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1978 - přijelo 50 dětí a učitelů ze Sládečkovců u Nitry na sportovní utkání; byla dokončena stavba kabin
na hřišti
1979 - zemřel bývalý president Ludvík Svoboda; zdražen benzín, nafta, elektřina, dětské oblečení a
obutí a další zboží; Marie Symerská nacvičila s dětmi divadelní hru „Kouzelná studánka“; v lednu byly
vyhlášeny celostátní uhelné prázdniny; sovětští vojáci přijeli pobesedovat se žáky školy, při této
příležitosti byly promítnuty sovětské filmy;
co odebírají a čtou břestští občané-Rudé právo-55x, Zemědělské noviny-48x, Rovnost-26x, Lidová demokracie26x, Svobodné slovo-21x, Mladá fronta-14x, Katolické noviny-53x, Práce-10x, Sport-7x
JZD organizuje pro členy zájezdy do Maďarska, do SSSR odjeli 4 družstevníci s rodinami a do Jugoslávie 4
členové na rekreaci; členové Socialistického svazu mládeže si vybudovali na č.p.134 klubovnu; Mlýny Kyjov a
JZD Zámoraví zaplatili výstavbu asfaltové cesty ke mlýnu;

1982 - spolupráce Základní školy s MNV je velmi dobrá,
patronátní smlouva s JZD Rozvoj nebyla potvrzena, po
sloučení s JZD Zámoraví s Hulínem došlo k ochlazení
spolupráce, naráží to na finanční prostředky, v Základní
škole je 8 tříd s 217 žáky; Mateřská škola splnila všechny
plánované akce až na saunování, nebyl autobus pro limit
nafty, je přihlášeno 51 dětí
TJ Sokol-jezdecký oddíl navázal dobrou spolupráci se
Střední zemědělskou technickou školou obor veterinární
v Kroměříži, účastnil se 5 dostihů; pořádán Reprezentační
ples, Pomlázková zábava, Vinobraní, podniky jsou málo
navštěvované. Za to diskotéky mají vysoké návštěvy z
celého širokého okolí, ale špatnou morální úroveň.

Výbor TJ Sokol uspořádal 10 tanečních zábav, sál má kapacitu
400 lidí, účast na těchto zábavách byla 600 až 800 mladých
lidí. Pořadatelská služba nemohla tuto masu zvládnout. Mladí
lidé na těchto zábavách byli oblečeni v riflích a bundách.
Společenský oblek nebyl požadován. V oblibě byl tanec
nepojmenovaného charakteru, každý si tančil, co chtěl. Projev
pohybů byl klátivý na místě nebo trochu z místa. Přesto, že je
v naší republice 300 učitelů tance a publikováno 200 novinek
v tancích, nepodařilo se do povědomí mládeže toto dostat.
Projev tanců a chování odrážel situaci v mravní výchově.
Mládež se opíjí, omamují se drogami, pak dělají výtržnosti,
kradou kola a rozbíjejí nábytek. Snad sociologové v příštím
období zhodnotí tuto dobu a vyvodí důsledky. Zlepšením mravní
výchovy se zabýval i XIV. sjezd KSČ, ministerstvo školství a
všechny organizace.

„Rozsáhlá rekonstrukce budovy MNV trvala více než dva
roky“ ( foto Obec Břest )

„Společný zemědělský podnik Agrostav Kroměříž
provedl adaptaci sociálního zařízení a rekonstrukci
mateřské školy nákladem 506 tisíc Kčs“ ( foto Obec Břest
)

1984 -pošta v důsledku opravy budovy MNV byla přestěhována na č. 10; pro konfliktní situaci na zábavách
měl Sokol zákaz zábav do konce srpna 1984
1985 - 24.3. došlo na železniční stanici k smrtelnému úrazu pod vlivem alkoholu. Mladíka přejel vlak, když
se vracel ze zábavy, která byla v Břestě; zahájena rekonstrukce domu č. 134 –bývalé prodejny Jednoty na
zpracovnu ovoce; Místní lidová knihovna pod vedením Anny Koudelníčkové půjčovala 2x týdně knihy na
kulturním domě, když se topilo, nafta stála 5,80 Kčs/l, spotřeba za hodinu byla 30 litrů; S přídělem nafty
(pro kulturní dům) od okresního výboru ČSTV nebylo možno zajistit řádné topení pro výuku tělesné
výchovy pro zdejší základní školu. Volně nakoupit naftu nebylo možné.; ve školní jídelně se vařilo pro 240
strávníků; prodejna masa byla umístěna n v nevyhovujících prostorách na č. p. 10. Patřila pod spotřební
družstvo Jednota, s ročním obratem 1,4 mil. Kčs; 1.6.1985 bylo opět otevřeno místní pohostinství umístěné
v budově MNV; v provozu byla čistička odpadních vod; Anna Halouzková ošetřovatelka dojnic na farmě v
Břestě z JZD Rozvoj, byla dne 30. 4. 1985 na Pražském Hradě oceněna titulem“ Hrdina socialistické práce“;

( foto archív KM ) )

„25. května 1985 byla na fotbalovém hřišti uspořádána místní spartakiáda, která měla velký úspěch“ ( foto Obec Břest )

1980 - vlivem mechanizace a chemizace ubývá v krajině zvěře

Srnčí
Zajíci
Bažanti

1978
15 ks
420 ks
1007 ks

1979
13 ks
nestřílelo se
418 ks

1980
4 ks
100 ks
378 ks

1981
3ks
151 ks +75 odchyceno živých
1099 ks

1981 - čistička se buduje už 10 let, práce zaostávají; je registrováno 34 členů KSČ, z nich je 6 kandidátů
K oslavám 850 let obce byla vydána brožura, s níž místní nebyli spokojeni, do oslav se zapojili členové
všech složek Národní fronty, výstavu obrazů Antonína Gazdoše a Antonie Vymětalové spolu s výstavou
ručních prací členek Českého svazu žen navštívilo 552 občanů

1978
vzniklo Myslivecké sdružení
Dornava, ve kterém byli i myslivci
ze Skaštic a Žalkovic

1978

1979
stavba velkokapacitního kravína
generální oprava krytiny kostela
nad chrámovou lodí

1980
Položeny obrubníky a opravena
cesta přes obec
pekař Antonín Remeš na č.p.19 pekl
denně tunu chleba, pro kterou se
jezdilo zdaleka

„M. Jakeš v JZD“ ( foto Obec Břest )

1983 - nová předsedkyně MNV Ludmila Zavadilová byla zvolena do funkce od 31.5.1983; kronikářkou
obce se stala Božena Valášková, ředitelka školy; provedena rekonstrukce místností na č.p. 19, bylo tam
přestěhováno jednatelství spořitelny, dětský i obvodní lékař( MUDr. Ticháčková a MUDr. Vojta), sběrna
šatstva a prádla, holičství a kadeřnictví; dokončuje se stavba čističky odpadních vod; obec zakoupila 350
popelnic a od r.1984 zajištěn byl zajištěn pravidelný svoz domovního odpadu; ceny základních potravin1l mléka 2 Kčs, 1 kg chleba 3,50 Kčs, 1kg másla 40 Kčs, 1 kg mouky 3,50 Kčs, 1 kg cukru 8 Kčs; láhev oleje
16,30 Kčs, tuk 100% 22 Kčs,; pohostinství v obci nebylo otevřeno v souvislosti s opravou budovy MNV,
byl v provozu Motorest pod správou Restaurací a jídelen Kroměříž
předsedkyně Českého červeného kříže Marie Šišková darovala 40x svou krev a získala Zlatou plaketu dr.
Jánského; za pomoci Agrostavu provedli členové TJ Sokol fasádu na kabinách na fotbalovém hřišti;

Břest má 890 obyvatel, kteří vlastní 102 aut, 15 barevných televizorů, 80 automatických praček, v každém domě je
televize černobílá. Největší zájem je o televizory Tesla Kolor s obrazovkou v japonské licenci. Cena televizoru byla 15
200 Kčs. Vývoj aut se stále zlepšoval. Šlágrem bylo auto značky „Škoda Garde“, cena Škodovek od 54 000-64 000
Kčs.

1981
oslavy 850 let trvání obce
ve mlýně zřízeno pracoviště
Výzkumného ústavu Mlýnů a
pekáren Praha

1983
rekonstrukce místnosti na č.p.19
pro jednatelství spořitelny

„TJ Sokol pořádala organizované zájezdy svým autobusem na lední hokej do
Gottwaldova, na plavání do Přerova a lyžování na Troják“ ( foto Obec Břest )

Problém byl s elektřinou. Stanovený limit
elektrického proudu neodpovídal potřebě
obce. Bylo vypnuto každé druhé světlo, aby
se ušetřilo na elektřině. Nedostatečné
osvětlení obce vyvolávalo nespokojenost
občanů a tento problém byl několikrát řešen
na plenárním zasedání. Úspěch nebyl, neboť
stanovený limit okresem musel být dodržen.
1986 - byla předána k užívání zpracovna
ovoce, zahájena stavba nové hasičské
zbrojnice, a demolice budov na č.p. 10;
telefon vlastnilo 55 občanů; jezdecký oddíl
při TJ Sokol se zúčastnil dvou klusáckých
dostihových dnů ve Velké Chuchli

1987 - zahrádkáři zpracovali celkem 15 tun jablek na mošt a v listopadu pořádali hojně navštívenou
Kateřinskou zábavu; knihovna, která měla 2555 svazků, byla přestěhována z kulturního domu na č.p. 19;
trvale zaměstnaných členů JZD bylo 529, průměrný plat činil 2878,- Kčs kromě odměn; životní úroveň v
obci se zvyšovala. Dokladem toho bylo, že přibývalo aut, barevných televizorů a videa(obraz i zvuk na
kazetách);

Na počest 70. výročí VŘSR bylo v roce 1987 uzavřeno celkem 216 individuálních závazků a devět závazků
kolektivních ze složek Národní fronty; Byl to rok bojů za mír, pokrok a přátelství.

1984
zajištěn pravidelný svoz
domovního odpadu

1985
ukončena rekonstrukce budovy
MNV
zahájena demolice hasičské
zbrojnice, celostátní spartakiáda
rekonstrukce bývalé prodejny
Jednoty č.p.134 na moštárnu

1986
zřízeno Zdravotní středisko
v budově pekárny
zahájena stavba nové hasičské
zbrojnice, ponechána jen věž ze
staré zbrojnice
z roku 1927

1987
přístavba šaten a sociálního
zařízení u Mateřské školy

1987

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

