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1928
Dne 1. května ve svátek práce uspořádána Hospodářským spolkem pro okres Kroměříž hospodářská výstava,
na níž byl vystaven hovězí a vepřový dobytek a hospodářské stroje. Také drobné zvířectvo bylo na výstavě
zastoupeno, zejména drůbež a holubi. „Více než 2000 osob přišlo z blízkého i vzdáleného okolí, aby se
pobavilo pohledem na ladně uspořádanou výstavu na návsi“
23. června 1928 navštívil Kroměříž náš první president T.G. Masaryk, který byl s velikou okázalostí uvítán.
Uvítání jeho se zúčastnili z Břestu žáci obou škol, těl. jednota Sokol a Jednota Orla čsl. korporativně.
7/7 usneslo obecní zastupitelstvo zrušiti „bránu“ břestskou hlavně z důvodu, že bránila volnému rozhledu
na křižovatce státní a okresní silnice. Brána vyfotografována a pak zbořena.

1930 - „Oslava 80. narozenin p. presidenta byla velkolepá.
V předvečer narozenin 6. března byl lampionový průvod
vesnicí, domy byly ozdobeny čsl. vlajkami, prapory,
květinami a počas průvodu byly osvětleny. Před budovou
školní byl pak uspořádán tábor lidu. Program byl ukončen
národními hymnami, načež vypáleny četné rakety a
ohňostroje.

1932 - České dráhy začaly provozovat autobusovou
dopravu mezi Kroměříží a Přerovem, cena jízdného 5 Kč,
vlakem 3,20 Kč
1934 - vrcholí hospodářská krize; kvůli nedostatku vody
ve studních na horním konci obce bylo na Hlavnici u
prádla v Dornavách zřízeno elektrické čerpadlo nákladem
2 800,- Kč, pro vodu si jezdili i z Němčic a Staré Vsi; obec
zakoupila dvoukolovou hasičskou stříkačku firmy HrčekNeugebauer za 23 tis. Kč
1935 - byla rozšířena plocha hřbitova, nákladem JUDr.
Jos. Lochmana a jeho manželky byla okolo hřbitova
postavena ohradní zeď a vybudována kaple; obecní
„Slavnostní odhalení nově postaveného pomníku p.
plochy a cesty v katastru Břestu byly osázeny ovocnými
presidenta bylo provedeno dne 19. června 1930“
( foto Obec Břest )
stromy, hlavně švestkami,
1936 - na tento rok stanoveno skočné 44,- Kč za krávu, a 40 Kč za prasnici; most přes Moštěnku byl
opraven firmou Vl. Hulka, stavitel v Kroměříži za 4200,- Kč ; 3. května slavnostní svěcení hřbitova a
kaple; na Domově zřízena zdarma poradna pro matky a kojence
1937 - 14. září úmrtí TGM, tryzna uspořádána u sochy prezidenta Osvoboditele za účasti 350 osob,
hasiči zapálili slavnostní vatru.

„Svěcení nové kaple a rozšířeného hřbitova se zúčastnilo mnoho významných hostů“ ( foto Obec Břest )

1931-V důsledku slabé úrody obilí a nízké ceny
cukrovky se hospod. krise na venkově ještě
prohloubila. A ve městech nebylo lépe. V
továrnách se méně vyrábělo, v uhelných
dolech se méně dolovalo, řada dělníků byla
propuštěna z práce a začaly se tvořit legie
nezaměstnaných. V tomto roce stoupl počet
nezaměstnaných v celé republice na 343 000
oproti 86 000 v roce 1930 a 55 000 v r. 1929.
V Břestě bylo přihlášených nezaměstnaných
29. Stát musil zavésti péči o nezaměstnané a
vydával poukázky pro potraviny po Kč 10,- a
podpořil různé nouzové podniky.
1937-Paušál dávky z lihovin stanoven úhrnnou
částkou Kč 1 520,- na niž zaplatí p. Frant.
Vodica, nájemce obec. hostince Kč 400,- p.
Boh. Popela nájemce host. pí A. Kuželové Kč
500,- p. Tomáš Úlehla nájemce Lidového
domu Kč 320,- p. František Spěvák,
obchodník Kč 100,- p. Jan Langer, obch. 60
Kč, p. Ant. Skříček, obchodník 60 Kč a pí E.
Nová, obchodnice Kč 80,-. Dávka z piva a
vína se vybírá dle množství odebraného zboží
přímo berním úřadem.

„Miloš Šopek se zdraví s panem presidentem“ ( foto Z. Dostál )

1928 - Na místě dřívější váhy „Na skladišti“ postavil břestský rodák JUDr. Josef Lochman útulek pro zestárlé
příslušníky obce Břestu a nazval jej „Domov“. Domov pak při slavnosti pořádané 15. srpna předal úplně
zdarma obci. Na svůj náklad dal také do průčelní zdi zasaditi pamětní desku padlých občanů břestských za
světové války. Předání domova a odhalení pamětní desky stalo se dojemnou slavností. Pěvecký sbor pod
řízením zat. ředitele měšť. školy Tomáše Pazdery zapěl „Věno“, načež měl slavnostní proslov p. Tomáš
Pazdera. Po něm předal p. Dr. Lochman „Domov“ starostovi obce p. Frant. Nevřalovi krátkým, ale výstižným
proslovem. Vzpomínku padlých občanů břestských pronesl učitel Ant. Hýža, načež deska byla členem Sokola
p. Jos. Hrabalem odhalena. Zapěním hymen byla tato krásná a dojemná slavnost ukončena.

1929 - 12. února teplota -34°C, silné vánice, byly zrušeny vlaky, v Břestě zmrzla podruhyni
Anatolii Šiškové v chlívku koza; Fr. Motal a dědici postavili na č. 38 mateřskou školu řádu
Chudých školských sester Matky Boží ve Slavkově.

1928

1928

měl Břest své zástupce při vítání
TGM v Kroměříži
postaven Domov pro přestárlé
(JUDr. Josef Lochman)
osazena deska na zdi Domova se
jmény padlých občanů v i. Světové
válce

1929
založena Mateřská škola spojená
s působením kláštera Chudých
školských sester Matky Boží
Odhalena busta T. G. Masaryka
postavena kuželna v Lidovém
domě

1930
Odhalena busta T. G. Masaryka u
základní školy

„Sokolský letní karneval 1935“ ( foto Obec Břest )

1931
založen Sportovní klub Břest
v době hospodářské krize se začala
stavět nová část Břestu „Balkán“

1932
zavedena autobusová doprava
Kroměříž - Přerov

„Stát vydával poukázky na potraviny po
10Kč a podpořil různé nouzové podniky“
( foto archiv KM )

1933
tělocvičné spolky Sokol a Orel
uspořádaly šest divadelních
představení

1934
pro SDH zakoupila obec
dvoukolovou hasičskou stříkačku
firmy Hrček-Neugebauer

1935
založena firma Pikas č.pop.10, roku
1948 provoz znárodněn a začleněn
do masného průmyslu
rozšíření hřbitova a postavení
hřbitovní kaple Matky Bolestné

„Příprava hřiště na Hliníku, rok 1934“ ( foto F. Spěvák )

1936

1937

oprava dřevěného mostu přes
Moštěnku z roku 1901
první tři samaritánky se staly
členkami Sboru dobrovolných
hasičů

zemřel prezident T. G. Masaryk

1937

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

