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Stalo se…
Na podzim loňského roku dostala cesta
od hřiště do Žalkovic nový povrch, po
jednání se zástupci Policie ČR, odboru dopravy Měú KM, Ředitelství silnic
Zlínského kraje a obou dotčených obcí,
bylo na obecním úřadě v Žalkovicích
dohodnuto omezení kamionové dopravy po této komunikaci; firma Elspomont doplnila reproduktory rozhlasu
na sloupech v Dornavách a okolo zbrojnice; v ordinaci MUDr. Křiváčkové a sestry na Domově byla vyměněna podlahová krytina; dechová hudba Hanačka
představila 17. listopadu svým fanouškům nové CD, na koncertě v zaplněném
kulturním domě byl hlavním hostem
zpěvák Josef Zíma; v zasedací síni OÚ
jednali před vánočními svátky občané
s vedením obce a pověřeným pracovníkem z MěÚ Kroměříž o novém územním plánu, v současné době dokládají
žádosti o změnu; kolaudací nového
povrchu komunikace byla 19. prosince
dokončena infrastruktura Balkán; do
kasiček Tříkrálové sbírky vybrali koledníci celkem 42 915,- Kč; druhého kola
prezidentských voleb se u nás zúčastnilo 557 občanů, tj. více jak 73 % oprávně-

ných voličů, volby dopadly nerozhodně
278:278 hlasů, jeden hlas byl neplatný,
reportáž z volební remízy v Břestě se
objevila ve zprávách na TV Barrandov;
Rada obce schválila cenovou nabídku
na instalaci zabezpečovacího zařízení
do knihovny, počítáme, že další volby by
proběhly v této bezbariérové budově;
technik Eonu prohlédl místa možného
zkratování vedení veřejného osvětlení
se vzdušným vedením nízkého napětí,
které je příčinou zhasnutí VO při silném
větru ve spodní části obce, na několika místech budou instalovány rozpěry
mezi dráty; soukromá auditorka ing.
Lakomá provedla v posledním lednovém týdnu kontrolu hospodaření příspěvkových organizací obce –Základní
školy, Mateřské školy a Zařízení školního
stravování, prověrka nenalezla závažná
pochybení v účetnictví žádné z organizací; tématem letošního vodění medvěda byli migranti, večerní pochovávání
basy se vydařilo, hojně navštívený byl
i nedělní dětský karneval v režii základní školy; pracovníci stavební firmy
P. Pospíšil vyměnili začátkem února další vadné obrubníky podél cest vedou-

cích obcí; členové Veterán klubu zorganizovali na hasičské zbrojnici druhý
ročník školení řidičů, po jeho ukončení
se dlouho debatovalo nejen nad pravidly silničního provozu; tradiční jarní zabíjačka proběhla za studeného počasí,
ve stánku byly k ochutnání všechny řeznické speciality; poslední připomínky
podali členové Rady obce k projektové
dokumentaci pro územní a stavební povolení budov na obecní základně; k celosvětové akci „Den Země“ se 24. března symbolicky připojila i obec Břest, od
20:30-21:30 hodin byla vypnuta část
veřejného osvětlení; čáp Eman přiletěl na hnízdo ve školce v sobotu 24. 3.;
Rada obce schválila návrh trasy cyklostezky včetně situace variant v katastru
Skaštic a příčných řezů od projektanta
ing. Resla;
firma Galileo ve spolupráci s webmasterem obce Tomášem Bradou nám vypracovala nové tzv. responzivní webové
stránky, aktuality je nyní možné sledovat
ve vyšší kvalitě i na chytrých telefonech;

Začátkem března nastoupili zaměstnanci Provingu Hulín na další etapu rekonstrukce hřbitova
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Výpis z 20. zasedání ZO
Břest ze dne 11. 12. 2017
1/20 ZO/2017
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení
návrhové komise Nesvadba R., Bazika R.
a ověřovatele zápisu – Mgr. Lenku Chytilovou, Bučka Jaroslava
ZO schvaluje program jednání zasedání
ZO.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO
2/20 ZO/201
ZO schvaluje rozpočtového opatření č.
11/2017, které je nedílnou součástí
zápisu.
3/20 ZO/2017
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok
2018, který je nedílnou součástí zápisu.
4/ZO 20/2017
ZO stanovuje svým neuvolněným členům
za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
Místostarosta 9.878,- Kč, člen rady 1.553,Kč, předseda finančního a kontrolního
výboru 1.287,- Kč, člen finančního a kontrolního výboru 943,- Kč, člen zastupitelstva
bez dalších funkcí 311,- Kč. Odměna bude
poskytována od 1. ledna 2018. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí
neuvolněných členů ZO se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí
člena RO, předsedy nebo člena výboru ZO
a člena komise RO.
5/20 ZO/2017
ZO schvaluje „Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizace (PFOVAK) Kraváky
a Nádražní a zavazuje se v následujících
letech k tvorbě rezervy v rozpočtu obce .
6/20 ZO/2017
ZO schvaluje SOD mezi obcí Břest a Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se sídlem tř. Tomáše Bati 5146, 760 01
Zlín zastoupená RNDr. Otakarem Prudilem, ředitelem.
Předmětem díla je zpracování projektové žádosti, poradenství k žádosti o dotaci
na projekt s pracovním názvem „Oprava
chodníků úsek hasičská zbrojnice – č. p.
211 a úsek k RD č. p. 147“
7/20 ZO/2017
ZO schvaluje žádost ředitele ZŠ
o prodloužení výjimky z počtu žáků na
školní rok 2017/2018 a s tím spojenou povinnost zřizovatele uhradit zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem.

Obecní úřad informuje
8/20 ZO/2017
ZO schvaluje odkup p.č. 1130/2 v k.ú. Břest
o výměře 21 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž.
9/20 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 547-73/2016 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 Bučka Vlastimila bytem 768 23 Břest
278 za kupní cenu ve výši 626,- Kč za 1 m2, tj.
za celkovou kupní cenu 400.640,- 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.

Výpis z 21. zasedání ZO
Břest ze dne 5. 3. 2018

8/21 ZO/2018
ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Břest za rok 2017,
jejíž zřizovatelem je Obec, v celkové výši Kč
17.015,93 a jeho přerozdělení takto:
do rezervního fondu převést Kč 3.403,93
a do fondu odměn Kč 13.612,-.
9/ 21 ZO/2018
ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Břest za rok 2017,
jejíž zřizovatelem je Obec, v celkové výši Kč
59.789,96 a jeho přerozdělení takto:
do rezervního fondu převést Kč 32.389,96
a do fondu odměn Kč 27.400,-.
10/21 ZO/2018
ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠS Břest za rok 2017,
jejíž zřizovatelem je Obec, v celkové výši Kč
25.520,68 a jeho přerozdělení takto:
do rezervního fondu převést Kč 5.120,68
a do fondu odměn Kč 20.400,-.
11/21 ZO/2018
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení
veřejné zakázky akce „Protierozní dendrobariéra Břest“ firmu Paměť krajiny, s.r.o.,
Divadelní 603/3, Brno-město, 602 00 Brno
za Kč 2.185.461,-.
12/21 ZO/2018
ZO vzalo na vědomí informace ing.
Frühbauera k žádostem občanů o změnu
ÚP obce.
13/21 ZO/2018
ZO vzalo na vědomí zprávu finančního
výboru.
14/21 ZO/2018
ZO schvaluje finanční příspěvek ZŠ Břest
ve výši Kč 190.297,- Kč na obnovu výukových PC sestav do jednotlivých tříd a učeben ZŠ.
15/21 ZO/2018
ZO bere na vědomí žádost občanů - Hajdíka Ant., Kutěje Jaromíra, Salajky Milana,
Kubely Ant., Hlobila Luďka a Dostála Zbyňka o odprodej obecních pozemků za jejich
zahradami.
ZO postupuje žádost k projednání do RO.
Koudelníčková Anna

1/21 ZO/2018
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení
návrhové komise Navrátil I., Jiřiček Bohumil a ověřovatele zápisu – ing. Gabrhelík
Martin a Pospíšil Pavel. ZO schvaluje po
doplnění jednání zasedání ZO.
2/21 ZO/2018
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO
3/21 ZO/2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2018, které je nedílnou součástí zápisu.
4/21 ZO/2018
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci dechová hudba Hanačka Břest ve
výši Kč 60.000,-.
5/21 ZO/2018
ZO schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci
SDH Břest ve výši Kč 73.000,-.
6/21 ZO/2018
ZO schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci Římskokatolická farnost
Břest ve výši Kč 105.000,-.
7/21 ZO/2018
ZO schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci
Sportovní klub Břest ve výši
Během sběru železného šrotu odstranili hasiči i plechový
Kč 85.850,-.
přístřešek ze zahrady za hřbitovem
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Připravujeme…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nebezpečný odpad se bude sbírat v sobotu 28. dubna u obecní základny
Slet čarodějnic a stavění májky pořádají členky červeného kříže spolu s hasiči 28. dubna na Rajčudě
Hasičská soutěž mužů okrsku Hulín proběhne v úterý 1. května odpoledne na Rajčudě
Vzpomínkový průvod k osvobození obce se koná v pátek 4. května
Pěší poutníci do Křtin vyjdou od hasičské zbrojnice ve čtvrtek 10. května ráno, v Lulči se k nim přidají další v pátek odpoledne
25. 5. proběhne od 17 hodin v místní knihovně beseda se spisovatelkou Klárou Janečkovou spojená se křtem její nové knihy
Letecko-modelářský klub zve zájemce na otevírání nebe a modelářskou burzu na letiště 26. května
Dětské hasičské závody a kácení májky jsou plánované na sobotu 2. června
Honební společenstvo připravuje na Rajčudě v sobotu 23. 6. „Červnovou noc“
Soutěžní týmy budou vařit guláš na zahradě H-klubu v sobotu 7. července
Letecký den na modelářské letišti bude 18. srpna
Od 2. 5. - 30. 6. se budou v úřední dny vybírat poplatky za odpad a poplatky ze psů na rok 2018, jsou ve stejné výši jako v minulém roce
Zákon o ochraně osobních údajů GDPR vejde v platnost 25. května 2018
Další ročník ZFP turnaje amatérů ve stolním tenisu se koná 21. července
Letošní hody proběhnou ve dnech 28. - 29. července
Ku 100. výročí založení Československa připravujeme na podzim zasazení nové lípy Svobody s kulturním programem
Zájemci si budou moci zasadit a „adoptovat“ vlastní strom při podzimním výsadbě dalších stovek dřevin podél polních cest,
termín bude upřesněn

Rajčuda
Ministerstvo životního prostředí vypisuje dotační výzvy na
podporu účelného hospodaření s vodními zdroji. Voda je
surovina, bez níž není život, a proto je přístup k ní a ochrana všech jejích zdrojů velmi důležitá. Vláda vydala opatření,
jak nakládat se srážkovými vodami ze střech a zpevněných
ploch, které bývaly běžně odváděny do kanalizace. U nových
staveb jsou zachycovány ve vsakovacích jímkách a menších
retenčních nádržích pro potřebu vlastníka parcely a užívány
jako technická voda. V krajině se plánuje vybudování suchých
poldrů, nových přehrad a dalších záchytných vodních ploch,
které pojmou náhlé příděly bleskových dešťových srážek.
Pro doplnění zázemí sportovně společenského areálu na Rajčudě byla konzultována možnost rozšíření stávajícího rybníčka z těchto dotací. Projektant ing. Horký prověřoval podmínky
čerpání financí z OPŽP, ve vyhlášených výzvách jsou však podporovány převážně rybníky napájené z vodních toků. Na podzim loňského roku se z vážných zdravotních důvodů omluvil
z vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.
Při jednání se zástupci firmy Skanska se objevila možnost jak
zajištění potřebné dokumentace, tak odvoz vykopané zeminy na stavby firmy. Rada obce schválila cenové nabídky na

Kulturní dům
Vlastníkem kulturního domu a přilehlých parcel je od
1. 1. 2018 Obec Břest. Během února prohlédl objekt
projektant, který navrhne postup prací na obnově nemovitosti. Byly přepsány energie a podepsána pojistná
smlouva se společností Kooperativa, provedeny revize
plynu, hydrantů a hasicích přístrojů a částečné vymalování interiéru.

V návrhu projektanta je změna vnitřních dispozic stávajícího bytu
a nevyužívané sousední místnosti na dva menší byty a možnou garsonku.

geodetické zaměření budoucí vodní plochy a geologické
zkoušky podloží, které bude odtěženo. V areálu tak vznikne
větší rybník pro zimní i letní využití. Po letošních hodech bude
v I. etapě odstraněna dřevěná stavba a postavena podle dokumentace ing. Anny Pospíšilové budova nová. Na práce je již
vydané demoliční i stavební povolení, součástí je vybudování
WC, skladových prostor pro sportoviště, bufetu, kamerového
systému, vodovodu a kanalizace. V další etapě nás čeká zastřešení lavic a vybudování altánu pro muzikanty. Srážková voda
ze všech střech bude svedena porubím do rybníka.
Navrátil Jaromír
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Vegetační úpravy - „Protierozní dendrobariery Břest“
Od začátku dubna probíhají vegetační
úpravy v k.ú. Břest, dle zpracovaného
projektu společnosti Paměť krajiny, s.r.o.
z Brna. Obci byla až na druhou žádost
přiznána dotace z ministerstva životního prostředí ve výši téměř 2 mil. Kč. Cílem navrhovaných vegetačních úprav je
výsadba liniových stromořadí ovocných
a polních dřevin doplněné keřovými
segmenty, které budou formovat jakési „protierozní dendrobariéry“. Vzniknou tak interakční krajinné prvky, které
rozčlení velké plochy zemědělsky obhospodařované půdy a budou plnit funkce
dřevinné vegetace v krajině – protierozní, vodohospodářskou, půdoochrannou, zvyšování potravních a úkrytových
možností zvěře, ptactva apod. Absence
těchto drobných krajinných enkláv zeleně může mít v intenzivně využívané
krajině nedozírné následky, které jsou
ovšem patrné až po několika dekádách
hospodaření. Při výsadbě je nutno re-

Jen dva dny vydržela hruška zasazená u nádraží, v jedné z určených lokalit nové výsadby stromů a keřů na obecních polních cestách. Byla
přejeta traktorem. Nová zeleň, která by mohla
změnit stereotypní, erozí a suchem ohroženou
krajinu, být v budoucnu zdrojem potravy a krytem pro zvěř, to bude mít u nás velmi těžké.

Ekologické okénko
V měsíci dubnu se v naší obci pravidelně
přistavují kontejnery na jarní úklid našich
domovů a naší obce. Tyto kontejnery jsou
především určeny na velkoobjemový odpad, kterého se nejsme schopni zbavit
běžným způsobem přes popelnici popř.
nádoby na tříděný odpad. Ale co se vlastně myslí tím VELKOOBJEMOVÝ odpad?
V první řadě se jedná o starý nepoužitelný

spektovat stávající nájezdy na pole pro
mechanizaci. Pro samotnou výsadbu
byl zpracován podrobný osazovací plán,
kde jsou upřesněny veškeré parametry

výsadby. Celková plocha stanovišť, které
budou podpořeny, je 4,865 ha. (728 ks
stromu + 1750 ks keřů). Celková délka
realizovaných stromořadí je cca 6 365 m.

SPECIFIKACE A POČTY STROMŮ A KEŘŮ
Český název
stromů

Latinský
název

Počty
ks

Český název
keřů

Latinský
název

Počty
ks

Hruška obecná

Pyrus communis

86

Trnka obecná

Prunus spiniosa

550

Švestka domácí

Prunus
domestica

198

Růže šípková

Rosa cania

290

Hrušeň polnička

Pyrus pyraster

129

Ptačí zob obecný

Ligustrum
vulgare

600

Javor babyka

Acer compestere

140

Kalina obecná

Viburnum
opulus

310

Lípa srdčitá

Tilia cordata

110

Bříza bělokorá

Betula pendula

65

CELKEM STROMŮ

728

CELKEM KEŘŮ

1750

V rámci katastru bylo identifikováno celkem 12 lokalit vhodných pro výsadbu
(viz. Situační mapa).
Jana Kouřilová

nábytek a podobné vybavení domácnosti. Tento nábytek je velmi vhodné rozebrat
na jednotlivé díly a desky. Jde především
o značnou úsporu místa v kontejneru. Pokud do něj totiž někdo odloží starou skříň,
která je vcelku, zabere značnou část místa,
ale uvnitř je nevyplněný prostor.
Dalším odpadem, který je možné do těchto kontejnerů ukládat jsou staré koberce,
lina a jiné podlahové krytiny. Popřípadě
různé zbytky igelitových plachet, zahradních bazénů a plastových skluzavek.
Co do kontejnerů rozhodně nepatří je
odpad, pro který jsou určené barevné nádoby na tříděný odpad. Takže pokud máte
doma velké lepenkové krabice a nejsou
znečištěné je pro ně nejvhodnější kontejner na papír a nebo je odevzdat při sběru
papíru ve škole. Stejně tak pokud máte

doma zbytky železných konstrukcí je lepší
je odevzdat hasičům při jarním sběru starého železa.
Dalším nevhodným odpadem do těchto
kontejnerů je biologický odpad z našich
zahrad. Pro tento odpad jsou určeny kontejnery na obecní základně. Tento odpad
se odváží do kompostárny, kde bude mít
mnohem lepší využití a vrátí se zpět do
přírody než, když je uložen na skládce.
Proto mysleme i při jarním úklidu na možnost třídit odpad. Opravdu to má cenu.
Odpad, který je vytříděný má další využití.
Ovšem pokud dojde k znečištění popř.,
promíchání různých druhů odpadů, tak
jsou ve většině případech znehodnoceny
a jsou nevhodné k dalšímu využití a končí
na skládce. Skládkování odpadu je ta nejhorší varianta jeho likvidace.
David Uhlíř
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Byla zima mezi námi, ale už je za horami
HU,HU,HU, JARO UŽ JE TU.
Zima se opravdu pomalu vzdává své vlády a my vzpomínáme,
jaké zážitky dětem přinesla. Na sněhovou nadílku byla skoupá,
ale přesto jsme si pár zasněžených dnů užili k bobování, stavbám sněhuláků a hrátkám na sněhu.

Po karnevalu jsme na závěr masopustního průvodu pochovali
basu a začali se připravovat na příchod jara. Na první jarní den,
za zpěvu písní u rybníka, byla spálena Morena a pozvali jsme
rodiče na společné jarní tvoření. I interiér MŠ se začal oblékat
do jarního šatu a začaly přípravy na Velikonoce a očekávaný
návrat našich kamarádů z Afriky- čápů Emana a Matyldy. Děti
se již nemohou dočkat až usednou na komín a začnou vesele
klapotat.
Jitka Ženčáková

Vzhledem k tomu, že Školní vzdělávací program je zaměřen
na život na Hané, v rámci „černých hodinek“ jsme si u stolu vyprávěli pohádky i příběhy ze života našich předků. Děti se seznámily s prací kováře, zedníka, ševce, švadleny…, naučily se
o nich také písně, básně a tanečky. Toto téma bylo ukončeno
karnevalem s rázem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.

Zimní akce v Základní škole
O vánoční besídce a jarmarku už jsme v našem zpravodaji
několikrát psali, ale zmínit se musím, protože výkony našich
žáků pod vedením učitelů jsou skutečně obdivuhodné. To, jak
se děti zapojí a fungují svědčí o dobrém klimatu v naší škole.
V úterý 23.1.2018 se celý druhý stupeň vydal na besedu o Marii
Terezii do Knihovny v Hulíně. Zpáteční cesta byla trošku neobvyklá, ale asi nejlépe kopírovala tereziánskou dobu a to pěšky!
Následně pak naše škola obdržela od přednášející děkovný
mail, ve kterém byli vysoce ohodnoceni naši žáci za své vzorné chování. Díky ukázněnosti dětí se také beseda z plánované hodiny a půl protáhla přes dvě hodiny. Na přelomu ledna
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a února pak sedmá třída s několika osmáky a šesťáky odjížděla
do Jeseníků do Karlova pod Pradědem na lyžařský výcvik. Tam
se i z nelyžařů stali milovníci zimních sportů! V únoru se konal
tradiční Karneval. Využilo se vytopení sálu v Kulturním domě
po ostatkové zábavě a neděle patřila reji menších masek. Dětí
bylo dostatek a zábavy ještě víc! A před jarními prázdninami se
celá škola vydala na bruslení na zimní stadion do Kroměříže.
Velcí pomáhali malým a možná někdy i naopak. O všech akcích, které škola pořádá se můžete sami informovat na vývěsce
Obecního úřadu, kam škola vyvěšuje měsíční plány svých akcí!
Lenka Chytilová
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Ocenění Pavla Hapala
Odchovanec břestského fotbalu a donedávna trenér slovenské „Jednadvacítky“
Pavel Hapal byl spolu s Jánem Kozákem,
hlavním koučem slovenské reprezentace zvolen nejlepším fotbalovým trenérem Slovenska za rok 2017. Začátkem
letošního března přijal nabídku vedení
fotbalové Sparty Praha a stal se jejím
hlavním trenérem.
Pavlovi přejeme, ať se mu v nové funkci daří, naši fanoušci ho rádi podpoří při
dalších utkáních nejvyšší fotbalové soutěže.
Jaromír Navrátil

Dlouho před tím, než náš rodák usedl na horké křeslo trenéra Sparty, se rozhodla parta fandů
z Břestu a okolí uspořádat výlet na derby Sparta-Slavia. Utkání nakonec skončilo remízou 3:3.
A že to byl vydařený výjezd se vším všudy, dokládá foto momentka a hojná účast fanoušků obou
táborů. A že byl Břest v takřka zimním odpoledni opravdu vidět, je patrné i z třináctimetrového
transparentu, kterým naši fandové nového trenéra Sparty na dálku pozdravili.

Rozlosování SK BŘEST - jaro 2017/2018
MUŽI - okres soutěž; Ml. Přípravka Žalkovice/Břest
den

datum

kolo

odj.

čas

25. 03. 2018

14

Břest : Rymice

01. 04. 2018

15

Tučapy : Břest

NE

08. 04. 2018

16

Břest : Rusava

SO

14. 04. 2018

přípr.

NE

15 .04. 2018

17

NE

22. 04. 2018

přípr.

NE

22. 04. 2018

18

NE

29. 04. 2018

přípr.

NE

29. 04. 2018

19

ÚT

01. 05. 2018

přípr.

ÚT

01. 05. 2018

13

NE

06. 05. 2018

přípr.

Žalkovice/Břest : Koryčany Břest

10:00

NE

06. 05. 2018

20

Břest : Hlinsko p. Hostýnem

16:30

SO
NE

15:30

SO
NE

13:45

15:30

SO
15:30

Morkovice : Žalkovice/Břest
Martinice : Břest

10:00
13:30

15:00

Žalkovice/Břest : Morkovice Břest

10:00

Břest : Zahnašovice

16:00

Zborovice: Žalkovice/Břest

10:00

Ludslavice : Břest

14:45

Žalkovice/Břest : Zborovice Břest
Rajnochovice : Břest

16:30
10:00

14:30

16:30

ÚT

08. 05. 2018

přípr.

Koryčany : Žalkovice/Břest

16:30

NE

13. 05. 2018

přípr.

Zdounky : Žalkovice/Břest

10:00

NE

13 .05. 2018

21

NE

20. 05. 2018

NE

20. 05. 2018

SO
NE

Žeranovice : Břest

14:45

16:30

Žalkovice/Břest : Holešov A Břest

10:00

22

Břest : Míškovice

16:30

26. 05. 2018

23

Pravčice : Břest

27. 05. 2018

přípr.

03. 06. 2018

15:00

16:30

Bezměrov : Žalkovice/Břest

16:30

24

Břest : Roštění

16:30

10. 06. 2018

25

Prusinovice : Břest

17. 06. 2018

26

Břest : Rajnochovice

SO
NE
SO
NE

13:45

15:00

SO
NE

16:30

* Možnost změn a úprav termínů. Aktuální informace na webu sk-brest.cz nebo ve vývěsce u OÚ.
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Mladší přípravka zve k jarní části fotbalové sezóny
S příchodem jara nám začíná v obci fotbalová sezóna nejen
mužů, ale také dětí. Mladší přípravka z Břestu a Žalkovic má za
sebou zimní přípravu v hale, turnaj i přátelská utkání. Při každém zápase je vidět, jak se děti zlepšují a že je fotbal opravdu
baví. Jejich úspěchy, snaha a radost rodičů je pro nás trenéry

Hasiči
První naší akcí je tradiční vodění medvědů. Letos bylo 10. února a za masky nám šlo 20 dětí !! Všechny nelze vyjmenovat, ale
všem patří dík za zachování a pokračování tradic na vesnici.
A již se chystáme na příští rok….
Branný závod v Trávníku konaný 3. března byl letos poznamenán
velkou nepřízní počasí a nemocností závodníků. Nakonec jsme
složili dvě starší družstva po třech závodnících. Družstvo Ilona
Lipnerová, Mira Bureš a Richard Bazika skončilo nakonec na pěkném šestém místě. Ani druhé družstvo Nela Kučerová, Nela Pospíšilová a Emma Navrátilová se nám neztratilo, ale nemocní byli po
závodech všichni. Jako každoročně připravujeme několikadenní
soustředění v přírodě, bližší informace přinesou děti během měsíce dubna.
Bohumil Jiříček

Šampiónka
Zpráva z tisku…
„Judisté do 10 let z celé Moravy se v polovině ledna sjeli do Uherského Hradiště, aby si to mezi sebou rozdali na šampionátu Moravy mláďat. Trenéři oddílu juda SK Spartak Hulín vybrali na tento
turnaj sedm judistů. Na konci turnaje se šest závodníků startujících za Hulín mohlo radovat z medaile. Zlato získala Laura Baziková a Terezie Franeková. Na bronzový stupínek vystoupili Václav
Skopalík, Jakub Brázda, Tereza Přikrylová a Nela Buková“.
Lauro, gratulujeme!
Navrátil Jaromír
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odměna za čas a úsilí, které jim věnujeme. První zápas na domácím hřišti jsme odehráli v neděli 22. dubna. Tímto vás srdečně zveme na naše zápasy a věříme, že se k nám přidají další
malí fotbalisti a fotbalistky.
Mirek Koudelníček, Lenka Topičová
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Poděkování Anně Nevyjelové
Ve středu 21. března proběhla v naší knihovně malá slavnost.
Ředitelka Knihovny Kroměřížska PhDr. Šárka Kašpárková a vedoucí úseku Mgr. Ivana Drobníková přijely poděkovat za více
než třicetiletou práci břestské knihovnici paní Anně Nevyjelové. Novou knihovnicí je od konce loňského roku paní Alena
Filová. Od vedení obce obdržela paní Nevyjelová kytici a malý
dárek za léta strávená mezi knihami. Do dalších let jí přejeme
hodně zdraví a osobní spokojenosti. Při přátelském posezení
jsme vzpomínali na historii a stěhování knihovny mezi budovami v obci.
Knihovna po II. světové válce měnila poměrně často své místo.
Od kulturního domu do zasedací síně tehdejšího MNV, pak na
č. 131 vedle bývalé moštárny, zpět na kulturní dům, knihy se
půjčovaly i na bývalé pekárně č. 19 a od roku 1990 do roku
2004 u Nevyjelů na č. 220. Po rekonstrukci č. 62 byla přestěhována na současné místo.
Navrátil Jaromír

Vítání občánků
Dne 9. 12. 2017 jsme u vánočního stromečku přivítali nové
občánky
Filip Dočkálek
Jonáš Uváčik
Matěj Zavadil
Berenika Doleželová
Viktorie Volčíková
Viola Volčíková
Anežka Horná
Ondřej Kutý
Adriana Juračková
Jakub Švíček
Přejeme všem malým občánkům zdraví a jejich rodičům ze
svých ratolestí jen samé radosti.
A.K.

Ocenění města Havířova
Začátkem března dostal z rukou starostky Jany Feberové plk.
Ján Ihnatík cenu osobnostem města Havířova. Na slavnostním setkání sál povstal a několik minut tleskal. Podle sdělení
starostky měl nejvyšší ocenění za významný přínos městu dostat už dávno, dočkal se až letos. Rodák z Podkarpatské Rusi
se ve svých 18 letech dostal do sibiřského gulagu a po dvou
letech věznění vstoupil do nově se formujících jednotek československého vojska v Sovětském svazu. Prošel všemi boji na
východní frontě, na Slovensku a stal se jedním z osvoboditelů
Břestu. Jak sám uvedl pro deník MF Dnes, který o předání ocenění a životě plukovníka Ihnatíka informoval čtenáře, „bojovali
jsme za to, abychom mohli žít v klidu a aby zmizela nenávist“.
Plukovník Ján Ihnatík, tak jako každoročně, dostal pozvání na
vzpomínkový průvod k 73. výročí osvobození Břestu, který se
letos koná v pátek 4. května od 17:00 hodin.
Navrátil Jaromír
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Jak málo stačí - Srí Lanka dnes
Jsme Alex a Markéta, studentky 2. ročníku na Univerzitě Palackého a zároveň
na CARITAS-Vyšší odborné škole sociální
Olomouc. Snažily jsme se naučit co nejvíce potřebných vědomostí, jak efektivně pomáhat lidem v obtížné životní situaci, sbalily věci do krosny a 18. února
2018 jsme odletěly do Kolomba-hlavního města Srí Lanky.
A co tam budeme dělat?
Po dobu tří měsíců budeme působit
v organizaci Sevalanka Foundation, která se snaží o rozvoj komunit postižených
občanskou válkou a častými přírodními
katastrofami. Během našeho pobytu se
budeme snažit o učení. Učení místních
tomu, co známe my. A učení se od místních tomu, co zase znají oni. Až donedávna jsme například neměly ani tušení, jak rozvinutá komunitní práce na Srí
Lance je…
Co je cílem našeho projektu?
Naším cílem je pomoci matkám s dětmi.
Děti bychom rády podpořily nákupem
školních pomůcek. Víte, jak málo stačí?
20 dolarů, v přepočtu 428 Kč. Za těchto
428 Kč můžeme jednomu dítěti zajistit vzdělání a tím pádem lepší vyhlídky
do budoucnosti. A jak málo stačí pro
podporu matek těchto dětí? Aby mohla jedna žena nastartovat samostatně
výdělečnou činnost, která jí zajistí věci
pro nás samozřejmé, stačí 50 dolarů,
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v přepočtu 1071 Kč. Tato částka pomůže
ženě uživit rodinu například nákupem
drůbeže či semínek a zemědělských potřeb. Část z vybraných peněz pomůže
pokrýt náklady spojené s naší praxí, ty
jsou ale mnohem vyšší. Náš projekt Jak
málo stačí podpořilo několik břestských
občanů, v kostele se ve sbírce vybralo
22 tisíc korun, obec přispěla částkou
3 000 Kč a drobnými dárky. Děkujeme
vám za vaše příspěvky, každý z nich má
pro nás obrovskou cenu. Odměny vám
předáme po našem návratu v květnu.
Na některé aktivity našeho projektu se
musí ještě vyřizovat papírování, ale už
jsme podpořily jednu třídu žáků ve venkovské oblasti. Asi 25 žáků potřebuje doučování z matematiky, pokud nezvládnou matematiku, nemohou pokračovat
v dalším studiu. Všechny ostatní předměty mají zvládnuté. Většina z těchto
dětí chodí do školy tři a více kilometrů
pěšky, případně si mezi sourozenci půjčují kolo. Vláda zajišťuje každému studentovi uniformu a bezplatné studium,
některé školy spolupracují s různými
organizacemi, které dětem poskytují ve
škole i jídlo. Většina rodičů neměla možnost chodit do školy a studovat. Nyní se
živí zemědělstvím. Mnoho žáků chodí
do školy bez snídaně, protože je na Srí
Lance období sucha a jejich domácímu
zemědělství se teď nedaří. Část z vybraných peněz jsme použily na zaplacení
doučování matematiky, aby mohly po-

kračovat v dalším studiu. Na tři měsíce to
stálo pro celou třídu 3 900 Kč. Konkrétně
bude z těchto peněz pokryta výplata
jednoho učitele matematiky. Závěrečné
zkoušky mají v prosinci, takže po třech
měsících musí sehnat další financování.
Největší část financí využijeme na pomoc vdovám, které potřebují podporu
při nastartování samostatné výdělečné
činnosti. Pokud by nám i potom zbyly
nějaké peníze, zkusily bychom doučování žáků opět podpořit. Ve třídě jsme
rozdaly propisky a tužky s logem obce
Břest a děti byly moc vděčné. Než si je
vzaly, nám vždy podaly ruku a srdečně
děkovaly.
Všem z vás, kteří podporujete náš
projekt, bychom přály vidět tu radost,
kterou jsme s nimi zažily. Věřte, že
tomu pocitu se nic nevyrovná. Děkujeme vám všem, bez vás by to nešlo.
Vanakkam, neboli tamilsky ahoj!
Markéta Navrátilová
a Alexandra Mžigodová
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Srí Lanka je ostrovní stát v jihovýchodní
Asii, nacházející se v blízkosti poloostrova Přední Indie, na ostrově Cejlon, což
byl také do roku 1972 oficiální název
státu. Od Indie je ostrov oddělen Palkovou úžinou, na východě se nachází
Bengálský záliv, na jihu Indický oceán.
Největším městem je Kolombo. Země je
ohrožována tropickými cyklóny a tornády. V prosinci roku 2004 zasáhla ostrov tsunami způsobená zemětřesením
v Indickém oceánu. Spolu s poslední etapou občanské války se ocitlo mnoho lidí
v tísnivé životní situaci, na kterou zareagovala i Česká republika. Mezi občany
ČR bylo vybráno přes 360 milionů korun,
na místě pracovaly i humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA či Lékaři bez
hranic. Na tuto pomoc navázaly další
rozvojové aktivity, díky kterým má ČR
dle ministerstva zahraničních věcí v oblasti velmi dobré jméno.
(zdroj Wikipedie)

9. dubna 2018: Předchozí dny jsme strávily v dívčím sirotčinci, který
vedou řádové sestry už od dob občanské války. Finančně ho podporují lidé, kteří emigrovali do zahraničí právě kvůli válce. Je tam 22
děvčat ve věku od 8-16 let. Většině z nich umřeli ve válce rodiče a od
té doby žijí tady v sirotčinci. Holkám jsem rozdala nálepky Břestu,
byly za ně strašně šťastné a ptaly se, jak to v Břestě vypadá, takže
jsem jim ukázala i fotky. Většina z nich si samolepky dala do Bible,
nebo nalepila do pokojů.

Ve škole
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Vánoční betlém
Myšlenka pořídit vánoční betlém nás napadla již na podzim
roku 2016, ale bohužel už zbývalo málo času k uskutečnění
nápadu. Proto jsme už v jarních měsících oslovili výtvarnici
paní Veru Stojaníkovou, zda by nám postavy do betlému nevytvořila. Samotný betlém vyrobil místní stolař pan Zdeněk
Hrabal. Slavnostní rozsvícení vánočního betlému proběhlo
v pátek 8. prosince před kostelem sv. Jakuba. Novému betlému požehnal P. Jiří Putala a o kulturní program se postarali
žáci ZUŠ D-Music. I přes nepřízeň počasí jsme se sešli v hojném
počtu, poslouchali koledy a ochutnali něco dobrého na zahřátí. Doufáme, že se u betlému budeme scházet každým rokem
a užívat si krásnou předvánoční atmosféru.
Lenka Chytilová

7. Obecní ples
V pátek 19. 1. 2018 se v naší obci konal již posedmé Obecní
ples. S přípravami se začíná obvykle už v únoru předešlého
roku, protože je občas velmi nesnadné zajistit kvalitní hudbu a promyslet, jaké vystoupení by mohlo náš ples okořenit.
V letošním roce nastala nová situace, protože ples se konal už
v Kulturním domě, který je od ledna 2018 v majetku Obce. Pro
mnohé zůstává také stále otázka termínu, kterým je pravidelně pátek. Vysvětlení je prosté. Veškeré zabezpečení a příprava
a výzdoba je na členech zastupitelstva – svážíme stoly a židle
z Obecního úřadu, Domova i Hasičárny, totéž se následně děje
při úklidu, který je hned druhý den v sobotu. To je den, kdy ostatní hosté už mají čas na odpočinek, proto je ples v pátek, aby i ti,
co uklízí, mohli zregenerovat síly na další pracovní týden. Ples
byl opět velmi vydařený, předtančení zajistil TK Gradace Kroměříž. Na parketu našeho Kulturního domu tančil nejlepší pár
z kategorie dospělých, pohybující se na špičce tanečního sportu. Dalším překvapením byla i světelná show, což bylo něco
zcela nového a módní přehlídka s ukázkami společenských

a svatebních šatů dotvořila plesovou náladu. Květinová výzdoba opět originální, tombola plná cen a sál našlapaný spokojenými hosty, kteří, zcela jistě, přijdou za rok do Břestu zase!
Děkujeme všem za přízeň a podporu, 8. Obecní ples se koná
v pátek 1. února 2019!
Lenka Chytilová

Sportovní odpoledne
Již třetím rokem proběhlo v sobotu 10. března sportovní odpoledne pro děti a rodiče ve Sportovní hale za školou. Z nářaďovny bylo na plochu rozestavěno sportovní náčiní a děti
spolu s rodiči, si na nich vyzkoušely své dovednosti. Kotoul,
skok, hod i šplh předváděly děti, rodiče i prarodiče. Sobotní
odpoledne rychle uběhlo a děti byly odměněny malým občerstvením a dětskou diskotékou spojenou s hrami.
Lenka Chytilová
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Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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