změřil. Délka obnáší 3,30 m,
výška 2,20 m. Šířka pevného rámu z tvrdého dřeva je 16 cm, takže obrazová plocha je
6 metrů čtverečních. Tloušťka rámu je něco
přes 10 cm.

Doprava obrazu do Křtin.
Ve středu 18.5.1960 skoro ráno za šera, asi
ve 3 hodiny jsem nákladním autem, které
řídil p. Bohuš Zavadil, vyjeli s obrazem do
Křtin. Jel také p. Antonín Motal z č. 3. Obraz
jsme složili v kapli sv. Anny pod tím místem,
kde má býti pověšen. Bude nutno sem ještě
jednou zajet a provést zavěšení obrazu.
Úterý 24.5.1960.
Dnes ráno jsme byli z Břestu opět ve Křtinách. Jelo se autem p. Františka Topiče. Vedle něho seděl p. Slávek Dědičík, vzadu za ním
p. Zatloukal zahradník a pak já. O 7 hodinách jsme měli vyjet, ale v zámečnické dílně
p. Laďa Zavadil s Vladimírem Zavadilem dodělávali 4 skoby, na konci jim dali překroucením šroubovitý tvar, aby lépe držely ve zdi.
Obraz má v této kapli lepší místo a lépe se
vyjímá než v hlavním chrámu na bočním pilíři. V pátek ráno již jedou poutníci do Křtin,
autobusem se má jeti v sobotu 28.5. od Jednoty. Ačkoliv jsem byl již 3 kráte ve Křtinách,
na pouti jsem tam ještě nebyl.
Poznámky k restauraci.
Všechno se nemusí restaurovat. Hlav,
obličeje andílků jsem se ani nedotkl. Zato
krajinu, oblaka, barvy na krojích jsem oživil a rozsvítil. Dr. Neuman odvedl nejenom
dobrou práci, ale i na dobrém materiálu
(plátně). Díváme-li se pozorně na tento obraz, vidíme, že se plátno skládá ze tří dílů.
Dva svislé švy setkávají trojdílné plátno. Je
známo, že takto připravovaly svá plátna proslulé továrny v Belgii pro malíře celé Evropy.
Objednávaly se prostřednictvím velikých
a speciálních obchodů v Praze nebo ve Vídni. Nezapomeňme, že malíř Dr. Neuman
maloval ještě za Rakouska desítky oltářních
obrazů. Můžeme důvodně předpokládat,
že malíř Neuman nemaloval břestský obraz a pak jej dodatečně zarámoval, ale jeho
postup byl spíše obrácený, do připraveného
rámu s plátnem vkomponoval břestské poutníky a P. Marii a andílky. Svědčila by o tomto
postupu celková komposice obrazu. Zásluha
na restauraci se netýká jenom několika jednotlivců. Ale je dílem celého kolektivu lidí,
kteří často nezištně přiložili ruku k dílu.

Jana Kouřilová
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