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Jak jsme přečkali
KORONAVIR?
Letošní mláďata na čapím hnízdě
nesou jména Korona a Kovídek
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Vítání občánků
Při předvánočním vítání nových občánků bylo ve dvou skupinách v zasedací síni obecního úřadu zapsáno do obecní kroniky celkem 16 dětí, které se narodily v posledním roce v naší
obci. Zajímavostí byly dva páry dvojčat, které jsme mohli přivítat do našeho břestského společenství. Přejeme všem hodně
lásky od svých nejbližších.

Silvestrovské promítání
Příjemné silvestrovské setkání pro všechny věkové kategorie připravili členové Veteránklubu na Rajčudě. Počasí přálo a pro děti
i dospělé pamětníky byly promítány pohádky. Účastníci se mohli zahřívat u ohně, horkými nápoji nebo jeden druhého. Několik
desítek spokojených návštěvníků se rozešlo domů až po hasičském ohňostroji. Věřme, že zajímavá akce bude mít další ročníky.
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COVID 19
Vážení spoluobčané,
situace, kterou jsme prožívali od poloviny března v celé republice, nás
zastihla nepřipravené. Plány na letošní rok nabraly u většiny z nás jiný
směr a zpoždění, s nímž jsme nepočítali. Neznámá choroba překvapila
celý svět, statistiky stále uvádějí nemocné, uzdravené i mrtvé, ekonomové počítají, co to všechno bude stát. Desetiny procent růstu ekonomik,
s nimiž se počítalo, se změnily v desítky procent propadu velkých firem
a hospodářství vyspělých států světa. Svět dostal facku a za pochodu řešil problémy, které civilizace dlouhá desetiletí neměla. V různých státech
k průběhu pandemie přistupovali různě. Snad jen počty zemřelých, pokud
se jim dá věřit, zhodnotí úroveň zdravotnictví a schopnosti zodpovědných
čelit neznámé nemoci porovnávané s epidemií na konci I. světové války.
Břestská kronika v roce 1918 uvádí: „Nemoc t. z. španělská chřipka, řádila snad v celém světě. V naší obci tato nemoc řádila téměř v každém
domě a všichni lidé nemocí tou byli postižení. V některém domě leželo 10-12 osob současně. Štěstím jest, že na nemoc tuto lidé nezemřeli, pouze zemřeli 2 osoby v obci a sice Dvořáková Filoména svobodná
29 roků stará č. 49 a Zlámal Ant. 70 ti letý z čís. 138“.
Jak už to bývá, ti, kteří nerozhodovali, přesně ví, co se zanedbalo, kdo
je za to zodpovědný a jak se všechno mělo řešit. Tiskové konference
střídaly prohlášení dalších uchazečů o přízeň voličů, představitelé se
předháněli v hodnocení, v přiléhavějších výrazech pro tuto dobu, média
měla žně. Pravdou je, že se dělaly chyby, ochranné pomůcky ani dezinfekce pro občany v potřebném množství dlouho nebyly, národ si musel
pomoci vlastním přičiněním. Nyní hledáme viníky, podáváme trestní
oznámení, vyčíslujeme škody, žádáme odvolání, slibujeme vyznamenání, nabízíme nové funkce. Toto je politika. Velké uznání však patří hlavně
zdravotnímu personálu v nemocnicích, službám v domovech seniorů,
hasičům, prodavačkám, řidičům hromadných dopravních prostředků
a dalším pracovníkům, kteří stáli v první linii a byli nejvíce ohroženi. Hospodářství se nezhroutilo, zásobování i základní služby fungovaly, byť
v omezené míře, nikdo neutrpěl hladem ani žízní. V éteru létají stovky
miliard, které někdo bude muset zaplatit. Vláda už sáhla do rozpočtů
obcí, příští léta budou hubená a pocítíme to všichni. Přejme si, aby finance slíbené nejvíce poškozeným našly správného adresáta a ekonomika,
včetně společenského života se co nejdříve vrátila k normálu.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se svým podílem přičinili
k zamezení nemoci v nejbližším okolí, těm, kteří šili a rozdávali roušky,
i všem vám ostatním, kteří jste dodržovali karanténu, stanovené předpisy
a doporučení. Možná to bylo někdy otravné či přehnané, ale ohleduplností nás všech dosud nedošlo v nejbližším okolí k výskytu této nemoci.
Věřím, že i v následujících měsících to společně zvládneme. Děkuji vám.
Navrátil Jaromír, starosta
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Výpis usnesení ze zápisu z 8. zasedání ZO Břest konaného dne 16. 12. 2019
Osobní údaje jsou anonymizovány.
ZO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením
§ 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí, nastupuje za člena ZO Břest
náhradník z kandidátní listiny volební strany č. 5
Sdružení nezávislých kandidátů pro Břest svěží,
moderní a informovaný v pořadí podle § 45 odst.
5 výše citovaného zákona Ing. Dalibor Ištvánek a
to dnem 1. 11. 2019.
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
1/ZO 8/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Pospíšil Pavel,
Škrabal Vít a program jednání ZO.
2/ZO 8/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 na rok
2019.
3/ZO 8/2019
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020.
4/ZO 8/2019
ZO schvaluje směrnici sociálního fondu obce
a rozpočet sociálního fondu na rok 2020.
5/ZO 8/2019
ZO schvaluje příspěvek na stravné z rozpočtu
obce v částce Kč 67,- na rok 2020 pro uvolněného člena ZO.
6/ZO 8/2019
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
O místních poplatcích.
7/ZO 8/2019
ZO schvaluje podle § 76 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění mimořádnou odměnu
Jaromíru Navrátilovi, starostovi obce ve výši 60
% měsíční odměny, která mu náleží za výkon
uvolněné funkce starosty obce za splnění těchto mimořádných úkolů za rok 2019: obecní ples,
obecní zabíjačka, sportovní den dětí, spolupráce
s kulturní komisí na vydávání obecních zpravo-

dajů, PF, oslavy osvobození obce, setkání seniorů, zastupování na jednáních MAS Jižní Haná.
8/ZO 8/2019
ZO schvaluje podle § 76 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění mimořádnou odměnu
Anně Koudelníčkové, místostarostce obce ve
výši 60% měsíční odměny, která jí náleží za výkon neuvolněné funkce
místostarostky obce za splnění těchto mimořádných úkolů za rok 2019:
obecní ples, obecní zabíjačka, sportovní den
dětí, spolupráce s kulturní komisí na vydávání
obecních zpravodajů, PF, oslavy osvobození
obce, setkání seniorů, správa archivu.
9/ZO 8/2019
ZO revokuje usnesení č. 5/ZO 7/2019.
10/ZO 8/2019
ZO schvaluje žádost ředitele ZŠ o prodloužení
výjimky z počtu žáků na školní rok 2019/2020
a s tím spojenou povinnost zřizovatele uhradit
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy nad
výši stanovenou krajským normativem.
11/ZO 8/2019
ZO schvaluje podle § 85, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p.č. 981/13 vyčleněného na základě geometrického plánu č. 606-12-/2019 v k. ú. Břest
o celkové výměře 30 m2 p. **** za cenu Kč 50,-/
m2. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.
12/ZO 8/2019
ZO schvaluje podle § 85, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů kupní smlouvu na prodej obecních pozemků p.č. 981/12, 981/11 a 587 vše v k. ú. Břest
vyčleněné na základě geometrického plánu
č. 606-12-/2019 o celkové výměře 85 m2 p. ****

Na konci uplynulého roku dokončila společnost Swietelsky opravu polní komunikace
od hřbitova ke dráze.

za cenu Kč 50,-/m2. Náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.
13/ZO 8/2019
ZO schvaluje podle § 85, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů kupní smlouvu na prodej obecních pozemků p.č. 1044/6 o celkové výměře 18 m2, p.č.
1044/7 o celkové výměře 6 m2 a p.č. 527 o celkové výměře 8 m2 vše v k. ú. Břest p. **** za cenu Kč
50,-/m2. Náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí uhradí nabyvatel.
14/ZO 8/2019
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k SOD ze dne 15. 11.
2019 mezi obcí Břest a firmou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní Stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno.
15/ZO 8/2019
ZO bere na vědomí právní stanovisko v záležitosti dendrobariéry Břest a ZO souhlasí s podáním žaloby na firmu Koinvest CZ, s.r.o., Demlova
1011/25, 674 01 Třebíč.
16/ZO 8/2019
ZO schvaluje kupní cenu za pozemek pozemková parcela č. 1129/7 dle geometrického plánu č. 603-143/2019 o celkové výměře 261 m2
v k. ú. Břest ve výši Kč 15.500,17/ZO 8/2019
ZO bere na vědomí novelu nařízení vlády
č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků s účinností od
1. 1. 2020 a ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanovuje výši měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: místostarosta –
Kč 12. 841,- člen ZO bez dalších funkcí Kč 404,-,
člen RO Kč 2.019,-, předseda výboru nebo komise
Kč 1.673,-, člen výboru nebo komise Kč 1.226,-.
ZO v souladu s § 74dost. 3 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu
výkonu dvou nebo více funkcí se odměna neuvolněnému členovi ZO poskytne jako součet odměn stanových pro jednotlivé funkce, upravené
v § 74 odst. 3 zákona o obcích.
ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanovuje, že odměny za výkon
funkce neuvolněného člena ZO se budou poskytovat od 1. 1. 2020.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný
mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu. V případě personální změny v obsazení
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, člena rady,
předsedy výboru a komise, člena výboru a komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do
této funkce.

Život na Rajčudě je monitorován kamerovým systémem se záznamem, před budovou je nová zpevněná plocha ze zatravňovacích dlaždic.
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Výpis usnesení ze zápisu z 9. zasedání ZO Břest konaného dne 9. 3. 2020
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
1/ZO 9/2019
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Topiče
Josefa a Juračku Tomáše a program jednání ZO.
2/ZO 9/2020
ZO volí členem kontrolního výboru Miroslav Šálek.
3/ZO 9/2020
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci akce „Břest Rajčuda – vodní nádrž“ firmu
EKO Agrostav, a.s., Tovačovská 300,750 00 Přerov
za Kč 1.701.274,- s DPH.
4/ZO 9/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1 na
rok 2020.
5/ZO 9/2020
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci Sbor dobrovolných hasičů Břest ve výši Kč 70.000,-.

6/ZO 9/2020
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci Sportovní
klub Břest ve výši Kč 80.000,-.
7/ZO 9/2020
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci Římsko-katolická církev Břest ve výši Kč 105.000,-.
8/ZO 9/2020
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
směnné mezi obcí Břest společností Zámoraví,
a.s. Břest o převodu části pozemku p.č. 860/1
v k.ú. Břest do vlastnictví obce Břest k vybudování „Protipovodňového valu Břest“.
9/ZO 9/2020
ZO schvaluje znění kupní smlouvy č. UZSVM/
BKM/219/2020-BKMM mezi Obcí Břest se sídlem
Břest 87, 768 23 Břest a ČR – ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – úplatné

nabytí pozemku pozemková parcela p.č 1129/7
o výměře 261 m2 z vlastnictví ČR do vlastnictví
obce.
10/ZO 9/2020
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení realizaci
akce Rozšíření kamerového systému Rajčuda firmu RG systém, Včelín 1061, 768 24 Hulín za Kč
355.685,- s DPH.
11/ZO 9/2020
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci akce „Rekonstrukce chodníků v obci Břest“
firmu PORR, a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10 za Kč 1.031.492,- bez DPH.
12/ZO 8/2019
ZO schvaluje vyjmutí pozemku p.č. 1084/57
o výměře 1 m2 z bezúplatného převodu pozemků mezi Zlínským krajem a obcí Břest dle usnesení č. 4/ZO 6/2019 ze dne 23. 9. 2019.
Koudelníčková Anna

Hasičská zbrojnice
Během zimních měsíců jsme začali s úpravami hasičské zbrojnice. Stavební firma P. Pospíšila rekonstruovala prostory pánských
i dámských WC. V přízemí je nově vybudována toalety pro invalidy
a koutek pro matky s dětmi, z nevyužívaných sprch pro hasiče je
nyní sklad výstroje. Součástí prací bylo nové napojení odpadu z budovy do kanalizačního řadu. Změnou vnitřních dispozic kuchyně
vzniklo v patře druhé dámské WC, kuchyňská linka byla doplněna
o další skříňky, osvětlení a odsávání. Na sále jsme zabudovali klimatizaci, okna dostala žaluzie, nové garnýže a záclony, prostory byly
vymalovány. Hasiči tak měli svou valnou hromadu po dlouhých
letech v přísálí kulturního domu, omezené byly i páteční tréninky
dětí. Členové sboru zaslouží poděkování za součinnost při rekonstrukci, zajištění lešení do věže pro rozvody klimatizace a celkový
úklid po stavebních pracích.
Navrátil Jaromír
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Kulturní dům
Do začátku února-termínu obecního plesu, jsme zvládli údržbové
práce na kulturním domě. Byly vyměněny dveře ve vestibulu i motorestu, obecní pracovníci sundali černé plachty podia, roztrhané
díly byly švadlenami opraveny a plachty vyčištěny. Po dlouhých
letech bylo vymalováno i jeviště. Do sálu jsme pořídili 10 nových
stolů a 100 polstrovaných židlí. Také prostory bývalého motorestu
doznaly změn. Nový bar a skříňky zhotovili ve Stolařství Zd. Hrabala, vadné přívodní a odpadové potrubí a další instalatérské díly
v kuchyni vyměnila firma Ant. Darebníčka. Zednické práce, malování, rozvody elektřiny, snížení stropu, výměnu světel a nový koberec
zajistil malíř Karel Švagera. Vstup k WC je tak nyní mimo chodbu,
přímo z restaurace. Byly opraveny klimatizační jednotky, úklidová
firma vyčistila WC, prostory restaurace, kuchyni i její sklady od letitých masných usazenin. Původní židle jsme nechali potáhnout
čalouníkem, stoly čeká nový lak. Odvezli jsme vadné lednice a nefunkční mrazící skříň. Restaurace i kuchyně jsou nyní vybaveny nádobím pro možnost společenských setkání a rodinných oslav.
Navrátil Jaromír

TGM
V pátek 6. března 2020 byla před naší
základní školou malá slavnost. Hasiči,
obecní zastupitelé, členky ČČK i občané
se zúčastnili pietního aktu u příležitosti 170. výročí od narození zakladatele
Československé republiky a prvního
prezidenta Tomáše G. Masaryka. Starosta ve svém projevu vzpomněl jeho
životní dráhu a úsilí, které bylo korunováno 28. října 1918. Před sochou byla
položena kytice květů a zapálena svíce.
Slavnost byla ukončena českou a slovenskou hymnou.
Navrátil Jaromír

Žáci základní školy vyzdobili
květinami sochu TGM k prvnímu
výročí úmrtí prezidenta
zakladatele - foto září 1938

Osvobození
Neveřejným pietním aktem jsme připomněli 75. výročí osvobození
obce a ukončení II. světové války. Kytice jsme položili k pomníku
12 vojáků čs. armády, hrobu Mirka Zatloukala i místu posledního
odpočinku neznámé oběti v rohu hřbitova. Také k pamětní desce
Josefa Kvasnička na kostelní zdi byly položeny květiny a zapálena svíce. Před termínem osvobození jsem kontaktoval i rodinu
každoročního účastníka a posledního přímého osvoboditele plk.
Jána Ihnatíka, ale nezastihl jsem jej doma. Letos 98. letý, stále
vitální pan Ihnatík se ozval na druhý den s omluvou, že pracoval
na zahrádce. Taková „omluva“ potěší!
Navrátil Jaromír
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Chodníky

Rajčuda

V květnu začaly práce na rekonstrukci chodníků okolo hasičské zbrojnice a cesty s chodníkem u č. 147. Akce je spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj, z programu IROP nám
byla poskytnuta dotace více než 550 tis. Kč. Výběrové řízení vyhrála firma PORR Otrokovice s cenou 1 031 492,- Kč bez DPH,
která obci předala stavbu k 10. červnu. Další úsek chodníků tak
dostal nový povrch hotov, u č. 147 stojí nový sloup veřejného osvětlení, byly rozšířeny prvky obecního mobiliáře-lavičky
a stojan na kola. Z dotačního titulu nemůže být opravena zpevněná, dosud panelová plocha před vjezdy do garáží zbrojnice,
její rekonstrukce bude financována z obecního rozpočtu.
Navrátil Jaromír

Zastupitelstvo obce schválilo uvolnění prostředků na vybavení
areálu Rajčuda kamerovým systémem. Společnost RG Systém
Hulín, která provozuje kamery v obci, doplnila společenský areál celkem 4 kamerami s příslušenstvím. Celá akce s kamerovým
záznamem přišla obecní pokladnu na 355 685,- Kč.
Schválení vítěze výběrového řízení na Rozšíření rybníka Rajčuda bylo dalším bodem jednání březnového zastupitelstva. Byly
osloveny tři společnosti, nejnižší nabídkovou cenu 1 701 274,Kč za zhotovení podala firma Eko Agrostav Přerov. Společnost
poté poslala dopis, v němž, kvůli kapacitním důvodům odstupuje z nabídky. Výběrové řízení tak bylo zrušeno a bylo vypsáno
řízení nové.
Navrátil Jaromír

Byli jsme úspěšní také v žádosti o krajskou dotaci na vybavení hasičské zásahové jednotky. Projekt nazvaný „Navýšení zásahuschopnosti jednotky Břest“ byl spolufinancován ze 70 % Zlínským krajem.
Náš hasičský sbor bude vybaven novým kalovým čerpadlem a záchranným žebříkem. Členové dostanou moderní zásahové
oděvy, rukavice a boty, všechno v hodnotě téměř 240 tis. Kč.
Navrátil Jaromír

Ořezy zeleně
Zeleň vysazená okolo polních cest v roce 2018 byla v souladu se
smlouvou zkontrolována a dostala výchovný řez. Uhynulé stromy
a keře budou na podzim doplněny. Nálety u fotbalového hřiště,
byly odstraněny, rovněž keře v nepřehledné zatáčce na Žalkovice,
na něž upozorňovala Policie ČR. Túje i vzrostlé stromy v zahradě
školky byly ošetřeny zahradnickou firmou, stejně tak byly sníženy
i přerostlé túje u kulturního domu. Byly prořezány lípy na hřbitově
a zajištěny novými úvazy korun i mohutné stromy za humny okolo cesty od č. 1, po č. 19. Firma podala i cenovou nabídku na ošetření stromů v centru obce. Lípy okolo kostela, které byly vysazeny
k 25. výročí svatby císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty-Sisi
v roce 1879, čeká odborné ošetření a kontrola starých úvazů, případně doplnění dalším zajištěním. Jilm přes okny obecního úřadu
byl prohlédnut, odumírající a napadené větve musí být odstraněny včas, aby nedošlo k rozsáhlejšímu poškození jediného známého „břístku“ v obci. Stejně jako v minulých letech proběhne během června sečení okolo polních cest externí firmou. Na údržbu
zeleně jsme pro letošní rok měli zažádáno o dalšího pracovníka,
který mohl být zaplacen z dotačního titulu Úřadu práce, bohužel
p. Luděk Úlehla zemřel. Během května, který byl podle minulých
let srážkově nadprůměrný, (prý díky tomu, že nelétala letadla) napršelo více jak 120 l vody na 1 m2 a na trávě je to znát. Prostory
v obci udržují čtyři zaměstnanci, ploch je hodně a nejde všechno
ošetřit hned. Buďte trpěliví, poděkování patří všem, kteří sečou
a udržují prostory před svými domy.
Navrátil Jaromír
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Obecní ples

Fotbalová mládež
Fotbalová sezóna 2019/2020 pro děti znamenala pouze odehranou podzimní část, ve které skončily na šestém místě.
Zimní příprava slibovala zlepšení, tréninky na hale probíhaly
v rychlejším tempu a zlepšování fotbalových schopností. Ještě
před začátkem jarní části sezóny naši snahu utnula karanténa.
Nebrali jsme to jako volno a přemýšleli, jak s dětmi zůstat
v kontaktu. Díky spolupráci rodičů jsme založili skupinu online
tréninků, kdy po prvních neúspěších a selhávání techniky jsme
našli způsob, jak fotbalisty udržet v kondici a jak zůstat parta.
Skoro každé ráno jsme zadali krátkou rozcvičku, později
už si děti rozcvičku určovaly samy a my je tímto chceme opravdu moc pochválit za snahu, za plnění úkolů a výzev, na které
v běžné situaci není čas.
Naštěstí už trénujeme opět spolu na čerstvém vzduchu
a je vidět, že si fyzičku udrželi i přes tak dlouho dobu doma.
Novou sezónu už začneme jako mladší žáci, kdy zápasy budou
probíhat na polovině hřiště při větším počtu hráčů. Tímto zveme všechny rodiče a fanoušky fotbalu, aby chodily podporovat děti na zápasy, fandění má na jejich výkon velký vliv.
Na závěr bychom chtěli poděkovat SK Břest za nové dresy
a firmě Propag za sponzorský dar v podobě potisku dresů.
Těšíme se na všechny, fotbalu zdar 
Lenka Topičová a Miroslav Koudelníček
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Hledáme
Správce fotbalového hřiště.
Bližší informace u Jaroslava Bučka.
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Kultura
Odpadly akce obecně prospěšné, sportovní a kulturní, jako bývá březnová zabíjačka, každoroční slet čarodějnic, hasičské závody s kácením májky, nekonala se pouť do Křtin, byli jsme ochuzeni o dětský sportovní den s rodiči. Chyběla nám celá jarní část
fotbalových soutěží našich družstev i se specialitami bufetu na hřišti a modelářské otevírání nebe. Veteráni už mívají v tento
čas najetou řadu kilometrů po okolních soutěžích, škola byla zamčená a pracovala v novém elektronickém vyučovacím režimu.
Omezena byla účast věřících na mších v kostele, zavřeny restaurace a podobné provozovny. Zasáhlo nás to všechny. Měli jsme
doma na sebe více času a mohli přehodnotit priority.

Neznámí malíři popsali vtipnými texty chodníky a cesty, dodržují tak prvomájovou tradici.

Připravujeme…
prázdninové letní kino na Rajčudě se těší na
diváky, na hody jsou objednány kolotoče, rybáři připravuji závody pro děti, hasiči chystají
v sobotu taneční zábavu a nedělní hodový
výlet s Hanačkou. Začátkem září chystáme
další ročník Spanilé jízdy na historických bicyklech po krásách humen, zájezd pro seniory, na říjen je přeložena obecní zabíjačka.
Proběhlo výběrové řízení na demolici márnice, zájemci o domácí kompostér mohli
odevzdat vyplněný dotazník s přihláškou do
schránky na obecním úřadě. V nejbližší době
očekáváme stavební povolení na další etapy
prací na hřbitově. Snad poslední majetkoprávní kroky proběhly pro schválení dokumentace na stavbu protipovodňového valu.

Sestry Havelkovy vystoupí se svým swingovými doprovodem
na předvánočním koncertu 11. 12. 2020 v kulturním domě.

Laura
Výrazný sportovní talent nám vyrůstá
v obci. Laura Baziková, která je judistkou
hulínského klubu, sbírá ve své kategorii
cenné úspěchy. 29. února 2020 se zúčastnila bodovaného turnaje Grand Prix Ostrava. Na turnaji zápasilo 1645 závodníků
ze 14 států. Laura obsadila v kategorii do
44 kg krásné sedmé místo a získala cenné
body na mistrovství ČR. 16. 11. 2019 se ve
Veselí nad Moravou konal šampionát Moravy mláďat. Šampionátu se zúčastnilo 250
závodníků. Laura zvítězila v kategorii do
42 kg. Grand Prix 2019 Slovakia v Povážské
Bystrici se zúčastnilo 410 žáků z 11 států.
Laura zvítězila v kategorii do 44 kg.
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Z tajemného hradu Břestov k tajemnému koronaviru v naší škole
Vánoční besídka pod názvem Tajemný
hrad Břestov se jako vlastně vždy velmi vydařila, účast veliká, podpora pro
účinkující ještě větší a vyprodané výrobky svědčily o skvělé akci. Po vánočních
prázdninách začal hon na vylepšení pololetních známek, ale i těšení se na další
společné akce – bruslení v Kroměříži,
lyžařský kurz, návštěva Expozice Karla
Kryla, dětský karneval, který se po minulé
odmlce zase konal po Ostatkové zábavě
a měl velkou návštěvnost. Žáci druhého
stupně se rozjeli do Zlína na výchovný

koncert do Kongresového centra. Blížily
se pomalu jarní prázdniny a také nějaké
zvěsti o nové nemoci, která se objevila už
i v naší republice. A pak se to stalo, v úterý
10.3. 2020 Ministerstvo školství vyhlásilo
zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách.
To byla pro všechny velká novinka a velká
neznámá. Učitelé museli začít výuku přes
internet, které určitě nesla spoustu úskalí,
ale komunikace probíhala pravidelně, jen
přímý kontakt žák a učitel chyběl nejen
učitelům, ale i dětem samotným. Nová
situace nesla i nové výzvy k řešení, ale

zdraví bylo a je vždy přednější a rouhání
zde nebylo na místě. Dlouho nepřicházely
žádné informace týkající se znovuotevření škol. Naděje svitla až koncem dubna,
kdy se se začalo hovořit o pozvolném otevírání škol. Od 11. 5. pouze pro poslední
ročníky škol – deváťáci a primárně příprava na přijímací zkoušky a od 25. 5. dětí
na první stupeň. Bohužel, spousta dlouho
dopředu připravovaných akcí již na naší
škole tento školní rok neproběhne. Sice
to mrzí děti i učitele, ale nedá se nic dělat.
Lenka a Zuzana Chytilovy

Úklid
Pro zvětšení kapacity sběrných stanovišť byly pořízeny další
kontejnery na tříděný odpad.
U pekárny a hasičské zbrojnice přibyly další nádoby na papír
a plasty. Žádáme vás, abyste tyto suroviny ukládali do nádob,
za každý pytel i tříděného materiálu uložený vedle jsou další
poplatky. Nebezpečný odpad zrušila firma Biopas kvůli koronaviru, sběr bude až na podzim.

Stanoviště malých kontejnerů k nádraží bylo zrušeno. Nové velké
nádoby jsou nyní před kulturním domem.
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Členové honebního společenstva se zapojili i se svými rodinami
do jarního úklidu okolí obce

Ke každoročním jarním úklidům patří přistavení velkoobjemových kontejnerů a sběr nebezpečného odpadu. Ten byl kvůli
epidemii odvolán. Hasičský sbírali železo v sobotu 30. května,
členové honebního společenstva s rodinnými příslušníky vyčistili okolí obce, už na začátku dubna. Pochvalu zaslouží hlavně ti nejmenší.

Tento kontejner je určen
na hřbitovní odpad.

Tři velké kontejnery železného odpadu odvezli hasiči
při každoročním sběru.
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Ze života farnosti Břest
Jsme rádi, že se po delší době můžeme opět scházet na pravidelných bohoslužbách v našem kostele sv. Jakuba staršího.
Od 8. června je dovolena účast 500 osob. Nadále je ale nutné dodržovat opatření, která mají omezit riziko nákazy. Bohoslužby
je možné účastnit se také před kostelem, kde je dostatečně slyšet reproduktor. Pro Váš přehled můžete shlédnout informace
na nástěnce, případně na webových stránkách farnosti.

Akce pro děti a mládež
Začátkem června bylo pro děti uskutečněno spaní na faře a jednodenní výlet na Velehrad. Na farní zahradě bylo nejen posezení při
táboráku, ale i večerní promítání filmu. Potěšilo nás, že pozvání k táboráku přijalo i několik dospělých a někteří z nich vydrželi i na film.

Pouť do Křtin
I když nám mimořádná opatření vlády nedovolila zrealizovat každoroční pouť do Křtin v tradičním termínu, rozhodli jsme se tuto
pouť uskutečnit v termínu náhradním, od 27. 8. do 30. 8. 2020.
Letos nebude, pro malý zájem, vypraven autobus, který využívali
hlavně starší poutníci. Proto prosíme, nabídněte volné místo vy,
kteří se připravujete do Křtin autem, těm, o nichž byste věděli,
že by se rádi cesty účastnili a nemají se jak dopravit.

Před Velehradem

Ekonomické informace
Velké díky všem, kteří přispíváte bez nároku na odměnu svou prací, radami, či organizační aktivitou na potřeby farnosti. Během
nouzového stavu došlo k propadu příjmů ze sbírek a také ke zpomalení prací. Kdo by chtěl přispět bezhotovostní formou na
potřeby farnosti či finančně podpořit zamýšlené opravy našeho břestského chrámu, uvádíme číslo bankovního účtu, které je:
220800261/0300. Na podzim bude hotová dokumentace pro obnovu kněžiště kostela. Také se pracuje na projektu obnovy
omítek a střešní konstrukce, kde je nutné provést určité zásahy. Tato dokumentace je nutná pro podání žádosti o dotaci. Dále
bychom v dohledné době provedli výměnu ztrouchnivělých dveří na faře.
Stanislav Hanák

Boží tělo

Společenská kronika
V posledním období oslavili svá významná životní výročí
naši spoluobčané, kteří souhlasili se zveřejněním:
Josef Vrána
Hana Dostálová
Anna Nevyjelová
Ludmila Hrabovská
Otto Hrabal
Naděžda Chytilová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Během Tříkrálové sbírky vybrali koledníci v Břestě 43 176 Kč.

Poděkování
V minulých dnech jsme přijali finanční dar od manželů Marie a Zdeňka Richtrových z Brna. Chci jim touto
cestou vyjádřit velké poděkování, částka bude použita
na další etapu rekonstrukce hřbitova.
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Co se psalo v obecní kronice před 111 lety?

Česká většina na Moravě v ohledu národnostním zobrazuje se stále zřejměji. Jarní zasedání sněmu zemského zmařeno. Veřejný život nebyl klidný, ale rozrušený. Bylo tu zápolení a častější spor různých stran, útok stran zvaných
pokroková a sociálně demokratická proti náboženství katolickému. U nás objevil se směr takový, velmi zřejmě dne
22. března 1909 o valné schůzi katolického spolku českého rolnictva na Moravě v Brně. Naši rolníci byli tam odpůrci uráženi ba pliváno na ně a všelijak znepokojováni.
Věcí mezi událostmi v první řadě jest docílení dlouhočekané zastávky železnice. Najezdili se někteří občané a nastarali k neuvěření. Hlavní zásluhu má hrabě Thun, jak vyjádřil se p. inspektor drah v Přerově: kdyby p. hraběte
nebylo, nic by vám ani peníze nepomohly. I občané přinesli tedy velikou finanční oběť. Každý s dychtivostí čekal,
kdy již se s prácí začne… Ale poněvadž jarní práce byly velmi zpožděny, a některé práce chtěli zprvu občané na sebe
vzíti, plán byl oddalován. Kolikrát každý byl se dívat u zastávky, kdy již budem jezdit? A co se napřed najezdil
a ještě z Břestu p. rada Štěpán Pospíšil! Kolik vyjednávání bylo podniknuto slavnému představenstvu obce spolu
s důstojným pánem Drem. Fr. Teplíčkem. Zdá se to lichotiti a býti ctí pro obec Břest, jakými slovy vyjádřil se mu
pan hrabě: „Pro takové lidi jako jsou v Břestě, rád to činím“.
A konečně přišel den slavnostní. Po ranních službách Božích všecko hrnulo se ku zastávce. Děti zazpívaly a úsměv
radosti pohrával kolem rtů všemi. A ačkoliv podzimek a vítr od strání staroveských silno zvěstoval blížící se zimu,
bylo u zastávky jakoby rozkvetlé jaro…Slovutné Představenstvo a někteří z mladších jeli do Přerova pro hosty
a poledním vlakem se vrátili s hosty ku společnému pohoštění a pobavení.
A ještě před prázdninami na den sv. Petra a Pavla uchystal čilý učitelský sbor svým dětem a jich rodičům krásné
překvapení: výstavku prácí za celý rok spojenou s besídkou. Radost každý měl z těch ptáčat, která učila sl. Obdržálkova teprve křidélka rozpínat k prvnímu rozletu. A táž radost zářila z očí, když pan naučitel Fr. Máca vyvedl
dospělejší z hnízdečka, aby ukázal, kam až dolétnouti umějí. Ale radost zajásala učírnou, když pan učitel Hýža
rozvázal skřivánkům hrdélka ke zpěvu. Každý z nás cítil, že nám Bůh i slzy štěstí dal, každému vytryskly slzy
blaha. A což teprve výstavka! Co tu dovednosti! Nikde hledané uhlazenosti, většina vzata z přírody. Pokud ručních
prací se týče, že slečna Pažoutova vynaložila vše a uspokojení vzbudila, bylo lze poznati z obdivu a radosti žen
a děvčat. Člověk nerád se loučil tam, kde se cítil sám pojednou dítětem.
Podal Št. Pospíšil

Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší obce. Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• aktuality

• fotogalerie
• záznamy z úřední desky

Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB

Pokud mobilní aplikaci využíváte, prosím hlasujte v anketě na www.obec-brest.cz.
Aplikaci máme ve zkušebním provozu a záleží jen na vás, zda ji budeme i nadále využívat
k informovanosti občanů.

aplikaci zdarma stáhnete na

Mobilní aplikace pro Břest
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Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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