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Jednou větou…
Obecní hospoda odpojená od elektřiny byla otevřena až 19. prosince, nově ji
provozuje Pavel Ocknecht z Chropyně,
prostory byly vymalovány, byly vyměněny
židle i stoly, je zpracovaný návrh stavebních
úprav WC a skladových prostor; na Rajčudě a dětském hřišti za obecním úřadem byla provedena revizní prohlídka
a opraveny herní prvky pro děti, stejně
tak proběhla revize tělocvičného nářadí
ve sportovní hale; okna a dveře budovy
obecního úřadu natřeli pracovníci firmy
Batěk z Chropyně; finanční audit Zlínského kraje k hospodaření obce v 1. pololetí
roku 2015 byl uzavřen bez připomínek;
obě fotbalová družstva dorostu i mužů
přezimovala ve svých soutěžích na prvních místech tabulky-jen tak dál; na břehy
Stonáče bylo před koncem roku vysázeno
25 stromů náhradou za vykácené topoly;
ve sportovní hale byly vyměněny všechny osvětlovací trubice a doplněny žaluzie;
k dokončení projektové dokumentace sítí
na Balkáně byla vybrána firma Beta projekt Svitavy; nejlepší z 16 vzorků pálenek
hodnocených po výroční schůzi hasičů

Na kolotoči byla vyměněna dřevěná podlaha

byla meruňkovice Josefa Truhláře z Břestu;
ke konci roku ukončil nájemce provoz na
místní čerpací stanici, stejně tak ukončila
činnost prodejna Gardencentrum, od 1.
března je zavřený motorest; začátkem ledna předal zástupce firmy RG-Systém Hulín
Roman Gahura obci do provozu kamerový systém monitorující úsek obce a místní
hřbitov, v rámci propagace své firmy zakoupil LED televizor do sportovní haly;
projektant Michal Fianta zpracoval pro
stavební úřad žádost se všemi dokumenty
nutnými k demolici budov na bývalém č.
69; byly vyměněny vadné dopravní značky
u motorestu, školy a č.
142; Povodí Moravy rozeslalo 80-ti vlastníkům
parcel v okolí toku Stonáče žádost o odprodej
části jejich pozemků
pro plánovanou tzv.
revitalizaci toku až do
Bílan, souhlasilo pouze
8 žadatelů, termín vyčištění Stonáče se posunuje; většině školních
dětí se líbilo dvoudenní
ředitelské volno kvůli
poruše plynového kotle
Při podzimním sběru v základní škole byla nejlepší ze všech v základní škole; skužáků Adina Svědínková, která dovezla 570 kg starého papíru, pinky koledníků vybraly
druhá byla Zuzana Chytilová, Nikola Pekárková se umístila 10. ledna při Tříkrálové
na třetím místě, děti obdržely věcné dárky od vedení obce
sbírce částku 34 984,- Kč,

Zveme všechny na III. obecní zabíjačku, proběhne 19. března jako obvykle za
obecním úřadem; probíhá doložení dokumentace a souhlasy příslušných úřadů
k vybudování závlahy na fotbalovém hřišti, realizace má proběhnout po ukončení
fotbalové sezony; firma Ekokom slíbila
bezplatné celoroční zapůjčení nádob na
tříděný odpad na nově plánované sběrné
„hnízdo“ v ulici k nádraží, o výměnu a doplnění sběrných nádob žádáme už potřetí,
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Plánujeme...

zatím bezúspěšně; po jednání se zástupcem E-onu připraví na rok 2017 firma dokumentaci na další kabelizaci obce-tj. odstranění elektrického vedení z betonových
a střešních sloupů a uložení do země (naplánován je úsek od hasičské zbrojnice po
č. 220, dále od obchodu se smíšeným zbožím Darebníčkovi, kolem č. 44 po č. 108
až k č. 331) teprve poté bude realizována
oprava dalších úseků chodníků, veřejného osvětlení a vedení místního rozhlasu;

děkujeme!; na lednovém jednání v Žalkovicích seznámili zástupci Povodí Moravy
starosty obcí Břest, Žalkovice a Říkovice
se záměrem vybudovat protipovodňové
opatření v těchto obcích, žádají vykácení
téměř 900 topolů na hrázích Moštěnky;
zastupitelstvo obce Skaštice bylo osloveno
dopisem s žádostí o spolupráci a vyjádření stanoviska k navržené trase cyklostezky Břest-Skaštice; v termínu byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj k obnovení zříceného pískovcové
kříže v polích Náspy, zda jsme byli úspěšní
se dozvíme během března; na E-on byla
odeslána žádost ke zřízení nového odběrného místa na Rajčudě, dosavadní přívod
nestačil během loňských hodů „utáhnout“
všechny spotřebiče; k 31. lednu 2016 bylo
na úřadu práce evidováno 42 nezaměstnaných žadatelů o práci z naší obce; nový
obecní web si v prosinci prohlédlo 1093
návštěvníků, v lednu to bylo už 1295 uživatelů; po červencové deratizaci uložili
v druhém únorovém týdnu pracovníci Vak
další nástrahy do kanalizačního potrubí;
na dopis požadující odklon kamionové
dopravy přes obec nám z Ministerstva životního prostředí dosud nikdo neodpověděl; probíhá ořez přerostlých sakur u cesty
přes obec a zeleně na hřbitově, vykácené
stromy budou doplněny;

Zatím neznámý „pachatel“ naplnil polystyrenem kontejner u pekárny určený na
papír, i tak se v Břestě třídí odpad

projektant Michal Fianta zpracovává dokumentaci k demolici márnice a navržení
nové budovy s WC, opravu zdi a chodníků, včetně rozšíření počtu lamp veřejného osvětlení na místním hřbitově, práce
budou rozděleny na etapy; dvorní trakt
základní školy potřebuje opravu vlhkého
zdiva, zemního potrubí k okapům, dlažby
chodníků, a zateplení fasády, pověřený
projektant žádá odbor památek MěÚ KM
o stanovisko k plánovanému záměru;
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Usnesení z 9. zasedání ZO konaného dne 19. 10. 2015
Bod 1
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení návrhové komise – Mgr. Chytilová L., J. Buček
a ověřovatele zápisu – Pospíšil P., Navrátil I.
Bod 2
ZO schvaluje program jednání zasedání
ZO.
Bod 3
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO
Bod 4
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
8/2015, která je nedílnou součástí usnesení
ZO.
Bod 5
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce
2017 - 2019
Bod 6
ZO schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2016 a zahájení realizačních prací v roce 2016 v lokalitě
Malé Kraváky.
Bod 7
ZO schvaluje písemné odstoupení od SOD
s ing. Hladilem, projektantem PD Malé Kraváky dle smlouvy.
Bod 8
ZO schvaluje dokončení PD a vyřízení stavebního povolení na lokalitu Malé Kraváky a
pověřuje RO vypsáním výběrového řízení na
projektanta chybějících části (komunikace,
chodníky) PD Malé Kraváky.
Bod 9
ZO pověřuje RO zajistit geometrické zaměření zbývajících čtyř parcel pro výstavbu
RD v lokalitě Malé Kraváky s následným prodejem do 30. 6. 2016
Bod 10
ZO schvaluje návrh smlouvy firmy Contur
Agency, Ovocný trh 11, Praha o nájmu části
pozemku za účelem umístění stavby pro reklamu o prodloužení termínu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou l rok za Kč 10.000,ročně.
Starostu obce pověřuje podpisem smlouvy.
Bod 11

ZO schvaluje vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2016 na realizaci kamerového systému obce a určuje členy
komise pro otevírání obálek výběrového řízení na zhotovitele kamerového systému v obci
- Jiřiček B., Navrátil J., Lutonský Tomáš, projektant. ZO pověřuje starostu obce podpisem
SOD s vítězem výběrového řízení.
Bod 12
ZO bere na vědomí novelu zákona na
ochranu zem. půdního fondu č. 334/1992 Sb.
– zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu na výstavbu RD.
Bod 13
ZO schvaluje , že příspěvkové organizace
budou od 1. 1. 2016 v kalendářním roce svého zřizovatele průběžně písemně informovat
o přijatém přeplatku za všechny energie. Zřizovatel schválí následné využití finančních

Zeleň potřebuje pravidelnou údržbu

prostředků příspěvkovou organizací.
Bod 14
ZO schvaluje žádost ředitele ZŠ o prodloužení výjimky z počtu žáků na školní rok
2015/2016 a s tím spojenou povinnost zřizovatele uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Dofinancování rozpočtu
ZŠ bude řešeno do 31. 3. 2016.
Bod 15
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k SOD s firmou Stanix Projekt, s.r.o, nám. T.G.Masaryka
2433, Zlín a starostu obce pověřuje podpisem
Dodatku po vysvětlení uvedených finančních
částek.
Bod 16
ZO schvaluje realizační práce na chodnících v úseku k domu čp. 66 a od Gardencentra
po čp. 322 firmou Stanix za nabídkovou cenu.
ZO pověřuje RO schválením SOD a starostu
pověřuje jejím podpisem.
Bod 17
ZO pověřuje starostu obce oslovit JUDr.
Kaliňáka za jakých podmínek je možný pronájem domu čp. 75 s případným vyhotovením nájemní smlouvy.
Bod 18
ZO schvaluje návrh pachtovní smlouvy
obecních pozemků se Zámoravím, a.s Břest
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou l rok
a starostu obce pověřuje podpisem.
Bod 19
ZO bere na vědomí informaci starosty
o pořádání Obecního plesu 15.1. 2016
Bod 20
ZO schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2016 na realizaci závlahového systému na fotbalovém
hřišti.
Bod 21
ZO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. b) zákona č.
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
zanikl na základě rezignace dnem 31. 10.
2015 mandát člena Zastupitelstva obce Břest
p. Petra Glozygy.

Usnesení z 10. zasedaní ZO konaného dne 7. 12. 2015

Bod 1
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. 2 Šance pro Břest
v pořadí podle § 45 odst. 5 výše citovaného
zákona Černoch Jan, a to dnem 1. 11. 2015.
Bod 2
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu

Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení
návrhové komise – Zavadil Ant. , Bazika
R. a ověřovatele zápisu – ing. Gabrhelík M.,
Buček J.
Bod 3
ZO schvaluje program jednání zasedání
ZO.
Bod 4
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO
Bod 5

ZO schvaluje 10. úpravu rozpočtu obce
na rok 2015
Bod 6
ZO schvaluje na základě cenových nabídek na zakoupení komunální techniky pořízení komunálního nosiče Titan 740 DCR
s příslušenstvím v ceně 696.173,- Kč bez
DPH.
ZO pověřuje starostu podáním závazné
objednávky firmě Davaz Technik Lověšice.
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Bod 7
ZO schvaluje Návrh rozpočtu obce na
rok 2016
Bod 8
ZO schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2001 o umístění
a provozování reklamního zařízení na pozemku p.č. 1058, k.ú. Břest mezi Obcí Břest
a Czech Outdoor, s.r.o., Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4 na dobu určitou do 30. 6.
2021 za Kč 15.000,- ročně a starostu obce
pověřuje podpisem Dodatku.
Bod 9
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor domu čp. 216 v k.ú, Břest mezi
Obcí Břest a MOPRE s.r.o., 768 23 Břest 79
za částku Kč 2.000,- měsíčně na dobu určitou do 28. 6. 2016. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Bod 10
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu prostor
sloužících k podnikání
na čp. 216 mezi Obcí Břest a Pavlou Pavlíkovou, V uličce 342, 686 01 Uherské Hradiště za Kč 500,- měsíčně na dobu určitou
do 31. 12. 2016. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod 11
ZO schvaluje bezúplatný převod ideálního podílu o velikosti 1/8 pozemku p.č. 983

o celkové výměře 177 m2 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2,
odloučené pracoviště Kroměříž, Riegrovo
nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž Obci Břest.
Starostu obce pověřuje jednáním s ÚZSVM.
Bod 12
ZO schvaluje vypracování rozvojového
dokumentu Obce Břest do programu rozvoje „OBCE – PRO“ a pověřuje starostu
dalším jednáním.
Bod 13
ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě
o poskytnutí dotace na individuální projekt
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR
D-2014/0216/OKP ze dne 9. 9. 2014, ve
znění Dodatku č. 02 mezi Obcí Břest a ROP,
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc.
ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku.
Bod 14
ZO neschvaluje návrh p. Topiče, Břest čp.
184 ohledně výše pronájmu rybníka Losky
za Kč 20.000,- ročně se zpětnou platností
od kolaudace rybníka.
Bod 15
ZO bere na vědomí žádost firmy Regioprojekt Brno, s. r. o, Hrnčířská 573/6, 602
00 Brno o udělení souhlasu s trvalým do-
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tčením pozemku pro stavební záměr „Stonáč – Břest – Skaštice – revitalizace toku“.
Starostu obce pověřuje pozvat zástupce
firmy Regioprojekt Brno a Povodí Moravy
k bližšímu vysvětlení za možné účasti občanů.
Bod 16
ZO pověřuje RO k výběru dodavatele na
realizaci závlahy fotbalového hřiště s termínem provedení prací do 31. 7. 2016 (po
dohodě s vedením SK Břest).

Nový komunální stroj Stiga Titan jsme
mohli vyzkoušet během zimních měsíců.
Kartáč je širší než předchozí, pokud by
bylo nebezpečí poškození fasády domů
nebo blízko zaparkovaných vozidel, nebude se v tomto úseku chodník zametat.

Usnesení z 11. zasedaní ZO konaného dne 25. 1. 2016
Bod 1
ZO bere na vědomí zapisovatele zápisu
Annu Koudelníčkovou, schvaluje složení
návrhové komise Pospíšil P, ing. Řihák R.
a ověřovatele zápisu –Černoch J., Škrabal V.
Bod 2
ZO schvaluje program jednání zasedání
Bod 3
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO
Bod 4
ZO schvaluje 11. úpravu rozpočtu obce
na rok 2015 dle předloženého návrhu.
Úprava rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.
Bod 5
ZO schvaluje 1. úpravu rozpočtu obce
na rok 2016 dle předloženého návrhu.
Úprava rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.
Bod 6
ZO schvaluje zpoplatnění za připojení na
inženýrské sítě (plyn, vodovod, kanalizace
a elektrická energie) budoucím stavebníkům v lokalitě Malé Kraváky a současným
vlastníkům nemovitostí v lokalitě Balkán.
Zpoplatnění se netýká obecních parcel.
Výše poplatku bude stanovena na nejbližším zasedání ZO včetně ceny za l m2 obecních pozemků určených k výstavbě RD.
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Bod 7
ZO pověřuje RO oslovit projektanta J.
Březinu z firmy Beta-Projekt s.r.o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy k vypracování PD
PS celé lokality Malé Kraváky dle předložené nabídky na projekční práce.
Bod 8
ZO ruší obecně závaznou vyhlášku
Obce Břest č. 4/2007 o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích automatů zakázáno ze dne 31. 10. 2007.
Bod 9
ZO ruší obecně závaznou vyhlášku
Obce Břest č. 5/2007 o stanovení místa
a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje ze dne 31. 10.
2007.
Bod 10
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o regulaci provozování loterií
a jiných podobných her
Bod 11
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené
působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
mezi Obcí Břest a Městem Kroměříž, zastoupeným starostou města Mgr. Jarosla-

vem Němcem na dobu neurčitou. Starostu
obce pověřuje podpisem smlouvy.
Bod 12
ZO schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015, jejichž
zřizovatelem je Obec a schvaluje přerozdělení výsledků hospodaření takto:
MŠ – celková částka Kč 43.013,27,- do rezervního fondu převést Kč 8.613,27
a Kč 34.000,- do fondu odměn.
ZŠS - celková částka Kč 26.060,36 - do
rezervního fondu převést Kč 5.260,37 a Kč
20.800,- do fondu odměn.
ZŠ - celková částka Kč 106.491,74 - do
rezervního fondu převést Kč 70.491,74
a Kč 36.000,- do fondu odměn.
Bod 13
ZO schvaluje vypovězení smlouvy – pojištění majetku obce č. 0501619018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2 a starostu obce
pověřuje podáním výpovědi ke 12. 3. 2016
Bod 14
ZO pověřuje RO oslovením čtyř pojišťoven ve věci pojištění majetku obce a následným výběrem nejvýhodnější nabídky.
Bod 15
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru. 
AK
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Ze života obce
Co se děje v SDH?

Napravilo to mladší družstvo Klára,
Eliška a Adam,
které v nejrychlejším čase parádně
vyhrálo! Na závod
do Koryčan vyjelo starší družstvo
holek ve složení
Simona,
Ilona,
Kika, Natka a Danda. Možná čekaly
i lepší umístění
než osmé místo
celkově, ale kdo
nenastřílí a netrefí
granáty,
nemů- Průvodu masek přálo letos teplé počasí
že skončit lépe.
nu práce bylo nastříkat led za kulturním
V krásném odpoledni jsme zvládli i výšlap
domem. Cíl sice hasiči splnili, ale vzhlena zříceninu hradu Cimburk.
dem k teplému počasí se mládež z ledu
Díky příspěvku od obecního úřadu jsme
dlouho neradovala.
mohli zakoupit devět
V měsíci únoru hasiči tradičně vodí
nových uniforem pro
medvědy a pochovávají Basu. Na krásné
naše mladší sestry a bramasky a maskoty se pak vzpomíná celý rok
try hasiče.
při různých setkáních. A že se letos zadaV prosinci již tradičřilo. Po obci chodilo 28 masek dospělých
ně pořádají hasiči svou
a 18 dětských. Kromě našich medvědů se
„Valnou hromadu“ –
dali v průvodu najít ruští vojáci, břestské
schůzi, na které se hoddrbny, pojízdná čerpací stanice, obecní zanotí činnost uplynulého
bíjačka i mravnostní policie. Kdo nás neviroku a dávají cíle a úkoly
děl naživo, může zkusit obecní internetové
na rok příští. Po ní prostránky a příště se přidat k nám. V termínu
běhl i košt vzorků břes13. - 15. května připravujeme soustředění
tské slivovice.
Ušák s karotkou hlídal Veltlínské zelené a Modrý Portugal
svých nejmladších členů v Rajnochovicích
Jedním z úkolů v plá
Bohumil Jiříček
Činnost hasičů je dána obdobím, které
zrovna přichází. Na podzim každého roku
se provádí úklid hasičské zbrojnice, zazimování sportovních překážek a příprava
techniky na zimní provoz. V listopadu jsme
se důstojně rozloučili s našimi dlouholetými bratry hasiči panem Josefem Truhlářem
a Václavem Spálovským. Budiž jim země
lehká.
Naši mladí nezaháleli. Na podzim vyrazili
na závody do Kostelce a Koryčan. Branného
závodu v Kostelci se zúčastnilo nejvíce družstev v historii. Opel Blitz nás spolehlivě dovezl na mysliveckou chatu, kde byl start a cíl
závodu. I tam se stal obdivovaným exponátem, stejně jako všude, kde se objeví. Čtyři
naše družstva závodila se soupeři na trati,
která byla stejná pro mladší i starší kategorii. Vyhrát mohlo již naše starší družstvo, ale
kluci Ondra a Petr se zakecali se Simonkou
a vyběhli z trati. Tak skončili až na 5. místě.

Honebního společenstvo v roce 2015

Slavnostní výřad ulovené zvěře

V zimním období na přelomu roku
2014/2015, jsme se opět postarali o přikrmování zvěře rozvozem řepy nebo
plevných krmiv do zásypů. Později předložením jadrných i objemových krmiv
a hlavně soli. Březnové celostátní sčítání
ukázalo stavy zvěře v naší honitbě. Na
jaře probíhá pravidelné čištění a dezinfekce krmelců, v letošním roce jsme
obnovili některá myslivecká zařízení za
nová. Proběhlo pravidelné sečení na rybníku a v horkém létě jsme rozváželi vodu
zvěři po revíru. Pořádali jsme 22. srpna
na Rajčudě Srpnovou noc. Během roku
probíhal odlov škodné zvěře a zvěře srnčí. Vzhledem k celkově nízkým stavům
byl lov drobné zvěře omezen jen na jeden
hon. Budeme se i nadále starat o život
zvěře v našem katastru tak, jak to dělali
naši předchůdci.

Navrátil Ignác, starosta Hs Břest
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V ČČK jsou také akční
Základ místní skupiny ČČK tvoří převážně něžné pohlaví a od toho se odvíjí i jejich činnost. Úspěšně spolupracuje
s ostatními dobrovolnými spolky v obci,
kterým zajišťuje zdravotní dohled na jejich
akcích.
Členky ČČK Břest jsou díky své aktivitě
také ve výkonné radě Oblastního spolku
ČČK v Kroměříži. V listopadu 2015 byla
svolána mimořádná Valná hromada, kde
se řešilo vlastnictví rozsáhlého, ale nevyužívaného pozemku na Havlíčkové ulici
v Kroměříži, který je zásobárnou podzemní vody pro Kroměříž. Jednání však nebylo
dokončeno.
Dále se členky ČČK zúčastnily Valných
hromad dobrovolných hasičů a sportovců, na které byly pozvány. Zde se všechny
spolky v dobré náladě pochlubí výčtem
svých aktivit a přehledem svého hospodaření.
Na požádání organizátorů se každoročně členky ČČK ujímají kontroly vstupenek
na Obecním plese.
Pro své členy jsme zorganizovali bowlin-

gové posezení v místní sportovní hale, které jsme si řádně užili a za vstřícné a ochot-

né obsluhy jsme se skvěle pobavili a zahřáli
na těle i na duši.
Lenka Chytilová

V zdravém těle zdravý duch

Sběr plastových víček
Na konci ledna 2016 jsme společně
s Markétou Látalovou předali plastové
vršky, které občané sbírali v Břestě na ně-

Honzovi rodiče děkují za pomoc
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kolika místech. U kontejnerů na plastové
láhve je kbelík, kam můžou občané dávat
vršky z PET lahví, dalším sběrným mís-

tem byla a stále je základní škola, mateřská škola a obecní úřad. Děti tam nosily
vršky s myšlenkou, že tato sbírka někomu
pomůže. Vršky jsme předali rodičům Jana
Laurenčíka. Honza je 20 – ti letý student
Obchodní akademie v Kroměříži, který se
připravuje na maturitní zkoušku. Bohužel
má zdravotní handicap, který byl způsobený předčasným narozením a dětskou mozkovou obrnou. Honzův stav je bohužel nevyléčitelný, ale díky velkému úsilí, cvičení,
ortopedickým zákrokům a rehabilitacím
je Honza schopen chůze o berlích a vozík
používá jen ve výjimečných případech,
nebo na delší vzdálenosti. Honza má rád
sport, kterému se dokonce aktivně věnuje
navzdory svému omezení, plave a jezdí na
tříkolce. Během letošních prázdnin Honza
absolvoval již podruhé neurorehabilitační léčbu v lázních v Klimkovicích. Tento
pobyt s léčbou není však hrazen zdravotní pojišťovnou a celková cena je téměř 50
000,-Kč. Zde Honza cvičí každý den 3 hodiny, aby dosáhl toho, co je pro nás zcela
přirozené, a to je chůze. A nakonec nám
Honza vzkazuje následující: „Bez nadací
a lidí ochotných pomáhat mi při sbírce
plastových vršků bych se do Klimkovic
zcela určitě nedostal. Velké díky a hodně
štěstí a především pevné zdraví vám přeje
Honza s rodiči.“
Lenka Chytilová
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Ve škole je hodně živo
Pro naši břestskou školu platí, že se snaží děti vzdělávat jednak v rámci vyučovacích osnov, ale také pomocí zážitků z různých kulturních a společenských akcí.
V říjnu pro rodiče a děti připravili učitelé dílničky s názvem „Podzimní tvoření“, kde jsme společnými silami tvořili
výrobky z materiálů, které nám nabízí
podzim, následná káva a malé občerstvení
přišlo velmi vhod. Sešla se plná třída rodičů s dětmi a výstavkou výrobků se pak
mohli pokochat všichni návštěvníci. Žáci
druhého stupně se vydali na poznávání
předvánoční Vídně, což jim nelze než závidět. Nejen že mohli ochutnávat dětský
punč a kochat se pamětihodnostmi Vídně a regionálními výrobky, ale po celou
dobu naslouchali erudovanému výkladu
průvodce. Mikuláš navštívil školu i letos,
měl sebou sice tři velké čerty, takže obavy
dětí byly obrovské, ale andělé byli v přesile
a náruče paní učitelek jako vždy otevřené
svým žáčkům dokořán. Ze školy se Mikuláš se svou družinou přesunul i za dětmi
do školky. Žáci druhého stupně si jeli těsně
před vánocemi zlepšit kondičku do sportovního centra Paráda v Kroměříži. Tam
si vyzkoušeli všechny nabízené sportovní
aktivity a dali si řádně do těla. No a na
vánoce jsme se naladili my všichni, kteří
jsme navštívili Vánoční besídku, kterou
naše základní škola pořádala již po sedmé!
Letošním námětem byla noc v knihovně

a každá třída měla připravené vystoupení na téma nějaké knížky či pohádky. Co
dodat - bylo to skvělé, dojemné, super, tělocvična praskala ve švech, děti ani učitelé
nikoho nezklamali a ukázali nám rodičům
a přátelům, že je jim spolu ve škole moc
hezky. I pan starosta dostal prostor učitelům a žákům poděkovat a všem přítomným popřát klidné vánoce. Na tradičním
jarmarku jsme si dokoupili to, co nám ve
vánoční výzdobě ještě chybělo a u skvělého svařáku jsme si mohli popovídat a ve
vánočním shonu trošku zpomalit. Konec
ledna patří dvěma stálým akcím. Jednou
je expedice „Akramzak“, což v překladu
znamená lyžařský výcvik na horské chatě
Kazmarka v Jeseníkách. Sněhu dostatek,

mráz pořádný, zábava k popukání. Aby to
však nebylo prvnímu stupni líto, v den vysvědčení vzali učitelé své žáčky na zimní
stadion do Kroměříže bruslit. Jako bonus
dostaly děti instruktora, který je během
her na ledě zdokonaloval v bruslařské
technice. No a v neposlední řadě je pro
naši školu i obec Břest důležitý Zápis do
prvního ročníku základního vzdělávání.
K zápisu ve stylu cirkusu dorazilo 24 dětí
se svými rodiči. Do 1. třídy nastoupí 20
žáčků a na ty zbylé čtyři se budeme těšit
zase za rok. Na konci loňského roku dostala naše škola sponzorský dar od místní
firmy ve výši 50 tisíc Kč, který bude použit na modernizaci techniky v počítačové
učebně. Děkujeme!
Lenka Chytilová

Únor, měsíc poznávání i zábavy

Období radovánek před nadcházejícím
půstem se neslo v duchu příprav na bál
postaviček z českých večerníčků. Díky
tvořivosti dětí a jejich rodičů se v MŠ objevil Křemílek a Vochomůrka, Maková
panenka, Krakonoš, Pat, vodník Česílko,
Mach s Šebestovou i s utřeným sluchátkem. Samotnému karnevalu však předcházela pečlivá příprava našich dětí na
tuto událost. Děti pomáhaly při výzdobě
interiéru mateřské školy. Malovaly postavičky z českých večerníčků a skládaly ,,večerníčkovské“ čepice a slavnostní girlandy.
Spolu s dětmi jsme také zavzpomínali na
mnohé večerníčky, které baví dětské diváky na televizních obrazovkách již řadu.
V hale základní školy jsme si zasportovali,
například jako Bob a Bobek nebo třeba
opice Žofka. Nezapomněli jsme se naučit
zpívat také hymnu českých večerníčků.
Celý zábavný týden plný pohádek, jsme
završili samotným bálem, kde na děti čekalo mnoho soutěží, tanců a plnění úkolů.
Na závěr jsme uspořádali diskotéku s pís-

ničkami z českých večerníčků. Večerníček
také nezapomněl dětem za splněné úkoly
schovat ve školce malou odměnu.
Do naší mateřské školy zavítal netradiční host, který jako nějaký kouzelník přímo před očima dětí vyčaroval obří stan ve
tvaru kupole. Kouzlení však ještě nebylo
dost! Jakmile děti do tajemného předmětu vešly, začaly se na stěnách kopule promítat obrazy z podmořského světa, které
tak dětem formou pohádky představily
tajuplný svět, který se odehrává hluboko
v oceánu. Nad našimi hlavami náhle pluly medúzy, rejnoci i karety obrovské. Vystrašily nás také velké čelisti plné ostrých
zubů žraloka bílého a uchvátila nás krása

korálových útesů. Celé toto kouzlení vytvořilo Sférické kino, které do škol i školek přináší celou řadu didakticky zaměřených filmů.
V měsíci únoru jsme se zaměřili na
projekt s názvem ,,O zdraví si povídáme,
úrazům se vyhýbáme“, kdy se děti seznámily s ochranou zdraví, zdravým životním
stylem, ale také s ošetřením úrazů a první pomocí. Celé téma završila svou návštěvou paní Mgr. Svobodová, která díky
svému projektu ,,Buďme kamarádi“ seznámila děti s tím, jak se žije dětem, které
neměly v životě takové štěstí a následkem
úrazu, nemoci nebo postižení jsou odkázáni na pomoc druhých. Děti si na vlastní
kůži zkusily pohybovat se po třídě na vozíčku nebo si poradit v běžných situacích
bez použití některého smyslu. Díky takto
zprostředkované zkušenosti jsme si uvědomili, jak je pro náš život zdraví důležité.
Poznali jsme, že i lidé se zdravotním postižením mají ve společnosti své místo a je
důležité jim pomáhat.
Jitka Ženčáková
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Předvánoční zájezd do Brna
V adventní sobotu 12. prosince pořádala obec zájezd do předvánočního
Brna. V odpoledních hodinách jsme
vyrazili autobusem směr Brno s heslem:
Jak si nejlépe užít vánoční náladu? Hodit nákupy a stres za hlavu, proto si každý z účastníků mohl vyzdobené vánoční
město prohlédnout podle své chuti a nálady.
Za zvuků příjemných vánočních písní
jsme začali prohlídkou Zelného trhu, na
kterém byla ve stáncích zastoupena tradiční řemesla. Naše kroky nás zavedly
na Starou radnici, kde jsme vystoupali na radniční věž. Z ní se nám naskytl nádherný pohled na osvětlené Brno
s hradem Špilberkem. Uličkami starého
Brna jsme se dostali na hlavní vánoční
trh na náměstí Svobody, kde se na velkém podiu střídali hudební interpreti.
Ochutnávali jsme vánoční speciality
a zahřívala nás horká medovina nebo
vánoční punč, který byl naléván do speciálních hrnečků s jednotným zimním
motivem. Krásný dřevěný vyřezávaný
betlém, který stál v dolní části náměstí,
podtrhl vánoční atmosféru sobotního
večera. Sobotní odpoledne jsme si náramně užili a to vše ve vyzdobeném vánočním prostředí tradičních vůní a chutí, které k adventu neodmyslitelně patří.

Kouřilová Jana

Obecní ples
V pátek 15. ledna 2016 se konal v kulturním domě v Břestě již 5. Obecní ples.
Skvělou zábavu v zaplněném sále navo-
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dila dechová hudba Hanačka spolu s hudební skupinou Los Playboys. Celý večer
mluveným slovem prováděl moderátor
Zdeněk Štokman.
Po zahájení plesu mohli diváci
vidět
nádherné
předtančení
latinskoamerických
a
standardních
tanců tanečních
párů z tanečního
klubu TK Gradace, které bylo na
špičkové úrovni.
Průběh večera byl
zpestřen o dvě vystoupení taneční
skupiny „zralých
žen a dívek Swing
Ladies“ z Kroměříže na téma Mix
Dancing,
druhý vstup se nesl

v rytmech skupiny Boney M. O květinovou výzdobu se již tradičně postarala paní
Hana Kolářová a o chuťové pohárky pan
Ocknecht z Chropyně.
Poděkování patří všem, kteří se postarali o organizaci, a všem sponzorům
obecního plesu. Příjemně prožitý večer
končil na zaplněném parketu v časných
ranních hodinách. Zveme vás na 6. ročník, který je naplánován na pátek 27. ledna 2017. 
Kulturní komise
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Jak žije naše farní obec
Život Římskokatolické farnosti svatého
Jakuba Staršího v Břestě je bohatý. Některé církevní akce probíhají uvnitř našeho
farního kostela, některé na faře či farní
zahradě a při některých nás můžete vidět
na veřejném prostranství obce. Rád bych
Vás s některými z nich blíže seznámil.
Hezkou tradicí se stalo v posledních letech Poděkování za úrodu, letos bude už
podesáté. Oslavu a poděkování Bohu za
dary, které rostou v našem regionu, jsme
slavili 13. září 2015 v krásně vyzdobeném
kostele za účasti družiny v hanáckých
krojích.
Stejně jako v předešlých letech jsme na
podzim vyrazili na pěší pouť na Sv. Hostýn. Cestou jsme se modlili a zpívali mariánské písně. Během pouti byla chvíle na
společnou řeč i občerstvení.
V říjnu jsme se při růžencovém průvodu s modlitbou a s mariánskou písní
vydali k soše p. Marie Lurdské u hasičské
zbrojnice.
V listopadu připravil místní duchovní správce P. Jiří Putala setkání na faře,
při kterém promítal fotografie a vyprávěl
o svém putování do jednoho z nejznámějších katolických poutních míst, portugalské Fatimy.
Další farní událostí, na kterou se nejvíce těší malé i větší děti, je návštěva svatého Mikuláše. Přestože byl pátek, kostel
byl obsazený jako v neděli. Radostné,
očekávající dětské oči nám byly odměnou.
Svátek svatého Mikuláše je předzvěs-

V loňském zpravodaji zazněl postesk nad
stavem některých sakrálních památek v katastru obce. V havarijním stavu byla Boží
Muka za vodárnou a kříž v lokalitě „Náspy“
v polích u Skaštic. Ministerstvo pro místní
rozvoj vyhlásilo dotační titul, do kterého
jsme přihlásili obě památky. Z důvodu velkého množství žádostí jsme byli úspěšní jen
u rekonstrukce Boží Muky. Následovalo vyhlášení výběrového řízení, v němž zvítězila
firma Pavel Pospíšil Břest. Pracovala podle
projektové dokumentace ing. Jana Burého,
který stávající stavbu přesně zakreslil. Navrhl rovněž zvýšení okolního terénu, ohraničení kamennými sloupky s ozdobným
kováním a výsadbu dvou lip. Při demolici
staticky narušeného objektu nebyly nalezeny žádné pamětihodnosti prozrazující něco
z historie stavby. Žáci 9. třídy napsali archivním perem dopis příštím generacím, další
školáci poslali svým potomkům úsměvné

tí blížících se vánočních svátků. Než ale
nastaly, bylo nutné se v klidu a rozjímání připravit na příchod Pána. Pravidelné
adventní roráty nás v duchovní přípravě
velmi posilovaly. Mše svatá byla loni na
Štědrý den již v 15:30 hod, letos bude
opět ve večerních hodinách.
V únoru mohli zájemci shlédnout film
Nebe existuje a začátkem března proběhla beseda s P. Josefem Slezákem o jeho
pěším putování z Provodova do italského
San Giovanni Rotondo. Naši mladá generace se zúčastní březnového Děkanátního
setkání mládeže v Kroměříži. Papež František vyhlásil letošní rok mimořádným
Svatým rokem milosrdenství. Mottem
roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako
Otec“. Bránou milosrdenství, která je otevřena na Svatém Hostýně a na Velehradě
můžeme projít při každé pouti.
Žehnání polí připravujeme na měsíc

duben, ve dnech 6. – 8. května se koná
tradiční pouť do Křtin. 29. května pak
Slavnost Těla a Krve Páně tzv. Boží tělo.
Čeká nás také vysvěcení obnovené Boží
Muky v polích za vodárnou. V letošním
roce plánujeme opravu ohradní zdi okolo
kostela a zdi u fary.
Ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste
svou štědrou rukou přispěli při tradiční
Tříkrálové sbírce a vlídně přijali naše koledníky. Pokud by i Vaše dítě chtělo být
tříkrálovým koledníkem, je vítáno.
Mši svatou máme pravidelně každou
neděli v 9:00 hod. ve všední dny pak
v pondělí a pátek v 17:00 hod. V tomto
čase se můžete setkat se správcem farnosti P. Jiřím Putalou. Další podrobné informace jsou na nástěnce u kostela.
Některé informace Vám podám já
a ostatní členové farní rady. Mládež
se může obrátit na Míšu Šálkovou.

Stanislav Hanák, člen farní rady

Jarní kulturní a společenské akce
19. března - III. obecní zabíjačka za budovou OÚ
27. března - velikonoční zábava se skupinou Expo v kulturním domě
19. - 21. dubna sběr starého papíru
u školy
23. dubna - budou přistaveny kontejnery na jarní úklid obce, hasiči budou
sbírat železo, modelářské otevírání nebe
30. dubna - slet čarodějnic a stavění
májky na Rajčudě

1. května – modelářská burza
5. května – od 17 hod. vzpomínkový
průvod k 71. výročí osvobození obce
5. - 8. května - pouť do Křtin
28. května – dětské hasičské závody
a kácení májky na Rajčudě
23. - 24. července – Břestské hody
13. srpna – modeláři - letecký den
Senioři, dejte tip, kam se podívat a co
poznat na podzimním zájezdu za krásami Moravy.

Boží Muka

i vážně myšlené vzkazy. Tyto dokumenty
byly spolu s dopisem starosty, fotografiemi,
okresními i celostátním novinami a dalšími
písemnými materiály přibližujícími naši
současnost vloženy do kovové schránky
a uloženy do těla Boží Muky. Stavba byla
předána obci na konci listopadu, nyní ji

zbývá doplnit obrazem P. Marie Svatohostýnské, který je zhotoven malířkou Marií
Stanovskou. Ten bude před povětrnostními
vlivy chráněn v uzamykatelném výklenku
stavby. Po dohodě s místním duchovním
správcem bude v letošním roce Boží Muka
vysvěcena.
Navrátil Jaromír
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Regulace Moštěnky 1901-1902
Od nepaměti si lidé stavěli svá sídla
na březích řek, které využívali jako zdroj
vody, obživy i jako dopravní cesty. Soužití s vodou bývala složitá, záplavy působily škody na majetku, nezřídka byly
příčinou úmrtí, jak je možné dohledat
v historických zápisech. Budováním
ochranných hrází, jezů i dalších regulačních opatření se snažili zkrotit vzedmutý
živel. Správce toku Moštěnka firma Povodí Moravy plánuje v nejbližších letech
opravu hrází naší řeky, které nevyhovují
současným protipovodňovým předpisům. V této souvislosti si zaslouží připomenout regulaci prováděnou v letech
1901-1902. Byla to práce záslužná a dílo
veliké, které zabránilo mnohým škodám,
jak o tom svědčí zápis břestského obecního kronikáře Fr. Symerského:
„V roku 1901 nastala kýžená doba, regulace řeky Moštěnky, která v obvodu
svém, když z břehů vystoupila mnoho
škody jak na loukách tak na poli způsobila. Když jmenovaná řeka z břehů svých
vystoupila tedy zaplavovány byly následující pozemky. Předně Loučky Zamléní

pak Horní Louky Pokose Dvorský Hrubé
louky selské a podsednické a Malé louky.
Jmenovaná trať zaplavená byla úplně.
Když byl větší nával vody, tedy vytlačila
voda na podsednické Horní trávník část
domk. Podílů na „Stary“ na Kraváky pak
na dílce přední a zadní a Kostelní a Svobody. Voda rozlita bývala na této trati od
válka dopolovice. Myšlenka ku regulaci
pojatá v roku 1883 i pořádány v obcích
zaplavovaných schůze a lid povzbuzován
ku regulaci. Celá záležitost tato vlekla se
plných 18 roků, než se přikročilo ku skutečné regulaci. V roku 1899 utvořen na
zemském sněmu Markraběctví Moravského zákon týkající se regulace řeky Moštěnky a roku 1900 zákon ten od císaře potvrzen. Přikročeno tedy ku regulaci a vyslán
od zemského výboru odborník ve věci té
znalý zemský inžinýr p. V. Verner, který
si přibral políra osvědčeného V. Marka.
V měsíci dubnu 1901 konány bohoslužby za šťastné započetí a provádění prací
v kostele P. Marie v Kroměříží, kterých se
súčastnili interesenti zaplavovaných obcí.
Z obce Břestu se súčastnili Frant. Motal

Koryto Moštěnky bylo vyhloubeno pomocí krumpáčů a lopat
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starosta a Frant. Symerský I. radní pak
Tom. Hrabal člen vodního družstva a jiní
občané. Po bohoslužbě odbývala slavnostní valná hromada vodního družstva
v radnici města Kroměříže, při které přednášel předseda vodního družstva p. Josef
Vaníček ze Žalkovic o vzniku a postupu
řeky Moštěnky. Po schůzi odebral se výbor
vod. družstva a zástupce kníže arcibiskupských statků rada města Kroměříže zem.
inžinýr Verner a jiní ku započetí práce
na místo samé. Ku regulaci přibrána část
řeky Bečvy u vtoku Moštěnky až do vtoku
řeky Moravy. Při práci zaměstnáno bylo
dělníků kolem 500 ponejvíce Maďaři Itali a Chorvaté také Poláci nejméně našeho
lidu. Dělníci Maďaři a Itali jsou velmi pracovití a otužilí a popřejí sobě dobré stravy
tj. masa a černé kávy. Maďaři jsou náruživí hráči v karty, kdež obyčejně po výplatě hazardní hru vysoko hráli (někdy měli
20-30 zl. v banku), kdežto Itali jsou šetrní.
Zvláštností bylo u všech těch dělníků, že
měli nadělané boudky tak zvané (koliby)
tam kde pracovali, kdež si vařili a v noci
odpočívali. Při těchto kolibách si drželi

zpravodaj obce Břest

i slepice někde i kočky. Práci měli pronajatu od 1 kubič. metru. Samo nebe toho roku
přálo při pracích regulačních, neboť byl
velmi suchý rok a málo deště. Práce rychle
pokračovaly neboť mohli pracovati až do
vánoc t.r. a pokročeno s prací regulační
i s částí Bečvou až za obec Řikovice. Velkých zásluhu o regulování řeky Moštěnky
získal si p. Josef Vaníček předseda vodního
družstva v Žalkovicích. Rozpočet na regulaci Moštěnky i s částí Bečvy obnášel 240
000 zl. což jednu třetinu zaplatí stát jednu
třetinu země jednu třetinu interesenti. Obnos tento splacen má býti ve třech letech.
Rozpočet se však jistě překročí následkem,
že ministerstvo nařídilo, by řečiště bylo
rozšířeno o 2 metry než dle původního
projektu. Proslíchá se, že rozpočet onen
překročen bude o 120 000 zl. Při regulaci oné stavěn most přes řeku Moštěnku na
cestě ku mlýnu na starém místě obcí Břestskou. Most projektován dřevěný. Družstvo
regulační zaplatilo obci Břestu 1 000 zl. na
stavbu mostu. Kámen zakoupen od obce
z Tučína u Přerova i s dovozem až na místo. Dovezeno 27 kubič. sáhů. Kámen onen

Regulace Moštěnky nezabránila dalším záplavám úplně, výraznou měrou
však snížila počet rozlivů řeky a poškození úrody a ostatního majetku občanů. Máme ještě v živé paměti povodně
z roku 1997, s vodou nezbytnou k životu i jako živlem musíme žít ve shodě.
V posledních suchých desetiletích se nebral velký ohled na vybudovaná drobná
opatření, která zadržovala a regulovala
vodu v krajině. Intenzivní plánované
hospodaření nepočítalo s povodněmi
ani s vylitím řeky, byla zrušena část
tzv. Černého mostu, meliorace vysušily podmáčené parcely mezi Moštěnkou
a mlýnským náhonem a okolo Stonáče.
V terénu je už těžko patrné, kde na trati Blaní a Náspy ležela Plaviska nebo jak
před 40 lety vypadala Rajčuda či parcely
u vodárny. Vykáceli jsme zahrady lemující téměř celou obec, zrušili příkopy,
remízky i stromy rostoucí okolo polních
cest, polní cesty zaorali. Odvádíme vodu
z krajiny tak úspěšně, že v sousedství
vodojemu zásobujícího mnoho desítek
tisíc lidí zvěř strádá žízní. Naše úrodná
Haná za své výnosy platí vysokou daň.
Lány o rozloze desítek hektarů oseté monokulturou, chybí větrolamy a další krajinné prvky, stromy už nikdo nesadí ani
okolo silnic. Stavy zajíců, bažantů, koroptví a další drobné zvěře jsou varující.
Klimatologové zveřejňují katastrofické

Historické okénko
vozili dva občané z Tučína V. Vaculík radní a V. Možný člen obec. výboru. Při vození onoho kamene stalo se jim politování
hodné neštěstí. Skorem již při posledních
fůrách Vaculík poslal s povozem čeledína
a p. Možný poslal svého 14 letého synka
taktéž s povozem. Při jízdě s nákladem vozívali až 25-26 metr. nákladu, spadl tento
14 letý chlapík jediný syn p. Možného rol.
v Tučíně z vozu pod kolo, které mu přes
hlavu přejelo, kdež zůstal okamžitě mrtev. Otec dlouho želel milovaného syna.
Dřevo dubové zakoupeno bylo v lesych
arcibiskupských dosti za levnou cenu. Jedlové dřevo t.z. nosiče zakoupeno u barona
Laudona v Bistřici p/H taktéž za levnou
cenu. Práce na mostu zadány byly. Zednické práce p. Leop. Slováčkovi cestmistru v Kroměříži, tesařskou práci převzal
p. zem. inžinýr Verner za dohledu políra
Marka. Dle rozpočtu náklad na postavení
mostu činil 4 300 kor.“
Pro porovnání jsou uváděny i ceny zemědělských produktů v témže roce.
Réž met.-8zl. 20kr. Žito i pšenice-9zl.60
kr. Ječmen-7 zl. 80 kr.; Oves-7zl. 80 kr.;

Cukrovka 87 kr.;
Na stavbě pracovalo s muži také hodně žen, jak připomínají zápisy v knize
narození. Břestský kooperátor Jiří Černý
uvádí dne 22. 8. 1901 křest Florentiny
Marie, dcery Jozefa Kósy dělníka při regulaci Moštěnky a jeho ženy Marie, kmotrou byla Flora Sulei nádenice při regulaci Moštěnky. Stejně tak je veden zápis
o „mrtvorozeném děvčeti“ z ledna 1902,
jehož matkou byla Judita, manželka Viraka Bálynta, u čísla domu je uvedeno –
ve stanu dělnickém na břehu Moštěnky.
Porodní bábou byla v obou případech
Anastasie Seibert z č. 75 v Břestě.
Od konce 19. století byly prováděny
regulační práce i na dalších vodních tocích po celém Rakousko-Uhersku. Zahrnovaly budování jezů a hrází a měly
velký dopad na vodní režim celé krajiny. Ze stejného období pochází i plány
na vybudování průplavu Odra-Dunaj,
jako důležité vodní cesty spojující Vídeň
s Krakovem a trasy možného propojení
Baltského a Středozemního moře.

Navrátil Jaromír

O vodě...

Pohled na břestský most při vysoké vodě v létě 1919. Byl zničen ustupujícím německým
vojskem v květnu 1945.
scénáře, čekají nás větrné eroze a dlouhá
období sucha s vysokými teplotami, jako
byla vloni. Tyto se mají střídat s bleskovými povodněmi zaplavujícími úrodu
i obydlená území. Chceme si přírodu
podmanit, neumíme s vodou hospodařit
a s krajinou žít v souladu. Voda je živel,
dar, život.
Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu na obnovení přirozené
funkce krajiny. Úspěšní žadatelé mohou

čerpat evropské dotace na komplexní krajinné úpravy v extravilánu obcí
v souladu s platným územním plánem.
Přihlášky je možné zaslat do konce letošního roku. Rada obce Břest projednala na svém zasedání tuto možnost a ve
spolupráci se zemědělskými subjekty
chce vytipovat lokality vhodné k výsadbě stromů okolo polních cest. Byl by to
významný krok ke zvýšení ekologické
stability naší krajiny. Navrátil Jaromír
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Vítání občánků 2015
Dne 13. 12. 2015 jsme u vánočního
stromečku přivítali nové občánky
Aneta Daňková
Elena Pospíšilová
Andrea Topičová
Johana Hladilová

14. 4. 2015
27. 2. 2015
29. 12. 2014
20. 12. 2014

Přejeme všem narozeným dětem zdraví a jejich rodičům ze svých ratolestí jen
samé radosti.
A.K.

Aktualita
Paní Marie Smýkalová našla nedaleko
svého domu zbytky balónku s kartičkou,
na niž byl zajímavý text: „Vzlétl jsem 4.
prosince 2015 při vypouštění balónků,
které bylo zorganizováno pro Telethon
v Mertzwiller, abych dolétl až k Vám!
Děkuji, že zašlete Vaší adresu, tak abychom se dozvěděli, až kam jsem doletěl“;
Francouzské město Mertzwiller je
vzdušnou čarou vzdálené více než 800
km (Alsaský region). V textu byla poštovní a emailová adresa, na níž jsme se ozvali. Odpověď přišla okamžitě: „Děkuji
velice! Děti jsou radost!!!“. S. Fenninger

Sportovní den
V sobotu 5. března proběhlo v místní hale sportovní odpoledne pro rodiče
a děti. Organizátoři připravili pro soutěžící deset stanovišť, kde si účastníci
mohli zacvičit s míčem, kruhy nebo
přes švihadlo. Vyzkoušeli si také pohyb
na kladině, žebřinách nebo na „opi-

čí dráze“. Pro větší děti byl připraven
bowling, ping-pong a hod na cíl. Ve večerních hodinách skončilo sportování
dětskou diskotékou, během ní si mohly
děti zahrát spoustu her. Za své výkony
si všichni soutěžící zasloužili občerstvení a sladkou odměnu. Jana Kouřilová

Telethon (název vznikl spojením dvou
slov, televize a marathon) - jedná se
o charitativní akci konající se každoročně
s cílem získat prostředky k financování
výzkumu genetických onemocnění zejména Myopathie-svalové onemocnění.
Tento „charitativní-televizní běh“, vznikl
ve Francii v r 1987, existuje ale i v mnoha jiných zemích. (Překlad poslala pracovnice naší ambasády v Paříži, kterou
jsem požádal o osvětlení této záležitosti.)
 Navrátil Jaromír
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