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Stalo se…
Už více jak rok se svět brání nové nemoci nazvané Covid 19. Nakažených přibývá, zdravotní systémy jsou zatěžovány pacienty převážně seniorského věku, počet mrtvých překonal v ČR v polovině března počet 24 tisíc. Opatření vlády jsou neúčinná, ministři
i hlavní hygienici jsou jmenováni a odvoláváni. Největší naděje
se vkládá do vakcíny, té se však zatím pro všechny občany nedostává, značná část populace očkování odmítá. Očkováni jsou i ti,
co nemají nárok, státní dluh nabírá obrátky. Bývalý prezident jde
v čele nespokojených, kteří nařízení nebudou dodržovat. Ti, kteří
vydávají zákony a opatření, je sami porušují. Poslanec bez roušky, který kdysi učil na naší základní škole, vyvolá strkanici ve sněmovně. Dostal pokutu, a byl spolu s dalším zvoleným zástupcem
lidu bez roušky vyloučen z jednání parlamentu. Na nepovolené
demonstraci jej zadržela policie. Takoví dostávají v médiích hodně
prostoru. Je před volbami, má zaděláno na další podporu voličů,
kteří nesouhlasí. Kdo by si pomyslel, že filmová pohádka o zákazu
zpěvu v jednom království bude v 21. století skutečností. Aby se
profesionálním fotbalistům lépe hrálo, sedí na tribunách stadionů
barevně vyvedení papíroví diváci. Amatérský sport dříme, stejně
tak kultura a duchovní život v celé šíři. Jsou otevřeny obchody,
v nichž lze koupit hračku pro psa, prodejny obuvi a hračkářství
pro děti však byla uzavřena. Vydaná nařízení stíhají další zákazy
a opatření, že jeden nestačí sledovat, co je ještě dovoleno. Připravují se evropské očkovací pasy, které by měly usnadnit jejich držitelům cesty po světě a výhody proti neočkovaným. Tak nějak po
česku propůjčuje hlava státu generálské hodnosti, nebo taky ne,
jmenuje profesory, některé navržené nikdy, udělí státní vyznamenání, po půl roce je zase odebere. Premiérovi se plete do pravomocí, rád by odvolal ty, kteří mu kdysi ublížili. Za své nepravdivé
výroky se neomluvil, uloženou pokutu za něj zaplatili jiní, svými
kroky zpochybňuje důvěru občanů v právní stát. Chyby se v takové mimořádném stavu dělaly a dělat budou. Nechce se věřit, jak
tvrdí zlí jazykové, že podzimní nouzový stav spojený s přísnými

covidovými opatřeními vyhlásila vláda tak pozdě z obavy neúspěchu v krajských volbách. A do toho poslední vývoj vztahů s velkou
mocností na východě. Společnost je rozdělena, je to divná, neveselá doba a její konec je v nedohlednu. Tož tak.
I náš zpravodaj se těžko skládá, býval složen z kulturních akcí, činnosti našich spolků, jejichž práce je nyní utlumena. O životě a provozu školy a školky během tohoto složitého období jsou články
na jiném místě zpravodaje, stejně tak je článek farnosti.
V loňském roce už nestála na Rajčudě májka, chyběla nedělní fotbalová utkání, nebyla každoroční dětská hasičská soutěž. Mezi první
a druhou vlnou epidemie v loňském létě proběhly hody, do Křtin šli
poutníci v nezvyklém termínu, přátelé kol stihli zorganizovat další
ročník Spanilé jízdy po břestských humnech. Dále už byl spolkový
i širší rodinný život utlumen podzimní vlnou, která vlastně trvá dodneška. Březnový a poté i náhradní podzimní termín loňské zabíjačky
zůstal nenaplněn, bylo zrušeno pravidelné setkání seniorů, plánované v září do Luhačovic. Desátý obecní ples je o rok odložen, medvědi
se letos nevodili, zůstali v brlohu. Podobná omezení nás čekají nejméně do prázdnin. Zvony, které se rozezněly v pondělí 22. března
nám připomněly vážnost situace a všechny oběti této pandemie.
Buďme pozitivní, přes všechna omezení společnost funguje,
v obchodech jsou potraviny, voda teče, elektřina svítí, doprava se
nezastavila. Trochu to bolí, nikdo z nás na takovou situaci nebyl
připraven, s omezeními a výpadky v plánované produkci nepočítali největší škarohlídi. Je to nepříjemné, ale musíme vydržet.
Potravinová banka Otrokovice posílala potřebným respirátory,
pro Břest jich bylo určeno 150 ks. Děvčata z ČČK je v minulých
dnech roznesla seniorům. Používejme je při kontaktu s ostatními, dodržujme nadále známá doporučení zdravotníků 3 R - ruce,
respirátory a rozestupy. Přidejme k tomu další R-rozum. Buďme
optimisté, zima už to vzdala, sluníčko hřeje, čápi přiletěli, bude
veseleji. Společně to překonáme.
Navrátil Jaromír

Taneční plocha dostane nový povrch
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Připravujeme...
Dosud v Břestě neuskutečněnou společenskou akcí měl být
Sjezd rodáků, který se připravoval na červenec letošního roku.
Setkání občanů narozených v Břestě, které život zavál do všech
koutů světa, jsme chystali k termínu letošních hodů. Letos vychází také vzpomínka na 130. výročí od založení sboru dobrovolných hasičů. Připravujeme vydání publikace „100 let republiky v Břestě 1918-2018“ se zajímavými výpisy z kronik-obecní,
farní, školní, hasičské a výtisků z novin doplněné fotografiemi,
které se podařilo sehnat. Základem bylo zpracování velkoplošných panelů na 100. výročí založení Československa. Děkujeme
všem, kteří na knihu zapůjčili své domácí archívy.
Zpracováváme také nové propagační materiály obce, dosud
užívané tiskoviny a pohlednice byly pořízeny před dvaceti lety.
Z výběrového řízení na opravu zbývajících úseků hřbitovní
zdi vyšla vítězně firma Sisko Přerov. Podala nabídku za necelých 3,7 mil Kč. Branka v severní části hřbitova bude rozšířena,
v dalších etapách prací bude chodník zpevněn a rozšířen až ke
kapli pro pojezd lehké techniky kameníků. Taneční plocha na
Rajčudě dostane nový povrch, práce provede firma Pospíšil Pavel Břest za částku 267 tis.
Kč. Budou vyměněny dřevěné výplně laviček
a doplněny nové herní prvky. Je objednána
lanová dráha o délce 20 metrů.
Projektant zpracovává dokumentaci na
opravu poslední prašné místní komunikace
v Chaloupkách od č. 181 po č. 94. Opravena
bude také panelová cesta za Jánskou ulicí, poškozená při odvozu zeminy z rybníka
Rajčuda.
Plánujeme prodloužit chybějící chodník podél hřbitova vedle cesty I/55. Parcelu vlastní
Ředitelství silnic a dálnic, věřím, že jednání
o převodu pozemku budou úspěšná.
Byla podepsána smlouva se společností Zásilkovna s.r.o. Praha o umístění tzv. Z-boxu.
Tento automat sloužící k vydávání listovních i balíkových zásilek bude nainstalovaný
za budovou obecního úřadu. Zastupitelstvo
schválilo vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu.
Zaplatíme za ni téměř 930 tis. Kč. Objekt, který obec v roce 2018 zakoupila za 1 Kč, chce
velké opravy. Budova je energeticky velmi
náročná, nemá žádnou tepelnou izolaci, chce
novou střechu, okna, dveře, rozvody vody,
plynu, elektřiny, nové zdroje vytápění. Bude
nás v příštích letech stát milionové částky.
Obdrželi jsme stavební povolení na vybudování protipovodňového valu v severozápadní části obce. Společnost Zámoraví, a.s. souhlasila s výměnou svého pozemku, na němž
bude dílo stát, za jinou obecní parcelu. Teď už
„jen“ sehnat na stavbu peníze. S výstavbou
PP valu souvisí i vypracování plánů na nové
kabiny na fotbalovém hřišti. Pokud nebude
stát val, výstavbu zázemí pro sportovní klub
pověřený úřad nepovolí.

Ve spolupráci s obcí Skaštice jsme úspěšně dokončili žádost ke
stavebnímu povolení na vybudování cyklostezky vedoucí z Břestu od č. 220 po skaštické rybníky. Vyjádření všech dotčených
orgánů k nové trase byla kladná, MěÚ Kroměříž vydal povolení
ke stavbě koncem letošního března. S původním směrem podél
Stonáče nesouhlasila firma Povodí Moravy, která plánuje revitalizaci toku s rozlivy na obě strany.
Schválený projekt cyklostezky počítá s šířkou asfaltového povrchu 3 metry, odbor životního prostředí požaduje podél cyklostezky výsadbu doprovodné zeleně. Součástí prací bude
i znovu postavení pískovcového kříže z roku 1843. Zřítil se
před téměř deseti lety, nyní jsou jeho bloky uloženy na parcele
za hřbitovem. Na původním místě u lípy v polích je vedle kříže
plánováno odpočívadlo s lavičkou a informační tabulí.
Stavba proběhne na jaře příštího roku. Na náš úsek by mělo
v budoucnu navazovat další prodloužení cyklostezky v trase Skaštice-Bílany, s napojením na páteřní trasu cyklostezek
Kroměříž-Bystřice p. Hostýnem.
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Výpis usnesení ze zápisu z 10. zasedání ZO Břest konaného dne 29. 6. 2020
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru s výhradami a připomínkami členů ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
1/ZO 10/2020
ZO schvaluje program jednání ZO.
2/ZO 10/2020
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Mgr. Chytilová Lenka DiS., Ing. Gabrhelík Martin.
3/ZO 10/2020
ZO schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora a výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
bez výhrad.
4/ZO 10/2020
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Břest za
období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.
5/ZO 10/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2
na rok 2020.
6/ZO 10/2020
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku
p.č. 1084/57 v k. ú. Břest o výměře 4 m2 Zlínskému kraji.
7/ZO 10/2020
ZO schvaluje cenovou nabídku na vybavení zásahové jednotky SDH od firmy Zahas,
spol.s.r.o., Trnávka 11. Lipník/Bečvou ve výši
238.290,- Kč s DPH.

8/ZO 10/2020
ZO Břest souhlasí se zařazením obce Břest do
územní působnosti MAS Jižní Haná na období 2021 – 2027.
9/ZO 10/2020
ZO schvaluje realizaci zpevněné plochy před
hasičskou zbrojnicí a pověřuje RO organizací výběrového řízení a kontaktováním ŘSZK
ohledně opravy jejich úseku.
10/ZO 10/2020
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci akce „Demolice márnice“ firmu Lučan
Robert Chropyně za Kč 436.411,- včetně DPH.
11/ZO 10/2020
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci akce „Břest Rajčuda – vodní nádrž“ firmu
Swietelsky stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Zlín, Husova 1514,
Valašské Meziříčí za Kč 1.571.622,68 s DPH.
12/ZO 10/2020
ZO souhlasí s realizací projektu Kompostování v obcích Východní Moravy IV. na katastru
obce Břest.
13/ZO 10/2020
ZO souhlasí s vedením trasy cyklostezky
Břest – Skaštice na pozemcích p.č. 1065
a 1066 vše v kú. Břest.
14/ZO 10/2020
ZO souhlasí se zpracováním studie řešení úprav kulturního domu dle návrhu ing.

Oprava chodníků na Balkáně
arch. Petra Malého, Nová 14,783 36 Křelov –
Břuchotín.
15/ZO 10/2020
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č UZSVM/BKM/3794/
2020-BKMM týkající se pozemků p. č. 1129/6
a 1129/8 v k.ú. Břest mezi obcí Břest a ÚZSVM.

Výpis usnesení ze zápisu z 11. zasedání ZO Břest konaného dne 21. 9. 2020
Zasedání ukončeno z důvodu neodsouhlasení programu ZO.

Výpis usnesení ze zápisu z 12. zasedání ZO Břest konaného dne 5. 10. 2020
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti
RO.
ZO vzalo na vědomí vyřazení budovy márnice z majetku obce.

ZO vzalo na vědomí jednorázový nenávratný příspěvek na rok 2020 o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem coronaviru SARSCOV-2 ve výši Kč 1.186.250,-.

Další etapou prací na hřbitově bylo odstranění budovy márnice. Nebezpečnou střešní krytinu
ekologicky zlikvidovala chropyňská firma Robicont, stejně pak provedla i bourací práce a odvoz
materiálu na skládku.
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1/ZO 12/2020
ZO schvaluje po úpravě program jednání ZO.
2/ZO 12/2020
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Bazika Richard, Pospíšil Pavel
3/ZO 12/2020
ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu na
období 2023 - 2024.
4/ZO 12/2020
ZO pověřuje starostu oslovením právního
zástupce obce k jednání se společností Koinvest cz., s.r.o, Třebíč o navýšení částky mimosoudního vyrovnání alespoň ve výši 75 %
z krácené částky dotace "Protierozní dendrobariéra Břest“.
5/ZO 12/2020
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na akci
„Zpevněná plocha hasičská zbrojnice“ firmu
Proving s.r.o., Poštovní 480, 768 24 Hulín za
Kč 689.700,- s DPH.
6/ZO 12/2020
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce chodníku na p.č. 828/48 firmu Pospíšil Pavel, Břest čp. 229 za Kč 212.530,45 s DPH.
7/ZO 12/2020
ZO pověřuje RO kontaktovat starostu obce
Skaštice a projektanta cyklostezky Břest –
Skaštice ohledně stavu její realizace.

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Ze života obce

Výpis usnesení ze zápisu ze 13. zasedání ZO Břest konaného dne 14. 12. 2020
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
1/ZO 13/2020
ZO schvaluje po úpravě program jednání ZO.
2/ZO 13/2020
ZO schvaluje ověřovatele zápisu ing. Gabrhelíka a ing. Topiče
3/ZO 13/2020
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok
2021.
4/ZO 13/2020
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 2020:
organizaci obecního plesu, redakční práce
zpravodaje, návštěvy jubilantů, zastoupení
obce na jednáních MAS Jižní Haná, zajištění
hygienických předpisů v důsledku epidemie
Covid 19 – úpravy vstupu do obecní budovy
a kanceláří, organizace a technické zajištění
výroby roušek v první vlně Covid 19, distribuce a zajištění dávkovacích zařízení dezin-

fekce, řešení pozůstalostí po zemřelých občanech.
5/ZO 13/2020
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 odměny, která jí náleží za výkon neuvolněné
funkce místostarostky obce za splnění těchto
mimořádných úkolů za rok 2020:
organizaci obecního plesu, redakční práce
zpravodaje, návštěvy jubilantů, aktualizaci
obecně závazných vyhlášek, vedení archívu,
zástup starosty v době jeho pracovní neschopnosti.
6/ZO 13/2020
ZO schvaluje žádost ředitele ZŠ o prodloužení výjimky z počtu žáků na školní rok
2020/2021 a s tím spojenou povinnost zřizovatele uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy nad výši stanovenou krajským
normativem.
7/ZO 13/2020
ZO souhlasí s návrhem obce Břest s mimosoudním vyrovnáním s firmou Koinvest cz,
s.r.o. Třebíč ve věci dotace „Protierozní dendro-

Součástí demolice márnice bylo vybudování nového přívodu elektrické energie na hřbitov,
na kterém se podíleli i mladí brigádníci.

bariéra Břest“ a s úhradou Kč 96.662,- tj. 60 %
z nevyplacené škodné částky obce Břest.
8/ZO 13/2020
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
9/ZO 13/2020
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2020 O místním poplatku ze psů.
10/ZO 13/2020
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2020 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
11/ZO 13/2020
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2020 O místním poplatku ze vstupného.
12/ZO 13/2020
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2020 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládáním se stavebním odpadem na území obce
13/ZO 13/2020
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na
akci „Zateplení půdy budovy mateřské školy“ firmu Pospíšil Pavel, Břest čp. 229 za Kč
180.229,50 včetně DPH.
14/ZO 13/2020
ZO schvaluje přistoupení k dotačnímu titulu ze státního fondu dopravní infrastruktury
dle Pravidel pro financování výstavby nebo
oprav cyklistických stezek nebo zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021.
15/ZO 13/2020
ZO schvaluje podání žádosti do dotačního
titulu - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 vyhlášený Ministerstvem zemědělství a uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce.
16/ZO 13/2020
ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu obce
na rok 2021.

Výpis usnesení ze zápisu ze 14. zasedání ZO Břest konaného dne 8. 3. 2021
ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení ZO.
ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti RO.
ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.
1/ZO 14/2021
ZO schvaluje po úpravě program jednání ZO.
2/ZO 14/2021
ZO schvaluje ověřovatele zápisu Baziku Richarda a Škrabala Víta.
3/ZO 14/2021
ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření
obce č. 3 na rok 2021.
4/ZO 14/2021
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci SH
ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Břest ve výši
Kč 130.000,-.
5/ZO 14/2021
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci Římsko-katolická farnost Břest ve výši Kč 105.000,-.

6/ZO 14/2021
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci
Sportovní klub Břest, z.s. ve výši Kč 80.000,-.
7/ZO 14/2021
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce příjemci
Hanačka Břest, z.s. ve výši Kč 80.000,-.
8/ZO 14/2021
ZO schvaluje bezúplatný převod obecních
pozemků 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. 1084/58 – 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, vše v k.ú. Břest z
vlastnictví obce Břest do vlastnictví Zlínského kraje. Celkem výměra 409 m2 vše silniční
pozemky.

9/ZO 14/2021
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Sisko, spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
na realizaci akce „Oprava hřbitovní zdi“ za celkovou cenu ve výši Kč 3.686.417,- včetně DPH.
10/ZO 14/2021
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení firmu
Pavel Pospíšil, Břest 229, 768 23 Břest na realizaci akce „Zpevněná plocha Rajčuda“ za celkovou cenu ve výši Kč 266.878,23 včetně DPH.
11/ZO 14/2021
ZO schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
kulturního domu v Břestě“ Ing. arch. Lukášem
Doubravou, Purkyňova 1072/40, 779 00 Olomouc za Kč 934.120,- včetně DPH.
12/ZO
ZO schvaluje zakoupení zahradní techniky
v ceně do Kč 300.000,- včetně DPH a pověřuje RO
výběrem značky stroje Stiga nebo Husqvarna.
Koudelníčková Anna
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Pomozte při obnově břestského kostela
Možná neznáte všechny informace k našemu kostelu, který se
nachází v centru naší obce. Kostel je zasvěcen sv. Jakubu Většímu. Kostel, s ohradní zdí a farou, patří mezi nejstarší břestské
budovy a pochází dle dostupných pramenů z 16. století. Tento
soubor budov je památkově chráněný. Vlastníkem je Římskokatolická církev.
Odedávna byl život v obci spojen právě s kostelem. Ať už se
tam věřící radovali při svatbách nebo křtinách, anebo truchlili
při pohřbech svých nejbližších, vždy byl tento chrám připraven poskytnout důstojné prostředí těmto obřadům. Někdy
byl lidem tento stánek i těsný, protože vše co se v obci dělo,
častokrát probíhalo právě v tomto kostele.
Naši dědové, otcové, babičky a maminky pečovali s největším
úsilím o to, aby byl stánek pěkný a útulný.
Po letech chce i naše generace přiložit ruku k dílu a dát chrámu opět nový „lesk“. Teď už poznáváme co je pravdy na pořekadle „ tolik práce, jako na kostele“.
Poslední větší zásah byl prováděn na konci 70. let minulého
století. Tehdy bylo provedeno mimo jiné i stažení kostela lany
a zabezpečena statika stavby. Jsem velice rád a děkuji předkům, kteří provedli tyto práce, protože teď jsme ušetřeni velkých nákladů.
Současné práce jsme zahájili před deseti lety. Doposud nejsou moc vidět, ale byly provedeny především práce spojené
s odvlhčením kostela. V tuto chvíli se pracuje na prováděcí
dokumentaci střechy. V plánu máme obnovu vnějších omítek,
opravu dřevěné konstrukce krovu, výměnu eternitové střešní
krytiny za břidlicovou a úpravu kněžiště uvnitř. Také bychom
chtěli vyměnit padesát let staré vytápění a kostel i zevnitř vymalovat.
Letos bychom chtěli mít připravené podklady. Vše záleží na
souhlasu památkářů. Práce snad začnou začátkem příštího
roku a budou rozděleny do několika etap.
Statisíce sem, statisíce tam. Ano, péče o kostel a k tomu
o památkově chráněný objekt není jednoduchá. A je bohužel

i nákladná. Spočítejte si, kolik by vás stála výměna krytiny na
vlastním domečku nebo třeba okapů. Kostel je velká budova
a její obnova je už z principu nákladná. My nemůžeme volit ty
nejlevnější materiály, ale musíme přijmout to, co se k památkovému objektu hodí a také co schválí Národní památkový ústav.
Financování obnovy bude především z darů břestských věřících. Rádi bychom část pokryli dotací a věříme, že i v obecním
zastupitelstvu se najdou zastupitelé, kteří uznají, že kostel nepatří pouze nějaké úzké zájmové skupině, ale je přímo symbolem tradice, historie a kultury obce, a významně podpoří
i finančně tento projekt.
A z tohoto důvodu se obracím na celou břestskou veřejnost
a prosím o to, abyste oslovili své rodiny, známé, bývalé rodáky
a finančně přispěli na plánované výdaje, abychom společnými silami obnovili náš chrám Páně a předali ho se ctí dalším
generacím.
Pro vaše příspěvky přidávám i číslo účtu: 220 800 261/0300 –
č.ú. Římskokatolická farnost Břest
Stanislav Hanák – farní rada

Tříkrálová sbírka v Břestě
Letos jsme stáli před těžkým rozhodnutím. Zda je vůbec možné v době pandemie uspořádat veřejnou sbírku. Nechtěli jsme
předem neuváženě hodit flintu do žita, a proto jsme usilovně
hledali způsob, jak vybrat finanční prostředky od dárců. Zvolili
jsme několik způsobů, aby si každý mohl vybrat. Celostátní online sbírku jsme doplnili o možnost vložit finanční prostředky
do kasičky v kostele nebo následně každou lednovou neděli
dopoledne koledníkovi před kostelem anebo vložit finanční obnos do kasičky vedoucímu skupinky přímo doma, jako takovou
tříkrálovou pohotovost. Byli jsme mile překvapeni výsledkem.
Částka, která se v Břestě vybrala je 39.576,- Kč
Musím vyjádřit poděkování všem dárcům za jejich štědrost.
A poděkovat všem spoluorganizátorům za pomoc. Mělo to smysl.
V mnoha obcích se sbírka vůbec nekonala a tak jsou členové
Charity velmi vděční za vybranou částku.
Pomoc bude směrována hlavně lidem v nouzi, rodinám v sociální tísni, nemocným lidem, například i na zlepšení požární
bezpečnosti ve středisku Azylového domu pro ženy a matky
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s dětmi, dále na rozšíření mobility ošetřovatelů příspěvkem na
zakoupení automobilů pro službu osobní asistence nebo třeba
příspěvkem na opravu výtahu pro osoby trpící Alzheimerovou
chorobou v Charitním domě pokojného stáří.
Ještě jednou děkujeme.
Tříkráloví koledníci
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COVID 19 a Škola Břest
Bude tomu již rok, co došlo k prvnímu
uzavření českých škol za účelem zabránit
šíření nemoci covid-19. Průběh druhého
pololetí školního roku 2019/2020 byl potom následující. Nejdříve se od 11. května
2020 mohli do školy vrátit žáci 9. ročníků
ovšem pouze za účelem přípravy na přijímací zkoušky, a to ve skupinách menších
než 15 žáků. Poté se od 25. května 2020
do lavic mohli vrátit i žáci I. stupně. Opět
ve skupinách do 15-ti žáků. Žáci II. stupně
chodili do školy v určené dny, každá třída vždy jeden den v týdnu. Vše probíhala
za přísných epidemiologických opatření
a účast na prezenční výuce byla nepovinná. Tento stav trval až do konce školního
roku. Nový školní rok 2020/2021 byl zahájen standartně pro všechny žáky všech
ročníků. Určitě stojí za připomenutí nejasnosti kolem nošení – nenošení roušek ve
školách během výuky a mimo výuku. Tento, z dnešního pohledu, „pohodový stav“
trval však pouze do 12. října 2020, kdy byly
školy opět na základě rozhodnutí vlády
z důvodů nepříznivé epidemiologické situace uzavřeny. Od 18. listopadu 2020 se do
lavic na prezenční výuku vrátili žáci 1. a 2.
třídy a následně od 30. listopadu 2020 se
začali výuky účastnit žáci celého prvního
stupně a žáci devátého ročníku. Žáci 6., 7.
a 8. ročníku se do výuky zapojili v tzv. rotačním režimu, což znamenalo, že do školy
chodili střídavě v sudé a liché týdny. Tento
provoz však trval pouze tři týdny, tedy do
začátku vánočních prázdnin. No a od nového kalendářního roku se prezenční výuky účastní pouze žáci 1. a 2. třídy. Ostatní
žáci mají tzv. distanční výuku přes internet
zajišťovanou prostřednictvím počítačů,
tabletů či jiných zařízení. Důležitá je připomínka, že po změně legislativy je distanční
výuka zařazena na stejnou úroveň jako vý-

uka prezenční a je pro žáky
povinná. Distanční výukou
(DV) je myšlen způsob výuky, který probíhá na dálku, je
tedy opakem prezenční výuky, ve které učitelé učí žáky
v bezprostředním kontaktu,
ať už jednotlivě či kolektivně ve třídách. DV je myšleno jak zadávání úkolů, prací
a jiných činností potřebných
k rozvoji žákových znalostí,
dovedností a kompetencí,
tak i online hodiny prostřednictvím videokonferencí, které umožňují interaktivní
činnosti a spolupráci mezi učitelem a žáky.
Naše škola využívala ve školním roce
2019/2020 k distanční výuce nejdříve portál SkolaOnline.cz, který slouží k evidenci
žáků, jako žákovská knížka, třídní kniha
a jako prostředek ke komunikaci s žáky
a rodiči. Možnost distanční výuky byla
u tohoto programu zamýšlena původně
jen okrajově pro žáky, kteří byli např. dlouhodobě nemocní. Portál umožňoval pouze zadávání a kontrolu domácích úkolů.
Pro použití distanční výuky v podobě tak
jak probíhá dnes, byl nevyhovující. S nástupem nového školního roku 2020/2012
jsme spustili v rámci placené licence
Microsoft 365 výukový portál Microsoft
Teams. Tento portál umožňuje online výuku a komunikaci. Jeho hlavní výhodou
je videokonferenční hovor. Dále sdílení
dokumentů a učebních materiálů. Jednodušší zadávání a odevzdávání domácích
úkolů i jejich zpětná kontrola. Výukové
testy, hodnocení a spousta dalších funkcí.
V programu jsou vytvořeny týmy–skupiny-třídy, ve kterých probíhá online výuka
v jednotlivých předmětech. Žáci si mohou
samozřejmě vytvářet i vlastní týmy a ko-

munikovat spolu podobně jako v jiných
sociálních sítích. Výhodou je, že do této
skupiny se nemůže dostat nikdo, kdo není
regulérní uživatel licence naší školy. Každý
žák naší školy je legálním uživatelem licence Microsoft Office. To znamená, že má
zřízený „školní účet“, v jehož rámci má svůj
školní e-mail, datové úložiště OneDrive
a je právoplatným uživatelem programů
WORD, EXCEL, TEAMS a spousty dalších
programů v rámci licence Microsoft 365.
To vše po dobu povinné školní docházky
na naší škole. Licenční poplatky hradí škola.
Je třeba ještě zmínit možnost zapůjčení školních notebooků/tabletů pro žáky,
kteří nemají vlastní počítač. Tyto počítače byly pořízeny školou v rámci projektu
realizovaného školou. V současné době
je zapůjčeno 11 notebooků/tabletů. Distanční výuka je složitý a náročný proces
pro všechny zúčastněné. Chybí osobní
kontakt, zpětná vazba není taková jako
při prezenční výuce, posouzení výsledků
práce nemusí být vždy objektivní a vázne
i motivace dětí. Problémy způsobují i technické komplikace spojené s internetovým
připojením a vybavením. Doufejme proto,
že se náš život co nejdříve vrátí k normálu.
Přeji všem vše dobré.
VŽ

Vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole
V naší MŠ využíváme vlastní webové stránky, každý rodič má možnost je navštívit
na základě svého přístupového hesla.
Na těchto stránkách najdou nahrávky videí, písní, procvičování učiva pro předškolní děti zábavnou formou…
Každé pondělí jsou na webové stránky
vkládány úkoly vycházející z ŠVP a TVP
na nadcházející týden. Zároveň si mohou
děti se svými rodiči úkoly vyzvednout
v tištěné podobě vždy v úterý od 8:00 hodin do 17:00 hodin. Mají zde připravené
pracovní listy, omalovánky, šablony, semena, …k plnění zadaných úkolů, které jsou
pro předškolní děti povinné, pro ostatní
jen doporučené. Předškolní děti mají navíc

úkoly zaměřené na úspěšné zvládnutí zápisu do ZŠ.
Preferujeme výuku zaměřenou především
na plnění praktických úkolů využívajících
domácí prostředí-příprava moučníku,
drobné práce na zahradě, sledování znaků
jara při vycházkách, pohybové a společenské hry…
Našim cílem je, aby všechny děti měly
stejné podmínky k plnění úkolů.
Rodičům nabízíme náměty, jak společně trávit dny s dětmi.
Jitka Ženčáková
Rodiče si mohou vyzvednout pro své děti
připravené domácí úkoly >
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Bruslení na Rajčudě

Druhý únorový týden počasí přálo a tak
mohli zájemci prověřit kvalitu ledu na nové
vodní ploše na Rajčudě.

Děti i dospělí obuli brusle a sportovali.

Fotbalové mužstvo při zimní přípravě.

Nové veřejné osvětlení s přidanými reflektory osvětlovalo ledovou plochu do nočních hodin.

Zpevněná plocha
Na konci roku byla rekonstruována plocha před budovou hasičské zbrojnice.
Panely nahradila zámková dlažba, která
byla podbetonovaná pro pojezd těžkých nákladních aut.
Voda z celé plochy je svedena do vsakovací jímky. Do výběrového řízení na zhotovitele podala nejlepší nabídku firma
Proving Hulín, která
práce provedla do konce listopadu. Celá
stavba stála necelých 690 tisíc Kč.
Navrátil Jaromír
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Mateřská škola
Na prosincovém jednání zastupitelé schválili zateplení stropu
v budově mateřské školy. Této akci předcházela brigády při
úklidu půdy. Zúčastnili se jí někteří zastupitelé a rodiče dětí.
Nepotřebný materiál, který byl desítky let ve střešních prosto-

rách uskladněn, zaplnil tři kontejnery. Akce se podařila, už na
začátku února mohli pracovníci firmy Pavla Pospíšila položit
tepelnou izolaci a podlahu zakrýt deskami.
Navrátil Jaromír

Proticovidová opatření
Vstup do budovy Obecního úřadu je od poloviny loňského roku hlídán dveřním elektronickým zámkem,
kamera ve vestibulu monitoruje návštěvníky. Prostory
jsou otevřeny jen v úřední dny, v rohu na zdi je tlačítko
pro zazvonění na úřad. V podatelně kanceláře byla instalována prosklená stěna, která odděluje návštěvníka
od úřednice.
Montáž provedla místní firma Zdeňka Hrabala.
Navrátil Jaromír

Stonáč
Po více jak dvaceti letech vyčistili pracovníci Povodí Moravy
část úseku Stonáče od náletových dřevin. Na odbor životního prostředí MěÚ Kroměříž byla zaslána další žádost obce
o schůzku dotčených orgánů, s cílem zamezit odvádění kanalizačních splašků přepadovým potrubím do koryta tohoto
vodního toku.
Navrátil Jaromír

9

Ze života obce

ZPRAVODAJ OBCE BŘEST

Rajčuda-vodní nádrž
Po doložení povinné dokumentace a kontrole na místě schválil
pracovník Městského úřadu Kroměříž dne 19. ledna 2021 provedení stavby vodní nádrže na Rajčudě a povolil jeho užívání.
Jak uvádí kolaudační souhlas, …účelem stavby je zachycení
a akumulace vody, revitalizace vodních ploch a mokřadních biotopů, která zvýší stupeň ekologické stability krajiny. Maximální hloubka dna od okolního rostlého terénu je
5 m. Svahy nádrže jsou provedeny ve sklonu 1:4 s hloubkou
vody až 3,65 m. Východní části dna je opatřena lomovým
kamenem poskytující úkryt vodním živočichům na ploše
50 m2. Celkové množství deponovaného materiálu je 4555 m3,
při nakypření se jedná o 6000 m3 materiálu. Výsadba keřů
v jižní části lokality podél místní komunikace bude zároveň
plnit funkci přírodní bariéry a ochrany před pádem do vodní nádrže.
Realizační práce provedla společnost Swietelsky stavební, Valašské Meziříčí, která podala nejvýhodnější nabídku-1 571 tis.
Kč. Vybagrovaná zemina byla odvážena na místo budoucích
rodinných domů v lokalitě Přední Kraváky a bude použita na
výstavbu protipovodňového valu v této části obce. Rozšíření

vodní plochy probíhalo za deštivých podzimních měsíců a řídký
materiál nebylo možno ukládat na vysokou hromadu. Uložená
zemina zabrala také velkou část tréninkového hřiště, která bude
v letošním roce přemístěna a hřiště opraveno. Firma dokončí
drobné sadové a terénní úpravy okolo vodní plochy v jarních
měsících.
Vybudování se téměř o rok prodloužilo, ale vyplatilo se. V projektové dokumentaci bylo nutné provést změny. Za vynětí
plochy ze zemědělského půdního fondu bychom na povolení
rybníku zaplatili státu o více jak půl milionu Kč, než na povolení
vodní nádrže. Vítězná firma z prvního kola výběrového řízení
pak z kapacitních důvodů odstoupila od realizace. Bylo vyhlášeno řízení nové a výsledná cena firmy Swietelsky stavební s.r.o.
byla o 130 tis. Kč nižší. Celý areál je volně přístupný, rozšířila se
klidová odpočinková zóna, která bude sloužit všem občanům
Břestu. Vodní plocha není určena ke koupání, dále platí zákaz
vodění psů na celé Rajčudě. Pohyb po hladině v letních i zimních měsících je na vlastní odpovědnost, rodiče, upozorněte na
tuto skutečnost své děti.
Navrátil Jaromír

Vodník
I naši vodní plochu-rybník Rajčuda bude hlídat vodník.
Při kopání jsme nechali zarazit do dna 5 metrový nerezový profil s měřidlem výšky hladiny, který bude zároveň sedátkem břestského hastrmana. Jeho slavnostní
posazení chystáme na některou z tradičních jarních
akcí na Rajčudě. Akce zatím nejsou povoleny, chybí
nám i jeho jméno. Pošlete nám svůj nápad, jednoslovné jméno, které by vystihovalo vodu, Břest i Rajčudu,
případně další úsměvnou charakteristiku dřevěného
„pana domácího a dobré duše našeho areálu“. Vaše
hlasy posílejte na urad@obec-brest.cz
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Pověření odborníci kontrolují místo instalace břestského vodníka.
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Jan Ihnatík
V minulých dnech oslavil své 99. narozeniny pan
plukovník Jan Ihnatík, hrdina bojů ve druhé světové válce a jeden z posledních dvou žijících svědků gulagu původem z Podkarpatské Rusi.
Rodák z Poroškova (tehdejší součásti Československa) vyrůstal
na zemědělské usedlosti, kde prožil šťastné dětství. Spokojený
život v roce 1939 narušil vpád Maďarů do oblasti a on se rozhodl utéci - stejně jako tisíce dalších mladých Rusínů - do Sovětského svazu.
Společně s dalšími dvěma kamarády byl ale po překročení sovětské hranice zadržen NKVD a obviněn ze špionáže. Místo na
frontu tak zamířil do gulagu - ve kterém nakonec strávil necelé
tři roky. Svůj pobyt strávil v jednom z pracovních lágrů u města
Uchta na severu Ruska. Vězni zde vykonávali rozličné práce stavěli např. základy domů v lágru, káceli stromy v okolních lesích
a podobně.
Jan Ihnatík přežil věznění díky známosti s lágrovým lékařem,
který mu pomohl se vyhnout obávanému transportu dále na
sever a nakonec byl vybrán na výpomocnou práci do nedalekého učňovského řemeslnického střediska. Tam byly životní podmínky obdobné jako v samotném lágru, ale dostával alespoň
větší příděly jídla, takže mohl znovu přibrat na váze.
Začátkem roku 1943 byl na základě vyhlášené amnestie pro čs.
občany z gulagu propuštěn. Odjel do Buzuluku, kde byl odveden do československé zahraniční armády.
Absolvoval vojenský výcvik a jako příslušník polních četníků odjel na frontu. Zúčastnil se osvobozování Kyjeva v listopadu 1943
a dalších bojů na Ukrajině. Po vzniku 1. čs. armádního sboru byl
odvelen do sovětského dělostřeleckého učiliště a v listopadu
1944 se opět vrátil na frontu. Již jako velitel dělostřelecké baterie
vedl své vojáky v dalších bitvách u Jasla či o Liptovský Mikuláš.
Pan plk. Ihnatík je i posledním žijícím účastníkem bitvy o obec
Břest na Kroměřížsku, která se odehrála několik dní před koncem války.
Po roce 1945 sloužil nadále v armádě na velitelských pozicích,
až do důchodu působil u mnoha vojenských útvarů především
na Moravě.
Za projevené hrdinství ve 2. světové válce byl Jan Ihnatík mnohokrát vyznamenán, například Československým válečným křížem 1939 či Československou medailí Za chrabrost.
Pane plukovníku, přeji Vám z celého srdce vše nejlepší!
Jiří Klůc - historik a publicista
www.jirikluc.cz

Plukovník Ján Ihnatík bývá pravidelným účastníkem břestských
oslav osvobození.
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Covid 19
Po vládním nařízení užívání respirátorů místo roušek schválila Rada obce zakoupení
a distribuci těchto ochranných pomůcek
pro všechny občany Břestu. Pro potíže s dodávkou druhé poloviny objednaných kusů
se rozdělení o týden opozdilo. Hygienicky
balené ochranné prostředky rozdaly brigádnice po dvou kusech každému uživateli
od 6-99 let přímo do rukou nebo vložily do
poštovních schránek.

Úklid čapího hnízda
Už na podzim loňského roku byla s přerovskými ornitology konzultována možnost snížení
vrstvy naneseného proutí a trávy v čapím hnízdě. Komín vysoký 15 metrů je už téměř tři desítky let čapím domovem a Eman s Matyldou
podestýlku každým rokem navyšují. Jeho váha
by mohla při nárazovém větru komín nebezpečně rozhýbat. Vloni na jaře by nainstalován
požadovaný hromosvod, letos jsme přistoupili
ke snížení úrovně naneseného materiálu ještě
před příletem čapích nájemníků. Z automobilové plošiny provedl tuto náročnou práci klempíř
Josef Hrabal. Hnízdo má průměr 2,1 m, výška
nánosu byla 70 cm. Počasí v pátek 5. března
nepřálo, na ještě zmrzlé spodní vrstvy musel

použít sekyrku a krumpáč. Po dvou hodinách
usilovné práce se dílo podařilo, nájemníci mají
uklizeno. Pořídil snímky okolí školky, jak jej vidí
čapí obyvatelé. Internetová firma Cyrilek poté
seřídila svou webkameru, která přenáší život
v hnízdě. Po odletu čápů, plánujeme na komíně provést zpevňovací omítku a tak prodloužit
jeho životnost. Práce na hnízdě dostala publicitu i v celostátním médiu. Redaktory Rádia
Impuls zaujala jména loňských mláďat, kterým
děti daly přiléhavá jména Koronka a Kovídek.
V polovině března proběhla v jejich rozhlasovém vysílání krátká reportáž z Břestu, nejen
o obyvatelích komína mateřské školy.
Navrátil Jaromír

Děcka, dám vám hádanku
A co kdyby těch hádanek bylo 12 a hádali
je všichni, kdo se chtějí projít? Takhle nějak
vzniknul nápad na akci, kterou jsme doma
vymysleli a připravili pro děti a rodiče, kteří
už potřebovali nějakou změnu z denního
stereotypu. Putování jsme naplánovali na tři
dny, aby měli všichni dostatek času na luštění a také kvůli počasí, které se mění každou
chvíli. Na mateřské škole jsme vyvěsili instrukce, aby nikdo nezabloudil a luštil konečnou tajenku. Cesta vedla přes hasičárnu, hřiště, humny kolem lípy i koní, farskou uličkou
přes kostel až na Rajčudu. Všechny děti, které
vyluštily tajenku dostaly sladkou odměnu
i medaili. Účast nás překvapila, celkem za tři
dny luštilo 74 dětí, za což jsme velmi rádi.
Závěrem chceme poděkovat našim dětem,
které pomáhaly s přípravou, velké díky patří
paní Evě Chovancové a paní Martině Chovancové z firmy Propag za odměny a obci
Břest za finanční podporu. Tak zase někdy
příště u podobné akce AHOJ:)
Lenka Topičová a Mirek Koudelníček
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