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Co se stalo v naší obci v poslední době
Zima bez velkých mrazů a sněhových
nadílek se překulila do jara, pouze jednou
byly odmetány chodníky obecním kartáčem od sněhového poprašku; v neděli 5.
ledna vybraly skupiny koledníků v Tříkrálové sbírce 30 865 Kč; do 7. ledna jsme dodali na Regionální radu do Zlína souhlasy
většiny vlastníků, na jejichž parcelách leží
chodník, který se má v rámci tzv. revitalizace opravovat, tímto děkuji všem občanům
za kladná vyjádření, doložení PD, souhlasů a vyjádření všech dotčených účastníků
probíhala během celého půlroku, pokud
bude všechno bez výhrad v termínu doplněno, práce začnou na podzim; 17. ledna
se v KD konal již třetí obecní ples; oprava
potrubí kanalizace u č.p. 161 podstatným

Gardencentrum je v „administrativní fázi“,
v souvislosti s ní je třeba doplnit úseky
novými sloupy veřejného osvětlení, staré
betonové sloupy a lampy budou odstraněny; lípy naproti hřbitova byly odborně
prořezány, stejné ošetření se dostalo všem
lípám okolo kostela, práce provedla firma
Dobranský-Zdravé stromy; pomlázková
zábava se skupinou Turbo přilákala do

Kabelizace v ulici za zbrojnicí.

plněna posuvnými vraty, aby byl celý areál
obecní základny co nejdříve uzavřen; od
jara je kontejner na zelený odpad z obecních parcel umístěn za plotem v zadní části
č. 69, tráva se sbírá ve středu 16:00-18:00
a v sobotu od 10:00-12:00 hodin; v altánu
na Rajčudě bylo všech šest sedacích souprav přišroubovaných do země vytrháno
Obecní zabíjačka
i s dlažbou, laťková výplň otvorů altánu
je postupně likvidována, další tři okénka
KD více než 500 fanoušků; ve středu 30.4. jsou rozbita v průjezdu č. 62; během Noci
spolupořádali hasiči, ČČK a rodiče stavění kostelů uspořádané farností byla možnost
máje a pálení čarodějnic; vzpomínkového prohlédnout si obec z kostelní věže, naprůvodu k 69. výročí osvobození obce se hlédnout do hřbitovní kaple, seznámit se
zúčastnil i přímý účastník bojů mjr. v zálo- s historickými fotografiemi a prožít neze Vladislav Cejtchaml z Uničova; z důvo- všední kulturní zážitek; bronzovou bustu
Oprava kanalizace u čp. 161.
du nepříznivého počasí byly odloženy dět- TGM, která byla odcizena, nahradila socha
ské hasičské závody, náhradní termín bude prezidenta Masaryka z nekovového matezpůsobem zlepšila kvalitu vody ve Stonáči; upřesněn; stavební firma Pavel Pospíšil po- riálu, odhalení busty proběhlo za účasti
sál hasičské zbrojnice byl 15. února dějiš- stavila zeď na bývalém č.p. 69, včetně nové krojovaných Hanáků, členů hasičského
těm pyžamo-papučového bálu, 21. března vodovodní a elektropřípojky, zeď bude do- sboru a vojáků v dobových uniformách;
křtinské pouti se zúčastnilo 17
byl noclehárnou 25 malých hapěších poutníků už z Břestu,
sičů a hasiček; 5. března zemřel
od vlaku z Lulče vyrazilo 105
ve věku 90 let jeden z posledpoutníků včetně nově zvolené
ních osvoboditelů Břestu pan
Matej Červenák z obce JakuboZ celkového počtu 749 dostavilo 170 voličů, což je poslankyně Evropského parva Vola na východním Sloven- oprávněných voličů v obci 22,69 % a odevzdali celkem lamentu Michaely Šojdrové
s manželem, zaslouženou posku; 1. obecní zabíjačka přilá- Břest se k volebním urnám 167 platných hlasů.
zornost na své cestě do Křtin
kala čtvrtou březnovou sobotu
Pořadí volebních uskupení podle počtu platných hlasů:
budilo i 11 členů Veteránklubu
za krásného počasí desítky záBřest na svých strojích, cílem
1.
KDU-ČSL
60 platných hlasů
jemců, z Břestu a okolí na dodalší vyjížďky historických
2.
ANO 2011
29
mácí vepřové speciality řeznicmotocyklů byla v sobotu 14.6.
3.
ČSSD
18
kého mistra Miroslava Kasala
pouť na Sv. Hostýně; letošní
4-5.
TOP 09 a STAN
14
z Bystrovan; po lednovém upomájku se podařilo uchránit až
4-5.
STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ
14
zornění na stav Stonáče začalo
do slavnostního kácení, které
6-7.
ODS
7
Povodí Moravy s čištěním jeho
proběhlo první víkend v červ6-7.
ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE
7
koryta, byli hotovi za půl dne,
nu v režii místních hasičů;
8.
KSČM
6
práce podle toho vypadá, byl
z Operačního programu život9-10.
STRANA ZELENÝCH
4
poslán další dopis na vedení
ní prostředí nám byla 28. květ9-10.
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
4
PM a na ministerstvo zemědělna schválena dotace na obnovu
11.
STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU
2
ství s požadavkem na vyčištění
zeleně ve výši 1, 035 mil. Kč.
12-13. KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ
1
celého toku; plánovaná kabe
Jaromír Navrátil
12-13. KOALICE SP a NO
1
lizace části obce od č.p. 55 po

Výsledky voleb
do Evropského parlamentu
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Co nás v nejbližší době čeká
Největší akcí, která je plánovaná na letošní podzim a jaro roku příštího je tzv.
Revitalizace obce. Ta zahrnuje rekonstrukci a vybudování nových chodníků v úseku
od č. 63 ke Gardencentru a od hřbitovní
brány k zastávce ČD, zpevněných ploch,
doplnění obecního mobiliáře, nových sloupů VO a úseků dešťových vpustí, do 30. 6.
musíme na Regionální Radu ROP Střední
Morava dodat žádost o stavební povolení;
s touto záležitostí souvisí i kabelizace části
obce, z budov vlastníků v úseku od č.55 po
Gardencentrum budou odstraněny střešní elektrické sloupy a přívod bude uložen
pod chodníkem, projektová dokumentace

nově řeší i sloupy VO a vedení rozhlasu
v tomto úseku, v ulici za hasičskou zbrojnicí je kabelizace hotova, do budoucna se
plánuje kabelizace v celé obci,; přidělená
dotace na obnovu zeleně umožní doplnění chybějících a poškozených stromů
a okrasných keřů v obci a na hřbitově, práce začnou po výběrovém řízení ve druhé
polovině roku; máme zažádáno o dotaci
na pořízení kompostérů do domácností,
vyplněný dotazník doručilo 160 občanů,
součástí dotace je nákup 6 ks automobilových kontejnerů na tříděný odpad a drtič
biologického odpadu, pokud bude žádost
bez výjimky schválena, mohly by být v říj-

nu kompostéry dodány všem žadatelům;
v plánu je nákup traktoru a vlečky pro
obecní potřebu; projektant dokončuje dokumentaci na rekonstrukci všech zbylých
úseků chodníků v obci, budou opraveny
až po plánované kabelizaci; ve výběrovém
řízení bude zvolena firma, která v nejbližší
době vymění osvětlení ve třídách a ostatních prostorách základní školy; v červnovém jednání zastupitelstva obce bude
jako jeden z bodů programu prodej další
parcely na výstavbu RD v ulici Nádražní,
za 15 měsíců od zahájení prodeje se jedná
již o 9 pozemek, poslední 3 čekají na svého
majitele;
Jaromír Navrátil

Usnesení z 18. zasedání ZO konaného dne 9. 12. 2013
-ZO schvaluje zapisovatelem zápisu A.
Koudelníčkovou
-ZO schvaluje ověřovatelé zápisu Chytilová L., Buček J.
-ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Škrabal V., Zavadil Ant.
-ZO schvaluje program jednání dnešního zasedání ZO.
-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO od posledního zasedání ZO.
-ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2014
-ZO schvaluje návrh 7. úpravy rozpočtu obce na rok 2013
-ZO schvaluje žádost ředitele ZŠ o prodloužení výjimky z počtu žáků na školní
rok 2013/2014 a s tím spojenou povinnost zřizovatele uhradit zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem. Dofinancování rozpočtu ZŠ bude řešeno do
31. 3. 2014.
-ZO schvaluje odprodej obecního pozemku p.č. 981/4 v k.ú. Břest o výměře 29
m², který vznikl na základě GP č. 485113/2012 za 50,- Kč za m² Daliboru
Valouškovi, bytem Spáčilova 3462/15,
767 01 Kroměříž a Martině Zápecové, bytem Mírová 608, 768 21 Kvasice
-ZO ukládá Jaromíru Navrátilovi, starostovi obce zabezpečit ve spolupráci s právním zástupcem nabyvatelů zpracování
kupní smlouvy a všech dalších dokumentů
nutných pro realizaci převodu vlastnického
práva. Veškeré náklady spojené s prodejem
obecního pozemku uhradí nabyvatelé.
-ZO schvaluje za obec Břest kandidáta
do funkce přísedícího soudce Okresního
soudu v Kroměříži na období 2014 – 2018
p. JUDr. Hrabalovou Hanu.
-ZO schvaluje vyčlenění nezbytných fi-

Úklid po ořezu lip u kostela
nančních prostředků z rozpočtu obce pro
zajištění přípravy – výkon odborných služeb – poradenské činnosti, geodetických,
majetkoprávních, projektových a inženýrských prací, zpracování povinných příloh
žádosti o dotaci z dotačního programu
regionální rady NUTS II Střední Morava,
zadávacího řízení pro vyhledání zhotovitele díla, administraci projektu před jeho
zahájením pro stavbu „Revitalizace obce
Břest“ ve výši Kč 553.000,- bez DPH.
-ZO schvaluje znění Smlouvy o právu
k provedení stavby s 28 majiteli dotčených
parcel. Úplata za zřízení věcného břemene
bude za dohodnutou jednorázovou částku
50,- Kč za každý m².
-ZO schvaluje personální tým projektu
pro přípravu i realizace v tomto složení :
vedoucí Jaromír Navrátil, zástupce vedoucího projektového týmu Koudelníčková
Anna, Mgr. David Linhart, konzultant
a poradce, ing. Jan Rubíček, projektant

a technický dozor stavebníka, účetní obce
Poláčková Jarmila – člen týmu.
-ZO schvaluje Mandátní smlouvu č.
45/2013 mezi Obcí Břest a BM asistent
s.r.o. Olomouc v celkové výši Kč 100.000,bez DPH.
-ZO schvaluje smlouvu č. 8800075017/1/
BVB o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby
v lokalitě Balkán mezi Obcí Břest a RWE
GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem
-ZO schvaluje vyplacení zádržného dle
SOD č. 01512011 mezi Obcí Břest a firmou Hlava stavby s.r.o. výši Kč 194.903,a pověřuje starostu oslovením JUDr. Kaliňáka k sepsání znění dodatku k SOD
a jejím podpisem
-ZO pověřuje RO výběrem firmy na
zhotovení nového ÚP obce.
-ZO schvaluje návrh znění SOD č.
17/2013 s ing. Rubíčkem.
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Usnesení z 19. zasedání ZO ze dne 27. 1. 2014
-ZO schvaluje zapisovatelem zápisu A.
Koudelníčkovou
-ZO schvaluje ověřovatele zápisu Látal
J., Škrabal V.
-ZO schvaluje návrhovou komisi ve
složení Darebníčková J., Býmová J.
-ZO schvaluje program jednání dnešního zasedání ZO.
-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO od posledního zasedání ZO.
-ZO schvaluje návrh 8. úpravy rozpočtu obce na rok 2013
-ZO schvaluje návrh 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2014
-ZO schvaluje vrátit odměny členům
ZO na úroveň roku 2010 od 1. 1. 2014.
Při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna poskytne neuvolněnému členovi
ZO jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce
-ZO schvaluje
návrh smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014130002124/005 mezi Obcí Břest a E.
ON Distribuce, za jednorázovou úhradu
Kč 5.400,- bez. DPH.
-ZO schvaluje uvolnění finanční částky

ve výši Kč 300.000,- z rozpočtu obce na
zhotovení nového ÚP Břest a schvaluje
podání žádosti o Dotační titul č. 2 Zlínského kraje (Projekty na zpracování ÚP).
-ZO schvaluje oslovení firmy Akté
Kroměříž, firmy Visualcad, s.r.o. Uherské
Hradiště a firmu Atelier Utilis Zlín k podání cenové nabídky zpracování nového
ÚP obce Břest a pověřuje RO výběrem
firmy a podpisem SOD s vybraným zhotovitelem ÚP.
-ZO schvaluje záměr pronájmu obecního bytu na Domově čp. 216
-ZO schvaluje uvolnění příjmů obce
„Odvod z loterií a podobných her“ a „Odvod z výherních hracích přístrojů“ pro
rok 2014 v plné výši Sportovnímu klubu
Břest.
-ZO pověřuje RO sepsáním účelové
smlouvy a kontrolou využití finančních
prostředků.
-ZO schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2013, jejichž je zřizovatelem
MŠ - Kč 55.127.41
ZŠS - Kč 66.129,44
ZŠ - Kč 103.426,92

-ZO schvaluje přerozdělení výsledku
hospodaření těchto organizací 30% do
rezervního fondu a 70 % do fondu odměn.
-ZO bere na vědomí informaci starosty
o možnosti převodu čp. 10 do vlastnictví
Obce a starostu pověřuje jednáním s ÚZSVM.
-ZO schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy
č. O/0064/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na území ZL. kraje
veřejnou autobusovou dopravou.
-ZO schvaluje s účinností od 1. 1. 2014
příspěvek na obědy starostovi a zaměstnancům obecního úřadu ve výši 55 %
(29,- Kč) rozpočtu obce, ve výši Kč 20%
(11,- Kč) z FKSP.
-ZO schvaluje vyplacení finančních
prostředků odsouhlasených v rozpočtu
obce na rok 2014 o.s. Hanačka Břest ve
výši Kč 30.000,-, Římsko-katolické farnosti Břest ve výši Kč 100.000,-, SK Břest
ve výši 80.000,- a SDH Břest ve výši Kč
75.000,ZO pověřuje starostu sepsáním a podpisem účelových smluv.

Usnesení z 20. zasedání ZO konaného dne 7. 4. 2014
-ZO schvaluje zapisovatelem zápisu
Koudelníčkovou Annu
-ZO schvaluje ověřovatele zápisu Baziku R., Koláře P.
-ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Dlabaja V., Bc. Chytilová L.
-ZO schvaluje program jednání dnešního zasedání ZO.
-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO od posledního zasedání ZO.
-ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
-ZO schvaluje návrh 2. úpravy rozpočtu
obce na rok 2014, který je nedílnou součástí usnesení.
-ZO schvaluje návrh OZV č. 1/2014
o místních poplatcích.
-ZO schvaluje návrh OZV č. 2/2014
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
-ZO schvaluje pronájem bytu na Domově zájemci p. ing. Puršovi Jiřímu a pověřuje starostu sepsáním a podpisem nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12.
2014.
-ZO schvaluje v souladu s ust. § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o ob4

cích prodej nově vzniklého pozemku p.č.
169/9 orná půda o výměře 894 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.

První novostavby rostou v ulici Nádražní.

10001 pro obec a k.ú. Břest do vlastnictví
Jiřímu Novotnému, bytem K. H. Máchy
565, 768 11 Chropyně za kupní cenu ve
výši 425,- Kč za 1 m², tj. za celkovou kupní
cenu 379. 950,- Kč a dále za podmínek
sjednaných v kupní smlouvě.

zpravodaj obce Břest

Zastupitelstvo obce Břest ukládá Jaromíru Navrátilovi, starostovi obce, zabezpečit ve spolupráci s JUDr. Stanislavem
Kaliňákem, advokátem v Kroměříži, zpracování kupní smlouvy a všech dalších dokumentů nutných pro realizaci převodu
vlastnického práva, a to v termínu do 90
dnů od schválení zastupitelstvem.
-ZO schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej nově vzniklého pozemku p.č. 169/13
orná půda o výměře 802 m², vzniklého
na základě geometrického plánu č. 47915/2011 ze dne 29. 12. 2011 z původního
pozemku p.č. 169/1 orná půda o výměře
6004 m², který je zapsaný na LV č. 10001
pro obec a k.ú. Břest do vlastnictví Veronice Klimentové, bytem Družba 1288, 768
24 Hulín a Jánu Švíčkovi, bytem Záriečie

Obecní úřad informuje
270, 020 50 Mestečko, SR za kupní cenu
ve výši 425,- Kč za 1 m², tj. za celkovou
kupní cenu 340.850,- Kč a dále za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
Zastupitelstvo obce Břest ukládá Jaromíru Navrátilovi, starostovi obce zabezpečit ve spolupráci s JUDr. Stanislavem
Kaliňákem, advokátem v Kroměříži zpracování kupní smlouvy a všech dalších dokumentů nutných pro realizaci převodu
vlastnického práva, a to v termínu do 90
dnů od schválení zastupitelstvem.
-ZO souhlasí s přihlášením do dotačního programu 4.1 „Zkvalitnění nakládání
s odpady“ OPŽP na pořízení kompostérů
pro občany, kontejnerů na tříděný odpad
, štěpkovače - drtiče a svozové techniky
– traktor s vlečkou na úklid dle požadavků obce firmou Energreen s.r.o Olomouc

s finančním podílem z rozpočtu obce do
výše Kč 300.000,-.
-ZO schvaluje firmu IWWA s.r.o Kroměříž vypracováním a podáním žádosti
o dotaci a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy.
-ZO souhlasí s podpisem smlouvy s p.
Mikušem Radkem, Břest 312 po dobu
udržitelnosti projektu. tj. pět let v rámci
výzvy „Zkvalitnění nakládání s odpady“
OPŽP na svoz automobilových kontejnerů s tříděným odpadem na řízené skládky.
ZO pověřuje RO vyhotovením smlouvy
a starostu jejím podpisem.
-ZO nesouhlasí s přihlášením do dražby pozemků p.č. 338, p.č. 1260, p.č. 1294
o celkové výměře 2719 m².
-ZO bere na vědomí informaci starosty
ohledně revitalizace a kabelizace obce.

…k úseku za rybníkem již bagr nestačil
přijet.

Čištění koryta Stonáče blízko obce...

Usnesení z 21. zasedání ZO ze dne 19. 5. 2014
-ZO schvaluje zapisovatelem zápisu
Koudelníčkovou A.
-ZO schvaluje ověřovatele zápisu Mgr.
Darebníčkovou J., Zavadila K.
-ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Zavadil A., Látal J.
-ZO schvaluje program jednání dnešního zasedání ZO.
-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO od posledního zasedání ZO.
-ZO schvaluje Výroční zprávu v souladu s ustanovením §18, odst.1 zákona č.
106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
-ZO schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. 35007/2014-OŘ OLC mezi
Obcí Břest a Správou železniční dopravní

cesty, státní organizace, Praha a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
-ZO
schvaluje
Smlouvu
č.
1040006497/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Břest a
E.ON Distribuce, České Budějovice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
-ZO schvaluje Smlouvu o podmínkách
a právu provést stavbu č. 79/22/14 „Revitalizace obce Břest“ mezi Obcí Břest a
Zlínským krajem, Zlín zastoupený Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
-ZO schvaluje Smlouvu o provozování
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona č.
274/2001 Sb. v platném znění mezi Obcí

Břest a Vak, a.s. Kroměříž a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
-ZO nesouhlasí s přistoupením k dotačnímu titulu OPŽP na pořízení kropícího
a zametacího vozu pro obec Břest.
-ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu pozemku ze dne 9. 3. 2011 mezi
Obcí Břest a Zámoraví, a.s. Břest a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
-ZO stanovuje podle § 68 Zákona o obcích v platném znění počet 15 členů zastupitelstva obce na volební období 2014
-2018.
-ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o nájmu pozemku ze dne 6. 6. 2002 mezi
Obcí Břest a firmou Mont-kovo Břest po
jeho doplnění a pověřuje starostu obce
podpisem.
5

Ze života obce

zpravodaj obce Břest

Hasičské akce v první polovině roku 2014.
První závody v roce 2014 jsou tradičně
v Trávníku. Běželi jsme branný závod tříčlenných družstev. Naše naděje v mladší
kategorii pohasly velmi brzy. Jedno družstvo vynechalo kontrolní stanoviště a rozhodčí je diskvalifikovali, druhé špatně
odpovídalo na otázky, tak z toho bylo 11.
místo z třiceti družstev. Starších bylo ještě více- 39 družstev. Ti nás však mile překvapili a družstvo Dlabajová Bára, Škrabalová Veronika a Látal Jiří doběhlo hned
za hasiči z Bílan na druhém místě o pouhou půlminutku! I další naše družstva se
snažila a doběhla na 9. a 15. místě. Po závodě trenéři vybrali peníze na budík pro
našeho závodníka, aby příště nezaspal.
Soustředění hasičů v Košíkách

Letos jsme si májku pokáceli sami

Do Kyselovic dne 19.4. odjíždí naše
čtyři družstva na kolech. Letos tam bylo
nejvíc závodníků v historii, obrovská
konkurence, naše třetí místo v mladší
kategorii bylo tedy velkým úspěchem.
Závodili za nás Symerský Petr, Antošová
Anna, Houšková Eliška, Výšek Vladimír
a kapitán Buček Adam.
Závody 60 m překážek pro jednotlivce
jsme v Břestě pro nepřízeň počasí přeložili. Na stejné závody jedeme o týden
později do Morkovic, tam měli větší štěstí
na počasí. Nejlépe se v mladší kategorii
umístila Eliška Houšková, skončila na pá-

tém místě. Ovšem „lety“ Ondry Kučery
přes barieru stály za to.
Velkou akcí mladých hasičů bylo soustředění od pátku 16. května až do neděle
18. května. Letos jsme byli na ranči Rovná
asi kilometr od vesnice Košíky. Zúčastnilo se 25 dětí a bylo by nás i více, nebýt
nemocí. Dospělí hasiči přijížděli i odjížděli, takže nejvíc nás na ranči bylo celkem 45. Hrály se hasičské a jiné hry po
družstvech, hry s míčem, přetahovaná...
všichni přežili ve zdraví a v novém roce
.. opět!!

Bohumil Jiříček

Dorost sportovního klubu – přeborník okresu Kroměříž
Družstvo bylo založeno v létě v roce
2011. Po složitých začátcích, hlavně výsledkových, kdy se projevila nezkušenost
a nízké věkové složení hráčů, se postupně
začala projevovat systematická tréninková činnost pod vedením Ladislava Popely
a asistenta Jiřího Hermana. Pozvolna se
začala zlepšovat jak herní, tak výsledková úroveň. Měnilo se složení, starší hráči

Dorostenečtí přeborníci okresu.
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přecházeli do mužů a mladší přicházeli,
až do dnešní podoby. Základ družstva
tvořili hoši: Jirka Štauber a Martin Máša
( kteří jsou stálými hráči mužstva mužů),
Martin Šálek, Honza Kouřil, Radek Karamon, Tomáš Stárek, Pepa Látal, Dan
Buček, Vojta Hanák a další přicházeli
Jenda Látal, Dominik Bejdák, Pavel Vařecha, Honza Krejčíř, Radim Stárek, Pat-

rik Janovský, Petr Miklík, Václav Hanák,
Martin Niščák.
Hoši zahájili sezonu 2013-2014 vítězstvím a další přibývala, až po nešťastný
zápas se Žalkovicemi, kdy jediná střela na branku, navíc z penalty, rozhodla
o jediné porážce v soutěži. Ještě ztratili 4
body za remízy s Dřínovem a znovu se
Žalkovicemi, ostatní zápasy byly vítězné.
Družstvo odehrálo celkem 16 zápasů,
z toho 13 vítězných, 2 remízy, 1 prohra se
skórem 91:12, nejlepším střelcem soutěže se stal s rekordním počtem 45 branek
Dominik Bejdák.
Družstvo tímto dosáhlo pěkného
úspěchu a stalo se přeborníkem okresu
Kroměříž. Získalo tak právo postupu do
krajské soutěže zlínska, což je určitě historický úspěch pro celý Sportovní klub
Břest.
Poděkování však patří výboru SK Břest
za poskytnutí výborných tréninkových
podmínek, včetně pravidelných zimních
soustředěních na horách.

zpravodaj obce Břest
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Krátké zprávičky z naší malé školičky
V mateřské škole se stále něco děje.
Děti navštívily spoustu zemí, oblíbily si
Indii, Čínu i Japonsko. Poznávaly tamní
krásy přírody, kulturu i jejich specifickou

kuchyni. Seznámily se s životem dětí,
hrami, písněmi,tanečky. Oblíbily si jógu,
relaxační hudbu spojenou s relaxačními
masážemi.

V pátek 28.3.se z daleké Afriky vrátil
náš kamarád čáp Eman a za týden se na
komíně usadila i jeho družka Matylda.
Měli jsme z tohoto návratu velikou radost.
Hlavním tématem naší současné práce
se proto stala Afrika-druhý domov našich kamarádů.Děti se učí africké rytmy,
tance, písně.Seznamují se s životem
v džungli, poznávají tropické ovoce, zvířata, život na poušti… Fotografie vám asi
nejlépe přiblíží co děti v MŠ prožívají.

Zápis do školy 2014
Přestože letošní zima mnoho sněhu nepřinesla, pro děti , které se přišly zapsat
v lednu do naší školy, bylo nachystáno
zimních radovánek dostatek.
Letošním zápisem provázely budoucí prváčky sněhové vločky. Ty pomáhaly
dětem při plnění úkolů. Kromě zdobení
sněhuláků geometrickými tvary, seřazování a počítání lyží, zavazování zimních
bot, řazení domečků podle čísel děti také
pracovaly s interaktivní tabulí, střílely
na branku hokejkou, kreslily sportovce

a skládaly zimní obrázky.
Hodina a půl utekla jako voda a celý
zápis pak děti společně ukončily taneček
s vločkami.
Díky zimnímu hraní si děti ani nevšimly, že jsme je my, učitelé, vlastně zkoušeli.
Takovouto hravou formou bylo zapsáno
do naší školy 25 dětí. Přestože bude mít
několik dětí ještě odklad, v září školního
roku 2014/2015 se v první třídě sejde po
dlouhé době přes 20 prváčků.
Těšíme se na ně!
Učitelé ZŠ Břest

Víkendový pobyt školáků v Praze
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Noc kostelů 23. 5. 2014 – poprvé v Břestě
Noc kostelů je každoročně pořádaná
akce, která má umožnit široké veřejnosti
nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních
a nočních hodinách zpřístupněny některé
kostely různých křesťanských církví, ve
kterých se konají koncerty, komentované
prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních
zahrad, vystupovat na věže či sestoupit do
starobylých krypt, prožít liturgii. Nad akcí
přebírají záštitu významné osobnosti církevního i společenského života.
S myšlenkou, aby se i naše farnost do
Noci kostelů v letošním roce zapojila,
přišla paní Václava Navrátilová. Již delší
dobu usilovala o možnost koncertu břestské občanky Lucie Válkové v našem kos-

- dokument vydaný JUDr. Josefem Lochmanem u příležitosti slavnosti v roce
1936.
Doprovodný program zahrnoval i prohlídku věže, této možnosti využilo hodně
návštěvníků. V kostele pak program začal v 18:00 hodin bohoslužbou, po jejím
skončení zahájil Noc kostelů náš kněz P.
Jiří Putala. Úvodním slovem celý program
doprovázela Václava Navrátilová. V první
části jsme si vyslechli tři ukázky z farní
kroniky v podání Jany Kouřilové a Hany
Hrabalové. První ukázka byla ze svěcení
národní školy v roce 1904, druhá z doby
skončení 1. světové války a událostí, které po ní následovaly. Třetí ukázka spolu
se závěrečným slovem se týkala příchodu
nového kněze P. Ludvíka Skácela do farnosti a jeho soužití s farníky.

la. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
o historii poutě, o jejím průběhu, o obnovení pěší poutě již z Břestu od roku 2009,
o hudebnících, kteří procesí doprovází.
Celý program byl zakončen modlitbou za
Břest, kterou vedl David Uhlíř.
Propagaci celé akce byla věnována
velká pozornost, plakátky byly ve všech
obchodech, na vývěsce u kostela, velký
plakát před kostelem, o akci informoval
obecní rozhlas. Ohlasy na celý program
byly kladné. Někteří přišli jen na koncert,
ale i těm patří velké poděkování. Nejvíce
však za všechny organizátory děkuji těm,
kteří se zúčastnili celého programu. Není
v našich silách tuto náročnou akci zajistit v Břestě každý rok. Zúčastněte se Noci
kostelů i v jiném městě či vesnici a někdy
příště opět i v Břestě.
Hana Hrabalová

Poté již program pokračoval zlatým
hřebem první Noci kostelů v Břestě a to
pěveckým vystoupením Lucie Válkové
a jejích hostů: Kateřiny Bělohlávkové,
která hrála na housle a Hany Šlapanské,
která doprovázela na klavír. Vystupující si vybraly skladby z období baroka
- světoznámých skladatelů J. S. Bacha, G.
F. Handla, A. Vivaldiho a dalších. Výběr
skladeb i perfektní výkon všech účinkujících, zejména však obdivuhodný výkon
Lucie Válkové, byl odměněn bouřlivým
potleskem.
Po krátké přestávce následoval hodinový pořad o každoroční pouti do Křtin,
která se letos uskutečnila již po 222. Pořad z příspěvků několika poutníků velmi
pěkně zpracovala Jana Hanáková, která
jej také spolu s Hanou Burešovou přečet-

Na věži

Koncert komorní hudby při Noci kostelů
tele a tuto akci viděla jako ideální příležitost. Rovněž navrhla uspořádat výstavu
fotografií, což se málokde k Noci kostelů
děje. Oba nápady se při první Noci kostelů v Břestě zrealizovaly. Občané poskytli fotografie ke třem tématům a to „Pouť
do Křtin“, „Kaple na hřbitově“ a „Opravy
kostela“. Fotografie s popisky si prohlédla
spousta návštěvníků, nyní je tato výstava až do konce srpna umístěna v Obecní
knihovně.
Akce probíhala nejen v kostele, ale
i v kapli Panny Marie Bolestné na hřbitově. Mimo fotografií z otvírání rozšířeného
hřbitova z roku 1936, z pohřbu padlých
v roce1945 a oprav z posledních let byly
na nástěnce i tyto dokumenty: stručná
historie hřbitova, doslovný přepis z farní
kroniky z roku 1884 a „Pamětní listina“
8
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Zemědělství v Břestě - pokračování
Každé státní zřízení od nepaměti mělo
velký zájem na tom, aby bylo v produkci
potravin soběstačné, aby zemědělství, řemesla či následný zpracovatelský průmysl
a zásobování obyvatel potravinami pracovalo s nejmenšími výkyvy. Po zrušení roboty v roce 1848, která ubíjela a omezovala
veškeré aktivity venkovského lidu nařízenými povinnostmi, se selský stav nadechl
k novému životu. K osvětě hospodařících
sedláků mezi obcemi byly zakládány rolnicko-hospodářské jednoty, pro mládež
byly zřizovány rolnické školy. V nich se předávaly budoucím hospodářům nejmodernější poznatky v oblasti užívání zemědělské
techniky, osevních postupů, chovu dobytka
i zpracování plodin. Po první rolnické škole
na Moravě založené už v roce 1867 v Přerově, se významný národní buditel a zemědělský odborník František Skopalík z nedalekých Záhlinic zasadil roku 1875 o vznik
rolnické školy v Kroměříži pro chlapce
a v roce 1884 i o dívčí hospodyňskou školu.
Byla první tohoto typu v českých zemích,
děvčata se učila všem domácím pracím
a vedení domácnosti s ohledem na celý
chod rodinného hospodářství. K praktické
výuce žáků nově založené mlékařské a sýrařské školy ve Štěchovicích v místní části
Kroměříže, vyrostla v roce 1902 také mlékárna. Byla jednou z nejmodernějších v celém Rakousko-Uhersku a dodávala, hlavně
máslo, do Vídně, Brna i Prahy.
Pozemkové úpravy a scelování drobných
parcel do větších celků proběhly v Břestě
a okolních obcích v prvním desetiletí 20.
století. Před scelováním nebylo výjimkou,
když rolník hospodařil i na 40 menších parcelách rozesetých na celém katastru obce.
Na obdělání větších celků bylo možné využít
větší techniku, parní i motorové lokomobily
dokázaly v kratším čase kvalitněji připravit
půdu na další úrodu. Regulace toku Moštěnky uskutečněná v roce 1901-02 italskými dělníky chránila obce a pozemky v jejím
povodí od častých záplav. Stejně účel měly
i prováděné meliorační práce, odváděly povrchovou vodu z podmáčených parcel, bránily znehodnocení úrody a zvyšovaly výnosy. Nejen práce na poli doznala moderních
postupů, následný zpracující průmysl se
rozrostl do nebývalé šíře. V celé monarchii
vyrůstaly už od 60. let 19. století moderní
cukrovary, zpracovávající novou plodinu
cukrovou řepu, která měla na úrodné Hané
velmi dobré podmínky a také výnosy. Řepa
byla svážena budovanými tratěmi dráhy,
v Břestě se nakládala do vagónů na dnes už
zrušené, slepé koleji. Kolem roku 1880 bylo

První zprava Arnošt Pospíšil č.74, uprostřed Fr. Symerský č.80

(Z archivu M. Zlámalové)
na Moravě už 55 cukrovarů, surový cukr se
vyvážel zejména do Anglie, Francie a Itálie.
Nejbližší cukrovary, do nichž břestští sváželi řepu, měly v obci svoji váhu, budovy
stály na výjezdu ke Kroměříži, u zastávky
dráhy, vedle Domova a směrem na Hulín.
Rozvoj zemědělství a šlechtění obilovin
přispěl k rozmachu pivovarnictví a pěstování sladovnického ječmene, kterému se na
Hané zvlášť dařilo. V budově stojící vedle

Domova byly uskladněny 3 obecní motorové mlátičky půjčované podle pořadníků do
jednotlivých hospodářství. Na výmlat bylo
najímáno mnoho pomocníků z celé obce,
pracovali za mzdu, někteří si odpracovali
služby, které jim sedlák se svým potahem
během roku poskytoval. Pravidelný finanční příjem pro rodinu byl z mlékáren, kam
se z hospodářství odváželo mléko. Bylo

proto žádoucí, aby hovězí dobytek poskytoval nejen tažnou sílu a maso, ale jedním
z hlavních ukazatelů úspěšného hospodáře
byla roční dojivost krav. Už na přelomu 19.20. století byl prováděn cílevědomý výběr
nejlepších krav typu hanáckého krátkohlavého dobytka, které byly úspěšně kříženy
s bernskými červenostrakatými býky ze
Švýcarska. Požadavkem na tento druh byl
všestranný výkon -mléko, maso, tah. Jak
uvádí ing. Václav Škoda v dobovém hodnocení břestského chovatelského spolku …
„mezi první střediska racionelního chovu
bernsko-hanáckého dobytka na Hané možno dle docílených výsledků chlévní užitkové kontroly počítati kontrolní obvod s plemennou knihou v Břestu u Kroměříže pro
Břest, Skaštice, Říkovice a Žalkovice. Býci
dosahují váhy 12-14q, krávy 6-8q. Průměrná roční dojnost jest 2500 l mléka o tučnosti 4%, ač i 4000 l u jednotlivých krav
není již vzácností. Dobře postavené nohy
činí dobytek způsobilým k tahu.“ Na místě
„Hliníka“ byla obecní pastva, která byla pro
zdraví a výnosnost ustájeného dobytka velmi prospěšná. Mezi hlavní činovníky chovatelského spolku patřil Václav Kartousek
z č. 24, Metoděj Fuksa č. 57, Karel Šopek č.
69, František Symerský č. 80, později Hrabal Bedřich č. 8. Pastvisko bylo zrušené až
kolem roku 1940, kdy byla budována nová
silnice od Přerova na Hulín.
Před 2. světovou válkou koupil Zdeněk
Mackovík od rodiny Rudolfa Tománka
dům č. 10 a vybudoval v jeho dvorní části továrnu „Pikas“ na výrobu polévkového
koření. Mnoho občanů později vzpomínalo, že jako děti chovaly doma želvy, kte9
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Dobová reklama z r. 1929
ré unikly zpracování na žádané koření.
Ve firmě, která vykupovala zeleninu a ovoce ze širokého okolí, vyráběli ovocné a zeleninové konzervy a kysané zelí a dodávali je
do celé země. Po roce 1945 se výroba dostala do finančních problémů a firma byla pod
Národní správou. Vedení války vyžadovalo
kvalitní potraviny ve velkém množství, proto protektorátní vláda poskytovala výhodné
zemědělské půjčky, které využili i břestští
občané na modernizaci svých hospodářství.

Zemědělská politika byla vždy citlivým
tématem, její špatné fungování se negativně
projevilo v celé společnosti. Je nutné dodat,
že život a prosperita hanáckého sedláka
byly a dodnes jsou velkou měrou ovlivněny
výkyvy počasí a dalšími vlivy. Jako prvovýrobce nese veškerá rizika podnikání a diktát
výkupních cen odběratelů. Platby za obilí,
řepu, mléko i maso bývaly a jsou pozdrženy,
nezřídka nebyly uhrazeny v plné nasmlouvané výši.

Poválečný vývoj v celé společnosti
a zvláště pak na venkově nabral zcela jiný
směr, byly přetrhány staleté vazby sedláka
k půdě, vesnice byla místem třídního boje
v nejširším měřítku. Od vstupu na trh EU
se naše zemědělství potýká s úplně jinými
problémy. Jak to dopadlo s cukrovary a dalšími zemědělskými podniky u nás po podepsání asociačních dohod máme ještě v živé
paměti, ale to je už jiná kapitola zemědělství
nejen v Břestě.

Z posledních společenských akcí

Pyžamo-papučový bál na zbrojnici byl plný spáčů

Členové veteránklubu se připojili ke křtinským poutníkům.
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Na tanečním parketu bylo živo

Velikonoční koncert SZUŠ D-Music
na zbrojnici

Ze života obce
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Naši jubilanti

Hermanová Jarmila

Kutějová Anna

Provazníková Marie

Remešová Ludmila

Činčalová Milada

Šišková Věra

Topičová Jarmila

Zdeněk Blažek

Do dalších let přejeme hodně zdraví a osobní pohody

Vítání občánků
7. prosince proběhlo v zasedací síni
OÚ slavnostní vítání těchto nových občánků:
Jakub Musil
Aneta a Beáta Lochmanovy
Eva a Šimon Svozilovi
Liliana Hepnarová
Ondřej Pospěch
Tomáš Moudrý
David Charvát
Jan Sus
Filip Lochman
Martin Gabrhelík
Jiří Krystýnek
Přejeme všem narozeným dětem zdraví a jejich rodičům ze svých ratolestí jen
samé radosti.

Plán kulturních a sportovních akcí o prázdninách
28. června – Dětský den na Rajčudě
12. července – Fotbalový turnaj starých pánů
za účasti bývalých hráčů Sigmy Olomouc-hřiště SK Břest
26. července – Rybářské závody dětí na Rajčudě
26. července – Gulášová sobota v H-klubu

27.července – Břestské hody
2. srpna – Fotbalový turnaj mužů-hřiště
SK Břest
30. srpna – Hasičská soutěž dětí 60 m překážek-Rajčuda
6. září – Spanilá jízda na kolech bez přehazovačky a cvrka-Rajčuda

Sběr víček
V současné době probíhá sběr plastových víček z PET lahví na pořízení kompenzačních pomůcek pro postiženou
Adélku Petříkovou z Kvasic. U kontejnerů a v přízemí OÚ jsou nádoby na tříděná
víčka, v obecní vývěsce je plakát s bližšími informacemi a kontakty na rodiče.
Stejná sbírka, která proběhla v naší
obci v jarních měsících, byla určena pro
nemocného Lukáše Záboje. Jeho nemoc
se projevuje uvolněním všech kloubů, povolují vazy, takže chůze je velmi toporná
a bolestivá. Lukáš se doma pohyboval po
čtyřech, během půl roku prodělal v Praze
Na Bulovce operace obou kolen. Aby se
zdravotní stav nezhoršoval, je nutná každodenní rehabilitace na speciálním stroji,
který bylo nutno zakoupit. Jeho rodiče
rozjeli sběr plastových víček, které od
nich vykupuje firma Trade Plus z Českého Těšína. Zatím se vybralo v celém okolí
kolem 4 tun, cena za 1kg je 6 Kč. Z těchto peněz a peněz od dalších dárců bylo
možno zakoupit rehabilitační stroj Motren, na němž Lukáš denně cvičí. Rodiče
i touto cestou děkují všem dárcům, kteří
pomohli posbírat takové množství víček
i za finanční dary.
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Návštěva z Běloruska

Náměstek starosty s doprovodem

Členové druhé delegace si prohlédli sportovní halu
na v sobotu odpoledne přijela již 8 členná skupina, jejíž členka novinářka Irina
Šepelevová původní myšlenku, spojit města a obce, uvedla v realitu. Delegace měla
za sebou 5 500km cestu po Brestech v Evropě, poslední zastávka byla u nás.
Opět byla návštěva velmi podnětná
a milá, tentokrát již zdokumentovaná na

V únoru zavítala do naší obce čtyřčlenná
delegace z běloruského Brestu. Hlavním
účelem návštěvy bylo navázání spolupráce
a vytvoření sdružení obcí a měst v Evropě,
které nesou název Brest.
Z běloruského Brestu přijeli zástupci starosty Vladimir Černov s manželkou a jeho
kolega z úřadu. Náš starosta provedl hosty
po obci, ukázal školu, sportovní halu, Rajčudu, knihovnu i kostel. Obec se jim líbila,
byli překvapeni její vybaveností, kladně
hodnotili infrastrukturu a chválili i trnkovou slivovici.
Toto setkání bylo prvním krokem k budoucí možné spolupráci, běloruský Brest
již zahájil družbu s Brestem ve Francii,
Německu a Polsku, chtěli by spojit Bresty
v Chorvatsku, Bulharsku i Maďarsku.
A jak bylo domluveno, spolupráce pokračovala. Nejprve písemná, ale 12. dub-

Pět rozličných Brestů v Evropě

Pozdrav do Běloruského Brestu

Břestští velvyslanci v Bělorusku

film. Hosté měli možnost si Břest prohlédnout i z kabiny hasičského veterána Opel
Blitz, což bylo přivítáno s velkým nadšením.
I když byli opravdu hodně unaveni po
skoro 14 denním putováním po Brestech,
loučili jsme se až s půlnocí s příslibem
obou stran k další spolupráci a upevnění
družby mezi, pokud se to podaří, všemi
Bresty v Evropě.
Třetí krok spolupráce proběhl na běloruské půdě. Skupina našich fandů s Radimem Řihákem v čele, která cestovala
na hokejové mistrovství světa, byla přijata
a pohoštěna na radnici zástupcem starosty
Brestu Vladimírem Černovem. Prohlédla
si pamětihodnosti více než 300 tisícového
města, brestskou pevnost, sportoviště a architekturu a přivezla pozvání na červencové oslavy města pro delegaci z Břestu.
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Za případné tiskové chyby se omlouváme
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