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Zkoušky vloh

Štáb TV Barrandov navštívil 28. března naši mateřskou školku. Do reportáže, kterou televize vysílala v hlavních večerních zprávách,
poskytli malí studenti rozhovor o čapím páru Emanovi a Matyldě.

Činnost v obci
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Stalo se…
• během posledních teplých podzimních dnů byla natřena okna, dveře
a všechny dřevěné prvky na knihovně
včetně okapů, velkou opravu vrat budovy provedla firma Zdeňka Hrabala
• 1. listopadu proběhl na Rajčudě každoroční světýlkový průvod organizovaný základní školou a zabezpečený
členy hasičského sboru
• krajský auditor schválil pravidelnou
podzimní kontrolu financí obce bez
výhrad
• nové sběrné místo na tříděný odpad
bylo zřízeno v ulici k nádraží
• s finančním přispěním obce dostala
nový kabát ohradní zeď okolo kostela
• před koncem roku položila na Rajčudě
společnost E-on na své náklady nový
přívodní kabel elektřiny
• Rada obce schválila zakoupení dalších
10 ks vánočních ozdob na sloupy veřejného osvětlení
• Tříkrálová sbírka vynesla potřebným
částku 38 269,- Kč
• k zapůjčení návštěvníkům bylo do
sportovní haly bylo pořízeno 10 bowlingových párů bot

• dosud platný územní plán z roku 2001
nahradil plán nový, který byl schválen
na 16. zasedání ZO dne 6. února 2017,
jeho celkové náklady 173 tis. Kč byly
hrazeny z 50 % dotací Zlínského kraje
• v sobotu 25. února byli za doprovodu
hudby a průvodu maškar vodění obcí
medvědi a další masky každoročních Dozvuků, hasiči se zhostili i večerní zábavy
zodpovědně, basa po„obřadech“ v kulturním domě ulehla ke 40ti dennímu spánku
• v neděli po oslavě dozvuků pořádala
základní škola v kulturním domě dětský karneval, rej masek provázel hudbou Herbert Novotný
• k 28. 2. 2017 bylo na Úřadu práce registrováno z Břestu 34 žadatelů
• na rybníku Losky byla začátkem března vykradena rybářská chatka
• na opravu hřbitovní zdi byla vypracována projektová dokumentace a zažádáno
o dotaci na MMR, jak jsme byli v žádosti
úspěšní, budeme vědět v květnu
• v sobotu 25. března přiletěli na své
hnízdo do mateřské školky čápi, kamera sledující jejich život byla přemístěna
na vhodnější místo

• před kostelem rozbil neznámý pachatel
vývěsní plastovou tabuli o historii Břestu
• dětská diskotéka byla tečkou za vydařeným sportovním dnem, který proběhl 1. dubna na hale, děkujeme za ceny
společnosti Zámoraví a.s.
Navrátil Jaromír

Strategický plán
Vážení spoluobčané, v předchozích týdnech byly statisticky zpracovány informace a data získané v rámci uskutečněného
dotazníkového šetření mezi obyvateli
obce Břest. Dílčí výsledky jsou k dispozici
ve výzkumné zprávě, dostupné v elektronické podobě na webových stránkách
obce, stejně tak v tištěné podobě (k nahlédnutí) v kanceláři OÚ. Výsledky šetření
jsou předmětem diskuze pracovní a realizační skupiny v rámci tvorby strategického plánu rozvoje obce. Ještě jednou
děkujeme všem respondentům za spolupráci. Do výzkumu se zapojilo 180 osob,
což představuje téměř ¼ plnoletých
obyvatel obce Břest.
David Uhlíř

Plánujeme...
• malování dětí křídou na chodníky, termín bude upřesněn
• v neděli 21. května odpoledne setkání
břestských a žalkovských farníků na májové pobožnosti u obnovené Boží Muky
• od 25. 5. - 28. 5. proběhne pouť do Křtin
• 3. června dětské hasičské závody a kácení májky
• 4. června první sv. přijímání
• 9. června Noc kostelů
• 1. 7. Gulášfest v H-klubu
• 22. - 23. 7. hodové oslavy

• 12. srpna letecký den na modelářském
letišti za nádražím
• 2. září – setkání cyklistů na Rajčudě zvané „Spanilá jízda po krásách břestských
humen bez přehazovačky a cvrka “
• veteránklub žádá všechny ženy i muže,
kteří se věnují ručním pracím, modelářství, práci s kovem, dřevem a jiným
zálibám, k zapůjčení svých výrobků na
plánovanou výstavu během letošních
hodových oslav
Navrátil Jaromír

Před zimou položila firma Proving Hulín na
Balkáně potrubí kanalizace, vody a plynu;
přípojky k jednotlivým parcelám, veřejné
osvětlení, chodník a komunikace budou
dokončeny do poloviny letošního roku.
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Obecní úřad informuje

Výpis usnesení z 15. zasedaní ZO konaného dne 19. 12. 2016
1/15 ZO/2016
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení návrhové komise Škrabal V., Bazika R.
a ověřovatele zápisu – Mgr. Chytilová
Lenka, Kolář Petr.
ZO schvaluje po doplnění a upravení
program jednání zasedání ZO.
2/15 ZO/2016
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti
RO.
3/15ZO/2016
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
4/15 ZO/2016
ZO schvaluje 9. návrh rozpočtového
opatření, které je nedílnou součástí zápisu.
5/15 ZO/2016
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2017, který je nedílnou součástí zápisu.
6/15 ZO/2016
ZO schvaluje vzájemné bezúplatné darování pozemků mezi Obcí Břest a Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Jedná se o pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje:
p. č. 977/4 – 1407 m2 – zelený pás za obrubou , p. č. 977/5 – 170 m2 – zelený pás
za obrubou , p.č. 978/2 – 2577 m2 – chodník, p.č. 978/4 – 330 m2 – zelený pás za
obrubou, p.č. 1012/3 – 826 m2 – chodník,
p.č. 1012/4 – 1019 m2 – zelený pás za obrubou, p.č. 1012/5 – 3 m2 – chodník , p.č.
1084/3 – 1105 m2 – zelený pás za obrubou p.č. 1084/4 - 885 m2 – zelený pás za
obrubou
Celkem výměra 8.322 m2.
a pozemky ve vlastnictví Obce Břest:
p.č. 1005/43 – 7 m2, p.č. 1084/48 – 53 m2,
p.č. 1084/51 – 51 m2, p.č. 1084/52 – 24 m2,
p.č. 1084/53 – 13 m2, p.č. 1084/54 – 56 m2,
p.č. 1084/55 – 2 m2, p.č.1084/56 – 19 m2,
p.č. 1084/57 – 1 m2, p.č. 1084/58 – 1 m2
.p.č. 1084/59 – 61 m2, p.č. 1084/60 – 54
m2, p.č. 1084/61 – 23 m2, p.č. 1084/62 –
45 m2 Celkem výměra 410 m2 vše silniční
pozemky.
7/15 ZO/2016
ZO schvaluje žádost ředitele ZŠ o prodloužení výjimky z počtu žáků na
školní rok 2016/2017 a s tím spojenou
povinnost zřizovatele uhradit zvýšené

výdaje na vzdělávací činnost školy nad
výši stanovenou krajským normativem.
8/15 ZO/2016
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Břest č. 4/2016 o místních poplatcích.
9/15 ZO/2016
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Břest č. 5/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
10/15 ZO/2016
ZO pověřuje starostu obce oslovit
právního zástupce obce JUDr. Kaliňáka k sepsání výzvy firmě Stanix Projekt,
s.r.o. Zlín k odstranění reklamačních vad
a nedodělků s termínem odstranění do
31. 1. 2017 na akci „Revitalizace obce
Břest“ a podáním stížnosti na Krajský
soud o nezveřejnění účetní závěrky firmy
Stanix Projekt, s.r.o. Zlín za rok 2015.
11/15 ZO/2016
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k SOD na zhotovení stavby „Oprava restaurace Břest“
mezi Obcí Břest a firmou Proving s.r.o.,
Poštovní 480, 768 24 Hulín.
12/15 ZO/2016
ZO schvaluje pořízení nového výtahu
do sklepů obecní hospody dle cenové
nabídky firmy Vymyslický – výtahy, spol.
s.r.o., Uherské Hradiště – Jarošov za Kč
118.500,- bez DPH.
13/15 ZO/2016
ZO schvaluje nařízení vlády č. 37/2003
Sb., příloha č. 1 o měsíčních odměnách
poskytovaných členům zastupitelstev
obcí s účinností od 1. 1. 2017.
14/15 ZO/2016
ZO pověřuje starostu oslovením právního zástupce obce JUDr. Kaliňáka ve
věci vypracováním smlouvy o podmínkách převodu finanční částky ve výši Kč
73.488,- na zlepšení životního prostředí
v obci manželům Jansovým Břest 339.
15/ 15 ZO/2016
ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na
zápis parcel dotčených stavbou revitalizace obce do KN – mezi Obcí Břest
a vlastníky p. č. 173 v k. ú. Břest p. Šálkem
Milošem, Břest 29 a Miroslavem Šálkem,
Břest 107 o celkové výměře 19 m2 za Kč
200,- za m2.

16/15 ZO/2016
ZO schvaluje PD „Komplexních krajinných úprav v k.ú. Břest“ vypracované
firmou Paměť krajiny, s.r.o, Divadelní 3,
602 00 Brno, zastoupené ing. Petrem
Sedlákem a přihlášení k dotační výzvě.
17/15 ZO/2016
ZO bere na vědomí návrh vizualizace
technických budov na obecní základně
a pověřuje RO dalším jednáním s projektantem firmy BMBaumas, Kroměříž.
18/15 ZO/2016
ZO bere na vědomí návrh vizualizace
staveb na Rajčudě a pověřuje RO dalším
jednáním s projektantkou ing. Pospíšilovou A.
19/15 ZO/2016
ZO pověřuje starostu obce oslovením
Povodí Moravy k určení závazných termínů a postupu revitalizace toku Stonáče
a oslovením VaK Kroměříž k provozu
ČOV. Dále pověřuje starostu pozvat zástupce Povodí Moravy a VaK Kroměříž
k osobní účasti jejich zástupců na nejbližší jednání ZO.

Koncem března byly ořezány živé ploty
na Jánské ulici
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Výpis usnesení ze 16. zasedání ZO konaného dne 6. 2. 2017
1/16 ZO/2017
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení návrhové komise Pospíšil P., ing. Gabrhelík. a ověřovatele zápisu – Škrabal V.,
Nesvadba R.
ZO schvaluje po doplnění a upravení
program jednání zasedání ZO.
2/16 ZO/2017
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO.
3/16 ZO/2017
ZO schvaluje rozpočtového opatření č.
1/2017, které je nedílnou součástí zápisu.
4/16 ZO/2017
ZO schvaluje výsledek hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ Břest za rok
2016, jejíž zřizovatelem je Obec, v celkové výši Kč 260.545,18 a jeho přerozdělení
takto:
do rezervního fondu převést Kč 233.470,18
a do fondu odměn Kč 27.075,.
5/16 ZO/2017
ZO schvaluje výsledek hospodaření
příspěvkové organizace MŠ Břest za rok
2016, jejíž zřizovatelem je Obec, v celkové výši Kč 73.615,82 a jeho přerozdělení
takto:
do rezervního fondu převést Kč 44.215,82
a do fondu odměn Kč 29.400,-.
6/16 ZO/2017
ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠS Břest za rok
2016, jejíž zřizovatelem je Obec, v celkové výši Kč 34.163,17 a jeho přerozdělení
takto:
do rezervního fondu převést Kč 6.863,17
a do fondu odměn Kč 27.300,-.
7/16 ZO/2017
ZO schvaluje Dodatek č. 2 k SOD na
zhotovení stavby „Oprava restaurace

Břest“ mezi Obcí Břest a firmou Proving
s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín.
8/ 16 ZO/2017
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
mezi Obcí Břest, 768 23 Břest 87 a manžely Michalem a Janou Jansovými, bytem
768 23 Břest 339 ve výši Kč 73.488,-.
9/ 16 ZO/2017
ZO bere na vědomí návrh Dodatku č 1
mezi Obcí Břest a Pivovarem Zubr, a.s.
k nájemní smlouvě ze dne 6. 9. 2010.
10/16 ZO/2017
ZO konstatuje po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán
Břest není v rozporu s politikou územního
rozvoje s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu.
11/16 ZO/2017
ZO bere na vědomí vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných k Územnímu plánu Břest.
12/16 ZO/2017
ZO vydává ve smyslu ustanovení § 6
odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odstavce 4
stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 a § 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších přepisů,
ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy
– Územní plán Břest, dle přílohy.

13/ 16 ZO/2017
ZO neschvaluje žádost manželů Petry
a Stanislava Škrabaňových, Zborovská
4177/3, 767 01 Kroměříž o prodloužení termínu kolaudace z 31. 12. 2017 na
31. 12. 2019 RD na p.č. 169/12 v k.ú Břest.
14/16 ZO/2017
ZO revokuje bod č. 22 Usnesení z 12. zasedání ZO konané dne 18. 4. 2016:
„Bod 22
ZO schvaluje prodejní cenu obecních stavebních parcel v lokalitě Malé Kraváky za
cenu Kč 450,- za m2.
15/16 ZO/2017
ZO schvaluje prodejní cenu obecních
parcel v lokalitě Přední Kraváky, vzniklých
podle GP č. 547-73/2016 (p.č. 829/33,
829/34, 829/35, 829/36 vše v k.ú. Břest)
za Kč nejméně 450,- za l m2.
16/16 ZO/2017
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 01/17/S
mezi Obcí Břest a AP – Projekt spol.s. r.o.
Kroměříž.
17/16 ZO/2017
ZO bere na vědomí zprávu finančního
výboru.
Koudelníčková Anna

Firma E-ON bude pokračovat v pokládání kabelů NN do země nejdříve od roku 2019, na ně navazuje i výstavba nových chodníků.
Rada obce proto rozhodla, že budou opraveny nejhorší úseky staré dlažby a zpevněných ploch.
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Obecní hospoda
Po rozhodnutí o rekonstrukci obecní hospody byly práce rozděleny do dvou částí. V první etapě byly za provozu opraveny
toalety se zázemím pro personál, skladem zboží a sklepními
prostorami. WC bylo nahrazeno mobilní buňkou přistavenou
za obecním úřadem a napojenou na elektřinu, vodu a kanalizaci. Po novém roce byla hospoda zavřena úplně a začaly práce v interiéru. V projektu nebylo plánováno s některými pracemi, chyběly nové obklady a dlažba v kuchyni, výtah do sklepa
a další položky, jejichž výměna za nové se ukázala jako nutná.
Stavební firma Proving Hulín odvedla kvalitní práci a zvládla
dílo odevzdat o 14 dnů dříve, aby byla hospoda na obecní zabíjačku v provozu. Slavnostní otevření v pátek 17. března odpoledne proběhlo za zpěvu a zvuku harmoniky. K vidění byly
fotografie z historie budovy postavené v roce 1864 i z průběhu stavebních prací. Hosté mohli soutěžit o ceny nájemce
Pivovaru Zubr, který přispěl na rekonstrukci objektu částkou
téměř 250 tis. Kč. Velký zájem byl o práci kreslířů časopisu Trnky, Brnky, kteří na přání malovali karikatury návštěvníků páteční akce. Vlastní interiér doznal moderních změn, věřím, že

se hospoda „U Slovanské lípy“ stane místem setkávání a oblíbeným společenským centrem obce.
Jaromír Navrátil

Dění v naší základní škole
V současné době navštěvuje naši školu
122 dětí z Břestu, ze Skaštic, Kyselovic,
Žálkovic, ale i z Kojetína a Kroměříže.
V první třídě máme celkem 20 pilných
žáčků. Vesnické školy se bohužel musí
většinou vyrovnat s problematickou
otázkou aprobovanosti učitelů, ale tento problém se netýká naší školy, kde
máme všechny učitele na svém místě
a u svých předmětů!
Naše škola nabízí žákům široké spektrum
aktivit, které jsou pro děti velmi lákavé,
ale rodiče jsou naopak rádi, že se jejich
potomek dostane na místa, která by tře-

ba společně s rodinou nemohli tak brzy
navštívit.
Na škole v přírodě jely minulý školní rok
děti do Jeseníků do Karlova na chtu Zátiší
a jedinečným zážitkem byl nepochybně
výstup na Praděd a přednáška hvězdářů. Druhý stupeň měl možnost navštívit rakouskou oblast mezi městy Melk
a Krems. Konec školního roku vždy patří sportování v loni v duchu olympiády.
A nový školní rok nabídl svým žáků stmelující zážitek v Lanovém centru v Olomouci, podzim děti odstartovaly Světýlkovým
pochodem ze školy na Rajčudu, kde bře-

stští hasiči připravili nádherný ohňostroj.
Na adventní Vídeň mohlo sice vycestovat
jen omezené množství žáků, ale i tato příležitost byla skvělá a závěr kalendářního
roku dovršila nezapomenutelná předvánoční besídka s jarmarkem.
Ale nutno dodat, že i přes tyto akce
máme ve škole také spoustu žáků, kteří
naši školu výborně reprezentují na různých vědomostních soutěžích. Přijetí na
střední školy pro naše žáky z naší školy je
také téměř vždy úspěšné. Tak co dodat?
Máme dobrou školu, že?!
Lenka Chytilová

Sněhulákování
Díky příznivému počasí na začátku února bylo možné uspořádat soutěž o nejlepší sněhový výtvor. Akce se zúčastnilo
26 soutěžících jednotlivců i celých rodin. Úkolem bylo vytvořit ze sněhu co nejvtipnější dílo a zaslat jeho fotografii kulturní
komisi. Od soboty 3. února bylo možno shlédnout v obci Sněhovou lokomotivu, Rodinu Sněhulákových na výletě, Sněhuláka pojídajícího nehodně děti, Čaj o páté ve sněhové kavárně
a mnoho dalších.
Po dlouhém zasedání a vyhodnocování se kulturní komise
usnesla, že odměnu si zaslouží všichni soutěžící za nápaditost
a ochotu nechat si na chvíli omrznout prsty na rukou. Všem
ještě jednou děkuje kulturní komise a snad nám bude počasí
v další zimě přát, aby se mohl konat další ročník.
Lenka Chytilová
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6. Obecní ples
Málokdo asi tuší, že s přípravami na ples
se na obecním úřadě v Břestě začíná už
rok dopředu, kdy se musí buď sehnat či
potvrdit termín kapely, která se bude
spolu s Hanačkou starat o zábavu, ale
také se kulturní komise zajímá o nabídky
kulturního programu - koho na ples pozvat, aby to bylo zajímavé a nové!
Přípravy poté vrcholí na přelomu kalendářního roku. Letos bylo velkým a nesnadným oříškem místo pro občerstvení.
Známý sklep, nesoucí příznačný název
PEKLO již není v dobrém a důstojném
stavu, proto se část občerstvení přenesla
do prostor bývalého Motorestu. Bohužel

pořadatele nepříjemně překvapila prasklá voda v místnosti nad Motorestem,
že i do sálu zatéká, bylo vidět v podobě nehezkých map na stropě. Ale závěr
příprav, což je samotný ples, byl opět
okouzlující a je na místě i ono slůvko –
reprezentativní. Návštěvnost velmi vysoká, letos přišlo 300 návštěvníků. Stoly
s květinovou výzdobou stylově doplňoval malý svícen s hořící svíčkou, sálu dominovalo retrokolo zakomponované
do květinové výzdoby – úžasné! O tuto
krásu se postarala tradičně paní Hana
Kolářová. A nesměla chybět ani obecní
slivovice na přivítanou u vstupu do sálu.

Nabídka občerstvení byla široká, jediným
nedostatkem bylo točené pivo, které došlo
už po 22 hodině. Tak námět pro příště.
Večerem provázel konferenciér Zdeněk
Štokman, v prvním vstupu daly kankánové a poté brazilské tanečnice zapomenout na mráz venku. K tanci hrála břestská Hanačka a tradiční skupina, která
všechny zvedla ze židle – Los Playboys,
Tito však už mají na příští rok plný kalendář, takže nás čeká změna.
No a tombola byla více než zajímavá. Myslím si, že všichni, kteří přišli, se náramně
bavili a příští rok přijdou zase a rádi.
Lenka Chytilová

Obecní zabíjačka

Pro příznivce dobrého jídla byla v sobotu 18. března připravena už 4. obecní zabíjačka.
Řeznický mistr opět připravil ukázku tradičního zpracování zabitého prasete, jak je u nás obvyklé. U stánku bylo možno zakoupit všechny
speciality, které se dají z vepřového masa vyrobit. Návštěvníci si mohli zboží nakoupit domů nebo přímo ochutnat teplé výrobky
v nově otevřené obecní hospodě.
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Ze života obce
Vizualizace obecní základny

Na zhotovení projektové dokumentace budov na obecní základně byla oslovena projekční firma BM Baumas Kroměříž. Počítá se
s hygienickým zázemím pro obecní pracovníky, garážemi pro techniku a skladem technických pomůcek a zařízení.

Společenský areál Rajčuda

Návrh centrální budovy se skladem, WC a bufetem na Rajčudě vypracovala firma AP projekt, bude doplněna zastřešením lavic
a altánem pro muziku. Ministerstvo zemědělství vypsalo dotační titul „Zadržování vody v krajině“, budeme žádat v této výzvě
o finance na rozšíření rybníka.
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Hanačka je v jednom kole
Sotva skončila sezóna vánočních koncertů, vystřídala ji dlouhá šňůra plesů.
Jakmile skončila, letos obzvláště dlouhá,
plesová sezóna, začala Hanačka připravovat nejen nové CD, ale zcela nový program na letní festivalovou sezónu. Ano,
dalo by se říci, že Hanačka je v jednom
kole. „Pokud chceme, aby se na akcích
s námi lidé dobře bavili, musíme neustále přinášet něco nového,“ říká umělecký
vedoucí Miroslav Bureš. „Nejen naši posluchači se musí otáčet.“
V loňském roce se Hanačka poprvé samostatně prezentovala v České televizi
v rámci pořadu Putování za muzikou,
který pro toto veřejnoprávní médium
natáčí tým lidí kolem zpěváka a konferenciéra Jožky Šmukaře. „Já sám jsem
na natáčení v televizi zvyklý, ale většina
členů Hanačky se s takovou možností

setkala poprvé. Věřím, že to pro ně byla
velmi zajímavá zkušenost,“ uvádí Bureš.
Také že byla. Doposud měla Hanačka
zkušenosti pouze z natáčení DVD, kde
šlo víceméně o vlastní a amatérskou (kameramana, střihače a režiséra prosíme,
aby zde četl slovo „poloprofesionální“)
tvorbu. I ta však pronikla např. na TV Noe
či TV Šlágr. Natáčení pro ČT jsme si však
všichni náležitě užili.
Letos natáčíme také. Ne však pro televizi, ale naše v pořadí již čtvrté CD.
A naši posluchači se mají na co těšit. Už
na předchozích hudebních nosičích jsou
obsaženy skladby, které autorsky patří
do dílny Miroslava Bureše, a to většinou
aranží pro dechovku. Na tomto novém
CD se však poprvé autorsky prosazují
i další členové dechovky, např. Hana
Burešová, Jaroslav Kocůrek nebo Jiří

Rosecký. „Intenzivní příprava na natáčení nebyla jednoduchá. Zkoušky bývaly
v průběhu náročné plesové sezóny. Často
jsme přijeli domů ve čtyři nebo v pět ráno
z plesu a ráno v devět už jsme stáli, lidově
řečeno, na značkách, abychom zkoušeli
na nové cédéčko,“ dodává Bureš.
V nejbližších dnech se můžete s Hanačkou potkat na výstavišti Floria v Kroměříži při příležitosti jarní výstavy, a to
v pátek 5. května od 11:00 do 14:00. Dále
poblíž Břestu hrajeme v pondělí 8. května od 14:00 na hřišti v Kyselovicích při
příležitosti Dne matek. Nevynecháme
ani tradiční Břestskou pouť do Křtin, která letos připadá na 26. až 28. května, ale
to Vám zcela jistě nemusíme připomínat. Stejně jako ani letos nevynecháme
Břestské hody. Pozvánku jsme dostali
i na tradiční festival dechovek do Rymic,
který letos připadá na neděli 2. července. I letos nás čeká šňůra krojovaných
hodů. Začneme 1. července v Kučerově
a přes Rychtářov a Manerov se dostaneme do Pístovic, kde, dalo by se říci,
letní sezónu 11. listopadu zakončíme.
A to už je krůček k vánočním koncertům
a plesové sezóně, která se Hanačce opět
úspěšně plní.
„Hanačka už si za dobu své existence
vybudovala nějaké jméno a pozici. Pokud je chceme udržet, musíme na sobě
neustále pracovat. Jméno se lehce ztrácí
a těžko získává. Pevně věříme, že se naše
nové CD a program, který připravujeme,
bude našim posluchačům líbit,“ uzavřel
Bureš.
JiRo

Za divadlem do Olomouce
Jako zpestření dlouhých zimních večerů obec Břest uspořádala
9. února 2017 pro své občany zájezd do Moravského divadla
v Olomouci. Jednalo se o revuální operetu „Hledám děvče na
boogie woogie“. V odpoledních hodinách vyjel autobus směr
Olomouc a před divadlem si ještě zúčastnění stihli dát v cukrárně
na náměstí dobrou kávu a zákusek. Představení se neslo ve veselém stylu hudebních komedií 30. let minulého století. Prvorepublikový příběh skladatel doprovodil šlágry, které dnes vnímáme jako osvěžující retro ve stylu Melody Makers Ondřeje Havelky.
Po doznění potlesku vyprodaného divadelního sálu, bylo ze stran
účastníků projeveno přání, aby se akce tohoto typu zase někdy
zopakovala.
Jana Kouřilová
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Veterán klub se připravuje na sezónu

Do motoparku členů letos přibyly další dva zrenovované historické motocykly.

Začátkem března uspořádali členové veterán klubu ve spolupráci s obcí Břest na hasičské zbrojnici zajímavou přednášku.
Instruktor autoškoly Holešov seznámil nejen sváteční řidiče o změnách v silničním provozu.

Masopustní veselí

Na své poslední cestě byla Basa vezena na raketoplánu pojmenovaném po významném břestském rodákovi.
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Sportovní odpoledne na hale
V sobotu 1. 4. 2017 se na naší sportovní hale konalo již po
druhé sportovní odpoledne pro děti a rodiče. I přesto, že byl
apríl, se přišlo pobavit a zasportovat si více než 40 dětí s rodiči.
Disciplíny byly určené pro všechny věkové kategorie, někdy
těžší, někdy lehčí, občas i co si řekl věk sám! Zábava to byla
náramná, i když se maminky občas zdráhaly některé disciplíny plnit společně s dětmi, při troše snahy se většinou vše
zdárně podařilo. Odměna pro všechny byl párek či klobáska
a balíček sladkostí. Kdo přišel, ten se bavil, kdo chtěl posedět
a popovídat si při konzumaci alko či nealko nápojů, mohl také.
Strávili jsme společně příjemné odpoledne a těšíme se na další rok, kdy se opět potkáme na naší hale!
Lenka Chytilová

Slet čarodějnic a stavění májky

Čarodějnice všech věkových skupin se slétly v neděli 30. dubna
na výletišti Rajčuda

Ceny pro úspěšné výherce v tombole zahřály
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Uvidíme, jestli naše májka vydrží až do termínu kácení
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Naši jubilanti

Antonín Spálovský

Marie Válková

Marie Zavadilová

Milada Činčalová

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti

Vítání občánků

V zasedací síni obecního úřadu byli v sobotu 10. prosince přivítáni naši nejmladší spoluobčané. Přejeme jim do života hodně úspěchů,
aby svým nejbližším dělali jen radost.

Výsadba zeleně
Na plánovaný záměr osadit polní
cesty vegetací byla do konce března podána žádost na Ministerstvo
životního prostředí. Projektová dokumentace nazvaná „Protierozní
dendrobariéry Břest“ počítá s výsadbou liniových stromořadí ovocných a polních dřevin doplněné keřovými segmenty. Výsledkem bude
vybudování protierozních opatření,
posílení přirozených funkcí krajiny,
příznivý vodohospodářský dopad,
potrava a úkryt pro zvěř a ptactvo.
Počítá se s vysazením téměř 850
stromů a více jak 2000 keřů v celkem 13 lokalitách katastru obce.
V případě kladného výsledku žádosti o dotaci více jak 80 % nákladů, by práce mohly začít v posledních měsících letošního roku.
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Zahrádkářská přednáška
Dne 3. března proběhla ve večerních
hodinách na hasičské zbrojnici přednáška pro všechny pěstitele a zahrádkáře.
Přednášejícími byli MVDr. František Václavík a Stanislav Běhula. Nejdříve si vzal
slovo pan Běhula, který se spíše specializuje na krajinotvorbu a obnovu krajiny.
Všem zúčastněným se snažil přiblížit
důležitost alejí a stromů ve volné krajině. Zdůrazňoval potřebu myslet při výsadbě na divoce žijící zvířata a vysazovat
původní ovocné dřeviny např. jeřáby.

ZAJÍMAVOST

Po panu Běhulovi si vzal slovo MVDr.
Václavík. Již od prvních slov bylo poznat,
že je zahrádkářem tělem i duší. Ve svém
bydlišti má na pozemku cca 4000 m2
vysázených 300ks ovocných dřevin. Od
začátku bylo zřejmé, že obsáhlost tématu ovocných dřevin je značná a jedna
přednáška nebude stačit. I přes tento
fakt se snažil přiblížit posluchačům většinu novinek v odrůdách ovocných dřevin
a také nových způsobů v jejich ochraně
před chorobami a škůdci. Pro příklad

uvedl tyto odrůdy: hrušně-Dicolor, Erika,
Bohemika; jabloně-Topaz, Vanda, Rozela; švestky-Toptaste, Haganta, Katynka;
ryngle-Oulinská, Ontario. Odrůd a druhů ovocných dřevin, které posluchačům
představil bylo samozřejmě mnohem
víc, ale jak sám dodal, to už je spíše na
další přednášky, kde by se blíže věnoval konkrétním druhům ovoce. Snad se
tedy podaří na podzim uspořádat další
přednášku na toto téma.
David Uhlíř

Taxon: GLEDITSIA TRIACANTHOS

Český název: dřezovec trojtrnný
Čeleď: bobovité (jako akát)
Původ: Severní Amerika
Historie: V ČR vysazován od roku 1835
Popis: stromy až 20 m vysoké, koruna v horních partiích širší, trny jednoduché nebo větvené, smáčklé, tmavě hnědé,
na kmeni až 20 cm dlouhé, kůra šedavě černá, 1–2 cm tlustá,
hluboce rozpraskaná, větévky tmavohnědé a drsné, s malými
okrouhlými lenticelami; listy světle zelené, 14–22 cm dlouhé,
zpeřené, se 14–32 lístky
Využití: Lusky a semena jsou jedlé za syrova. Suchá semena se
vaří jako ostatní luštěniny. Z pražených semen lze připravovat
kávovinu s příjemným aroma. Dřezovec trojtrnný se vysazoval
(spolu s akátem) jako medonosná dřevina.
Vlastnosti: Plodí v teplejších oblastech, snáší osvětlené a sušší
stanoviště. Dobře snáší zasolení. Má křehké dřevo.

Několik stromů typických dlouhými rozvětvenými trny rostoucími přímo z kmene byly vysazeny před desítkami let za bývalým
č.p. 30. Dnes vysoké zdravé stromy u nás málo známého druhu akátu byly prořezány a ošetřeny při zimní údržbě firmou
Zahradnictví Vávra Kroměříž.
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Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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