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Slovo úvodem

Vážení    spoluobčané,    s   prvními
májovými    dny    jsme    pro    vás
připravili  Břežan.  V  obci  se  toho
událo  mnoho  a  zde  vás  budeme
infomovat o těch nejdůležitějších
věcech.
V  dubnu proběhla  valná hromada
Autokempu Buňkov s.r.o., kde nás
jednatelka   seznámila   s   výsledky
společnosti.  V roce 2018  zde bylo
9125    ubytovaných    rekreantů    a
tržby     činily     2     651     tis.     Kč.
Společnost   skončila   hospodaření
ziskem   207    tisíc    Kč.    To   jsou
pozitivní  výsledky,  které  se  snad
podaří       i       v       dalších       letech
zopakovat.
V   areálu   bývalé   pily   pokračují
práce na infrastruktuře pro rodinné
domy      realizované      soukromou
firmou,     přičemž     zastupitelstvo
obce   již    schválilo    koupi    nově
vybudovaného        vo dovodu        a
kanalizace za symbolické 2000 Kč
od   firmy   Koreček    s.r.o.    Tento
maj.etek   má   samozřejmě   reálně
mnohem   vyšší   hodnotu   a   bude
využit   k   navýšení   majetkového
podílu  obce  ve  společnosti  VAK
a.s. Pardubice.
Technické služby provedly opravy
nejvíce   poškozených   vozovek   v
obci,    které    letošní    zimou   dosti
trpěly. Již se také rozběhla péče o
zeleň v obci - zaměřili jsme se i na
"Březinku",  kde  byl  celý  prostor

pročištěn  a bude  zde  malý parčík.
Vzhledem  k  velkému  suchu  byly
také    intenzivně    zalévány    nově
vysazené  stromky a zeleň.  Během

sběru  velkoobjemového  odpadu  u
technických služeb bylo odvezeno
12,5  tun odpadu a přes jednu tunu
nebezpečného a ostatního odpadu.
Na mlýně proběhne oprava a nátěr
celé střechy, žlabů a poškozené SZ
zdi.       Opravy      provede      fima
specializující  se  na výškové  práce.
I    v    nové    knihovně    pokračuje
rekonstrukce,   nově   je   zatepleno
podkroví      stříkanou      pěnou      a
provádí          s e          s ádrokarto nové
podhledy.        Následovat       budou
stavební   úpravy   interiéru   a   další

práce.
Pro   autokemp   bude   během  jara
vybudována         nová         přípoj ka
vodovodu,  protože  současná nemá
dostatečnou kapacitu.
Ve    školce    byl    zhotoven    nový
zahradní domek poskytující zázemí
pro   děti.   Ve   škole   byl   opraven
chodník,    TS   postavily   pro   děti
podium  a  do  oslav   175   let  školy
zde  snad  stihneme  i  vyměnit vrata
do kotelny.
V   č.p.11   byla   ukončena  nájemní
smlouva   s   dosavadní   nájemkyní.
Do budoucna bych chtěl, podpoří-1i
to zastupitelé,   "rozdělit"  objekt na
tři   části   plnící   různé   fimkce.   Sál

(nyní  j.e   schválen  zastupitelstvem
pronájem    na    dobu    určitou    na
hudební         zkoušky),         hospodu
(pokusíme     se     ji     po     menších
úpravách   interiéru  pronajmout)   a
bývalý obchod,  kde může být buď
byt nebo např. obchůdek zaměřený
na zboží pro děti.
V  prodejně  potravin  byl  v  zimě
vyměněn  plynový  kotel.  Výměna
kotle  nás  v  blízké  době  čeká  i  ve

Škole,   protože   i  zde  již  ten  starý
dosluhuje.
Posledního   dubna   se   uskutečnilo
pálení     čarodějnic,     děti     Šly     v
čarodějném   průvodu   za   pěkného
počasí  na  hřiště,   kde  byl  zapálen
oheň, opékali jsme bufty, stavěla se
májka,   hrála   hudba,   tančilo   se   a
zpívalo.
Pavel  Jirava

Zažádali jsme o dotaci na zřízení
sběrného místa odpadů
Obec   Břehy   zažádala   o   dotaci   z
Operačního       programu       životní
prostředí     na     vytvoření     dalšího
sběmého   místa   pro   sběr   odpadů.
Třídění   odpadů   je    sběr   odpadů
oddělených    od    ostatních,     čímž
dojde k separaci materiálové složky
odpadů.   Ty   mohou   být   následně
recyklovány     a     šetří     tak     nejen
Životní   prostředí,      ale   i   přírodní
zdroje,    které   nejsou   neomezené.
Náš   projekt   je   zaměřen   na   tyto
druhy   odpadů:   plasty,   biologicky
rozložitelný    odpad,    papír,    sklo,
kovy   a   objemný   odpad.       Nové
sběmé  místo  v  areálu  technických
služeb    rozšíří    a    zlepší    možnosti
třídění odpadů pro občany obce.   V
rámci      projektu,      pokud      bude
podpořen dotací pořídíme s nových
kontejnerů   na   odpad       a   budou
provedeny stavební úpravy v areálu
TS.               Celkové               náklady
předpokládáme   ve   výši     671   550
Kč.  Míra dotace by  měla být  85%.
V    budoucnu    nás,    vzhledem    k
enomně   rostoucím   nákladům   na
skládkování  odpadů,  ale  i  na  další
formy    likvidace    odpadů,    čekají
další kroky a projekty v odpadovém



hospodářství.    Zřejmě    přijde    na
řadu   i  třídění  do barevných pytlů
přímo   v   domácnostech,   svozové
firmy     budou     vážit    j.ednotlivé
popelnice  podle   čísel  popisných,
bude    se    zvyšovat    poplatek    za
"popelnice"     atd.     Odpady    jsou

prostě problém dnešní doby, který
je  všudypřítomný   a  je   nutné  jej
řešit,   ač jsou některé   kroky dosti
nepopulámí. Pavel  Jirava

Získali jsme  dotaci  na  podporu
sportu
V     rámci     dotačního     programu
Pardubického   kraje   "Podpora   v
oblasti    sportu    a    volnočasových
aktivit v roce 2019" jsme zažádali
o      podporu      našeho      projektu
nazvaného     "     Rozvoj     stolního
tenisu   ve   Břehách".    Jelikož   se
jedná o populámí sport, který hrají
mladí    i    staří    a    v    obci    jsou
pořádány    i    amatérské    tumaje,
chceme jej  do  budoucna  rozvíjet.
Celkové náklady projektu jsou 45
000   Kč   a  Pardubický  kraj   nám
přislíbil  dotaci  15  000Kč.  Za  tyto
peníze    budou    nakoupeny    nové
pingpongové   stoly  vhodné   i  pro
soutěžní           zápasy.           Děkuj i
Pardubickému kraji za přislíbenou
podporu. Pavel  Jirava

Zlatý erb 2019
0pět   jsme   se   účastnili   soutěže
vyhlašované     organizací     Český
zavináč   za  podpory  Ministerstva
vnitra   a  Ministerstva  pro   místní
rozvoj. Obce zde soutěží o nejlepší
webové  stránky.  Účast  v  soutěži
bemie     hlavně     jako     možnost
porovnat  se  s  ostatními  a také  od
hodnotící komise získat infomace
co máme špatně a kde se můžeme
zlepšit.  Tento  rok jsme  obsadili  v
krajském  kole  třetí  místo  -  což je
úspěch.        Podívejte        se        na
www.obecbrehy.cz  Pavel  Jirava

Zprávy ze školy
Blíží  se  konec  školního  roku  a  s
ním    i    hodnocení,    co    se    nám
povedlo  či  co  jsme  se  naučili.  V
českém jazyce a matematice je již
látka    skoro    probraná    a        jen
rekapituluj eme,           co           j sme
zapomněli.    K    tomu    přibude    i

shmutí látky  z ostatních předmětů.
Platí  tedy  - ještě  těch  několik  dní
vydržet a učit se.  Potom - hurá na
sportovní pobyt  a na prázdniny.
Nový  kalendářní  rok jsme  zahájili
lyžařským   kurzem   v   Olešnici   v
Orl. horách. _ _stHffiHji

r,`

Lyžařský ki`rz

Další akcí byl zážitkový kurz první
pomoci,  kde  se  žáci  seznámili  se
základy první pomoci   a prakticky
vyzkoušeli    ošetření    nejčastějších

0urazu.

Ve   Školní   družině   také   proběhl
každoroční  masopustní  kameval  a
zimu  jsme  ukončili  bruslením  na
ledové ploše v Pardubicích.
Na  jaře  jsme   navštívili   dopravní
hřiště  v  Přelouči  a  nyní  se  pečlivě

připravujeme    na    akci    ke     175.
výročí   naší   školy,   na   kterou   vás
srdečně zveme.

Na dopravním hřišti

Každý     rok     spolupracujeme     s
městskou   knihovnou   v   Přelouči,
kde mají vždy pro žáky připravený
zajímavý    program    a    ke    konci
školního roku se pasují prvňáčci na
čtenáře.
Další   akcí  je   dětský   den   s   MŠ,
Školní  kolo  přírodovědné  soutěže,
orientační běh, běh kolem Buňkova

a    tradiční    zahradní    slavnost    s
vyřazením pátého ročníku.
Jako v předešlých letech, tak i letos

pokračujeme   ve    sběru   papíru   a
drobného elektra.
Poslední týden v červnu si užijeme
na        sp ortovním        p obytu        v
Krkonoších.   Pak   už  jen   rozdáme
vysvědčení   a   budeme   odpočívat,
užívat si prázdnin a těšit se na další
školní rok.
M.  Jiráková a kol.

OSLAVA ŠKOLY -175 LET

V    naší    základní    škole   budou
l 1.května   probíhat    oslavy   jejího
založení.   Chtěli   bychom  připravit
pestrou   výstavu   starých   školních
fotek,   učebnic,   sešitů,   aktovek   a

pod. Prosíme vás o zapůjčení těchto
rodinných památek po předcích.
Pokud       máte       co       nabídnout,
kontaktujte   prosím   školu   osobně
nebo        telefonicky        na        čísle
737647168.
Děkujeme.

l''rc,

Základní škola  Břehy a  Obecní úřad  Břehy

Vás srdečně zvou na

O®lavu i75 Iet založení

Základní školy ve Břehách

ii. května 2oig od i2:oo hod.

Pr09ram
ve i3 hodín slavnostní zahájení

vystoupení žáků Školy

hudební vystoupení Štěpána Kvocha

zahraje BUĎ FrT ze ZUŠ Přelouč

prohlídka Školy

na hřišti atrakce pÍo děti  . občerstveni`

`.t.          Jěši'meseno vašjnóvštěw./

Zemědělský pohár.
Letošní,  již   XIII.ročník   tumaje   v
mariáši, úspěšně navázal na  minulé
ročníky.  Jako  vždy  byl    zajištěn  z



iniciativy               občanů               ve
spolupořadatelství   obce   Břehy   a
pod záštitou starosty.
Tumaj   se  hrál  v  sobotu  6.dubna
2019       v   restauraci   Autokempu
Buňkov.  Hrálo  se  od  9,00  hod  -
14,00  hod  ve  čtyřech    kolech  dle
rozlosování     a     podle     pravidel
soutěže.  Pro znalce je třeba uvést,
Že  ve  Břehách  se  hraje  specifický
tumaj. Volí se z osmi karet a hrají
se  stále červené.  Je povinný flek  i
sto. Možno hrát i betla a durcha.
Břežský tumaj se hraje o radost ze
hry,  o prestiž a o ceny.  Pro hráče,
kromě   obce   Břehy   je   poskytli
sponzoři,     zejména     zemědělské
podniky,      zemědělské   služby   a
další fimy z okolí.
Ceny byly krásné a hodnotné.
Poháru    se    zúčastnilo,        kromě
místních borců, celkem   47 hráčů.
Přijeli     z     Prahy,     Žďáru     nad
Sázavou,         Hradce         Králové,
Pardubic,    Trutnova    a    Čáslavi.
Další   hráči   byli   z   Chrudimska,
Jičínska, Kolínska a Přeloučska.
Soutěžící    mariášníci    hráli    jako
vždy    tvrdě    a    nekompromisně.
Oceňuj.eme,   že   se   nesnížili       k
nesportovnímu  chování  a  poŽívali
jen   povolený   doping         a   hráli
korektně.
Svým     dílem     k          úspěšnému

průběhu           tumaj e           přispěli
organizátoři.    Kvalitní    přípravou
soutěže  a  osobní  autoritou přispěl
zejména    Martin    Cimfl,    ředitel
tumaje,    víceprezident         Robert
Novák a hlavní rozhodčí František
Dušek.  Evidenci  výsledků zajistila
Magda Ambrožová.  Všichni  svým
přístupem          a          odpovědností
neumožnili       hráčům       jakékoli
komplikace.
V  průběhu  tumaje  bylo  podáno
občerstvení,        které        připravila
vedoucí    autokempu   paní    Lucie
Jelínková    se    svým    kolektivem.
Kvalitu jídla  a  velmi  ochotnou  a
příjemnou    obsluhu    a    prostředí
ocenili     všichni     zúčastnění.     Za

povšimnutí   stojí   kvalitní   domácí
trubičky od pořadatele.
Na závěr výsledky:
1.            Vác lav           Dittrich           z
Libodřice, okres Kolín
2.          Jindřich Novák z prahy

3.           M iroslav          Drahný          z
Pardubic
Na  domácí  hráče  zřejmě  dopadla
tíha     odpovědnosti     za     průběh
tumaje  a  umístili  se  až  ve  třetí  a
čtvrté desítce. Již dnes se těšíme na
příští ročník.   p.Cimfl

Mateřská škola Břehy
Co nového ve školce v novém
roce?
Běžný     školní     program     dětem
zpestřujeme. Staráme se o fýzickou
zdatnost,     obratnost    a     odolnost
našich  dětí.   Starší  děti  jezdily  do
Pardubic  do  lázní  na  plavání,  pak
do      solné     jeskyně     vpenzionu
Birdie.

Na plavání

Celá    školka    jezdí    na    zábavný
tělocvik     do     zábavného     parku
Tongo      vHradci      Králové.      Je
opravdu   neuvěřitelné,   co   děti   za
dvě    hodiny    zábavného    pohybu
zvládnou.   Zajišt'ujeme   i   kultumí
vyžití   dětí.   Pravidelně   zveme   do
školky  divadélka  s pohádkami  pro
děti,    za    pohádkou    celá    Školka
vyjela do opravdického divadla pro
děti,   do   divadla   Drak   vHradci
Králové.  Starší  děti  dále  navštívily
Dům    hudby    vpardubicích,    kde
shlédly  hudebně-vzdělávací  pořad
"Trápení     Pana     Bambuly     aneb

nezbedná   kapela".    Starší   děti   si

ještě      rozšířily      obzor     vnovém

Snažíme   se   dětem   připomínat   i
lidové  tradice.  Ať už je to tradiční

kameval,   na   který   jsme   pozvali
šaška Vaška,  nebo  předjamí  tradice
na     ukončení     zimy,     kdy     děti
společně    vynesly    Moranu    a    za
zpěvu písní ji  hodily do  Haldy.  Na
jaře to byla výroba čarodějnic, které
shořely      na      velkém       obecním
čarodějnickém ohni.
A  protože  se  blížil  zápis  do  školy,
navštívili     předškoláčci    kamarády
v základní škole a zkusili  si, jaké to

je   sedět   ve   školní   lavici.   Aby   se
těšili  a  byli  připraveni  na  to,  co je

po prázdninách čeká.
A sjarem se děti dočkaly krásného
nového   altánu   na   školní   zahradě.
Zahrada není  velká,  ale je krásně a
účelně   zařízená.   Vaše   obec   se   o
Školku  vzomě  stará,  aby  se  dětem
ve školce líbilo.
Co  se  ve  školce  dělo,  děje  a  bude
dít    můžete    zhlédnout    na   našich
web ových                              stránkác h.
www.ms.obecbrehy.cz  v sekci  akce
Školy a fotogalerie.
1. Andresová a kol.

Naše  základní  škola   bude  slavit
175. výročí svého založení
V tomto  článku  se nebudu věnovat
přímo   této   chystané   velké    akci,
která   bude   v   sobotu    11.   května
2019  odpoledne.  Všichni jste  na  ni
zváni. Pokusím se jen stručně uvést
několik  vět  o  tom,  jak  na  Školu
vzpomínám   a   vidím   zkráceně    i
hodně zjednodušeně její důležitost a

Nejdříve trochu vzpomínek:



Psal   se   rok   1960,   kdy  jsem   se
dostavil   s maminkou  k zápisu  ve
věku   pěti   let   do   naší   školy   na
Výrově.   Pamatuji   si   matně,  jak
jsem        byl        překvapen        tím
prostředím,   které   vonělo,   a  jak
jsem     byl     vyzván     krecitování
básničky,   a  jak  jsem   asi   uvedl
cosi, co se zrovna do té chvíle moc
nehodilo. Něco asi na způsob:  vz.sí',
visí,     visatec,      pod     ním     stojí
chlupatec,     až    visatec    upadne,
chlupatec ho popadne. Nevzbuďilo
to  u zápisové  komise  žádné velké
nadšení,  ale  do  Školy  mě  vzali,  a
tak jsem se stal spolužákem svých
vrstevníků, kluků a holek, nejen ze
Břehů, ale i z Lohenic a Přelovic.
Naše  první  třída  byla  hned  dole
vpřízemí    vlevo,    kde    je    dnes
družina.    Chodba   byla   dlážděna
velkými pískovcovými dlaždicemi
s vyhlazeným povrchem od stovek
a     tisíců     bačkůrek     žactva,     a
navazovala    na    mímé    schodiště
zcelých      kamenných      schodnic
s litinovým  ozdobným  zábradlím.
Samotný      vstup      do      chodby
v přízemí  znamenal  pocítit  v létě
majestátný chlad a v zimě naopak
teplo   školní   budovy.   Také   vůně
pokmů    ze    školní    kuchyně    a
jídelny hned po  ránu linula se tou
chodbou.   Naše   první   třída   byla
vybavena  ještě   starými   lavicemi
z tvrdého dřeva. Lavice a pracovní
deska byly společné vždy pro dva
a   pomyslný   předěl   tvořily   dva
důlky    pro    kalamáře    uprostřed
předního     okraje     mímě     šikmé
pracovní  desky.  Na  homím  okraj.i
byly dva žlábky pro násadky, pera

Naše   první    lavice    byly    staré    dubové
s podlážkou, ty na obrázku byly v té době
již modemí a měly je  třídy až  ve vyšších
ročnících

Podlaha     třídy     byla     zhrubých
širokých prken s vystouplými  léty,

jak je  podrážky  bačkor  Žactva  za
dlouhá  léta  vychodily.   Stejně  tak
asi     dvacet     centimetrů     vysoký
stupínek   u   tabule.   Vpředu   vlevo
stál  na  stupínku  stůl  paní  učitelky
se  židlí  a  skříňkou.  Vpravo  vzadu
byla        velká        kamna,        která
ob s luhoval a         výhradně         p an í
učitelka.   Přikládání  do   nich  bylo
provázeno    obvykle    vyšlehnutím
plamenů    a   jisker    ven    a    vůní
páleného  uhlí,  které  bylo  do  tříd
nošeno     vuhlácích     a     kbelících
zuhelny.   Uhelna   byla   venku   na
dvoře.  V zimě  kamna  vytvořila  ve
třídě  pohodu,  a  těm  žákům  blízko
nich bylo o moc víc teplo, než těm,
co  byli  od  nich  dál.  U  kamen  se
sušilo  mokré  oblečení.   V té  době
všichni   bez   výjimky   chodili   do
Školy  pěšky.  Aut  bylo  ve  vesnici
asi tak, jako na prstech jedné ruky.
Učitelky   jezdily   na   kolách.    Ve
třídě    na    zdech    visely     obrazy
s písmeny   abecedy,   dostali   jsme
dřevěné penály  a krásné  slabikáře.
Paní    učitelka   byla    mladá,   ještě
mladší    než   maminka,    a   vše   ve
škole    bylo    první,    slavnostní    a

jedinečné.  Ve  škole bylo  pět tříd a
dětí    plná    Škola.    Tělocvična    ve
škole  nebyla,  a  tak  se  chodilo  na
tělocvik   pěšky   do    sokolovny    a
vzimě    ven    na    sníh    na    hřiště.
Vychodil     jsem     tu     naší     školu
společně   s ostatními   spolužáky   a
teprve  později,  po  létech,  jsem  si
uvědomil,      Že      ta      škola      byla
nejkrásnější  školou mého  a našeho
života.   Stala   se   pro   nás   malým
chrámem, kde nám bylo pomoženo
naučit    se   prvním   veledůležitým
věcem.      Psát,     počítat,     myslet,
chovat  se  a  bavit  se.   Škola  nám
všem     otevřela     cestu     kdalšímu

poznání    světa    a    jeho    radostí,
starostí   a  nebezpečenství.   Ostatní
náš  čas  trávený  mimo  školu,  kdy

jsme  se  toulali  v okolních  lesích,
hráli    skoro    každý    den    až    do
vyčerpání     fotbal,     sledovali     na
obloze     první     tryskové     letadlo,
sledovali     infomace     o    prvním
kosmonautu    Gagarinovi,     stavěli
bunkry,  soupeřili  ve  všem,  v čem
se   soupeřit   dá,   měli   se   rádi   a
zároveň  se  uměli  pořádně  poprat,
byl   čas   doplňující  ten   čas   školní

tak, Že celek vytvořil dobrodružné a
na  zážitky  bohaté  mládí,  na  které
vzpomínáme dodnes. Ve škole jsme
dostali    základy,    které    se    nám
později      hodily      na      měšťance
v Přelouči a později i dále. A to, co
jsme  nemohli  získat ve  škole, jsme
dohnali rádi a sami v rámci různých
klukovských     lumpáren,     kterých
bylo   bezpočet.   Mnohé   znich   se
staly předmětem vyšetřování přímo
ve  třídách,  kdy jsme  se  sice  snažili
srdnatě  zapírat,  ale  učitelský  sbor
nás  měl  jaksi  přečtenější,  a  tak  se
naše       hříchy       skoro       vždycky

provalily a nás očekával zasloužený
trest a výprask doma.
Ta  kombinace  vzdělávání  ve  škole
a    dobrodružství    po    škole    nám
vytvořila  základ  pro  budoucí  naše
zapojení do dalších Životních etap a
lze       závěre m       to hoto       č l ánku
konstatovat,  že  právě  zásluha  naší
školy v tom byla a je významná.  A
za  to  patří  naší  škole  poděkování.
Moje         poděkování         patří         i
učitelskému   sboru   z   let   1960   až
1965,   naší   paní   učitelce   Dagmar
Jechové,  paní  ředitelce  Stulíkové  a
všem    dalším,     kteří     nás    tenkrát
vwčovali.

poslední návštěvě školy v srpnu 2005
foto PM

Poděkování    patří    samozřejmě    i
rodičům, kteří vše trpělivě sledovali
a  tvarovali  naše  těžko  tvarovatelné
povahy.  Mnozí  již  bohužel  nejsou
mezi námi.
Dnešní  podoba  školy  se  po  létech
od roku  1960 v mnohém  změnila a
j.ejí      stav      se      postupně      dařilo
zlepšovat.          Posledním         větším



zlepšením    bylo    zateplení    pláště
budovy        spoj ené        s celkovou
rekonstrukcí   interiérů.   Přeji   nám
všem, at' naše Škola zůstane nadále
významnou a oblíbenou příjemnou
institucí i pro další generace kluků
a  holek  ze  Břehů  k  spokojenosti
všech     rodičů,     obce     a     celého

pedagogického sboru.
Petr Morávek

Vníže    uvedeném    článku    vás
informuje předseda Spo]ku  obcí
a občanů proti těžbě štěrkopísků
Lohenice   o   stavu   vzáležitostí
našeho    společného    boje    proti
zamýšlené      veLkop]ošné      těžbě
štěrkopísků   v ]oka]itě   Lohenice
přímo sousedící s katastrem naší
obce:

Vše kolem záměru těžařů otevřít
v katastru  obce  Lohenice  těžbu
štěrkopísku
Za   těch   několik   měsíců,   co   se
Spolek    a    jeho    členové    snaží
znemožnit            těžbu            písku
vLohenicích,        jsme        poznali
neuvěřitelné množství lidí, kterým
není   lhostej.no,   jak   bude   jejich
okolí  vypadat  za  několik  desítek
let.   Vše   co   se   od   loňského  října
stalo mně, jako předsedovi spolku,
obohatilo, a je to hlavně z pohledu
na  Vás,   tedy  lidi,  kteří,  vat'  již
v bližším,  nebo  Širším okolí Žijete.
Sám  jsem   si   začal   uvědomovat
bohatství  přírody  a  krajiny,  která
mě obklopuje až tehdy, když jsem
si  uvědomil,  že  o  to  vše  můžeme
velmi rychle přijít. Vaše reakce, na
řekněme   podlou   přípravu   těžby,
byla         neskutečná.         Množství
připomínek,     které    dorazilo    na
ministerstvo    Životního    prostředí
do  Hradce  Králové,  kterých  bylo
na 2 500 a do dnešního dne nejsou
vypořádány!   Je  jasné,  že  i  Vám
není jedno,  co  se  ve  Vašem  okolí
děje  a je  to  o  to  lepší,  že  nemáte
problém   dát   o   tom   na   patřičná
místa   vědět.    Můžu    s potěšením
napsat,   že  Vy,   obyvatelé  Břehů,
jste        byli        vtomto        směru
nejaktivnější.    Za    to    Vám   patří
obrovské poděkování.
Pojďme se podívat na skutečnosti,
které   nás   čekaj.í,   a   na   které   se

chceme    i    svámi   připravit.    Na
našem          postoj i          v souvislosti
spřipravovanou    těžbou    se    nic
nemění.    Mohu   použít   komentář
jednoho z Vás:  „Nenecháme je zde
hrábnout  ani  lopatkou!"    Není  to
apriory zaměřeno proti průmyslu a
stavebnictví,      ale      proti      volbě
lokality.  Máme  za  to,  Že  existují
méně   cenné   lokality,   kde   těžba
nepřinese  takovou  destrukci,  jako
v Lohenicích.  Pokud  se  podíváme
na   změnu   klimatu,   je   naprosto
zřejmé,    že    připravovaný    záměr
ovlivní  i  to  nejcennější  co  máme,
to je spodní vody.  Z dodané studie
EIA  jsme   se   od   těžařů   vtomto
směru  nedozvěděli  nic.  Vykácení
tak    obrovské    plochy    lesa    bez
jakékoliv   kompenzace.    Odhalení
hladiny     spodní     vody     povede
k nekompromisnímu   poklesu   její
hladiny. I dnes můžeme pozorovat,
jak   počasí   resp.   sucho   zahýbalo
s hladinou ve  stávajících písnících,
kde po mímém lednovérh zotavení
dochází     kpoklesu     hladiny     do
podobné          úrovně          loňského
podzimu.          V tomto          ohledu
komunikuj eme          s univerzitními
kapacitami v oboru.
Abychom  dostali  informace  mezi
širší      okruh      lidí,      připravujeme
výstavbu    naučné    stezky,    která
rozšíří    stávající    břežskou    kolem
Buňkova   a   bude   pokračovat   do
prostorů   stávajících   písníků.   Na
panelech   se   chceme   věnovat  jak
přírodě,  tak  historii  již  ukončené
těžby  písku.   Zde  bychom  uvítali
spolupráci,  neboť  sháníme  dobové
fotografie      zminulé      těžby      a
fotografie  fauny  a  flóry  z prostorů
kolem   písníků.   Pokud   by   se   ve
Vašich rodinných archivech něj.aké
fotografie        našly,        kontaktujte

prosím  Vašeho  místostarostu  Petra
Morávka.
0  aktivity  kolem  ložiska  písku  se
již  zajímá  i  hejtman  pardubického
kraje Martin Netolický. Proběhly 2
schůzky,  při  kterých  byl  hejtman
seznámen  s plány těžařů a  s naším
negativním     postojem.      Hejtman
nám přislíbil pomoc.
Pokud  se  podíváme  na  to,  kdo  o
těžbu     stojí,     resp.     kdo     vydal
souhlasná  stanoviska,  tak  jsou  to

Ministerstva  Životního   prostředí   a
průmyslu a obchodu a Báňský úřad,
dále    pak    několik   jednotlivců    a
samozřejmě těžař.  Zásadní námitky
mají      všechny      ostatní      dotčené
orgány    státní    správy,    které    se
k problematice          vyj adřuj í          a
samozřejmě  široká  veřejnost,  které
se těžba dotkne.
Obce,  které  sdružuje  Spolek,  jsou
napříč     regionem.     Jedná     se     o
Lohenice,  Mělice,  Břehy,  Přelouč,
Rohovládovou   Bělou,   Živanice   a
Lázně Bohdaneč.
Za   podporu   v dané   problematice
děkujeme.  Další infomace budeme
přinášet ať již fomou příspěvlů do
místních   periodik,   tak   na   dalších

přednáškách,       které       pro       Vás
připrawjeme.
Za Spolek obcí a občanů proti těžbě
Štěrkopísku
v Lohenicích dne 26. 4. 2019
Ing. Aleš Prokopec - předseda

SDH Břehy
V   lednu   j.sme   ve   spolupráci   se
Základní             Školou             chodili
Tříkrálovou   sbírku.    Chtěla   bych
všem,  co  přispěli  jménem  SDH  a
také        Charity        Přelouč        moc
poděkovat.  V  naší  obci  se  vybralo
úctyhodných  17 748 Kč.

Tříkrálová sbírka

V  únoru  se  v  naší  Základní  škole
konalo  plnění  odbomostí  mladých
hasičů.   Přijelo   90   dětí   z   okresu,
které skládaly teoretické i praktické
zkoušky   z   hasičiny.    Našich   dětí
bylo 8.
Tak jako děti, tak i vedoucí se musí
Školit,    aby   dobře   vedli    děti.    V
březnu  proběhlo  školení  v  Homím
Jelení  a  bylo  proškoleno  našich  7
vedoucích.
V  dubnu  naše  hasičky  uspořádaly
tradiční   Babský   bál.    Vždy   jsou
připravena    taneční    vystoupení    a
bohatá    tombola.    Letos    to    bylo
náročné,     neboť     restaurace     Na
Křižovatce,  kde  se  tento  bál  konal



se z technických důvodů uzavřela.
Azyl    nám    poskytla    restaurace
Cikánka. Za což moc děkujeme. A
45    pLatících    účastníků   je    také
úžasné! ! ! Je to skvělé něco pořádat
v naši obci a pak nikdo nepřijde. A

pak posloucháme, že se nic nedělá.
Koncem     dubna     máme     vždy
náročný  víkend.  26.-27.4.  proběhl
9.     ročník     Setkání     hasičských
přípravek  a  z  celé  republiky  se  k
nám        sjelo         11         hasičských

přípravek, které prezentovali  svoji
práci    s    hasičských    potěrem    a
předali       si       zkušenosti.        Děti
předvedly    nejen    práci     hasičů,
zahrály     pohádky,      samozřejmě
hasily,     ale     hlavně     se    bavily.
Nemůžu       opomenout       úžasné
divadlo     lvánka     Novotného     s
Pemíkovou  chaloupkou.  My jsme

á[opp[rkonveí:[adš:ot::íče  pž:ígžá,:
hasičátko, takové TFA (v překladu
nejtvrdší hasič přežije). Děti plnily
silové   disciplíny   na   čas   ve   své

Setkání bylo pod záštitou starosty
KSH   Pardubického   kraje   Josefa
Bidmona  a  přijeli  nás  podpořit  i
senátorka Miluše Horská a senátor
Miroslav Antl.

V tatře

V    neděli     28.4.    jsme     pořádali
Břežský pohár, který je zařazen do
Ligy     mladých     hasičů     okresu
Pardubice  a  naši  mladší  obsadili  5
místo a starší 6. místo.

Naši  nejmladší hasiči

Květen a červen jsou měsíce, které
jsou pro hasiče náročné na soutěže,
tak  už  se  na  to  připravujeme.  Tak
nám  držte  palce,  at'  se  nám  daří
alespoň     jako     doposud     a     ať
odsadíme  jak  na  Okresním  kole,
tak   v   Lize   mladých   hasičů   co
nejlepší místo.
Za     SDH     Břehy    vedoucí     MH
Monika Nováková

SPORT Břehy
Účastnili     jsme     se     Mistrovství
republiky    v    silovém    trojboji    a
dřepu Trutnov 22. -24. 3. 2019.
A    opět    se    povedly    vynikající
výkony     členů     klubu     „SPORT
Břehy".
1.           Místa ve svých kategoriích:
Dáša  Skalová  -   16  let  do  60  kg  -

llaov5icTÍ5po+zlvleod)k-:řl=ég:i::eiloarkd;a
Nela Zelenáková - 22 let do 60 kg
-   80 + 40 + 95  kg (první závod v
karieře)
Pavel  Erban  -  67  let  do  90  kg  -
130   +   82,5   +   145   kg   (ČR   +   2
osobní rekordy)

2.           Místa ve svých kategoriích:
Helena Erbanová -open do 67,5 kg
-130  +  72,5  +  160  kg,  vše  osobní

rekord se zlepšením o 20 kg
Ondřej  Kasal -  19  let do  100  kg -
190  +  110  +  232,5  kg  -tři  osobní
rekordy
Jiří Růt -do 67,5 kg -122,2 + 90 +
167,5     kg     -     vše     v     osobních
rekordech
Martin Kolodžej -44 let do  110 kg
-dřep 230 kg -tři ČR
4.           Místa ve svých kategoriích:
Martin Kolodžej -230 +  130 + 240
kg - vše osobní rekordy
5.           Tomáš  Bažant  -221et  do
82,5   kg   -182,5__+80   +   180  kg.

Ohromující       výkony       předvedli
obzvláště  poprvé   soutěžící  -  Nela
Zelenáková,   Tomáš   Bažant   a   Jiří
Růt.
Petr Kutner

Na závěr
Dne  8.5  nás  čeká důležitý  svátek  -
Den vítězství.  Svátek slavený nejen
v    naší    vlasti,    ale    vtéměř    celé
Evropě.      Připomínáme      si      jím
ukončení   druhé   světové   války   a
osvobození              od              fašismu.
Vzpomenout bychom  měli  všechny
ty,   kteří  za  naši   svobodu  položili
životy.
P. Jirava

Břežan připravili:     Pavel Jirava a petr Morávek.
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