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Před startem Spanilé jízdy po krásách břestských humen.
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ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Stalo se…
Na zbrojnici a ve sportovní hale jsme
pro návštěvníky zřídili wifi připojení;
Honební společenstvo jako každoročně pořádalo na Rajčudě pytláckou noc;
Červnové výstavy růži ve francouzském
Brestu se zúčastnil starosta s manželkou
spolu se zástupci běloruského Brestu
a polského Brzescu Kujawského, na
obecním pozemku jsme zasadili vyšlechtěnou růže nazvanou „Město Brest“,
kterou nám francouzští pořadatelé darovali; H-klub zorganizoval tradiční soutěž ve vaření guláše; Digitální teploměr
s hodinami a datem svítí od 10. července
na štítu budovy OÚ; Vyměnili jsme staré
vitríny úřední desky a na stejných podstavcích zabudovali moderní hliníkové
s vnitřním osvětlením; Nový nátěr dostala okna školy a sportovní haly; Naši
Hanáci se už po jedenácté podíleli na
organizaci krajských dožínek v Kroměříži; Na stavbě technické infrastruktury
Balkán uřezal neznámý pachatel kabely
k nově postaveným sloupům veřejného
osvětlení; V průjezdu u sportovní haly
zůstalo zasklené už jen poslední dvanácté okénko; Naproti hřbitova nám
bylo odcizeno dopravní zrcadlo; Vytrhané a převrácené lavice na Rajčudě
asi neznámému silákovi zvedly chybějící sebevědomí; Objekt pekárny č.p. 19
má nového majitele; Na bývalém č.p.
10 začal nový vlastník práce s úpravou
terénu; Zastupitelstvo obce schválilo

koupi kulturního domu za 1 Kč; V rámci
svých úsporných opatření navrhlo vedení České pošty, aby obec provozovala
místní pobočku ve své režii jako Poštu
Partner, zastupitelstvo na svém jednání se záměrem nesouhlasilo; K 30. září
2017 bylo na úřadu práce registrováno
22 žadatelů z Břestu, Na Domově končí pronájem masérce paní Pavlíkové a
provoz ordinace dětské lékařky Horákové; Obec uvolnila finanční prostředky
na opravu cesty za humny od vjezdu
do Ermonty po č.p. 211 u Stonáče, stejnou firmou Road Medic Šumperk byly
ošetřeny největší výtluky na cestě ke
mlýnu; Poškozené úseky asfaltových
povrchů v obci (nájezdy na místní komunikace, u autobusových zastávek,
překopy, vjezd do Jednoty Coop a další) dostaly nový povrch, práce provedla
v první polovině října firma Strabag;
Naše žádost o dotaci podaná na ministerstvo zemědělství byla úspěšná, další etapa opravy hřbitovní zdi tak může
na jaře začít, zahrnuje celý úsek podél
cesty I/55. Ve výběrovém řízení uspěla
se svou nabídkou firma Proving Hulín;
Fotbalisté SK nám na podzim dělají
radost, pohybují se na prvních místech
tabulky; Letečtí modeláři uspořádali
7. října na svém letišti podzimní burzu
a „zavřeli“ nebe; Po uprázdnění dvou
bytů na Domově do nich byly pořízeny
malé kuchyňské linky s varnými tělesy

Nátěry školních oken provedl Karel Švagera z Těšnovic
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a skříňkami; Deratizaci hlodavců v kanalizačním řadu provedla firma VaK Kroměříž, distribuci nástrah do domácností
zajistila obec ve druhé polovině října;
Chybějící sakury a hrušně podél cesty
vedoucí obcí doplní zahradnická firma
Vávra Kroměříž. V posledních říjnových
dnech dostala nová cesta asfaltový povrch, který chyběl k dokončení stavebních prací na infrastruktuře Balkán;
Usnesením krajského soudu v Brně
byl zjištěn úpadek obchodní korporace
Stanix Projekt, s.r.o., která v roce 2015
prováděla výstavbu chodníků, naše
pohledávka je vedena pod pořadovým
číslem 31;
Navrátil Jaromír

ŽIVOT V ČAPÍM HNÍZDĚ
Čapí matka Matylda snesla na jaře 5 vajec, na hnízdě zůstala nakonec 2 mláďata, která dostala jména Vilda a Mína. Jedno z nich spadlo do dvora pana Libora
Koláčka na č. 37. Pracovník záchranné
stanice Buchlovice jej nezraněné odvezl
a přidal k dalším zachráněným ve stanici.
Náš Vilda vyletěl poprvé z buchlovického hnízda 19. července. Výroční tiskovina záchranné stanice uvádí, že za rok
2016 tam bylo přijato 316 zvířecích pacientů celkem 51 živočišných druhů.

Zachráněný Vilda

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Obecní úřad informuje

Výpis usnesení ze 17. zasedání ZO konaného dne 24. 4. 2017
1/17 ZO/2017
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení návrhové komise Černoch Jan, Buček
Jaroslav a ověřovatele zápisu – Jiřiček
Bohumil, Bazika Richard.
ZO schvaluje po doplnění a upravení
program jednání zasedání ZO.
2/17 ZO/2017
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
3/16 ZO/2017
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO.
4/17 ZO/2017
ZO schvaluje rozpočtového opatření č. 3/2017, které je nedílnou
součástí zápisu.
5/17 ZO/2017
ZO stanovuje, že ve výdajové
části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů
schváleného rozpočtu 2016.
V rámci paragrafů se změna
v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně
změn mezi položkami běžných
a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
6/17 ZO/2017
ZO schvaluje PD „výstavba provozního
areálu pro obec Břest“ za Kč 193.600,- vč.
DPH, vypracovanou firmou BM-Baumas,
spol. s.r.o., Moravská 3010/57a, 767 01
Kroměříž.
7/18 ZO/2017
ZO se zavazuje realizovat výstavbu
komunikace k p.č. 900/1 a 900/3 v k. ú.
Břest do konce roku 2018 a pověřuje
RO oslovením projektanta ing. Píchala
k vypracování PD.
8/17 ZO/2017
ZO schvaluje v případě přiznání dotace
realizaci akce „Oprava hřbitovní zdi“
a uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce.
9/17 ZO/2017
ZO schvaluje v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev obcí , ve znění pozdějších

předpisů, navýšení odměn pro neuvolněné zastupitele o 4 % - dle přílohy č.
6. Při souběhu funkcí u neuvolněného
zastupitele náleží měsíční odměna až do
výše součtu jednotlivých nároků.
10/17 ZO /2017
ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej nově vzniklého pozemku p.č. 978/5
o výměře 25 m2, vzniklého na základě geometrického plánu č. GP č. 56132/2017 z původního pozemku p.č. 978/3
vše v k.ú. Břest do vlastnictví Zavadila
Karla, 768 23 Břest 45, Zouvaly Vratislava,
Jiráskova 1268, 768 24 Hulín a Dostála Richarda, 768 23 Břest 95 za kupní cenu ve

Hřbitovní zeď čeká nákladná rekonstrukce

výši 50,- Kč za 1 m2, tj. za celkovou kupní
cenu 1.250,- Kč a dále za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. ZO 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.
11/17 ZO/2017
ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej nově vzniklého pozemku p.č. 829/33
o výměře 640 m2, k.ú. Břest vzniklý dle
geometrického plánu číslo zakázky 54773/2016 ze dne 30.09.2016 z pozemků
p.č. 829/1 orná půda a p.č. 829/30 orná
půda vše v k.ú. Břest do vlastnictví manželů Bc. Alena a Radek Jurtíkovi, Zlobice 120, 768 31 Zlobice za kupní cenu
ve výši 901,- Kč za 1 m2, tj. za celkovou
kupní cenu 576.640,- Kč a dále za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.

ZO 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.
12/17 ZO/2017
ZO schvaluje vícepráce na akci infrastruktura „Přední Kraváky“ ve výši Kč
268.885,63 bez DPH a Dodatek č. 1 k SOD
mezi Obcí Břest a firmou Proving Hulín.
13/17 ZO/2017
ZO schvaluje provedení rekonstrukce
kříže u fotbalového hřiště z finančních
prostředků obce ve výši Kč
124.609,- vč. DPH.
14/17 ZO/2017
ZO schvaluje pasport komunikací v obci včetně dopravních
značek, vypracovaný firmou
Výdoz, s.r.o, Parková 488, 768
21 Kvasice za Kč 166.048,- vč.
DPH.
15/17 ZO/2017
ZO schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci
Sportovní klub Břest ve výši Kč
120.000,-.
16/17 ZO/2017
ZO pověřuje RO dořešit s vedením SK
převod kulturního domu a souvisejících
pozemků do majetku obce.
Výpis usnesení z 18. zasedání ZO konaného dne 26. 6. 2017
1/18 ZO/2017
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení návrhové komise Mgr. Chytilová Lenka, ing. Řihák Radim a ověřovatele zápisu – ing. Gabrhelík Martin, Pospíšil Pavel.
ZO schvaluje po doplnění a stažení
bodů program jednání zasedání ZO.
2/18 ZO/2017
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO.
3/18 ZO/2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2017, které je nedílnou součástí zápisu.
4/18 ZO/2017
ZO schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2016
včetně zprávy nezávislého auditora
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Obecní úřad informuje
a výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 bez výhrad.
5/18 ZO/2017
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Břest
za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
6/18 ZO/2017
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci Sbor dobrovolných hasičů Břest ve
výši Kč 65.000,-.
7/18 ZO/2017
ZO schvaluje koupi pozemku p.č. 164/4
vlastníka Zdeňka Zavadila, Břest 127
o výměře 2 m2 (revitalizace obce – chodník k nádraží) za Kč 50,- za m2.Veškeré
náklady spojené s koupí pozemku hradí
nabyvatel, tj. obec Břest.
8/18 ZO/2017
ZO schvaluje stažení bodu programu
č. 7 – vypracování PD „Protipovodňový
val“.
9/18 ZO/2017
ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích koupi pozemku st.p.č 245/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.104 m2, jehož
součástí je víceúčelová stavba č.p. 165,
pozemku st.p.č. 245/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí
je jiná stavba bez č.p./č.e., pozemku p.č.
295/1 zahrada o výměře 661 m2, pozemku p.č. 295/2 orná půda o výměře
486 m2, pozemku p.č. 295/3 orná půda
o výměře 502 m2, pozemku p.č. 295/4
zahrada o výměře 441 m2, pozemku p.č.
295/5 orná půda o výměře 443 m2, pozemku p.č. 295/6 zahrada o výměře 600
m2, pozemku p.č. 295/7 orná půda o výměře 617 m2, pozemku p.č. 295/8 orná

Úřední deska obce je v noci osvětlena

půda o výměře 441 m2, pozemku p.č.
295/9 orná půda o výměře 449 m2, pozemku p.č. 296 ostatní plocha o výměře
2.061 m2 a pozemku p.č. 1281 ostatní
plocha o výměře 2.807 m2, vše zapsáno
na LV č. 767 pro obec a k.ú. Břest z vlastnictví spolku SPORTOVNÍ KLUB BŘEST,
o.s., se sídlem Břest 165, 768 23 Břest,
IČ: 18189814 za celkovou kupní cenu ve
výši 1,- Kč a dále za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
Obec Břest uhradí správní poplatek za
podání návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí a náklady
spojené se zpracováním kupní smlouvy
a všech dalších dokumentů nutných pro
realizaci převodu vlastnického práva.
ZO ukládá Jaromíru Navrátilovi, starostovi obce zabezpečit ve spolupráci

Opravy poškozených povrchů obecních komunikací
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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 30 dní.
10/18 ZO/2017
ZO schvaluje smlouvu o spolupráci při
výstavbě cyklostezky mezi obcí Břest
a Skaštice vypracovanou advokátní kanceláří Vondráček – Opatrný, Masarykovo
nám. 1287/3, 767 01 Kroměříž
11/18 ZO/2017
ZO schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace „Cyklostezka Břest – Skaštice“ projektantem
ing. Pavlem Tomanem, U Zastávky 111,
696 02 Ratíškovice za Kč 231.000,- vč. DPH
a pověřuje RO jednáním s projektantem
k upřesnění technických detailů projektu.
12/18 ZO/2017
ZO bere na vědomí informaci starosty
o zahájení insolvenčního řízení s firmou Stanix Projekt s.r.o., nám. T.G.M.
2433, 760 01 Zlín a schvaluje připojit se
k žalobě.
13/18 ZO/2017
ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy bytu na Domově mezi Obcí Břest
a Kohoutovou Štěpánkou, trvalým pobytem Záhlinická 801, 768 24 Hulín
k termínu 1. 7. 2017 z důvodu nedodržení podmínek nájemní smlouvy.
14/18 ZO/2017
ZO schvaluje neinvestiční příspěvek
Základní škole Břest ve výši Kč 27.097,na úhradu doplatku za plyn za období
2016/2017.

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Obecní úřad informuje

Výpis usnesení z 19. zasedání ZO konaného dne 18. 9. 2017
1/19 ZO/2017
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu Annu Koudelníčkovou, schvaluje
složení návrhové komise Škrabal Vít, Kolář Petr, a ověřovatele zápisu – Navrátil
Ignác a Buček Jaroslav.
ZO schvaluje po doplnění a stažení
bodů program jednání zasedání ZO.
2/19 ZO/2017
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO.
3/19 ZO/2017
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru
4/19 ZO/2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
8/2017, které je nedílnou součástí zápisu.
5/19 ZO/2017
ZO schvaluje JUDr. Hanu Hrabalovou na
funkci přísedícího Okresního soudu v Kroměříži na funkční období let 2018 až 2022.
6/19ZO/2017
ZO schvaluje aktualizaci strategického
rámce PRO Břest na období let 2018 2024.
7/19 ZO/2017
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy

Road Medic, s.r.o. Pod Senovou 2960/70,
787 01 Šumperk na opravu místní komunikace asfaltovým nátěrem od vjezdu za
humny do firmy Ermonta po čp. 211 za
Kč 499.224,- bez DPH a na opravu výtluků na komunikaci ke mlýnu ve výši Kč
49.000,- bez DPH.
8/19 ZO/2017
ZO bere na vědomí záměr České pošty
o změně způsobu obsluhy v obci Břest
a neschvaluje převod pobočky České
pošty Břest na Poštu partner, kde
provozovatelem by byla Obec Břest.
9/19 ZO/2017
ZO schvaluje SOD a dodatek č. 1 k SOD
„Oprava dvorní části ZŠ“ mezi Obcí Břest
a firmou Proving, s.r.o. Poštovní 480, 768
24 Hulín.
10/19 ZO/2017
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení
veřejné zakázky „Oprava hřbitovní zdi“ –
firmu Proving, s.r.o., Poštovní 480, 768 24
Hulín za Kč 1.669.800,- vč. DPH.
11/19 ZO/2017
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení
veřejné zakázky „PD protipovodňová
opatření v k.ú. Břest“ firmu Agroprojekt

PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00
Brno za Kč 481.580,- vč. DPH.
12/19 ZO/2017
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ŘSZK do vlastnictví obce
– 1012/3, 1012/6, 1012/7, 1012/8, 1012/9,
1012/10, 1012/11 vše v k.ú. Břest.
13/19 ZO/2017
ZO bere na vědomí zpětvzetí nabídky
kupní ceny za pozemek p.č. 829/33 manželů Bc. Aleny a Radka Jurtíkovi, 768 31
Zlobice.
14/19 ZO/2017
ZO bere na vědomí rozhodnutí mimořádné Valné hromady SK ohledně převodu KD obci k termínu 1. 1. 2018.
15/19 ZO/2017
ZO schvaluje nabídkový rozpočet prací
na opravy místních komunikací v obci
firmou Strabag, a.s.
16/19 ZO/2017
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu
mezi obcí Břest a Sportovním klubem
Břest, 768 23 Břest 165 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Břest č. 5/2017 ve
výši Kč 28.430,- Kč.
Koudelníčková Anna

Na výstavbě kulturního domu svépomocí se v letech 1974-1977 podílely všechny břestské spolky a zájmové organizace s desítkami
místních občanů. Valná hromada Sportovního klubu schválila jeho prodej za 1 Kč. K termínu 1. ledna 2018 bude převeden do vlastnictví obce Břest.
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Ze života obce

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Oprava dvorní části ZŠ – prázdniny 2017
Během letošních prázdnin byl zrekonstruován dvůr základní
školy včetně vstupu a rozšíření schodiště do školní jídelny.
Práce prováděla stavební firma Proving, a.s. Hulín. Stavební firma Pospíšil Pavel rekonstruovala sklady potravin a přípravnu
masa v prostorách kuchyně školní jídelny.
Hlavní příčinou vlhkého zdiva v celém dvoře bylo vadné potrubí, které svádělo vodu z okapů. Muselo se přistoupit k odkopání zdiva na šířku starého chodníku.
Sklad potravin a přípravna masa nevyhovovaly hygienickým
předpisům. Proto byla odstraněna vlhká omítka a stěny nově
omítnuty sanační omítkou, opraveny obklady v přípravně
masa a všechny provozní místnosti byly nově vymalovány.
Po odkopání zdiva podél celé budovy byla provedena chemické izolace pod úrovní terénu v hloubce 1,30 m. Odkopané
a zaizolované zdivo bylo zatepleno, nopová folie je vytažená
až nad úroveň terénu. Budova je tak připravena na práce II.
etapy – a to celkové zateplení a novou fasádu budovy školy
ve dvorní části.
Plocha příjezdového chodníku a schodiště do jídelny byla rozšířena a upravena pro pohodlný pohyb dětí, cizích strávníků
jídelny, pro dovoz zboží a v neposlední řadě také pro odvoz
stravy do naší mateřské školy a Základní školy a Mateřské školy do Žalkovic.
Výměna dlažby v průjezdu nebyla projektována, ale jelikož
musel být zrušen septik, do kterého prosakovalo potrubí z neurčeného zdroje, došlo nakonec i k odstranění starého povr-

chu. Zde se vyskytl další problém v podobě podbetonované
dlažby. Ta musela být vybourána a zámková dlažba byla položena i tady, což navýšilo celkovou cenu díla. Průjezd do školního dvora je vybílen, vyvýšené okraje opraveny a natřeny.
Pro mnohé z občanů nejsou tyto práce viditelné, ale dvůr je
otevřený a průchozí, občané se mohou přijít podívat.
Částka za veškeré provedené práce přesáhla 900.000,- Kč. Ale
dvorní část a hlavně vstup do jídelny jsou již na úrovni a také
z hlediska bezpečnosti vyhovují předpisům. Do budoucna se
počítá s výměnou vstupních vrat, které mají také již své nejlepší léta za sebou, na řadě je zateplení budovy a nová fasáda.
Anna Koudelníčková

Ze života farního společenství římskokatolické farnosti v Břestě
V letošním roce si celá církev připomíná sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, v Portugalsku. Tuto událost, kdy se Panna
Marie zjevila třem dětem Lucii, Františkovi a Hyacintě, jsme se
snažili přiblížit i místním věřícím. Proto se několik akcí točilo
kolem, případně se této události přímo věnovalo. V březnu
jsme shlédli na faře film o zjevení ve Fatimě. Osvěžili si tak,
případně vyslechli několik informací a zajímavostí, které nám
přiblížily tu dobu a také ten duchovní zážitek. Po velikonocích
následovala již tradiční pouť do Křtin. Pro mnohé již běžné,

tradiční, pro několik poutníků nové a nepoznané. Již desetiletí, rozrůstající se skupinka poutníků, absolvuje čtyřdenní pouť
celou pěšky. Z Břestu až do nádherného poutního místa ve
Křtinách.
V měsíci červnu jsme se zapojili do celonárodní akce Noc
kostelů. Pořadatelé se snažili přiblížit široké veřejnosti „Kostel
a faru v proměnách času“. Těší nás, ačkoli to bylo náročné po
organizační stránce, že jsme se mohli zapojit mezi rekordní ročník, kdy se i do břestského kostela sv. Jakuba Většího vydalo

Hulínská firma HP Kámen opravila další sakrální památku
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na stovku návštěvníků poslechnout si něco o historii, vyslechnout vzpomínky pamětníků, dozvědět se něco z farní kroniky,
v tichu se zaposlouchat do duchovní hudby nebo zažít trochu
adrenalinu při výstupu na kostelní věž.
V měsíci září jsme společně v nádherně vyzdobeném kostele,
s krojovanou chasou poděkovali za letošní úrodu a v příjemném odpoledni poseděli na farní zahradě. Až se některým ani
nechtělo odcházet domů.
V neděli 15. 10. 2017 se konala modlitba růžence k P. Marii
Lurdské s následným požehnáním obnoveného kříže na okraji
obce (u fotbalového hřiště).
• 28. 10. 2017 – tradiční pěší pouť na Sv. Hostýn
A co nás čeká v následujících měsících.
• 4. 12. 2017 – návštěva našeho kostela sv. Mikulášem
• V adventní době budou 3x roráty – pátek 6:45 hod. (Krátká
ranní mše s magickým osvětlením světýlky a se společnou
snídaní.
• Tříkrálová sbírka 2018 proběhne v neděli 7. ledna. Z celkové-

Ze života obce
ho výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a 5 % pokrývá režii sbírky. Pokud vidíte ve svém okolí někoho,
o kom si myslíte, že by rád přijal pomoc charity, informujte
místního koordinátora Stanislava Hanáka 725 613 133.
Členové farní rady děkují všem, kteří nějakým způsobem
přispěli k chodu farnosti, případně přispěli finančně na její
chod. Děkujeme i obecnímu zastupitelstvu za účelový příspěvek na opravu omítek místní fary.
V posledních letech probíhají opravy fary i kostela. Jsou to
finančně náročné akce. Pokud jsou mezi občany Břestu lidé,
kteří by rádi přispěli na opravy dominant obce a chtěli by se
určitým způsobem spolupodílet na obnově našeho duchovního stánku, obraťte se pro podrobnější informace na duchovního správce Mgr. Jiřího Putalu 603 747 898, E-mail: putala.
jirka@seznam.cz
Stanislav Hanák

Most
Náměstek hejtmana Pavel
Botek, který má na starosti
odbor dopravy ve Zlínském
kraji, se začátkem srpna
přijel podívat na most přes
Moštěnku. Neslíbil nic,
finance na jeho opravu
musíme hledat sami. Na
stav mostu máme vypracovanou statickou zprávu,
hledáme projektanta, který navrhne postup a rozsah prací. Most postavený
v roce 1972 se dosud nedočkal žádné větší opravy
a jeho stav je velmi neuspokojivý.

Lípa
Při srpnové vichřici se vyvrátila letitá lípa označená
cedulkou „Chráněný strom“
v polích u Skaštic a poškodila seník pro zvěř. Stála tam
společně s pískovcovým křížem datovaným rokem 1843,
který čeká na svou opravu na
parcele za hřbitovem. V místě
byla vysazena nová lipka už
v roce 2012, která ale uschla.
Okolí je zorané, nejbližší cesta je asi 300 m vzdálená. Pracovníci společnosti Zámoraví
starou lípu odstranili, na místě bude vysazena další lípa.
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Vzpomínka osvobození
V pátek 5. 5. 2017 jsme si připomenuli již 72. výročí osvobození naší obce. Vzpomínkové akce se zůčastnil i poslední žijící
osvoboditel Břestu plk. Jan Ihnatík s doprovodem, který do
naší obce pravidelně přijíždí uctít památku svých kamarádů
a spolubojovníků, kteří padli v boji o Břest .V neděli 7.5.2017,
přesně v den výročí osvobození, do Břestu dorazili i zástupci Klubů vojenské historie, kteří kopírovali trasu 4. úderného
praporu, který Břest osvobozoval. Bitva v Břestě patří pro čs.
armádní sbor mezi poslední těžké boje 2. světové války. Je až
dojemné, jak dobrovolníci z řad Klubu vojenské historie svým
pochodem ožívají někdy opomíjené hrůzy války a vzdávají
čest památce padlých osvoboditelů. Před kostelem čekalo na
občany překvapení v podobě obležení kostela vojáky v dobových uniformách, nechyběla ani dobová vozidla a dokonce
i koně. Při nástupu jednotky u školy vojenský historik popisně
sdělil podrobnosti bitvy o Břest. Na místním hřbitově vypálili
slavnostní salvu, položili květiny a zapálili svíčky u hrobů svých
předchůdců. Děkujeme jim za návštěvu naší obce a těšíme se
opět na viděnou a přátelské setkání.

Do obecní knihovny jsme dostali zajímavou publikaci autorů P. Sehnálka a M. Kopeckého nazvanou Poslední výstřely.
Popisuje bojovou cestu I. čs. armádního sboru v SSSR v květnu
1945. Samostatná kapitola zaznamenává podrobný průběh
bojů v Břestě a okolí i s válečnými fotografiemi obce.
Jana Kouřilová

SPANILÁ JÍZDA PO KRÁSÁCH BŘESTSKÝCH HUMEN
NA KOLECH BEZ PŘEHAZOVAČKY A CVRKA
Sportovní areál Rajčuda se proměnil v sobotu 2. září 2017
v místo setkání milovníků starých kol. Čtvrtý ročník, který
se uskutečnil po třech letech, přivítal v chladném počasí 65
účastníků z Břestu a okolí na naleštěných kolech snesených
z hůry, v krásném oblečení a úžasných kloboucích. Po zaplacení symbolického startovného 19,90 Kč a po technické přejímce
kol vyrazili cyklisté na kolech bez přehazovačky a cvrka na trať
břestskými humny. Na trase si účastníci mohli odpočinout při
malém občerstvení v obecní hospodě a na mostě u mlýna. Po
dojetí proběhla v cíli jízda zručnosti na oválu hřiště v kategorii
dětí, žen a mužů. Vyhlášení vítězů už proběhlo za malé účasti
návštěvníků, jelikož nás první zářijová sobota překvapila nevlídným podzimem. Během odpoledne mohli naši nejmenší
vyzdobit asfaltovou cestu u Rajčudy svými malířskými díly.
Veterán klubu děkujeme za zajištění občerstvení a členům
ostatních spolků za zdárné zapojení do organizace akce.
Lenka Chytilová

Setkání seniorů
Ve čtvrtek 21. září se v sále hasičské zbrojnice sešli tak jako
každý druhý rok břestští senioři. Na úvod vystoupila taneční
a recitační skupina studentů z mateřské školy se svým programem. Starosta seznámil přítomné s probíhajícími pracemi v obci a nejbližšími plány, které nás čekají. Během celého
odpoledne pak odpovídal na otázky účastníků. K tanci a poslechu doprovázela přátelské posezení hudba Herberta Novotného.
Navrátil Jaromír
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Hasiči

Soutěž 60 m překážek mladých hasičů
Každoroční soutěž byla připravena letos již v pátek večer. Organizačně proběhla v sobotu 3. června za krásného počasí bez
problémů, dva rozhodčí byli z Hulína, zbytek našich. Potěšující je, že přišlo dost mladých, přípravka se nám rozrostla na 11
závodníků. Závodu se zúčastnilo 61 závodníků ze 7 SDH bez
vítězství pro břestské závodníky, ale cenná jsou tři druhá místa
a jedno třetí. Dobrý výsledek. Druzí byl Radim Buček, Petr Symerský /skoro bez tréninku/ a Pospíšilová Nela. Na třetím místě
byl Vojta Pospíšil, nezklamal nikdo. Největším smolařem byla

Kája Piatnicová, která měla neplatný pokus, protože vedle dráhy běžela Emma Navrátilová!? Překvapila Nela Kučerová, která
porazila kamarádky ve své kategorii. Po závodech pokračovalo slunné odpoledne jako slavnostní kácení znovu postavené
májky opět v režii Jiřího Navrátila. Dobové kostýmy pravěkých
neandrtálců, výprava veliká, obsazení početné, dva prapovozy,
jeden pro neandrtálčata z praškolky, druhý byl pro dovoz chycené večeře –Cmrňu(Petra Hrdličku) Děcka v kožešinovém oblečení s čelenkami z peří a kamennými sekyrkami vedly praučitelky paní Zemánková s L. Navrátilovou se zpěvem, byly krásné,
k nepoznání, chlapi spoře odění, jak bylo v pravěku běžné.
Představení s trochu složitým dějem sehráli herci pro početné publikum s elánem. Májka byla nakonec pokácena, všem
účastníkům patří za výkon velké poděkování. Průběh sobotního podvečera byl zaznamenán kamerami pro příští generace.
Jednotka SDH Břest vyjížděla letos k těmto zásahům:
31. 3. 2017 – požár kontejneru s odpadem v Pilaně Hulín
(požární asistence )
2. 4. 2017 - požár travního porostu v Břestě u nádraží
8. 7. 2017 - požár stohu slámy v k. ú. Pravčice
14. 7. 2017 - plošný požár strniště + vazače slámy v k. ú. Pravčice
29. 10. 2017 - technická pomoc u č. 275
Bohumil Jiříček

Veterán klub
Letos jsme sezónu netradičně začali již
v březnu školením řidičů ve spolupráci s obecním úřadem. Občany Břestu
obeznámil instruktor pan Darebníček
z Autoškoly v Holešově o problematice
silničního provozu. Pro velký zájem plánujeme tuto akci i na příští rok.
Po řádném proškolení, jsme si troufli na
dalekou cestu do Křtin, která byla naší
první vyjížďkou a jako každý rok jsme se
jí zúčastnili všichni.
Někteří z nás se následující týden vydali
do Habrovan na výstavu veteránů.
Dále jsme jeli do Němčic nad Hanou, do
Holešova na výstavu veteránů a do Luhačovic, kde nás cestou zpátky překvapilo nepříznivé počasí, které jsme jako
správní motorkáři ustáli.
Naší každoroční radostí je již tradičně
výstava historickým strojů, při příležitostí břestských hodů. Letos jsme uspořádali již 7. ročník Výstavy historických
strojů za velké účasti (87 registrovaných
účastníků), pro které jsme si připravili
nové soutěže, které měli možnost si vyzkoušet i ostatní návštěvníci výstavy.
Každoroční nabídka vynikajících jídel při

Výstavě historických strojů, od našeho
skvělého gastronoma Petra Hladila, byla
využita i při následující obecní akci „Spanilá jízda po krásách břestských humen“.
Další naše účast byla na 1. ročníku Moto
burzy na kroměřížské Florii.
Prvním rokem jsme byli pozváni, abychom vystavili naše stroje při příležitosti

Svatováclavských hodů v Hulíně, kde
nás překvapil velký zájem místních občanů o naše vystavené stroje.
Tím jsme naši sezónu ve zdraví ukončili
a již teď se nemůžeme dočkat našich
krásných nostalgických vyjížděk v roce
2018.
Veterán klub Břest

V Němčicích nad Hanou

9

Ze života obce

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI
Společnosti EKO-KOM k třídění odpadu v Břestě poslala následující dopis:

Stejná firma nám dlouhodobě zapůjčila
další sadu kontejnerů na tříděný odpad,
na stanoviště u zbrojnice přibyl kontejner na plechovky, za obecním úřadem
stojí nový kontejner na elektroodpad, do
nového červeného kontejneru u č. 169
lze dávat starý papír. Do všech domů byly
pořízeny plastové tašky na třídění odpa-
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ké budoucnosti ceny za odvoz popelnic
výrazně porostou. Při ukládání zeleného
odpadu do kontejneru na obecní základně je nutné třídit zvlášť trávu a drobné
odřezky živých plotů, květin a materiálu,
který shnije. Zvlášť musíme ukládat větší ořezy stromů a větve, Biopas Kroměříž
nám za tento netříděný bioodpad fakturuje až třikrát vyšší cenu. Při podzimním
sběru se ve velkokapacitních kontejnerech opět objevilo železo, pneumatiky,
ořezy stromů, bioodpad a další. Tento
materiál patří jinde!
Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne!
Navrátil Jaromír

du už v domácnosti, které jsou připraveny k bezplatnému odběru v kanceláři
OÚ. Cílem těchto kroků je snížit množství
netříděného odpadu a připravit se na rok
2024, kdy vejde v platnost zákaz ukládání
odpadu na skládkách. Zákon počítá s tříděním veškerého odpadu nebo likvidace
ve spalovnách. Dá se očekávat, že v blíz-

Turnaj ve stolním tenisu

PŘIPRAVUJEME…

První ročník pingpongového turnaje amatérů se odehrál v polovině července za
účasti 20 hráčů v kulturním domě. Hlavním pořadatelem byl zástupce společnosti ZFP Stanislav Beňo, pod jehož hlavičkou bylo sportovní klání organizováno. Pohár za 1. místo a sud piva si odnesl vítěz Michal Zavadil, na druhém místě
se umístil Libor Bláha ze Skaštic a na třetím Stanislav Remeš.

Firma Výdoz Kvasice pro nás vypracovala
pasport komunikací, který byl po úpravách
schválen odborem dopravy MěÚ Kroměříž,
v nejbližší době proběhne výměna a doplnění dopravních značek; Před dokončením
je grafický návrh velkoplošné popisné mapy
pro turisty a návštěvníky obce, bude umístěna před obecním úřadem; Stolní 14 denní
kalendář „Břest 2018“ s fotografiemi obce je
možno zakoupit v kanceláři OÚ a v obchodě
u Darebníčků; Křest nového CD „ Písničky
zpívám“ s koncertem v místním kulturním
domě připravuje dechová hudba Hanačka
na pátek 17. listopadu, hostem bude Josef
Zíma; Dalších 10 ks vánočních dekorů od firmy Blachere-Illumination ze Zlína osvítí o adventu obec; Vánoční koncert D-Music je naplánován v kostele na 17. prosince v 17 hodin;
1. kolo prezidentských voleb se uskuteční
v termínu 13. ledna 2018; 7. Obecní ples
proběhne v pátek 19. ledna 2018
Rodiče nově narozených břestských dětí,
do 30. listopadu potvrďte svou účast na
vítání občánků, které proběhne 9. prosince 2017 v zasedací síni OÚ;
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Cestovatelské okénko

Vzhůru k výšinám v pohoří Pamír, aneb zdolaný vrchol
Pik Lenina (7134 m. n. m.)
Na konci roku 2016 jsem dostal tip na Michala Klesla, který organizuje vysokohorskou expedici na Pik Lenina (Leninův štít).
Po výměně několika e-mailů a přihlášení se do expedice začala
fáze domlouvání, vyřizování a nákupů, jak bývá u podobných
expedic zvykem. Pik Lenina (7134 m.n.m.) je druhý nejvyšší vrchol pohoří Pamír. Nachází se ve střední části Zaalajského hřebene na kyrgyzsko-tádžické hranici a je jeho hlavním
vrcholem. Výstup na něj patří mezi ty «jednodušší», co se týče
zdolávání sedmitisícovek! Rozhodně se však o této hoře nedá
mluvit jako o trekkingovém vrcholu. Výstup je velice náročný
právě svou nadmořskou výškou a s tím spojeným překonáním
velkého převýšení, a také možnými nepříznivými vlivy počasí,
což se také potvrdilo.
Sraz účastníků expedice byl v Praze na Letišti Václava Havla
22. července 2017 v 07:40 hod. ráno - s následným přesunem
Praha-Istanbul-Biškek. Přílet do Biškeku (hl. město Kyrgyzstánu) máme druhý den v 05:40 hod. Odtud ještě přelet do Oše
- největšího města jižního Kyrgyzstánu. Zde transfer na ubytování, dokoupení potravin atd. Dopoledne příštího dne přejíždíme z Oše směrem k čínským hranicím do BC (Base Campu)
= Ačik Taš (3700 m.n.m.). Odtud už jen po svých až na vrchol.
Výstup probíhá po klasické trase se třemi výškovými tábory
(C1 4400 m.n.m., C2 5300, C3 6100 m.n.m.). Vzdálenost ze základního tábora (BC) do tábora C1 (převýšení 700 m.) je asi
14 km. Zde nám s vynáškou materiálu pomáhají koně. Výstup
do tábora C2, dlouhý 7 km, vede už jen většinou po ledovci
a dává pořádně zabrat! Hyperventilaci pociťujeme každým krokem. I když provádíme aklimatizační výstupy, řadu členů expedice klátí zdravotní problémy, jako bolesti hlavy, střevní potíže
apod. Tím je naše expedice rozeseta ve
všech táborech. Spojení je realizováno
pomocí krátkovlnných vysílaček. Většinu trasy do C2 postupujeme vzájemně
navázaní - vzhledem k velkým trhlinám
na ledovci. V C2 zanecháváme vybavení
pro jištění na ledovci, výše se již pohybujeme výlučně na sněhu či suti. V této
výšce, jak cesta pro vodu z ledovce, tak
na WC pekelně vyčerpává. Po výstupu do
tábora C3 stavíme, respektive zakopáváme, stan, kde si odkládáme věci a sestupujeme zpět do C2. Tři členové si za svůj
cíl expedice zvolili vrchol Pik Razdělnaja
(6200 m.n.m.), který zdolávají a následně
sestupují za námi do tábora.

nás probouzí budík. Místo vody kostka ledu v „petce“ ve stanu výstižně dokládá, jaká je zima. Snažíme se rychle ze sněhu uvařit čaj, sbalit se a s „čelovkami „ vyrazit na vrchol. Ubíjející vrcholový hřeben dlouhý 6 km se zdá být nekonečný!
Nejprve sestupujeme na výšku 6050 m.n.m., potom už jen
stoupáme. O pár hodin později - v 11:20 hod. 2. srpna - přichází onen nádherný okamžik - zdolávám vrchol Pik Lenina
= 7134 m.n.m.! Setkávám se zde se dvěma - zřejmě - Rusy,
jimž se mnou rozložený znak obce Břest pod bustou Lenina
poněkud nepozdává. Na vysvětlování ale nebyl čas, protože
přichází změna počasí a cesta dolů před námi... Mlha nás mate
a větr se sněhem zahlazuje stopy výstupu, takže začínáme
místy i bloudit. Do C3 jsme však nakonec dorazili všichni v pořádku a další den za obdobného počasí pokračovali v sestupu
do C2, respektive C1.
Vrcholu Pik Lenina z dvacetičlenné expedice dosáhlo devět
členů. Od příjezdu do základního tábora (BC) až na vrchol Pik
Lenina a zpět (i díky vcelku dobrému počasí při výstupu) jsme
potřebovali 10 dnů, což bylo v plánu i z hlediska zásob potravin. Bez předešlé aklimatizace to je dobrý výkon. Další dny po
sestupu jsme již strávili v Oši a jeho okolí. Celá asijská expedice
byl krásný, nejen sportovní, zážitek, kdy si člověk v drsné horské přírodě hrábne až na samotné dno a stálo to zato!
O podrobnější informace a zajímavosti z hlediska vybavení,
techniky výstupu, oblečení + foto a video projekce nezapomenutelných zážitků se s Vámi rád podělím na připravované
podzimní besedě.
Miroslav Hrabal

Další den už nocujeme v táboře C3,
i když o nocování v této výšce, silném větru a zimě se nedá ani mluvit. I tak jsme
ale nakonec usnuli, protože v 02:00 hod.
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Ze života obce

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Český červený kříž

Poděkování
V souvislosti s další etapou rekonstrukce hřbitovní zdi
plánovanou na jaro příštího roku, chci touto formou poděkovat za významnou finanční částku, kterou na opravu
darovali manželé Marie a Zdeněk Richtrovi z Brna. Po finančním daru na opravu hřbitovní kaple přede dvěma lety
opět přispěli na obnovu díla svého otce a tchána JUDr. Josefa Lochmana, který svým nákladem hřbitovní zeď a kapli
v roce 1935 vybudoval.
Navrátil Jaromír

Z výboru místní organizace červeného kříže nám přišel dopis
tohoto znění:
Paní Mgr. Věra Zemánková se 9. 5. 2017 zúčastnila slavnostního setkání v Senátu ČR, při této příležitosti převzala
ocenění „Za dlouhodobou práci“ v ČČK. Toto ocenění převzala i paní Stanislava Hrabalová v roce 2011.
Tímto jim oběma děkujeme za příkladnou ochotu, obětavost a práci v ČČK i při ostatních různých akcích.
Ke gratulaci se připojuje i vedení obce a přeje jim hodně zdraví
a elánu do dalších let.

Rada obce schválila na svém říjnovém jednání finanční dar ve
výši 50 000,- Kč na zakoupení elektrického polohovacího lůžka
pro oddělení dialýzy kroměřížské nemocnice, na samotném
lůžku bude informace o dárci, který zařízení financoval;

Naši jubilanti
V minulém období se dožili významného životního
výročí naši spoluobčané:
Vlastimil Zavadil č. 275
Macíková Emilie č. 68
Chytil Josef
č. 34
Marie Štěrbová č. 33
Šálek Miloš
č. 29
Šálek František č. 272
Hodně zdraví a osobní spokojenosti přeje Obec Břest

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 20. - 21. 10. 2017
Z CELKOVÉHO POČTU 756 OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ SE VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY V OKRSKU BŘEST ZÚČASTNILO
500 VOLIČŮ, KTEŘÍ VHODILI DO URNY 491 PLATNÝCH HLASŮ.

11.-12. ROZUMNÍ

5 HLASŮ

13. REALISTÉ

3 HLASY

14.-16. ŘÁD NÁRODA

1 HLAS

POŘADÍ PODLE POČTU HLASŮ

14.-16. ODA

1 HLAS

14.-16. SPORTOVCI

1 HLAS

1. ANO 2011

155 HLASŮ

2. KDU-ČSL

85 HLASŮ

3. SPD

60 HLASŮ

4. ODS

59 HLASŮ

5. KSČM

32 HLASŮ

6.-7. PIRÁTI

26 HLASŮ

6.-7. ČSSD

26 HLASŮ

8. TOP O9

13 HLASŮ

9. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11 HLASŮ

10. STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ

8 HLASŮ

11.-12. STRANA ZELENÝCH

5 HLASŮ
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Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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