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ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Jednou větou…
Začátkem března nastoupila firma
Demstav Hranice na bourací práce na
obecní základně, demolice proběhla
velmi rychle, obec následně zakoupila starší lodní kontejner, do něhož
uskladnila nářadí a část techniky z hospodářských budov; Pro labužníky se
19. března uskutečnila již třetí obecní
zabíjačka za obecním úřadem, opět
v režii řeznického mistra z Bystrovan
u Olomouce; Na apríla připravil pivovar
Zubr v obecní hospodě svou prezentaci,

při níž se návštěvníkům točilo pivo
zdarma, nejlepší v soutěžním testu si
mohli odnést ceny z pivovaru; Putování za písničkou se jmenoval pořad vysílaný 16. dubna na ČT 2, v němž Břest
svým uměním reprezentovala dechová
hudba Hanačka a představila tak obec
a Hanou v celostátním mediu; V budově Domova byly vyměněny nevyhovující dveře do sklepa; Na Rajčudě
opravil stolař polámané desky na dvou
sedacích soupravách, policie vyšetřuje
případ vylitého oleje do rybníčku, někomu se hodilo jedno světlo z uličky
u haly, z ostatních se „ztratily“ úsporné
žárovky; Předposlední dubnovou sobotu sbírali hasiči železný šrot, zároveň
byly přistaveny kontejnery na objemný
odpad a modeláři na svém letišti „otevírali nebe“; Ředitelství silnic a dálnic

provádělo v dubnu 24 hodinové měření
hladinu hluku z okna Domova na silnici
I/55, firma Sezako po letech čistila dešťové vpusti v cestě vedouci obcí; Každoroční slet čarodějnic se konal v termínu
spolu se stavěním májky na Rajčudě; Firma cyrilek net provozuje od 1. května
internet na obci; 71. výročí osvobození
Břestu se účastnil i letos 94. letý plukovník v.v. Ján Ihnatík, přijel z Havířova s 90.
letým Oldřichem Vítem, válečným veteránem od Dunkerqe; Za účasti břestských a žalkovských farníků vysvětil P. Jiří
Putala 29. května obnovená Boží Muka
za vodárnou; Ve výběrovém řízení na
pojištění obecního majetku předložila
nejvýhodnější nabídku firma Kooperativa, byla s ní podepsána smlouva; Na
hřbitově bylo pietně upraveno místo
posledního odpočinku německých vojáků, kteří zemřeli v obci během II. světové
války; Během prázdnin opravila firma
Elis Kroměříž střechu přístavby MŠ a zateplila strop foukanou izolací; Firma Kominex opravila havarijní hlavy komínů
v ZŠ a na Domově; Na střechu MŠ byla
instalovaná kamera zaměřená na hnízdo
čápů Emana a Matyldy, živě bylo možné
sledovat čapí rodinu na webu obce; Na
fotbalovém i tréninkovém hřišti SK byla
firmou Gardencentrum Vyškov vybudována automatická závlaha trávníku; Do
dětského koutku na Rajčudě byl zakoupen herní lezecký prvek pro nejmenší;
Ve vestibulu OÚ je od září v provozu
dotyková obrazovka, na níž si mohou zájemci prohlédnout elektronické stránky
obce; Po třech letech žádostí zapůjčila
firma Ekokom bezplatně další nádoby
na tříděný odpad, nové sběrné „hnízdo“
bylo vybudováno v ulici k nádraží; Firma Elektrowin byla požádána o dotaci
na kontejnery určené ke sběru elektro-

odpadu; 10. dožínek zlínského kraje
se opět zúčastnila družina našich krojovaných Hanáků včetně břestských koňských spřežení; Nový majitel čerpací
stanice Břest firma Veriko požádal obec
o spolupráci při hledání pracovníků obsluhy, 5. října byla benzinka díky „kvalitě“ svých pohonných hmot opět ve vysílání ČT; 19. září byla znečištěna voda
v mlýnském náhonu neznámou látkou,
členové jednotky HZS Kroměříž odebrali
vzorky do laboratoře; Byly zpracovány
energetické štítky obecních budov; Začátkem října začaly stavební práce na
rekonstrukci obecní hospody, v první
etapě se za provozu provádí oprava WC,
po novém roce bude obecní hospoda
kvůli rekonstrukci interiéru uzavřena;
Výstavba inženýrských sítí na Balkáně
je rozdělena stejně tak, během podzimu
bude hotova první část, příští rok budou práce pokračovat; Právní zástupce
obce byl požádán o dodatečné informace k možnému podání žaloby na firmu
Stanix Projekt Zlín, která prováděla revitalizaci obce, dotace z ROP pro Břest byla
rozhodnutím Regionální Rady Střední
Morava krácena o 25 %; Zastupitelstvo
schválilo uvolnit finance na dalších 10
prvků vánoční výzdoby na sloupy VO;
Počítačová učebna ZŠ byla vybavena
22 novými počítači; Do MŠ bylo schváleno pořízení multimediální minikatedry,
která nahrazuje televizor, projektor, či
interaktivní tabuli, na pořízení se finančně podíleli sponzoři nejen z obce; Rada
obce schválila cenovou nabídku na nátěr oken a dalších prvků místní knihovny;
Neznámý pachatel odcizil na hřbitově
mobilní WC, Policie ČR prověřuje záznam
kamerového systému.
Navrátil Jaromír

Návštěva čínské velvyslankyně Ma Kequing
Čínská velvyslankyně spolu se senátorem Ivo Valentou a doprovodem navštívila 9. září akciovou společnost Zámoraví. Zajímala se o chov hovězího dobytka,
předseda Stanislav Vlček jí provedl halami s ustájeným dobytkem, prohlédla si
i dojírnu se zázemím. Při této příležitosti se paní Kequing podepsala do návštěvní knihy obce.
Navrátil Jaromír
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Usnesení z 12. zasedání ZO konaného dne 18. 4. 2016
Usnesení z 12. zasedání ZO konaného
dne 18. 4. 2016
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Koudelníčkovou Annu, schvaluje složení návrhové komise Škrabal Vít,
Zavadil Antonín a ověřovatele
zápisu – Mgr. Chytilová Lenka,
Dis., Kolář Petr
ZO schvaluje program jednání
zasedání ZO.
ZO bere na vědomí zprávu
o činnosti RO
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru
ZO schvaluje smlouvu o pachtu
p.č. 481/10 o výměře 290 m2 za
Kč 3.000,-/ha Zámoraví, a.s. Břest
ZO schvaluje smlouvu o pachtu p.č. 481/38 o výměře 1485 m2 za Kč
3.000,-/ha Zámoraví, a.s. Břest.
ZO schvaluje neinvestiční příspěvek ZŠ
Břest na pořízení techniky do počítačové
učebny ve výši Kč 190.000,ZO schvaluje 2. úpravu rozpočtu obce na
rok 2016 dle předloženého návrhu. Úprava rozpočtu je nedílnou součástí zápisu
ZO ruší obecně závaznou vyhlášku Obce
Břest č. 1/2014 o místních poplatcích ze
dne 7. 4. 2014
ZO ruší obecně závaznou vyhlášku Obce
Břest č. 2/2014 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 7. 4. 2014
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
Obce Břest č. 2/2016 o místních poplatcích.
ZO ruší obecně závaznou vyhlášku Obce
Břest č. 8/2001 o stanovení systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním
odpadem ze dne 10. 12. 2001

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
Obce Břest č. 3/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
ZO schvaluje přistoupení ke komplexním krajinným úpravám v extravilánu
obce. ZO pověřuje RO dalším jednáním
s firmou ing. Vávra Tomáš, Kroměříž
a zemědělskými subjekty hospodařícími
v obci.
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč
105.000,- mezi Obcí Břest a Římskokatolickou farností Břest
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč
148.680,- mezi Obcí Břest a Sportovním
klubem Břest.

ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč
74.000,- mezi Obcí Břest a Sborem dobrovolných hasičů Břest.
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši Kč 50.000,- mezi
Obcí Břest a dechovou hudbou
Hanačka Břest.
ZO bere na vědomí informaci
starosty ohledně protipovodňových opatření v aktualizaci záplavového území toku Moštěnka.
ZO pověřuje zasláním dopisu na
KÚ Zlín s dotazem o zdůvodnění zařazení části obce do aktivní
zóny záplavového území.
ZO schvaluje výši poplatků
za připojení na inženýrské sítě
v lokalitě Balkán:
Kanalizační řád – RD ke dni 18. 4. 2016
zkolaudované za Kč 15.000,RD ke dni 18. 4. 2016 bez kolaudačního
rozhodnutí - Kč 40.000,Vodovodní řád –
RD ke dni 18. 4. 2016 bez kolaudačního
rozhodnutí za Kč 15.000,Plynový řád –
RD ke dni 18. 4. 2016 bez kolaudačního
rozhodnutí za Kč 15.000,-.
ZO schvaluje prodejní cenu obecních
stavebních parcel v lokalitě Malé Kraváky
za cenu Kč 450,- za m2.
ZO schvaluje prodloužení platnosti nájemní smlouvy mezi Obcí Břest a Czech
Outdoor s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha
za účelem umístění a provozování reklamního zařízení na pozemku p.č. 1058,
k.ú. Břest na dobu určitou do 30. 6. 2021
ve výši Kč 10.000,- ročně.

Usnesení ze 13. zasedaní ZO konaného dne 27. 6. 2016
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení návrhové komise ing. Gabrhelík, Černoch J. a ověřovatele zápisu – Bazika R.,
Buček J.
ZO schvaluje program jednání zasedání
ZO po doplnění bodů (viz zápis ze zasedání)
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO
ZO schvaluje 4. úpravu rozpočtu obce
ZO schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2015

včetně zprávy nezávislého auditora a výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015 s výhradou.
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Břest
za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
ZO schvaluje výsledek hospodaření
Obce Břest za rok 2015 ve výši
+ 3.354.114,55 Kč
ZO stanovuje, že Rada obce Břest může
schválit rozpočtovou změnu v přijaté
dotaci a jejím použití v neomezené
finanční výši.

ZO bere na vědomí informace
ing. Frühbauera ohledně stavu pořizování ÚP Obce Břest
ZO schvaluje výstavbu inženýrských sítí
v lokalitě Přední Kraváky dle současné
projektové dokumentace.
ZO schvaluje darovací smlouvu mezi
Obcí Břest a SDH Břest. Předmětem
smlouvy je poskytnutí daru ve formě
finančního příspěvku ve výši Kč 51.504,na činnost sboru.
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ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na
opravu střechy přístavby MŠ Břest firmu
ELIS-střechy s.r.o., Švabinského nábřeží
1630/85, 767 01 Kroměříž.
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na
realizaci závlahy fotbalového hřiště firmu
Garden Center, v.o.s., Brněnská 445/35, 682
01 Vyškov.
ZO pověřuje RO vyhlásit výběrové řízení
na opravu komínů v ZŠ Břest, vybrat nejvýhodnější nabídku a s vítěznou firmou
uzavřít smlouvu o dílo.

ZO pověřuje RO vyhlásit výběrové řízení
na I. etapu rekonstrukce obecní hospody,
vybrat nejvýhodnější nabídku a s vítěznou
firmou uzavřít smlouvu o dílo.
ZO neschvaluje žádost ředitelství ZŠ
o doplatek z vyúčtování plynu za období
od 1. 7. 2015 do 12. 4. 2016 ve výši
Kč 51.155,- .
ZO pověruje RO dalším jednám s ředitelstvím ZŠ.
ZO pověřuje starostu obce oslovit právníka obce JUDr. Kaliňáka k vypracování práv-

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST
ního stanoviska ke krácení dotace na akci
„Revitalizace obce“.
ZO schvaluje účetní závěrky za období od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatelem je Obec –
ZŠ, MŠ, ZŠS
ZO schvaluje obsahový rámec „Metodického listu pro nastavení procesu tvorby
programu rozvoje obce“, jež v dílčích bodech a položkách reflektuje Přílohu č. 3:
„Metodické podklady pro tvorbu programu
rozvoje obce“ – uvedenou v dokumentu
„Metodika tvorby programu rozvoje obce“
(z 31. 1. 2014, zpracovanou v rámci projektu
CZ.1.04/4.1.00/62.00008 – Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí OP LZZ)
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. OT-014330034870/026 mezi
Obcí Břest a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za jednorázovou náhradu Kč 23.000,ZO bere na vědomí žádost stavebníků
Kutého T., 768 23 Žalkovice 136 a Koryčana
P., 768 23 Břest 295 a o vybudování komunikace k p.č. 900/1 v k.ú. Břest z důvodu
výstavby rodinných domů.
ZO pověřuje RO zjistit finanční náklady
stavby a oslovit projektanta.

Výpis usnesení ze 14. zasedaní ZO konaného dne 19. 9. 2016
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení
návrhové komise Mgr. Chytilová L., ing. Řihák R. a ověřovatele zápisu – ing. Gabrhelík M., Pospíšil P.
ZO schvaluje program jednání zasedání
ZO
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO
ZO schvaluje 5. úpravu rozpočtu obce,
která je nedílnou součástí zápisu.
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ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce na
období 2020 – 2022, který je nedílnou součástí zápisu.
ZO bere na vědomí Protokol o kontrole
výkonu samostatné působnosti provedené na základě ustanovení § 129 a násl.
zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů MVČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly. Protokol je
nedílnou součástí zápisu.

ZO schvaluje přijatá opatření odstraňující
zjištěné nedostatky z provedené kontroly
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
MVČR ze dne 22. 6. 2016 a pověřuje
starostu k nápravě těchto nedostatků,
zajištění prevence nedostatků a zaslání
zprávy MVČR do 20. 10. 2016. Přijatá opatření jsou nedílnou součástí zápisu.
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení
veřejné zakázky na výstavbu inženýrských
sítí v lokalitě Přední Kraváky - firmu Proving, s.r.o. Poštovní 480, 768 24 Hulín za Kč
2. 659.580,- vč. DPH.
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení veřejné zakázky „Revitalizace obce Břest – zapsání
stavbou dotčených parcel do KN“ – firmu Realka Rubíček plus, s.r.o. Masarykovo nám. 9,
767 01 Kroměříž Kč 172.050,- vč. DPH.
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce obecní hospody“ – firmu Proving, s.r.o. Poštovní 480,
768 24 Hulín za Kč 1.870.608,- vč. DPH.
ZO pověřuje starostu požádat JUDr. Kaliňáka o dodatečné informace k možnosti
podání žaloby na firmu Stanix s.r.o, Zlín
s termínem vyjádření do 15. 10. 2016.
Koudelníčková Anna
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Odpady

Rada obce schválila na svém jednání pravidla pro Ukládání
odpadu na obecní základně. Občanům obce Břest je umožněno ukládat do kontejnerů níže uvedený odpad. Bioodpad:
ořezy z živých plotů, posečená tráva z obecních ploch, listí
a ořezy stromů do průměru větví 8 cm, plevelná zeleň z čištění
chodníků a záhonů.
Stavební suť: v množství do 0,5 m3 za rok na jednotlivá č.p.
beton, cihly, obklady, dlažba, zemina, pouze bez příměsí dřeva, plastů, železa, skelné vaty aj. Není dovoleno ukládat nebezpečný odpad jako eternit, azbest, asfaltové směsi, skelnou
vatu. Odpad bude zapsán pracovníkem obce. Na větší množství odpadu je možné po dohodě zapůjčit obecní kontejner,
dopravu a uložení odpadu na skládku hradí vlastník odpadu.
Nebezpečný odpad je svážen z určeného místa 2x ročně, stejně tak jsou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad,
železo sbírají hasiči každý rok na jaře, sběr většího množství
papíru organizuje základní škola na jaře a na podzim, kontejnery na tříděný odpad jsou vyprazdňovány v termínech:
plasty - každý pátek, papír - každou středu, sklo - dle potřeby,
plechovky - dle potřeby, elektroodpad - dle potřeby. Okolo
kontejnerů zvláště u zbrojnice a pekárny bývá velký nepořádek, do kontejnerů na papír se ukládají nesešlápnuté krabice,
které vyplní prostory nádoby, jsou tak pořád plné. V listopadu
chceme objednat techniku vhodnou na snížení živých plotů
zvláště na Jánské ulici a tam, kde jsou porosty blízko cesty. Nemáme stroj na zkrácení silných výhonů, ploty byly vysázeny,
aby zachycovaly prach z provozu, ale nesmí být překážkou při
vyjíždění na cestu.
Navrátil Jaromír

Francouzští poutníci
V pondělí 15. srpna jsme v naší obci přivítali nečekanou zahraniční návštěvu a v prostorách Domova poskytli provizorní ubytování devíti mladým francouzským poutníkům s krosnami
a karimatkami na zádech při jejich pěším putování. Jak jsme se
z povídání následně dozvěděli (ve srozumitelnější angličtině
za překladatelské výpomoci Radima Řiháka, Hanky Dostálové
a Daniely Hrabalové), mladí poutníci „Kněžského bratrstva sv.
Pia X“, doprovázeni svým knězem putují po dobu třech týdnů
po ČR, a to ve třech skupinkách. Návštěvu Břestu si dle svých
slov vybrala část z nich nejen jako přímou spojnici pro následný přejezd do Olomouce a posléze směr Praha, kam se jejich
cesty postupně dál ubíraly, ale také díky sympatickému a téměř totožnému názvu s „jejich francouzským“ Brestem. Druhý
den ráno využili možnosti odsloužení soukromé mše v boční
kapli kostela Sv. Jakuba a po krátkém přijetí starostou obce
v zasedací místnosti OÚ a vepsání svých pozdravů a vřelého
poděkování za poskytnuté přístřeší do obecní kroniky se vypravili dále vlakem do Olomouce.
Radim Řihák
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Břestské hody
V letošním roce náš sbor dobrovolných
hasičů oslavil 125 let od svého založení,
a proto jsme spolu s Veterán Klubem
a rybáři připravili pro občany bohatý
hodový program. Hody se letos konaly,
tak jako v minulém roce již v sobotu 23.
7., kdy v dopoledním programu místní
rybáři připravili pro děti tradiční závody,
ve kterých děti získaly za své úlovky medaile a poháry.
Náš hasičský sbor pozval na sobotní odpoledne kroměřížskou Policii, aby nám
ukázala, jak probíhá výcvik policejních
psů. Všem přihlížejícím krátce povyprávěli, jak takový trénink psů probíhá
a pak nám vše názorně předvedli. Sobotní bohatý program jsme završili večerní
zábavou, kdy nám k tanci a poslechu
hrála mladá skupina studentů z kroměřížské konzervatoře Firebread.
Neděli jsme zahájili mší svatou za živé
a zemřelé členy SDH Břest a po mši jsme
se na památku vyfotili v uniformách
před břestským kostelem. Odpoledne
jsme se za doprovodu místní dechové
hudby Hanačka v průvodu, spolu s členkami ČČK, přesunuli za Obecní hospodu, kde jsme si připravili několik ukázek
s naší technikou. Naši kluci hasiči si připravili zábavnou scénku, ve které nám
hořel kostel a na pomoc panu faráři
s kostelníkem přiběhly babky v čele
s Kelišovou. Bohužel se „ženským“ moc

V místní knihovně byly k vidění zajímavé exponáty.
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nedařilo a do akce na pomoc panu faráři
musela přijet historická hasičská stříkačka tažená koňmi. Vše dobře dopadlo,
požár byl uhašen a to nejen díky „koňce“,
ale i našim nejmladším hasičům, kteří se
s vervou pustili do hašení pomocí svých
hasičských přileb, ve kterých nepřetržitě přinášeli vodu. V další ukázce se nám
z naší techniky ještě předvedl Opel
Chevrolet z roku 1936 a hasiči z Hulína
nám předvedli ukázku hašení pěnou.
Při příležitosti oslav 125 let od založení
sboru jsme v místní knihovně připravili
výstavu fotek. Návštěvníci si tak mohli
prohlédnout nejen fotografie ze současnosti, ale i zavzpomínat nad staršími
snímky. Mnozí pamětníci na fotografiích našli své rodinné příslušníky či kamarády nebo dokonce sami sebe coby
mladé členy sboru hasičů. Na výstavě
si příchozí mohli prohlédnout staré hasičské přilby, sekyrky, odznaky a mnoho
dalšího ze sbírky pana Jaroslava Truhláře. Občanům jsme promítli dva krátké
filmy Hody z roku 1951 a Boží tělo z roku
1947. Výstava měla u návštěvníků pozitivní ohlas a za to jsme moc rádi. Potěšilo nás, že se na fotografiích poznávali
jak mladší ročníky, tak i ti starší a každý
si tak na výstavě našel to své. Letošní
hody hodnotíme jako vydařenou akci a
doufáme, že i ty následující budou tak
povedené.

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Ze života obce

Hodové sobotní odpoledne patřilo Veterán klubu. Návštěvníci mohli obdivovat historické vozy a motocykly, které se představily
na spanilé jízdě obcí. A bylo se opravdu na co dívat. Střelba ze vzduchovky, jízda na „splašeném kole“, trenažér F1, a další soutěže
byly připraveny pro účastníky výstavy. Nejlepší z nich odměnili pořadatelé věcnými cenami.
Pavlína Mášová

Z činnosti Letecko modelářského klubu
Tak jako v loňském roce jsme i letos uspořádali několik významných akcí. Několika
akcí jsme se zúčastnili a na spoustu jsme
byli pozváni.
Leteckou sezónu jsme zahájili 23. 4. 2016
„Otevíráním oblohy“, následovala modelářská burza, konaná 7. 5. 2016 na parkovišti u Starého motorestu.
O pár měsíců později, přesněji 13. 8. 2016,
jsme zorganizovali „Odpolední polétání“,
na které se sjelo několik desítek modelářů z širokého okolí a několik dokonce až
ze Slovenska. Akci si velice pochvalovali
a na oplátku jsme byli pozváni na jejich
akce na Slovensku.
Jak jsme již zmiňovali, byli jsme na několik akcí i pozváni, např. na setkání „Kroměříž patří dětem“, kterou organizoval
Týdeník Kroměřížska.
Dále jsme se zúčastnili několika mimobřestských akcí jako jsou Otrokovické slavnosti,
Otrokovické lodičky, Letecký den v Holešově, Letecký den v Otrokovicích, Letecký
den v Kyjově, Letecký den na přerovském
letišti v Bochoři a dalších městech.

1. 10. 2016 pořádáme „Zavírání nebe“
a 15. 10. 2016 „Modelářskou burzu“.
Na rok 2017 máme u nás v obci v plánu,
stejně jako letos, 3 letecké dny a 2 modelářské burzy, na které jste opět srdečně
zváni.

Více informací o našem klubu naleznete
na stránkách obce Břest nebo na stránkách www.lmkbrest.wbs.cz, fotky pak naleznete na lmk-brest.rajce.idnes.cz.
Za LMK Břest Michal Baláš
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Farnost
V tomto roce se mládež z naší farnosti zú- ale ve větším počtu. V červenci se usku- dnech mládeže potkali. Ať už v českém
častnila tradiční Křtinské pouti konané tečnila akce celosvětového formátu. centru nebo při programu. Jsme rádi za
začátkem května. Děti se sešly v hojném Sousední Polsko hostilo Světové dny aktivitu naši mládeže, která oživí každou
počtu a jako každý rok tvořily přední mládeže, které navštívil i papež Franti- akci, těšíme se na další spolupráci.
čelo početného průvodu. Celý program šek. Několik členů spolku mládeže naší Kdo jel 29. května odpoledne v neděli
ve Křtinách byl ukončen za hudebního farnosti se do Polska vydalo také, každý po silnici do Přerova jistě si všiml skudoprovodu dětí v kapli svaté Anny. Na po své ose, ale stejně se někteří z nich na piny lidí, která směřuje polní cestou do
konci školního roku propolí. V čele této skupiny šel
běhla na místní faře akce
místní kněz otec Jiří Putala.
„Víkend na faře.“ Program
Všichni směřovali k oprazapočal táborákem. Děti si
vené Boži Muce, která stojí
zde mohly zahrát nejrůzněju polní cesty vedoucí do
ší hry a strávit tak začátek
Žalkovic.
prázdnin se svými kamaZa přítomnosti asi 40 lidí
rády v prostorách fary. Po
otec Putala Boží Muce popřenocování v budově byl
žehnal a vykropil jí svěcenou
program ukončen společvodou. Snad jí toto požehným obědem ve farní zahranání pomůže překonat další
dě, kterého se zúčastnil také
desítky let bez úhony a bude
p. Jiří Putala. Kvůli menšímu
sloužit ke svému účelu. Tím
počtu přihlášených byla
bylo od nepaměti zastavení
akce zkrácena na jeden den,
se, zklidnění a oddechnutí si
ale i tak jsme si noc na faře
ať již na cestě někam nebo
s dětmi užili a doufáme, že
jen uprostřed práce na poli.
se příští rok sejdeme opět,
Michala Šálková
Poděkování za úrodu se letos konalo již podesáté.

Jízda králů
Slavná jízda králů, která byla zapsána do
světového kulturního dědictví UNESCO
má spoustu obdivovatelů. Sjíždějí se na
ni diváci ze širokého okolí i ze zahraničí, zájem médií je značný.
Obce, v nichž se slavnost
koná, jsou na ní právem
hrdé. Do organizace jsou
zapojeny desítky lidí, bez
nichž by akce nemohla proběhnout. Málo se však ví, že
jedním z účastníků a organizátorů je už několik let naše
spoluobčanka Hana Dostálová s koňmi ze své stáje.
Nechme ji vyprávět, jak to
vzniklo:
„Poprvé jsme byli ve Vlčnově
v roce 2009, kdy rodina Pešlova (jejich syn Adam byl král
v tom roce) chtěla tři bílé
koně pro krále i pobočníky, bylo to před
zápisem do UNESCA. Krále Adama Pešla
tehdy vezl Lion (bylo mu 26 let) a dva pobočníky Denisa a Darley. Loni byl Adam
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legrůt a chtěli pro něj a dalšího legrůta zase bílé koně od nás, byla to Denisa
a Dan. Letos byl králem Pešlův druhý syn
Šimon a tak chtěli opět tři bílé koně od nás.

Krále vezla Denisa a dva pobočníky Dan a
Darley. Bylo to moc hezké, protože letos
tito tři a ještě čtyři další jezdci z Jízdy králů
měli ozdoby z pentlí, ne z krepáku. Takhle

se to zdobilo dřív a čerpali způsob zdobení
také z kreseb Jožky Úprky.
Aby toho letos nebylo málo, týden před
Vlčnovem se jela Jízda králů v Kunovicích
(tam bývá 1x za dva roky, ve
Vlčnově každý rok) a tam
jsme byli taky. V sobotu s kočárem na formanském odpoledni, kdy jel průvod spřežení
složený z 28 zápřahů a v neděli vezli Dan a Denisa pobočníky krále“.
Také pořadatelé krajských
dožínek v Kroměříži vědí, na
koho se obrátit pro důstojný
průběh slavnostního průvodu a přepravu oficiálních
hostů. Každoroční účast
koňských spřežení ze stájí
Hany Dostálové i Ladislava
Kosatíka je vděčným objektem fotografů a reprezentací obce, za
niž děkujeme.
Navrátil Jaromír

Ze života obce
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Zájezd seniorů
V polovině měsíce září uspořádal obecní
úřad zájezd pro naše seniory. Tentokrát
jsme se vypravili na celodenní výlet do
Kopřivnice, Štramberku a skláren Karolinka. První zastávka byla ve sklárně v Karolince. Navštívili jsme prostory výroby, kde
se sklo leptá a pan průvodce nás seznámil
podrobně s postupy prací a historií sklárny.
V muzeu Tatra Kopřivnice

Tak se pečou Štramberské uši

Karolinská sklárna s více jak 140 letou
tradicí tvořila po celá léta zdroj obživy
pro mnoho lidí v místě i okolí. Mistrovství
zdejších sklářů bylo a je známé i za hranicemi naší republiky. Hlavní sortiment
sklárny představuje užitkové stolní sklo
a to především leptané a malované.
K malování se používají preparáty z drahých kovů - pravého zlata a platiny - pro
docílení speciálních efektů. Po prohlídce
jsme navštívili i firemní prodejnu, kde
jsme již viděli finální výrobky. Za všechny mohu potvrdit, že bylo na co se dívat.
Kdo měl zájem, mohl i sklo zakoupit.

Dále jsme pokračovali směrem na Kopřivnici, do muzea Tatry. I tady něco málo
z historie - z malé dílny v Kopřivnici, kde
Ignác Šůstala začal se stavbou kočárů,
saní a bryček, se v průběhu desítek let
zrodil světově uznávaný fenomén - automobil značky TATRA. Vystavené automobily samotné, ale i jejich součásti (včetně
unikátních vzduchem chlazených motorů) umožňují vnímat dobově nekonvenční myšlenky, které se staly zásadou místních konstruktérů.
Expozici tvoří nejen vystavené osobní,
nákladní a závodní vozy, ale také nejroztodivnější vynálezy jako jsou: prototyp
motorových saní, osmiválcový tankový
motor či mraznička. Nechybí zde ani Präsident - první automobil v tehdejším Rakousku-Uhersku.
Část expozice je také věnována
milovníkům letectví. Pro ty je zde zavěšen
akrobatický dvouplošník TATRA 131
a kolekce leteckých motorů.
Výčet exponátů uzavírá největší z nich,
reprezentant tatrovácké železniční výroby, rychlíkový motorový vagón, známý
také pod názvem Slovenská strela, který
je umístěn před vchodem do muzea.

A v neposlední řadě musím zmínit i expozici Emila a Dany Zátopkových, která byla
slavnostně otevřena za účasti paní Dany
Zátopkové 17. září 2005. Tato velmi moderně pojatá expozice nabízí kromě informací
o sportovních úspěších manželů Zátopkových také autentické fotografie, medaile,
trofeje, plakety, upomínkové předměty
a různé osobní věci těchto sportovců.
V Kopřivnici jsme se posilnili dobrým obědem na poslední zastávku našeho výletu
návštěvu městečka Štramberk. Ti zdatnější vystoupali z malebného náměstíčka po
schodech ke štramberské Trúbě a dokonce zdolali 165 schodů rozhledny, odkud
bylo díky krásnému počasí vidět široké
okolí Štramberku. A když jsme byli ve
Štramberku, nešlo se vrátit bez Štramberských uší. Byla domluvena exkurze v malé
pekárně, kde nám pan pekař řekl něco
málo o historii názvu uší, ukázal přímo jejich výrobu a pochopitelně jsme si mohli
zakoupit na ochutnávku i domů.
Počasí nám vyšlo, nálada byla dobrá
a opět jsme viděli něco zajímavého.
Anna Koudelníčková

Trúba

Plánujeme…
kontejnery na objemný odpad budou přistaveny na obvyklých místech v sobotu 22.října * vydání stolního kalendáře
Břest 2017, děkujeme všem, kteří poskytli své fotografie k nahlédnutí do minulosti obce * žádáme vás o vyplnění dotazníku pro vypracování Strategického plánu obce, který bude v nejbližší době rozeslán * taneční zábava se skupinou
Expo Penzion v kulturním domě v sobotu 29. října * 10. prosince budou v zasedací síni přivítáni noví břestští občánci,
rodiče dětí přihlaste se v kanceláři OÚ * připravujeme přednášku účastníků putování po stopách našich legionářů do
Vladivostoku, termín bude upřesněn * od začátku prosince se bude ve sportovní hale soutěžit v bowlingu smíšených
dvojic o lístky na 6. obecní ples, který proběhne v kulturním domě 27. ledna 2017 * předvánoční návštěva divadla, termín bude upřesněn * Adventní koncert Smíšeného pěveckého sboru Moravan bude 10. prosince v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba * 18. prosince v 17:00 hodin Adventní koncert Soukromé základní školy D-Music v kostele sv. Jakuba
* 25. února 2017 Vodění medvěda s večerním pochovávání basy * 18. března obecní zabíjačka * 1. dubna odpoledne
pro děti ve sportovní hale;
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DRUŽSTVO MUŽŮ SK POSTOUPILO V SEZÓNĚ 2015-2016
DO OKRESNÍHO PŘEBORU OFS KROMĚŘÍŽ

Muži SK Břest, horní řada zleva: asistent trenéra Antonín Zavadil, Tomáš Daněk, Miroslav Koudelníček, Josef Látal, předseda SK Břest
Jaroslav Buček, Jiří Štauber, Martin Šálek, Jozef Beliančin, Daniel Buček, Jakub Arm, Vlastimil Buček, Stanislav Pohořelský, Radoslav
Karamon, dolní řada zleva: Martin Máša, Tomáš Juračka, Dominik Bejdák, Jan Kouřil, vedoucí mužstva Lukáš Šoustek, trenér Petr Glozyga,
Dušan Kožuch, Jan Látal, Václav Pospíšil

DOROSTENCI ZÍSKALI OPĚT PO DVOU LETECH TITUL PŘEBORNÍKŮ
OKRESU KROMĚŘÍŽ A PROBOJOVALI SE DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE

Dorost SK Břest: Horní řada zleva – Vymětal Antonín zástupce OFS, David Gyurek, Vojtěch Hanák, Mikuláš Lukašík, Jan Urban, Lukáš Pavlák,
Daniel Buček, Jiří Látal, Petr Miklík, vedoucí mužstva Radek Lipner, trenér Ladislav Popela
Dolní řada zleva: Jan Krejčíř, Dominik Bejdák, Adam Zapletal, Jan Buchta, Martin Niščák, asistent trenéra Jiří Herman ml.
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V uplynulém období oslavily významná životní výročí naše spoluobčanky.

Činčalová Milada

Dvořáková Anna

Topičová Jarmila

Všem jubilantkám přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Předsedkyně Klubu dárců krve Kroměříž zaslala na adresu obce dopis, v němž mj. stojí:
Máme tu čest vám oznámit, že Váš občan pan Opravil Michal bytem Břest č. 243 daroval na oddělení
Transfůzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice svou krev již 60x.
Za tento mimořádný a příkladný postoj, Vám pane Opravile, děkuji jménem svým i jménem zastupitelstva Obce Břest.
Navrátil Jaromír, starosta

Letošní ročník vaření kotlíkového guláše v H klubu vyhrálo družstva námořníků, v pití piva na čas byla nejlepší
Veronika Škrabalová a Mirek Šálek ml.

Volby
ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE
z celkového počtu 766 oprávněných voličů
se v okrsku Břest voleb zúčastnilo 301 voličů, kteří vhodili do urny 293 platných hlasů.
POŘADÍ STRAN A HNUTÍ
ODS
ČSSD
KDU-ČSL
KORUNA ČESKÁ
ANO 2011
TOP 09
STAN
KSČM
MORAVANÉ

POČTY
HLASŮ
20
33
99
2
65
3
9
25
1

SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE
SVOBODNÍ A SOUKROMNÍCI
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI-PENÍZE RADĚJI…
NEZÁVISLÍ
KOALICE SPR-RSČ M. SLÁDKA, PATRIOTI…
STRANA PRÁV OBČANŮ
DSSS-IMIGRANTY A ISLÁM V ČR NECHCEME
OTEVŘENÝ KRAJ

8
11
1
1
1
6
6
2

SENÁT PARLAMENTU ČR
Z celkového počtu 766 oprávněných voličů se
z okrsku Břest zúčastnilo 1. kola voleb do Senátu
301 voličů, kteří vhodili do urny 275 platných hlasů.
POŘADÍ KANDIDÁTŮ
1. Jaroslav Chmelař

POČTY HLASŮ
13

2. Petr Šico
3. Šárka Jelínková
4. Vojtěch Škrabal
5. Josef Novák
6. Jan Hašek
7. Eva Badinková
8. Daniela Hebnarová
9. Zdeněk Zlámal

3
77
29
4
50
17
37
45

2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
se zúčastnilo 142 voličů, kteří vhodili
do urny 141 platných hlasů.
Šárka Jelínková
92 hlasů
Jan Hašek
49 hlasů
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Opravdová vzdálenost se počítá na dny, aneb dobrodružný 20ti denní průjezd
po Transsibiřské magistrále z Moskvy přes Bajkal až do Vladivostoku
Jsou nádherná a malebná místa v naší zemi a krásné to destinace za hranicemi Česka, které člověk navštíví opakovaně - dvakrát, či dokonce vícekrát za život. Jsou však lokality, do kterých se podaří zavítat třeba a právě
jen jednou... A jedním takovýmto neopakovatelným a veskrze originálním
cestovatelským dobrodružstvím bylo naše 20ti denní červencové cestování po proslulé Transsibiřské magistrále napříč Ruskem.
Nemalým impulzem, jak pro mne, tak mé čtyři moravské parťáky, k této
nevšední cestě po železniční „dopravní tepně“ Ruska – a to od samotného nultého moskevského kilometrovníku ukotveného na „Jaroslavlském
nádraží“ v hlavním městě až po cílový 9 288tý „vladivostocký“ kilometr –
bylo přání zavítat alespoň do těch největších měst na magistrále, v nichž
zanechali před desítkami let významnou stopu naši českoslovenští
legionáři a vzdát jim u znovuobnovených hřbitovních památníků hold
krátkým to zastavením se a pietní vzpomínkou při svíčce. Současně
nesporným cestovatelským tahákem bylo pokochat se krásami nádherné
a poněkud multikulturní Kazaně – více než 1,2 milionového města na
řece Volze vzdáleného 12 hodin jízdy vlakem od Moskvy. Stejně tak
přáním naší partie (cestovatelsky již docela otrkané také z loňska z cest
po Petrohradu a Moskvě a z let předchozích při vlakových výjezdech do
Běloruska a ukrajinského Doněcku) bylo postavit se rozkročmo o pár set
kilometrů dál východně od ruské Kazaně na evropsko-asijskou hranici za
městem Jekatěrinburg.
Působivé také bylo ono přání navštívit pozoruhodný, již značně od Moskvy vzdálený (4 098 km), asijský Krasnojarsk s jednou z největších vodních
elektráren světa; stejně tak spatřit a svlažit se po dalších pár desítkách
hodin jízdy vlakem v bájném to jezeře Bajkal; a následně pak po mezizastávce na rusko-mongolské hranici v městě Ulan Ude (s nejvyšší bustou
Lenina na světě = 7 m!) otestovat si na vlastní kůži na závěrečném úseku
trasy plné tři dny nepřetržité jízdy vlakem, s cílem v přístavním městě Vladivostok (9 288 km od Moskvy).
Naše více než půl roku plánovaná cesta napříč největší zemí světa plná
veselých příhod a pozoruhodných zážitků proběhla zdárně a k potěšení
všech bez sebemenších komplikací. Podařilo se nám urazit vzdálenost téměř 11. tis. km, z toho přibližně 1 700 km leteckou linkou Praha – Moskva
a následně pak přes 9 tis. km po kolejích bájné Transsibiřské magistrály.
S pečlivě rozplánovanými zastávkami v kulturně i etnograficky odlišných
destinacích Kazaň (792 km od Moskvy), Jekatěrinburg (1 814 km od Moskvy), Krasnojarsk (4 098 km), Irkutsk (5 185 km), vesničce Sljuďjanka u Bajkalu (5 311 km od Moskvy) a následně v příhraničním téměř mongolském
Ulan Ude (4 dny jízdy od Moskvy) jsme svou cestu završili svlažením se
v Tichém oceánu v přístavním Vladivostoku (158 hodin jízdy od Moskvy).
Následný 9ti hodinový zpáteční přelet na úrovni severního polárního kruhu z Vladivostoku do ruské metropole byl krásným završením naší cestovatelské výzvy. A let z Moskvy do Prahy? …to nám všem připadalo jako
kraťoučký přejezd, třeba podobně jako z Břestu do Přerova. ☺
Článek sepsal a za parťáky zdraví jeden z účastníků výpravy – Radim Řihák.

Jekatěrinburg – památník legionářům

Vladivostok – kilometrovník 9288

Bajkal
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Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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