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Na adventním koncertě Hanačky vystoupil
známý saxofonista Felix Slováček

Smíšený sbor Moravan se představil
se sólisty a komorním orchestrem

Tříkráloví koledníci

zpravodaj obce
www.obec-brest.cz

Obecní úřad informuje
Od prvního výtisku našeho Zpravodaje
v roce 2011 jsme byli zvyklí, že se časopis
dostal do domácností v polovině prosince
a v červnu běžného roku. Zpoždění, s kterým dostáváte tento zpravodaj, je záměrné. Od letošního roku chce naše redakční
rada vydávat zpravodaj jako zimní a letní
vydání, abychom se v nich mohli zmínit
o událostech, které nás potkaly během
zimních měsíců a událostí kolem nich.
Letní vydání obsáhne prázdniny s dovolenými, oslavy hodů a akce konané blízko
po nich. Věříme, že nás pochopíte a zůstanete dále věrnými čtenáři.
Redakce

zpravodaj obce Břest

Komunální volby 10. - 11. října 2014
Komunální volby, které proběhly v celé
naší republice, uzavřely jedno období jednoho zastupitelstva. Voliči dali svými hlasy vysvědčení těm, kteří se dostali do vedení radnic před čtyřmi lety. Tři břestská
volební uskupení sestavila své kandidátky,
z nichž si voliči mohli vybrat. K těm letošním se dostavilo 59,7% oprávněných
voličů a odevzdali 447 platných volebních
lístků. Výsledky voleb po sečtení hlasů:
Volební strana č.1- Pro obec Břest získala 2214 hlasů tj. 37,25% a 5 mandátů

v zastupitelstvu. Jmenovitě: Anna Koudelníčková, Jaroslav Buček, Martin Gabrhelík, Richard Bazika, Rostislav Nesvadba.
Volební strana č. 2 - Šance pro Břest
získala 1496 hlasů tj. 25,17% a 4 mandáty.
Jmenovitě: Antonín Zavadil, Vít Škrabal,
Petr Glozyga, Pavel Pospíšil.
Volební strana č. 3 - Sdružení nestraníků získala 2233 hlasů tj. 37,57% a 6
mandátů. Jmenovitě: Jaromír Navrátil, Bohumil Jiříček, Lenka Chytilová, Petr Kolář,
Ignác Navrátil, Radim Řihák.

Zpráva o II. pololetí roku 2014

Ze třech velkých akcí finančně podpořených z evropských a státních dotačních
titulů, které jsou rozjeté, jsme dotáhli do
úspěšného konce pořízení kompostérů,
kontejnerů a štěpkovače na bioodpad.
Ve výběrovém řízení zvítězila s cenou
879 670 Kč firma Elkoplast Zlín, 170 kompostérů bylo dodáno před vánocemi do domácností; k lepšímu třídění odpadů slouží
i nově pořízený šedý kontejner na plechovky u pekárny a čtyři zelené odpadkové koše
na psí exkrementy zabudované u hasičské
zbrojnice, před prodejnou Jednota COOP,
na Rajčudě a u Domova, věřme, že tyto budou hojně využívány majiteli čtyřnohých
miláčků!; do první třídy ZŠ nastoupilo
v září 20 dětí!; na náklady firmy VAK Kroměříž se do konce roku podařilo přeložit
vodovodní potrubí na Balkáně, které bránilo budoucí výstavbě rodinných domků;
na Moštěnce bylo pokáceno 25 přerostlých
topolů, stejný počet dubů, buků a jasanů
nasázeli pracovníci Povodí Moravy na patu
hráze; na žádost o vykácení 21 topolů na
břehu Stonáče, kterou podala rovněž firma Povodí Moravy, vydal MěÚ Kroměříž
odbor životního prostředí závazné stanovisko-souhlas, obec určila podmínky, za
nichž se bude kácet a náhradní výsadbu;
jako další zajímavou přednášku s Petrem
Pálkou o historii obce uspořádali zahrádkáři koncem října, tentokrát byly tématem

válečná léta a osvobození Břestu; letecko-modelářský klub zorganizoval 18. října na
parkovišti u Motorestu burzu letecko-modelářských potřeb, která na Moravě dosud
chyběla, na jaře klub plánuje další; budovy
na č.p. 2 byly vráceny původním vlastníkům, pozemky bývalého č.p. 10 dostaly po
mnoha letech nového majitele, na benzínce
je od prosince jiný provozovatel, hledá se
zájemce o koupi budov včetně přilehlých
parcel na bývalé pekárně č.p. 19, snad budou všechny tyto změny ku prospěchu nejen vlastníků, ale i obce; první dům v ulici
Nádražní č.p. 335 byl zkolaudován; římskokatolická farnost zajistila rekonstrukci
kaple na hřbitově, kde firma Rapos Holešov opravila střechu i fasádu; z rozpočtu
obce byla pořízena nová vánoční výzdoba
umístěná na sloupech veřejného osvětlení;
hodinový stroj na kostelní věži, který se několikrát během podzimu zastavil, byl opraven firmou Valla věžní hodiny; ve výběrovém řízení na obnovu zeleně zvítězila firma
Zábojník z Bystřice p. Hostýnem s částkou
1 057 396 Kč; II. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení provede firma Ermonta
Břest výběrové řízení na zhotovitele „Revitalizace obce“ nebylo do uzávěrky zpravodaje ukončeno,, souběžně s ní budou
pracovníci společnosti Ermonta provádět
kabelizaci elektrických přívodů do jednotlivých domů; Tříkrálová sbírka v obci při-

nesla pro potřebné částku 32 599 Kč; nové
osvětlení tříd a ostatních prostor v základní
škole provedla firma Elspomont Vlkoš, náklady činily 360 tisíc Kč.

Napojení nového výtlačného řadu na
Balkáně.

Zpráva o bezpečnostní situaci
Policie z obvodního oddělení Hulín evidovala za rok 2014 v Břestě celkem 8 trestných činů. Jedná se o 4 majetkové trestné
činy (krádeže vloupáním, podvod), 2 trestné činy proti rodině a dětem (zanedbání
povinné výživy) a 2 trestné činy proti veřejnému zájmu (řízení motorového vozidla
pod vlivem návykové látky, pervitin a marihuana). 5 trestných činů bylo z celkového počtu objasněno, což je 62,5 %. V roce
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2013 bylo spácháno celkem 15 trestných
činů. V roce 2014 bylo zároveň evidováno
128 přestupků, z toho bylo 30 řešeno bez
blokové pokuty (občanské soužití, veřejný
pořádek, přestupky proti majetku a dopravě). Dále se jednalo o 4 případy řízení
motorového vozidla pod vlivem návykové látky, dalších 98 přestupků (převážně
přestupky v dopravě, včetně 4 dopravních
nehod) bylo vyřešeno uložením blokové

pokuty. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke
snížení počtu o 44 přestupků.
Policie Hulín zvýšila v rámci svých možností preventivní a hlídkovou činnost nejen na území Břestu. V nepravidelných
intervalech jsou prováděny kontroly na dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým a dopravně bezpečnostní akce na
kontrolu řidičů se zaměřením na návykové
látky a nákladní vozidla projíždějící obcí.
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Obecní úřad informuje

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Břest konaného dne 3. 11. 2014

1. ZO bere na vědomí p. Koudelníčkovou
Annu jako zapisovatelku.
2. ZO schvaluje složení návrhové komise –
Bc. Chytilová L., Dis, Kolář Petr
3. ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu –
Bazika R., Navrátil I.
4. ZO schvaluje program ustavujícího zasedání ZO.
5. ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen ZO dlouhodobě uvolněn.
6. ZO schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, finanční a kontrolní komise.
7. ZO volí starostou obce Navrátila Jaromíra.
8. ZO volí místostarostkou obce Koudelníčkovou Annu
9. ZO volí členy rady obce –
Bučka Jaroslava
Ing. Gabrhelíka Martina
Pospíšila Pavla
10. ZO zřizuje v souladu s ustanovením
§ 117 odst. 2, § 84 odst. 2 písm. l a
§ 119, odst. 4 zákona o obcích) finanční
a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
11. ZO volí předsedou finančního výboru
Bc. Chytilovou Lenku, Dis.
12. ZO volí předsedou kontrolního výboru
Škrabala Víta
13. ZO volí členy finančního výboru
Baziku Richarda
Ing. Řiháka Radima
14. ZO volí členy kontrolního výboru
Jiříčka Bohumila
Koláře Petra

15. ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění stanovuje
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
takto:
místostarosta – Kč 7.509,- , člen ZO Kč 280,, člen rady Kč 1.120,-, předseda výboru nebo
komise ZO Kč 880,-, člen výboru nebo komise
Kč 570,-.
ZO v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje,
že při souběhu výkonu dvou a více funkcí se
odměna poskytne neuvolněnému členovi ZO
jako součet měsíčních odměn stanovených pro
jednotlivé funkce výše uvedené.
ZO v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovuje, že měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne
přijetí tohoto usnesení.
16. ZO pověřuje užívat státní insignie (závěsný znak ČR) při slavnostních příležitostech
a úředních výkonech zvláštního významu:
- starostu obce Navrátila Jaromíra
- místostarostku obce Koudelníčkovou
Annu
17. ZO uděluje mandát starostovi obce Jaromíru Navrátilovi k zastupování Obce Břest
na valných hromadách firem, v nichž má Obec
Břest majetkovou účast po celou dobu volebního období.
18. ZO schvaluje užití soukromého vozidla
pro potřeby Obce Břest

19. ZO schvaluje rozpočtový výhled Obce
Břest na rok 2015 - 2016
20. ZO stanovuje, že rada obce může schválit rozpočtovou změnu do výše Kč 100 tis. Kč
s tím, že není omezena celková výše rozpočtového opatření přijatého radou obce, které může
obsahovat i více rozpočtových změn.
Za rozpočtovou změnu se považuje změna
jednoho údaje schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny. Na každém zasedání je možné
přijmout jen jedno rozpočtové opatření.
21. ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej nově
vzniklého pozemku p.č. 169/11 orná půda
o výměře 802 m², vzniklého na základě geometrického plánu č. 479-15/2011 ze dne 29.
12. 2011 z původního pozemku p.č. 169/1 orná
půda o výměře 6004 m², který je zapsaný na
LV č. 10001 pro obec a k.ú. Břest do vlastnictví
Martina Musela, bytem SNP 3987, 767 01 Kroměříž za kupní cenu ve výši 425,- Kč za 1 m², tj.
za celkovou kupní cenu 340.850,- Kč a dále za
podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
Zastupitelstvo obce Břest ukládá Jaromíru
Navrátilovi, starostovi obce zabezpečit ve spolupráci s JUDr. Stanislavem Kaliňákem, advokátem v Kroměříži zpracování kupní smlouvy
a všech dalších dokumentů nutných pro realizaci převodu vlastnického práva, a to v termínu
do 90 dnů od schválení zastupitelstvem.
22. ZO pověřuje starostu zajistit informovanost všech členů ZO ohledně termínů konání
RO a zasíláním zápisů z těchto jednání po celou dobu volebního období.

Usnesení z 2. zasedání ZO konaného dne 15. 12. 2014
1. ZO bere na vědomí zapisovatelku zápisu
Koudelníčkovou Annu
2. ZO schvaluje ověřovatele zápisu Bc.
Chytilovou L., Dis, Zavadila A.
3. ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Glozyga P., Škrabal V.
4. ZO schvaluje program jednání dnešního zasedání ZO.
5. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO od posledního zasedání ZO.
6. ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015
v předloženém znění.
7. ZO schvaluje závazné ukazatele rozpočtu materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2015“.
8. 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 2015. V rámci paragra-

fů se změna v jednotlivých položkách, včetně
mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak,
povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.
323/2002 Sb. je v kompetenci ekonomky.
9. ZO schvaluje návrh Smlouvy o dílo
mezi Obcí Břest a firmou Elspomont Vlkoš
a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy.
10. ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 10/2014
11. ZO pověřuje starostu obce zajistit tři
nabídky revizních techniků na revizi elektrického a plynového zařízení, hromosvodů a hasicích přístrojů na obecních budovách včetně
sportovních kabin na fotbalovém hřišti a kulturního domu. Radu obce pověřuje následně
vybrat nejvýhodnější nabídku.

12. ZO pověřuje starostu zjistit dobu udržitelnosti dotace projektu na sportovně výukový
areál Rajčuda.
13. ZO bere na vědomí informaci o sporu
mezi manžely Řihákovými, Břest čp, 24 jako
vlastníky polní cesty za vodárnou a zemědělskými subjekty (Zámoraví a.s., ing. Netopil
Petr, Žalkovice a Šálek Miroslav, Břest čp. 107),
které tuto polní cestu využívají.
Výpis z usnesení z 1. Zasedání Rady obce
Břest konané dne 5. 11. 2014
Bod 12
RO schvaluje zřízení kulturní komise v souladu s § 102, písm. h zákona o obcích v tomto
složení-Kouřilová Jana-předseda a členové Bc.
Uhlíř David a Bc. Chytilová Lenka, Dis.
RO stanovila měsíční odměny za výkon
funkcí-předseda Kč 880,- , člen komise Kč
570,- a to ode dne přijetí usnesení RO.
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Školská zařízení
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Zima na Hané a v mateřské škole

Muzikanti v masopustním průvodě.

Naše základní škola ani letos nevynechala ze svých bohatých aktivit tu nejoblíbenější a tou je vánoční besídka žáků naší
školy. Letos se konala jediná změna a tou
bylo datum, spíše den konání, jednalo se
sice o čtvrtek, ale ani tato změna nikoho
neodradila. O oblíbenosti této akce svědčí
plná tělocvična příznivců školy. Letošním
námětem bylo natáčení televizní verze
Břestovřesky. Na pódiu se představila celá
řada vynikajících herců, zpěváků i tanečníků, překvapila i baletní škola některých
chlapců, v jejichž podání bylo Labutí jezero opravdu nezapomenutelné. Přesně

jako každý rok vystoupily všechny třídy se
svým nacvičeným programem. Sice nervozita byla znát, ale častý potlesk diváků,
vždy pomohl. Projev pana ředitele byl letos
obohacen jeho zkušeností s nemocí, a proto
byl velmi osobní. Pravidlem je také projev
pana starosty, který škole poděkoval a zdůraznil podporu škole, učitelům i ředitelství.
Taková kulturní akce školy je v Břestě vítanou adventní součástí. Dobrovolné vstupné
je vybíráno na adoptivní dívku z Indie, kterou škola podporuje již několik let a učí tím
své žáky základním občanským ctnostem
- nemůžeme jen brát, ale i dávat. Po besídce

Lyžařský výcvik 2015
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Pozvání do MŠ přijala též paní Symerská a p.
Navrátilová, které dětem představily hanácké
dětské kroje. Poukázaly na zručnost našich
předků, krásu výšivek zdobících kroje. V rámci
tohoto projektu se děti seznámily také s tradičními řemesly, jako byl například švec, dráteník,
kominík, švadlena, košíkář aj., dále s pohádkami, lidovými tanci a písněmi. Povyprávěli jsme

Letošní zima k nám byla přívětivější než ta
loňská a přinesla dětem hodně radosti ze sněhové nadílky. Děti ihned vytáhly boby a sjížděly kopec na zahradě MŠ. Sněhu jsme využili
i k soutěžím, pohybovým hrám a ke stavbě
sněhuláka.
V rámci projektu Zima na Hané probíhaly
v MŠ ,,Černé hodinky“. Navázali jsme na tradici našich předků, kteří společně s dětmi sedávali kuchyni a než byla dostatečná tma pro
rozsvícení petrolejky, drželi černou hodinku.
Byla to doba, kdy si rodiče s dětmi povídali, vyprávěli různé historky, pohádky…
Na tuto tradici jsme chtěli navázat. S příchodem zimy jsme také s dětmi sedávali u velkého
stolu a povídali si o životě našich předků. Při
petrolejce se děti setkaly s paní Slováčkovou,
která jim vyprávěla o svých školních létech,
o tom jak dříve musely děti pomáhat na poli,
v hospodářství i doma. Přinesla dobové fotografie z MŠ, obecné školy. Děti si mohly prohlédnout též staré slabikáře, početnice a na obrázcích z muzea v Přerově viděly, jak vypadala
škola v minulém století.

Škola

si i o domácích zabijačkách, drhnutí peří. Děti
si „Černou hodinku“ oblíbily a vždy, když se
posadí k velkému stolu s petrolejkou, jsou zvědaví o čem si budeme zase vyprávět.
K tradicím patří i Masopust a proto jsme
masopustní průvod uspořádali i v naší MŠ.
Nechyběly masky, koblihy, muzika, tanec a ani
pochovávání basy.

byl nachystán tradiční jarmark s možností
zakoupení vánoční výzdoby, svařáku, nebo
si jen tak popovídat s přáteli a učiteli. Na
některých rodičích bylo patrné dojetí a o to
vroucnější bylo poděkování škole. Myslím
si, že škola nám vychovává dobré občany,
chystá pro nás velké zážitky a patří jí velké
díky za jejich práci nejen pro obec.
V lednu se žáci 7. třídy vydali na lyžařský kurz do Jeseníků, počasí jim letos přálo,
sněhu bylo dostatek a lyžování si náležitě
užili, což můžete vidět na fotce. A důležitou
událostí byl i Zápis do první třídy. Z 18 dětí
je zapsáno do první třídy naší školy 14.

Ze života obce
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Co je nového pod věží hasičské zbrojnice?
Letos výjimečně až na konci prázdnin 30. srpna jsme uspořádali na Rajčudě odložené závody 60 metrů překážek. A i když k nám
přijely Morkovice ve velmi silné sestavě, naši se
prosadili. V kategorii mladší dívky byla Anna
Antošová druhá, v kategorii starší dívky byla
Bára Dlabajová třetí. V kategorii mladší kluci
byl Lukáš Máša čtvrtý, v kategorii starších vyhrál Jiří Látal a třetí byl Petr Symerský. Perfektní
úspěchy našich borců.
Branný závod v Kostelci umíme a máme zde
i největší zastoupení – 6 družstev. Po boji jsme
získali druhé místo v starší kategorii a první
a druhé místo v mladší kategorii. Alespoň složení vítězného družstva mladších: Ilča Lipnerová, Kika Zavadilová a Natka Pospíšilová.
Ve stejný den odpoledne 6. září startovala

na Rajčudě cyklistická Spanilá jízda po krásách
břestských humen a stihli jsme i tu!
Na branném závodě v Morkovicích jsme
byli fakt dobří, velmi málo trestných bodů, jenže tak vyrovnaná soutěž a tolik družstev není
ani na okresním kole. Naše poslední družstvo
mělo startovní číslo 89! Kdybychom nespadli v mladší kategorii z lana, tak jsme byli třetí,
takto to bylo místo sedmé. Ve starší kategorii
máme jen 4 trestné body za střelbu, a přesto
jsme až 14!
Na mysliveckém braňáku ve Zborovicích
rozhoduje nejvíc rychlost běhu a střelba. Opět
je zde velká účast družstev. Zde zabojovalo
mladší družstvo a dovezlo třetí místo. To účast
na branném závodě v Koryčanech je slabší, 20
družstev, to však nesnižuje náš velký úspěch –

Masopust

vítězství v mladší kategorii již sehraného, ryze
dívčího družstva.
V polovině října jsme pořádali hasičský
zájezd vlakem do Ostravy, navštívili rekonstruované průmyslové objekty a Svět techniky
v Dolních Vítkovicích. Bylo se tam na co dívat.
Moderní hasičská zbrojnice ostravského HZS
vybavená i vrtulníkem, byla druhým cílem sobotního výletu.
Každoroční krajské ocenění dobrovolných
pracovníků za práci s mládeží proběhlo 2. prosince 2014 v sále otrokovické Besedy. Mezi 19
oceněnými z celého zlínského kraje byl i náš
trenér Pavel Máša. Hurá! Jmenovaným, o kterých informoval i regionální tisk, byly předány
medaile a věcné dary.
Závěr roku jsme trávili v místní tělocvičně,
velký dík za bezplatné užívání patří vedení
obce. Mezi svátky mrzlo, starší kluci uklidili
hřiště u kulturního domu, naši hasiči nastříkali
vodu, takže do oblevy jsme pár dnů hráli hokej
i krasobruslili.
V listopadu byl na volební schůzi zvolen nový
hasičský výbor, bude pracovat v tomto složení:
Máša Zdeněk- starosta sboru; Látal Josefvelitel; Šálek Miroslav ml.- jednatel; Wichtora
Stanislav-strojník; Balšánek Alexandr-kronikář
sboru; Jiříček Bohumil a Máša Pavel-trenéři
mládeže
Hasičským velitelem okrsku Hulín byl na
valné hromadě 28.2.2015 zvolen Josef Látal

Jiříček Bohumil

Činnost dorosteneckého fotbalového družstva SK Břest
Po vítězství dorostenců v okresním přeboru kroměřížska bylo družstvo zařazeno
do krajské zlínské soutěže skupiny B. Soutěž, s kterou většina hráčů neměla žádnou
zkušenost, navíc se soupeři z podstatně
větších obcí a měst než je Břest, vyvolávala nejen zvědavost, ale částečně obavu,
jak se bude v nové soutěži dařit. Výsledek
však předčil naše očekávání. Družstvo
dorostenců obsadilo v podzimní části krajské soutěže první místo se ziskem
30 bodů a jedinou porážkou, se skórem
46:18. Takže, prvořadé překvapení od nováčka soutěže, které však nepřišlo samo
od sebe, ale díky cílevědomé přípravě. Tři
tréninky týdně, při 85 procentní účasti
hráčů a k tomu několik přípravných zápasů, bylo jistě pozitivním vkladem k dosaženým úspěchům. Jistě, povzbuzením pro
chlapce byl i zvýšený zájem příznivců a to
nejen na domácích zápasech ale také při
zájezdech na hřiště soupeřů. A nebyly to
krátké trasy - Bojkovice, Strání, Uherský
Ostroh, Koryčany, atd.

Nemohu nevzpomenout péči, kterou
chlapcům poskytovaly dámy Maruška
a Věrka Smýkalové ve formě parádních
svačin a občerstvení, mockrát děkujeme.

Věřím, že chlapci budou k fotbalu přistupovat stejně odpovědně a že budou
pokračovat v dobrých výkonech i v jarní
časti soutěže.
Ladislav Popela - trenér

Vedoucí tým krajského přeboru
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Veterán klub
V loňském roce členové našeho Veterán klubu úspěšně rozvíjeli svou činnost
a zároveň reprezentovali obec na vyjížďkách a výstavách v širokém okolí. Naším
zájmem je oživit a ukázat veřejnosti krásu starých strojů. Přímo v Břestě jsme se
v sezóně 2014 podíleli na dvou kulturních
akcích. Společně s mladými hasiči, jedním
šoférem, elektrikářem a zahradníkem jsme
při veselé taškařici pokáceli májku.
A ta druhá? Při oslavě břestských hodů
jsme uspořádali již 5. výstavu veteránů na
hřišti za kulturním domem, kterou předcházela spanilá jízda okolními vesnicemi.
Dopadla velmi dobře, počet strojů se téměř
nevešel na výstavní plochu.
Co se týká ostatních akcí, už 3. května
nás tři stroje reprezentovaly na 20. ročníku
Veteráni Valašskem v Rožnově pod Radhoštěm. Odtud si náš čestný předseda pan
Bedřich Hrabal a jeho nádherný policejní
„NANUK“ odvezl cenu Elegance. Tři stroje nás reprezentovaly také v Habrovanech,
kde pan Hrabal potvrdil, že jeho policejní
motocykl je unikát a přivezl opět cenu Elegance. Byli jsme také na Jawa srazu v Luhačovicích. Zúčastnili jsme se, jak už je poslední roky tradicí, na 12 strojích břestské
pouti do Křtin. Na zpáteční cestě náš Veterán klub zavítal i na výstavu v Jedovnicích.
Podpořili jsme první ročník veterán srazu
na Svatém Hostýně slušnou účastí 10 členů,
kde nás však překvapil špatný přístup organizátorů a chaos na seřadišti. Již druhým
rokem jsme také nechyběli na dětském dnu
v Těšánkách s 10 stroji. Na prvním ročníku
výstavy pana Samohýla v Holešově na zámku byly od nás 3 stroje. Sedm členů navštívilo tradiční výstavu pořádanou sborem
dobrovolných hasičů z Němčic v zámeckém parku v Holešově, našemu čestnému
předsedovi Bedřichu Hrabalovi byla udělena cena za nejstaršího účastníka. Ještě téhož dne jsme se přesunuli ke spřátelenému
spolku do Pačlavic a pomohli uspořádat
výstavu při příležitosti okrskové hasičské

zábavy. Tady se musíme pochválit 100%
účastí členů klubu. Nemůžeme opomenout
naši účast na výstavě Veteránem nejen Kroměřížskem, odkud si Martin Motal odvezl
pohár za druhé místo. Následovala výstava
ve Žlutavách s 9 břestskými stroji.
Naše členská základna se rozrostla o další členy, proto letos plánujeme účast na
všech akcích stejně jako v loňském roce.
Pokud jarní počasí dovolí, podpoříme naše
poutníky při cestě do Křtin. Hodovou výstavu veteránů jsme se rozhodli pořádat už
v sobotu 25. 7. 2015 odpoledne na Rajčudě.
Přijďte se podívat, jestli nám to vyjde.

Náš koníček je ale finančně náročný,
proto vítáme každou podporu. Touto cestou chceme poděkovat p. Chovancové za
nová klubová trička. Pořídili jsme si také
klubové bundy, které zajistil Petr Konečný.
V klubové pokladně však nemáme dostatek prostředků, tak si bundu zaplatil každý
člen sám. Působí to impozantně, když projíždíme nebo všichni přijedeme na výstavu
ve „stejnokroji“.
Pokud by někdo měl zájem, může si na
našich stránkách prohlédnout fotogalerii
z jednotlivých akcí, kterých jsme se zúčastnili.
Marek Lochman

První motocykl se sajdkárou v klubu a obci. Test nového stroje a nového člena provedl
předseda klubu.

Něco málo z činnosti místní skupiny ČČK Břest
Místní skupina ČČK Břest se aktivně
snaží zapojovat do všech dobrovolných
kulturních akcí pořádaných v Břestě.
Bohužel jsme maličko omezeni novými
legislativními změnami, které nám však
pomáhají řešit další dobrovolné spolky –
jedná se o provozování a prodej alkoholických nápojů a ostatních pochutin. Členky
ČČK Břest pravidelně navštěvují naši školu a především na prvním stupni -v rámci
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výchovy ke zdraví - seznamují děti s těmi
nejběžnějšími úrazy a jejich ošetřením.
Spolupráce se školou je skutečně na velmi
dobré úrovni. Například každoročně den
Boje proti rakovině, známý jako květinkový den, jsou učitelé naší školy vděčni
za prodej těchto kytiček členkami ČČK.
Ostatní pracující mimo naši obec jistě
potkají dobrovolníky, kteří tyto kytičky
nabízejí a do Břestu již přijíždí s kytič-

kou na oblečení, ale dojíždějící učitelé tak
tuto šanci ztrácejí a dají za povděk právě
ČČK. Asi nejposlednějšími událostmi byl
adventní turnaj v bowlingu a nominace
dvou členek ČČK Břest na dvoudenní návštěvu k prezidentu ČČK do Prahy.
Dvě naše členky dobrovolně pracují ve
Výkonném výboru ČČK Kroměříž a pravidelně se zúčastňují soutěží Mladých
zdravotníků.
ČČK Břest
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Farnost Svatého Jakuba
Od vydání posledního Zpravodaje
uběhl již nějaký čas, který byl ve farnosti
vyplněn celou řadou událostí.
V dubnu loňského roku proběhlo Žehnání polí, kdy jsme společně s p. Jiřím
Putalou, šli do polí a prosili za dobrou
úrodu. V září pak na to navazuje druhá slavnost a to Poděkování za úrodu,
protože je potřeba nejen prosit, ale také
i poděkovat. Slavnost v září je spojena
s účastí krojovaných. Tím si připomínáme i naše kořeny, že jsme Hanáci, a že
většina našich pradědečků a prababiček
pracovala tvrdě na poli.
V době adventní, která v loňském roce
začínala v neděli 30. listopadu, a v době
vánoční, bylo v našem kostele několik koncertů pořádaných pro veřejnost.
Prvním byl 14. prosince koncert Soukromé umělecké školy D-music. Žáci
této školy předvedli mistrovský výkon
a navodili v posluchačích již přicházející Vánoce. Po vánočních svátcích, v neděli 28. prosince, byl kostel rozezvučen
varhanním koncertem. Posluchači se
mohli nechat unášet dosud netušenými
tóny varhan a nasávat klidnou atmosféru doby vánoční. O týden později, v ne-

děli 4. ledna, nám k dobrému vykročení
do roku 2015 zazpíval Smíšený pěvecký
sbor Moravan v doprovodu Komorního
orchestru. Čekal na nás ohromující zvuk
více než padesátičlenného tělesa. Kostel
byl zcela zaplněn a jistě po právu odměnil účinkujících dlouhým potleskem.
Farnost však nepořádá jen různé akce,
ale její činnost musí být vidět i jinde.
Je nutné udržovat, to co nám odkázaly
předchozí generace. Proto jsme v letoš-

ním roce přistoupili k opravě hřbitovní
kaple, náklady byly více než 508 tis. Kč.
Byla kompletně vyměněna krytina
a opraven krov. A jistě nejvíce viditelnou změnou byla nová omítka a nátěr.
Návštěvníci Břestu tak vidí, že nám
není lhostejný odkaz našich předků.
Tímto chceme poděkovat všem dárcům
a zastupitelstvu obce za příspěvky, které umožnily provést tyto opravy naráz
a v plném rozsahu.

Opravu kaple provedla firma Rapos Holešov

Spanilá jízda po krásách
břestských humen
Již potřetí se 6. září 2014 v obci uskutečnila Spanilá jízda po krásách břestských
humen, kterou uspořádali přátelé kol, starých dobrých mravů a úžasných klobouků. V areálu na „Rajčudě“ se za krásného
počasí sešlo asi 70 majitelů starých kol bez
přehazovaček a cvrka v dobovém oblečení.
Tentokrát čekalo na účastníky 14 kilometrů za břestskými humny a po šťastném dojetí jízda zručnosti.
Výherci jízdy zručnosti:
kategorie muži: 1) Brada Lukáš, 2) Jiří-

Účastnice spanilé jízdy v úžasných kloboucích

ček Bohumil, 3) Štauber Jirka
kategorie ženy: 1) Výšková Kateřina,
2) Navrátilová Ludmila, 3) Jiříčková Lucie
kategorie chlapci: 1) Výšek Vláďa,
2) Kučera Ondra, 3) Buček Adam
kategorie dívky: 1) Lipnerová Ilona,
2) Piatnicová Eliška, 3) Hlobilová Nikola
Diváci si zkrátili čekání na cyklisty
zhlédnutím ukázek leteckých modelů.
Všem výhercům byli rozdány medaile
a krásné diplomy, všichni se dobře bavili
a již teď se těší na další ročník spanilé jízdy.

Výřad zvěře na předvánočním honu

Plán na nejbližší období
14. 3. Druhá obecní zabíjačka
30. 4. Slet čarodějnic
2. 5. dětské hasičské závody se stavěním
májky
7. 5. 70. výročí osvobození obce
14.-17. 5. Pouť do Křtin
30. 5. hasičské závody, kácení májky
7. 6. první svaté přijímání
25.-26. 7. hody-výstava prací Antonína
Gazdoše. Žádáme vás o zapůjčení obrazů pana učitele i s příběhem, který každý
obraz má a jak se k majiteli dostal. Výstava by se podle množství exponátů mohla
konat v prostorách knihovny nebo obecního úřadu.
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Zájezd seniorů – září 2014
Začátkem měsíce září uspořádal
obecní úřad zájezd pro naše seniory.
Tentokrát jsme se vypravili za krásného slunečného počasí na celodenní
výlet směr Litomyšl. Nejdříve jsme zavítali do Nových Hradů, kde se nachází
opravený barokní špýchar v zámeckém
areálu. Tento se proměnil v první české
muzeum cyklistiky, kde jsou vystaveny
exponáty od poloviny 19. stol. až po
současnost.
Přízemí je vyhrazeno velocipedům
z doby Rakousko-Uherska včetně unikátních doplňků, jako jsou původní
cyklomapy, karbidové a petrolejové
lampy, jakož i ceny z prvních závodů,
konaných na našem území.
V prvním patře jsou nainstalovány
dvě panoramatické expozice – první
z období světových válek, v nichž kola
sehrála nezastupitelnou roli, druhá nabízí pohled do historické opravárenské
dílny a původního prodejního prostoru
z počátku 30. let. Umožňuje návštěvníkům seznámit se s podmínkami, v jakých se tehdy kola opravovala a prodávala.
Druhé patro špýcharu je věnováno cyklistickým závodům. Návštěvník
může shlédnout legendární silniční závodní kola od nejlepších českých sportovců té doby. Nechybí zde i výsek závodního oválu pro dráhovou cyklistiku
a expozice věnovaná kolové s originálními koly a dresy bratrů Pospíšilových.
Současnost je zastoupena “filmovými
koly”, neboť sbírka je stále hojně využívána našimi i zahraničními filmaři.
A nemůžeme opomenout i koutek,
kde se vzpomíná na bratry Obadálkovy
z Kyselovic, na jejich výrobu kol, reklamu a spousta různých součástek.
Unikátní podkroví špýcharu vyniká
původní barokní vazbou bez jediného
opěrného sloupu.
Touto zajímavou a pro někoho i vzpomínkovou expozicí nás provedli i přes-

Zájezd senioři
to, že nešel v ten den elektrický proud.
A kdo měl zájem, byly to hlavně ženy,
mohl se ještě podívat na nádhernou expozici klobouků. A kdo chtěl, mohl si je
před zrcadlem vyzkoušet a na chvíli se
tak stát modelkou či modelem.
Potom jsme se rozjeli do nedaleké
Litomyšle, kde jsme dobře poobědvali,
abychom načerpali další sílu na zdolání
místního zámku, jehož počátky sahají
až do středověku. Po původních majitelích, z rodu Pernštejnů, získali zámek
Trauttmansdorfové, po nich zde sídlil
rod Valdštejnů-Vartemberků. Dnešní
podobu zámek nabyl v průběhu 2. poloviny 16. století. Je znám hlavně bohatou
sgrafitovou výzdobou, jak psaníčkovou
(asi 8000 psaníček na plášti zámku), tak
figurální. Tato sgrafitová výzdoba byla
zamalována a znovu obnovena až ve 20.
století. Zámek se v roce 1855 dostal do
aukce, ve které ho koupili Thurn-Taxisové. Ti však zde již nesídlili. Přesto byl

v jejich držení až do konce 2. světové
války, kdy byl na základě Benešových
dekretů rodu zabaven. Stal se svozových depozitářem pro mobiliáře zámků,
které neměly být otevřeny veřejnosti,
později zde vzniklo muzeum české hudby. V roce 1962 byl prohlášen národní
kulturní památkou a v roce 1999 byl
zařazen do seznamu světového dědictví
UNESCO.
Zajímavá byla také prohlídka zámeckého divadla. Zde hráli členové hraběcí
rodiny a její přátelé pro sebe i publikum
z města tehdy populární konverzační
komedie. Divadlo, zachované včetně
jednoduché jevištní mašinérie k výměně dekorací, je jedním z mála takto
dochovaných historických divadel v Evropě.
Procházkou zámeckou zahradou jsme
se dostali na náměstí, kde po malém
občerstvení nás čekal autobus na cestu
domů.

Štěpánský turnaj v sálové kopané
Každoročně se na Štěpána koná v místní sportovní hale turnaj v sálové kopané.
Letos se zúčastnilo 34 hráčů, kteří si sami
vytvořili 6 téměř vyrovnaných týmů.
Herní systém byl určen jako dvoukolový,
každý s každým dvě utkání, která trvala
vždy 6 min. Celkem bylo tedy odehráno
30 napínavých utkání. Vítězem turnaje
se stal nečekaně tým ve složení Tomáš
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Daněk, Martin Motal, Samsonek Jakub,
Hrdlička Petr, Salajka Martin.
Toto družstvo jako jediné neokusilo
hořkost porážky a zasloužilo si tak první
místo v tomto nabitém turnaji a drobné
ceny, které byly zakoupeny z vybrané
částky na vstup.
Po ukončení turnaje jsme zavzpomínali na ročníky předešlé a s vítězi turna-

je okoštovali vše dobré z místního baru
(a také z toho, co kdo donesl).
Celkově můžeme konstatovat, že se
turnaj vydařil a v příštím roce bychom
jej rádi zopakovali. Těšíme se na další
zájemce, kteří se dokáží na chvíli odtrhnout od vánočního hodování, chtějí se
pobavit a protáhnout své tělo.

Zavadil Antonín

Pohled do historie

zpravodaj obce Břest

Teodor Straka: Domov chudých v Břestě
Stáří, toť podzimek lidského žití, předzvěst dlouhého zimního spánku. I podzimek je někdy příjemný, jsou-li slunné dni
s poletujícím babím létem. Proto spokojeně svá stařecká léta prožívají ti, jež oblažuje vděčnost a láska synovská a houf štěbetajících vnoučat, tahajících z dědečkovy
a babiččiny fantasie nejnovější pohádky.
Smutno je již těm, kteří v posledních záblescích života zůstali sami jen se svými
vzpomínkami. Ale nejtrpčeji nesou svůj
stařecký úděl ti, kterým Osud za všechnu
dřinu mladých let vtiskl odměnou do jejich scvrklých a mozoly ztvrdlých rukou
jen žebráckou hůl.
Takových chudáků, obecních žebráků,
tísnících se mnohdy i ve špíně zvlhlých
obecních pastoušek, máte jistě v každé
obci několik. A v podobných poměrech
žili až do loňského roku i chudí občané
břestští. Nastrkáni byli, kam se dalo. Opuštěná řepná váha za vsí, nevlídná márnice
na hřbitově, 4 těsné kumbálky, pořízené
z jediné kůlny a všelijaké kouty, rozstrkané po dědině, to byly do r. 1928 domovy
majetkových vyděděnců břestských. Až
jubilejní loňský rok přinesl nápravu. Ujal
se chudáků břestský rodák, pan dr. Josef
Lochman, advokát v Brně. Jako student
těžce pociťoval majetkové protivy, zaviněné jednak různou schopností, nadáním
a výbojností, ale i nahodilými hmotnými
výsadami, jakými jsou původ a dědictví.
Věděl, že chudinské zaopatření je zaostalé a nepostačuje. A v almužně, i když je
dávána ochotnou rukou, viděl přece cosi
ponižujícího.

Proto využil oslavy 10. výročí obnovení naší samostatnosti k tomu, aby-jak
sám řekl-„splnil svou téměř dvacetiletou
touhu udělati aspoň něco pro břestské
žebráky“. Na jeho žádost darovala obec
v únoru 1928 stavební pozemek a občané
ochotně slíbili zdarma povozy k dovozu
stavebního materiálu. A za půl roku vyrostl nákladem dr. Lochmana jednopatrový dům nesoucí hřejivý název „Domov“,
určený k dle přání dárcova jen břestským
žebrákům“. „Domov“, - praví dále jeho zakladatel-„má býti pravým domovem těch,
kdož na stará kolena a nad hrobem nemají vlastního přístřeší, kdož jako příslušníci
dědiny Břestu upadli do bídy a jsou ne-

Současnou podobu získal Domov po rekonstrukci v r. 1995.

schopni o svůj vlastní dům se postarati“.
15. srpna téhož roku byl „Domov“ za
četné účasti spoluobčanů slavnostně otevřen a předán obci. Přitom nezapomněl
dárce ani padlých občanů ve světové válce
a rovněž jeho nákladem pořízena a na čelní stěně budovy zasazena deska se jmény
těch břestských hrdinů, z jejichž krve rodila se naše svoboda. Obec pak opatřila 5
světnic- je jich celkem 10-nutným nábytkem a úspornými kamínky a do měsíce se
sem nastěhovalo 6 stařenek a 2 stařečkové, jimž se stal Domov milým útulkem,
v němž zajisté „nepociťují tolik ostnu
trpkosti majetkových vyděděnců“. Staruchám dává obec otop a několik kilogramů
mouky jako měsíční příspěvek.
Je zajímavo, že tito stařečkové a stařenky dožili se i přes nepřízeň osudu velmi
vysokého věku. Vždyť většině přelétla přes
zasněžené hlavy již osmdesátka! Všem vévodí ovšem stařeček Vrtěl se svými 86 lety
na vzpřímených ještě zádech. Daleko za
ním pokulhává nejmladší obyvatel, stařenka Dvorská. Teprve 58. jaro letos uvidí.
To při jejím narození byla stařenka Chrastinka již nevěstou a stařeček Mikel dávno
již „pacholčil“!
Pro sebe žádal zakladatel Domova pouze jedno: Aby jeho zesnulé rodiče i po
jeho smrti nechala obec břestská v klidu
a pokoji na místním hřbitově. Domov je
na křižovatce silnic, ubíhajících k Hulínu,
Němčicům a Žalkovicům a dává takto širému okolí skvělý příklad k následování.

Vlastivědný sborník, březen 1929
pozn. red. Teodor Straka byl ředitelem
Základní školy v letech 1930 až 1937.
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Naši jubilanti
Do dalších let přejeme
hodně zdraví a osobní pohody
Kučerová Jarmila

Hudečková Růžena

Válek Antonín

Navrátil Jaromír

Hošek Zdeněk

Zavadilová Marie

Hrabovská Ludmila

Vítání občánků
6. prosince proběhlo v zasedací síni
OÚ slavnostní vítání těchto nových občánků:
Karolína Hepnarová
Tomáš Uhlíř
Naum Jamyang Siedlecki
Šimon Bureš
Vojtěch Trefilík
Gabriela Topičová
Přejeme všem narozeným dětem zdraví a jejich rodičům ze svých ratolestí jen
samé radosti.

Obecní ples
V pátek 30. ledna jsme pořádali v kulturním domě už 4. Obecní ples. V prosincovém bowlingovém turnaji o vstupenky
zvítězila dvojice Jakub Indra a Markéta
Salajková před Ondřejem Bublou a Monikou Urbánkovou, na třetím místě
skončili Martin Salajka s Petrou Kolářovou. Hrála dechová hudba Hanačka
a letos poprvé se střídala s taneční skupinou Los Playboys. Dvě vystoupení mažoretek a barmanská show doplnily program plesového večera. Na parketu bylo
plno a tak mohla přísná komise vybrat
a ocenit i nejlepší taneční pár. Děkujeme
touto cestou všem sponzorům, pomocníkům za organizaci, chropyňské firmě
Globál zajišťující občerstvení, příznivcům i účastníkům za podporu a výbornou atmosféru.
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Obě kapely nenechaly tanečníky vydechnout.
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Jak na dobrý kompost
Všem uživatelům nových kompostérů
přinášíme několik rad, které jsme převzali z časopisu Zahrádkář.
1. Téměř všechny organické zbytky
z domácnosti jsou vhodné ke kompostování. Vyjma zbytků masa, tuků a odpadu
znečištěného škodlivými látkami.
2. Při zakládání kompostu bychom
měli dbát na vyvážení poměr mezi „zelenými“ zbytky bohatými na dusík a suchým materiálem, bohatým na uhlík.
3. Pokud materiál určený ke kompostování podrtíme, urychlíme tlení
a usnadníme si přehazování kompostu.
4. Místo ke kompostování by mělo být
v polostínu a dobře přístupné.
5. Ke správnému kompostování je
třeba přístup vzduchu. Je vhodné založit
kompost na podrcených zbytcích dřevin
a tyto také průběžně přidávat do kompostu.
6. Pro rychlé a správné nastartování
tlení je dobré přihodit několik lopat půdy
nebo zahradního kompostu.
7. Kompost udržujeme mírně vlhký,
pokud jsou delší období sucha.
8. Přeházením kompostu dodáme potřebný vzduch a urychlíme tak tlení. Dojde také k promíchání jednotlivých vrstev

a díky tomu se nám bude hotový kompost
lépe odebírat.
9. Čerstvý kompost vhodný na mulčování je již po 2 měsících, kompost vhodný k běžnému hnojení je hotov za 6 až 12
měsíců, podle materiálu, který kompostujeme. Komposty starší než 12 měsíců
postupně ztrácí živiny v důsledku jejich
vyplavování. Pouze u kompostu z ořechového listí je dobré nechat jej déle než 12
měsíců, aby došlo k vyplavení a rozložení

látek, zpomalujících růst rostlin a užitečných bakterií v půdě. Ořechové listí
je dobré na podzim podrtit (např. sekačkou).
10. Kompost je dobré mělce zapravit do
půdy, aby se z něho živiny vyplavovaly ke
kořenům rostlin. Hlubší zapravení není
moc vhodné, protože minerální látky se
vyplavují až do spodních vrstev a také je
zde riziko zahnívání kompostu a šíření
různých hnilob.

Kompostéry byly pořízeny z dotace OPŽP.

Sakrální památky
Máme v obci místa a objekty, která nám
nedělají radost. Neutěšený stav drobných
sakrálních památek v katastru celé obce
patří mezi ně. Přestože nejsou zařazeny
mezi kulturní památky, jsou to stavby, které dotvářejí kulturu krajiny. Naši předkové
takové stavby budovali a odhalovali jako
výraz díků, často bývaly vztyčeny na památku tragických událostí, které se v místě staly. Generace pak chodily ke křížku,
Boží muce či soše svatého, pomodlit se
a poděkovat za úrodu, dar zdraví nebo
jinou vyslyšenou pomoc. Málokterá památka má dnes dochovaný „životopis“
v kronice, kdo a proč ji na tom kterém
místě vybudoval. Vzpomínají se u nich legendy, které nemají zcela pravdivý základ.
Tak je to i s našimi sakrálními památkami,
přesto patří k obci a dotvářejí historické
povědomí. Nejen hezké centrum vesnice,
ale i taková udržovaná stavba daleko v polích svědčí o obyvatelích, je vizitkou těch,
kteří v ní žijí. Každý rok vyhlašuje Zlínský kraj výzvu na obnovu těchto staveb
a přispívá podstatnou částkou na opravy.
Je potěšitelné, že na posledním jednání
břestští zastupitelé souhlasili s převodem

památek bez majitele do vlastnictví obce.
Kulturní komise si vzala za úkol zpracovat dokumentaci a žádosti o podporu na
jejich obnovu. Věřme, že se v nejbližších
letech všechny zasvítí v plné kráse.

Dnes již vyvrácený kříž u bývalé polní
cesty směrem na Skaštice datovaný r. 1843.

Boži muka u polní cesty směrem na Žalkovice, kdo a proč ji postavil...
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Putování do Běloruska 2014
Po jarních návštěvách dvou delegací
z běloruského Brestu v Břestě zavítali naši
zástupci na konci července do více jak 300
tisícového běloruského města. Přijali jsme
pozvání na oslavy 70. výročí osvobození
Běloruska od německé okupace a 995 let
od založení města. Po vyřízení vstupních
víz tak tříčlenná delegace-starosta Jaromír
Navrátil s manželkou a Jiří Horák mohla
vyrazit do neznáma. Vyjeli jsme brzy ráno

Památník 2. světové války.
v pátek 25. července přes Ostravu a cestou
navštívili známé poutní místo v městě Czestochowa. Ve Varšavě nás čekali novináři
Andrzej a Irina, kteří navštívili všechny
jmenované Bresty při svém jarním putování Evropou. Pozvání dostali rovněž zástupci Brestů ve Francii, Německu a Polsku.
S delegací z polského Brzestu Kujawskiego
jsme se setkali na motorestu za Varšavou
a polsko-běloruskou hranicí v Terespolu
překročili společně. Přestože jsme projížděli celním pásmem v pruhu pro diplomaty a předjeli nekonečný zástup automobilů
a autobusů i tak odbavení a vyřízení všech
dokladů trvalo půldruhé hodiny. Ubytování v brestském hotelu Vesta bylo na vysoké
úrovni, klimatizované apartmá, vybavená
kuchyňka s ledničkou, LCD televize v pokoji i ložnici. S Poláky jsme až do pozdních
nočních hodin navazovali družbu.
V sobotu od rána byl naplněný program.
Oficiální oslavy zahájilo setkání na brestské
radnici se zástupci všech družebních měst
z Běloruska, Ruska, Polska a polských, francouzských a českých břešťáků. Na chodbě
radnice byly nainstalovány velkoplošné
panely s fotografiemi evropských Brestů,

kterou zařídila novinářka Irina Šepelevičo- příslovečná, přichystali nám to nejlepší, co
vá. Hlavní brestské náměstí bylo místem měli. Nebylo třeba překladatele, Rus, Pokulturního vystoupení. Soubory všech vě- lák, Čech i Bělorus se bez potíží domluvikových kategorií, od nejmenších dětí až li. V neděli byl program volnější, prohlédli
po prezidentskou jednotku předvedly svůj jsme si zbytky pevnosti, která jako symbol
program, pochodovaly mažoretky, cvičili hrdinného odporu proti německé přesile je
výsadkáři, hrála vojenská hudba, z tribuny zobrazena i na 50 rublové bankovce. Odpozněly proslovy, zpívali umělci a skupiny, ledne nás čekala prohlídka zámku, v němž
byla slavnostně vztyčena vlajka. Vojenská se na jaře roku 1918 připravovala smlouva
auta pak dovezla válečné veterány, kterým známá jako Brest-litevský mír. V přilehlém
nejmenší děti pře- parku byla instalována výstava fotografií
daly květiny. Cykli- a předmětů z doby 2. světové války, na postický peloton číta- diu opět zpívaly a tančily děti ve vojenských
jící 1 300 účastníků uniformách, střídaly se soubory i jednotliví
uzavřel první část umělci a z polní kuchyně rozdávali vojáci
oficiálních
oslav. uvařenou kaši. Tam jsme se setkali se zbývaPokračování probí- jícími členy skupiny, kteří na jaře navštívili
halo na místní pěší náš Břest. Spolu jsme pak šli na prohlídku
zóně, kde po dal- večerního města. Hodně fotografovanou
ším projevu staros- místní pozoruhodností je podvečerní rozty města estrádní svěcení plynových světel lampářem v doumělci bavili přihlí- bové uniformě. V pondělí nás Irina zavedla
žející davy. Bylo to do 9. patra hotelu Inturist, odkud byl výpůsobivé, pro nás hled na celý Brest, z jedné strany i do prostarší ne až tak neznámé. S francouzským stor místního vězení. Koupili jsme pohledy
a polským zástupcem jsme na ulici odpoví- a drobné dárky, rozloučili se se všemi znádali televizním reportérům na jejich otázky. mými a vyrazili na zpáteční cestu. BezproOdpoledne jsme měli možnost navštívit blémový přechod hranice nám zařídil Jurij,
Bělověžský prales a muzeum s exponáty jeden z těch, který nás celou dobu pobytu
fauny a flóry. Nad naší a polskou skupinou doprovázel. Během dvaceti minut jsme byli
měl patronát místní masokombinát, jehož na polském území. Do Varšavy jsme sebou
pracovnice jezdila všude s námi. Doprová- vzali zpátky novináře Andrzeje a po krátzeli nás rovněž lidé z radnice, pravoslavný kém občerstvení pokračovali v cestě. Polskopop „baťuška“ Nikolaj z chrámu v brestské -českou hranici jsme téměř přehlédli a bez
pevnosti a další, kteří k „nikomu“ nepatři- potíží se dostali před setměním do Břestu...
li. Posledním bodem bohatého programu (pokračování příště)
Navrátil Jaromír
bylo noční koupání v jezeru spojené
s ochutnávkou vařených raků u popa
na chatě. Nalévala
se samohonka s vyluhovanými bylinami, místní pivo,
vyzkoušeli
jsme
i nápoj zvaný kvas,
který se ve městě prodává přímo
z cisterny. Slovanská pohostinnost se
i tady ukázala jako Večerní prohlídka města.
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