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Letošní absolventi deváté třídy

Jilm
Jilm, slovensky brest, je
teplomilný strom lužního
lesa. Je ceněn nejen pro
své léčebné účinky
a roste nám přímo pod
okny Obecního úřadu
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Slovo úvodem 

Vážení spoluobčané...
...dostává se vám do rukou první číslo
nového břestského zpravodaje. Redakční rada složená ze zastupitelů a občanů obce se vám bude snažit nabídnout
informace, které se v Břestě staly nebo
jsou v blízké budoucnosti v plánu.
Oslovili jsme představitele organizací a spolků, které u nás pracují,
aby nás seznámili se svými výsledky ,
úspěchy, aby se představili i těm, kteří nemají o jejich činnosti dost informací. Chceme vydávat náš zpravodaj
jako společenský časopis s fotografiemi
dvakrát ročně, vždy v létě a před Váno-

Složení zastupitelstva
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Komunální volby, které proběhly 15.16. 10. 2010 určily složení nového zastupitelstva obce. Ze 4 volebních uskupení
ucházejících se o vaše hlasy byli do zastupitelstva zvoleni tito spoluobčané:
Bazika Richard
Buček Jaroslav
Darebníčková Jaroslava
Dlabaja Václav
Chytilová Lenka
Janda Radek
Kolář Petr
Koudelníčková Anna
Látal Josef
Navrátil Jaromír
Nesvadba Rostislav
Škrabal Vít
Vymětal Jaroslav
Zavadil Antonín
Zavadil Karel
Rada obce zvolená na ustavujícím zastupitelstvu 15. 11. 2010 bude v následujících
čtyřech letech pracovat v tomto složení:
Starosta-Navrátil Jaromír
místostarosta - Koudelníčková Anna
Členové rady obce:
Buček Jaroslav
Zavadil Antonín
Zavadil Karel
Kontrolní komise
Škrabal Vít
Darebníčková Jaroslava
Kolář Petr
Finanční komise
Janda Radek
Chytilová Lenka
Bazika Richard
Novému zastupitelstvu přejeme pevné
nervy, vytrvalost a hodně elánu do náročné práce.

cemi. Inspirovali jsme se zpravodaji
z okolních obcí, vybírali, navrhovali,
až nakonec zvítězila varianta, kterou
právě držíte v ruce.
Materiály jsme předali do tiskárny
s více než měsíčním předstihem, aby
bylo možno provést grafické i tiskové
korektury. Spousta zde uváděných událostí už byla prezentována na internetových stránkách obce, ale zdaleka ne
všichni břestští občané mají k tomuto médiu přístup. Věříme, že si náš
zpravodaj rádi přečtou dříve narození
i mladší generace.
Jaromír Navrátil
starosta obce

Obecní úřad
informuje:
Změna úředních hodin
na Obecním úřadě
Od 1.6.2011 dochází ke změně úředních hodin na Obecním úřadě. Pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00; středa
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. Dodržujte
prosím při vyřizování svých záležitostí
úřední dny.

Rekonstrukce
Z důvodu rekonstrukce elektroinstalace a malování na obecním úřadě, jsou
od začátku měsíce června přestěhovány
kanceláře do prostor zasedací místnosti a omezen provoz OÚ. Žádáme všechny občany o pochopení a trpělivost při
vyřizování veškerých záležitostí.

Volný byt

OÚ oznamuje, že je na Domově volný byt k pronájmu. Žadatelem musí být
občan Břestu starší 60 let.

Plán práce na rok 2011
-největší stavební akcí plánovanou na
letošní rok je zahájení přípravných prací
na bytovou výstavbu v ulici Nádražní
-díky získané dotaci z POV ve výši
50% z celkových nákladů bude provedena výměna oken na severní straně
MŠ
-oprava vstupní brány na místním
hřbitově, která nás rovněž čeká, bude
zaplacena z příspěvku fotovoltaické
elektrárny „FVE 15“.

Obecní úřad informuje
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Bytová výstavba v obci – Nádražní
V souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem v naší obci, řešila
už minulá zastupitelstva obce problém
bytové výstavby. Podle územního plánu
byly vybírány lokality určené k zastavění, a když se obci podařilo koupit v ulici k nádraží od původních majitelů dvě
parcely 169/1 a 169/2 o celkové rozloze
12000 m2, rozhodlo zastupitelstvo o této
variantě.
Jako dodavatel projektové dokumentace
na výstavbu inženýrských sítí byla vybrána
firma INEXprojekt s.r.o. Kroměříž, která
předložila několik návrhů. Zastupitelstvo

se v květnu 2010 rozhodlo pro variantu
ulice se šesti stavebními parcelami po obou
stranách, každá o rozloze okolo 800 m2.
Z hlediska finančního krytí byla pro obec
zajímavá informace z Ministerstva pro
místní rozvoj, které vypsalo na každou
parcelu dotaci 50 000 Kč. O ni bylo možno
zažádat, po doložení všech předepsaných
dokumentů, do konce letošního února.
Kvůli splnění termínu bylo nutný souhlas
všech majitelů okolních parcel, dotčených
budoucí stavbou. Chci poděkovat všem
občanům-budoucím sousedům stavby,
kteří byli osloveni projektantem a pode-

psali předložené dokumenty. (Podepsalo
všech 40 oslovených.)
V době, kdy píšeme tyto řádky, již
víme, že naše žádost o dotaci, v celkové
výši 600 tis. Kč, byla úspěšná. Kolik bude
stát m2 parcely a kdo nám inženýrské
sítě vybuduje zatím není rozhodnuto.
Práce je teprve na začátku. Nezbývá než
si přát, aby se zájemci o bydlení v Břestě
co nejdříve dočkali a nově vybudovaná
ulice se v budoucnu stala spokojeným
domovem pro mladé rodiny našich spoluobčanů.
Jaromír Navrátil, starosta

Osvobození Břestu
2011

Situace plánované výstavby v obci-Nádražní.

Oprava silnice Kroměříž-Břest
Všichni víme, jak vypadá silnice přes
obec. Stovky kamionů, které projíždějí
Břestem se podepsaly na stavu vozovky,
hlučnosti a prašnosti. Otevření dálnice
Kroměříž- Otrokovice nám nepřineslo
snížení provozu v obci.
Řidiči jedoucí od Kroměříže směrem na
Přerov, nevyužívají dálnici až po sjezd na
I/55 mezi Břestem a Hulínem, ale sjíždějí na cestu III/4327 směrem na Skaštice
a Břest, jak bylo sděleno na kontrolním
dnu ŘSD, hlavně z důvodu provizorního
problematického sjezdu na tuto komunikaci. Dalším důvodem je fakt, že jedou
mimo mýtné brány.
Na dotaz, zda se počítá po dokončení dálnice směr Říkovice s omezením
průjezdu těžkých nákladních vozidel
přes Břest, odpověděli zástupci ŘSZK že

nikoli, bylo by omezeno rovněž zásobování, odvoz odpadků, provoz zemědělské
techniky apod. toto vyřeší až zpoplatnění
cest II. a III. třídy. V minulém roce byly
s finanční pomocí fotovoltaické elektrárny Heroeta vybudovány v obci měřiče
rychlosti, které jsou přínosem pro občany trpící nadměrným provozem a omezí
příliš rychlé řidiče především osobních
vozidel.
Nezbývá než věřit, že dokončením D1
až po Říkovice v červnu letošního roku,
se odkloní provoz převážné části kamionů tímto směrem. Oprava všechn cest
patřících ŘSD i ŘSZK je naplánována na
druhou polovinu roku 2011.
V této věci již bylo vydáno rozhodnutí
o zahájení opravy. Dešťové vpustě již byly
vyčištěny a opraveny v průběhu května.

V pátek 6.5.2011 jsme si připomněli
66. výročí osvobození obce a ukončení II.
světové války. Delegace válečných veteránů z Prahy uctila odpoledne památku 12
padlých příslušníků I. československého
armádního sboru na místním hřbitově.
Téměř 90-ti letí bývalí českoslovenští vojáci ze všech bojišť Evropy položili věnec ke
hrobu svých válečných druhů.

Podvečerního vzpomínkového průvodu se zúčastnili i dva z posledních žijících účastníků bojů o Břest plk. v.v. Jan
Ihnatík z Ostravy a por. v. v. Matej Červenák z obce Jakubova Vola na Východním Slovensku. Je škoda, že tak málo
břestských občanů si našlo čas vzpomenout na ty, kteří položili své životy za
naši svobodu.


Ze života spolků
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Sbor dobrovolných hasičů v roce 2011

Naše mládež nás již letos úspěšně
prezentovala na 3 soutěžích. V soutěži uzlování v Lubné jsme v soutěži
družstev skončili na 1. místě a v soutěži jednotlivců na 6. a 12. místě z 59
závodníků. V Zimním branném závodu v Trávníku jsme v soutěži družstev
v kategorii starší mládeže skončili na
1. a 9. místě z 26 družstev. V kategorii
mladší mládeže jsme skončili na 6. místě z 16 startujících družstev.

Branný závod v Trávníku.
Dalšího velkého úspěchu dosáhli naši
mladí hasiči na závodech v Kyselovicích.
V první disciplíně, štafetě dvojic, obsadili druhé místo. Ve druhé disciplíně,
4x60 metrů, vyhráli. Pořadí disciplín se
sčítá a celkovým vítězem se stává naše
družstvo hasiči Břest. Porážíme největší
favority z Morkovic i Novou Dědinu.
V sobotu 5. února večer jsme pořádali ostatkovou zábavu pochováváním
basy. Večer se přišlo na zábavu pobavit
mnoho lidí. Dopoledne jsme společně
s dechovkou Hanačkou po vesnici vodi-

li medvěda. V březnu jsme také nezapomněli na jarní sběr železa.
Duben nám zahájila hasičská siréna.
2. dubna nás volala k rozsáhlému požáru stodoly v Hulíně, při kterém bohužel
uhořeli čtyři sportovní koně. Náš zásah
začal ve 3.30 hod. ráno a skončil po
náročných šestnácti a půl hodinách ve
20.00 hod. Zásah byl nesmírně psychicky a hlavně fyzicky náročný. Zúčastnilo se jej celkem 10 členů našeho sboru,
kteří vykonali obrovský kus práce nejen
při samotném hašení, ale i při rozebírání shořelé konstrukce celé stodoly.
Po tak náročném požáru nikoho z nás
nenapadlo, že ani ne za týden nás bude
volat siréna k největšímu požáru v historii našeho sboru a to požáru firmy
„Remiva“ v areálu bývalého podniku
„Technoplast“ v Chropyni. Tento gigantický požár vypukl asi v jednu hodinu
po půlnoci ze 7. na 8. dubna. Poplach
nám byl vyhlášen v 1.40 hod. a ve
2.00 hod. jsme byli s naším vozidlem
na místě. Ve vozidle nás jelo 7 hasičů
a všichni jsme už při cestě k ohni sledovali mohutnost požáru, velikost plamenů a rozsah ohně. Nikdo z nás nic takového do té doby neviděl. Po příjezdu
jednotky ze Zářičí a Hulína jsme začali
budovat společně čerpací stanoviště
u rybníka, kde se po celou dobu trvání
požáru doplňovaly všechny zúčastněné
cisterny. Jinak po celou dobu našeho
zásahu jsme s cisternou doplňovali
a dopravovali vodu na místo požářiště.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout vysoké nasazení a disciplinovanost našich
hasičů u těchto dvou zásahů a upřímně
jim poděkovat.

Letos slaví sbor dobrovolných hasičů
v Břestě kulaté výročí – 120 let. Oslavy
budou probíhat 24. 7. 2011. Předběžně
můžeme prozradit, že se chystá námětové cvičení, hodový výlet a další…

Soutěž 60m překážek mladých hasičů na
hřišti SK Břest.

Varování hasičů
Upozorňujeme občany na přísný zákaz
jakéhokoliv plošného vypalování suchých
porostů po celý rok. Stále stoupající statistiky požárů zaviněných právě vypalováním suchých porostů vedly ke zpřísnění
sankcí vůči viníkům těchto požárů. Pokuty za vypalování jsou od 5 000 Kč na místě
zaplacených až do výše 25 000 Kč zaplacených ve správním řízení. Tyto požáry
mohou mít za následek nedozírné škody.
Chcete-li se dozvědět o našem sboru
více, pak můžete navštívit naše Internetové stránky na adrese: www.sdhbrest.
ic.cz, nebo můžete navštívit naší skupinu
na facebooku s názvem: SDH Břest
M.Provazník, J.Látal

Ping pongový turnaj

Amatérští příznivci stolního tenisu
uspořádali v sobotu 21.5.2011 v sále kulturního domu 1. břestský ping-pongový

Pingpongový turnaj.


turnaj. Zvítězil Staňa Remeš z Břestu, druhý skončil Vít Říkovský z Kyselovi a bronzový pohár patří Ivo Kláskovi z Otrokovic.

Stupně vítězů.

Ze života spolků
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Český červený kříž

Nezahálíme ani v zimě
Ani členové místní skupiny ČČK během
zimních večerů stále jen neodpočívali.
V září se aktivně zúčastnili krásného, tradicí protkaného „Poděkování za úrodu“
v našem kostele. Povánoční leden patřil
sportovnímu večeru ve sportovní hale, kde
jsme soutěžili v bowlingu. A kdo vyhrál? No
přece….., není důležité vyhrát, ale zůčastnit
se!!!!
V únoru jsme se sešli ve společenské místnosti na Domově, kam jsme na každoroční
výroční schůzi pozvali zástupce všech dobrovolných spolků z obce, abychom se pochlubili naší činností, přijali nové členy a před-

ložili hospodaření naší místní skupiny. Svou
účastí nás podpořil i pan starosta, který, jako
i ostatní zástupci pozvaných spolků, přednesl zdravici a popřál nám vše dobré v dalších
činnostech. Zdůraznil také důležitost existence dobrovolných organizací v obci.
Nutno zde zmínit,že činnost místní skupiny ČČK není pouze v proškolování svých
členů v první pomoci a na pozvání pořadatelů zajištění zdravotnického dohledu při sportovních akcích, ale také je zde funkce kulturně –společenská , kdy se snažíme bavit se
nejen v rámci naší skupiny, ale zajistit zábavu
i pro ostatní občany.

Děvčata a chlapci z ČČK na turnaji
v bowlingu.

A přece přiletěly!
Každoroční 30. duben doprovází jedna jediná otázka: “Bude pršet, nebo to
vydrží?“ Rozdíl od řečnické otázky pozna-

jí všichni, kteří se zúčastňují pravidelně
pořádaného sletu čarodějnic. Letošní slibované bouřky ani přeháňky se nedosta-

Nejkrásnější místní čarodějnice.

vily a „slet“ se opět vydařil! Mnohé možná odlákala nepříznivá předpověď počasí,
ale ti, kdo se nenechali zastrašit, nemuseli
litovat.Začátek letošního sletu čarodějnic
patřil nejmenším, pro které byly nachystány soutěže s čarodějnickou tématikou.
Děti si zatančily, ale i zasoutěžily a sladká
odměna je neminula.Dalším překvapením
večera se stalo taneční vystoupení děvčat
ze ZŠ Břest, které přijeli podpořit i jejich
učitelé. Tradiční Duo Trip bylo velmi stylově upraveno, muzikantům nechyběly
paruky či čertovské růžky. Stále však platí
jedno moudro-jaké si to uděláme, takové to máme. Místní skupina ČČK se vás
snažila pobavit v rámci svých možností
zcela dobrovolně bez nároku na odměnu.
A myslíme si, že se nám to povedlo.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili,
a těšíme se na příští rok opět na viděnou
či spíše na sletěnou.
L. Chytilová

Sportovní klub
SK Břest se prioritně věnuje fotbalu
a v sezoně 2010/2011 se dvě družstva
zúčastnila soutěží pořádaných OFS

Mladé fotbalové naděje.

Kroměříž. Družstvo mužů nastupovalo
pod vedením trenéra Afonse Maquete
v okresní soutěži. Příprava na jarní část
sezony proběhla na Horní Bečvě, kde
pod přísným dozorem trenéra zvyšovali
svou fyzickou kondici.
Družstvo žáků se pod vedením trenérského dua Jiří Herman a Tomáš Juračka
účastnilo okresního přeboru starších
žáků (7+1).
Stále platí, že kdykoliv rádi přivítáme
zájemce o fotbal z řad mládeže, rodiče
mohou kontaktovat uvedené trenéry
nebo vedení SK.
V poslední době se formuje družstvo
dívek, čas ukáže jeho životaschopnost

a schopnost účastnit se oficiální soutěže.
Holkám přeji spoustu odhodlání a trpělivosti. Začátkem srpna každoročně pořádáme fotbalový turnaj „O pohár obce
Břest“ v jehož rámci letos oslavíme 80 let
našeho klubu.
Aktuální informace o fotbalových
zápasech máte možnost zjistit ve vývěsce u obecního úřadu, nebo na nově se
rozbíhajících internetových stránkách
SK Břest (www.skbrest.cz).
Závěrem chci poděkovat všem fanouškům a manželkám za přízeň a pozvat
je na oslavu 80-ti letého výročí fotbalu
v Břestě.

Buček Jaroslav – předseda SK
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Rybáři zvelebují okolí rybníka Losky
Po vybudování rybníka Losky jsme
založili rybářský spolek, který pracuje
již 10 let. Pořádáme brigády, na kterých
upravujeme břehy rybníka a zpevňujeme

je výpletem z vrbového proutí, uklízíme
travní porost okolo rybníka, který sečeme a vyhrabujeme. Rybník i okolí je vždy
v pořádku a uklizen. Rybník navštěvují

Rybářské závody.

občané jako odpočinkovou zónu, kde si
posedí a odpočinou v přírodě od práce
a starostí.
Podařilo se nám sehnat starší chatku,
kterou jsme postavili na louce u rybníka,
abychom měli kde uložit nářadí potřebné
k práci a schovat se před deštěm. Po čase
nám byla chatka malá a tak jsme vybudovali podstatně větší, kde jsou uloženy věci
na pořádání akcí v okolí rybníka.Vždy na
hody pořádáme rybářské závody s bohatým občerstvením. Závody jsou v obci
populární a přijíždí na ně i lidé z okolí.
Po vyhlášení výsledků rybářských závodů a předání cen, je volná zábava a večer
posezení u ohně nebo diskotéka na Rajčudě. Tato rybářská činnost má i svá
negativa. V loňském roce došlo bohužel
k úhynu ryb z důvoduv otravy močovinou. Viník není dosud známý. Letos byly
vysazeny pouze dravé ryby a uvidíme co
bude dál. Chceme poděkovat obci a všem,
kteří nám fandí a pomáhají nám v naší
práci.
Rostislav Nesvadba

Dechová hudba Hanačka výborně reprezentuje
naši domovskou obec
DH Hanačka získává stále více posluchačů. Od roku 2001, kdy se funkce uměleckého vedoucího ujal Miroslav Bureš
a kdy došlo ke značnému omlazení členů
kapely, se pomaličku prokousávala nahoru
a dnes už je její jméno ve světě dechovky
dobře známé. Jak by také nebylo, když má
Hanačka výborné vedení a účinkují v ní
výborní muzikanti.
O kvalitě produkce DH Hanačka svědčí také velký úspěch z loňského roku.
Hanačka se totiž zúčastnila XIX. ročníku
Mezinárodní soutěže malých dechových
orchestrů Zlatá křídlovka 2010 v Hodoníně, která je prakticky Mistrovstvím ČR
malých dechových hudeb, a ostudu rozhodně neudělala!!! Hanačka zabojovala
a po výborném výkonu se v celkovém
pořadí umístila na krásném druhém místě, přičemž jsme se stali vítězem zlatého
pásma. Na prvním místě se s minimálním bodovým rozdílem umístila Dechová
hudba Legrúti.
Mimo druhého místa jsme získali ještě
dalších pět ocenění. Děkujeme všem za
projevenou podporu.
V letošním roce nás čeká další spousta akcí, účastí na festivalech nebo prestižních koncertech. Veškeré plánované
akce můžete najít na našich webových


stránkách www.hanackabrest.cz. Nesmíme však zapomenout na akce v naší
domovské obci. V dubnu jsme v Kulturním domě pořádali Pomlázkovou zábavu,
v létě zahrajeme na Hodovém výletě, který 24. července připravují hasiči, a v prosinci se sejdeme na našem Vánočním
koncertě.

Dechová hudba Hanačka.

V příštím roce oslaví Hanačka 10. výročí své činnosti. Při této příležitosti připravujeme vydání našeho třetího hudebního
nosiče, který budeme natáčet na přelomu
roku. Už teď se můžete těšit na spoustu
krásných nových písniček.
Ať se svou Hanačkou prožijete spoustu
radostných chvil.
–JiRo–

Školská zařízení
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Jak se máme v mateřské škole
Rozhodně se nenudíme. Tak jako v loňském roce, pokračujeme v putování s čápem
Emanem, který je nedílnou součástí naší MŠ.
V tomto školním roce nám Eman vyprávěl
O ZEMI, O VODĚ a O VZDUCHU.
Děti často pořádaly expedice spojené
s pozorováním a objevováním. Pozorované
jevy zaznamenávaly do svých výtvarných
projevů, hovořily o nich, pracovaly s atlasy.
Veškeré jejich aktivity obsahovaly prvky
tvořivosti, podněcovaly jejich zvídavost,
zájem o vše nové a rozvíjely schopnost dítěte
porozumět i světu, který jej obklopuje.

nou, výroba hliněných sošek apod.). Dále
děti zkoumaly zrod života rostlin, byly se
podívat na mláďata domácích zvířat.
Na téma VODA, které nás také provázelo
po celý rok, děti pozorovaly život u rybníka,
pouštěly v kalužích své lodičky, vodu využily
i jako hudební doprovod k písním o vodě,
pomocí lupy děti pozorovaly ledové krystalky vloček, jinovatky, pozorovaly změny skupenství vody, nejvíce si však vody užily koncem jara a v létě. Vyvrcholením byla návštěva
BIOSU Přerov, kde dětem připravili tvořivé
dopoledne spojené s objevováním drobných

Papučkový bál.
Děti se tak seznámily s životem pod zemí
i nad zemí, potřebou Zemi chránit. Například ve vyprávění o ZEMI se seznámily
s významem půdy pro člověka, hlína byla
dokonce součástí i některých výtvarných
prací (keramického tvoření, malování hlí-

živočichů pomocí lupy. V Ornitologické stanici pak děti viděly zblízka naše volně žijící
ptáky a z úst průvodce se dověděly spoustu
zajímavostí ze života ptáků. Děti zase vyprávěly o našem čápovi Emanovi a jeho Matyldě žijících na komíně MŠ.

Emanova rodinka na komíně MŠ.
Dále si děti mohly vyzkoušet, jak nám
vítr pomáhá, ale také dovede pozlobit. Děti
si s vlastnoručně vyrobenými draky užívaly
síly větru, pouštěly mega bubliny bublifuků,
pozorovaly využití proudění vzduchu při
letu ptáků a prováděly spoustu dalších zajímavých činností v tématu o VZDUCHU.
Všechny tři oblasti zkoumání se odrazily
i ve výběru písní, tanečků, tvoření, pohybových dovedností, ale i v pohádkách.
Nedílnou součástí celoroční práce byly
i sportovní a kulturní akce například:
• Sportovní dopoledne s okolními MŠ
•	Drakiáda s rodiči a ukázka leteckých
modelů
• Strašidlácký večer s rodiči
• Mikulášská nadílka
• Vánoční nadělování
• Pohádky a hudební pořady
• Návštěvy Muzea KM
• Keramické odpoledne s rodiči
• Papučkový bál
• Den matek
• Den dětí
Ještě nás čeká rozloučení s předškoláky,
výlet a rozloučení se školním rokem ve
spolupráci se ZŠ.

Jitka Ženčáková, ředitelka MŠ

Spotřební koš ve školní jídelně
Školní jídelna Břest je samostatnou příspěvkovou organizací od roku 2003.
V současné době vaříme v naší jídelně
přibližně 230 obědů denně, z toho 190
obědů pro děti ze Základní a Mateřské
školy v Břestě a v Žalkovicích a 40 obědů
pro dospělé strávníky z Břestu a Žalkovic.
Pro děti v mateřských školkách připravujeme navíc ranní a odpolední svačinky.
Možná se vám stalo, že vaše školou
povinné dítko mělo výhrady ke stravování ve školní jídelně. Třeba jste mu dali
zapravdu a sami se podivili, proč že je
složení jídelníčku právě takové, jaké je.
Podívali jste se ale na věc i z druhé strany?
Čím se musí řídit vedoucí školních jídelen? Jednou z jejich základních povinnos-

tí je dodržovat tzv. spotřební koš. Jelikož
jsme především školní jídelnou, snažíme
se vařit zdravě, jídlo je každý den připravováno čerstvé, neohřívané a především
podle tzv. výše uvedeného „spotřebního
koše“ dle Vyhlášky o školním stravování.
Jinými slovy je podle spotřebního koše
kontrolováno, zda bylo v daném měsíci
uvařeno např. dostatečné množství ryb,
spotřebováno dostatečné množství mléčných výrobků, mléka, luštěnin, masa,
zeleniny a ovoce, nebo naopak zda není
příliš velká spotřeba cukrů a tuků. Jedná
se vlastně o kontrolu výživové hodnoty
oběda tak, aby děti získaly potřebné živiny
a nejednalo se pouze o „prázdný“ nevýživný oběd, který by ovšem dětem udělal

mnohem větší radost. Ovšem jedna věc je
vyhláška a druhá věc, zda strávník oběd
nevrátí tak, jak mu byl vydán. I s tím se
zaměstnanci školních jídelen dnes a denně setkávají.
Z kapacitních důvodů v našem zařízení nelze vařit v daném dni hlavní jídla na
výběr, snažíme se alespoň o výběr příloh.
K dispozici je pouze tedy jedna varianta
obědu, což se může jevit jako nevýhoda
a může to být strávníky i vytýkáno. Ve
školním stravování je trend výběru jídel,
ale existuje i názor některých výživových
odborníků, kteří jsou zastánci pouze jedné varianty obědu právě z důvodu plnění
spotřebního koše.
Anna Koudelníčková, vedoucí jídelny
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Střípky ze základní školy

Tak jako každý rok i letos proběhla v naší
škole spousta akcí pro děti.
Hned v lednu žila naše škola přípravami
na zápis do 1. třídy. Ten se konal již tradičně v tělocvičně a zúčastnilo se ho 11 předškoláků. Děti a jejich rodiče srdečně přivítal pan ředitel Vladimír Žůrek. Poté žáci
1. třídy předvedli taneček na hudbu známé
písně „Večerníček“ a uvedli tak téma zápisu
„Z pohádky do pohádky“.

Děti ve škole v přírodě.
Na jednotlivých stanovištích předškoláčci putovali různými pohádkami, počítali,
malovali, skládali obrázky, cvičili atd. Ze
zápisu odcházely děti s malými dárečky,
které jim vyrobili starší žáci. Všichni se již

na budoucí prvňáčky těšíme! Jen jsme se
rozloučili s nejmenšími a už tu byl lyžařský
kurz. Žáci 7. třídy odjeli na Malou Morávku
- Karlov. Počasí jim opět vyšlo. Sněhu i mrazu bylo dostatek a i ti, kteří odjížděli na hory
jako začátečníci, po týdnu výcviku, bravurně a bez pádu zvládli sjezd z kopce.
I v měsici březnu byla pro děti připravena
spousta zábavy. 4. března odjela celá škola
do Zlína, kde se ve sportovním centru Galaxie vydováděli malí, větší i dospělí.
Následoval nedělní dětský karneval, který
se konal v Kulturním domě. Děti se mohly
zapojit do spousty her a soutěží. K maškarnímu reji vyhrávala hudba a v tombole byla
přichystána spousta dárků. Na závěr byly
všechny masky odměněny.
Další velmi zajímavou akcí byla návštěva
kostela sv. Jakuba v Břestě. Žáci vyslechli
zajímavé vyprávění o varhanách a zaposlouchali se do úryvků skladeb vážné hudby. A protože je „březen měsíc knihy“, děti
z 1. třídy navštívily místní knihovnu. Seznámily se nejen s krásnými historickými prostorami této budovy, ale dozvěděly se, jak
se lze do knihovny přihlásit, jak se knihy
seřazují a na závěr si prohlédly knížky pro
nejmenší čtenáře. Starší děti se vydaly do

Soukromá základní umělecká škola



První třída v břestské knihovně.
Naše škola také pořádá a zúčastňuje se
mnoha sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí v obci a jejim okolí (turnaj ve
stolním tenise, fotbalu a florbalu, koncerty,
exkurze, divadla, soutěže...).

Osvětim–Březinka:
svědomí lidstva

Dne 29. března žáci 9. třídy navštívili koncentrační tábor OsvětimBřezinka ležící v jižním Polsku. Říká
se, že kdo Osvětim-Březinku jednou
navštíví, je navždy poznamenán,
neboť tato místa jsou prosycena
atmosférou smrti.
Každý by měl vidět místo utrpení
milionů lidí na vlastní oči, protože
„národ, který nezná svou minulost,
je odsouzen ji prožít znovu.“

Koncert ZSUŠ D-MUSIC.
Pobočka SZUŠ D-MUSIC existuje v Břestě již více než 10 let. Mezi prvními pedagogy, kteří zde začali vyučovat byl i p. učitel
Herbert Novotný, který zde působí dodnes.
V současné době navštěvuje naši pobočku v Břestě na 65 žáků z Břestu, Žalkovic
i Skaštic a vyučuje zde 6 pedagogů. Kromě
hry na nástroj se žáci učí i hudební nauce.
Mohou navštěvovat pěvecký sbor, který na
škole sice působí teprve druhým rokem, ale
již se zúčastnil i své první souteže – Krajské přehlídky školních pěveckých sborů
v Uherském Hradišti, kde se umístil ve stříbrném pásmu. Starší děti, hrající na dechové
nástroje žesťové a dřevěné, dojíždí od září

knihovny v Kroměříži.V dubnu celá škola
vyslechla velmi poutavou a poučnou přednášku o Japonsku. 1. května odjely děti 1.
stupně do Vizovic na školu v přírodě, kde
prožily týden plný zábavy, pohybu a učení. Poznávat krásy přírody jim pomáhal
Kuky - známá postavička Zdeňka Svěráka.
S Kukym se děti seznámily už v den pololetního vysvědčení, kdy žácí zhlédli filmové
představení v Kroměříži „Kuky se vrací“.

2010 do dechového souboru působícího na
pobočce naší školy v Chropyni, který vede
p. uč. Ivo Novotný. Srdečně zveme všechny
zájemce k zápisu do hudebního oboru, který
probíhá až do konce měsíce června. Nabízíme výuku hry na dechové nástroje - zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, tenor, lesní roh, trombon, na
nástroje klávesové - klavír, keyboard, strunné - kytaru, elektrickou kytaru, housle, bicí
nástroje a zpěv. Další informace najdete na
www.szuskm.com a na internetových stránkách ZŠ Břest www.zsbrest.cz, kde si můžete
prohlédnout fotografie z našich vystoupení.
Miroslav Uhlíř, vedoucí pobočky

Žáci ZŠ v Osvětimi.

Dění ve farnosti
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Farnost Svatého Jakuba
Břestskou farnost Svatého Jakuba
nelze sice řadit mezi spolky jako takové, ale i přesto se snaží pořádat akce
pro širokou veřejnost nejen pro potěchu těla, ale především pro potěchu
ducha.
Mezi takové lze zařadit pravidelné
předvánoční a vánoční koncerty pořádané v kostele Svatého Jakuba. Loni
se dokonce uskutečnily tři. Prvním
byl koncert Scholičky z Lidečka, který
se konal 26. listopadu 2010. Na druhém koncertě, konaném 20. prosince, vystoupili žáci Soukromé základní
umělecké školy D-music.
Tento koncert potěšil o to více, že
mnoho žáků, kteří zde vystoupili,
pochází z naší obce. Třetím koncertem,
uzavírajícím již končící rok 2010, byl
varhanní a pěvecký koncert paní Řezáčové konaný 27. prosince. V roce 2011
se můžeme jistě opět těšit na další koncerty pořádané na konci roku v období
Vánoc.
Jednou z mnoha akcí pořádaných farností je tradiční pouť do Křtin, vycházející letos na 3.- 5. června, kdy většina
poutníků jede z Břestu až do Lulče vlakem a odtud putuje pěšky do Račic, kde
přespí a druhý den putuje přes Bukovinu a Bukovinku do Křtin.
Další pouť se koná v září na svatý
Hostýn. Tato pouť se jde již několikátým rokem pěšky z Břestu až na Hostýn.
Vychází se brzy ráno, a jelikož se jde
neustále směrem na východ, můžeme
pozorovat, jak slunce vychází nad obzor
a postupně stupá výše a výše. Ačkoli se
zdá Hostýn poměrně daleko, trvá cesta
pouhých 6 hodin volné chůze.
Nechodí se ovšem jen na poutě, ale
koná se i mnoho slavností. Koncem
května proběhlo První svaté přijímání, pro 7 dětí z naší farnosti. Slavností,
která probíhá i vně kostela je Boží Tělo,
jež má formu adorace u několika oltářů
rozmístěných v okolí kostela. Boží Tělo
připadá na 23. června. V září proběhnou v kostele dožínky a s nimi spojené
poděkování za úrodu.
Tuto slavnost se podařilo oživit před
pěti lety, máme tedy letos půlkulaté
jubileum. Slavnost začíná venku, kdy se
vychází průvodem od fary do kostela.
V čele průvodu jde velká skupina krojovaných. Kostel je vyzdoben nejen květinami, ale i ovocem a zeleninou, která
se ten rok na našich polích a zahradách
urodila.

Děti, které letos přistoupily k 1. svatému přijímání.

Oltáříček Božího Těla kolem roku 1950 postavený v areálu kostela.

Pěší poutníci do Křtin.


Společenská rubrika
Zlatá svatba
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Všem co oslavili
...životní jubileum v tomto pololetí, přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Adamová Marie (*1913), nejstarší
občanka narozená v Břestě.

Rozšíření
společenské rubriky

Dne 11. 2. 2011 si připoměli manželé
Josef a Jana Truhlářovi Břest č. 268 padesáté
výročí ode dne, kdy si řekli své ano. Zlatou

svatbu oslavili na hasičské zbrojnici v kruhu
svých nejbližších. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Vítání nových občánků v naší obci

Na Vaše přání bude rozšířena společenské rubrika o blahopřání pro Vaše
nejbližší rodinné příslušníky. Příspěvky
a přání posílejte na Obecní úřad. Tyto pak
budou otištěny ve zpravodaji, který vyjde
v prosinci 2011.

Plán kulturních
a společenských akcí
2. 7. 2011- Spanilá jízda po krásách břestských humen na bicyklech
starších než jezdci sami- dobové oblečení vítáno
23. 7. 2011-Rybářské závody mládeže
a kulturní odpoledne
24. 7. 2011- Hody – 120let od založení
SDH Břest
30. 7. 2011 - Fotbalový turnaj k 80. výročí
založení sportovního klubu
září - Poděkování za úrodu v kostele
září - Beseda se seniory s kulturním programem

Nabídka služeb
Na konci loňského roku byli do zasedací místnosti OU pozváni ke slavnostnímu
přivítání tito noví břestští občánci
Markéta Radová
Jakub Jan Slováček
Tereza Zatloukalová
Štěpán Svozil
Šimon Pospíšil
Marie Gabrhelíková
Dominika Nesvadbová
Viktorie Šišková
Přejeme vám hezké dětství a svým blízkým rozdávejte jen samou radost.
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Masérské služby
tel:736 786 438
Provoz kadeřnictví
tel:731 117 829
Pedikúra
tel: 739 403 706
Dětská lékařka MUDr. Horáková

tel: 573 350 546
Pro dospělé MUDr. Křiváčková

tel:573 354 017
- Z důvodů zpřísněných hygienických
předpisů na provoz zubní ordinace u nás
od 1. 7. 2011 MUDr. Joklová ordinovat
nebude, objednat se můžete v Hulíně na
tel: 573 350 467
- Kdo z občanů má zájem o palivové
dříví (listnaté, měkké), nechť se přihlásí
na OÚ.

Střípky z historie
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Výpisky z kroniky obce Břestu
Roku 1879...

ní ok. výboru ze dne 5. února
1887 na kterou se dostalo sub...v červnu opravil se kostel
venci od H.Silničního výboru
a zvýšila se věž o 3.o , do kteréž
okresu Kroměřížského v obnovešlo 28.000 cihel, kteréž hrubousu 1 zl. na jeden běžný sáh. Ku
sedlí a podsedníci z knížecí cihelvyměření této cesty byly zvolení
ny zdarma dovezli. Když byl takto
p. Josef Rosipálek, Josef Úlehla
kostel věží okrášlen dal představea Josef Šulak a p. Barták Jan co
ný Jan Barták návrh pro postavečlen silničního výboru občan
ní hodin věžových. Návrh byl od
čís.83 Břestský. Silnice musela
občanů schválen a přijat. Hodibýt rozšířená a protož usnešeno
ny stavěl p. Jindřich Sigmund
ve valné hromadě by pozemky,
z Nového Jičína za cenu 556 zl. se
které připadnou na silnici byly
zárukou 5 let. Účastníci smlouvy
Pohled na náves z věže kostela. Pomůžete nám určit datum odplaceny a sice 1 sáh od osady
byli pánové p. Fr. Bambula, farář
až po padělky 70 krejcary. Cesta
p.V. Zlámal, p. Tom. Hrabal, Fr. fotografie?
táto měla být vedena od železnice
č. 84, p. František Motal č. 67, p. František
Zapletalík t.č. radní, Jan Barták
až ku cestě, která vede do Holešova (pod
t.č. představený. Stavitelem věže byl p. N. Glozyga hostinský č. 131 a Tom. Hrabala
příčním čís. 5) rovným směrem. Jelikož,
Štěrba, dveře dělal ku vchodu na hřbi- č. 8, kteří střídavě při jednání (vždy dva)
ale někteří občané se zdráhali pozemky
tov zámečník Fr. Nesvadba z Kroměříže, protokoly sestavené od p. okresního sepisvé za ustanovenou cenu prodati (a násilí
a dozor měl kn. ingenieur p. N. Králíček. sovali. Při zakládání pozemkové nové knise nechtělo použiti), protož uvedena staPři téže příležitosti spravená kostelní zíd- hy vyšel spor o obecní hřbitov za branou,
rým křivým směrem s málo odchylkami.
který od roku 1874 byl gruntoknihovně
ka a postavená bouda pro noční hlídače
Chybou bylo při obhazování že se vysopřivtělen obci Břestu a p. farář Břestský v.p.
Roku 1882...
ko obhodila v doměnce že se srazí což
František Bumbala žádal by byl přivtělen
...předsevzato v obci Břestě nové pozem- co kostelní jmění. Jeho žádosti nebylo ale se ale nestalo a cesta následkem toho ku
kové knihy zakládání. Jednání započalo dne vyhověno. Zakládání pozemkové knihy vyjíždění mezi zadníma díly a příční stala
se nepohodlnou. Celá subvence na cestu
18.září v 9 hodinách ráno. Od c.k. okresní- skončeno dnem 27.zářím.
obnášela jelikož má výměry 1124 berných
ho soudu dojel p. okresní soudce Dor Rodr
Roku 1887...
sáhů 1124 zlatých. Náklad však na tu cess písařem p. Píchou. Za důvěrníky při tom...započato se stavbou silnice II. tří- tu (povozy, štěrk, odkoupeny pozemky)
to zakládání zvolení od obecního výboru
čtyři důvěrníci a sice p. Antonín Kosatík dy ku Němčicím na základě usnese- obnášel toho roku 1079 zl. 95 kr.

Divadelní představení s výstavou
fotografií o divadelnictví v Břestě
Pod záštitou ČČK Břest proběhlo
3. dubna 2011 v Kulturním domě vystoupení divadelního souboru Korálek z Kroměříže „Nejkrásnější dárek“ na motivy pohádky Princezna ze mlejna. Dále
vystoupil pěvecko dramatický kroužek při
ZŠ Břest s hudební pohádkou „Kuřátko
v obilí“.

Představení Nejkrásnější dárek

Děti přišel povzbudit při jejich vystoupení plný sál diváků, který potleskem ocenil jejich divadelní výkon.
Při nedělním divadelním odpoledni proběhla výstava fotografií, kterou jsme si připomněli 100 let od první písemné zmínky
o divadelnictví v Břestě. V první polovině
minulého století bylo divadlo v naší obci
velmi populární. Hrála se nejen školní
představení. Také tělocvičné spolky Sokol
a Orel, i Lidová strana pořádaly divadelní
představení. V padesátých letech, po zrušení tělovýchovných spolků, ustala jejich
veškerá divadelní činnost. Hraní divadel
pokračovalo až do nového tisíciletí pod
záštitou Základní školy v Břestě. Na divadelní vystoupení přijala pozvání i paní
učitelka Jindřiška Mikulčíková, která od
roku 1950, kdy nastoupila, nacvičila spolu
s manželem a dalšími zapálenými kantory,
až do své penze, více než 25 divadelních
představení s desítkami malých herců.

V přísálí Kulturního domu, u výstavních panelů, návštěvníci poznávali ochotníky a někteří i sami sebe, tak jak byli
zachyceni na starých fotografiích při
svých vystoupeních a strávili tak příjemné nedělní odpoledne. Výstavu fotografií
je možné shlédnout do konce června 2011
v místní knihovně.

Výstava fotografií o divadelnictví v obci.
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Oznámení a jiné
Tradice v Břestě žijí

zpravodaj obce Břest

Vodní stavitel
na Moštěnce

O tom, že se u nás dodržují zvyky
a tradice svědčí i tyto obrázky. Zvony
na Zelený čtvrtek „odletěly do Říma“
a jsou nahrazeny až do Bílé soboty
chlapci s klepači, kteří oznamují poled-

ne, ranní a večerní klekání. V pondělí obchází kluci i zralí muži s tatarem
děvčata a práší jim sukně. Nedělají to
zadarmo, někteří si přinesou domů
pořádnou výslužku.

Strom na břehu Moštěnky ohlodaný od
bobra. Foto z března 2011.

Vlkošská baňka
Při letošní Vlkošské baňce jeden z našich
občanů dosáhl významného úspěchu.
Jeho slivovice z durancií získala z 327
vystavovaných vzorků nejvyšší ocenění,
stala se celkovým šampionem 5. ročníku.
Jak můžeme vidět, i na naši rovinaté Hané
je možné vypěstovat ovoce vysoké kvality
a vypálit z něj slivovici, jež zdárně konkuruje slivovicím ze Slovácka nebo Valašska.
Všem zdejším pěstitelům přejeme velkou
úrodu a snad se i z letošního ovoce podaří
vypálit mnoho litrů kvalitního „léku“.

Upozornění Policie ČR
Po dlouhých letech se u nás vysoko na
nebi opět třepetal nazdobený smrček.
Břestští mládenci se domluvili a postavili na Rajčudě májku. Pomáhali všichni.

Vztyčit víc než 18 metrů vysoký kmen
není nic jednoduchého. Věříme, že májka vydrží na svém místě až do slavnostního kácení.

Zapojili se malí i velcí.

Policie ČR upozorňuje na skutečnost, že
stále častěji v našem okrese dochází k odcizení finančních obnosů ze strany neznámých pachatelů, kteří se, pod legendou
odpočtu přebytku elektrického proudu,
kontrolu elektroměrů, popř. vrácení přeplatku ze společnosti E.ON, RWE apod. ,
vloudí do domu. V domě zjistí, kde mají
lidé uloženou finanční hotovost, kterou
v nestřeženém okamžiku odcizí. Pokud
bude v obci prováděn jakýkoli odpočet,
jsou zaměstnanci dotyčných firem povinni
se prokázat průkazem zaměstnance společnosti, dále by měli mít oblečení s označením společnosti a zpravidla by měli
přijet vozidlem s označením společnosti
(někdy mohou být vozidla bez označení).
V případě výskytu podezřelých osob toto
neprodleně oznamte na linku 158.
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Za případné tiskové chyby se omlouváme
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