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Zprávy veselé i vážné aneb co se u nás přihodilo
v uplynulém půlroce
Od posledního vydání našeho zpravodaje
se čas nezastavil, během vánočního období
se napodruhé vloupal neznámý pachatel do
obecní hospody, odcizil cigarety a hotovost
a poškodil dveře a okno; Tříkrálová sbírka
vynesla 31 428,-Kč; vodovodní řád praskl
u č. 5, u č. 148 a u zbrojnice; byly ošetřeny,
prořezány a zajištěny proti rozlomení stromy
za stodolami u č. 22 a osamocená lípa stojící v Blaní; Povodí Moravy si podalo žádost
o vykácení všech stromů na Moštěnce od
mostu po obou březích směrem na Skaštice,
žádost byla zamítnuta, firma se proti
výsledku řízení odvolala; zahrádkáři zajistili 21. března v zasedací síni
OÚ přednášku s Mgr. Petrem Pálkou
o historickém sněmu v Kroměříži
v roce 1848; hasiči sebrali 3 150 kg
železného šrotu; členové honebního
společenství měli brigádu na rybníku Niva; rybáři uklidili rybník na
Rajčudě; znovu zasklené okénko
v průjezdu na č. 62 vydrželo celé 10
dnů, v květnu k němu přibylo rozbité další; vypnutím části veřejného
osvětlení jsme si 23. 3. připomenuli Den
Země; neznámý silák z altánu na Rajčudě
vylámal desky zábradlí; deratizace hlodavců
v domácnostech proběhla začátkem dubna
v součinnosti s deratizací kanalizace firmy
VAK Kroměříž; ze hřbitova si někdo odnesl
vloni na podzim zasazené rostliny krušpánku; 10. dubna se Břest připojil k tzv. cedulovému protestu více než 600 obcí za zrovno-

právnění venkova v novém programovém
období EU 2014-2020; na Domově byly vyměněny vstupní dveře k bytům a do kotelny;
sloup veřejného osvětlení u č. 85 poškozený
při autonehodě byl vyměněn; policie vyšetřuje odcizení strojů a vybavení břestské pekárny, která věřme, že jen dočasně ukončila
činnost; dvě zahradnické firmy nám zpracovávají svoji představu o doplnění zeleně
v obci a na hřbitově; opět zmizela jedna sedací souprava z Rajčudy; firma Hlava Stavby
ukončila práce na infrastruktuře Nádražní,

celá stavba byla k 30. 4. 2013 zkolaudována;
podařilo se vyřídit veškerou dokumentaci
a podat v termínu žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků, zastupitelstvem ZK nám
byla schválena částka 1 milion Kč; údržba
chodníků a cest nás v letošní zimě stála 80 tisíc Kč; zastupitelstvo schválilo vyhlášku o odpadech s poplatky ve stejné výši jako loni, byl
schválen nový tržní řád zakazující podomní

prodej zboží a služeb a nová vyhláška o pohybu psů v obci včetně odstranění exkrementů; díky kvalitě benzinu z čerpací stanice
Q-group se Břest dostal do zpráv celostátní
televizní stanice Prima; při sběru domovního
odpadu odvezli pracovníci Biopasu v 6 kontejnerech celkem 25 tun materiálu; u kostela byly zasazeny 2 nové lípy v místech loni
pokácených; pietní vzpomínky k 68. výročí
ukončení II. světové války se 7. května vpodvečer zúčastnili zástupci vojenských organizací, několik desítek místních občanů a školní mládež; už 220. břestská pouť do
Křtin se letos konala za deštivého
počasí; májka postavená po dětských
hasičských závodech byla pokácená
v noci na 16. května, ,,pachatelé“ se
o výkupné zatím nepřihlásili; během
jarního koncertu ke dni matek se 16.
května rozezněla zasedací síň obecního úřadu hudbou v podání našich
nejmladších nadějí; sběr nebezpečného odpadu proběhl 18. května; od
června nabízí na Domově své služby
masérka paní Jitka Chalupová, zatím 1x týdně; nedělní motocyklová vyjížďka
Veteránklubu Břest do Křtin se uskutečnila
19.5.2013; na konci května nastoupila firma
Rapos Holešov na práce spojené s odvlhčením kostela; Rada obce zvažuje možnost
monitorování obecních prostor kamerovým
systémem; firma Biopas upozorňuje, že nebude odvážet pytle s komunálním odpadem
položené u popelnic;

Co nás čeká v nejbližším období
V létě se rozjede rekonstrukce chodníků
od pekárny kolem č. p. 148 k č. p. 206 a dále
od bývalé moštárny přes autobusovou zastávku, okolo MŠ až po č.170. Akce musí být
ukončena a vyfakturována do konce listopadu letošního roku; je hotová projektová dokumentace na opravu páteřní trasy a zaměřeny sloupy veřejného osvětlení, v nejbližší
době proběhne výběrové řízení na zhotovitele; okapy a částečně i svody ve dvoře školy,
na budově obecního úřadu a zbrojnice chtějí
rovněž výměnu; na Rajčudě jsme po zimě
odstranili uschlé stromy, musíme je doplnit
dřevinami, které jsou vhodné do vlhčí půdy;
29. 6. pořádá farnost autobusový zájezd po
trase Slavkov – Vranov a Rajhrad u Brna;
rovněž v sobotu 29. 6. proběhne na Rajčudě
dětské kovbojské odpoledne, večer je Country zábava se skupinou Šediváci, honební
společenstvo chystá myslivecké speciality,
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tombola, bufet je v režii Veteránklubu, stylové oblečení vítáno; hodový víkend vychází
na 27.-28. července, v sobotu od rána organizují na Rajčudě rybáři dětské rybářské
závody, odpoledne pořádá místní Sportovní

klub turnaj v plážovém volejbalu, v neděli je
na programu tradiční hasičský hodový výlet
v zahradě KD s výstavou Veteránklubu a večerní zábavou; v září je plánováno v kostele
krojované ,,Poděkování za úrodu“.

Budování chodníku v akci Z v r. 1971 na Jánské
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Obecní úřad informuje

Usnesení z 12. zasedání ZO konaného dne 12. 12. 2012

1)-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obecních pozemků p. č. 979/4, p. č. 1084/52
RO od posledního zasedání ZO.
a p. č. 979/3 v k. ú. Břest za cenu Kč 50,- za
2)-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti m².
kontrolního výboru
9)-ZO schvaluje prodej obecního po3)-ZO schvaluje návrh 4. úpravy rozpoč- zemku – nově vzniklé p. č. 496/37 – orná
tu obce na rok 2012, která je nedílnou sou- půda o výměře 94 m² v obci a k. ú. Břest,
částí tohoto usnesení.
který byl oddělen geometrickým plánem
4)-ZO schvaluje závazné ukazatele roz- č. 465-37/2011 ze dne 10. 5. 2011, vyhopočtu obce Břest na rok 2013 dle materiálu toveným firmou Geprois s.r.o. se sídlem
„Návrh rozpočtu“.
v Přerově, Trávník 1117/30 z pozemku p. č.
ZO schvaluje dle svých kompetencí vy- 496/32 – orná půda o výměře 317 m², a to
hrazených zákonem o obcích poskytnutí panu Tomáši Moudrému a paní Janě Saboneinvestičních příspěvků zřízeným pří- vé, oba bytem Břest 231 za cenu 50,- Kč/m².
spěvkovým organizacím dle návrhu rozVeškeré náklady s převodem majetku
počtu na rok 2013 v té výši, jaké jsou
uvedené v materiálu „Návrh rozpočtu“.
5)-ZO schvaluje na základě GP
č. 485-113/2012 prodej p. č. 981/4
o celkové výměře 29 m², ostatní plocha, jiná plocha Janě Kondiczové,
bytem Příčná 1131, Orlová, Poruba
a Jaroslavu Kondizcovi, bytem Břest
281 za cenu Kč 50,- /m².
Veškeré náklady s převodem majetku a vkladem do katastru nemovitostí ponese nabyvatel. ZO pověřuje starostu obce sepsáním kupní
smlouvy.
6)-ZO schvaluje v souladu s ust. Tři králové
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích prodej nově vzniklého po- a vkladem do katastru nemovitostí ponese
zemku p. č. 169/4 orná půda o výměře 784 nabyvatel.
m², vzniklého na základě geometrického
ZO pověřuje starostu sepsáním kupní
plánu č. 479-15/2011 ze dne 29. 12. 2011 smlouvy.
z původního pozemku p. č. 169/1 orná
10)-ZO schvaluje nákup pozemku – nově
půda o výměře 6004 m², který je zapsaný vzniklé p. č. 1319 – ostatní plocha, jiná plona LV č. 10001 pro obec a k. ú. Břest do cha o výměře 6 m² v obci a k. ú. Břest, který
vlastnictví Tomáši Drahotušskému, nar. byl oddělen geometrickým plánem č. 46528. 8. 1984, bytem Moravská 618, 768 11 37/2011 ze dne 10. 5. 2011, vyhotoveným
Chropyně a Monice Novákové, nar. 27. 7. firmou Geprois s.r.o. se sídlem v Přerově,
1986, bytem Čsl. Legií 1001, 752 01 Kojetín Trávník 1117/30 z pozemku st. p. č. 320 –
za kupní cenu ve výši 425,- Kč za 1 m², tj. zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186
za celkovou kupní cenu 333.200,- Kč a dále m², a to od pana Tomáše Moudrého a paní
za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Jany Sabové, oba bytem Břest 231 za cenu
ZO Břest ukládá Jaromíru Navrátilovi, 50,- Kč/m².
starostovi obce zabezpečit ve spolupráci
Veškeré náklady s převodem majetku
s JUDr. Stanislavem Kaliňákem, advoká- a vkladem do katastru nemovitostí ponese
tem v Kroměříži zpracování kupní smlou- Obec Břest.
vy a všech dalších dokumentů nutných pro
ZO pověřuje starostu obce sepsáním
realizaci převodu vlastnického práva, a to kupní smlouvy.
v termínu do 30 dnů od schválení zastupi11)-ZO bere na vědomí, že na pozemku
telstvem.
– nově vzniklé p. č. 1319 – ostatní plocha,
7)-ZO schvaluje záměr prodeje obecního jiná plocha o výměře 6 m² vázne zástavní
pozemku p. č. 169/7 v k. ú. Břest o výměře právo ve prospěch Hypoteční banky, a.s..
801 m² za cenu Kč 425,- za m², který vznikl Pan Tomáš Moudrý a paní Jana Sabová se
na základě GP 479-15/2011 ze dne 29. 12. v kupní smlouvě zavážou, že po převodu
2011
vlastnického práva na obec Břest dořeší
8)-ZO schvaluje záměr prodeje částí u Hypoteční banky, a.s. výmaz tohoto zá-

stavního práva do konce roku 2013 pod
smluvní pokutou Kč 50.000-.
12)-ZO schvaluje záměr pronájmu obecních parcel p. č. 152/2, 153/4, 153/13 o celkové výměře 603 m² v k. ú. Břest za cenu
Kč 100,13)-ZO schvaluje Dohodu o podmínkách plnění povinné školní docházky s obcemi Skaštice, Žalkovice a Kyselovice na
dobu od září do konce roku 2012 za celkovou částku Kč 1.650,- Kč za žáka.
14)-ZO schvaluje žádost ředitele ZŠ
o prodloužení výjimky z počtu žáků na
školní rok 2012/2013 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 při l. úpravě
rozpočtu obce do 31. 3. 2013.
15)-ZO schvaluje vystoupení obce
Břest z územní působnosti MAS –
Partnerství Moštěnka a vystupuje
i jako člen z občanského sdružení
Partnerství Moštěnka ke dni 12. 12.
2012
16)-ZO Břest schvaluje v souladu
s ust. §84 odst. 2, písm. e) zákona č.
12/2000 Sb. o obcích ve znění později vydaných předpisů, vstup Obce
Břest do MAS Jižní Haná o.p.s., se
sídlem Nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ:
29372232.
ZO bylo seznámeno se zakládací smlouvou o založení MAS Jižní Haná, o.p.s. ze
dne 3. září 2012 a pověřuje starostu obce
Jaromíra Navrátila zastupováním obce
Břest v této společnosti a jejich orgánech.
ZO schvaluje v souladu s ustanovením §
35 odst. 1 a § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění později vydaných
předpisů, souhlas se zahrnutím správního
území obce Břest do územní působnosti
Místní akční skupiny Jižní Haná a s přípravou Integrované strategie území (ISÚ) na
svém území.
17)-ZO schvaluje záměr prodeje plynárenského zařízení včetně všech součástí
a příslušenství v ulici Nádražní firmě JMP
Net s.r.o. za cenu Kč 240.500,-.
18)-ZO neschvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 9. 3.
2011 mezi obcí Břest a Zámoraví, a.s. Nájemní smlouva se sjednává v celkové výši
Kč 51.459,- za rok. Ostatní ustanovení
smlouvy zůstávají nezměněna.
19)-ZO schvaluje z rozpočtu obce na rok
2013 uvolnit částku Kč 500.000,- na zhotovení nového ÚP obce.
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Usnesení z 13. zasedání ZO konaného dne 28. 1. 2013

1)-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO od posledního zasedání ZO.
2)-ZO schvaluje návrh 5. úpravy rozpočtu obce na rok 2012, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
3)-ZO schvaluje návrh 1. úpravy rozpočtu obce na rok 2013, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
4)-ZO schvaluje uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce na rok 2013
ve výši Kč 2.100.000,- na rekonstrukci
chodníků v obci Břest.
5)-ZO bere na vědomí čerpání rozpočtu obce za rok 2012
6)-ZO schvaluje výsledky hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2012, jejichž je zřizovatelem a schvaluje přerozdělení výsledku hospodaření takto:
MŠ – částku Kč 46.000,- převést do
fondu odměn a částku Kč 11.819,97 převést do rezervního fondu
ZŠS - částku Kč 24.000,- převést do
fondu odměn a částku Kč 7 199,40 převést do rezervního fondu
ZŠ – částku Kč 50.000,- převést do fondu odměn částku Kč 31 455,68 převést do
rezervního fondu a částku Kč 187.664,odvést do rozpočtu zřizovatele (nevyčerpané mzdy a zákonné odvody – výjimka).
7)-ZO schvaluje prodloužení termínu
nutného pro podpisy kupních smluv (prodej parcel Nádražní) z 30 na 90 dní
od schválení ZO a úhradu kupní ceny

a složení kauce do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy.
8)-ZO schvaluje znění kupní smlouvy
ohledně prodeje plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství
v ulici Nádražní firmě JMP Net s.r.o. za
cenu Kč 240.500,- a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
9)-ZO schvaluje uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce na rok 2013
ve výši Kč 250.000,- na vytvoření pracovního místa správce budov a údržba obce.
10)-ZO schvaluje v souladu s ust. § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
prodej nově vzniklého pozemku p. č.
169/7 orná půda o výměře 801 m², vzniklého na základě geometrického plánu č.
479-15/2011 ze dne 29. 12. 2011 z původního pozemku p. č. 169/1 orná půda
o výměře 6004 m², který je zapsaný na LV
č. 10001 pro obec a k. ú. Břest do vlastnictví p. Vrtělkovi Vítovi, narozenému
21. 10. 1982 bytem 768 23 Břest čp. 193
a Vrtělkové Lence, narozené 14. 9. 1983,
bytem Na Honech II 4918, 760 05 Zlín
za kupní cenu ve výši 425,- Kč za 1 m²,
tj. za celkovou kupní cenu 340.425,- Kč
a dále za podmínek sjednaných v kupní
smlouvě.
ZO Břest ukládá Jaromíru Navrátilovi,
starostovi obce zabezpečit ve spolupráci
s JUDr. Stanislavem Kaliňákem, advokátem v Kroměříži, zpracování kupní

smlouvy a všech dalších dokumentů nutných pro realizaci převodu vlastnického
práva, a to v termínu do 90 dnů od schválení zastupitelstvem.
11)-ZO schvaluje pronájem obecních
parcel p. č. 152/2, 153/4, 153/13 o celkové výměře 603 m² v k. ú. Břest za cenu
Kč 100,- ročně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou l rok jedinému zájemci p.
Pospíšilu Zdeňkovi, Břest čp. 94 a Radu
obce pověřuje sepsáním nájemní smlouvy.
12)-ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 9. 3.
2011 mezi obcí Břest a Zámoraví, a.s. Nájemní smlouva se sjednává v celkové výši
Kč 51.459,- za rok. Ostatní ustanovení
smlouvy zůstávají nezměněna.
13)-ZO revokuje bod č. 11 Usnesení
z 12. zasedání ZO ze dne 12. 12. 2012.
14)-ZO bere na vědomí, že na pozemku
– nově vzniklé p. č. 1319 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 6 m² vázne zástavní
právo ve prospěch Hypoteční banky, a.s..
Pan Tomáš Moudrý a paní Jana Sabová se
v kupní smlouvě zavážou, že po převodu
vlastnického práva na obec Břest dořeší
u Hypoteční banky, a.s. výmaz tohoto zástavního práva do 30. 9. 2014 pod smluvní pokutou Kč 10.000-.
15)-ZO bere na vědomí odstoupení od
záměru koupě p. 169/4 zájemci Nováková Monika a Drahotušský Tomáš.

Usnesení ze 14. zasedání ZO konaného dne 8. 4. 2013
1)-ZO bere na vědomí zprávu o činnosti RO od posledního zasedání ZO.
2)-ZO schvaluje v souladu s ust. § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
prodej nově vzniklého pozemku p. č.
169/5 orná půda o výměře 783 m², vzniklého na základě geometrického plánu č.
479-15/2011 ze dne 29. 12. 2011 z původního pozemku p. č. 169/1 orná půda o výměře 6004 m², který je zapsaný na LV č.
10001 pro obec a k. ú. Břest do vlastnictví
p. ing. Ladislavu Brázdilovi, narozenému
5. 2. 1972 bytem Nivy II/740, 763 62 Tlumačov za kupní cenu ve výši 425,- Kč za
1 m², tj. za celkovou kupní cenu 332.775,Kč a dále za podmínek sjednaných v kupní smlouvě.
ZO Břest ukládá Jaromíru Navrátilovi,
starostovi obce zabezpečit ve spolupráci
s JUDr. Stanislavem Kaliňákem, advokátem v Kroměříži zpracování kupní smlouvy a všech dalších dokumentů nutných
pro realizaci převodu vlastnického práva,
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a to v termínu do 90 dnů od schválení zastupitelstvem.
3)-ZO schvaluje pronájem části obecní
parcely p. č. 388/2 o celkové výměře 178
m² v k. ú. Břest za cenu Kč 100,- ročně na
dobu určitou do 31. 12. 2013 s možností
prodloužení na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou l rok jedinému zájemci p.
Krajčovi Josefovi, Břest č. p. 42 a pověřuje
starostu sepsáním nájemní smlouvy dle
schváleného vzoru.

Území MAS Jižní Haná tvoří správní
území 9 obcí. Obce Tlumačov, Kvasice, Skaštice, Břest, Sulimov, Karolín
a Bělov mají jednu část obce, město
Chropyně dvě (Chropyně a Plešovec)
a v rámci města Hulína jsou tři části
(Hulín, Záhlinice a Chrášťany)

4)-ZO schvaluje Obecní vyhlášku
č.1/2013 O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5)-ZO schvaluje Obecní vyhlášku č.
2/2013, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství
v obci.
6)-ZO schvaluje nařízení obce č. 1, kterým se vydává Tržní řád obce.
7)-ZO po projednání schvaluje zadání
územního plánu Břest dle přílohy č. 1.
ZO bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných
při projednání návrhu zadání územního
plánu Břest dle přílohy č. 2
8)-ZO schvaluje koncept zápisu za rok
2012 do kroniky obce.
9)-ZO schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na činnost SK Břest na rok 2013
ve výši Kč 100.000,-.

Ze života obce

zpravodaj obce Břest

Obecní ples
V pátek 18. ledna 2013 přichystal
Obecní úřad spolu se zastupiteli a sponzory II. obecní ples v místním kulturním
domě. Stejně jako v minulém roce byl
o vstupenky na ples velký zájem. O vol-

né lístky se soutěžilo během prosincového bowlingového turnaje smíšených
dvojic ve sportovní hale. První místo
obsadili a 3 vstupenky vyhráli manželé
Petr a Dana Glozygovi, stříbrnou příčku

Který los asi vyhraje

a 2 volné lístky obdrželi Michal a Vlaďka Zavadilovi a 1 vstupenku za třetí místo získala dvojice Jindřich Dlabaja a S.
Potůčková. Po celý večer k tanci a poslechu hrála dechová hudba Hanačka,
která jako vždy byla skvělá. Pro příznivce jiného žánru pak hrála skupina Rock
Show, rovněž s velkým ohlasem.
Ples byl ve 20:00 hodin slavnostně
zahájen starostou obce, který přivítal všechny přítomné. Sál už poté patřil ukázkám tanečního umění skupiny
TK Gradace. Jiří Vala a Aneta Krejčí,
mistři republiky ve standartních a latinskoamerických tancích, ukázali přítomným, jak se na parketu pohybovat.
V průběhu večera předvedla dvě vystoupení dámská taneční skupina Swing
Ladies, která svými variacemi na ABBU,
charlestonem a kankánem roztleskala
sál. Bohaté občerstvení s možností teplé
večeře uspokojilo i náročné účastníky.
Po půlnoci byla vylosována hlavní tombola, která byla opravdu bohatá
díky sponzorům nejen z obce. Tímto
všem hlavním sponzorům i dalším příznivcům, kteří svými dary do tomboly
přispěli, ještě jednou děkujeme a doufáme, že nám zůstanou nakloněni i v dalších letech.
III. Obecní ples chystáme na 17. ledna
2014.

SZUŠ D-Music
Ve druhém pololetí letošního školního roku nás opět čekala spousta práce.
Pěvecké sbory se připravovaly na soutěž, dechový orchestr cvičil na výchovné koncerty a také jsme opět chystali
koncert ke Dni matek.
Soutěžní Krajská přehlídka pěveckých
sborů se letos konala 16. dubna ve Zlíně-Malenovicích. Tentokrát se soutěže
zúčastnily oba naše sbory – v mladší kategorii Myšky a ve starší kategorii Myši
a myšáci. V obou kategoriích byla konkurence velmi silná, a to nejen pěvecky,
ale i počtem zpěváků (každý sbor měl
minimálně 40 členů). Přesto se Myškám
v počtu 14 zpěváků podařilo tyto obry
porazit a umístit se ve Zlatém pásmu.
Starší Myši a myšáci se také nenechali
zastrašit a nakonec se umístili ve Stříbrném pásmu. Pro všechny to byl krásný
zážitek a příjemně strávený den.
Dechový orchestr Two, Thre, Four
pod vedením Iva Novotného si letos

připravil výchovné koncerty v duchu
známých televizních pohádek. Hlavním
průvodcem celého koncertu byl muzikant Honza, který vyrazil do světa, aby
našel muzikanty, se kterými by založil
kapelu. Během cesty potkal spoustu
hráčů na různé hudební nástroje, kteří dětem vždy zahráli známou melodii
z pohádky nebo večerníčku. Vše bylo
doplněno filmovou projekcí.
V měsíci květnu, ve kterém mají
všechny naše maminky svátek, jsme
opět uspořádali koncert, který jsme jim
věnovali jako dárek. Koncert se již tradičně uskutečnil v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Také v letošním školním roce zde vystoupili naši absolventi,
kteří svým hudebním výkonem ukončili první cyklus studia na Základní umělecké škole.
Martin Glozyga na trubku a Jan Látal
na tenor.
Kolektiv učitelů SZUŠ D-MUSIC

Absolventi hudebního oboru
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I přes nepřízeň počasí přiletěly
Letošní slet čarodějnic se nesl ve víru
mnoha změn. Samotné organizace se
chopili mladí členové ČČK a povedlo
se jim to excelentně. Jako každoročně se
každý zajímal již týden předem o předpověď počasí a všichni se stále shodovali, že to není nejlepší, ale vydrží to. Ten,
kdo poctivě přišel na 19 hodin nelitoval.
Jednalo se hlavně o nejmenší čarodějničky, které se s odhodláním pustily do
tanečního reje a řádně si užily prázdný
parket. A že nás bylo!!! Kdo přišel později, tak se musel spokojit s faktem, že
čarodějnice má příroda ráda a upálení prostě nedopustí - začalo pršet. Kdo
si myslí, že to byl konec, je na omylu.
S deštivými přestávkami se tančilo a pilo
až do 2 hodiny raní. Sice již ne v takové
hojné účasti, ale přece.
Při úklidu prostranství pro konání čarodějnic jsme nezapomněly ani na společenskou místnost na Domově, kterou

Právě přistály
ČČK využívá ke svým akcím a v předvečer čarodějnic jsme zde umyly okna
a vypraly záclony.

Všem spolkům a Obecnímu úřadu
moc děkujeme za podporu a pomoc
a těšíme se na příští slet.

Sportu zdar (a fotbalu zvlášť)
Jarní část soutěží již začala a proto Vás
ve zkratce seznámím s průběhem zimní
přípravy.
I když počasí příliš začátku jarní sezóny
nepřálo, v dnešní době již fotbalové soutěže běží plným tempem. Vinou počasí
a velkým počtem mužstev (16 týmů) je
rozpis zápasů mužů (os) značně zhuštěný.
V květnu se bude hrálo i ve svátky 1. a 8.,
rozpis zápasů je k nahlédnutí na internetových stránkách www.sk-brest.cz nebo
na stránkách obce. Náročný program
soutěží prověří připravenost všech týmů.
Družstvo mužů využívalo k zimní přípravě pod vedením p. Z. Stančíka obec-

„Popelova“ jedenáctka
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ní sportovní halu a umělku na Rajčudě.
V kádru je 20 hráčů, jako posilu na post
brankáře jsme získali Jakuba Fišera a na
hostování Martina Stejskala do útoku.
Družstvo dorostů rovněž využívalo
halu a umělku, vyvrcholením zimní přípravy bylo soustředění na Rusavě, kde
pod přísným dohledem trenéra p. L.
Popely zvyšovali svou fyzickou připravenost. Po náročných trénincích bylo
o účastníky soustředění dokonale postaráno. Bohatou a výbornou stravu připravovala paní Janovská a o rehabilitaci se
staral p. Janovský. Prostředí chaty SPORT
na Rusavě bylo jednoduše perfektní.

V kádru družstva dorostu máme 16 hráčů.
Družstvo žáků pod vedením trenéra
p. J. Hermana využívalo především halu,
ale z důvodu velké nemocnosti tréninky
často trpěly malou účastí. Snad teplejší
počasí přiláká větší počet mládeže na tréninky. Kádr žáků má 12 hráčů.
Co se týká členské základny SK Břest,
o.s. ta se po zavedení členských poplatků
snížila ze 194 na nynějších 89 členů.
Valná hromada schválila změnu termínu úhrady členských příspěvků do 30.6.
ve výši 50,- Kč. Výběrním místem je opět
bufet na hřišti při domácích zápasech.
Agendu příspěvků vede paní M. Smýkalová.
Dlouhá zima nám opět připomněla
neutěšený stav energetické náročnosti
kulturního domu. Z tohoto důvodu jsme
začali jednání s obcí o možnosti využití
státní dotace na zateplování budov. Jednání jsou v počáteční fázi a kladný výsledek je hodně vzdálen.
Jisté je jen to, že bez státní dotace je
oprava takovéto stavby z prostředků SK
nereálná a využitelnost budovy časově
omezená.
Závěrem děkuji obci za bezplatné poskytnutí sportovišť pro zimní přípravu
a všechny Vás zvu na jarní utkání všech
našich družstev .
S pozdravem „Sportu zdar“
Buček Jaroslav, předseda SK

Ze života spolků

zpravodaj obce Břest

I v roce 2013 jsme pravidelné tréninky stanovili na pátek. V pátek od 17.00
do 18.30 hodin se tedy schází stále více
dětí na hasičské zbrojnici, aby se něco
přiučili z hasičského umění. V lednu se
nejvíce připravujeme na branný závod
v Trávníku. Učíme se uzlovat a poznávat
uzly, první pomoc, topografii, požární
značky, střílíme ze vzduchovky a házíme
granátem na cíl. Pro starší „ostřílené“
hasiče je to jen opakování, ale nováčci
Natálka a Nela Pospíšilovy, Jana a Anna
Antošovy, Kristýna a Klárka Zavadilovy, Eliška Piatnicová, Eliška Houšková,
Černochová Kristýna, Natálka Lukášková, Adam Buček, Richard Bazika, Láďa
Výšek se mají ještě dlouho co učit.
Ovšem první akcí, které se malí hasiči
zúčastnili, bylo 9. února tradiční „Vodění medvědů“. A za co jiného by hasiči
měli jít než za hasiče. Deset malých –
velkých hasičů a nejhezčí ten nejmenší
- Adam Buček. Další velká partie šla za
krásné myslivce, za řezníky, za doktorky. Prostě mladí nás pomalu střídají.
A vydrželi až do konce dědiny!!
Na branné závody do Trávníku nás
jede pět družstev po třech závodnících.
A jelo by nás i více, nebýt nemocí. Nejlépe se umístilo družstvo mladších Jiří
Pacholík, Petr Symerský a Lukáš Máša
- na třetím místě. Oslavu zaplatil Jirka, který zaspal a museli jsme ho budit.
Další naše družstva byla na 5., 9., 10.
a 20. místě. Naší nejslabší disciplínou
byl hod granátem, který se do příštích
závodů musí rozhodně zlepšit.
Dorostenky sice s námi pravidelně netrénují, ale na branném závodě
v Napajedlech to nebylo vůbec znát.
Ve vědomostních otázkách jsme chybu
neměli žádnou, jen přeskok přes potok
nás zradil, ale stejně jsme dovezli krás-

Co jste hasiči...?

ný pohár za třetí místo. Díky holkám
Aleně Mášové, Michaele Šálková a Lucii
Jiříčkové.
Na závody do Kyselovic od nás přijelo 19 malých hasičů. Jeli jsme tradičně
na kolech, jen nejmenší se svezli autem.
Ten protivítr, který foukal, by neušlapali. Sjela se zde letos velká konkurence 42
družstev. Pohár jsme z loňska neobhájili, druhé místo je však výborné. V mladší kategorii máme místo páté – také velmi dobré.
Vrcholem hasičských závodů je pro
nás naše domácí soutěž 60 metrů překážek, kdy se před domácím obecenstvem představí všichni malí hasiči.
Letos se nám sjela největší konkurence v devítileté historii těchto závodů.

Celkem 68 závodníků se postavilo na
start. Všechna vítězství si podle předpokladů odvezli závodníci z Morkovic.
Naší omluvou nemůže být ani to, že pro
nepříznivé počasí jsme mohli trénovat
na překážkách až druhou půlku dubna. Přesto v kategorii mladších chlapců
náš Peťa Symerský „urval“ druhé místo
a v starší kategorii, skoro bez tréninku,
skončil Jenda Látal třetí. V dívčí kategorii, ani naše nejlepší závodnice Veronika Škrabalová nestačila na závodnice
z Morkovic a skončila na šestém místě.
Vítězstvím nás, trenérů je, že se nám
nikdo nezranil a naše závodníky soutěž
bavila, opravdu chtěli trénovat.
Vedoucí mladých hasičů
Máša Pavel a Jiříček Bohumil.

Stupně vítězů v soutěži „O pohár starosty SDH Břest“

Farnost Svatého Jakuba
Ke konci roku se v našem kostele Svatého Jakuba konaly adventní a vánoční koncerty. Prvním byl Adventní koncert žáků
a učitelů SZUŠ D – Music Kroměříž v pondělí 17. prosince 2012. Druhou možností
užít si ještě sváteční atmosféry byl Tříkrálový koncert Smíšeného pěveckého sboru
Moravan v neděli 6. ledna 2013. Velice nás
těší, a jistě i účinkující, Vaše hojná účast na
těchto koncertech. V dubnu se pak ještě
konal Varhanní koncert.
Ovšem na jaře se všichni po zimě, která
byla letos obzvláště dlouhá, těší na tradiční

pouť do Křtin. Letošní pouť již byla 220.
v pořadí bez jediného přerušení. Přímo
z Břestu se ve čtvrtek 9. května vydalo pěšky do Křtin 15 účastníků. Druhý den se
k nim v Lulči připojili poutníci, kteří jeli
vlakem. Z Lulče pak putovalo 95 poutníků.
Adventem 2012 začal v naší zemi Rok
eucharistie. Vyhlásili jej biskupové a je
to poslední etapa příprav na letošní rok
(vlastně už jeho součást), kdy si připomínáme 1. 150 let od příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Vrcholem
roku budou v jednotlivých farnostech ado-

rační dny a také svátek Božího Těla. Tento
svátek jsme oslavili ve čtvrtek 30. května.
Počátkem června proběhlo První svaté
přijímání, pro 7 dětí z naší farnosti.
Na podzim nás ještě čeká pěší pouť na
Hostýn. Neváhejte a připojte se k nám.
Ovšem největší slavností na podzim bude
biřmování několika mladých lidí. Biřmování je iniciační svátost, kdy je pokřtěný
člověk uveden do křesťanské dospělosti.
Tuto svátost je možné přijmout, stejně jako
svátost křtu a kněžství, pouze jedenkrát za
život.
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Jaro ve školce
Po dlouhé zimě nastalo období příprav
na jaro. Všichni v MŠ se těšili na jarní sluníčko, štěbetání ptáčků, vůni jarních květů
,na mláďata, jarní hry.
Tradiční loučení se zimou a vítaní jara
proběhlo za zpěvu jarních písní a recitace
básní na první jarní den. Symbolicky jsme
spálili na Rajčudě Smrtku, aby zima předala
svou vládu a nevracela se.
Zima ale vládla dál a udeřila v plné síle.
Nám to nevadilo. My jsme si jaro udělali
alespoň v naší školce - vyzdobená okna, výkresy, výrobky dětí a rychlení rostlin navodilo dokonalou jarní náladu.
V březnu jsme také navštívili místní
knihovnu a divadelní představení v Kroměříži. Tak jsme si připomněli opomíjený
měsíc knihy.
Další významnou událostí byly Velikonoce - doba velikonočního tvoření a zdobení kraslic.V dubnu se nám vrátil náš Eman
a Matylda - to bylo radosti. Děti jim zazpívaly, a celý týden jsme si povídali o životě
čápů.

Závěr měsíce dubna byl věnován čarodějnicím. Všichni se na slet čarodějnic pečlivě
připravovali. 30. 4. se opravdu hned ráno
slétlo do naší MŠ přes 35 čarodějnic a ča-

rodějů. Předvedli svá košťata, čáry a máry,
lektvary, ale i své taneční kreace.
Na závěr se posilnili pečenými hady
a rozloučili se s tím, že se za rok opět sejdou.

Vynášení Moreny

Poznávací zájezd do Londýna
Dne 6. 5. 2013 žákyně 8. a 9. tříd ZŠ Břest
se zúčastnily pětidenního pobytu v Londýně
s doprovodem pedagogů Vlastimily Kohnové, Markéty Kozárkové a Ondřeje Žůrka.
Cestovali s cestovní kanceláří Veligrad Tour.
V pondělí v 11:00 jsme odlétali z brněnského letiště. Let trval přibližně dvě hodiny.
Když jsme doletěli na letiště Stansted, zjistili jsme, že je 12:00, jelikož je zde o hodinu
méně. Hned první den nás čekal pestrý program. Vydali jsme se autobusem do centra
Londýna, kde jsme si prohlédli královský
hrad a klenotnici, dostali jsme se taky na
most Tower Bridge a křižník Belfast na protilehlém břehu Temže. Po prohlídce jsme
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odjeli metrem do Barkingu, kde jsme byli
ubytováni v hotelech F1.
Druhého dne jsme navštívili London Eye
aneb prohlídka Londýna z ptačí perspektivy, i přes strach mnohých z nás jsme výšku
135 m zdolali úspěšně a těšil nás krásný
výhled na Big Ben a okolí. Navštívili jsme
toho opravdu hodně jako např: Westminster Abbey, Downing Street, sídlo premiéra,
střídání stráží u Buckinghamského paláce,
Trafalgarské náměstí, Národní galerie a nejrušnější ulici Piccadilly Circus.
Třetího dne jsme jeli 30km od Londýna.
Do Winsdoru, královského zámku. Cestou z Winsdoru jsme navštívili studentské

městečko Eaton. Dokonce, když jsme byli
ve Winsdoru, byla tam i královna a prý se
procházela po areálu, ale oblečená tak, aby ji
nikdo nepoznal.
Čtvrtý den v Londýně byl pro nás jeden
z nejlepších, a to hlavně proto, že jsme navštívili muzeum Madame Tussaud (voskové
figuríny), kde jsme se mohli vyfotit např.
se skupinou Beatles, zamilovanou dvojící
z filmu Titanic Kate Winslet a Leonardem
DiCapriem a dále jsme tady potkali Lady
Gagu, Christiana Ronalda a další světoznámé osobnosti. K Londýnu patří také nákupy.
A na ty jsme přece zapomenout nemohli. Své
peněženky jsme vyvětrali na Oxford Street,
nákupní ulice dlouhá 3 km. Když jsme nakoupili, co jsme potřebovali, přesunuli jsme
se do Britského muzea a dále přes Covent
Garden na metro a zpátky na ubytování.
Pátého dne,brzy ráno, jsme se autobusem
z Barkingu vypravili zpět na letiště do Stanstedu, odkud jsme odletěli do České republiky. V ČR na nás čekali rodiče a jeli jsme
domů.
Všem, co přemýšlí kam na dovolenou,
Londýn velmi doporučujeme. Zažili jsme
tady mnoho nezapomenutelných zážitků
a bylo to opravdu nepopsatelné. Děkujeme
našim učitelům, že nám takový výlet umožnili.
Kristýna Netopilová, Eliška Jahodová
a Veronika Škrabalová

Střípky z historie

zpravodaj obce Břest

Obchody v Břestě
Pro přehled uvádíme obchody a jejich umístění v rozmezí posledních 100 let:
č. p. 10 – firma PIKAZ, prodávala zde maso
Jednota, pak ji vystřídalo Zemědělské družstvo
do roku 1996, od října 1998 měl pronajatou
prodejnu pan Stanislav Dvorník z Kroměříže
č. p. 16 – obchod se smíšeným zbožím
Václava Kouřila, který vedle něj měl i hospodářství; před ním zde měl obchod jeho tchán
Tomáš Konečný a Kateřina Konečná. Doložený v roce 1924 i 1930; obchod skončil po roce
1948 v rámci socializace
č. p. 19 – Šopkova pekárna. v roce 1971 je
uváděn jako pekař Antonín Remeš a jeho paní,
o jejich výrobky byl mimořádný zájem. V roce
1990 koupil od rodiny Šopkovy jejich pekárnu,
vrácenou v restituci, Josef Ovčáček. Po smrti
pana Ovčáčka změnila pekárna majitele
č. p. 35 – (Vodicovo) smíšené zboží po roce
1945, obchod s galanterií a střižné zboží, kde
prodával pan Hradečný, poté sortiment s drogerií prodával pan Pevný a následně paní Šišková B
č. p. 47 - GARDENCENTRUM Navrátilovi
– prodejna zahradních potřeb, otevřena v roce
1994
č. p. 49 – ( vedle Hradilíků) – Smíšené zboží,
kde prodávala paní Nová
č. p. 50 - trafika Augustina Bubeníka, doložena v roce 1930
vedle č. p. 52 – postavena „budka“ Boženy
Matuškové, zmínka o ní v roce 1939, později
zde prodával maso i řezník Karel Jadrníček,
který jinak měl živnost na č. p. 10, doloženou
již v roce 1910
č. p. 60 – Ladislav Vahala řeznictví, v 90.

Dobové foto z r. 1925
letech měl pronajatou prodejnu pan Stanislav
Dvorník z Kroměříže
č. p. 62 – trafika a prodej lihovin Ludvíka
Zapletalíka, doložena v roce 1910, v 90. letech
otevřeno drobné zboží KOMPAKT Komínkovi; dnes Obecní knihovna
č. p. 63 – smíšené zboží „Pod Věží“ Jany Kosatíkové, vznikl v roce 1991 a uzavřeno 2012
č. p. 68 – smíšené zboží, Jan Langr
č. p. 75 – obchod se smíšeným zbožím Anděla Pospíšilová
č. p. 83 – obchod Olgy Páterové, za svobodna Bartákové. První zmínka v roce 1930
č. p. 90 – František Mikulík – řeznictví,
v roce 1937 si postavil samostatný dům, dnes
č. p. 281, kde měl i porážku
vedle č. p. 108 – obchod s cukrovinkami,

Demografické údaje o počtu obyvatel
v obci Břest
ROK

POČET
OBYVATEL

ROK

POČET
OBYVATEL

ROK

POČET
OBYVATEL

ROK

POČET
OBYVATEL

1971

933

1981

877

1991

910

2001

959

1972

914

1982

890

1992

909

2002

962

1973

912

1983

899

1993

933

2003

954

1974

907

1984

890

1994

936

2004

962

1975

889

1985

883

1995

948

2005

952

1976

879

1986

878

1996

939

2006

934

1977

871

1987

887

1997

950

2007

921

1978

871

1988

901

1998

973

2008

916

1979

869

1989

901

1999

974

2009

928

1980

876

1990

905

2000

979

2010

926

V roce 2011 bylo občanů 924. V roce 2012 nejméně od roku 1990, a to 904. Obyvatelé dle věkových kategorií k 31. 12. 2012: Dospělí: muži 378, ženy 385. Děti 15 – 18
let: chlapci 55, dívky 63, Děti 6 – 7 let: 10, Děti do 3 let: 39

jako obchodnice uváděna Rozálie Rozsypalová od roku 1924, jezdila s vozíkem na „vejlety“, tedy společenské slavnosti v obci, které
spolky pořádaly i na soukromých zahradách,
například u Klesnilů č. p. 23, Červinků č. p.
66 a Procházků č. p. 52. Na vozíku měla stoleček a krabice s cukrovím. V neděli mívala svůj
„krámek“ postavený před domem.
č. p. 113 – Drobné zboží Darebníček, obchod vznikl v roce 1998
č. p. 131 - Trafika Antonína Kužely, jako součást hostince v roce 1924, samoobsluha vznikla
v roce 1959 na bývalé Kuželově hospodě
č. p. 142 – obchod Vincence Šopka, v roce
1901 měl ve dvoře i tvarůžkárnu. Po roce 1948
nahradila původní obchod „Budoucnost“ a po
jejím zrušení zde byla krátce sběrna mléka
č. p. 158 – obchod Františka Spěváka a Marie Spěvákové jako krupařství a prodej nápojů,
Fr. Spěvák zde poskytoval občanům i první
pomoc
č. p. 185 – obchod „Na Jánské“ Ludmily Zavadilové, vznikl v roce 1991 a uzavřen 2012
č. p. 189 – malý krámek Antonína Skříčka,
prodávala zde manželka majitele jen cukr, kávu
a drobnosti
č. p. 244 – koloniál „U Vodárny“ Heleny
Hladilové, vznikl v roce 1990 a uzavřený v roce
2001
č. p. 274 - Nákupní středisko otevírala Jednota 7. května 1973, v roce 2001 byl objekt pronajímán p. Ištvánkovi jako vzorkovou prodejnu zásilkového obchodu firmy Profi – nářadí,
dále pronajato jiným firmám a následně nevyužíváno. V červenci 2012 Jednota opravena
a znovu otevřena jako Jednota COOP
Podklady k článku, byly čerpány od pamětníků a historických zdrojů. Za případné nepřesnosti se omlouváme.
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Střípky z historie

zpravodaj obce Břest

Zemědělství v obci

Naše obec se nachází v nejúrodnější
části Moravy na území zvané Haná podle
říčky stejného jména vlévající se za Bezměrovem do Moravy. Její obyvatele, Hanáky, tyto příhodné podmínky odedávna
předurčovaly k pěstování zemědělských
plodin a chovu dobytka. Dávná slovanská
osada, byla převážně zemědělská a řemeslníci, kteří tu měli své živnosti, kováři,
koláři, sedláři, stolaři se živili hlavně výrobou a opravami zemědělského nářadí
a příslušenství. Historické prameny uvádí, že Břest patřil k bohatším obcím, jejíž
obyvatelé si uvědomovali svou sounáležitost k půdě a velké setkání zámoravských
Hanáků v roce 1848 právě v Břestě o tom
vypovídá. V obci byly mlýny, lisovna oleje
ze semene konopí, pivovar, jatka a prodejny zemědělských výrobků. Na konci 19.
století nakupoval Vincenc Šopek mléko od
místních rolníků a vyráběl z něho tvarůžky, které ve svém obchodě na č.35 prodával. Od roku 1906 dodávali mléko rolníci
ze širokého okolí do nové akciové mlékárny v Kyselovicích. Koncesi na svážení mléka z Břestu dostal pan Antonín Zapletalík
z č. p. 73. V obci se konaly v letech 1924
a 1928 hojně navštívené výstavy dobytka a zemědělských strojů. Taková výstava
byla vždy velkou společenskou událostí.
Jak zaznamenal v zápise z roku 1928 kronikář obce: „ dne 1. května ve svátek práce
byla uspořádána Hospodářským spolkem

pro okres Kroměříž hospodářská výstava na
níž obecní zastupitelstvo přispělo obnosem
500 Kč. Vystaven byl hovězí a vepřový dobytek a hospodářské stroje. Také drobné zvířectvo bylo na výstavě zastoupeno, zejména
drůbež a holubi. Více než 2500 osob přišlo
z blízkého i vzdáleného okolí, aby se pobavilo pohledem na ladně uspořádanou výstavu
na návsi, jež k tomu účelu byla upravena.
Domy byly nově zalíčeny a hrušně a jabloně, jimiž je náves vysázena, byly v nejkrásnějším květu, čímž dodávaly výstavě většího
lesku. Vystavený dobytek byl dle úsudku jen
dobrý až velmi dobrý a uspořádání výstavy
bylo velmi vkusné. 24 členný hudební orchestr bavil promenující obecenstvo vybranými hudebními skladbami. Mezi četnými
hosty byli četní poslanci, přísedící zemského výboru, rektor Vysoké školy zemědělské
v Brně dr. Taufer, okresní hejtman, přednostové různých úřadů a mnoho jiných milých
hostů. Po udělení odměn byla v kreslírně
měšťanské školy pořádána pro hosty hostina. Při této příležitosti nutno zdůrazniti, že
obec Břest mimo ,,Kontrolní spolek hovězího dobytka“ zřídila v tomto roce též ,,Úředně uznané plemenné stádo prasat pro Břest
a okolí“. Za tímto účelem byl také zakoupen ušlechtilý kanec ,,Filo“ z Branišovic a 1
z Částkovců na Slovensku.“
Výstavy střídavě probíhaly i v okolních
obcích, hospodáři na nich vystavovali
své nejlepší kusy, předávali si zkušenosti,

Výstava dobytka a zemědělských strojů v roce 1928
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objednávali stroje a potřeby pro svou činnost. Soupis v roce 1930 udává v obci tyto
stavy dobytka: hovězí - 798 kusů z toho 5
plemenných býků; vepřový - 809 ks z toho
3 plemenní kanci; koně - 106 ks; slepice
- 6155 ks; husy - 497 ks; kachny - 444 ks;
krůt 63 a perliček 28 kusů. Známým odborníkem na chov vepřového dobytka se
v širokém okolí stal Miloš Šopek, který ve
30. a 40. letech minulého století vybudoval
na č. 89 moderní odchovnu prasat s výběhy a porodnicí. Své odborné znalosti získal
na dlouhodobé praxi v Německu a v roce
1933 byl vyslán do Anglie jako člen nákupní komise pro vhodný chovný materiál velkého bílého plemene anglického.
Jeho velkochov prasat se stal vzorem pro
četné chovatele z Moravy i Čech. Zmodernizoval mlýn, vybudoval u něj rybník,
zařídil ve svém hospodářství vzorný chov
drůbeže, úspěšně včelařil. Byl milovníkem
a chovatelem koní, členem a funkcionářem jezdeckých spolků, často navštěvoval
hřebčince v Tlumačově a Napajedlech. Za
zmínku stojí, že v posledních měsících II.
světové války skrýval ve svém mlýně několik plnokrevných klisen napajedelských
a zachránil je tak před odvlečením do Německa. Velký zemědělský odborník Miloš
Šopek zemřel v roce 1948 v mladém věku
38 let, přesto se význačným způsobem zapsal do historie moravského chovatelství.
Pokračování příště.

Blahopřejeme

zpravodaj obce Břest

Významná jubilea

Milada Činčalová

Zlatá svatba manželů Coufalových

Anna Halouzková

Marie Adamová *1913 2013

Diamantová svatba manželů Darebníčkových

Vítání občánků
Dne 8. 12. 2012 jsme pod vánočním
stromečkem přivítali nové občánky
Vojtěch Hora 
16. 12. 2011
Michaela Daďová
13. 3. 2012
Jáchym Dostál
24. 4. 2012
Martin Svozil
16. 7. 2012
Adam Válek
10. 8. 2012
Jakub Musil
27. 11. 2012
Přejeme všem narozeným dětem
zdraví a jejich rodičům ze svých ratolestí
jen samé radosti.

Žijí mezi námi
Náš spoluobčan ing. Jiří
Purš oslavil v březnu letošního roku v plné duševní
svěžesti 86 let života. Celý
život bylo jeho velkým
koníčkem plavání, věnuje
se mu dodnes. Od roku
1941 je registrován v plaveckých klubech, nejprve
jako člen Klubu vodních
sportů Brno, později Sokol Zbrojovka Brno a dnes
Plavecký veteránský klub
Brno. Už v roce 1944 se

jako člen KVS Brno stal mistrem Protektorátu Čechy
a Morava ve vodním pólu
dorostu. Ve stejném roce
získal stříbrnou dorosteneckou medaili za II. místo na
plaveckém mistrovství Protektorátu v disciplíně 100m
znak. Po studiích dostal práci
ve Výzkumném ústavu obilnářském Kroměříži a osud
jej s rodinou zavál do Břestu,
kde si postavili dům. Dlouhá léta se věnuje trénování

mládeže a i ve zralém věku se zúčastňuje seniorských závodů v plavání. Na
mezinárodním mistrovství Rakouska
2009 získal ve své kategorii zlatou medaili za vítězství v disciplíně 50 m znak
a stříbro na 50 m kraul. Na tzv. Masters
2010 ve švédském Göteborgu, jehož se
zúčastnilo na 5500 závodníků všech věkových skupin, reprezentoval v kategorii 80-84 let Plavecký veteránský klub
Brno na polohové štafetě 4x50m mix.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, sportovních úspěchů a životního optimismu.
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Ekologické okénko
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Proč třídit odpad?
Tuto otázku si jistě položí řada z Vás. Odpověď na ni je velice jednoduchá protože je
to EKO. Třídění odpadu je totiž nejen ekologické, ale v mnoha směrech i ekonomické,
především pří výhledu do budoucna. Dříve
nebylo tolik nutné třídit odpad především
proto, že většinou se vše vyrábělo z přírodních surovin (dřevo, kůže, sláma). A pokud
takový výrobek dosloužil, tak se buď spálil
v kamnech (dřevo) nebo se hodil do hnoje,
kde jednoduše shnil. S nástupem moderních syntetický materiálů však nastal problém s jejich odolností proti rozkladu nebo
také z důvodu jejich toxicity. Už dnes není
možné jen tak něco spálit nebo volně vyhodit, aniž by se do okolí neuvolňovali nějaké
toxické látky.
Jednou z možností, jak takový odpad uložit je skládkování. Je to jednoduché, rychlé,
téměř bez práce, ale má to jeden háček, spíš
tedy hák. Dochází k hromadění obrovského
množství materiálu a záboru krajiny k jeho
uložení. Taková skládka se musí složitě zakládat a poté i dlouhodobě monitorovat, zda
nedochází k úniku škodlivých látek. Ovšem
na takové skládce končí značné množství
materiálu, které by šlo využít znovu při výrobě nebo alespoň jako energetickou surovinu (bioodpad na kompost a plyn, spalitelné
zbytky v teplárnách). Jelikož je tedy skládkování nejméně efektivní a silně zatěžuje
krajinu, plánuje se, že bude od roku 2025
zakázáno odpad takto ukládat. Již teď se
zvyšují značně poplatky za uložení směsného (netříděného) odpadu na skládku, což se
chtě nechtě musí promítnout i do poplatku
za svoz komunálního opadu.
A co je tedy ekonomické na třídění? Pokud roztřídíme odpad na jednotlivé složky,
snížíme celkové množství směsného odpadu a tím ušetříme naší peněženku od výdajů navíc. Za tříděný odpad se totiž naopak
peníze dostávají z programu EKO-KOM.
Čím více tedy vytřídíme, tím více dostaneme zaplaceno a o to méně pak platíme za
uložení směsného odpadu. Do budoucna se
také počítá s tím, že zbylý odpad po třídění,
který již nemá jiné využití, se bude energeticky využívat ve spalovnách na výrobu tepla a elektřiny. Takto to již funguje ve většině

států na západ od nás. Sládkovat se pak bude
pouze popel. Ten je považován za potenciální nerostnou surovinu,
Jak tedy třídit? Je to velice jednoduché.
Sklo – zelené kontejnery. Základem je
třídění pouze skla bez rozlišení barvy, ale
pokud se třídí na barevné a bílé, je platba
za tunu takto vytříděného skla o něco vyšší.
Pokud stojíme u takových kontejnerů, není
tak složité dotřídění, na každém je napsáno,
co do něj patří.
Plasty – žluté kontejnery. Všichni jistě
třídíme PET-lahve od různých nápojů, ale
pokud chceme ulehčit ještě více naší popelnici, tak můžeme třídit ještě další složky. Do
kontejnerů na plasty můžeme házet i kelímky od jogurtů, hořčice, různé plastové vaničky, menší množství polystyrenu (především
ten, co obaluje elektroniku; před vhozením
je dobré jej rozlámat na menší kousky).
Zkrátka do kontejneru na plasty patří většina plastů. Pouze obalové plasty (různé
sáčky) je lépe prozatím uložit do popelnice.
Samozřejmě vše je dobré řádně sešlápnout,
aby se kontejner co nejvíce naplnil, aby se
nemuselo zbytečně platit za vysypání poloprázdného.
Papír – v naší obci je sběr papíru organizován Základní školou. Ale jistě jste si všimli
i červených kontejnerů, které jsou určeny na
papír a nápojové kartony. Papír nejsou jen
noviny, ale v popelnici často zbytečně končí papírové obaly od čaje, oplatků, cukru,
mouky a mnoha jiných výrobků. Proč tedy
házet tyto obaly do popelnice, když skončí
na skládce bez užitku? Stejně tak i tzv. tetrapakové obaly, i ty můžete, po řádném
vyprázdnění a sešlápnutí vhazovat do těchto
kontejnerů. Tyto obaly se na speciální lince
rozvlákní a roztřídí na plastovou folii, papír
a hliníkovou folii.
Železo a jiné kovy – sběr starého železa je
v obci zajišťován hasiči. Železo ale nejsou jen
nějaké těžké kusy traverz. Železná je i plechovka od klobásek nebo rybiček, ale i víčko
ze zavařeniny. Ačkoli se to zdá samostatně
jako zanedbatelná váha, ve větším množství to jsou již tuny železa, které zbytečně
končí vyhozené na skládce místo toho, aby
bylo znovu použito. Některé plechovky, pře-

devším ty od piva, jsou vyrobeny z hliníku
(poznáme podle nápisu Al v trojúhelníku ze
tří šipek), můžeme vhodit k železu, pokud
není jiná možnost, jak je roztřídit. Při drcení
železného šrotu dojde k jejich separaci. Pokud tedy chceme něco udělat pro přírodu,
vychystejme si někde kartonovou krabici,
kde budeme dávat plechovky a jednou za
rok ji vyvezou hasiči při sběru železa.
Bioodpad – jedná se o dopad, který je
možno kompostovat – posečená tráva,
zbytky zeleniny a květin, skořápky od vajíček, čajové sáčky. Ke kompostování nejsou
vhodné zbytky jídla (tuk, maso) či jiné s tukem smíchané potraviny. I tyto se v kompostu rozloží, ale kompostování trvá déle
a kompost zbytečně láká nežádoucí hlodavce. Pokud tedy máte doma již vlastní kompost můžete v něm kompostovat všechny
zbytky ze zahrady- posečenou trávu, plevel
ze záhonů, shrabané listí (i ořechové, to se
pouze kompostuje o něco déle, ale v přírodě neexistuje přírodnina, která by se sama
postupně nerozložila; při jeho pálení se do
vzduchu uvolňují kvůli nedokonalému spalovaní zdraví škodlivé látky), podrcené větve
(větve napadené nějakou chorobou je vhodnější postupně spálit za příhodného počasí
na ohništi v zahradě nebo v zimě kamnech).
Pokud nemáte dostatek prostoru na kompost, je pro vás dobrou variantou kompostér
umístěný někde v rohu zahrady. V obou případech získáváte kvalitní hnojivo pro vaši
zahradu a vracíte do půdy část živin, které
by jinak skončily na skládce bez užitku.
Nejhorší variantou, kterou můžeme k likvidaci komunálního odpadu z domácnosti použít ,je jeho pálení v kamnech, na
otevřených ohništích nebo v různých bečkách na zahradách. Nejen, že se díky tomu
dostává do ovzduší velké množství silně rakovinotvorných látek, které pak dýchá celá
obec, ale škodlivé látky z popela se pak volně
vyplavují do půdy a dochází k zamoření zahrádky těmito látkami, které pak sami konzumuje v zelenině nebo ovoci. Nemusíme
pálit jen kelímky, ale škodlivé látky (např.
dioxiny) vznikají i při pálení vlhkého listí
a trávy z důvodu špatného spalování. Proto
je lepší takový odpad kompostovat.
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Za případné tiskové chyby se omlouváme
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