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1988-1997
1988 - pokračovala plynofikace obce a oprava fasády na č. 19; dokončovala se zpracovna ovoce na
č.134, u které byla zbudována telefonní hovorna; nová požární zbrojnice byla slavnostně předána
k užívání 23. července.

úroda jablek byla letos slabá a navíc nebylo potřebných lahví, proto se sterilovaný mošt nevyráběl;
JZD Rozvoj se sídlem v Hulíně-na sklonku roku byla zahájena výstavba kravína K-240 v Břestě. V přidružené výrobě
je zajišťována výroba obloukových hal, výroba oken ve stolářské dílně, broušení pil a lití podlah pod názvem
Gamapest. Družstevní pekárna pekla každý den 1000 chlebů. Zásobovala především družstevníky na svých farmách.
Pro potřeby spotřebitelů v naší obci zůstalo 500 kusů chleba.
Provozovna Restaurací a jídelen neuspokojovala potřeby zákazníků. Výběr kvalitních teplých jídel a nealkoholických
nápojů byl neuspokojivý. Vedení této provozovny nemělo zájem o zlepšení situace. Při kontrolách bylo upozorněno na
závažné závady, ale RaJ nereagoval na inspekční záznamy. V loňském roce se zde vystřídali tři vedoucí.
Osvětová beseda byla zřizovatelem hudebního souboru, který během roku provedl 6 hudebních produkcí. Důvod
k slabé činnosti lze spatřovat v malém zájmu pořadatelů o dechovku. Odvod 8% byl odveden dle platných směrnic.

„Slavnostních průvodů k výročí osvobození obce se účastnili členové všech složek Národní fronty“ ( foto Obec Břest )

Socialistický svaz mládeže-činnost základní organizace se změnou nového výboru se podstatně zlepšila. Posledního
dubna se uskutečnilo stavění máje a posledního května se konalo kácení, kterému předcházel veselý průvod masek
přes vesnici. V průběhu roku bylo několik brigád a to na klubovně, která pak byla prodána soukromníkům jako
obydlí. Dále svazáci vysazovali stromky u silnice směrem k Hulínu(350 ks)a při dokončování požární zbrojnice.

Sbor pro občanské záležitosti měl celý rok bohatou činnost. U příležitosti 40. výročí Vítězného února
zajistil setkání občanů narozených v roce 1948. Prováděl vítání dětí do života, slavnostně předával
občanské průkazy, navštěvoval jubilanty.
Zvláště významná byla návštěva občanky Pavlíčkové v domově důchodců ve Zdounkách, která slavila sté narozeniny.
V tomto roce také zemřela.

1988
po rekonstrukci budovy slavnostní
otevření hasičské zbrojnice
23.července

1988

1989
Československá socialistická
republika skončila vlivem událostí
na Národní třídě v Praze, byla
ukončena vedoucí úloha KSČ a
zvolen nový prezident Václav
Havel

1990
plynofikace obce
v červenci proběhly první
svobodné volby

Rok byl plný překvapení, nervozity a neklidu, snížila se životní úroveň tím, že se všechno zdražilo, šířila se snaha
o rozbití zemědělských družstev, vzniklo napadání mezi stranami, (nejvíce byli napadáni komunisti), vzrůstala
kriminalita, stoupala nezaměstnanost, prodávaly se obchody do soukromých rukou(vznik konkurence) a upadala
morálka. (poslední zápis kronikářky obce Boženy Valáškové, skončila i jako ředitelka základní školy)

KSČ - úkolem KSČ bylo plnění usnesení vyšších stranických orgánů a koordinace činnosti všech složek v obci.
Registrovaných členů bylo v obci 24, organizace žila přestavbou, která jen pomalu hýbala celou společností.
1989
Nahlédneme-li do kroniky, poslední léta se neustále poukazovalo na morálku lidstva, na špatnou ekologii, na boj
o zachování míru a na pochopení vzájemných vztahů mezi společenskými formacemi.
Jaké události proběhly v tomto roce:
- 40. výročí vzniku JZD, sjezd JZD v závěru roku-rozpory
- 40. výročí založení Pionýrské organizace SSM
- 40. výročí jednotné tělovýchovy
- 23.2.1989 úspěch americké kosmonautiky-sonda Voyager2 nazvaná „Cestovatel“ objevila 6 prstenců u Neptuna
- 13. světový festival mládeže a studentstva v Pchjongjangu v KLDR
- zrušení vedoucí úlohy KSČ, změna vlády, změna prezidenta, změny v odborové organizaci(rozbití odborů),
zrušení Lidových milicí, mimořádný sjezd KSČ, od 1.1.1990 velká amnestie
Prolínání starého a nového ztěžovalo rozvoj demokracie. Nespokojenost s vedením státu vyvrcholila v listopadu.
Vrcholem byl zásah veřejné bezpečnosti proti demonstraci studentů na Národní třídě v Praze dne 17. listopadu
1989. Během 10 dnů se změnil celý systém státu. Převratnou situaci zhodnotí jistě historikové, kteří budou na tuto
situaci pohlížet s odstupem času.
1990 - Místní národní výbor skončil svou činnost dne 24.11.1990 tzv. „komunálními“ volbami, novými členy
obecní rady se stali:
František Řihák-starosta
Pavla Lochmanová-zástupce starosty
Ing. Václav Hladil-člen obecní rady
Marie Zavadilová-členka obecní rady
Jaromír Kutěj-člen obecní rady
Vznikly nové politické strany v obci - Československé strana lidová s 62 členy, Strana zelených s 24 členy a
nadále zůstala Komunistická strana Československa s 31 členy

1991 - byly vysazeny sakury a hlohy podél cesty; dům č.p. 19 byl vrácen původnímu vlastníkovi p.
Šopkovi, z budovy byly přemístěny na faru ordinace lékařů, pobočka České spořitelny se přestěhovala
na č.p. 2; Sbor dobrovolných hasičů oslavil v červenci 100 let od založení; Jednota uzavřela svou
prodejnu po otevření tří soukromých obchodů; nastoupil nový ředitel školy Mgr. Josef Lukášek
1992 - starostkou obce se stala Marie
Zavadilová
1993 - 1. ledna byla rozdělena
republika na 2 samostatné státy,
probíhá kolkování peněz a jejich
výměna za nové; budova fary dostala
novou eternitovou krytinu; školní
jídelna zajišťuje stravu pro důchodce
do jídlonosičů; podél cesty ke mlýnu
byla vysázena alej ovocných stromů
1994 - jako duchovní správce v Břestě
skončil P. Jan Slíva, nastupuje P.
František Janíček; obec převzala
obecní hospodu od zemědělského
družstva; na motorestě od 1.1.1995
nastupuje p. Michalčík z Kroměříže
1995 - v parlamentu ČR byl schválen
znak a prapor obce; nákladem 9 mil.
Kč byl přestavěn Domov
„Strana zelených požádala obecní úřad o uvolnění finanční částky na
výsadbu stromů na návsi“ ( foto Obec Břest )

pohostinství Jednota ukončilo činnost
v obecní hospodě k 31.12.1990, převzalo
ji do pronájmu zemědělské družstvo,
motorest Favorit byl provozovaný
soukromou podnikatelkou paní Danuší
Slováčkovou z Přerova; v převážné
části obce (mimo ulici k nádraží)byla
dokončena plynofikace; hasičům byla
předána automobilová cisterna Š 706
CAS 25, v tomto roce nebyl zaznamenán žádný požár; na základě změn
v republice se JZD Rozvoj rozpadlo, na
podzim vzniklo nové zemědělské družstvo, které pracovalo na polích v Břestě
a Žalkovicích; organizace Českého
svazu chovatelů, která měla 30 členů,
vykoupila celkem 645 živých králíků, z
důvodu nepříznivých cen kožešin
členové likvidovali chovy lišek, nutrií
apod.

1996 - uzavřena prodejna Masa a uzenin na č.p. 10
1997 - z obecní hospody byly odvezeny výherní automaty, což bylo občany kladně hodnoceno;
v zahradě kulturního domu bylo zřízeno víceúčelové hřiště; byla obnovena socha prezidenta Masaryka
před školou

„Novou hasičskou cisternu posvětil na hody 1990 biskup Jan Graubner“
( foto SDH Břest )

1991
plynofikace obecního úřadu,
mateřské a základní školy

1993
oprava fasády a střechy fary
vznik samostatné České republiky a
Slovenské republiky
oprava márnice na hřbitově

„Povodně, které v červenci 1997 zasáhly celou Moravu,
postihly domy na Moštěnkou“ ( foto J. Regent )

1994
stavba altánku pro muzikanty
v areálu za Kulturním klubem

1995
rekonstrukce budovy Domova
pořízení znaku a praporu obce
otevření čerpací stanice u silnice
Přerov – Hulín

„Přestavbou Domova vznikly prostory pro ordinace lékařů,
rehabilitace a další služby“ ( foto Obec Břest )

1997

1996
provedena telefonní kabelizace,
telefonní ústředna je v hasičské
zbrojnici

slavnostní odhalení busty TGM
před budovou školy
v červenci povodeň na Moravě –
100 letá voda
výstavba hřiště u Kulturního domu

1997

Texty psané kurzívou jsou doslovně opsané z kroniky.

