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1958 - na fotbalovém hřišti byly vysázeny topoly
1959 - na č.p. 134 zřízena prodejna samoobsluhy pod heslem „Samoobsluha, důvěra=pokrok. Do
kulturního domu byla přestěhována knihovna, je tam nedostatek místa, při krupobití byla poškozena
opadaným stropem, po reorganizaci zůstalo pouze 438 knih. Velké potíže jsou s prosazováním
ateistické propagandy, jen málo rodičů i z řad místních komunistů odhlásilo své děti z náboženství;
žáci vysázeli lesní správě 5460 ks stromků
Výnosy na 1ha v JZD: pšenice 25q, žito 24q, ječmen ozimý 24q, jarní 20q,kukuřice na zrno 33q,
brambory 115q, cukrovka 198q, pícniny 65q

Komise pro výstavbu řešila stavbu kanalizace. Veškeré práce
související s s kanalisací prováděny po celou zimu uspokojivě. Půda
byla rozmrazována zapálením odpadového materiálu z pneumatik.
Práce šla pomalu vlivem zmrzlé zeminy, ba někde došlo ku zvýšené
pracnosti tím, že stěny výkopu se sesuly. Lidé se v blátě přímo topili,
poněvadž zima byla nestálá a převládalo mokré počasí. Asvaltová
silnice přes celou obec nacházela se 10 až 15 cm pod blátem, poněvadž
fa Ingstav neprováděla dokončovací práce zodpovědně, proto zůstaly
naše výchozí komunikace nesjízdné. Reklamace MNV byly bezpředmětné, prostě na připomínky občanů a MNV nebyl brán žádný zřetel.
Při výkopu rýhy na stoce „A“ byla zemina uskladňována až na rodinné
domky a zem. usedlosti a to do výše horního okraje oken. Tímto
počínáním byly obytné domy úplně uzavřeny jak vjezdem, tak východem. Bylo dost i těch, kteří žádali úhradu škody za poškozený dům,
neb pozemek. Členové komise žádali investora, aby sjednal nápravu,
avšak zůstala bez povšimnutí, a proto komise odmítla nést jakoukoliv
odpovědnost. Kanalisační práce ukončeny 20. července 1962. Při
kolaudaci nikomu nenapadlo, že práce nebyly provedeny se vší
důsledností, ba naopak, práce byla jen odbyta. Vzhled obce velmi
utrpěl. Asvaltová silnice na mnohých místech příčně překopána a již
nikdy nemůže býti dána do původní roviny. Dokonce některé obytné
domy jsou úplně zavodněny, jak se později ukázalo. Prostě voda teče
jiným směrem, jak bylo původně plánováno.

1963 - Zima je na koni. Plně využívá bohatého rejstříku svých
zbraní, sněhu, mrazu, vichřice a vánic. Jako zkušený taktik
sevřel do svých kleští nejzranitelnější článek-železnici. Také s
elektřinou bylo nutno zacházet co nejhospodárněji. Televize,
rozhlas a denní tisk nabádal naše občany, aby spotřebu el.
energie ve špičkách omezili na minimum. Za dlouhých a
silných mrazů vody za přehradními zděmi ubylo a tak jí bylo
katastrofálně málo. Proto nebylo možno pomáhat tepelným
elektrárnám, kde vázl přísun uhlí po železnici. Bylo opravdu
velkým zatížením nervů, zvláště když osobní vlaky měly
zpoždění až 180 minut. Lidé, kteří za svou prací dojížděli z
naší obce, ztrávili čekáním a jízdou 5 až 7 hod. denně. Bylo to
asi tak, že lidé pracovali, spali a čekali někde na vlak. Ano,
to vše zapříčinila letošní krutá zima. Denně odjíždí z naší
obce do zaměstnání různými směry asi 350 až 370 občanů, z
toho 45 až 50% pracuje na směny. Nejvíce lidí z naší obce
zaměstnávají „Přerovské strojírny“, „Meopta Přerov“, „ZPS
Hulín“, „Technoplast Chropyně“, dále pak „Pal Magneton“,
“Fatra“ v Napajedlích, „Nářadí Hulín“, dříve Pilana a ještě
dříve fy Studeník, „Šohaj“ v Hulíně zaměstnává jen ženy,
„Svit“ v Gottwaldově, „Mop“ v Holešově. Ve směru KroměřížPřerov a Kroměříž-Chropyně zřízeny autobusové linky. Cena
jízdenky vlakem do Kroměříže činí 1,60 Kčs, za 1 osobu jízdy
autobusem činí 2,20 Kčs. Dělnická týdenní jízdenka vlakem do
Hulína a zpět stojí 1,70 Kčs.
Kdyby naše zemědělství (myšleno tím na celém území státu)
vyprodukovalo více masa, mléka atp., nemohlo by dojít ku
zdražování masných výrobků jak tomu v letošním roce bylo.
Tak na příkl. Salám, který se prodával 1 kg za Kčs 38,-,
zdražen na 50,- Kčs za 1 kg. Dále telecí maso, hovězí maso a
některé druhy jater. Ukázalo se i to, že v jarních měsících
byly tvořeny před naší prodejnou masných výrobků dlouhé
fronty, které se zakládaly již před půlnocí. V okresních
městech byla provedena taková opatření, že ten, kdo byl z
venkova, maso nedostal, neboť se nemohl prokázat kartou,
která byla vydána městským nár. výborem; ukončena výroba
konzerv na č.p. 10

( foto archív KM )

„Zemědělství v naší obci stále potřebuje mladé lidi v rostlinné i živočišné výrobě“ ( foto B. Hrabal )

1960 - vyhlášena Československá socialistická
republika, nový státní znak, vyhlášena amnestie;
pionýři provolávají hesla v prvomájovém průvodu „Děkujeme republice, že jsou zdarma učebnice“; zdi,
vrata, ba i dokonce brána hřbitovní pomalována hesly,
která zrovna nebyla v souladu s lidmi, kteří to myslí
s JZD v Břestě dobře; ve škole celkem 17 případů
infekční žloutenky, zdroj nákazy nebyl odhalen,
všichni žáci byly očkováni; celostátní spartakiády
v Praze se zúčastnilo 27 starších žáků; vlivem televizního vysílání poklesl počet vypůjčených knih z
knihovny; byl založen oddíl české házené, v obci je
registrováno 9 majitelů osobních vozů, 32 motocyklů,
19 motorových kol a 55 televizorů, po žních bylo na
sále kulturního domu 5 týdnů uskladněno vlhké obilí;
buduje se kanalizace v celé obci
1961 - zrušena vykládka vagónů na železniční
„V masném průmyslu konzervárenském na č.p. 10
zastávce; sčítání lidu-v obci je 1058 obyvatel a 254
pracovalo až 70 zaměstnanců“ ( foto Obec Břest )
domů; zřízena 9. třída povinné školní docházky
1962 - uloveno 260 zajíců a 210 bažantů, myslivci vybudovali líheň bažantů; v místním kině nebyl splněn
plán návštěvnosti, za rok se promítalo celkem 85 představení s návštěvou 3746 diváků,

1964 - porušování dopravní kázně mladými řidiči „Pionýrů“,
pletou si levou stranu s pravou a chodník s vozovkou;
v Mladé frontě vyšel na titulní stránce článek o žácích 9.
třídy z Břestu
1965 - po deseti letech byl vyčištěn Stonáč, na cesty v obci
bylo navezeno 65 vagónů kamene
1966 - zasedací síň MNV slouží jako prodejna potravin v
důsledku opravy prodejny Jednota; sklípek pod jevištěm
v kulturním domě byl upraven tak, aby se mohl užívat při
kulturních akcích; na trati Hulín-Přerov vyměněny koleje a
dřevěné pražce za betonové; pracovní doba zkrácena ze 46
na 44 hodin týdně,
1967 - byla dokončena výstavba kravína a na č.p. 10
vybudována čistička obilí

„Stavba kanalizace byla náročnou prověrkou pro všechny občany“ ( foto B. Hrabal )

1958

1958

založen Československý
ovocnářský a zahrádkářský svaz
JZD - 87 členů, hospodaří na 305 ha
Československé státní statky-farma
Břest hospodaří na 155 ha
soukromníci hospodaří na 454 ha

1959
oprava křtinského obrazu učitelem
Antonínem Gazdošem
zřízena prodejna samoobsluhy na
č.p.134 (bývalá Kuželova hospoda)

1960
JZD - 187 členů, hospodaří na 517 ha
Československé státní statky- farma
Břest hospodaří na 224 ha

1961
výstavba kanalizace dokončena 20.
července 1962
zrušena vykládka vagonů

1962
provedena asfaltová cesta přes obec
na kamenité staré cestě

1963
z nařízení církevního tajemníka
byla telefonní ústředna zřízena
v budově fary

1964
stavba nového kravína
zřízena školní jídelna v budově
školy

1965
zahájena výstavba vodovodu v obci
- dokončena 1969

„K novému rozestavěnému vodojemu v Dornavách
byla v roce 1967 postavena cesta a položen rozvod
vodovodu o délce 650 m“ ( foto VAK Kroměříž a.s. )

1966

1967

na železniční trati byly osazeny
betonové pražce místo dřevěných
začala výstavba zděných kabin na
hřišti

stavba vodárenské věže dokončena
až v roce 1971

1967

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

