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1918-1927
Velkou zásluhu a lví podíl za naši svobodu a samostatnost mají naší bratří Legionáří, kteří v cizině jak v Rusku,
Francii a Itálii postavili se po boku dohodového vojska a jako lví byli se za svobodu a samostatnost milené své
České vlasti a položili své životy v dalné cizině, za lepší budoucnosť svobodu a samostatnosť milené vlasti své.
Jen v samotném Rusku přihlášeno k legiím přes 50 000 legionářů. Budiž těmto nesmrtelným hrdinům vzdány
převeliké Díky za jejich převelikou lásku ku vlasti své a celého Českého národa. Na důkaz lásky československého lidu a národa, zvolen Ph. Tom. Masaryk prvním presidentem republiky československé kde 20. prosince
zavítal do Prahy a ujal se vlády jako pravý demokrát. K jeho uvítání sjelo se ohromné množství jásajícího lidu.

1918
Dne 1.1. istalován jmenovaný nový farář Důst. P. Olšina
Josef na fáru v Břestě za velké účasti farníků i kněžstva a
za přítomnosti okr. hejtmana Menzla a Dr. Bartáka starosty
v Kroměříži.
Dne 21/1 odvody 18ti letých roč. 1900, ze 13 odvedeno 9 a
sice: Dlabaja Ant. č. 84, Šálek Frant. č. 29, Symerský Karel
č. 12, Glozyga Josef č. 129, Machač Rudolf č. 122, Navrátil
Josef č. 110, a Najzr Josef č. 99. Sepsáno v celé obci 154 q
obilí ponejvíce ječmene. Hovězího dobytka nařízeno dodati
za měsíc únor a březen a duben 48 kusů pro erar. Na druhé
3 měsíce totiž květen, červen a červenec nařízeno dodati 95
kusů hověz. dobytka. Dodáno za I. čtvrtletí 48 a II. čtvrtletí

1919
„ Odvedenci ročník 1900 “ (foto M. Machačová)

58 kusů. Chovatelé dobytka již se velmi brání odevzdávání dobytka, neboť v půl roku ubude 106 kusů. Chov
hověz. dobytka, který byl před válkou v rozkvětu, bude úplně zničen.
Jak nerozumné a blbé různé minister. nařízení se vydávají na příklad krávy nám rekvírují a nařízeno jest
dodávati mléko 1 litr z krávy nechť je stelná nebo jalová. Ovšem mnoho toho mléka se nedodává, denně asi
30-70 litrů do zem. mlékárny v Kroměříži. Jakou mají hodnotu naše peníze u porovnání se zbožím. V míru
stála cívka nití 50-60 hal. a teď 30-35 kor., boty vysoké v čas míru 30 kor, teď 600-800 kor. Plátno v míru
30-40 hal., teď 40-50 kor. 1 metr. Selata v míru 40-60 kor. teď 1000-1500 kor. za párek. Pár koní v míru
1600 kor, teď 15 000-30 000 kor.Téměř všechno zboží podražilo o 1 000-2 000% i více.
Nemoc t.z. špaň. chřipka, řádila snad v celém světě. V naší obci tato nemoc řádila téměř v každém domě a
všichni lidé nemocí tou byli postižení. V některém domě leželo 10-12 osob současně. Štěstím jest, že na nemoc
tuto lidé nezemřeli, pouze zemřeli 2 osoby v obci a sice Dvořáková Filoména svobodná 29 roků stará č. 49 a
Zlámal Ant. 70ti letý z čís. 138.

Dne 28. října 1918 o 11. hodině v noci prohlášen od národní rady české
samostatný Československý stát. Převrat tento bude v dějinách československých zapsán zlatým písmem, neboť po třistaleté porobě národ
náš jest osvobozen z oné poroby a tyranie německo-vídeňské a panujícího zvrhlého rodu Habsburků.
Co všechno národ náš musel zakusit, obzvláště po dobu světové války,
jaké persekuce žalářování, rozsudky smrti atd. budou dějiny psát o
hrůzovládě hrozného utrpení českého a slovanského národa. K tomuto
osvobození našeho národa máme v první řadě děkovati učenému a
duchaplnému Ph. Tom. Masarykovi, který naše utrpení a všecky
křivdy páchané na našem národu a obeznámil a tlumočil v cizině
zejména ve Francii, Anglii, Rusku a Americe a naklonil sobě jak
presidenta republiky Francouzské, tak i velkého presidenta republiky
Spoj. států v Americe dr. Vodr. Vilsona, který ujal se malých států
utlačovaných národů a vyslal silnou armádu o sile 2 a ½ milionu
vojska s různými technickými vymoženostmi do Evropy ku potření
ústř. mocností. Když již prokletí němci viděli, že se dohodovému
vojsku není možno ubránit, tedy začali prosit Dohodu resp. presidenta
Vilsona o příměří a mír. Příměří tedy přijato, avšak za velmi těžkých
zasloužených podmínek pro Německo, které chtělo ovládnout celý svět
a teď musí na kolenou prosit presidenta Vilsona o mír.

1918
28.října den vzniku samostatného
československého státu

1918

Dne 1. května pořádaná velká slavnosť zasazení dvou lip „Svobody“. Lipy zasazeny na návsí před domem
Pavla Dědičíka č. 20. Slavnosť velmi zdařilá při krásném májovém počasí.
Slavnostní průvod krásně seřazený, předně škol. dítky v národních krojích s práporky, hudba, obec. předst.
s obecním výborem a ostatní občanstvo kráčelo za povozem na kterém vezené lipy „Svobody“. Povoz krásně
byl dekorován a tažen dvouma páry koní, jeden pár černých vraníků p. Josefa Ondroucha č. 78 a jeden pár
běloušů p. Karla Šopka č. 69. Spřežení řídil Josef Ondrouch č. 78 a Červinka Bohuš č. 66 v hanáckých krojích.
Slavnostní řeč promluvil p. Jindřich Mackovík č. 10 inspektor zemědělství. Řečí svou uchvátil všechno obecenstvo, kde hlavní důraz kladl, že když jsme národem svobodným, že máme sobě této svobody vážiti a dle
slov našeho presidenta Tom. Masaryka, že svým přičiněním a vytrvalou prací domůžeme národu našemu
lepšího zabezpečení a postavení na budoucí časy.
Při slavnostním aktu zasypání líp pronesená různá hesla od všech místních korporací. Podařený proslov
pronesl p. inspektor J. Mackovík. „Nechť ať tyto lípy Svobody stále hlásají budoucím potomkům velkou
radosť a nadšení celého českého národa po třistaleté porobě a habsburské tyranie“. Dále předneseny různé
krásné národní básně od škol. dítek, také od dospělých jako sl. Kolaříková č. 113 a Frant. Vaníček rol. syn č.
60. Zapěním národní hymny „Kde domov můj a Nad Tatrou se blýská“ slavnosť skončena.

„Výstava dobytka 1924“ (foto Obec Břest)

1920 - obecní kovárna byla přestavěna na poštovní úřad nákladem 68 tis. Kč; kolkování peněz
1921 - koncem měsíce února se začalo v obci svítit elektřinou, domácí zařízení o 10 světlech
stálo na 5 000 kor.; 9 členů zastupitelstva podalo rezignaci, zastupitelstvo bylo rozpuštěno,
vládním komisařem byl jmenován Josef Vojtek, úředník okresní politické správy v Kroměříži;
soudní dražbou byly prodány obecní pozemky o výměře 40 měřic na umoření obecního dluhu
1924 - byl postaven Lidový dům družstvem za tím účelem zřízeným
1925 - postavena přístavba budovy pro měšťanskou školu nákladem 307 775,- Kč- -rekonstrukce
domu č. 58 do současné podoby-Lochmanova vila
1927 - postaveno hasičské skladiště, zřízen centrální vypínač veřejného osvětlení, v Lidovém
domě založena spořitelna Raiffeisenka, začala zde kinematografická představení

„Zasazení dvou lip Svobody před č. 20“ - (foto Obec Břest)

1924

(foto archiv Kroměříž)

1919
1. května zasazení lip Svobody před
č.20
rozšíření budovy železniční
zastávky z roku 1909

1920
zřízen v obci poštovní úřad ze staré
kovárny č.pop. 86
v Křtinském kostele umístěn obraz
Panně Marii Křtinské

1921
založení Jednoty československého
orla
dokončena elektrifikace obce,
prvních 17 světel veřejného
osvětlení

1923
při sboru dobrovolných hasičů
vznikl odbor samaritánský pro
ženy, po roce 1945 přešel pod
Červený kříž

„Svěcení základního kamene Lidového domu“ (foto J. Hladil)

19. března uspořádal Kontrolní
spolek v Břestě první výstavu
dobytka a to na návsi mezi farou a
č.p.35. Další hospodářská výstava je
v roce 1928 a také 1. května 1933
JUDr. Josef Lochman zakoupil do
kostela zvon zasvěcený sv. Jakubovi
začátek stavby Lidového domuOrlovny
zřízena četnická stanice
prodloužení elektrické sítě na
železniční zastávku

1925
dokončena přístavba Měšťanské
školy z r. 1904

(foto Obec Břest)

1926

1927

spolek Orel zřídil kino v Lidovém
domě pod názvem Lido-Bio

29. července byla slavnostně
otevřena zbrojnice pro Sbor
dobrovolných hasičů

1927

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

