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Vánoční
zamyšlení
pokus o rozjezd ekonomiky reálným sní- obecní ples“, který můžeme díky sponzo-

Vážení spoluobčané, dny se krátí, světla
ubývá, teploty klesají, Vánoce a Nový rok
2014 se blíží. V tento čas se zodpovědní
předhánějí v úvahách, jaký byl přínos a co
si s sebou vzal ten uplynulý a co nás čeká
v roce následujícím. I z pohledu obce bilancujeme plusy a mínusy, hodnocení letošního a plány roku příštího jsou nastíněny na jiném místě zpravodaje. Budeme
pokračovat v pracích na zvelebení a údržbě veřejného prostranství, to je při pohledu zvenčí nejvíc vidět. Na vybavenost
a vzhled obce slyším od cizích návštěvníků
většinou chválu, ale to neznamená, že není
co zlepšovat. Zatímco se můžeme vesele
bavit divadlem v nejvyšších patrech politiky, všichni bez rozdílu financujeme další

žením svých úspor. Nezbývá než věřit, že
tento krok České národní banky byl dobře
zvážen a v budoucnu přinese jen pozitiva.
Máme za sebou prezidentské a předčasné
parlamentní volby, zda jsme zvolili správně a z celkového pohledu získali, to ukáží
následující měsíce a roky. Účast v těch posledních byla u nás o 10% vyšší než celostátní průměr a to je potěšitelné. Na tomto
místě chci všem poděkovat za práci, která
se nám letos podařila. Aktivním občanům
a spolkům za organizaci na poli společenském, kulturním či sportovním. Bylo toho
letos opět hodně, akce tradiční i nové. Jak
a co si připravíme, tak se budeme bavit.
Nejbližší společenskou záležitostí je „Třetí

rům opět pořádat v kulturním domě 17.
ledna 2014. O volné vstupenky mohou
smíšené dvojice usilovat až do 31. prosince na bowlingovém turnaji.
Přeji vám, abyste na konci roku dokázali zpomalit a ve vašich domácnostech
se rozlila tichá radost a rodinná pohoda.
Abyste vánoční svátky prožili opravdu
svátečně, během volných dnů si odpočinuli, starosti odsunuli na jindy a měli čas
na sebe i své nejbližší. Do následujícího
roku 2014 vám ke splnění všech plánů
a předsevzetí, přeji jménem celého zastupitelstva pevné zdraví, jasnou mysl, hodně
sil a velký kus osobního štěstí.
Jaromír Navrátil, starosta

Co se stalo v naší obci v minulém půlroce
Ve výběrovém řízení na rekonstrukci
chodníků zvítězila s nejnižší cenou 1 803
tis. Kč firma SMO Otrokovice, chodníky byly úspěšně dokončeny a zkolaudovány, Kovbojské odpoledne pro děti
a následující country zábava na Rajčudě
se 30. června vydařily; týden před hody
soutěžili kuchaři v H-klubu v I. ročníku
vaření kotlíkového guláše; na organizaci
břestských hodů ve dnech 27.-28. července se podíleli rybáři, sportovci, hasiči a veteránklub, uskutečnily se za tropických teplot; v jednání se společností
VAK Kroměříž došlo k významnému
pokroku ve věci přeložky potrubí výtlačného řadu AC 300 na Balkáně; složitá,
téměř dvouletá jednání s Povodím Moravy na údržbě zanedbaného porostu na
Moštěnce nakonec vedla k dohodě o vykácení 25 přerostlých topolů kanadských
a následné vysázení nejméně stejného
počtu dubů, jasanů a lip; zatím nezjištěný vzpěrač vytrhl počátkem září na
Rajčudě přišroubovanou lavici ze země
a převrátil ji v altánu, druhá byla vytržena v polovině října z dlažby u bufetu,
další zvědavec loupal dřevěné obložení
bufetu; anonymní výtvarník zvěčnil svůj
názor na svět na fasádě tělocvičny, další
okénko v průchodu u tělocvičny je bez
skla; na ulici Nádražní nám odcizil nový
dešťový sběrač neznámý sběrač kovů; za
budovou OÚ stojí od srpna nový kontejner na oděvy, obuv a hračky, ukládejte je do plastových pytlů, suché a čisté;
na Rajčudě byly ošetřeny a prořezány
všechny vysázené stromy; na náklady
obce byly opraveny poškozené kanalizační a dešťové vpusti na místních komunikacích a zabudovány 2 nové; VII.
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dožínek Zlínského kraje v Kroměříži
se zúčastnilo 20 krojovaných Hanáků
z Břestu, následovalo písemné poděkování od starostky města; ve dvorní části
školy a na budově obecního úřadu jsme
opravili okapy a svody; obecní základna
č. p. 69 byla v zadní části srovnána, suť
nashromážděná předchozími obyvateli
uklizena, parcela má vzadu nové oplocení; během léta naši zaměstnanci natřeli všechny dřevěné prvky a lavičky na
Rajčudě, ve škole, za obecním úřadem,
„zahrádka“ za obecní hospodou dostala

nové dřevěné obložení, nové nátěry obložení a střechy přístavby MŠ a altánu
byly provedeny firmou Františka Hudečka; v prostoru rozcestí u č. 161 přeložila
firma VAK kanalizační potrubí, které se
křížilo se zatrubněným tokem Stonáče;
pro seniory proběhl základní kurz v práci na počítači v učebně ZŠ; výběrové řízení na rekonstrukci páteřní trasy VO
a rozhlasu vyhrála firma Elspomont Vlkoš, její cena 1 639 tis. Kč byla nejlepší,
práce jsou téměř hotovy, nově bylo opraveno i osvětlení ciferníků věžních hodin, které jsou v majetku obce, výměna
vadných těles na stropě tělocvičny, doplnění sloupu VO u č. 254 a na spojovací
cestě od č. 40 k č. 181; v mateřské škole
byly kompletně rekonstruované chodníky okolo celé budovy i dvorní části;
ve mlýně byla provedena úprava vtoku
odvodního příkopu; prostor křižovatky
u prodejny drobného zboží A. Darebníčka má nový asfaltový povrch a dešťovou
vpusť; na hřbitově bylo před Dušičkami pro návštěvníky umístěno mobilní
WC, udržujte ho prosím v čistotě; věnec
položený 28. října k památníku u č. 20
odcizil neznámý…jak ho nazvat?; Sportovní klub nám na podzim dělal radost,
soutěžní družstvo mužů vyhrálo posledních 6 zápasů se skóre 30:1, dorostenci
přezimují na 1. místě, kulturní dům byl
vymalován; v hale probíhá od začátku
listopadu každé pondělí cvičení Pilates
a Powerjóga; na hasičské zbrojnici se
v listopadu zpívalo u harmoniky, v přísálí KD o 14 dnů později u cimbálu, na
obě akce přišlo málo účastníků; čerpací
stanice Q group opět „proslavila“ Břest
ve všech celostátních mediích;
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Co plánujeme v příštím roce

- na Regionální radu soudržnosti Morava jsme odeslali zpracovanou žádost
na „Revitalizaci centra obce“, náš projekt
postoupil do dalšího kola a 6. 11. jej hodnotící výbor vybral jako úspěšný. Podle
pravidel dotace musíme do 66 dnů doložit
veškeré povinné materiály, abychom mohli čerpat přiznanou částku až 85% z celkové ceny, která byla projektantem vyčíslena na téměř 8 mil. Kč. V plánu je oprava
centra obce, zvláště chodníků od č. p. 63
až k bytovým domům k Hulínu a od hřbitovní brány až po zastávku ČD. K zahájení

V našem kraji jsme mohli v mimořádných parlamentních volbách 25.-26. října
vybírat z 18 politických subjektů, některé
z nich poprvé. V Břestě vhodilo do urny
svůj hlas 533 občanů což je 70,3% oprávněných voličů, volební komise navštívila16 zájemců, kteří ze zdravotních důvodů chtěli volit doma. Platných hlasů bylo
530. Jeden z našich občanů kandidoval do
parlamentu ČR za Korunu českou, druhý
za Stranu svobodných občanů. Věřme, že
se po volbách rozbouřená politická hladina uklidní a nově zvolení zástupci budou
pracovat ve prospěch všech občanů této
země.
Tučně vytištěné strany se dostaly do
Parlamentu ČR, pořadí je podle počtu
hlasů a výsledků v procentech:

prací potřebujeme získat souhlas 28 vlastníků, na jejichž parcelách stávající chodník leží. Jedná se o další velké úseky, které
jsou potřeba opravit a tato dotace z evropských peněz to umožňuje, buďte k nám,
prosím, vstřícní. Další plánovanou akcí je
„Regenerace zeleně v obci a na hřbitově“.
Dokumentace je hotova, i na tyto práce je
podaná žádost o dotaci z OPŽP, možnost
čerpání je až do výše 75% z celkové ceny,
věříme, že budeme úspěšní a do poloviny
roku budeme moci zahájit obnovu zeleně.
Pokračujeme na zhotovení nového územ-

Volby do parlamentu

ního plánu, naskýtá se možnost úhrady
velké části nákladů z dotace Zlínského
kraje, Do konce února bude hotova PD
na inženýrské sítě na Balkáně, práce na
přeložce vodovodního řadu je plánována
na jaro 2014; chceme dodělat oplocení
bývalého č. 69 od kostela, které jsme letos nestihli a tak uzavřít obecní základnu
i s novými přípojkami na vodu, elektřinu
a kanalizaci; naplánovaná je výměna nevyhovujícího osvětlení ve třídách ZŠ; je
toho před námi hodně, co všechno zvládneme, bude záležet na stavu financí.

1. ANO 2011 138 hlasů
26,03%
2. KDU-ČSL 82
15,47%
3. ČSSD
81
15,28%
4. ÚSVIT
56
10,56%
5. KSČM
53
9,99%
6. TOP 09
39
7,35%
7. ODS
24
4,52%
8. STRANA SVOB. OBČANŮ
19
9. ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
14
10. STRANA ZELENÝCH
8
11. SPOZ
5
12-13. DSSS
3
12-13. KORUNA ČESKÁ
3
14-15. SUVERENITA
2
14-15. STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 2
16. HLAVU VZHŮRU
1
Politická hnutí LEV 21 a ZMĚNA nedostala v Břestě žádný hlas.

Usnesení z 15. zasedání ZO konaného dne 26. 6. 2013
Bod 1 -ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO od posledního zasedání ZO.
Bod 2-ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2012 bez výhrad.
Bod 3-ZO schvaluje účetní uzávěrku obce
Břest za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Bod 4-ZO schvaluje 3. úpravu rozpočtu
obce na rok 2013, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Bod 5-ZO schvaluje znění SOD č. 3/
KM/2013/V (vodovod pitný) o provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu s Vak Kroměříž .
Bod 6-ZO schvaluje znění SOD č. 9-KM2013-OV (kanalizace jednotná) o provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu s VaK Kroměříž
Bod 7-ZO schvaluje žádost p. T. Daňka
o směnu pozemků p.č. 979/4 – orná půda
o nové výměře 263 m2, nově vzniklé p.č.

979/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 3 m2 a nově vzniklé p. č. 979/7
– orná půda o výměře 42 m2 z vlastnictví
obce Břest do vlastnictví p. Tomáše Daňka
a pozemků nově vzniklé p.č. 890/3 – orná
půda o výměře 70 m2 a p.č. 1084/51 - ostatní plocha, silnice o výměře 51 m2 z vlastnictví p. Tomáše Daňka do vlastnictví obce
Břest. Rozdíl ve výměrách pozemků, který
činí 187 m2 p. T. Daněk doplatí v ceně dle
schváleného záměru, tj. 50,- Kč za 1 m2.
Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí dle dohody nabyvatel p. Tomáš Daněk
Bod 8-ZO bere na vědomí veřejné projednání zadání ÚP Břest (vyvěšeno 6.5. – 6.
6. 2013), které bylo bez písemných připomínek.
Body 7. a 8. usnesení ze 14. zasedání ZO
ze dne 8. 4. 2013 zůstávají beze změny.
Bod 9-ZO schvaluje pronájem bytu na
Domově starobní důchodkyni p. Hepnarové Zdeňky, bytem Vitčice , čp. 103. Starostu

obce pověřuje vyhotovením a podpisem
nájemní smlouvána dobu určitou do 31. 12.
2013 s případným prodloužením.
Bod 10-ZO schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 20.000,- na pomoc
přímo postižené obci Hořín.
Bod 11-ZO schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Břest a JMP
Net č. EKO-JMP/Břest/P626/11, P831/10,
P889/10, P577/11-1/13/N na plynárenské
zařízení, které je uloženo na p.č. 496/32
o celkové délce 3,3 m, p.č. 981/1 o celkové
délce 10,37 m a p.č. 1148/8 o celkové délce
7,45 m za jednorázovou úhradu v celkové
výši Kč 500,-.
Bod 12-ZO schvaluje uvolnění finanční
částky ve výši Kč 120.000,- a pověřuje RO
výběrem firmy na opravu dešťových vpustí
na místních komunikacích.
Bod 13-ZO pověřuje RO výběrem zhotovitele na rekonstrukci VO a obecního
rozhlasu, opravy osvětlení věžních hodin
kostela a následným podpisem SOD.
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Usnesení z 16. zasedání ZO konaného dne 4. 9. 2013

Bod 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 na základě rezignace dnem 28. 8. 2013
mandát člence Zastupitelstva obce Břest p.
Dědkové Evě.
Bod 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 náhradník z kandidátní listiny volební
strany č. 1 Šance pro Břest v pořadí podle §
45 odst. 5 výše
citovaného zákona Jana Býmová, a to
dnem 29. 8. 2013.
Bod 3 -ZO schvaluje zapisovatelem zápisu
A. Koudelníčkovou
Bod 4-ZO schvaluje ověřovatele zápisu
Zavadila K. a Zavadila A.
Bod 5-ZO schvaluje návrhovou komisi ve
složení Látal J. a Buček J.
Bod 6-ZO schvaluje program jednání
dnešního zasedání ZO
Bod 7-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO od posledního zasedání ZO.
Bod 8-ZO schvaluje vyčlenění nezbytných
finančních prostředků z rozpočtu obce pro
rok 2014 ke spolufinancování a předfinancování akce „Revitalizace obce Břest“ a to dle

předpokládaného plánu cash-flow. Spolufinancování ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů, což činí 2 473 tis. Kč.
Předfinancování se týká způsobilých
i případných nezpůsobilých výdajů projektu, které momentálně nejsou evidovány.
Maximální výše předfinancování bude 70
% způsobilých výdajů, tzn. 5.769 tis. Kč. Ve
zkušebním provozu a době udržitelnosti se
obec zavazuje vyčlenit nezbytné prostředky
na financování provozu a to v předpokládané výši dle zpracované FEA, tzn. 50 tis. Kč
ročně.
Pro 12 Proti
0
Zdržel se 0
Bod 9-ZO schvaluje pronájem bytu na
Domově starobní důchodkyni p. Štěpánce
Kohoutové, trvale bytem Záhlinická 801,

764 24 Hulín. Starostu obce pověřuje vyhotovením a podpisem nájemní smlouvy na
dobu určitou do 31. 12. 2013 s případným
prodloužením.
Pro 12 Proti
0
Zdržel se 0
Bod 10-ZO schvaluje v souladu s ust. §
85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
prodej nově vzniklého pozemku p.č. 169/5
orná půda o výměře 783 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 p. Vladimíru Petrúskovi,
narozenému 23. 7. 1971, bytem 767 01 Kroměříž, Peřinova 2489 a p. Silvii Petrúskové,
narozené 9. 7. 1972, bytem 767 01 Kroměříž,
Peřinova 2489 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.
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.

Usnesení ze 17. zasedání ZO konaného dne 4.11.2013
Bod 1-ZO schvaluje zapisovatelem zápisu A.
Koudelníčkovou
Bod 2-ZO schvaluje ověřovatele zápisu Býmovou J. a Dostála R.
Bod 3-ZO schvaluje návrhovou komisi ve
složení Mgr. Darebníčková J., Kolář P.
Bod 4-ZO schvaluje program jednání dnešního zasedání ZO
Bod 5-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO od posledního zasedání ZO.
Bod 6-ZO schvaluje návrh 6. úpravy rozpočtu obce na rok 2013, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení
Bod 7-ZO revokuje usnesení ZO z 12.12.2012
bod 5 „ZO schvaluje na základě GP č.485113/2012 prodej p.č. 981/4 o celkové výměře 29
m2, ostatní plocha, jiná plocha Janě Kondiczové, bytem Příčná 1131, Orlová, Poruba a Jaroslavu Kondiczovi, bytem Břest 281 za cenu Kč
50,-/m2. Veškeré náklady s převodem majetku
a vkladem do katastru nemovitostí ponese nabyvatel. ZO pověřuje starostu sepsáním kupní
smlouvy“.
Bod 8- ZO schvaluje záměr odprodeje obecního pozemku p.č. 981/4 v k.ú. Břest o výměře
29 m2, který vznikl na základě GP č. 485113/2012 za Kč 50,-za m2.
Bod 9- ZO schvaluje v souladu s ust. § 85
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písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích prodej nově vzniklého pozemku p.č. 169/4 orná
půda o výměře 784 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 manželům Libuši a Lubomíru Vybíralovi,
bytem Sadová 936, 768 24 Hulín za kupní cenu
ve výši 425,- Kč za 1 m2, tj. za celkovou kupní
cenu 333 200,- Kč a dále za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
ZO 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.
Bod 10- ZO odkládá 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. ZO pověřuje starostu požádat ředitele ZŠ o předložení rozboru mzdových
nákladů a návrh možných mzdových úspor do
příštího zasedání ZO.

Bod 11- ZO schvaluje návrh smlouvy JMP
Net o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynového zařízení
a jeho odkupu v lokalitě Balkán za 164 000,- Kč
vč DPH. ZO pověřuje RO případným schválením smlouvy o zřízení věcného břemene s JMP
Net.
Bod 12- ZO schvaluje záměr „Obnovy zeleně v obci Břest a na místním hřbitově“ dle vypracované PD ing. Přikrylovou V. a uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu obce na rok
2014 pro realizaci díla v případě schválení dotace z OPŽP.
Bod 13- ZO bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti na MMR o prodloužení termínu vyúčtování dotace na výstavbu inženýrských sítí v ulici Nádražní do konce roku 2018.
Bod 14- ZO navrhuje za obec Břest kandidáta
do funkce přísedícího soudce Okresního soudu
v Kroměříži na období 2014-2018 JUDr. Hrabalovou Hanu
Bod 15- ZO schvaluje Smlouvu o dílo
č.13/2013 s firmou Realka Rubíček plus s.r.o.
Kroměříž, jejímž předmětem je výkon technické pomoci při majetkoprávním projednání
s majiteli soukromých pozemků dotčených
stavbou „ Revitalizace obce Břest“ za podmínky
přiznání dotace.
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Sportovní zprávy
Podzimní část sezóny 2013/2014 je již
za námi a dá se říci, že podzim byl pro
týmy SK Břest úspěšný.
Tým dorostu pod trenérským vedením p. Ladislava Popely a Jiřího Hermana hrající okresní přebor se po podzimní
části usadil na prvním místě před týmem
Žalkovic. Jedinou prohru dorostenci utržili od Žalkovic a tuto jistě budou chtít
odčinit v jarní části sezóny. Aby se odveta
vydařila, nesmí v zimní přípravě spát na
vavřínech, ale poctivě trénovat jak v hale,
tak i na plánovaném soustředění na Rusavě. Až kvalitní zimní příprava dá odpověď
na otázku, zda náš tým dorostu je schopen
postoupit do krajské soutěže, což by byl asi
historický úspěch této věkové kategorie.
Rovněž tým mužů pod vedením p.
Zdeňka Stančíka se nemá za co stydět. Poprvé v 8. leté historii turnaje „O putovní
pohár obce Břest“, tento zůstal doma a po
náležitých obřadech byl uložen v H-Clubu. Zajímavostí turnaje bylo společné nastoupení otce a syna Vlastimila a Daniela
Bučka. Po nevydařeném začátku soutěže
se tým nezadržitelně prokousával tabul-

kou z posledních míst, až na konečné 3.
místo. Nadějné umístění pro boje v jarní
části sezóny tým potvrdil vítězstvím ve
Skašticích. Skaštice „B“ do té doby neznaly chuť porážky.
Úspěšnou sezónu měl také tým starých
pánů, který v čele s Pavlem Hapalem vyhrál 2. ročník „Memoriálu Josefa Hapala“
a na turnaji v Žalkovicích se umístil na 2.
místě.
V předhodovou sobotu mladí sportovci
uspořádali 3. ročník plážové plácané „Rajčuda beach“ s následnou diskotékou. Letošnímu ročníku přálo počasí a písek byl
opravdu žhavý pro všechny zúčastněné
smíšené týmy.
Za těmito akcemi a sportovními úspěchy je potřeba vidět poctivou práci jak
hráčů, trenérů, tak i našeho „týlového zabezpečení“, za což všem patří dík.
Více informací lze získat na internetových stránkách www.sk-brest.cz
Všem přeji do blížících se vánočních
svátků pohodu a do nového roku hodně
zdraví a štěstí.
Buček Jaroslav – předseda SK Břest, o.s.

Oba trenéři , kteří letos oslavili významná životní jubilea mají důvod k úsměvu

...z nedávné historie
Sportovní klub Břest má bohatou historii, pamětníci o tom rádi vyprávějí.
K fotografii podal vysvětlení jeden z aktérů zápasu, tehdy dorostenec Ladislav
Popela.
Přátelský zápas se odehrál v červnu
roku 1961, na jedné straně mladé druž-

stvo Sokol Břest, které v sezóně 1959-60
postoupilo do II. třídy okresního přeboru. Tam hrálo se soupeři zvučných jmen,
jako byl Tatran Holešov, Rudá Hvězda
Holešov, Slavia Kroměříž „B“, družstvo ze
Zdounek, Koryčan a další. Na druhé straně studenti z Afriky převážně z republiky

Mali, kteří se ve škole v Holešově zdokonalovali z češtiny a připravovali na studia
na československých vysokých školách.
Na 400 diváků vidělo zápas, který skončil vítězstvím hostů 2:1. Po skončení byla
v obecní hospodě s africkými studenty
zajímavá beseda s pohoštěním.

Hráči Břestu-horní řada zleva: Hrabal Jiří; Šiška Josef č.219; „Pidla“ Zavadil č.192; Rýgl Jaroslav; Zavadil Karel; Skříček Josef č.233;
rozhodčí Hapal František; dolní řada zleva: Šiška Josef později na č.168; Popela Ladislav; Zavadil František; Hapal Milan; Hapal Josef
5
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To nejdůležitější v první pomoci
aneb Základní Desatero zachránce
Tísňová linka, která přivolá pomoc je
112. Telefonní číslo rychlé lékařské pomoci 155
Voláme vždy před zahájením oživovacích pokusů, jen u malých dětí nejdříve
provedeme několik silných úderů mezi
lopatky, s hlavou dolů (obvykle se dusí
zvratky, potravou, cizím předmětem).
Uvolnění dýchacích cest při bezvědomí
Provedeme záklon hlavy, který zpravidla k uvolnění dýchacích cest postačuje,
případně předsunutí dolní čelisti postiženého. Poté zkontrolujeme čistotu dutiny
ústní, případně z ní odstraníme nečistoty,
cizí tělesa atd. Pokud i po uvolnění dýchacích cest postižený zůstává v bezvědomí
a dostatečně a pravidelně nedýchá, zahájíme oživování.
Neztrácejme čas
Pokud postižený nedýchá, či dýchá lapavě, nepravidelně, uložme jej na záda
a stlačujme hrudník rychlostí asi 100/
min. Po každém třicátém zmáčknutí
hrudníku dvakrát vdechneme do jeho úst
při zakloněné hlavě. (tedy poměr 30:2).
Takto postupujeme stále dokola.
Samotná masáž je lepší než nic
Pokud z jakéhokoliv důvodu nejsme
schopni či se bojíme nebo nechceme do
postiženého dýchat, vždy alespoň provádějme masáž srdce stlačováním hrudníku.
Resuscitaci nepřerušujme
Oživování provádějme vždy až do příjezdu odborné pomoci, a to bez přerušení! Tak dáváme postiženému největší šanci na přežití.
Krvácení musíme zastavit
Pokud pacient odněkud silně krvácí, co

Členky ČČK se aktivně zapojují do dění v obci
nejdříve krvácení zastavíme. Můžeme to
udělat stlačením prsty či s přeloženým kapesníkem přímo v ráně nebo zaškrcením
nad ranou.
Při prudkém tepenném krvácení u pacienta v bezvědomí má stavění krvácení
přednost před ostatními úkony.
Křeče musí odeznít
Jsme-li svědky křečí, vždy počkáme, až
odezní. Nesnažíme se jim nijak bránit, jen
pacienta chráníme před poraněním – pádem, pořezáním o okolní předměty a podobně. Po odeznění křečí je klíčové zjistit,
zda pacient normálně dýchá

Raději přecenit než podcenit
Při jakékoli nejistotě o stavu postiženého vždy raději počítejme s tou horší
variantou a podle toho jednejme. (Je mu
něco? Raději zavolám pomoc). Pamatujme, že riziko podcenění může být pro pacienta smrtelné!
Mrtvý zachránce = žádný zachránce
Mějme na paměti, že bezpečnost zachránce je prioritou. Vždy zvažujme riziko vlastního ohrožení. Pokud je ohroženo
naše zdraví nebo náš vlastní život, nejsme
povinni se riziku vystavovat.
Autoři: MUDr. Luděk Smékal,
PhDr. Lukáš Humpl

Farnost na podzim 2013
Ve druhém půl roce naši farnost čekalo
několik událostí. Kromě již běžných poutí
a slavností v průběhu roku se letos konala
i jedna méně častá slavnost a to udělení svátosti biřmování.
Svátost biřmování letos přijalo celkem
12 mladých farníků z naší farnosti. Spolu
s nimi svátost přijali i tři farníci ze Žalkovic.
Svátost jim byla udělena 13. října v našem
kostele otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Po ranní mši, kterou doprovázeli
svým zpěvem zpěváci ze sboru Moravan,
následovalo krátké posezení na faře s otcem
arcibiskupem, kde s nimi krátce pohovořil
o jejich dalším důchovním růstu a morálních zásadách dospělého křesťana. Odpole6

dne, v 17. hod., se pak konal světelný průvod obcí k soše Panny Marie Lurdské, kde
jsme se pomodlili zásvětnou modlitbu.
V tomto roce také pokračovala postup-

ná rekonstrukce kostela a to odvlhčením
zdiva. Nejhůře byla zasažena kaple Svaté
Anny (směrem k faře), kde bylo přistoupeno k tlakové injektáži a následnému omítnutí sanační omítkou, jak z exteriéru, tak
i v interiéru. Následně byl kolem kostela
po celém obvodu vykopán příkop, kolem
kostela položena nopová folie, aby se zamezilo bočnímu vzlínání vody do zdiva a tzv.
geodrenu, který pomáhá rychleji odvádět
srážkovou vodu dále od základů kostela.
Celková částka investice představovala více
než 400tis., z čehož většinu ceny tvoří sanování již zmíněné kaple. Děkujeme také
zastupitelstvu obce, které nám na tuto akci
přispělo z rozpočtu obce.
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Letošní akce Veterán klubu Břest
Jako Veterán klub Břest se každoročně
zúčastňujeme několika akcí. Stejně tomu
bylo i v letos.
Po oprášení motorek po zimě jsme sezónu zahájili vyjížďkou do Křtin. Kvůli
špatnému počasí jsme museli jet až následující týden po „ Břestské pouti do
Křtin“.
Další akcí byla veteránská soutěž
v Mořicích, které se tentokrát nezúčastnili všichni členové, protože jsme
zajišťovali občerstvení na dětském dni
v Břestě.
Již po druhé, u příležitosti břestských
hodů, se uskutečnila výstava veteránů se
soutěží elegance a nejvzdálenější účastník. Tentokrát s i s projížďkou po okolních obcích. Děkujeme tímto paní Chovancové za poskytnutí upomínkových
předmětů, včetně pohárů pro vítěze.
Každým rokem první srpnový víkend
pořádá Veterán klub Kroměříž soutěž
„ Veteránem nejen Kroměřížskem“. Na
těchto soutěžích se umisťujeme na vítězných místech. I letos jsme obsadili druhé
a třetí místo.
V září jsme byli pozváni na výstavu
veteránů na dětský den na farmě v Tě-

šánkách a ten samý den jsme jeli na veteránské setkání ve Žlutavách. Na závěr
sezóny ještě plánujeme poslední vyjížďku na motorkách „ Zavírání šoupátek“.
Jsme rádi, že se dala dohromady parta
nadšenců, kteří oživují staré stroje pro
radost svou i ostatních, hlavně starších

lidí, kteří si při pohledu na naše motorky
vzpomenou na své mládí. Také nás těší
rozšiřující se počet členů našeho Veterán
klubu. Je to krásný, ale i finančně náročný koníček, a proto touto cestou děkujeme obecnímu úřadu za finanční příspěvek našemu klubu. Veterán klub Břest

Gulášpárty

Týden před hody uspořádali organizátoři na zahradě H-clubu soutěž ve
vaření kotlíkového guláše. Zúčastnily
se dva domácí a jeden přespolní tým
neprofesionálních kuchařů, kteří připravili pro návštěvníky svou podobu
guláše. Nezávislá porota rozhodla, že

vítězným vzorkem se stala specialita
týmu Mileny Hermanové. Na své si
však přišli všichni účastníci sobotního
setkání, guláše všech značek se snědly
beze zbytku. Nová zajímavá akce se vydařila, stojí za to, aby se v ní pokračovalo v dalších ročnících.

Hodová projížďka

S obecním praporem na zádi se prohání
po hladinách rybníků a jezer tento model
M. Baláše z Letecko-modelářského klubu
Břest.
7
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Vánoční besídka ZŠ Břest
V pátek 6.12. se Sportovní hala v Břestě opět po roce zaplnila všemi, kdo chtěli společně s dětmi naší základní školy
oslavit adventní čas. Oslava byla netradiční. Místo vánočního stromku čekala
na publikum laboratoř s dvěma šílenými
vědci. Profesor Ikebara a profesor Gilbert provázeli programem celý večer.
Hned na začátku jim pošta přivezla zásilku, kterou bylo nutné řádně prozkoumat. Každá manipulace s prapodivným
strojem vyvolávala různá taneční, hudební či dramatická vystoupení, která si
děti připravily se svými učiteli. Závěr byl
překvapením nejen pro diváky, ale hlavně pro dva profesory. Když totiž náhle
na podiu stáli vedle sebe lidé z pravěku,
kněžna Libuše z pověstí, indiáni z Ameriky, kluci a holky z 80.tých let, včelka
Mája či modelky v igelitu z budoucnosti,
zjistili, že během večera vlastně sestrojili
stroj času. Všichni si pak společně zazpívali známou píseň „Život je jen náhoda“.
Diváci ocenili účinkující hlasitým po-

Po vystoupení nabízeli na vánočním jarmarku žáci své výrobky
tleskem a s úsměvem na tváři spokojeně
odcházeli do školy, kde na ně čekalo na
jarmarku spoustu výrobků i občerstvení.

Letošní vánoční besídka se opět vydařila.
Všem, kdo se na ní podíleli, patří obrovské díky!

Na všechno dohlížel přísný náčelník a Albert Einstein

Zprávičky z naší malé školičky

Právě probíhá vesmírná výprava
8

V naší MŠ v letošním školním roce
pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pod motivačním názvem,,S tebou školko teď,chtěl bych poznat svět“.
Již z názvu je patrné, že se s dětmi zaměříme na poznání světa. Připravujeme
řadu expedic a výprav – například do
Vesmíru, do zemí věčného ledu a sněhu.
Nejvíce se zaměříme na exotické země
a Afriku. Tam je v současné době náš kamarád čáp Eman s Matyldou .
Vedle základního programu připravujeme ještě spoustu jiných aktivit pro děti
i rodiče.
Děti zhlédly 2 divadelní představení,
zapojily se do sportovního dopoledne,

připravily kulturní vystoupení pro seniory.
Uskutečnila se tradiční ,,Drakiáda“
s rodiči - tentokrát za krásného slunečného odpoledne s příhodnými povětrnostními podmínkami. To se projevilo na
účasti dětí s rodiči a výkonnosti draků.
Krásně si děti užily ,,Strašidlácký den“,
kdy v přestrojení za nejrůznější strašidla
si zatancovaly, zazpívaly i zasoutěžily.
Odpoledne proběhlo tvoření s rodiči.
Vyráběli dekorace do bytu lampičky,
strašidýlka, dekorativní papírové dýně,
na světýlkovém dnu jsme prezentovali
dýňová strašidla .
Přestože jsme ještě malí, jsme čilí a aktivní.
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Okna vesmíru dokořán po třiceti letech
Popularizátor vědy, významný astrofyzik a vědecký pracovník fyzikálního ústavu
Akademie věd RNDr. Jiří Grygar navštívil
v polovině září Břest. Organizátoři z vedení obce měli možnost vybrat si téma přednášky, které by mohla břestské posluchače
nejvíce zajímat. Osobnost, kterou není potřeba většině veřejnosti blíže představovat,
zaujala tématem Okna vesmíru dokořán
po třiceti letech. Více než 150 účastníků se v sále hasičské zbrojnice seznámilo
s historií populárního seriálu vysílaného
v tehdejší československé televizi a poznatky vědy získanými za dalších třicet let.
Odborné znalosti RNDr. Grygara oceněné
v zemích celého světa a způsob jak zaujmout posluchače svým vědecko- civilním
projevem, řadí jeho přednášky mezi velmi
žádané. Po téměř dvouhodinovém přednášce odpovídal RNDr. Grygar na dotazy
posluchačů a podepsal zájemcům své knihy, které si mohli na místě zakoupit.

Jak se dařilo hasičům?
Ve dnech 24. až 26. května jsme se pilně připravovali na tradičním hasičském
soustředění, tentokrát na chatě Pod Tesákem. Vlakem a pak autobusem z Bystřice
pod Hostýnem přijelo 25 dětí. Dospělých
přijelo 21, většinou na kolech nebo auty.
První den jsme byli rozděleni do tří družstev- červení, modří, zelení a soutěžili
mezi sebou v hrách jako ocásky, pantomima, pamatovák, ponožky, čísla na čele.
Druhý den ráno se trénovala střelba na

terče. Nejlépe střílí Veronika Škrabalová
a z mladších Ondra Kučera. Na branný
závod se připravujeme jako samostudium
dětí. Většinou ti starší učí mladší. Odpoledne vyrážíme na trať, i když prší. Nejlépe
vyšel branný závod Karolíně Navrátilové
v starším družstvu a Petrovi Symerskému
v mladším družstvu. Večer máme tábo-

rák a stezku odvahy. Spíš stezku strašáků,
protože tak ustrašení naši mladí dlouho
nebyli. Večerka se protáhla až k půlnoci. Třetí den balíme, chystáme se domů.
V lese jsme ještě postavili krásné domečky z přírodních materiálů. Opět nám poprchalo, po obědě ještě vycházka k chatě
Otesánek, kde jsme před 10 lety se soustředěními začínali. Poslední peníze jsme
nechali v bufetu na Tesáku a nakonec ještě
vysvitlo i sluníčko.
Po prázdninách jedeme 7. září na branný závod do Kostelce. Náš veterán Opel
nás spolehlivě dovezl i odvezl s jedním
pohárem za třetí místo v mladší kategorii.
Další naše družstva byla na 5. a 7. místě.
Do Morkovic dne 28. září se sjela
ohromná konkurence, takže s našimi
úspěchy se moc nepočítalo. Druhé místo
mladších závodnic Lipnerová Ilona, Pospíšilová Natálie a Zavadilová Klára bylo
fantastické.
Ve Zborovicích byl netradiční brannný
závodě-je to loterie. Děti musí znát i paroží a kůže zvířátek, protože zde s hasiči
spolupracují myslivci. Složení mladšího
družstvo z morkovického závodu jsme
nezměnili a dovezl domů opět druhé místo. Paráda. Další naše družstva byla na 7.
a 10. Místě.
19.října. soutěžila v Koryčanech pětičlenná družstva. Konečně nám zabralo
družstvo starších, které dovezlo krásný
velký pohár za třetí místo. Ale ta naše

střelba, to je naše slabina. Reprezentovali
nás Lipnerová Simona, Dlabajová Bára,
Navrátilová Kája, Látal Jiří a Symerský
Petr. Mladší družstvo bylo také dobré, ale
na bednu to nestačilo a bylo páté.
Od začátku října máme schůzky v místní sportovní hale, kde pilujeme fyzičku,
šplháme, běháme, závodíme. V sobotu 16.
listopadu jsme během celodenního výletu
navštívili Hasičský záchranný sbor Zlín
a mohli se podívat na pracoviště našeho
trenéra. Vyzkoušeli jsme si zásahové obleky, lezeckou stěnu, zkontrolovali techniku a připravenost profesionální jednotky.
Byli jsme i na zlínském mrakodrapu, svezli se v ředitelském výtahu a podívali se do
muzea firmy Baťa. Bylo to hezké ukončení
soutěžní sezóny.
Družstvo mladých hasičů.
9

Ze života obce
Již tradičně na konci září pořádá obecní úřad besedu s našimi seniory. Setkání
probíhalo na hasičské zbrojnici.
Po přivítání všech zúčastněných panem starostou vystoupily děti z mateřské školy. Písničkami a tancem navodily
atmosféru kovbojského Západu a poté
potěšily všechny přítomné barvenými
papírovými kytičkami. Za jejich skoro
profesionální vystoupení byly odměněny velikým potleskem.
Také vystoupení p. Mgr. Petra Pálky
z Muzea Kroměřížska, který zajímavě
vyprávěl o historii naší obce, bylo velmi poutavé a občané se dověděli mnohé
novinky.
A s novinkami vystoupil i starosta,
který s občany ovšem řešil již přítomnost a také seniorům v kostce nastínil,
co nás čeká v dalším roce.
A po občerstvení odpoledne vyvrcholilo vystoupením studentů Konzervatoře z Kroměříže, kteří rozezpívali
i roztančili sál cimbálovou muzikou do
večerních hodin.

zpravodaj obce Břest

Beseda se seniory

Beseda se seniory

Kovbojské odpoledne a country bál
„V zimních měsících ples, v letních
musí být country bál“ V tomto duchu se
obec rozhodla a uspořádala country večer na Rajčudě v sobotu 29. června.
Večeru předcházelo odpoledne pro
děti, které již druhým rokem zorganizovali manželé Glozygovi a Gabrhelíko-
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vi s přispěním obce a dalších sponzorů
tentokrát v indiánském a kovbojském
duchu. Děti plnily různé úkoly a u stanovišť, kde probíhaly soutěže, dostávaly
drobné odměny. Mohly se svést na vozu
a ti odváženější i na koni.
Večer děti vystřídali dospělí, kterým

k tanci a poslechu zahrála kapela Šediváci z Přerova.
Počasí nám přálo, na občerstvení si
mohli návštěvníci zakoupit vynikající guláš z divočiny či klobásu z udírny
a kdo měl štěstí, odnesl si i cenu z tomboly.

Ze života obce

zpravodaj obce Břest

Významná jubilea oslavili naši občané

Marie Kouřilová

Vladimír Máša

Ludmila Vymětalová

Do dalších let přejeme hodně zdraví a osobní pohody
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Ze života obce
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Vyhodnocení dotazníkového šetření
Na území MAS Jižní Haná, o.p.s. proběhlo dotazníkové šetření, dotazník vyplnilo
v obcích Břest, Skaštice, Tlumačov, Kvasice,
Karolín, Sulimov, Bělov a v městech Hulín,
Chropyně celkem 1405 obyvatel. Na základě takto získaných informací od obyvatel
v území MAS Jižní Haná bude i s využitím
statistických údajů vytvořena integrovaná
strategie území. Vyhodnocení za obec Břest
bylo provedeno na základě 58 dotazníků.
Vyhodnocení všech otázek za obec Břest je
zobrazeno v grafech v barevném provedení
na 16 stranách, proto vám předkládáme jen
vyhodnocení třech volných otázek a vašich
odpovědí. Děkujeme za vyplnění. Vyhodnocení dotazníkového šetření za celé území
MAS Jižní Haná najdete na stránkách www.
masjiznihana.cz.

Volné otázky a odpovědi:

Co se Vám na obci Břest nejvíce líbí?
odpovědi: vzhled obce - 6x, sportovní areál „Rajčuda“- 5x, dále čistota v obci, kulturní
program, ochrana přírody, dostupnost okolních měst a obcí, občanská vybavenost, příjemné prostředí, snaha o rozvoj obce, sportovní zařízení, poloha obce a její začlenění,
kvetoucí náves na jaře, pravidelné sečení
trávy a ošetřování keřů, sportoviště, dálnice
poblíž vesnice, že je stále upravená a krásné trávníky pěkně posečené, lidé si udržují
pořádek, základní škola, hřiště u obecního
úřadu, že jsem se tady narodil, klid, široká možnost sportovního využití, starosta,
obecní hala, osázení zeleně, zlepšující se
úprava veřejných prostranství, dobré zázemí
pro volnočasovou a sportovní aktivity dětí,
údržba prostranství, dostupnost dopravy do
okolí, údržba prostranství a zeleně, pěkná
malá obec v blízkosti měst, škola, školka,
příroda, budova školy, radnice, zeleň ve vesnici - Sakury domov, zeleň, zeleň + květiny,
Obec má svou školu, mateřskou školku,
poštu, zdravotnictví, je to taková malá, hezká naše vesnička středisková, „Mělo by být
spíše NELÍBÍ!!
Jaké služby nebo zařízení Vám v obci nejvíce chybí?
odpovědi: sběrný dvůr – 7x , „Lepší osvěta v oblasti třídění odpadů“, prodejna masa,
řeznictví - 8x, propojení sousedních obcí

cyklostezkou. V dnešní době je velmi využívaná jízda na kole do práce i pro volný
čas – 10x. Je velmi škoda že chybí propojení
cyklostezkou Přerov-Hulín-Kroměříž. Síť
cyklostezek pro bezpečnou jízdu do sousedních obcí či měst. Fungující sportovní
hala, prodejna s kvalitními potravinami,
pekárna, promítání filmů, více aktivit pro
mládež, rozjezdové ubytování pro mladé,
služby, atraktivity, bankomat, v dopoledních
hodinách častější autobusové spojení do
Kroměříže, jsem v podstatě spokojena docela mi vadí zrušení malých obchodu jeli-kož
Jednota bývá velmi slabě zásobená, Možnost
volnočasových aktivit pro mladou generací,
turistická atraktivita, kovářské a zámečnické práce, zubní ambulance, obvodní lékař,
bankomat České spořitelny, funkční ČOV
bez smradu kolem stoky, od Gardencentra
po Bazikovo je nutno dat asfaltový koberec.
Je tam hrozná cesta!, přírodní koupaliště,
zubař, kulturní zařízení, atrakce na dětském
hřišti, cukrárna, dobré chodníky, zubařská
ordinace, kroužky pro nejmenší, více kroužků pro děti (např. rybářský), zubař, donáška
obědů pro staré lidi případný nákup potravin, úklid, doprava starých lidí k lékaři na
vyšetření, úřady ve městě inzerce - nabídka
věcí k prodeji, aby věci nekončily v kontejnerech jarního úklidu., Večerka - není
konkurence, cukrárna, pekárna, víkendové
- autobusové spoje, koupaliště, bazén, semafor na křižovatce, večerka, více pro seniory,
koupaliště, bankomat, špatný rozhlas- není
slyšet, špatné chodníky, málo spojů na Kroměříž (soboty, neděle- téměř nic nejezdí),
večerka (Coop je drahej, nic tam není). Je
toho spoustu, ale vzhledem k velikosti obce
se s tím nedá moc co dělat
Doplňte konkrétní záměr, který považujete za důležitý:
odpovědi: vyčištění potoku Stonáče
a oprava kanalizace, „Třídění odpadů, zákaz pálení, zvětšení četnosti kontejnerů
pro zlepšení životního prostředí v obci., rekonstrukce chodníků., zlepšení podmínek
občanů Břestu na sportovní vyžití v areá-

lu tělocvičny.“, Nevím, většina záměru je
důležitých, zlepšení kulturních podmínek
v obci, větší Informovanost o dění v obci,
chybí cyklostezka do Kroměříže!!, živé ploty
příliš vysoké - brání výhled, rozvoj turistické
aktivity, bezpečnost občanů, rekonstrukce
kanalizace, osvětlení chodníků, cyklostezka, chodníky, pracovní příležitost, zákaz
projíždění kamionů obcí, rozšíření zdravotnických služeb o zubní ordinaci 1x týdně,
cyklostezka, kroužky pro děti, přechody pro
chodce, veřejné osvětlení v obci - staré, nevyhovující chodník od domova k vlaku, Nejvíce mě v současné době trápí průjezdnost
kamionů. Chce to zajistit dopravní značkou“
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
odpovědi: „Největší problém této obce je
velký provoz automobilové dopravy. Bylo by
velmi dobré snížení alespoň průjezdu kamionové dopravy, tímto se zlepší životní prostředí obce a hlavně bezpečnost dětí a starších osob.“, Nemám,
Rozmohlo se venčení psů a většina majitelů si po svých miláčcích neumí uklidit
jejich exkrementy. Měli by se důrazněji
upozornit nebo řešit pokutou nebo veřejně
jmenovat ve vývěsní skříni nebo na internetu, aby všichni viděli jaké máme bezohledné
občany. Nelíbí se mi pořádání diskoték na
místním kulturním domě, je to vždy hrůza,
křik, nepořádek, vždy něco zničeno: chodníky v místech k nádraží, od jednoty k moštárně to je ostuda Břestu. Veřejné osvětlení
by také potřebovalo obnovu. Chybí zeleň
u nádraží - velký vítr. Oprava vlakové zastávky na Přerov. Přibývá starých domů,
kde nikdo nežije, nemovitosti buďto vykoupit nebo pomoct, aby se spravovalo i uvnitř
obce a nesměřovaly výstavbu na konec obce.
Ušetřilo by se na inženýrských sítích. Chybí
v sobotu dopoledne autobus do Kroměříže.
Informace o dění v obci na měsíc dopředu
- internet nemám, rozhlas neslyším, ve vývěsce není. Není spravedlivé, že se tráva seká
jen na některých místech. Určitě lépe se starat o vzhled obce (sečení trávy, keřů), Udělat
nějaký prostor pro výstavbu bazénu nebo
rybník, ve kterém by se dalo koupat!! - bez
ryb, zařídit večerku (aby byla konkurence),
řeznictví, pořádná oprava malého hřiště.
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Za případné tiskové chyby se omlouváme
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