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Předvánoční zamyšlení
Rok 2012 uběhl jako voda, vánoce a silvestr jsou přede dveřmi. Ze všech stran se
usmívají symboly nejkrásnějších svátků,
výzdoba se třpytí, zní příjemná hudba.
Jsme citlivější na vjemy a podněty, ostražitost je oslabena, obchody plné nejroztodivnějšího zboží, ochotní prodavači a neuvěřitelně výhodné půjčky a slevy na cokoliv.
Teď je ten pravý čas, vyměnit svůj dobrý
přístroj za ještě lepší, chytřejší, sofistikovanější, tenký LCD za ještě tenčí LED, xtou
generaci za nějakou vyšší, neuvěřitelné
funkce za neskutečné ceny. Pro reklamní
kouzelníky, kteří nás už dlouho před Du-

šičkami začali masírovat, se v této hektické
době stáváme snadným cílem. Pomáhají
jim v tom ,,odborníci“, kteří docela vážně tvrdí, že za poklesem hospodářského
růstu, vysokým počtem nezaměstnaných,
malým odbytem, nízkými mzdami a dalšími problémy společnosti stojí nezodpovědný občan. Nerozumně šetří, a tak
brzdí plánovaný vývoj. ,,Lide, zapomeň na
všechny aféry a utrácej, jinak se situace nezlepší. Jestli na to nemáš, tak si půjč, teď se
to vyplatí, půjčíme ti i na splácení půjčky“!
Buďme proto opatrní na rady takových
specialistů a spoléhejme na vlastní rozum.

Je pravda, že letošní rok byl složitý, ani
v příštím roce nás nečeká žádná procházka. Na poslední stránce tohoto zpravodaje
je reportáž z rumunského Banátu, který
navštívili naši mladí spoluobčané. Věřím,
že po jeho přečtení budeme vidět náš svět
v lepším světle. Zároveň chci touto cestou
všem spoluobčanům poděkovat za práci,
kterou jsme v letošním roce zvládli. Během vánočních svátků si najděte čas na své
blízké, na své záliby a prožijte je svátečně.
Přeji Vám jménem zastupitelstva i jménem
svým hodně sil a plno elánu do nového
roku 2013.  Navrátil Jaromír, starosta obce

Co se přihodilo v uplynulém půlroce
-v polovině června byly dokončeny opravy komunikace přes obec, cesta dostala
nový živičný koberec
-v polovině července objevili pracovníci
VaKu v rámci ,,pravidelného“ čištění kanalizace v nové cestě tři zapomenuté kanálové
šachty, rozbili povrch cesty u č. 127, 129,
a 52 a osadili je litinovými poklopy
-z důvodu havarijního stavu byla začátkem července pokácena nejmohutnější lípa
rostoucí u kostela. Další lípa vedle sochy Sv.
Jana Nepomuckého byla ze stejného důvodu odstraněna během období vegetačního
klidu. Zbylé pařezy vyfrézovala odborná
firma a na jejich místě budou vysazeny stromy nové
-letitá lípa polámaná vichřicí za humny
č. 34 byla odborně ošetřena, rovněž tak dvě
lípy za č. 16
- od 17. července je otevřena nová prodejna Jednoty, obchody u Kosatíků a Na
Jánské ukončily provoz.
- v letošním roce pracovalo v rámci tzv.

Veřejné služby v obci celkem pět pracovníků přidělených a financovaných Úřadem
práce, dva brigádníci, tři pracovníci pak na
VPP
-během prázdnin byly v MŠ opraveny
podlahy v šatnách, chodbě a v nové třídě
v I. patře , která byla vymalována
- ke konci září bylo zjištěno, že chybí dvě
kovové sedací soupravy na Rajčudě. Policie
vyšetřovala tuto ztrátu jako odcizení, škoda byla vyčíslena na téměř 16 tisíc korun.
V neznámém nenechavci se zřejmě hnulo
svědomí a lavice v polovině října vrátil zpět.
- na stanoviště sběrných nádob u obecního úřadu přibyl nový žlutý kontejner na
objemnější plastový odpad
- byla opravena rozbitá světla v uličce
u tělocvičny
-v ulici Nádražní byly prodány čtyři parcely na výstavbu RD. Je zhotoven vodovodní řad, kanalizace, NN a cesta. Do kolaudace na jaře příštího roku chybí chodník,
veřejné osvětlení a připojení plynu

Výsledky voleb do zastupitelstva ZK
za okrsek Břest

Ze 767 oprávněných voličů využilo
možnost volit 305 občanů, kteří do urny
vhodili 294 platných hlasů.

Někteří voliči využili možnosti volit do
přenosné volební urny.
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Počet hlasů jednotlivých volebních uskupení:
62 - shodně KDU-ČSL a ČSSD
48 - KSČM
29 - Starostové a TOP-09
28 - ODS
18 - Strana svobodných občanů
12 - Moravané
8 - shodně Nezávislí a SPOZ
5 - shodně Strana zelených a Česká
pirátská strana
4 - DSSS
3 - Lékaři a odborníci za ozdravení
kraje
1 - shodně Zvuk 2012 a HOZK

- na náklady VaKu byla rekonstruována
část vodovodního řadu v ulici k nádraží
a opravena cesta k vodárně
- k domu č. 254 byla vybudována úplně
nová komunikace; k domu č. 140 byl opraven povrch cesty výfrezky
- obec přistoupila k účasti na burze energií, což by mělo přinést úspory až 300 tisíc
Kč ročně
- drobná kriminalita a vandalismus na
hřbitově pokračuje
- pravidelný sběr nebezpečného odpadu
proběhl za obecním úřadem 22. září 2012
- do šesti velkoobjemových kontejnerů
mohli 20. 10. 2012 občané uklidit svůj podzimní nepořádek
- ŘSD našlo peníze i na opravu cesty od
nádraží do Němčic
- v kostele bylo instalováno zabezpečovací zařízení proti nevítaným návštěvníkům
- ve sportovní hale byly čalouníkem nově
potaženy všechny židle a zhotoveny 4 velké
stoly

Plánované akce
v nejbližší době
23.12.2012 – od 17:30 do 18:00 budou skauti před kostelem rozdávat
Betlémské světlo
6.1.2013 - Tříkrálová sbírka
18.1.2013 – Obecní ples – až do
konce roku můžete získat volné vstupenky v bowlingovém turnaji.
Bližší informace u správce Sportcentra.
9.2.2013 – vodění medvěda a pochovávání basy
10.2.2013 – dětský karneval
30.4.2013 – slet čarodějnic
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Informace občanům

Usnesení z 10. zasedání ZO konaného dne 20. 6. 2012

1)- ZO bere na vědomí, že v souladu
s ustanovením§ 55 odst. 2 písm. b) zákona
č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí zanikl dnem 21.5.2012 mandát člena
Zastupitelstva obce Břest p. Radku Jandovi
z důvodu jeho úmrtí
2)- ZO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 56 odst.1 zákona č.
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí, nastupuje za člena Zastupitelstva obce
Břest 4. náhradník z kandidátní listiny Volba pro Břest v pořadí podle § 45 odst. 5 výše
citovaného zákona Richard Dostál, a to
dnem 22.5.2012
3)- ZO souhlasí se jmenováním Bc. Lenky Chytilové do funkce předsedy finančního výboru
4)- ZO souhlasí se jmenováním ing. Gabrhelíka Martina do funkce člena finančního výboru za odměnu Kč 570,- měsíčně
5)- ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO od posledního zasedání ZO
6)- ZO souhlasí s návrhem II. úpravy roz-

počtu obce na rok 2012, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení
7)- ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011 bez výhrad
8)- ZO schvaluje rozpočtový výhled obce
na rok 2012-2014
9)- ZO schvaluje záměr odprodeje obecních pozemků p.č. 169/1, p.č. 169/3, p.č.
169/6
10)- ZO Břest souhlasí se zařazením území obce Břest do územní působnosti MAS-Partnerství Moštěnka. ZO bylo seznámeno s integrovanou strategií rozvoje ,,My
a svět“ a se Strategickým plánem Leader
,,Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ pro
období 2008-2013. ZO zmocňuje starostu
Jaromíra Navrátila se zastupováním obce
Břest v MAS-Partnerství Moštěnka, o.s.
11)- ZO souhlasí se zrušením Obecně
závazné vyhlášky č. 10/2012, kterou se sta-

novily podmínky užívání rybníku ,,Losky“
a ochrana životního prostředí v jeho okolí. Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce
č.2/1997dle Programu poskytování státních
půjček na opravu bytového fondu určeného pro obce postižené záplavami v upraveném znění na základě usnesení vlády č.505
z 5.8.1998 a Vyhlášku obce Břest č. 1/2005
o symbolech obce a jejich užívání.

Stavební úřad Hulín informuje
Byla schválena velká novela současného
stavebního zákona č. 183/2006 Sb, s účinností od 1. ledna roku 2013. S velkou novelou stavebního zákona dojde i ke změně
prováděcích vyhlášek a v neposlední řadě
i změna zákona č. 634/2004Sb., o správních
poplatcích. Více informací o velké novele
stavebního zákona včetně jejího úplného
znění lze dohledat na stánkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR www.mmr.cz
a u kteréhokoliv stavebního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání ZO konaného dne 24. 9. 2012

1)- ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO od posledního zasedání ZO
2)- ZO schvaluje návrh III. úpravy
rozpočtu obce na rok 2012, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
3)- ZO schvaluje v souladu s ust. § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej nově vzniklého pozemku
p.č. 169/6 orná půda o výměře 783
m², vzniklého na základě GP č. 47915/2011 ze dne 29.12.2011 z původního pozemku p.č. 169/1 o výměře 6004
m², který je zapsaný na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Břest do vlastnictví paní
Jolany Platošové, nar.15.7.1968, bytem
Hulín, Včelín 1211 za kupní cenu ve
výši 425,- Kč za 1 m², tj. za celkovou
kupní cenu 332 775,- Kč a dále za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
ZO 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 30
dnů od schválení zastupitelstvem.
4)- ZO schvaluje v souladu s ust. § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej nově vzniklých pozemků
p.č. 169/1 orná půda o výměře 802 m²
a p.č. 169/3 orná půda o výměře 785
m², vzniklých na základě GP č. 47915/2001 ze dne 29.12.2011 z původní-

ho 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 obchodní společnosti HANÁ
STAV s.r.o. se sídlem Kroměříž, Hulínská 1812/16, IČ: 25547135, zastoupené
Vladislavem Hilšerem, jednatelem za
kupní cenu ve výši 425,- Kč za m², tj.
za celkovou kupní cenu 674 475,- Kč
a dále za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. ZO 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 30 dnů od schválení zastupitelstvem.
5)- ZO schvaluje záměr odprodeje
obecního pozemku p.č. 169/4 v k.ú.
Břest o výměře 784 m².
6)- ZO revokuje bod č. 6 Usnesení z 6.
Zasedání ZO konaného dne 3.10.2007
o odprodeji obecního majetku manželům Jaroslavovi a Janě Kondiczovým,
bytem Břest 281
7)- ZO schvaluje záměr odprodeje obecního majetku p.č. 981/4 v k.ú.
Břest o výměře 29 m² v k.ú. Břest, který
vznikl na základě GP č. 485-113/2012
8)- ZO pověřuje RO nejpozději do
10.10.2012 rozhodnout na základě
nabídek projekčních firem, které provedou kompletní dokumentaci-DÚR,

DSP, IČ a prováděcí dokumentaci v lokalitě Balkán.
9)- ZO schvaluje odkup p.č.19/1 a st.
p.č. 61/1 včetně stavby na pozemku st.
p.č. 61/1 v k.ú. Břest zemědělská stavba
bez čísla popisného a čísla evidenčního
za maximální cenu Kč 400 tisíc dosavadnímu vlastníku a schvaluje úhradu
všech poplatků při odkupu pozemku
p.č. 19/1 a st. p.č. 61/1 včetně zemědělské stavby bez č.p. a č.e. na pozemku
st.p.č. 61/1 včetně odvodu daně z převodu nemovitosti, zaměření parcely,
zhotovení kupní smlouvy, vkladu do
katastru a znaleckého posudku
10)- ZO schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce za jednorázovou
úplatu 2 400 Kč,11)- ZO schvaluje prodloužení platnosti smlouvy o pronájmu pozemku
p.č. 1052 v k.ú. Břest s firmou Contur
agency s.r.o., Praha 1 o umístění reklamy za částku 10 000 Kč,- ročně.
12)- ZO pověřuje RO podpisem
smlouvy s firmou Zemstav o opravě
místních komunikací.
13)- ZO prodlužuje mandát dosavadním zástupcům obce ve Školské radě
Bc. Lence Chytilové a Josefu Látalovi
na dobu 3 let.
14)- ZO schvaluje předložený plán
činnosti kontrolního výboru.
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Informace občanům

zpravodaj obce Břest

Co nás čeká, co plánujeme
- práce na opravách chodníků. Po otevření prodejny Jednoty se jeví jako nejaktuálnější chodník od pekárny směrem
dolů, jak dlouhý úsek si budeme moci
dovolit, ukáže zůstatek z letošního roku,
ostatní nejproblémovější místa chceme
alespoň předláždit
- čeká nás rekonstrukce veřejného
osvětlení a rozhlasu, sloupy mají svá nejlepší léta dávno za sebou, v současnosti
zpracovává projektant technickou dokumentaci na páteřní trasu VO
- na parcelách bývalého č.p. 69, které jsme letos zakoupili jako svou obecní
základnu a technický dvůr pro občany,
probíhají úklidové práce, nejdůležitějším
úkolem je pozemek zabezpečit a oplotit
ze všech stran tak, aby nám v centru obce
nedělal ostudu. Dlouhou dobu se uvažovalo pro tyto účely s parcelami na č.p.10
jehož vlastníkem je stát, z finančních důvodů (poslední cena byla 940 tisíc Kč)
bylo od tohoto záměru upuštěno.

TGM
Od 10. srpna letošního roku je podstavec u školy prázdný. Busta T. G. Masaryka, která byla na tomto místě v roce
1997 slavnostně odhalena, se stala kořistí
neznámých nenechavců. Podle rozbitého
schodu u paty podstavce bronzové poprsí
pravděpodobně shodili dolů a naložili do
auta. Způsob demontáže svědčí o tom, že
pachatelé nebyli žádní znalci umění. Ve
stejné době byly odcizeny busty ze stejného materiálu i v Říkovicích a Holešově.
Zveřejněné fotografie, s žádostí o spolupráci při pátrání, byly několikrát odvysílány i v celostátních televizích, naposledy
v ČT 1, v pořadu ,,Na stopě“. Sběrny barevných kovů v okolí nic nehlásí, pachatel
je zatím neznámý.

Busty TGM z roku 1931(vlevo)
a 1997(vpravo).
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- údržba zeleně je další velká položka
v rozpočtu, chceme provést ošetření nejen v centru, ale i na ostatních stromech
patřící k obci. Mohutné lípy u kříže na
Němčice, za čerpací stanicí k Hulínu,
naproti hřbitova i za humny odbornou
údržbu potřebují, aby tady mohly ještě
léta být. Sakury postupně odcházejí, mají
životnost za sebou, zvažujeme, co dál,
čím je nahradíme. Díky patří všem, kteří
se staráte o trávníky a živé ploty ve svém
okolí, bez vás bychom to nezvládli, bylo
by to velmi těžké.
- v plánu je výstavba fotovoltaické elektrárny na dvorní části střechy ZŠ, kterou
vybuduje na své náklady provozovatel
- rozběhly se projektové práce na dokumentaci pro výstavbu inženýrských sítí
na Balkáně, tady je největším otazníkem
výtlačný řád AC-300 firmy VAK Kroměříž a jeho případné přeložení
-z rozpočtu byla uvolněna částka na vyčištění zatrubněné části Stonáče a moni-

toring nepovolených přípojek kanalizace
do tohoto toku
- střecha na přístavbě mateřské školy
potřebuje novou krytinu
- u školy stojí zatím prázdný, poškozený podstavec po odcizené bustě TGM!
- máme rozpočty na opravy obou souběžných cest za humny, ceny se pohybují
od 0,5mil. Kč výše, v letošním roce byly
zalepeny jen největší výtluky
- život ve sportovním areálu na Rajčudě
se úspěšně rozbíhá, chybí však zázemí –
WC odpovídající hygienickým normám
a tekoucí pitná voda.
- v sále hasičské zbrojnice budou hasiči
v nejbližších dnech malovat a provádět
rekonstrukci osvětlení
- kromě nákladů na provoz základní a mateřské školy, Domova, hasičské
zbrojnice, sportovní haly, knihovny a dalších provozních výdajů nutných pro chod
obce, zbývá uhradit ještě 2,3 mil. Kč za
výstavbu inženýrských sítí Nádražní

Hřbitov
Na našem hřbitově se letos odvedl kus
práce. Oprava vstupní brány je konečně
hotova, byly odstraněny největší nerovnosti na chodnících, naši pracovníci vykáceli další suchý strom u branky, vysázeli
prostory po bývalých hrobech u hlavního
vchodu a na dalších místech hřbitova a za
pomoci techniky uklidili parcelu vedle
márnice. Kříž datovaný rokem 1860, stojící
uprostřed chodníku, byl svěřen do rukou
restaurátora, sochaře Josefa Petra z Tlumačova. Pískovcová patka držící vlastní
kříž, kterou korodující kovový čep roztrhl,
byla už v roce 1973 stažena svařeným kovovým krunýřem. Podobným postupem
byla v minulosti opravena i vrcholová část
kříže. Nyní byly kameníkem vyrobeny
oba kusy nové a na ukotvení byl použit
nerezový materiál. Celý kříž byl zbaven
povrchového znečištění, byl ošetřen biosanačním nátěrem, obnoveno písmo, ošetřeny a nakonzervovány byly i plastiky na
těle podstavce. Nakonec restaurátor použil
hydrofobní ochranu proti dešťové vodě.
Novotou zářící dominantu hřbitova znovu
požehnal P. Jiří Putala při dušičkové pobožnosti v neděli 4. listopadu. Celá oprava
stála více než 90 tisíc korun, z toho třetina
je uhrazena dotací z POV. Hřbitov navštěvuje hodně cizích občanů a je naší vizitkou
stejně jako upravené centrum nebo opravené fasády na obecních budovách, proto
se bude s pracemi pokračovat.

Oprava kříže.

Ze života spolků

zpravodaj obce Břest

Plážový volejbal na Rajčudě
V letošním roce si získal tento sport
své příznivce zejména u mládeže. Kdo
chodíval hlavně v době letních prázdnin
v podvečerních hodinách přes Rajčudu,
tak určitě zaregistroval, že se volejbal
hrál téměř každý den. Ke zvýšené oblibě tohoto letního sportu určitě přispělo
i konání druhého ročníku turnaje v plážovém volejbalu smíšených čtveřic, který v červenci pořádal SK Břest. Zápasy
to byly velmi akční, emotivní a finále se
odehrálo za mohutného povzbuzování
všech zúčastněných. Ze 12 přihlášených
družstev se na 1.místě v napínavém
a těsném souboji umístila rodina Dohnalova ze Žalkovic, na 2.místě se umístilo místní družstvo ve složení Daniela
a Hana Hrabalovy, Jakub Arm a Jiří Zatloukal.
Díky příznivému ohlasu na tuto akci
byl v srpnu pořádán turnaj, tentokrát
smíšených dvojic, kde si v konkurenci
10 přihlášených párů nejlépe vedla K.
Koutná a D.Vybíral ze Žalkovic. Hráči
obou turnajů odehráli velmi pěkné zápasy s vyrovnanými výsledky a velkým
osobním nasazením.

V písku Rajčudy se zoceluje tělo i duch.
Doufejme, že si plážový volejbal
v Břestě udrží své příznivce, získá další

hráče a hrací plocha na Rajčudě bude
hojně využívaná.

Fotbalové zápolení
Poslední červencovou sobotu se konal
fotbalový turnaj O putovní pohár obce
Břest za účasti tří družstev. Pohár za
první místo si odvezlo družstvo z Bařic,

Mladé družstvo starých pánů.

na 2. místě se umístili pořadatelé a třetí
skončili hráči z Pravčic.
SK Břest uspořádal 8. září první ročník
turnaje starých pánů – Memoriál Josefa

Hapala. Zvítězilo mužstvo z Chropyně,
druhé místo získali naši staří pánové, třetí
místo obsadil Beňov a na čtvrtém skončili
fotbalisté z Vlkoše.

...chytí či nechytí.
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Činnost mladých hasičů Břest na podzim roku 2012
Dne 8.září jsme za krásného počasí
zajeli naším veteránem Oplem k sousedům do Kostelce na branný závod
družstev. V jednom družstvu závodili
vždy tři závodníci, my jsme složili čtyři družstva. V mladší kategorii naše
družstva obsadila druhé a čtvrté místo.
Bezva úspěch. Ve starší kategorii byla
naše družstva na čtvrtém a jedenáctém
místě.
Hned za týden 15.září jela dvě naše
starší družstva do Morkovic. Ve velmi
kvalitní soutěži, kde bylo 27 družstev,
byli naši na druhém a desátém místě.
Opět nás porazily jen domácí Morkovice. Družstvo Veronika Škrabalová, Patrik Janovský a Jenda Látal bylo však vynikající a mělo pouhý jeden trestný bod
za celou soutěž.
Branný závod ve Zborovicích pořádají už léta hasiči dohromady s myslivci.
Naše družstvo bývá tradičně na čtvrtém
místě. Tradici jsme dodrželi a opět byli
čtvrtí. Mladší družstvo bylo sedmé, ale

Naši závodníci na oslavách 115. let SDH Žalkovice.
výsledky byly tak vyrovnané, že jsme pomýšleli i na vyšší příčky.
Na okresní kolo hry Plamen do Šelešovic vyrazila 13.října z Břestu dvě druž-

stva po pěti závodnících. V konkurenci
32 družstev z celého okresu jsme vyválčili osmé a dvacáté místo. Zradila nás
střelba ze vzduchovky a topografie.  B.J.

Hodový víkend

Sobotní rybářské závody byly pouze pro děti.

Nedělní hodový výlet obohatila výstava veteránů ze širokého okolí.

Tradiční dožínky Zlínského kraje
Ani letos se Hanáci z Břestu nezapomněli zúčastnit srpnových Krajských dožínek v Kroměříži.
Každoročně se do Kroměříže sjedou
krojovaní z celé naší republiky, ale i zahraniční hosté v krojích. Naše krojovaná
skupina patřila i letos k těm nejkrásnějším a pro naši republiku k těm typičtějším. Letos byla účast vskutku mezinárodní, protože v průvodu nechyběl krojovaný
soubor Číny a Slovinska. Pravda, kroje
naprosto odlišné. Myslíme si, že by byla
škoda nezúčastnit se a nepodpořit tak
třeba české zemědělce, když dorazí až
z Asie. Tak za rok se opět těšíme.
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Kroměříž prozářila pestrá paleta barev.
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Pirátský dětský den
Poslední prázdninovou sobotu měli na
Rajčudě sraz malí i velcí piráti. Přivítalo
je počasí podobné tomu, jaké někdy na
moři bývá, drobný déšť a vítr, který vál do
plachet. Po nezbytném rozcvičení na trampolíně či skákacím hradu děti začaly plnit
úkoly potřebné k získání PIRÁTSKÉHO
PRŮKAZU. Na prvním stanovišti si procvičily rovnováhu a koordinaci pohybu
potřebnou pro pohyb na lodi, dále se zaměřily na přesnou trefu do žraločí tlamy.
Vodničtí manželé poradili ty správné návnady pro lovení ryb k nakrmení posádky,
pirátští manželé je seznámili s mincemi,
které mohou naleznout při hledání pokladu. Na dalším stanovišti je zkušení piráti
naučili orientaci ve vodních mapách, jiní
odborníci s nimi zopakovali správné umístění předmětu na daný cíl a tím simulovali
přistání lodi. Nesměl chybět trénink slalomu kolem nebezpečných útesů a rovněž
bylo nutné získat i kutilské základy pro
opravy na lodi. Pro případ ztroskotání si
malí piráti zkusili shodit pár kokosů ze
stromu a na posledním stanovišti si potvrdili, jak dobrou mají paměť a znalosti. Po

Pirátský souboj.
splnění všech úkolů si děti vyzvedly pirátské průkazy a sladkosti, které jim věnovali
místní sponzoři. Ale to ještě nebylo vše,
pod vedením akční pirátky měli všichni
námořníci možnost zjistit , jak jsou na tom
s fyzičkou a obratností při řadě zábavných
her a soutěží, u kterých se dobře bavili. Po
celé odpoledne zajišťovaly zdravotní dozor
místní členky ČČK. Po náročných výko-

nech bylo potřeba doplnit energii u táboráku, kde si děti opekly špekáčky pod dohledem starosty hasičů. Velké poděkování
si zaslouží všichni rodiče a přátelé dětí,
kteří se aktivně zúčastnili akce Pirátský
dětský den na jednotlivých stanovištích
a všichni malí i velcí, kteří zapojili svou
fantazii a přišli ve velmi pěkných pirátských kostýmech.

Farnost Svatého Jakuba
V minulém čísle jsme Vás zvali na pouť
na Hostýn konanou ke 100. výročí od korunovace sochy P. Marie. Zde je několik
postřehů.
Jakkoli se to zdá nemožné, vyrazil nás
plný autobus poutníků. Ale ne ledajakých,
většina z nás si vezla s sebou hanácký kroj.
Kromě poutníků od nás jeli s námi i farníci
ze Žalkovic, Kyselovic, Skaštic a Chropyně.
Na Hostýně nás vítalo krásné počasí.
I přes počáteční obavy, že zde bude velká
tlačenice, jsme v poklidu došli až do poutního domu, kde byla šatna. Jak se pozdě-

ji ukázalo, řadu lidí zřejmě odradilo časté
varování v mediích o očekávaném náporu
poutníků a raději na Hostýn nedorazili.
Mše byla sloužena venku, na louce vlevo
od chrámu. My krojování jsme stáli čestný
špalír vedoucí středem zástupu věřících.
Pouť to byla velice krásná, vyšlo nádherné počasí a především jsme mohli navázat
na odkaz našich předků, kteří zde před sto
lety putovali také.
Druhou příležitostí, kdy jsme mohli obléct v naší farnosti kroje, bylo poděkování
za úrodu konané 16. září. V této slavnostní

atmosféře se konalo již po šesté. I přesto,
že bylo letošní jaro i léto velmi suché, donesli farníci mnoho plodů ze svých zahrad
a polí. Na to se dá říci jediné - Pán Bůh zaplať!
Také se blíží doba vánoční. Využijme této
doby k odpočinku jak pro tělo, tak i pro
ducha. Vždyť jej máme všichni jistě po celý
rok velmi málo, tak kdy jindy si najít na něj
čas, než teď. Tímto Vás také zveme, pokud
budete mít zájem zakončit Štědrý den radostným zpěvem písně Narodil se Kristus
Pán, na večerní mši začínající ve 21:00.

Hanácká družina s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
7

Školská zařízení

zpravodaj obce Břest

Podzim v naší škole
Po slavnostním zahájení letošního školního roku proběhlo již tradičně sportovní
zápolení na Rajčudě v různých, mnohdy
i velmi neobvyklých disciplínách.

Jablíčkový den.
K podzimu patří i bezesporu pouštění draků. A proto jsme se jednoho krásného říjnového odpoledne sešli, žáci, učitelé a rodiče,
abychom dostali své papírové draky co nejvýše k oblakům. S pomoci příjemného vánku se to nakonec všem podařilo. Účastníci
drakiády dostali sladkou odměnu, opekli si
špekáček a společně si zazpívali s kytarovým
doprovodem pana ředitele. Bylo to vskutku
příjemně prožité odpoledne!
Letošní školní novinkou byl v říjnu
„Jablíčkový týden“. Ve třídách si děti plni-

ly jablíčkové úkoly z matematiky, jazyka
českého, malovaly a tvořily s jablíčky. Rodiče a přátelé školy donesli do školy různé
jablečné pochoutky. Porota je ochutnala
a ohodnotila. Bylo velmi těžké vybrat ty
nejlepší, proto diplom
dostali všichni zúčastnění. Všem rodičům
tímto moc děkujeme!
Ukončením tématu
byl „Rok ježka“ pro 1.
- 3. třídu v ornitologické stanici v Přerově.
Zde si děti prohlédly
nejen živé ježky, ale
dozvěděly se i mnoho zajímavostí o jeho
životě, například i to,
jak vznikla mylná spojitost mezi jablíčkem
a ježkem.
V říjnu proběhl již osvědčený „Světýlkový den“. I tentokráte byla naše škola vyzdobena nádhernými a napaditými výrobky
z podzimních plodů. Po setmění se všichni
vydali se svými rozsvícenými lampióny po
světýlkové cestě. Na závěr rozzářil oblohu
ohňostroj.
Ani starší žáci na podzim nezaháleli. Šesťáci navštívili Lanové centrum v Olomouci,
kde dobývali vrchol K2. Zkusili si, jaké to je
spát ve škole. V Přerově se společně se sedmáky zúčastnili „Dne stromů“. Žáci 8. třídy

uspořádali pro školní družinu švestkobraní,
soutěž nejen v pojídání švestkových knedlíků. Za odměnu odjeli na víkendový pobyt
do Roštína.
V tělocvičně proběhl také turnaj ve florbale, fandit přišli i ti nejmenší.
A protože i „kulturou živ je člověk“, tak
v listopadu žáci 4. - 9. třídy odjeli na divadelní představení do Zlína.
Kromě těchto aktivit proběhl ve škole opět
Hasík pro 2. a 6. třídu, školní kolo olympiády v jazyce českém a dějepise a spousta dalších zajímavostí.
K podzimním dnům patří již neodmyslitelně příprava Vánočního jarmarku a besídky. V každé třídě si děti pod vedením svým
učitelů připravily vystoupení, letos pod názvem „Škola kouzel“.

Návštěva lanového centra.

Přiblížil se čas vánočních koncertů
Ve dnech 24. – 27. 10. 2012 proběhlo
podzimní soustředění pěveckého sboru Myši a myšáci a dechového orchestru
TWO, THREE, FOUR. Letos se tato akce
konala poprvé pod záštitou občanského
sdružení ,,Přidej se k nám“. Můžeme říct,
že ,,pachatel se vrátil na místo činu“, protože jsme se ubytovali na hotelu Rusava,
který nám byl útočištěm i před dvěma lety.
I v letošním roce byla práce zaměřena na
nácvik skladeb na blížící se vánoční koncerty. Přestože nám tentokrát počasí příliš
nepřálo, snažili jsme se využít každé volné chvíli pro pohyb na čerstvém vzduchu,
abychom ze soustředění odjížděli posíleni
nejen na duchu, ale i na těle! Letošní novinkou byly dva filmové večery ve znamení závěrečného dílu ságy Harryho Pottera.
Čas podzimních prázdnin nám tak přinesl
nejen pěkné zážitky ze společně stráve8

ných dní, ale také dobrý pocit z vykonané
práce, kterou ,doufám, zúročíme na zmiňovaných vystoupeních. Závěrem bychom
chtěli poděkovat obci Břest a firmě Er-

Hudební naděje.

monta za poskytnuté sponzorské dary a srdečně vás všechny pozvat na Předvánoční
koncert, který se bude konat v pondělí 17.
12. 2012 v kostele Sv. Jakuba v Břestě.
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Podzimní radovánky v mateřince
S příchodem podzimu nastalo období,
kdy jsme využívali barev podzimu, úrodu ze zahrad a polí, ale i sílící vítr. Děti si
vyrobily větrníky, větrné rukávy, měřiče
síly větru. Společně s rodiči jsme se sešli
u vodárny, abychom nechali proletět své
papírové draky. Přišli mezi nás i místní
letečtí modeláři, aby nám ukázali akrobatické kousky svých letadel. Den se
vyvedl a na obloze jsme tak mohli vidět
nejen krásné draky, ale i letadla.
Na „Strašidlácký den“ byly děti přestrojeny za nejrůznější strašidýlka,
soutěžily, zpívaly a tancovaly. Společně
s rodiči vydlabávaly dýně a vznikaly tak
nejrůznější objekty – pankáč, létající
talíř, medvěd, atd. Dýně byly vystaveny
na dvoře ZŠ, kde si je veřejnost mohla
prohlédnout. Dalším velkým zážitkem
našich dětí byl ,,Světýlkový den“, kdy se
v průvodu jako světlu zapojily mezi školáky a společně obdivovaly velký ohňostroj.

Strašidlácký den.

Podzimní den s větrem v zádech...

...a draky na obloze

Údržba zeleně

Dutý a zpráchnivělý kmen první pokácené
lípy...

...druhá lípa u sochy sv. Jana Nepomuckého na tom nebyla o nic lépe.

Podzimní úklid obce.
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Zájezd pro seniory

V minulém vydání Zpravodaje jsme vyzývali občany, aby nám dali tip na podzimní výlet pro naše seniory. Je pravda, že tip
byl pouze jeden, ale o to zajímavější a tak
jsme se dne 18. 9. 2012 vydali na zámek
a do ruční papírny ve Velkých Losinách
a do zemědělského muzea v Rapotíně.
Za krásného slunečného dopoledne
jsme dorazili do veterán muzea a ZOO
parku v Rapotíně, kde jsme se najednou

ocitli všichni o desítky či v některých případech i stovky let zpět. K vidění byly
rukodělné výrobky našich prapředků od
konce 16. století až po vrcholy socializace
v 60. letech minulého století – malotraktor či sovětský tank vzor T-34 a podle slov
průvodce, majitele a provozovatele v jedné osobě jsou exponáty muzea ve většině
případů funkční.
A pak nás již čekala prohlídka zámku

Účastníci zájezdu na zámku ve Velkých Losinách.
stauraci „Losín“ měli naši senioři zájem
i o velmi poutavou přednášku spojenou s
prohlídkou provozu velkolosinské papírny na výrobu ručního papíru, která byla
založena v 16. století a dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům
svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde
stále vyrábí tradičním postupem z bavlny
a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou
trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní
i firemní korespondenci, reprezentační
účely, k tisku bibliofilií a také v knižní
umělecké a restaurátorské praxi. Unikátní
areál významné technické památky, která
nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl
v roce 2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou.
Po vyčerpávajícím, ale na zážitky bohatém dni, za doprovodu harmonikáře
pana Kuchaře z Chropyně a zpěvu všech
účastníků výletu návrat autobusem domů
rychle uběhl .
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Ruční výroba papíru.

a parku ve Velkých Losinách. Zámek je
spojen s tragickou historií tzv. duchovního moru, tj. čarodějnickými inkvizičními
procesy, jejichž tribunál zasedal v letech
1678 – 1692 v tzv. soudním sále a odtud
poslal svých 56 obětí na hranici. Objekt
zámku je jednou z nejlépe zachovaných
renesačních staveb na Moravě, stejně jako
jeho interiér.
Po dobrém a vydatném obědě v re-

Blahopřejeme
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Do svazku manželského
vstoupily tyto páry

Životní jubilea

Ludmila Darebníčková č.p. 196.

Emílie Macíková č.p. 68.
Markéta a Jaroslav Kocůrkovi

Jitka a Lukáš Lochmanovi

Marie Štěrbová č.p. 33.

Eliška a David Pospěchovi

Ivana a Josef Topičovi

Zlatá svatba
Josef Chytil č.p. 34.
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.

Poděkování od Klubu
dárců krve Kroměříž

Jízdou v kočáře po obci si v září manželé Marie a Vojtěch Symerští připomněli výročí
zlaté svatby.

Starosta obce obdržel poděkování od
Klubu dárců krve Kroměříž za padesát
odběrů krve paní Zuzaně Petrové z č.
328. Velmi si vážíme dárcovství v jakékoliv podobě a pozitivně hodnotíme
také skutečnost, že i mladí lidé se nebojí a jsou odhodlání udělat něco pro
společnost bez nároku na odměnu
11

Toulky světem

zpravodaj obce Břest

Krajanský festival v Rumunském Banátu
Ve středu 15. srpna 2012 nasedla parta sedmi nadšenců (z toho čtyři Břešťáci – Martina
a Radim Řihákovi, Daniela a Hanka Hrabalovy) do zájezdového autobusu a namířila
si to směr Rumunsko – oblast Banát, cílová
vesnice Eibenthál, kde se konal pro naše krajany hudební festival. Po dojezdu k Dunaji
nás čekal výstup z klimatizované autobusové
pohody do 40°C vedra a ke všem záhy dolétla
informace, že dalších 6 kilometrů do vesnice
Eibenthál si dáme pěšky! Tato úvodní saharská „túra“ nás však sblížila s ostatními „účastníky zájezdu“, se kterými přišla řeč i na to, jak
jsme se o krajanské události dozvěděli. Jak se
to tedy událo?

Momentka z Bígru
O připravované akci nás informovala jedna
z účastnic. Do té doby jsme o Banátu nikdy
neslyšeli. Jedná se oblast šesti českých vesnic
v Karpatech v jihozápadní části Rumunska
nedaleko od Dunajem lemované hranice se
Srbskem. První Češi sem přišli z Plzeňska,
Kladenska a okolí Prahy již v roce 1823, a to
na popud tamějšího podnikatele se dřevem,
který chtěl nalákat chudé, ale šikovné řemeslníky a rolníky z Čech, aby mu pomohli těžit dřevo a po Dunaji ho splavovat do dalších
míst. Češi po příchodu do Banátu však místo
slibovaných úrodných polí a dobře zaplacené
práce nalezli jen těžko přístupné hory a lesy.
Trvalo mnoho let, úsilí i lidských životů, než
půdu zúrodnili a začali se plnohodnotně za-

bývat zemědělstvím, které poskytuje pro většinu rodin obživu dodnes.
První čtyři dny našeho pobytu v Eibenthálu bylo v režii krajanského Festivalu Banát
a všudypřítomné líbivé češtiny stovky kilometrů od českých hranic. Festival má již dlouholetou tradici a je pořádán za účelem získání
finanční podpory a především zviditelnění
této chudé oblasti a přilákání štědrých turistů.
Díky letošní působivější propagaci a věhlasným interpretům jako Mňága a Žďorp nebo
Divokej Bill, kteří zde své koncerty odehráli
bez nároku na honorář, se účast několikanásobně zvýšila, a to až na rekordních 700 účastníků.
Během festivalu jsme tábornicky přespávali ve stanech na zahradách místních obyvatel a stejně jako oni jsme si na pitnou vodu
chodili do pár minut vzdálené studánky.
Festivalová hygiena byla vyřešena dřevěnými
kadibudkami a sprchami s nainstalovanými
umělohmotnými nádržemi, do kterých se
čerpala voda z nedalekého potoka. Ten obyvatelům slouží k napájení dobytka, zavlažování i k běžné spotřebě – tedy když zrovna nevysychá díky úmornému vedru. Tamní krajané
nám také jednou denně připravovali výborné
teplé jídlo. Měli jsme tak možnost ochutnat
např. tzv. mici (mleté hovězí, vepřové a skopové maso podobné našemu čevapčiči), které
se grilovalo nebo zabalilo do kapustových listů a servírovalo namáčené v domácí smetaně.
Celý pobyt jsme ve zdraví přežili také díky věhlasné místní pálence – rudě červené višňovce. A že na festivalu mizela po demižónech.
Po konci třídenního festivalu zůstal jeden
z autobusů déle pro všechny ty, kteří chtěli poznat i další krásy kopcovitého Banátu. Jediný
způsob, jak pravá cestovatelská dobrodružství
uskutečnit, byl vyrazit pěšky přes kopce a salaše. Naše pětidenní putování s krosnami na
zádech bylo náročné, ale díky němu jsme měli
možnost poznat malebnou českou dědinku
Bígr – vystavěnou ve tvaru kříže, kde jsme
se k našemu úžasu na návsi střetli s kravami
vracejícími se z pastvy, či podhorskou vesnici
Rovensko, kde jsme pro změnu byli svědky
historického okamžiku – pokládání asfaltové silnice. Ta však pokryla pouze náves, na
přístupovou cestu k vesnici, v zimě naprosto

neprostupnou, na metry zasypanou sněhem,
již prý za povzdychu místních peníze nezbyly.
Při následném putování do dědinky Gernik
jsme zase zažili úchvatné výhledy do okolí
a také prozkoumali dodnes funkční dřevěné
vodní mlýnky. Neopomněli jsme navštívit
i nejznámější českou vesnici – Svatou Helenu, která je bohužel v poslední době i neblaze
proslulá výstavbou komerčně zřizovaných větrných elektráren v jejím okolí.
Rumunský Banát nám přirostl k srdci, především díky neobyčejně příjemným, pohostinným a moderní civilizací „nezkaženým“ lidem. Také jsme si uvědomili hodnotu pro nás
zcela samozřejmých věcí, jako je např. denní
přísun pitné vody, elektřiny, mobilního signálu, pohodlné dopravy a především možnosti
dostupného kvalitního vzdělání, pracovního
uplatnění či profesionální lékařské péče. Po
celou dobu putování jsme místním, kteří nám
poskytli ubytování, odvoz či jinou pomoc, darovali léky, český alkohol, hygienické potřeby,
ale také propagační materiály a upomínkové
drobnosti s logem naší obce Břest. Za jejich
poskytnutí i touto cestou děkujeme. Pro místní byly důvodem děkovného úsměvu na tváři
a mnohdy také praktickou pomocí.
Pro ty z vás, které naše „povídání“ zaujalo
a rádi by se vydali zažít podobná nezapomenutelná dobrodružství a rozhodli se tak
podpořit naše krajany v dalekém Rumunsku,
doporučujeme shlédnout webové stránky
www.banat.cz, kde je také odkaz na festival.
Obsáhlejší reportáž z naší výpravy naleznete
na internetových stránkách obce Břest.
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