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Letečtí modeláři zavírali 15. října nebe.
Školská zařízení


Společenská rubrika


Slovo úvodem 
Vážení spoluobčané...

Čas adventu je neklamným znamením, že rok spěje ke konci, čekají nás
svátky, na něž se těší hlavně ti menší.
Je to důvod k hodnocení, ohlédnutí
se, zklidnění a předsevzetí, hned po
novém roce začít lépe a jinak. Tomuto rozjímání u vánočního stromku ale
předchází stresy doby předvánoční pracovní uzávěrky, prodloužené směny, brzké stmívání, nedostatek času,
spěch a nákupy. Svátky pohody a klidu
se mění ve svátky konzumu.
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Plán akcí
Prosinec
19.12. – 
koncert Soukromé základní
umělecké školy D-music
26.12. – k oncert dechové hudby Hanačka
Únor 2012
3.2. – Obecní ples v KD Břest
18.2. – Vodění medvěda
19.2. – Dětský karneval
Duben
30. 4. – Slet čarodějnic
Květen
– Oslavy osvobození

Důležitá telefonní čísla

Střípky z historie
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Mikulášské zamyšlení


str. 12

Zachovejme si chladnou hlavu
a zdravý nadhled nad vším shonem,
který konec roku provází a poslechněme si znovu kouzelný příběh z Betléma, o očekávání čehosi tajemného
a radosti s ním spojené.
Nejkrásnější svátky prožijte v klidu
a porozumění se svými nejbližšími, do
Nového roku 2012 vám přeji jménem
celého zastupitelstva obce hodně zdraví a optimismu.
Navrátil Jaromír

starosta obce

Slovo redakce

Sázení lípy žáky 1. třídy ZŠ na Rajčudě.

Setkání seniorů na zbrojnici.
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Vánoční jarmark.
Dění ve farnosti
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Obec - starosta 
- hospodářka 
Základní škola 
Mateřská škola 
Školní jídelna
Sportcentrum 
Farnost – P. Jiří Putala 

573 354 045
573 354 546
573 354 031
573 354 032
573 354 051
603 304 804
603 747 898

Milí čtenáři,
představujeme vám druhé číslo
našeho společenského časopisu. Na
témata otištěná v minulém zpravodaji se nám ozvali občané s doplňujícími informacemi o bobrovi a jilmu,
další byly už v okamžiku vytištěníneplatné-rybářské závody na rybníku Losky. Tady platí přísloví, ,,není
nic starší než včerejší noviny“.
V tomto vydání se chceme věnovat
spolkům, na něž nebyl v minulém
čísle prostor - tenisté, cvičení žen,
honební společenstvo a dalším aktualitám, které díky vaší činnosti stojí
za to, aby se o nich vědělo. Úsměvné ,,Mikulášské zamyšlení“ ze svého
dětství v Břestě nám zaslal redaktor
Vizovických novin pan Josef Hradil.
K článku na str. 11, připomínající I.
světovou válku, nás přivedlo nejen
nedávné výročí vzniku Československé republiky, ale i materiály o padlém Ludvíku Dostálovi z č.p. 22, které o svém strýci zpracoval pan Alois
Dostál.
Pokud někdo z občanů má pamětihodnosti či vzpomínky k tomuto
tématu, nebo poznal další muže na
fotografii, rádi je zveřejníme. K velmi
zdařilým akcím tohoto roku můžeme
počítat Spanilou jízdu po krásách
břestských humen, oslavu Břestských
hodů na nichž se podílelo více spolků a krojované poděkování za úrodu.
Věřím, že každý čtenář si ve vánočním vydání břestského zpravodaje
nalistuje stránku, která mu připomene příjemné události letošního roku.
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Hodnocení práce v uplynulém roce
Bytová výstavba-Nádražní
Oznámení o poskytnutí dotace na akci
Nádražní bylo prvním impulzem k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby,
které proběhlo ve druhé polovině měsíce
června. S nejlepší nabídkou 4,937 mil. Kč
přišla firma Hlava-Stavby s.r.o. z Bystřice
p. Hostýnem a stala se vítězem mezi šesti
uchazeči. Práce probíhaly od října, do konce
roku bude provedeno zaměření a položena kanalizace. Zastupitelstvo obce na svém
zářijovém zasedání rozhodlo, že zájemcům
budou tyto parcely, prodávány v ceně 425,Kč/m2. V současné době je podle územního plánu zpracovávána zastavovací studie
a regulativ na typy domků, které v nové ulici
v budoucnu vyrostou.

Odpadové hospodářství

Na tři místa k dosavadním sběrným
nádobám přibyly červené kontejnery na
papír, na hřbitově kontejner na hřbitovní
odpad, na Rajčudě byl umístěn kontejner
na posečenou trávu a zeleň z veřejných
prostranství. Ten se stal pro některé občany sběrným místem přerostlé zeleniny
- okurek, cuket a rajčat, shnilého ovoce,
řepy i kukuřice, stejně jako kontejner určený na odpad ze hřbitova. Tam byly během
roku uloženy desítky pytlů komunálního
odpadu včetně křesel, oken a dveří. Tak
jako každoročně na jaře a na podzim byly
přistaveny kontejnery na domovní odpad,
stejně tak jsme letos dvakrát zajistili sbírání nebezpečného odpadu. Sběr železa
mají už léta na starost hasiči, starý papír
jsme mohli uložit do kontejnerů u školy.
Žluté zvony na plasty jsou plné nesešlápnutých PET lahví, bývají obložené pytli
s odpadem, které dotyčný nemá chuť nebo
sílu dát tam, kam patří. Třídění odpadu
znamená odpad třídit do nádob k tomu
určených. Musíme zvážit, co chceme uklízet a kdy chceme uklízet. V letošním roce
jsme se více zaměřili na čištění chodníků
v zimě a údržbu obecních ploch a zeleně.
Toto úsilí bylo znát ale i v čerpání finančních prostředků z obecního rozpočtu.
Poděkovaní patří všem občanům, jimž
není lhostejné, jak Břest vypadá a starají
se o prostranství před svými domy.

Pokládání inženýrských sítí k nové výstavbě rodinných domů.
ra montáž nových oken v mateřské škole,
byly opraveny okapy a dřevěné obložení
na budově šaten a besídce Z rozpočtu obce
byly pořízeny nové židle a stoly do školní
jídelny.
Díky dotaci Zlínského kraje a doplatku
obce se podařilo doplnit zásahovou cisternu
SDH sadou hadic a vybavení
Na malém dětském hřišti za OÚ byly
vyměněny dřevěné díly skluzavky a zhotoveno nové zábradlí u cesty, byly opraveny

Co se letos nepodařilo...

Nepodařilo se zahájit rekonstrukci vstupní brány na místním hřbitově, byl přemístěn
jen kříž a pomník za branou, prostředky
určené na tuto akci jsou převedeny na rok
2012.
Neuskutečnila se slíbená oprava cesty
III/4327 vedoucí od Kroměříže po křižovatku Břest a dále na Němčice, je přeložena na
rok 2012. V letošním roce na ní bylo provedeno vyrovnání dešťových vpustí a kanalizačních šachet ležících ve vozovce.

A co nám letos udělali jiní

Co se letos podařilo...

Výstavba ,,Nádražní“ se začala realizovat
Novou elektroinstalaci a rozvody sítí
jsme spolu s menšími stavebními úpravami
a vymalováním kanceláří uskutečnili v červnu a červenci na obecním úřadě.
V srpnu provedli pracovníci firmy Vek-

lavičky i okapy na autobusových zastávkách.
Po dokončení úseku D1 Pravčice-Říkovice byla opravena i silnice I/55 vedoucí obcí
a dvě místní komunikace- za Jánskou a tzv.
spojovací-naproti ,,statkové“ cesty směrem
na Žalkovice
Nechali jsme odbornou firmou prořezat
a ošetřit lípy na hřbitově, jedna musela být
bohužel odstraněna z důvodu ohrožení bezpečnosti osob.

Náš kontejner

K odcizenému měděnému okapu z loňského roku přibyl letos zbytek měděných
okapů z kaple, začátkem srpna si zatím
neznámý pachatel odnesl mosazné plastiky
ze čtyř pomníků na místním hřbitově.
Odcizeny byly 3 ks litinových kanálových
mříží v Dornavách, rozbitá okna na třech
domech v ulici za kostelem, rozbitá okna
na č.62, pokus o vloupání na faru a neustálá
,,vandalizace“ areálu na Rajčudě.
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Sbor dobrovolných hasičů v roce 2011

V roce 2011 byla pro hasičský sbor nejdůležitější příprava na oslavy k příležitosti
120 let výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Břestě.
Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Břestě v roce 1891, 7. února obec schválila
jeho stanovy, den na to svolalo 9 iniciátorů založení hasičského sboru, vedených
farářem Františkem Teplíčkem a nadučitelem Vincencem Zlámalem do sálu U slovanské lípy první valnou hromadu. Ve
volbách se prvním předsedou stal starosta obce Jan Barták, náčelníkem František
Glozyga, který zůstal ve funkci i za nového
předsedy, Tomáše Hrabala (doložen 1898).
V prvním roce sbor vykazoval 38 členů,
z toho 19 rolníků, 15 domkařů a 4 řemeslníky, kteří 18. května složili přísahu náčelníkovi sboru.
Na žádost sboru zakoupila obec 7. dubna
1891 čtyřkolovou, dvouproudní stříkačku
s 320 m hadic, výrobek fy Smékal, Čechy
pod Košířem, jednu berlovku, dvoukolový
naviják a další výzbroj a výstroj vše v hodnotě 2 300 zlatých. Poprvé pak zasahovala
u požáru v Kyselovicích. V letech 1891 až
1898 vyjížděl k 15 požárům, k prvnímu 25.
října 1891 ve 22:00. Kromě toho držel hlídku během mlácení parním strojem. Řada
požárů ale pokračovala i po založení sboru, i když jejich počet se postupně snižoval, snižovaly se i škody, které jednotlivé
požáry způsobily.
Oslavy 120 let od založení SDH započaly 24. července budíčkem v 7:00 ráno
a pokračovaly v 8:30 slavnostní mší svatou
věnovanou za zemřelé bratry a sestry hasiče v místním kostele sv. Jakuba. Po mši se
v 9:45 na místním hřbitově kladly věnce na
památku padlých vojínů.
V 10:30 začala slavnostní schůze na kulturním domě, kde byli přítomní i hosté
z okolních sborů. Kolem oken byly vystaveny staré fotografie z historie sboru i historické hasičské přilby či sekyry. Ve 12:00
se po udělení čestných uznání podával
oběd.
Tradičně se konal i slavnostní pochod
hasičů i techniky od hasičské zbrojnice ve
14:00. Pochod byl ukončen u školy ve 14:15
námětovým cvičením, kde byl ukázán
zásah historickou technikou. Po ukončení
námětového cvičení se hodový výlet přesunul za kulturní dům, kde byla vystavená
historická technika. Dále bylo možné vidět
vystoupení mažoretek. K odpolednímu
posezení hrála dechová hudba Hanačka.
Oslavy byly ukončeny večerní taneční
zábavou s hudbou Classic od 20:00.
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Mše svatá za zemřelé hasiče.

Kladení věnců na hřbitově.

…A mladí táhnou „káru „ dál….
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SK Břest
Vážení sportovní fandové,
letos jsme začali již 80-tou sezonu činnosti Sportovního klubu Břest a rád bych
vás seznámil s jejím průběhem.
V soutěžích řízených OFS KM jsme pro
sezonu 2011/2012 přihlásili družstva starších žáků, dorostu a mužů.
V rámci oslav 80-ti letého výročí jsme
uspořádali turnaj „starých pánů“ za účasti mužstev Břestu, Žalkovic a Chropyně.
Turnaj se vydařil jak po organizační, tak
i sportovní stránce, neboť domácí turnaj
vyhráli. Touto cestou děkuji všem sponzorům za dary do hodnotné tomboly.
Mužstvo „starých pánů“ letos neslavilo vítězství v turnaji poprvé, ale vyhrálo
i turnaj v Žalkovicích, kdy za účasti Pavla Hapala jednoznačně porazilo všechny
soupeře.
V mládežnických kategoriích máme
družstvo starších žáků, které pod vedením p. Jiřího Hermana a p. Martina Urbana hrají okresní přebor a nově založené
družstvo dorostu pod vedením p. Ladislava Popely rovněž v okresním přeboru.
Obě družstva zápolí jak se soupeři, tak
i s nedostatkem hráčů v daných kategoriích. Jen s velkým úsilím se daří zajistit
dostatečný počet hráčů na jednotlivá
utkání. Dále je značným problémem, po
zrušení autobusu, doprava hráčů na utkání a zajišťování pořadatelské činnosti při

Turnaj v plážovém volejbale „Rajčuda beach“.
domácích utkáních mládeže. Jakoukoliv
pomoc v těchto oblastech vřele uvítáme.
V družstvu „mužů“ došlo k zásadní změně na postu trenéra, kdy odešel
p. Afonso Maquete a 5 hostujících hráčů.
V rámci přípravy na sezonu jsme uspořádali turnaj „O putovní pohár obce Břest“,
za účasti mužstev Břestu, Žalkovic, Beňova
a Horní Moštěnice. Tento turnaj se vydařil
pouze organizačně. Soupeři hrající až o tři
třídy vyšší soutěže byli nad síly domácích.

Turnaj vyhrálo družstvo FC Beňov. Vydařenou akcí jak po sportovní, tak i po společenské stránce, byl turnaj v plážovém
volejbale „Rajčuda beach“ s následnou
diskotékou, který se konal v předhodovou
sobotu.
Všem aktivně zúčastňujícím se členům
SK Břest, obci Břest a členům dobrovolných spolků Břest při výpomoci a organizaci akcí děkuje předseda SK Břest Jaroslav Buček.

Až se zima zeptá …
Střídání ročních období již nikoho
nezaskočí ani neudiví. A tak tu máme
podzim s nezaměnitelným kouzlem, jež
je svou barevností především dokonalou
pastvou pro oči. Taková vycházka přírodou umí pohladit nejen po duši.
Kdo se ale kolem sebe dívá pořádně,
nemůže mu uniknout příroda i se svými čtyřnohými obyvateli. Vždyť kdo by
si nevšiml polehávajícího stáda srnčí
zvěře, jak odpočívá na poledním slunci uprostřed polí, pobíhajících zajíců,
kteří svým zbarvením dokonale splynou
s okolím a naopak výrazně probarvených bažantů brouzdajících mezi keři
na březích Moštěnky.
Právě v toto období podzimu a následné zimy všichni spoléhají na lidskou
pomoc v podobě pravidelného přikrmování. Zásobování krmelců voňavým
senem a jinými dobrotami by mělo být
samozřejmostí. Rozhodujícím dílem
potravy je kvalitní jadrné krmivo, především oves a ječmen. Pro místní mys-

livce, kteří tady vykonávají právo myslivosti na výměře 955 ha tedy nastává
práce se sháněním a uskladňováním
krmiva. Tím však celá věc nekončí. Každý z členů mysliveckého spolku má své
určené místo, o které se pečlivě a svědomitě stará po celou, někdy krutou,
jindy mírnou zimu. Je to tak rozděleno
proto, aby se všichni zapojili a společně
ulehčili zvířatům přežití zimy. Oni sami
by to nedokázali. Jelikož jsou ve spolku
méně i více zapálení myslivci, některé
tedy s pytlem krmiva můžete samozřejmě potkat venku častěji. Iniciativě se
rozhodně meze nekladou. Je důležité,
aby krmná zařízení nezůstávala během
zimy prázdná. Ona i procházka zimní
zasněženou krajinou je přece kouzelná.
Krmení zvěře v zimních měsících má
dlouholetou tradici. Nejenže soustřeďuje zvěř na optimální místa v honitbě
a nedochází ke škodám na dřevinách,
případně na zemědělských plodinách,
ale dá se úspěšně omezit rušení zvěře

nedisciplinovanými turisty a hlučnými
návštěvníky přírody.
Odměnou za obětavou práci bývá při
jarním sčítání věta hospodáře: „Všichni zimu přečkali!“ Myslivost není jen
povinnost, je to především láska k přírodě a nekonečná práce, která se často
mění v uspokojení!
Krásné podzimní i zimní zážitky
v přírodě přejí myslivci a celé honební
společenstvo.
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Spanilá jízda po krásách břestských humen
na kolech bez přehazovačky a cvrka

Dne 2. července 2011 proběhl po pěti
letech druhý ročník spanilé jízdy. Celý
týden příprav provázelo deštivé počasí. V sobotu se naštěstí počasí umoudřilo, i když na začátku jízdy spadlo pár
kapek, ale během dne už na účastníky
vykouklo sluníčko. Na start v areálu na
„Rajčudě“ se dostavilo cca 80 účastníků
z Břestu a okolí všech věkových kategorií, od půlroční dívenky v kočárku až po
osmdesátiletou sokolku. Před startem
proběhla prezentace, technická přejímka
kol a jezdců, kde diváci mohli obdivovat
u účastníků jízdy naleštěná kola snesená
z hůry, krásné dobové oblečení a úžasné
klobouky. Trasa spanilé jízdy po krásách
břestských humen včetně malého občerstvení vedla mimo jiné kolem mlýna,
vodárny, obecní hospody a nádraží. Po
dojetí proběhla v cíli jízda zručnosti na
oválu hřiště v kategorii dětí, žen a mužů.
V kategorii žen se vítězkou jízdy zručnosti stala paní Ludmila Látalová, která bravurně překonala i mladší ročníky. Tečkou
celého dne byla jízda na kole po lávce nad
rybníkem. Disciplíny se zúčastnilo 11
statečných mužů, z nichž pět dokončilo
svou úspěšnou jízdu na druhém břehu
rybníka. Všichni účastníci jízdy zručnosti

a jízdy po lávce si vysloužili čestné uznání
a malou odměnu.
Do organizování spanilé jízdy se zapojily všechny spolky v obci za přispění dob-

rovolných sponzorů. Celý den se vydařil
a my se těšíme na příští spanilou jízdu,
kde se sejdou přátelékol, starých dobrých
mravů a úžasných klobouků.

Tenisový oddíl
V době břestských hodů se již řadu let
pořádá letní tenisový turnaj ve čtyřhře
mužů. Turnaje se zúčastnilo 15 dvojic
z naší okresní soutěže neregistrovaných
hráčů. Letošní ročník, byl poprvé pod
záštitou firmy MONT-KOVO, která zajistila po celý den bohaté občerstvení, pěkné
ceny a příjemnou atmosféru.

Účastníci smíšených čtyřher v Břestě.
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Na našich tenisových kurtech se
17. září 2011 konal již třetí ročník turnaje
s názvem ZFP Cup. Turnaje se zúčastnilo
třináct tenisových párů z Břestu, Kroměříže a blízkého okolí. Sponzorem turnaje
byla Strukturní regionální kancelář ZFP
Stanislava Beni.
Prožít den sportem, s přáteli, v dobré

náladě a za krásného slunečného počasí,
to vše se podařilo na tenisových kurtech
v Břestě. V sobotu 24.09.2011 zde pořádal
místní klub 7.ročník smíšených čtyřher.
Sešlo se 13 půvabných žen a 13 dobře
sportovně připravených mužů. Tenisové
páry se vytvořily napínavým losováním.
Pak už jen zbývalo spojit všechny síly,
dovednost a bojovat o poháry. Míčky
se míhaly po antuce a výsledky poctivě
vepisovaly do tabulky. A jak to nakonec
dopadlo? 1. místo získala dvojice Libuše
Coufalová a Karel Zavadil, stříbrný pohár
si odnesli Miluše Tomanová a Josef Glozyga a z bronzového místa se radovali Jarka Spálovská s Richardem Dostálem.
Ti, co plnili další místa v žebříčku jistě
nezoufali. Poháry si domů sice neodnesli,
ale pro každého byl připraven malý dárek,
nebo chcete-li cena útěchy.
7. ročník smíšených čtyřher se vydařil
a nikdo nepochybuje, že za rok se v Břestě
tenisoví nadšenci sejdou znovu.
Sportu zdar a tenisu zvlášť!

Školská zařízení

zpravodaj obce Břest

Školní radovánky
Letošní školní rok začal pro žáky 1. třídy
netradičně. Ve třídě je přívítala nejen paní
učitelka, ale také nejstarší spolužáci z 9.
třídy, kteří je pasovali na školáky. Osm prvňáčků si na závěr odneslo i malou odměnu.
Hned druhý školní den prožili všichni
žáci na Rajčudě, kde proběhlo dopoledne
plné her a zábavy. Součástí bylo i slavnostní
vysazení mladé lípy, o kterou se budou starat naši nejmenší.
Další zajímavou událostí byla exkurze 2.
a 3. třídy na Obecní úřad v Břestě. Děti si
s panem starostou vyprávěly o jeho práci na
obecním úřadě a prohlédly si tamější prostory. Nakonec všechny děti obdržely pěknou kšiltovku se znakem naší obce.
Společně s MŠ Skaštice a Břest vyjeli naši
nejmladší do divadla v Uherském Hradiši
na krásnou pohádku Pinocchio. Po představení měly děti možnost nahlédnout i do
zákulisí. Prohlédly si šatny herců, maskérnu
a další zajímavá divadelní místa. Byl to neopakovatelný zážitek pro všechny! Také starší
žáci vyjeli za kulturou, tentokrát do Zlína.
Silnější podzimní vítr vylákal děti prvního stupně na již tradiční Drakiádu.
Velmi zajímavý byl pro děti výlet k hasičům do Kroměříže. Vyslechly si zajímavé
vyprávění o jejich náročné práci a mohly si
též vyzkoušet hasičskou výstroj. Hasiči se

Svatba dětí ze 2. a 3. třídy ZŠ
s dětmi rozloučili cvičným poplachem.
Na konci října v podvečer proběhla na
školním dvoře výstavka výrobků z přírodnin. Poté se děti společně s rodiči a učiteli vydaly na „světelkovou cestu“, která je
dovedla až k Rajčudě. Tady už na všechny
čekal velký táborák a překvapení - místní hasiči připravili krásný ohňostroj. Děti
ozdobené světelkujícími náramky si nakonec opekly špekáčky a plny dojmů se vracely domů. Jen šesťáci vyrazili směrem ke škole, kde se svou třídní učitelkou strávili noc.

Než se mladší žáci vydali na podzimní
prázdniny, zhlédli ještě v Kroměříži nový
český film „Saxana a lexikon kouzel“. Starší
žáci mezitím sportovali.
Celý listopad naše škola žila přípravami
na vánoční jarmark a besídku. Ta proběhla
9. prosince, tentokrát s názvem „Letem světem“ a provedla nás různými zeměmi naší
planety. Výtěžek nejen z této akce, ale i ze
sběru papíru a dalších akcí půjde na projekt
„Adopce na dálku“, do něhož se naše škola
zapojila.

Sraz ročníku 1931

Na začátku a před koncem školního
roku bývá břestská základní škola navštěvována bývalými žáky při příležitosti
setkání po letech a různých kulatých výročích. 8. června 2011 přivítal ředitel školy
spolu se starostou obce před budovou 14
,,školáků“ narozených v roce 1931. Bývalí absolventi si prohlédli prostory, které
opustili před více než 65 lety a vzpomínali, co kde bylo, s kým a kde seděli, na své
učitele i příhody ze školních lavic. V jedné

ze tříd pro ně byla připravena prezentace
snímků z jejich předchozích srazů spolužáků a někteří byli i zkoušeni z učební
láky, kterou probírali před desítkami let.
Zavítali do obecní knihovny a navštívili
i místní kostel sv. Jakuba. Vitální spolužáci, které život zanesl do blízkého i vzdáleného okolí, se určitě nesešli naposledy,
mnozí i přes zdravotní problémy mají
elánu na rozdávání. Ať vám zdraví slouží
a někdy zase v Břestě na viděnou.

Nové vybavení školní jídelny.
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Za poznáním naší vesnice
V letošním školním roce budou děti
v MŠ pracovat podle celoročního Školního vzdělávacího programu s motivačním
názvem „Všude dobře, doma nejlépe“.
Již z názvu je patrné, že ve výchovněvzdělávací činnosti se zaměříme hlavně
na poznávání rodné obce, ale i na oblast
naší Hané (zvyky, tradice, typická jídla,
kroj, plodiny…).
V první části programu nazvané „Putování Břestem“ se děti v měsíci září vzájemně seznamovaly a hovořily o sobě a své
rodině. Při vycházkách ostatním ukázaly,
kde bydlí. Navštívily i významné budovy
naší obce a mohly si budovu prohlédnout.
Velkým zážitkem byla návštěva pekárny, která nás přivítala s teplou náručí
a vůní čerstvého chleba. Děti viděly, jak se
míchá těsto, kynou preclíky a fascinovala je obrovská pec. Ve školce si pak samy
upekly jablkový štrúdl. Chlapci byli nadšeni z návštěvy hasičské zbrojnice a zdejší
techniky. Neméně zajímavá byla návštěva
kostela, knihovny, školy, školní jídelny

a pošty. Na závěr jsme navštívili OÚ. Panu
starostovi děti přednesly báseň o Břestu
a věnovaly mu obrázky z našeho putování. Za to byly od něj odměněny sladkostmi a každý dostal píšťalku. Děti z ní měly

obrovskou radost a hned si na ni zapískaly. A tak děti ,,odpískaly“ první část programu a začala druhá část pod názvem
,,Úrodná Haná vydává své bohatství“.
Jitka Ženčáková

Děti z MŠ před pekárnou

Dění v SZUČ D- MUSIC
Spolu se začátkem nového školního roku
započala i výuka SZUŠ D-MUSIC v prostorách základní školy v Břestě. Na začátku
září proběhl zápis nových žáků, domluva
rozvrhů a výuka tak mohla začít naplno.
V letošním školním roce čeká naše žáky
řada vystoupení, proto jsme nezaháleli
a již v říjnu se naplno pustili do přípravy
vánočních koncertů. V době podzimních
prázdnin se uskutečnilo soustředění žáků
navštěvujících pěvecký sbor a dechový
orchestr z poboček Břest a Chropyně. Žáci
pilně nacvičují nejen na nastávající koncerty a vystoupení, ale připravují se i na
soutěže. Děti hrající na dechové nástroje se

Účastníci podzimního soustředění
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v letošním roce mohou zúčastnit Celostátní soutěže základních uměleckých škol ve
hře na dechové a bicí nástroje, jejíž školní
kola proběhnou už v měsíci lednu. Šikovní
hráči se poté mohou těšit na účast v okresním kole a ti nejlepší i v kole krajském.
Všechny tyto aktivity vyžadují nejen pilnou přípravu hráčů, ale i nezbytnou podporu a pomoc jejich rodičů. Jako poděkování za jejich podporu jsme spolu s dětmi
připravili ,,Předvánoční koncert, který se
bude konat 19. prosince v kostele sv. Jakuba v Břestě. Byli bychom rádi, aby byl tento
koncert příjemným zastavením a zklidněním v době předvánočního shonu. Srdečně

zveme nejen všechny rodiče, ale každého,
kdo má chuť nechat se příjemně naladit na
nadcházející svátky.
Reportáž z podzimního soustředění,
aneb prázdniny s muzikou
Ve dnech 26. – 29. 10. 2011 proběhlo
podzimní soustředění pěveckého sboru
a dechového orchestru SZUŠ D-MUSIC
pobočky Břest a Chropyně. Útočištěm
nám byl areál RS Trnava nacházející se
v krásném prostředí hostýnsko-vizovických vrchů. Nejdůležitější náplní času byla
důkladná hudební příprava na nadcházející období vánočních koncertů, besídek a dalších vystoupení, které děti čekají
v průběhu měsíce prosince. Akcí je naplánováno hodně, a proto se od rána hrálo,
zpívalo, připravovalo.
Hudební aktivity jsme vyvážili pohybem na čerstvém vzduchu, procházkami,
hrami, fotbalem apod. Nechyběly ani hry
na procvičení mozkových závitů, např.
„živé“ pexeso nebo „město, jméno…“
I přes nabytý program, dětem energie ani
na konci pobytu nechyběla, a proto se
můžeme pochlubit kusem dobře odvedené
práce, který doufejme zúročíme na připravovaných vystoupeních.
za kolektiv učitelů Miroslav Uhlíř,
vedoucí pobočky

Dění ve farnosti
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Farnost Svatého Jakuba

Společné foto krojovaných i s P. Putalou a P. Jamborem.
Pokud jste si v neděli 24. září trochu
a průběh této slavnosti v jiných částech
přivstali a měli náhodou cestu kolem kosMoravy. Najednou se zjistilo, že hanácké
tela, mohli jste spatřit velké množství krokroje, dlouhou dobu opomíjené, má doma
jovaných stojících před farou. Ti všichni
ještě velká řada lidí. Pouze je stačilo opráčekali, až odbije devátá hodina a oni se
šit, oprat, naleštit a ukázat tak opět jejich
budou moci vydat slavnostním průvodem
původní krásu. Věříme, že příští rok se
do kostela za doprovodu písně Ježíši Králi.
opět sejdeme v září na dalším poděkování
Při příchodu do kostela se celá krojovaná
ve stejném nebo i hojnějším počtu.
skupina shromáždila v kapli Sv. Anny.
Ale nebyly to jen dožínky, v létě probíhá
Již samotný kostel byl velmi krásně nazdalší spousta akcí, slavností a poutí nejen
dobený plody z letošní úrody našich zahrápro velké, ale i pro děti.
dek a polí. A krojovaní jej ještě dozdobili.
Děti jezdí v létě na farní tábor. Ten letošPo kázání, které pronesl nový kromění se nesl ve znamení úkolové hry Divořížský děkan p. Lambor, následovalo přiký Západ. Děti měly ve skupinkách plnit
nášení obětních darů. Postupně byly přirůzné úkoly a za ty dostávaly určité suronášeny ovoce, zelenina, sladkosti a koláče,
viny. Z nich měly stavět pomyslné městečkvětiny, víno a réva, dožínková koruna
a věnec upleteý z klasů obilí
a na závěr chléb a voda.
Po závěrečném požehnání
lidé venku ochutnávali břestské víno a krojovaní využívali
přítomnosti profesionálního
fotografa, aby je zvěčnil na
památku v kroji.
Letos to bylo již po páté,
kdy je poděkování za úrodu
slaveno v takovémto duchu,
kdy jsou přítomni krojovaní,
kostel je slavnostně vyzdoben a je zde velká hojnost
darů. Slavnost se slavila již
dříve, ale spíše jako běžná
neděle. Na účast krojovaných nás postupně navedly
Obětní dary
krajské dožínky v Kroměříži

ko. Z ohlasu vedoucích i dětí je patrné, že
tábor v Horní Lhotě u Luhačovic se jim
velice líbil.
Také proběhlo několik poutí. Tradičně na jaře, za začátek poutního roku, to
byla pouť do Křtin, kdy se jede jak vlakem z Břestu do Lulče a odtud pěšky do
Křtin, tak se již potřetí vychází také pěšky
z Břestu. Vychází se již ve čtvrtek a jde se
pěšky do Ivanovic na Hané, kde se přespí
a pak se tato skupinka pěších poutníků
setká v pátek v Lulči s poutníky, co jedou
vlakem.
Na podzim, chodí se pěšky z Břestu na
Hostýn. Tato pouť je takovým závěrem
poutního roku. Letos se konala na svátek
Sv. Václava 28. 9. Poutníci vycházeli v 5
hod. ráno od kostela po trase
vedoucí po silnici směrem na
Němčice, pak se odbočí na pravčickou cestu, a poté je důležité
trefit odbočku na polní cestu
do Rymic. Poté už jde cesta rovnou až na Hostýn. Z Rymic se
pokračuje polní cestou vedoucí mezi Holešovem a Tučapy.
A pak už následují Jankovice,
Chomýž a Brusné. V Brusném
je až skoro tajná odbočka na
stezku vedoucí přímo na Hostýn. Stezka je velmi náročná,
jde kolmo k vrstevnicím, takže
se zde člověk řádně zapotí. Ale
pokud se nedá odradit, je za
půlhodinky u schodů vedoucích k hostýnské bazilice.
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Cvičení pro ženy všech věkových kategorií
Ráda bych vám představila náplň cvičení pro ženy, které probíhá pod mým
vedením ve zdejší sportovní hale.
Vyhrazený termín, vždy ve středu od
19.30 h. do 20.30 h. nám vyhovoval a tak
jsme mohly začít pomalu cvičit. Většina
žen již věděla, co takové rytmické cvičení
na hudbu obnáší nebo se přímo setkala
s nějakou formou cvičení. Takto jsme se
po dobu dvou let scházely 1x za týden
a vytvořila se parta nadšených cvičenek.
Aby mělo cvičení výrazný efekt, mělo
by se provádět minimálně 2-3x v týdnu.
Proto vznikl požadavek zařadit ještě jednu hodinu cvičení v týdnu. Díky vstřícnému jednání obecního zastupitelstva,
můžeme od září 2011 navštěvovat sportovní halu 2x v týdnu. V pondělí od 19.00
h. do 20.00 h. probíhá lekce zaměřená na
základní prvky aerobiku a jednoduché
sestavy v rytmu latino dance. Ve středu
od 19.30 h. do 20.30 h. probíhá body styling. Je to posilovací cvičení zaměřené
na tvarování postavy. Dále pak cvičení

zaměřené na problémové partie: BSH (Bbřicho, S- stehna, H- hýždě). Pevně věřím
v budoucnost této aktivity a snažím se

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 29.září 2011 se na hasičské
zbrojnici uskutečnilo setkání seniorů z naší
obce. Odpolední program zahájily děti
z mateřské školy svým vystoupením.
Po nich si vzala slovo mluvčí policie Kroměříž Simona Kyšnerová. V zajímavé přednášce o nebezpečí, které číhá všude na nejen
dříve narozené občany, upozornila na různé
,,prodejce“ navštěvující domácnosti s nabídkou čehokoliv, fiktivním odpisem vody, plynu nebo změnou dodavatele energií. Jejich
vynalézavost nezná hranic, pod jakoukoliv
záminkou se snaží dostat do bytů důvěřivých obyvatel, kde v nestřeženém okamžiku
odcizí peníze nebo jiné cennosti. Uváděla

Cimbálová muzika Dubina.
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úsměvné případy, které ve svém důsledku
až tak humorné nejsou. Na konci své přednášky rozdala přítomným informační letáky
s telefonními čísly, na koho se obrátit, jak se
zachovat v případě potřeby.
Cimbálová muzika Dubina poté navodila
jinou atmosféru, moravskými písničkami
ze svého repertoáru rozezpívala a pak i roztancovala publikum. Nechybělo ani občerstvení, nedostávalo se pouze mužských
tanečníků. V Břestě jsou občané zvyklí na
dechovku, tato muzika je trochu něco jiného, hrála však velmi dobře a svým uměním
těšila přítomné celé odpoledne až do večerních hodin.

prosazovat myšlenku, že nejdůležitější na
cvičení je radost z pohybu.

Gabriela Navrátilová

Krajské Dožínky
v Kroměříži
Letošní Dožínky Zlínského kraje
připadly na sobotu 20.srpna. Každý,
kdo v Břestě vlastní hanácký kroj
a chce se v plné parádě ukázat, se
na tuto událost připravoval daleko
dříve. Hanáci z Břestu mají při této
slavnostní příležitosti důležitou roli.
Málokdo ví, že právě oni na Domě
kultury v Kroměříži vítají významné
hosty, kteří do Kroměříže přijíždí na
oslavu Dožínek.
V čele dožinkového průvodu nesou
dožinkový věnec, chléb a sůl a malí
břestští hanáci vedou celý krojovaný průvod od Domu kultury až na
Velké náměstí. Cesta je lemována
nadšenými diváky, kteří se příjdou
podívat a obdivovat krásu znovuobnovených tradic v podobě krojů.
Není divu, že starostka Kroměříže
Mgr. Hebnarová neskrývala emoce
a ve své zdravici se vyznala z velkého dojetí a pýchy nad tím, že může
být účastna takové krásné akce. Krojovaní Břešťáci pak předali Dožinkový věnec hejtmanovi Zlínského
kraje MVDr. Mišákovi a naše děti na
tribuně předaly květinkový pozdrav
všem přítomným hostům.

Střípky z historie
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Malé ohlédnutí k velkému výročí

Horní řada zleva:HUDEČEK ARNOŠT, JOSEF HRABAL,?,?,JAN MACHAČ
Dolní řada zleva:?,?, ALOIS DOSTÁL.
Foto 1915.
Každoročně 11. listopadu si lidstvo připomíná ,,Den válečných veteránů“ a zároveň den ukončení I. světové války. Symbolem tohoto výročí, zvaného ,,Poppy Day“,
je připnutý květ vlčího máku na klopě
oděvu k uctění památky zmařených životů ve všech válkách světa. Osudné výstřely v Sarajevu byly záminkou k rozpoutání konfliktu, který má na svědomí více
než 10 milionů lidských životů. Většina
našich občanů má informace o I. světové
válce ovlivněné románem Jaroslava Haška ,,Osudy dobrého vojáka Švejka“. Válka
ještě hroznější, která začala o 25 let později
a ideologický nános dalších 40 roků, zcela
vymazaly v povědomí lidí vzpomínky na
události z těžkých let 1914-1918.
Není snad vesnice či města v celé naší
vlasti, kde by nestál pomník se jmény
občanů, kteří položili svůj život na bojištích Evropy. Tato válka zasáhla většinu
rodin i v Břestě, téměř z každého domu byl
někdo z mužů odveden do armády. Čtyři
měsíce po vyhlášení mobilizace v červenci
1914 měla obec už 4 padlé rodáky. Zápisy
v obecní kronice z roku 1914 popisují také
povinné dodávky a rekvizice - ,,obec Břest
musí dodati hovězího dobytka v čas potřeby
120 kusů pro vojenské účely“ a ,,16.10.1915
vydáno císařské nařízení, že jakmile obilí
oddělí se od země, jest zabaveno ve prospěch státu. Volný prodej obilí úplně zakázán“. Další odvody mladších a mladších
ročníků doplňovaly ztráty na frontě tak, že
,,z obce Břestu koncem roku 1915 jest 210

mužů a mladíků u vojska“. Úbytek pracovních sil v zemědělství byl znát, proto bylo na
žňové práce povoláno 45 vojáků, ,,vesměs
samí Němci Vídeňáci, kteří pro úplnou
neznalost při polních pracích byli posláni
zpět do Vídně“. V roce 1916 tu pracovalo
32 zajatých Rusů, bydleli v domku č. p. 181
Jana Navrátila, dostávali od břestských
hospodářů stravu a mzdu 50 haléřů denně.
Bída, drahota, dodávky potravin, finanční
válečné půjčky a nesmyslnost válečného
běsnění sužovaly obyvatelstvo celé monarchie, za níž už čeští vojáci na frontě nechtěli
umírat a vzdávali se dobrovolně do zajetí.
Z těchto vojáků pak vznikaly ve Francii, Itálii a Rusku jednotky legií, které pak
byly často nasazeny proti svým krajanům.
V zajímavé publikaci ,,Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž“ se uvádí, že 22
mužů z Břestu prošlo těmito jednotkami,
o něž se opírali čeští a slovenští politici při
jednáních o vzniku nového státu. Legionáři
později tvořili základ nové československé
armády. Úctu si ale zaslouží všichni vojáci, které válečná mašinerie přinutila snášet
strádání války ve všech důsledcích. Ten,
kdo se vrátil z fronty, byl poznamenán po
celý zbytek života. 21 břestských rodáků se
už domů nikdy nevrátilo. Díky JUDr. Josefu Lochmanovi jsou jejich jména vytesána do mramorové desky, osazené od roku
1928, na zdi Domova.
ROZMETÁNI V ŠIRÝ SVĚT
DOTRPĚLI A VYKRVÁCELI

Deska se jmény padlých vojáků na
Domově
V HRŮZNÝCH LETECH 1914-1918
RODNÍ SYNOVÉ NAŠÍ DĚDINY BŘESTU.
VDĚK JIM A VĚČNÁ PAMĚŤ !
Tito naši občané nesmí upadnout
v zapomnění, postarejme se, aby se o nich
vědělo nejen to, co říká pamětní deska.
Víme, že na č.p. 84 na konci války oplakávali tři mrtvé, v domě č.p. 46 truchlili za
dva syny. Život některých je díky příbuzným dobře zmapován, o jiných zatím moc
informací nemáme. Pokusme si je přiblížit, dát jim podobu, kde bydleli, čím byli,
jaké byly jejich osudy. 28. října 2011 jsme
si připomněli 93. výročí vzniku Československé republiky a uctili památku padlých
položením věnce. Deska je nyní upravená
tak, že můžeme při vzpomínce na naše
spoluobčany zapálit svíci. Využijme toho.
Už jen tak můžeme vzdát úctu břestským
hrdinům. Zaslouží si to.
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Mikulášské zamyšlení

U většiny dnešních šedesátníků (a staších) je zafixovaný již z dětství posvátný
vztah k autoritám. Nezpochybnitelnými
autoritami byli předně rodiče (v některých rodinách se rodičům dokonce vykalo), páni učitelé, četník a samozřejmě pan
doktor, jehož návštěva byla často provázena kraválem.
Autorita svatého Mikuláše v ranném dětství měla své zvláštní postavení. Samozřejmě, že nikdo z dětí nepochyboval o světcově autentičnosti. Když nadešel jeho čas,
spouštěl se na zlaté šňůře po setmění za
humny, s bílým plnovousem, biskupskou
čepicí – mitrou a holí – berlou, na zádech
obtěžkám dárky. Jeho pomocník – anděl
se spouštěl s ním, s andělským pohledem
a kupodivu s prázdnýma rukama. Čert
se po cestě přidal ke skupině, když právě před jejím z nebe sestoupením vylezl
ze studny. (Jako dítě jsem míval panickou
hrůzu, bylo – li mi projíti potmě okolo
studny.)
Věrohodnost svatého Mikuláše a jeho
suity se však časem snižovala. Při jedné
nadílce káral svatý Mikuláš moji starší sestru a čert při tom významně řinčel řetězy
- zvukové efekty pekelného tvora s ovčím
kožichem obráceným naruby a podpásaným povříslem, hrozivé poskakování po
místnosti – to byla znamení, že se zlobí.
Uslyšev tuto hrůzu, vjel jsem pod stůl jako
kolčava, odhodlán přečkat tam nejhorší
i za cenu, že zůstanu neobdarován. Samozřejmě, že jsem si světce prohlédl důkladně i z této perspektivy. A tak když jsem
byl nakonec vylákán na dary a modlitbou odčinil hříchy a s odchodem nebesko – pekelné mise pominulo nebezpečí,
svěřil jsem se mamince: „Maminko, ale
ten svatý Mikuláš měl boty od kravinců.“
Dárcem dětí byl tentokrát strýc – zemědělec, ale také břestský varhaník, který
z denního styku se svatými měl možnost
jejich chování odpozorovat a dobře zahrát.
Zapomněl však na drobný detail – při převleku zapomněl na boty. A tak mi maminka s rozpaky vysvětlovala, že přece i v nebi
mají kravičky. Pro tentokrát situaci ještě
ustála a já jsem uvěřil.

Po dvou letech se nadílka konala u sousedů, kam jsme byli pozváni. Mikulášem
byl tentokrát švagr sousedky, exteriérem
Mikuláš každým coulem, dobrák od kosti.
Bohužel pro výrazy nechodil daleko a když
se rozčilil, trochu zadrhával v řeči. Dostavil se včas, kostým byl výtečný a odpovídal koloritu doby. První přišly na řadu
sousedčiny děti. Starší synek, syčák par
excelence měl zlozvyk, že přes dost velkou mezeru mezi jedničkou vlevo nahoře
a jedničkou vpravo nahoře pasíroval sliny.
Prostě plival. A tak jeho maminka žalovala: „Svaté Mikulášu, a toť ten starší, Franta, pořád pluje.“ Bylo zřejmé, že světec byl
zaskočen. Očividně se rozčílil několikrát
mu poskočil ohryzek a řekl to, co by snad
neřekl ani zástupce pekel:
„S.s.sakra ty s.s.sviňo a t.t.tož co co
co furt p.p.p.pluješ?“ Přes svůj nízký věk
a s ohledem na výchovu rodičů jsem
pochopil, že svatí takto nemluví. A tak
jsem přestal věřit tomu, že se svatý Mikuláš spouští po setmění na zlaté šňůře za
humny a už jsem se nebál chodit večer
okolo studny. Cosi jsem získal – první
vlastní zkušenost. Ale zároveň jsem tím
něco nenávratně ztrácel. Pomalu tím pro
mne končil čas naivního a bezstarostného
dětství.
jhr
Josef Hradil
Příběhy jsou autentické z mého dětství
a myslím, že břestští pamětníci by poznali
osoby a obsazení.
Ještě takovou drobnost, jak se časy
mění. V době, kdy jsem psal uvedený článek, šel jsem po vizovickém náměstí právě
v době, kdy chodí Mikuláš. Skutečně jsem
ho potkal, chlapec tak dvacetiletý a s ním
andílek – hezká, něžná bytost. Kolem
nich poskakoval dva kluci, tak šestiletí
(ve věku, kdy já jsem na Mikuláše ještě
věřil). Mikuláš s andílkem nasedali do
auta a jeden z kluků, aby byl informován,
se ptal: „A kam teď jedete?“ Od onoho
něžného andílka se mu dostalo patřičné
odpovědi: „Do nebe, ty blbče.“
Tak to je pro tentokrát vše.

S pozdravem J.Hradil

Čištění komínů
Pokud jste tak ještě neučinili, na
začátku topné sezóny je nejvyšší čas
na pravidelnou kontrolu komínu.
Kromě ohledů na vlastní bezpečnost vám tuto povinnost stanovuje
i zákon. Při spalování paliva unikají do komína i saze, které se spolu
s párou usazují na vnitřních stěnách komínového tělesa a vytvářejí
povlak, který může začít hořet. Proto je potřeba čištění komínu věnovat
pozornost a nános sazí pravidelně
odstraňovat.
Vyhláška
nařizuje
prohlídku
komínů připojených na spotřebiče
na tuhá či kapalná paliva s tepelným
výkonem do 50 kW každé čtyři měsíce, komínů na plynná paliva a komínů s vložkou každých 12 měsíců. Za
nedodržování lhůt či zanedbání kontroly komínu může orgán vykonávající požární dozor uložit pokutu.
Pokud se v případě požáru určí
jako hlavní příčina jeho vzniku
nevhodný technický stav komínu,
může hasičský a záchranný sbor
udělit fyzické osobě sankci až několika tisíc korun. Za čištění komínu
totiž odpovídá jeho vlastník. Mnohem větší „pokutou“ je však ohněm
zničený příbytek.
Převzato z www.cisteni-kominu.
blogspot.com
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Za případné tiskové chyby se omlouváme
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