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1948-1957
1948 - v obecní kronice chybí stránky z let 1948-1953
Rok 1948-53 Je to již po druhé, kdy v naší kronice
obce Břestu nejsou podchytnuty dvě význačná
údobí. V roce 1940-44 nebylo možno zachytnouti
různé události pro útlak od německých vetřelců a
od roku 1948-53 pro nedbalost funkcionářů
Národního výboru. Ihned po roku 1948 byl zvolen
v obci nový národní výbor s předsedou Pavlíčkem
Františkem a tajemníkem Skříčkem Vlad.
V důsledku toho, že toto složení členů národ.
výboru nevyhovovalo, bylo v roce 1950 přikročeno
k nové rekonstrukci MNV. Předsedou se stal
Zavadil Ant., Nevyjel Jos. ml. tajemník MNV. Jako
újezdní tajemník pro pomoc MNV byl obci z ONV
přidělen Sochor František. V roce 1951 byl zvolen
nový národ. výbor s předsedou Vymětalem Jar.,
tajemník Nevyjel Jos. ml. V témže roce bylo
vyměněno vedení MNV a za předsedu byl zvolen
Paštěka Met. a Skříček Jos. tajemník MNV. V roce
1952 byl znovu vyměněn národ. výbor, do kterého
byli zvoleni Paštěka Met. před. MNV a Kutra Jos.
taj. MNV. V témže roce přichází znovu ku změně
MNV, kde v období 1952-53 byli dokonce změněni
tři tajemníci. Mnoho změn v MNV mělo neblahý
vliv na rozvoj obce. Závěrem ke všem změnám od
roku 1948 až do roku 1953 lze říct, že místo
různých problémů, které se měly řešit, panovala
řevnivost mezi zvolenými členy, možno říct, že ve
vedení obce nebyla jednota.
„Kroměřížské slavnosti se staly velkou kulturní a
společenskou událostí“ ( foto archív KM )

Jako všude jinde tak i v naší obci
se rozhodlo několik občanů utvořit
Jednotné zemědělské družstvo.
Vlivem různých politických
událostí ve státě dostali členové
JZD pro začáteční hospodaření
klášter č. 2 a k tomu svoje
hospodářské zařízení a polnosti.
K přebrání kláštera do vlastnictví
JZD je nutné podotknout jen to, že
se zařízeným hospodářstvím v
klášteře čís. 2 se zacházelo velmi
nešetrně.

Od roku 1951-53 bylo celkem 5 předsedů JZD.
Tomanec Jar. byl poslední předseda, který
likvidoval většinové JZD v obci. K likvidaci došlo
tím způsobem, že pres. Antonín Zápotocký
prohlásil, že komu se v JZD nelíbí, nebo byl
nějakým násilným způsobem do JZD přijat, že
může kdykoliv vystoupit. K tomuto lze jen
podotknout, že v obci nastal chaos a nejlepší
přátelé se mezi sebou začali hádat. Přesto však
všichni zemědělci nevystoupili, takže zase bylo
založeno v obci menšinové JZD, jejímž předsedou
se stal Fuksa Met. st. V té době většinové JZD
převzalo usedlosti Vlad. Mackovíka, který byl
z obce Břestu vystěhován, Frant. Šálkovi a Frant.
Vaníčkovi propadl majetek ve prospěch státu.
V tomto roce byli prováděny nesprávné represalie
proti některým zemědělcům v naší obci. Tato
nesprávná politika se prováděla z osobních zájmů
ze strany některých členů MNV. Na příklad: dva
zemědělci byli o půlnoci vzbuzeni a ihned byli
odsouzeni k velké peněžité pokutě jenom proto, že
nechtěli v noci mlátit. Co je však nutno
konstatovat, že v zemědělství je citelný nedostatek
pracovních sil. O pole nikdo nestojí, pachtovné
z pole se neplatí. Dodávky byly po roce 48-52
vypisovány třídně. Tento rozpis dodávek byl
nesprávný, neboť se hodně jedněm zemědělcům
nadržovalo a druhým zase úmyslně škodilo. Bylo
zajímavé, že někdo musel odevzdávat z krávy až
2 500 l mléka a druhý jen 900-1500 l.

Divadlo „Paličova dcera“ ( foto V. Zavadil )

„Vylepené plakáty názorně ukazovaly, jak správně hospodařit“
(foto archív KM )

Kulturní činnost až do listopadu nebyla žádná. Až teprve teď uč.
Mikulčík J. a pí M. Kartousková založili divadelní kroužek při
Osvětové besedě Břest.

V roce 1953 se vláda rozhodla, že provede na území ČSR měnu peněz. Obec Břest měnila peníze v Žalkovicích.
Měna peněz byla provedena tím způsobem, že ten, kdo měl úspory doma, tak měnil peníze 1 ku 50, a kdo měl
peníze uloženy v ústavě, měnil 1 ku 5. Nejvíce bylo měněno u jednoho občana asi 100 000 Kčs.

1956 - zahájena stavba kravína pro 98 dojnic na Fuksovém
poli k Hulínu; v Jánské ulici začali občané v akci „Z“
budovat kanalizaci;
1957 - zemřel prezident Antonín Zápotocký; na celém
území proběhly volby, předsedou MNV byl zvolen
Vlastimil Šiška, tajemník Josef Činčala;

Výstavba obce-zřízeny nové elektrické hodiny na věži kostela; vypukl požár na č. 23; po stránce
kulturní je naše obec zaostalá; byl opraven bývalý Lidový dům; postaven nový most u požární
zbrojnice přes Stonáč;

Po zrušení těl. jednot Sokola a Orla ustala veškerá divadelní činnost. Jedině máme v obci kapelu, kterou vede
Jos. Kolařík ml. Tato partie je oblíbena i za hranicemi naší obce.
K těmto létům 48-53 je nutno podotknout, že to byla léta velmi rušná a bylo chybou, že události v obci nebyly
psány jednotlivě za sebou. Až v roce 1954 bylo odhlasováno radou MNV, aby kroniku vedl Jos. Nevyjel ml.
Z tohoto důvodu kronika byla psána z paměti jednotlivých občanů a ústních podání. V případě, že by některé
události v naší obci nebyly správné, nechť je toto prominuto. V Břestě 15. prosince 1954. Nevyjel Josef

Celkový vzhled obce je dosti ponurý, naprosto se zanedbalo
upravovat veřejné cesty, chodníky a trávníky před domy. Naše
obec postrádá svůj hanácký ráz. Letos v lednu se vrátili z vězení
dva zemědělci, kteří byli v r. 1956 na jaře zatčeni. Celkem
v letošním roce zemřelo 13 občanů, narodilo 15 a uzavřených
sňatků 11.
Rada MNV potvrzuje, že v kronice chybí listy od čísla 238-271.

1955 - převážná část soukromých zemědělců hospodaří na 694 ha, JZD obdělává 130 ha půdy;

„Významný moravský archeolog a numismatik,
břestský rodák Inocenc Ladislav Červinka zemřel
v Brně 3. října 1952“ ( foto Obec Břest )

„JZD Břest 1953“ ( foto B. Hrabal )

1948

1948

sloučení tělovýchovných organizací
pod sportovní klub Břest (Orel
zakázán, Sokol nevyvíjel činnost)
založení Mysliveckého sdružení,
1968 změněn na Český myslivecký
svaz

1949
obecní hostinec převzala Jednota
hostinec v Lidovém domě
převeden na Restaurace a jídelny

1950
zrušen klášter řádu Sv.Vincence De
Paul na č.p. 2 a sestry musely odejít
do Bílé Vody
1. říjen začátky JZD Břest v objektu
bývalého kláštera na č.p. 2
zrušení hostince na č.p.131 „ U
Kuželů“ později č.p.134

1952
zemřel Inocenc L. Červinka

1953
u kostela se konala tryzna za
zemřelého prezidenta Klementa
Gotwalda
na věž kostela byly pořízeny nové
elektrické hodiny

1954
na budově hasičské zbrojnice byla
instalována poplachová siréna

1955
ochotníci v Břestě představili
divadelní představení Její
pastorkyňa a Paličova dcera

1956

1957

pokusné vrty v Dornavách zjištují
stav a množství vody
vyhořel větný mlýn u nádraží

první zmínka o televizoru v Břestě

1957

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

