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„Pod vedením nového faráře P. Josefa Smékala byla opravena
věž kostela, vyměněny vadné trámy a střecha byla pokryta
měděným plechem, v báni byly nalezeny noviny, dokumenty a
peníze z let 1868-1879" (foto J. Hladil)

1968 - odhalena pamětní deska k 50. výročí založení
Československa u č.p. 20; byl vybudován dlážděný
chodník od školy k budově MNV; do školy byla
zavedena voda z nového vodovodního řadu;
21. srpna vstoupila vojska Varšavské smlouvy do
Československé republiky, aby „potlačila
kontrarevoluci“, obcí projíždí kolony sovětských
vojáků
1970 - při příležitosti 25. výročí ukončení II. světové
války a osvobození obce navštívili Břest vysocí
důstojníci armády v čele s náměstkem ministra
národní obrany generálem Procházkou, kteří uctili
památku padlých. Vzácným hostem byla manželka
Josefa Kratochvíla z Bohemy na Ukrajině, která po
25 letech hledání našla v Břestě hrob svého muže;
na vybudování vodovodu už byla vynaložena částka
906 000,- Kčs, zatím není úplně dokončen; narodilo
se 15 dětí a zemřelo 11 občanů;

1972 - na č.p. 108 byla slavnostně odhalena pamětní deska břestskému rodákovi Dr. Inocenci L.
Červinkovi, významnému moravskému archeologovi a numismatikovi; v pohostinství Jednota byla
zřízena kuchyně pro důchodce, za celý rok bylo uvařeno 9237 obědů, plná cena činila 5 Kčs, na stravu
sociálně potřebným občanům přispíval MNV;
19. prosince vyhořel kulturní dům, „byl zapříčiněn zaměstnanci družstva „Kámen“, kteří svou nedbalostí v opilosti
zapříčinili požár maringotky, od níž se chytla střecha sokolovny, což zpozoroval náhodný automobilista. Probudil
protější sousedy i nejbližšího požárníka, který s předsedou a velitelem vyhlásili sirénou poplach a hned s dalšími
požárníky prováděli záchranné práce. Stříkačky nebylo možno použít pro nedostatek vody v přilehlých studnách.
Proto telefonicky požádány městské požární sbory s cisternami: Hulín, Kroměříž, Přerov“.

1973 - obec na své náklady vybudovala nové veřejné osvětlení; bylo otevřeno nové „Nákupní středisko“
Jednoty, nedostatkovým zbožím byla paprika, povidla, marmelády, zápalky; k 1. dubnu 1973 bylo JZD
Břest sloučeno se zemědělskými družstvy v Kyselovicích a Žalkovicích a vzniklo tak nové JZD Zámoraví
se sídlem v Žalkovicích, hospodaří na celkové výměře 1863 ha, předsedou byl zvolen Petr Netopil
„ Od 30. VII. do konce VIII. krásně, vedra 30-32°C, velké sucho,
že jeteloviny a otavy se podruhé ani nekosily, usychaly na
stojatě. Voda ze všech studní v obci se ztratila, byl to asi
společný pramen s vodárnou, tam bylo také málo vody. Voda
tekla pouze ráno a večer. Když v poledne přišli pracovníci z pole
upoceni a uprášeni, neměli se v čem umýt. A kdo si nenachytal
vodu ráno, ani nevařil. Byla proto velká nespokojenost, že u nás
se voda zastavuje a jinde ne. Snad i čápi, kteří se v roce 1971
usadili na komíně bývalé Masny, tušili, že v roce 1973 bude tak
hrozné sucho. V roce 1972 vyvedli 3 mladé. V roce 1973 se
vrátili, hnízdo opravili, ale ani jedno mládě nevyvedli. Snad pud
jim napověděl, že vyschnou kolem všechny tůně a rybníky, že by
svá mláďata neměli čím krmit“ .

1971- „Volbami nových kandidátů Národní fronty byla rozhodnuta důležitá etapa v naší společnosti, byla uzavřena
kapitola, která ohrožovala socialismus, ale podpora pracujících rozhodla v jeho prospěch a k upevnění jednoty
celé naší společnosti“

Bezpečnostní komise MNV se stará o zavážení a úpravu Hliníku, řeší stížnosti na špatné veřejné
osvětlení, byla zbourána stará pošta ve středu obce, vybudováno svépomocí ústřední topení ve škole; i
v kulturním domě bylo zřízeno ústřední topení, dokončena přístavba, nové sociální zařízení a opravena
střecha nákladem 636 000,- Kčs; v obci je 51 domů vybavených ústředním topením; jsou potíže se
zásobováním břestským chlebem, cizí jej vykoupí, nezbude pro místní; 23. srpna vichřice s průtrží
mračen vyvrátila mnoho stromů, u Jednoty bylo po kolena vody; Československé státní statky Hulín,
farma Břest hospodaří na 256 ha půdy, chovné jalovice jsou ustájeny na č.p 22, 67, 69 a 73;

Pozvánka na oslavu 80. výročí založení požárního sboru

1974 - od 30. března zdražení benzínu o
100%; ředitelkou Základní devítileté
školy se po Zdeňku Zaviačičovi stala
Božena Valášková; byl založen Český
svaz žen s předsedkyní Jarmilou
Hermanovou; průměrné výnosy nového
JZD byly 51,6 t/ha pšenice, ječmene se
urodilo 56,1 t/ha a cukrovky 482,2 q/ha,
byly vytrhány mnohé zahrady, keře a
stromy lemující příkopy a polní cesty;
chovatelé odevzdali 597 králičích kožek
pro národní hospodářství;
1975 - celostátní spartakiády v Praze se
zúčastnilo 6 cvičenek z obce; Gustáv
Husák byl zvolen prezidentem ČSSR;
obec zakoupila pro hasičský sbor
zásahové vozidlo T-805 za 7 600,- Kčs;
ve dvoře č.p. 10 vybudovali členové
„Na jaře roku 1977 dosázeli myslivci stromky u vodárny i remízku u rybníka“
SSM vlastní klubovnu; dosud nejsou
( foto Obce Břest )
dostavěny kabiny na fotbalovém hřišti;
1976 - voleb do zastupitelských orgánů se v Břestě odmítli zúčastnit dva „přestárlí důchodci“; bylo
zrušeno zahradnictví Františka Zatloukala při JZD
1977 - na výročí osvobození obce bylo slavnostně otevřeno a předáno do užívání „Kulturně tělovýchovné zařízení“, náklady na výstavbu činily více než 2 miliony Kčs; střecha školy byla pokryta
hliníkovým plechem; JZD Zámoraví obdrželo za úspěšné hospodaření vysoké státní vyznamenání
„Rudý prapor šesté pětiletky“ .

„Pohled na Břest 1972" ( foto J. Hladil )

„Ostatkový průvod zavítal i na faru“ ( foto SDH Břest )

„Členové všech spolků v obci odpracovali stovky brigádnických hodin při opravě kulturního domu“ ( foto archív KM )

1972
1968
25.října byla před č.p. 20 odhalena
pamětní deska u Lípy svobody a to
k 50. výročí republiky
okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy

1968

1969
JZD převzalo jako farmu bývalé
JZD Rajnochovice a to pro pasení
dobytka

1971
ve středu obce byla zbourána stará
pošta

odhalena pamětní deska na č.p. 108
k 20. výročí úmrtí Inocence
Červinky, významného
moravského archeologa
generální oprava věže a střechy
kostela sv. Jakuba
nový betonový most přes
Moštěnku jako náhrada za dřevěný
19.prosince hořelo na stavbě
Kulturního domu

1973
dokončena stavba nákupního
střediska Jednota
zahájena stavba Čističky odpadních
vod (ČOV)
JZD Zámoraví hospodaří na
katastru Břestu, Žalkovic a
Kyselovic

1974
založen Český svaz žen

1975
pro Sbor dobrovolných hasičů bylo
zakoupeno zásahové vozidlo T-805

1976

1977

dokončena rekonstrukce
elektrických rozvodů a dřevěné
sloupy nahradily betonové

Slavnostně otevřen kulturní dům
Vlivem poklesu spodní vody
vznikly vážné trhliny v klenbě
kostela, byl s věží stažen ocelovými
lany.

1977

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

