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ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Výpis usnesení ze zápisu z 22. zasedání ZO konaného dne 28. 5. 2018
1/22 ZO/2017 ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu Annu Koudelníčkovou, schvaluje
složení návrhové komise Mgr. Chytilová Lenka, Nesvadba Rostislav a ověřovatele zápisu
– Kolář Petr, Škrabal Vít.
ZO schvaluje po doplnění program jednání
zasedání ZO.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO.
2/22 ZO/2018 ZO schvaluje rozpočtového
opatření č. 7/2018, které je nedílnou součástí zápisu.
3/22 ZO/2018 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke
kupní smlouvě mezi obcí Břest a vlastníky parcel
169/1, 169/7, 169/10 a 169/11 vše v k.ú. Břest –
termín prodloužení kolaudací RD do 31. 3. 2021

4/22 ZO/2018 ZO nedoporučuje RO vyhlásit záměr prodeje obecního o pozemku st. p.
č. 558 v k.ú. Břest o výměře 16 m2.
5/22 ZO/2018 ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na akci „Sportovně -výukový
areál 2. etapa – firma Hlava Stavby, s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74 za Kč 4.156.756,bez DPH.
6/ 22 ZO/2018 ZO schvaluje cenovou nabídku ve výši Kč 163.000,- bez DPH na projektové práce a inženýrskou činnost akce
„Revitalizace hřbitova“ firmou MF projekt Michal Fianta, Lubná 121, 767 01 Lubná.
7/22 ZO/2018 ZO bere na vědomí návrh
studii rekonstrukce kulturního domu a pověřuje

starostu zveřejněním na webové stránky
obce.
8/22 ZO/2018 ZO stanovuje podle § 68
Zákona o obcích v platném znění počet 15
členů zastupitelstva obce na volební období
2018 – 2022.
9/22 ZO/2018 ZO schvaluje při dodržení
termínu kolaudace RD do 31. 3. 2021 vlastníků p. č. 169/3 a 169/12 vyplacení kauce ve
výši 50.000,- a pověřuje RO zajištěním nové
smlouvy.
10/22 ZO/2018 ZO schvaluje základní
pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením
GDPR.

Výpis usnesení ze zápisu z 23. zasedání ZO konaného dne 25. 6. 2018
1/23 ZO/2017 ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu Annu Koudelníčkovou, schvaluje
složení návrhové komise ing. Gabrhelík M.,
Pospíšil P. a ověřovatele zápisu – Buček Jaroslav a Bazika.
ZO schvaluje po doplnění program jednání
zasedání ZO.
2/23 ZO/2018 ZO bere na vědomí zprávu
o činnosti RO.
3/23 ZO/2018 ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 8/2018, který je nedílnou
součástí zápisu.
4/23 ZO/2018 ZO schvaluje celoroční hos-

podaření obce a závěrečný účet obce za rok
2017 včetně zprávy nezávislého auditora
a výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2017 bez výhrad.
5/23 ZO/2018 ZO schvaluje účetní závěrku
Obce Břest za období 1. 1. 2017 – 31.12.2017
6/23 ZO/2018 ZO schvaluje výsledek
hospodaření obce za rok 2017 ve výši Kč
113.081,84.
7/23 ZO/2018 ZO schvaluje vítěze
výběrového řízení na akci „Výstavba
komunikace pro p.č. 900/1 a 900/3 vše v k.ú.
Břest – firmu PSM plus, s.r.o. se sídlem Brno,

provozovna Holešov, Tovární 725 za Kč
844.580,- bez DPH.
8/23 ZO/2018 ZO schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠS ve
výši Kč 110.000,- do fondu investic ZŠS Břest.
9/23 ZO/2018 ZO schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 ZŠS Břest.
10/23 ZO/2018 ZO schvaluje návrh Smlouvy
o spolupráci při přípravě a realizaci projektu
„Protipovodňová opatření v povodí Moravy
– lokality Kroměříž“ mezi obcemi Skaštice,
Břest, městem Hulín Kroměříž, Chropyně
a Povodí Moravy s.p.

Výpis usnesení ze zápisu z 24. zasedání ZO konaného dne 24. 9. 2018
1/24 ZO/2018 ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu Annu Koudelníčkovou, schvaluje
složení návrhové komise Škrabal Vít, Jiřiček
Boh. a ověřovatele zápisu – Mgr. Lenka Chytilová, Bazika R.
ZO schvaluje po doplnění program jednání
zasedání ZO.
2/24 ZO/2018 ZO vzalo na vědomí zprávu
o činnosti RO
3/24 ZO/2018 ZO vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru
4/24 ZO/2018 ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 9/2018, který je nedílnou
součástí zápisu.

5/24 ZO/2018 ZO schvaluje odkup pozemku p.č. 1130/2 v k. ú. Břest o výměře 21 m2
za Kč 1.600,- od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, pracoviště Kroměříž.
6/24 ZO/2018 ZO schvaluje vítěze VŘ na
akci PD rybník Rajčuda firmu Klasik – stavební společnost, s.r.o., Za Mlýnem 595/44, 750
02 Přerov, zastoupená ing. Kleperlikem Jiřím
za Kč 110.110,- vč. DPH.
7/24 ZO/2018 ZO schvaluje „Program rozvoje obce Břest na období 2018 – 2024.
8/24 ZO/2018 ZO vzalo na vědomí stav finančních prostředků na bankovních účtech
obce ke dni 24. 9. 2018

ČNB 1.306.475,58 CZK BÚ
ČSOB 9.964.626,17 CZK BÚ
ČSOB
25.938.00 CZK FKSP
CSOB 350.175.45 CZK Kauce stavebníků
9/24 ZO/2018 ZO schvaluje vyfakturování
částky ve výši Kč 4.000,- ing. Řiháku Radimovi,
za nedokončení analytické části strategického plánu rozvoje obce.
ZO doporučuje ing. Řiháku Radimovi, aby finanční částku uvedenou v darovací smlouvě
obci Břest rozdělil mezi organizace a spolky
obce dle svého uvážení a uzavřel s nimi jednotlivé darovací smlouvy.

Výpis usnesení ze zápisu ustavujícího zasedání ZO dne 24. 10. 2018
ZO určuje
1/1 ZO/2018 ověřovatele zápisu Baziku Richarda, Jiřička Bohumila, návrhovou komisi Mgr.
Chytilovou Lenku, Škrabala Víta, zapisovatelku
Koudelníčkovou Annu
4/1 ZO/2018 výkon funkce starosty jako uvolněno.
ZO schvaluje
2/1 ZO/2018 program ustavujícího ZO
5/1 ZO/2018 veřejný způsob volby
ZO volí
7/1 ZO/2018 starostu obce Navrátila Jaromíra
9/1 ZO/2018 místostarostku Koudelníčkovou
Annu
12, 13, 14/1 ZO/2018 členy RO – Ing. Gabrhelíka Martina, Pospíšila Pavla, Ing. Topiče Josefa
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16, 18, 19/1 ZO/2018 předsedkyni finančního
výboru Bc. Burešovou Hanu, členy finančního
výboru Baziku Richarda, Mgr. Chytilovou Lenku
17, 20, 21/1 ZO/2018 předsedu kontrolního
výboru Ing. Řiháka Radima, členy kontrolního
výboru Beňu Stanislava, Bc. Uhlíře David.
ZO zřizuje
15/1 ZO/2018 tříčlenný finanční a kontrolní
výbor.
ZO stanoví
22/1 ZO/2018 výši odměn pro neuvolněné zastupitele
ZO pověřuje
23/1 ZO/2018 užívat státní insignie starostu
Navrátila Jaromíra a místostarostku Koudelníčkovou Annu.

ZO uděluje
24/1 ZO/2018 mandát starostovi Navrátilovi Jaromírovi k zastupování obce na valných hromadách firem, v nichž má obec majetkovou účast.
Usnesení, která nebyla přijata
3/1 ZO/2018 ZO určuje výkon funkce místostarosty jako uvolněnou
6/1 ZO/2018 ZO volí starostou obce Ing. Řiháka
Radima
8/1 ZO/2018 ZO volí místostarostu obce
Bc. Davida Uhlíře
10/1 ZO/2018 ZO volí členem RO Uhlíře Miroslava, DiS.
11/1 ZO/2018 ZO volí členem RO Beňu Stanislava
Koudelníčková Anna
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Účast zastupitelů na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce Břest 2014-2018
Zastupitelstvo obce č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

BAZIKA Richard

X

X

X

X

X

X

X

O

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

BUČEK Jaroslav

X

O

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GLOZYGA Petr
(zastupitel do ZO č. 9)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

GABRHELÍK Martin,
ing.

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CHYTILOVÁ Lenka,
Bc. Dis.

X

X

X

O

X

O

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

O

X

JIŘÍČEK Bohumil

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

X

O

X

O

X

X

O

X

X

X

O
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KOLÁŘ Petr

X

X

O

X

X

X

X

X

X

O

X

X

O

X

X

O

X

X

X

O

O

X

O

X

KOUDELNÍČKOVÁ
Anna

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NAVRÁTIL Ignác

X

X

O

X

X

O

X

X

X

X

X

O

X

O

X

O

X

X

X

O

X

X

X

X

NAVRÁTIL Jaromír

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NESVADBA Rostislav

X

O

X

X

X

X

X

X

O

X

O

X

X

X

O

X

X

X

O

X

X

X

X

X

POSPÍŠIL Pavel

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X
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ŘIHÁK Radim, ing.

X

X

X

O

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O
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ŠKRABAL Vít

X

X

O

O

O

X

O

X

O

O

X

X

X

X

X

X

O

O

X

X

X

X

O

X

ZAVADIL Antonín

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

O

O

X

O

O

X

O

N

N

N

N

N

ČERNOCH Jan
(zastupitel od ZO č. 10)

----

----

----

----

----

----

----

----

----

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

O

X

X

X

X – přítomen; O – omluven; N - neomluven

Volby do zastupitelstva obce 2018
Ve dnech 5. - 6. 10 2018 se konaly volby do zastupitelstva obce.
Naše obec má 772 voličů a zúčastnilo se jich 521 s platnými 514
volebními lístky. V průběhu sčítání bylo zpracováno přes 7 tisíc
hlasů. Z jedné volební obálky vypadl žlutý lísteček s tímto textem:
„Děláte to dobrovolně nebo za peníze?“ Výběr volební komise je
vždy náhodný a letos mimořádně složitý. Komise se dvakrát měnila, spolupráce s mladými členkami byla velmi zdařilá. Výdělek
za téměř 19 hodin je kolem 2 tisíc korun. Jedná se o práci velmi
zodpovědnou a náročnou na postřeh. Doufejme, že otázka je tímto zodpovězena. Letošní rok byl poprvé během předvolební kampaňe v naší malé obci velmi bohatý, až možná zbytečně vypjatý.
Následovalo povolební vyjednávání, ale nyní již v Břestě máme

opět zvoleného starostu a místostarostku, radu i ostatní komise.
I v 15 lidech se občas těžko hledá společná řeč, ale vězte, že to
všichni myslíme dobře. Tak nám držte palce a buďte nám nakloněni
i v tomto volebním období.
Lenka Chytilová

Za účasti hejtmana Zlínského kraje bylo otevřeno nové lůžkové
oddělení dialýzy kroměřížské nemocnice. Obec Břest přispěla částkou na pořízení jedné polohovací postele pro pacienty
s poruchami ledvin.
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Stalo se…
nejen břestským milovníkům literatury se představila spisovatelka Klára Janečková, která v naší knihovně pokřtila
svou novou knihu s názvem Pád do tmy;
honební společenstvo neuskutečnilo
slíbenou „Červnovou noc“; Ing Fojtů vypracoval statickou zprávu o stavu budovy kabin na fotbalovém hřišti, bude podkladem pro projektanta, co s budovou
dál; tradiční gulášová sobota v H-klubu
proběhla v sobotu 7. července; firma Výdoz Kvasice zpracovala tzv. pasport dopravního značení a komunikací, značka
začátek a konec obce byla posunuta až
za fotbalové hřiště, dle názoru dopravního inspektorátu Kroměříž není nutné
osazení dopravního zrcadla na odbočce
ke mlýnu; hasiči natřeli vrata zbrojnice,
v budově byl vyměněn plynový kotel
a bojler na teplou vodu; pochvalu zaslouží vedení sportovního klubu, které fanouškům na každý domácí zápas

mužů připravuje Fotbalový zpravodaj,
představuje v něm soupeře, nechybí
fotografie a statistiky zápasů; o prázdninách byly opraveny dívčí WC ve škole,
novou krytinu dostala střecha přístavby ve
školním dvoře; pracovníci České inspekce
životního prostředí byli v polovině srpna
zmapovat místa poškozené zeleně, firma
Paměť krajiny pokračovala s výsadbou
podél polních cest; aktuality na obecním
facebooku sleduje více jak 300 uživatelů;
nový teploměr na štítu obecní hospody,
který ukazoval neskutečné hodnoty, potřeboval seřízení u výrobce. Snad se při
letošních tropických teplotách přehřál;
stejně tak tomu bylo u dotykové obrazovky
v chodbě obecního úřadu; na hřbitově
jsme pokračovali s další etapu rekonstrukce, firma Proving dokončila stavbu části
ohradní zdi od cesty I/55. Pro návštěvníky
hřbitova jsme k márnici umístili další mobilní WC, přede dvěma lety dosud nezná-

Týden po hodových oslavách nastoupila firma Hlava-Stavby na stavební práce na Rajčudě. Dřevěný domek byl přestěhován na zahradu
obecní základny.

mý pachatel pronajaté WC z parkovišti za
hřbitovem odcizil; v knihovně bylo vybudováno elektronické zabezpečovací
zařízení a internet; při posledním jednání
schválili končící zastupitelé tzv. strategický plán platný pro léta 2018-2024, dokument je nutný pro čerpání dotačních titulů;
k 31. říjnu 2018 evidoval Úřad práce
13 břestských uchazečů bez zaměstnání;
Pavel Hapal byl jmenován hlavním trenérem slovenské fotbalové reprezentace,
ve vyrovnaném derby Česko : Slovensko
započítané do Ligy národů jeho svěřenci
o gól prohráli; ve III. čtvrtletí bylo v kontejnerech vytříděno celkem 6,7 t. odpadového materiálu, za který obec získala od
společnosti Ekokom odměnu 21 733,- Kč;
za necelé dva roky vyrostl na místě bývalého č.p. 52 moderní bytový dům pro 12
rodin, na byty se mohou hlásit noví nájemníci; nový vánoční stromek byl zasazen
vedle chodníku ke kostelu;
Navrátil J.

Začátkem listopadu dokončila firma PSM Plus, s.r.o asfaltový povrch
cesty na p.č. 997/1. Cena byla proti projektu snížena o téměř 158 tisíc
Kč, protože nebylo nutné provádět tzv. sanaci (zhutnění podkladových vrstev) cesty, poslední etapou stavby bude zřízení veřejného
osvětlení.

Plánujeme…
• 23. 12. 2018 dovezou skauti z Chropyně Betlémské světlo
v době od 18:00-18:20 hodin ke kostelu
• 6. 1. Tříkrálová sbírka
• 6. 1. Tříkrálový koncert Smíšeného pěveckého sboru
Moravan od 17:00 hodin v našem kostele
• 1. února - obecní ples na Kulturním domě
• 21. února - zájezd do divadla v Olomouci, představení „Sluha
dvou pánů“
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•
•
•
•

2. března - vodění medvěda s pochováváním basy
23. března - obecní zabijačka za OÚ
30. března - sportovní den pro děti ve sportovní hale
Pořízení bankovního terminálu pro bezhotovostní platby
v kanceláři OÚ
Navrátil J.

Ze života obce

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

NAŠI BIŘMOVANCI
Neděle 21. 10. 2018 byla pro nás mladé křesťany významným dnem. Po
roční přípravě nám byla udělena svátost biřmování. Slavnost začínala srazem krojovaných biřmovanců z Břestu
a okolí před farou, odkud šel průvod do
kostela, následovala mše svatá s udělením svátosti biřmování z rukou biskupa
Josefa Nuzíka. Mši jsme všichni hluboce
prožívali, cítili jsme přítomnost Ducha
Svatého a některým dokonce i slza ukápla. Po mši svaté jsme se přesunuli na
slavnostní hostinu do Záhlinického pivovaru, kde na nás čekal výborný oběd s
místním pivem. Samozřejmě nechyběla
ani prohlídka pivovaru. Po obědě biřmovanci zazpívali hostům svou oblíbenou
píseň s názvem Díky desateru správně
život beru.
Stotisíckráté Pán Bůh zaplať, patří našemu drahému otci Jiřímu Putalovi, který
nás rok připravoval na tuhle krásnou
svátost. Dále bychom chtěli poděkovat

za návštěvu kroměřížskému děkanovi
Josefu Lamborovi a otci Josefu Konečnému.
Kdo by chtěl okusit duchovní atmosfé-

ru našeho farního společenství, můžete
přijít do chrámu sv. Jakuba na vánoční
mši svatou.
Mladí křesťané z Břestu a okolí.

Co jste hasiči, co jste dělali…..
Trénovali, bavili se, hráli si, ale i závodili
a vyhrávali. Ale pořadě. V srpnu jedeme
na závody do Staré Vsi. Máme natrénováno a věříme si. Složili jsme dvě vyrovnané
štafety dvojic. Každá štafeta má dva pokusy, tak náš kapitán Laura Baziková utíká čtyřikrát! Ale dobře. Druhá disciplína je
zde požární útok. Po technických problémech v prvním pokuse jsme zabojovali
v pokuse druhém a v součtu obou disciplín jsme vyhráli!! Domácí diváci, kteří
se přišli podívat na ty „své“ děti, to vzali
sportovně a zapleskali i nám. Domácí
družstvo bylo až druhé.
Na rozloučení s prázdninami jsme si v pátek 31. 8. udělali táborák, opékání špekáč-

ků a stanový tábor za hasičárnou. Celkem
bylo postaveno šest stanů a holky byly
v této technické prověrce určitě zručnější
a šikovnější než kluci. Foukal celkem silný
vítr, takže táborák byl brzy uhašen, zato
děcka nešly „uhasit“ ani v jednu v noci.
Trenér se vůbec nevyspal. K ránu nám
i zapršelo, tak to bylo se vším všudy. Táborníci: Alesia Bardus, Melanie Miklová, Eliška
Piatnicová, Kučerová Nela, Kučera Ondra,
Bazika Ríša, Baziková Laura, Pacholík Jiří,
Pacholíková Simona, Bureš Mira, Burešová
Valentýna, Lipnerová Ilona, Máša Lukáš.
Na netradiční lesní branný závod ve Zborovicích vzal pan Máša Pavel devítimístný
přepravník osob a to byl pro děcka nový
zážitek. Všichni chtěli jet
s ním. Složili jsme dvě mladší a dvě starší družstva po
třech závodnících. Mladší
byli tentokrát lepší – umístili
se na třetím a čtvrtém místě.
Starší byli desátí a třináctí.
Nejvíc trestných bodů jsme
dostali za překonání překážek – lano!! A přitom ho
všichni přelezli?! A hned potom střelba. Škoda že střílíme každou schůzku. Za třetí

místo dostali medaile a Radim ji vozil na
krku po Rajčudě v Břestě. Viděla ho Kája
a prý „já ji mám taky“, hned si pro ni musela utíkat, aby byla vidět i ona.
Do Koryčan na branný závod jede na
konci října jedno pětičlenné družstvo
starších. Minulý rok jsme tu byli poslední, takže…. Ale nová hra, nová naděje,
skončili jsme překvapivě druzí, hned
za Morkovicemi !! Naše družstvo: Bazika Richard, Piatnicová Eliška,Lipnerová
Ilona, Pospíšilová Nela, Kučerová Nela
a náhradnice Piatnicová Kája. Opět
máme nejvíce trestných bodů na střelbě
a na hodu granátem na cíl. Kdo dobře nastřílel , tak zase netrefil granáty a opačně.
Mladší družstvo jsme ani nesložili, nikdo
z děcek neměl čas na závody...
V měsíci listopadu a prosinci chodíme do
místní haly. Je to vítané oživení tréninků,
trochu volnosti děckám taky neuškodí.
Na jedné schůzce jsem nás napočítal 27.
Mimo schůzky jsme se stihli zúčastnit
krásné akce sázení stromků podél cesty
k Moštěnce. Mladí hasiči zde zasadili svůj
stromek, mají ho podepsaný a snad se
o něho budou i starat. Poprve jim pomohli velicí hasiči s vodou z cisterny.
Jiříček Bohumil
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MUŽI - okresní přebor A
Po minulém vydařeném fotbalovém ročníku jsme se zaslouženě vrátili zpět do okresního přeboru, kam bezesporu patříme. Jako nováček soutěže jsme si nekladli na začátku sezóny
žádné přehnané cíle. Naším úkolem bylo mužstvo stabilizovat,
kvalitně se připravit na náročnější zápasy a v nich se prezentovat ofenzívními a bojovnými výkony, které povedou k úspěšným výsledkům. Velká změna nastala už v létě, kdy mužstvo
převzal jako hlavní trenér pan Ferdinand Kadlčík, který má bohaté hráčské a trenérské zkušenosti.
Od začátku se snaží vštěpovat mladému, ambicióznímu týmu
atraktivní útočný styl fotbalu. Všichni víme, že je před námi
spousta práce, ale jsme přesvědčeni, že nastolený trend je
správný. Naší prioritou je, aby se v Břestu hrála důstojná, kvalitní soutěž, a aby významná část mužstva byla tvořena našimi
odchovanci. Musím se přiznat, že mě vždycky potěší chvála,
obdiv, ale bohužel mnohdy i závist od našich soupeřů, když
zjistí kolik máme v mužstvu mladých odchovanců a břestských kluků. Tohoto si musíme vážit a co nejvíce podporovat,
protože mnohé fotbalové kluby začínají mít obrovské problémy s hráčskou základnou a musí vynakládat nemalé finanční
prostředky na doplnění svých kádrů. Nicméně s tabulkovým
umístěním a hlavně s bodovým ziskem zase tak úplně spokojení nejsme. Několik dobře rozehraných utkání jsme zbytečně ztratili až v závěrečných minutách. Při pohledu na skóre je
jasné, že největším problémem je počet inkasovaných branek.
V defenzívní činnosti máme největší rezervy. Týmové i individuální bránění, bránění standardních situací, nedůslednost,
nedostatečný důraz. Všude tam docházelo k největším chybám, které musíme v jarní části eliminovat. Na druhé straně je
spousta věcí, které se naopak podařily natrénovat a je patrné,
že se kluci herně posunuli dopředu. Zejména v útočné činnosti dokázali přehrávat daleko kvalitnější a vyzrálejší mužstva
s čela tabulky. A pokud zůstanou zdraví, absolvují náročnou
zimní přípravu, tak není třeba mít s jarní části sezóny žádné
obavy.
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Sezóna 2018 / 2019 Okresní přebor A – podzimní část.
SK Břest – 13 odehraných zápasů, 9 místo, 18 bodů, skóre
33:31
Hráčský kádr: Bejdák Dominik, Buček Daniel, Daněk Tomáš,
Hanák Vojtěch, Janovský Patrik, Juračka Tomáš, Karamon Radoslav, Konečný Šimon, Koudelníček Miroslav, Kouřil Jan, Kovach Ivan, Kožuch Dušan, Látal Jan, Liška Martin, Máša Martin,
Niščák Martin, Šálek Martin, Šálek Jaroslav, Šidlo Tomáš, Štauber Jiří, Trlica Tomáš, Urban Jan, Vyoral Jiří, Zapletal Michal.
Trenér – Kadlčík Ferdinand
Nejvíc vstřelených branek: Štauber Jiří – 9 branek
Nejvíc odehraných minut: Buček Daniel – 1102 minut
Za předvedené výkony, obětavost, charakter a obrovskou bojovnost bych chtěl hráčům poděkovat. Rád bych také poděkoval všem členům realizačního týmu, obci Břest, sponzorům
a fanouškům za obrovskou podporu.
Šoustek Lukáš
vedoucí mužstva

Tabulka celková
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skore

1

Těšnovice

13

10

0

3

37:14

Body
31

2

Zdounky

12

10

0

2

33:13

29

3

Němčice

12

9

0

3

46:18

27

4

Počenice

13

8

0

5

20:13

25

5

Skaštice B

13

6

0

7

26:28

20

6

Zborovice

13

7

0

6

23:25

20

7

Kvasice B

13

6

0

7

31:30

19

8

Záhlinice

13

6

0

7

24:25

19
18

9

Břest

13

6

0

7

33:31

10

Komárno

13

5

0

7

27:26

18

11

Střílky

13

5

0

8

24:32

16

12

Lubná

13

5

0

6

19:25

13

13

Mrlínek

13

5

0

6

18:33

11

14

Chvalčov

13

1

0

12

6:54
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Fotbalová přípravka
Sezóna 2018-2019 přinesla pro děti z Břestu a Žalkovic několik změn. Tou hlavní je rozšíření o jeden nový tým a to starší
přípravka. Momentálně máme tedy tři dětské týmy, mladší
a starší přípravku a mladší žáky.
Pro starší přípravku byly změny v několika směrech, ať už
velikost hřiště, delší hrací doba, ale i počet hráčů, což je pro
děti změna největší. Naštěstí musíme konstatovat, že všechny
změny zvládly s lehkostí a na výbornou. Při zápasech jde vidět

i fotbalové akce, za které by se nestyděli ani dospělí fotbalisté.
Chtěli bychom poděkovat rodičům i dětem za spolupráci při
plánování zápasů, kdy si děti navzájem půjčujeme s mladší
přípravkou i s mladšími žáky, ale i trenérovi mladší přípravky
Jirkovi Hermanovi za spolupráci.
Topičová Lenka
Koudelníček Miroslav

Veterán klub Břest – shrnutí sezóny 2018
Letos jsme sezónu začali už 9. března již druhým školením řidičů ve spolupráci s obecním úřadem v sále hasičské zbrojnice.
Občanům Břestu instruktor z Autoškoly v Holešově pan Darebníček oprášil vědomosti a povinnosti plynoucí z vyhlášky
silničního provozu. Program školení byl určen všem účastníkům silničního provozu, a to tedy řidičům automobilů a motocyklů, cyklistům i chodcům.
Po řádném proškolení, jsme si v půli května troufli na dalekou
cestu do Křtin, která byla naší první letošní vyjížďkou a jako
každý rok jsme se jí zúčastnili téměř všichni. Počasí nám přálo
a cesta proběhla bez nehod a bez závažnějších poruch.
Někteří z nás se následující týden vydali do Habrovan na výstavu veteránů.
Dále jsme v polovině června jeli do Němčic nad Hanou, abychom se opětovně zúčastnili VETERÁN RALLYE. Přestože jsme
si nedovezli věcné ceny, nové zkušenosti nás neminuly.
I letos někteří z nás jeli do Holešova na výstavu veteránů.
Naší každoroční radostí je již tradičně výstava historický strojů
při příležitostí břestských hodů, které se uskutečnily koncem
července. Letos jsme uspořádali již 7. ročník Výstavy historických strojů a i přes proměnlivé počasí jsme se těšili velké účasti (79 registrovaných účastníků), pro které jsme si připravili

pár nových soutěží, které měli možnost si vyzkoušet i ostatní
návštěvníci výstavy. Zvláštní úspěch měl unikátní prototyp
ručního bagru sestrojený naším členem Markem Lochmanem,
který byl zkouškou zručnosti a trpělivosti.
I letos bylo účastníkům výstavy rozdána spousta cen získaných z podpory obce, břestských, ale i přespolních společností, v celkově 8 hodnocených kategoriích. Kromě 4 nejlépe
hodnocených účastníků v dovednostních soutěžích byl ohodnocen i nejvzdálenější účastník, který k nám urazil vzdálenost
téměř 200 km. Déle byl vyhodnocen nejhezčí automobil, nejhezčí motocykl a nejstarší stroj výstavy z roku 1934.
Samozřejmě nechyběla každoroční nabídka vynikajících jídel
od našeho skvělého gastronoma Petra Hladila.
Letos jsme také vyprovodili do nové životní cesty našeho člena Jiřího Zavadila, který se připraveného překvapení zhostil
odvážně i s celou svou rodinou.
Také jsme se začátkem září zúčastnili 2. ročníku Moto burzy na
Kroměřížské Florii.
Tím jsme naši letošní podařenou sezónu ve zdraví ukončili
a již teď se nemůžeme dočkat našich krásných nostalgických
vyjížděk v roce 2019.
Veterán klub Břest
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Oslavy 100 let republiky v Břestě
Obec Břest oslavila 29. září 100 let od založení Československého státu. Za účasti Sboru dobrovolných hasičů, členek Českého
červeného kříže, krojovaných a místní dechové hudby se vzpomínalo na občany padlé při boji za svobodu. Před školou byla
u sochy prezidenta T. G. Masaryka slavnostně odhalena pamětní deska a nejstarší občan Břestu pan Josef Darebníček s žákem
1. třídy Lukášem Lachem a zástupci všech místních spolků a organizací zasadili lípu Svobody. Poté se účastníci vzpomínkové
akce mohli přesunout do budovy školy, kde byla nachystána
tematická výstava děl žáků místní ZŠ. Dále byla možnost shlédnout výstavu platidel sběratele Josefa Večeři z Holešova, které
se používali na území českého státu od dob první republiky
až do dnes. Málokdo věděl, že i Terezínské gheto mělo vlastní
měnu, která zde byla také k vidění. Pan Evžen Petřík ukázal některé z historických zbraní a uniforem a velmi ochotně a erudovaně pohovořil s návštěvníky nad historickými událostmi.
K poslechu hráli žáci D-music. V knihovně byla připravena výstava panelů, která čerpala z místní kroniky a vždy po deseti letech
mapovala uplynulých sto let života v Břestě. Návštěvník se mohl
dozvědět, kdy byla založena mateřská škola nebo kdy byl v obci

první televizor. Poté byla v kostele odsloužena mše za padlé občany Břestu. Závěr v kulturním domě patřil swingovému
muzikálu Moravskoslezského divadla Olomouc
s názvem Vlak do nebe.
Historické texty a fotografie naleznete na obecním webu www.obec-brest.cz.
Tereza Chytilová

Pietní akt
Před výročím Dne válečných veteránů byl v sobotu 10. listopadu 2018 u památníku II. světové války nedaleko Hulína,
rozptýlen popel jednoho z osvoboditelů Břestu, příslušníka
Svobodova čs. armádního sboru plk. v. v. Ivana Solovky. Rodák
z Podkarpatské Rusi zemřel v září v Olomouci ve věku 95 let.
Vojenskou delegaci vedl ředitel Vojenské nemocnice Olomouc
plk. Martin Svoboda, který v nekrologu seznámil přítomné
s pohnutým životem zemřelého veterána bojů II. světové války. Pietního aktu s vojenskými poctami se zúčastnili starosta
města Hulína, zástupci obce Břest, členové čs. obce legionářské, poslední žijící váleční veteráni, členové klubů vojenské
historie v dobových uniformách a další občané.
Navrátil Jaromír
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Co se děje v základní škole
V září se škola opět naplnila žáčky všech věkových kategorií
a do první třídy nastoupilo 13 dětí. Hned v září na státní svátek
vyrazila osmá a devátá třída na Oskavu, s výletem na zříceninu
hradu Rabštejn. V říjnu měli žáci možnost dozvědět se něco
zajímavého o dravcích. Proběhl i sběr starého papíru a tradiční Světýlkový den s výstavkou podzimních výtvorů na dvoře
školy, průvodem obcí a ohňostrojem na Rajčudě. Celá škola
se vystřídala na exkurzích v místním kravíně, což pro mnohé

byl nezapomenutelný zážitek i s ochutnávkou jogurtů vyrobených z našeho mléka. Čtvrtá a pátá třída navštívily Prahu.
Ve velkoměstě se vydaly po stopách Karla IV. Před Vánocemi
nás škola zve na tradiční vánoční besídku s jarmarkem. Žáci
budou mít možnost navštívit adventní Vídeň. Na malou školu
spousta zajímavých akcí! Jen tak dál!
Lenka Chytilová

Divadelní spolek
Vážení divadelní příznivci, vážení divadelní odpůrci. Konečně je to tady. Divadelní spolek Břest je plně v proudu. Vznik amatérského divadla je cesta obtížná a zdlouhavá, avšak dovolím si říct, že již Mikulášská akce, která se koná 5. 12. Vás přesvědčí,
že jistě ne zbytečná. Divadelní odpůrci budou mít alespoň další téma k hovoru a příznivci se můžou těšit i na připravovanou komedii Amant od Pavla Němce, která by měla mít premiéru pravděpodobně v únoru 2019. Stále hledáme nové herce a herečky,
každý se může zapojit třeba i jednorázově do různých akcí, které se budeme snažit vždy předem oznámit na Facebooku, nebo
letáčkem ve vaší schránce. Těšíme se na Vás.
Mačková Žaneta
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Bohoslužby o Vánocích 2018 v kostele sv. Jakuba v Břestě
Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude v neděli
16. prosince od 14:00 do 15:30 hodin v kostele.
Pondělí 24. 12. – Štědrý den. „Půlnoční mše sv.“ v 15:30 hodin
Na letošní bohoslužbu na Štědrý den, která je v nezvyklém
čase, zveme především rodiny s dětmi!
Úterý 25. 12. – Slavnost Narození Páně. Mše sv. v 10:30 hodin
Středa 26. 12. – Sv. Štěpána, mučedníka. Mše sv. v 9:00 hodin
Neděle 30. 12. – Svátek sv. Rodiny. Mše sv. s možností obnovy
manželských slibů v 9:00 hodin

Úterý 1. 1. – Matky Boží P. Marie. Mše sv. na Nový rok
v 9:00 hodin.
Kostel sv. Jakuba bude otevřen k návštěvě Betléma:
Úterý 25. 12. – Hod Boží. 14:00 – 16:00 hodin
Středa 26. 12. – Sv. Štěpána. 14:00 – 16:00 hodin
Příjemné prožití svátků Ježíšova narození, dar naděje, radosti
a také blízkosti těch, které máte rádi a vše dobré do Nového
roku 2019 přeje P. Jiří Putala

Zájezd seniorů
V polovině měsíce září uspořádal obecní úřad zájezd pro naše seniory. Tentokrát jsme se vypravili na celodenní výlet
do Čech pod Kosířem, pivovaru Litovel
a zámku Úsov.
První zastávka byla v muzeu kočárů
v Čechách pod Kosířem. Velmi poutavým vyprávěním nás muzeem provedl
jeho zakladatel p. Václav Obr. Ke každému kočáru řekl něco o jeho historii i čím
je každý kočár zajímavý.
Muzeum kočárů je specialistou na restaurování a rekonstrukce gala kozlíků včetně
kočárového čalounění za použití přírodních materiálů. Pan Obr muzeum vybudoval jako poděkování všem stavitelům
kočárů a mistrům jednotlivých řemesel,
která byla zapotřebí ke stavbě kočárů. Po
prohlídce muzea jsme se vydali do Litovle,
kde nás čekala prohlídka pivovaru a oběd.
Litovelské pivo se vaří pouze z nejkvalitnějších domácích surovin. Ječmen na
slad se pěstuje na úrodných hanáckých
polích, chmel pochází z vyhlášené tršické a žatecké oblasti a samozřejmostí je
místní skvělá voda.
A něco málo o samotné výrobě. Pivo
se od počátku vaří na předem danou
stupňovitost. Horká uvařená mladina
se z varny přečerpá do vířivé kádě. Zde
se z ní odstraní vysrážené kaly, poté se
čirá mladina asi po půl hodině chladí na
zákvasnou teplotu pět až sedm stupňů
Celsia. Po zchlazení se do mladiny přidávají pivovarské kvasinky. Takto zakvašená mladina se čerpá do otevřených
kvasných kádí v místnosti zvané spilka,
kde začíná hlavní kvašení. Hlavní kvasný
proces probíhá delší dobu (7–10 dní) za
nižších teplot (10 °C). Právě přirozené
spodní kvašení za studena na otevřené
spilce je stádium, kdy intenzivně a při-
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rozeně „pracují“ pivovarské kvasinky.
Po tomto hlavním kvašení mladé pivo
dokvašuje a zraje v ležáckých sklepích,
kde je teplota kolem 1 °C. I zde stále
„pracují“ pivovarské kvasinky. Dozrávající pivo si ve sklepích poleží od 20 do 100
dnů podle toho, jak silné bylo uvařeno.
Čím silnější pivo, tím delší doba zraní. Při
ležení se pivo čiří, získává svůj charakter
a přirozeně se sytí oxidem uhličitým. Na
závěr už se jen filtruje a stáčí.
Výsledkem je pivo lahodné chuti, s vyrovnanou hořkostí, zlatou barvou a správným, přirozeným řízem. Pivo vyráběné
klasickým českým postupem dobře propojí všech dva tisíce složek, které v sobě
obsahuje. V takovém pivu jsou uchovány
pro člověka důležité látky a má pozitivní
vliv na lidský organismus.
A poslední zastávka našeho zájezdu byla
na Úsově, původně gotickém zámku,
který byl postavený ve stylu francouzského kastelu. Úsov náleží mezi nejstarší
zámky na Moravě. Vystřídali se tu Štern-

berkové, Boskovicové a od roku 1597
patřil hrad Lichtenštejnům, kteří vystavěli barokní zámeckou budovu
Sály v prvním poschodí představují trofeje africké zvířeny - především antilop,
gazel, lebku a kly slona, lva pustinného,
zebry a nosorožce pocházejících z přelomu 19. a 20. století. A sály druhého poschodí Sprezentují naše ptáky a savce.
Doprovodné exponáty mají loveckou
tematiku, jsou zde vystaveny kolekce
zbraní, nábytek vyrobený z kořenů stromů a předměty dokumentující lesnictví
na počátku 20. století. Lovecko-lesnické
muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední
Evropě. Lovecké a přírodovědné sbírky
jsou v původní lichtenštejnské instalaci
z přelomu 19. a 20. století a exponáty
sto let staré v nezměněném stavu.
Zájezd jsme završili návštěvou cukrárny
v Olomouci na náměstí a odtud již domů.
Koudelníčková A.
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Ze života obce
ZASAĎ SI SVŮJ STROM
Kdo jste jeli v pátek 9. listopadu tohoto roku z Kroměříže, jistě vám nemohl uniknout mumraj lidí na cestě k Moštěnce.
V tento a následující den se tam totiž konala akce Zasaď strom.
Tato akce je součástí projektu Dendrobariéra Břest, který má
za cíl vrátit do krajiny oživující prvky, jako jsou stromy a keře,
aby měla divoká zvěř více možností úkrytu a potravy, v jinak
monotónních lánech polí.
Na tomto místě byla obnovena alej, kterou zde tvoří jabloně,
některé již dosluhující. Tato alej byla vysázena před cca 30 roky
ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského
svazu.
Současná obnova byla provedena mladými stromky švestky
domácí. Celkem bylo připraveno 90 stromků, které čekali na
svého patrona. Ještě 14 dní před plánovanou výsadbou měla
svého patrona jen necelá třetina stromků. Velkým překvapením byl pak závěrečný finiš, který vyústil v to, že ani jeden stromek nezůstal bez svého patrona. Každý z těchto stromů má
tak svého ochránce, který jej zasadil, zalil a přivázal ke kůlu.
Každým z těchto patronů má tak jedinečnou příležitost se starat o svůj kousek přírody ve svém okolí, ze kterého bude mít
prospěch jak on, tak i divoká zvířata a ptactvo.
Od teď je to už jen na nás, na patronech těchto stromů, jak budou tyto stromy prospívat. Tyto stromu pro nás budou takovým zrcadlem, které nám každý rok vystaví účet, jak se o tento
strom a okolní přírodu staráme.
David Uhlíř, patron stromu
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Pohled do historie
Svědectví o dávném osídlení našeho nejbližšího okolí přinesl
nález fragmentu bronzového náramku, který objevil na trati
Záhumenní amatérský archeolog Martin Halouzka. Odpovědný pracovník nález datoval do období 900-1000 l. př. n. l. Další
dva Martinovy nalezené soubory keramiky, z nichž jeden byl
časově zařazen do pravěku a další do období středověk - novověk, dostaly svá přírůstková čísla a byly uloženy na pracovišti Ústavu archeologické památkové péče Brno.
Navrátil J.

Náklady na likvidaci odpadu
v roce 2017
•
•
•
•
•

nebezpečný odpad
komunální odpad
bio odpad
tříděný odpad
stavební suť
Náklady celkem

23.068,- Kč
468.141,- Kč
185.878,- Kč
138.169,- Kč
6.435,- Kč
821.691,- Kč

z toho kontejnery – nadměrný odpad
jaro
svoz
9.243,- Kč
uložení
29.796,- Kč
podzim
svoz
10.188,- Kč
uložení
25.402,- Kč
Přijatá úhrada-občané+firmy
Příspěvek od EKO-KOMu
Doplatek obce

345.626,- Kč
100.049,- Kč
376.016,- Kč

Naši jubilanti
Anna Halouzková
Josef Darebníček
Ludmila Vymětalová
Jaroslav Rygl
Blažena Vlčková
Josef Hladil
Otilie Luběnová
Marie Kouřilová
Jenička Bodláková
Hodně zdraví a osobní spokojenosti přeje Obec Břest

Turnaj ZFP ve stolním tenisu dne 21. 7. 2018 vyhrála v kategorii
žen Hana Hrabalová ml., mezi muži byl nejlepší Josef Samsonek.

Redakce časopisu - Zpravodaj obce Břest. Vydání 02/2018 Uzávěrka vydání je 20. 11. 2018. Evidenční číslo MK CR E 22098
Vydává: Obec Břest pro svoji interní potřebu v nákladu 370 ks. Samostatně neprodejné.
Členové redakce: Tomáš Brada, Mgr. Lenka Chytilová, Anna Koudelníčková, Jana Kouřilová, Jaromír Navrátil, Bc. David Uhlíř.
Adresa redakce: Obecní úřad Břest. Kontakt: e-mail: urad@obec-brest.cz, tel.: 573 354 045

Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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