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Slovo úvodem
Vážení   občané    obce    a   čtenáři
Břežanu, v tomto čísle vás chceme
informovat o tom, co se od  léta v
obci  událo  i  o  akcích,  které  se  v
blízké době chystají.
Zastupitelé   obce   se   na   veřejné
schůzi   sešli   od   července  celkem
třikrát    a    ještě    jedno    zasedání
zastupitelstva nás v prosinci čeká.
Na  něm  bychom  měli  především
schválit   rozpočet   obce    na   rok
2020.  Vzhledem  k tomu, že došlo
k  legislativním  změnám  v  oblasti
m ístn ích            pop latků            (byl
novelizován    zákon    o    místních
poplatcích),   budeme   muset   také
přijmout   nové    obecně    závazné
vyhlášky.        Dočtete        se        zde
infomace ze školy a ze školky i  o
našich spolcích a jejich činnosti.
PJirava

Co je nového v obci
V        mateřské        školce        bylo
instalováno   venkovní   pítko   pro
děti,   natřena   střecha   a   budova
přístavby      (kotelna      a     osklad),
provedeny   nové   obklady   jedné
koupelny  a WC,  vyměněn bojler,
postaven no`ý zahradní domek.  V
základní    škole    byly    vyměněny
staré  kotle  za  nové  kondenzační,
byla      provedena      rekonstrukce
elektroinstalace v prvním patře - 1.
etapa,     upravena     umýváma     v
přízemí  tak,  aby  zde  mohla  být
keramická    dílna    Ůiž    fimguje),
vyměněn  bojler     a  další  drobná
vylepšení.
Pro   SDH   Břehy   bylo   rozšířeno
zázemí   na   hřišti   u   technických
služeb  a  budou  si  zde  tak  moci
uskladňovat  materiál   a  překážky

na  požámí   sport.   Vedle  toho   se
snaž ím e         stál e         dovybavovat
zásahovou             j ednotku
zastupitelstvo      schválilo      nákup
celkem   šesti   zásahových   obleků
Trigoma   hyrax   a   na   další  jsme
získali dotaci.

U    obecního    úřadu    je    již    ve
zkušebním      provozu      infobudka
obce   Břehy.    V   ní   je   možnost
pomocí       panelového       počítače
prohlížet  webové  stránky  obce  a
elektronickou  úřední  desku  a také
je  zde možné půjčit  si  na přečtení
knížky.   Můžete   sem   i   nějakou
knížku věnovat.    Infobudka je tak
dalši'm       infomačni'm       kanálem
směrem k občanům.

Ne   vše   se   daří   tak   rychle   jak
bychoh    chtěli.    Rekonstruovaná
knihovna      ještě      není      hotova.

Pozitivní    však   je,    že    již    byla
vybrána ze tří nabídek fima , která
zbylé práce brzo provede. Následně
bude       knihovna      vybavena      a
přesuneme knižní fond z původních
prostor.     Poté     již     bude     moci
knihovna  začít  plnit  svoji   fimkci,
což bude v roce 2020.
Vedle   pravidelné   péče   o   vzhled

obce a zeleň naše technické  služby
také   budují   či   opravují   majetek
obce  a její  vybavení.  Zmínil  bych
napřikl ad         průb ěžn é         opravy
drobných poškození povrchu ulic  a
chodniků  (opakovaně  letos  došlo  k
propadům         chodniků         vlivem
poddolování    vodou),    opravy    v
mateřské školce a v základní  škole,
vybudování   sjezdu   a   branky  pro
handicapované    u    sokolovny    do
kempu,    vybudování    chodníku    v
Březince, zateplení části sevemí zdi
mlýnu   kvůli   promrzání   a  mnoho
dalšmo.    Osvědčili    se    nám    také

pracovníci    zaměstnaní    z    úřadu
práce  a  rádi  bychom je  i  na  příští
rok od úřadu práce získali. Pro lepší

péči   o  zeleň   byl   zakoupen  nový
sekací    traktůrek    značky    SECO
Starjet    UJ     102-24.    Na    opravy
chodniků   a   silnic   také   vibrační
deska    Lumag    RP    700    a    další
vybavení.
S  prací  TS jsme  spokojeni,  pokud
však   máte,   jako   občané,   nějaké
připomínky      nebo      náměty      na
zlepšení  neváhejte  a  navštivte  mne
na  obecním  úřadě.  Budu  rád  když
se  budou  naše  technické  služby na
základě vašich připomínek rozvíjet.
Pavel Jirava



Dflčí  přezkoumání  hospodaření
obce Břehy
Dne     11.11.2019     nás     navštívila
kontrolní      komise      složená      z

3;:::#ů a  TaajsáeJPo pr.5řěahdl:
kontrola  hospodaření  obce  Břehy
dle     zákona     č.     420/2004     Sb.
Výsledek kontroly byl pozitivní a
v  zápise  z  kontroly  je  uvedeno:
"Při     přezkoumání     hospodaření

územního  celku  za předchozí  rok
nebyly        zjištěny        chyby        a
nedostatky". Dále byla pracovníky
kraje   provedena kontrola výkonu
státní  správy na úseku  základních
registrů dle zákona 111/2009 Sb. o
zákl.  registrech  a  ani  zde  nebyly
zjištěnynedostatky.
PJirava

Dýně
Dne  4.1.02019  tradičně  proběhla
soutěž  o  největší  dýni.  Tentokrát
se  soutěžilo  nejen  s  dýněmi,  ale
proběhla  i  tzv.  rostlinná  štafeta  -
kdy  jsme  si  mohli  směnit  různé
sazenice   a   semínka.    Za   hojné
účasti   dětí   se   soutěžilo   také   o
nejmenší  dýni.  Pro  každého  byla
připravena  hezká  cena.  Příští  rok
tak  budeme  opět pěstovat dýně  a
soutěžit .

Nové vyhlášky obce od roku
2020 a problematika odpadů.
Vzhledem  ke  změnám  zákona  o
místních poplatcích budeme muset
upravit   i   naše   obecně   závazné
vyhlášky   (OZV)     vtéto   oblasti.
Vnaší   obci  je  jedná  o   OZV   1-
2011  o místních poplatcích a OZV
1-2015    o   místním   poplatku   za
provoz   systému   shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
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a       od straňován í       ko munáln ích
odpadů.   Pokud   se   týká   místních
poplatků, budou nadále ponechány
poplatky   ze   psů   a  za  využívání
veřejného  prostranství, jejich  výše
bude  stejná jako  dosud.  Pokud  se
týká  místniTio  poplatku  za  provoz
systému odstraňování komunálních
odpadů    (poplatek   za   popelnice)
dojde       pravděpodobně       kjeho
navýšení.       Vsoučasnosti       obec
vynakládá    za    likvidaci    odpadů
okolo  900  tisíc  Kč  ročně,  což je
dáno především  tzv.  poplatkem  za
ukládání odpadu na               skládky
(skládkovné).       Jak      již       bylo
proj ed náváno         na         něko l ika
veřejných zastupitelstvech obce, od
příštího  roku  dojde  k postupnému
razantnímu    navyšování   poplatku
za             ukl ádání             sm ě sného
komunálního  odpadu  na  skládky,
podle  státem  nawžených   čísel  to
bude  vroce  2021   ze  současných
500     na      800     Kč     za     tunu

využitelného   odpadu-  a   do   roku
2025 dokonce na 1500 Kč za tunu.
Jedinou   cestou   jak   udržet    tyto
výdaje na uzdě je třídit. a separovat
všechen              o dpad ,                který
produkujeme.       Ktomu       slouží
sběmá  místa  v obci  -  u  obchodu
potravin    a    u    obecnmo    úřadu.
V příštím roce zřídíme další sběmé
místo  na  technických  službách  a
také  se  pokusíme  získat  dotaci  na
pořízení popelnic na papír, plasty a
bioodpad  pro  každou  domácnost.
Pokud  budeme  dostatečně třídit (a
to     výrazně     více     než     dosud)
můžeme  dosáhnout  na  tzv.  třídící
slevu     na     skládkovné.     Ta    by
znamenala,   že   budeme   platit   za
skládkovné  i  nadále jen  500  Kč  a
to až do roku 2026.  Bohužel obec
nemá v této oblasti moc na výběr a
musíme       reflektovat       navržené
změny legislativy. PJirava

Základní škola
Těšíme se? Těšíme se!
Naše jména jsou Anna Čevorová a
Petra  Nohejlová.  Od  září jsme  s?
staly   součástí   místnmo   školnmo
kolektivu    dospěláků.     Školu    tu
máte,   i   když   nyní  již   můžeme

napsat  máme,  útulnou  a těšíme  se,
že    tu    budeme    zažívat    spoustu
objevných okamžiků, které obohatí
děti  i  nás  ve  vyučování,  ale  i  o
přestávkách   či   ve   školní   družině.
Myslím si, že s kolegyněmi budeme
i   nadále   tvořit   pro   sebe   i   žáky
příjemné, až rodinné, prostředí, kde
bude nám všem dobře a budeme se
do  něj  každé  ráno  těšit.  Překvapila
nás  úžasná  atmosfěrá,  která  tu  je
všu dypřítomná.                 Nemůžeme
opomenout      příjemné      venkovní
prostředí  a krásnou  okolní přírodu.
Těšíme se také na setkávání s vámi,
m ístn ím i         obyvatel i ,         protože
vesnická  škola  je  součástí  obce  a
jejmo života.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Všichni     jsme     zaznamenali,     že
prázdniny  skončily  a  nový  školní
rok už je v plném proudu.
Slavnostně  jsme  se  zástupci  obce
přivítali   ve   Škole   14   prvňáčků   a
jejich    rodiče,    dalších    36    žáků,
novou       paní       učitelku       Annu
Čevorovou,     paní     asistentku     a
vedoucí    školní   jídelny    v   jedné
osobě Petru Nohejlovou. I nadále se
o vzdělávání a volný čas vašich dětí
starají      paní      ředitelka      Milena
Jiráková  a  paní  učitelky  Michaela
Panchártková,   Zuzana   Pokomá   a
Vladimíra Hanušová.

Plány na vzdělání jsou pevně dány
ministerstvem     školství,    potažmo
školními   vzdělávacími   programy,
tam je vše jasné. Každoročně je ale
zatraktivňuj eme            dop lňkovým i
aktivitami.
Někteří     se     těšíme     na     dětská
divadelní    .představení,     koncerty,
různá  vystoupení,   spaní  ve   Škole



nebo  zahradní  slavnost,  jiní  zase
na novinky.
Školní  rok  motivujeme  celoroční
vzdělávací hrou. Každý měsíc žáci
plní             tematické      programy.
Vyhodnocení         j ej ich         práce
proběhne    opět    na    sportovním
pob)m]   na  závěr   Školnmo   roku.
Leto s         se         po d ívám e         do
Adršpašských skal.
Každoročně   nabízíme   pro   žáky
možnost       širokého       vyžití       v
zájmových     kroužcích,     kterými
jsou       pro       letošek:       anglický,
turistický,    sportovní,    orientační
běh,  tenisová Škola,  hra na flétnu,
dovedné ruce a keramika.
A co máme již za sebou? Ukončili
jsme     plaveckou     výuku.     Mezi

::u;lre§:,íšpil:V.Cnepp.:tj;liutdki.:n#;i
S.
Prezentaci   kreslíře,   ilustrátora   a
showmana    Adolfa    Dudka,    při
které se pobavili i dospělí. Děti se
ytipnou    fomou    seznámily    se
skutečným    ilustrátorem    a   jeho
prací,     s     různými     malířskými
technikami.    Vyzkoušely    si,   jak
snadno  mohou  cokoli  nakreslit  a
to      prostřednictvím      základních
geometrických tvarů.
Máme  za  sebou  dýňohraní,  které
jsme    spojili    s    vařením    gulášů.
Zapojil se i qh našich páťáků. Ve
vaření jsme pokračovali i při spaní
ve  škole.  Týmy  si  v  kotlikách  na
ohni  uvařily  svoji  polévku,  která

Také jsme  navštívili  pardubickou
hvězdámu,  cestovatelský program
o Havaji a Floridě. Připravili jsme

#°ŠCpvěěToévadn°ép°]:ťztekupr°svdaěttéíh:
Martina.
Ke     konci     listopadu     proběhla
slavnost        s labikáře.        Prvňáčc i
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pozvali  své  rodiče  do  školy,  kde
jim   předvedli,   co   se   již   za   tři
měsíce naučili.
V    prosinci    se    můžete    těšit   na
váno čn í          atm o sfěru          našeho
vystoupení  spojeného  s  prodejním
vánočním       jamarkem,        které
proběhne u Sokolovny.

Těšíme  se,  že  se  s  vámi  budeme
potkávat na našich školních akcích.

Mateřská ško]a

Ve  školce jsme  zahájili  školní  rok
opět  natěšení  na  všechno,  co  nás
čeká.  Kromě  běžného  bohatého  a
zajímavého  programu jsme  v  září
pozvali známého ilustrátora Adolfa
Dudka    se     svým     interaktivním
zábavně vzdělávacím pořadem.

V      říjnu      to      byla      netradiční
bubenická   dílna   Davida   Andrše.
Děti   se   zábavnou   fomou   učily
vnímat zvuky, rytmus, bubnovaly a
rytmizovaly  na  speciální  bubny  z
barelů.   V    listopadu   nás   čekalo
Dýňohraní         s         vyřezávanými
dýněmi.  A  pak  svatý  Martin.  To
nás   pozvali    starší   kamarádi    ze
základní      školy,      kde      mladším
kamarádům    předvedli    nacvičené
svatomartinské  představení,  s  paní
učitelkou      připravili      rukodělné
dílničky,  kde  si  mohli  ozdobit  a
ochutnat pemíčkové podkovičky a
vyrobit   konika.   Největší   radostí

bylo povožení dětí na opravdovém
koni na hřišti. Vážíme si spolupráce
s     břežskou     základní     školou     a
posílám   tímto   veliké   poděkování
paní  ředitelce,   paním   učitelkám   i
všem starším kamarádům.

V  prosinci  nás  čekají  čertovské  a
m iku láš ské        záž itky,         vánočn í
zážitkové         programy,    ^     pečení
cukroví,  tvoření,  zdobení,  nadílka,
prostě   vše,   co   k   tomuto   období
patří.   Tímto   si   vás   dovolujeme
pozvat na „Vánoční oříškování", na
tradiční       rozsvícení       vánočnmo
stromečku   u   mateřské   školky   se
zpěvem      koled       a      oříškov]h
tvořením a ochutnávkou oříškových
dobrot od nás i od rodičů. Kdy? Ve
středu  11.12. od  16 hodin.

Buňkov

Všichni   víme,   že   rybník   Buňkov
byl    postižen    opětovně    nákazou
KIIV  a je  stále  vypuštěný.  Obec  a
zastupitelstvo   komunikuje   s   MO
ČRS   Přelouč   a   snažíme   se   najít
způsob  fiingování rybníka tak,  aby



bylo    prospěšné   jak    pro    obec,
občany   a   autokemp   tak   i   pro
rybáře.         Zastupitelstvo         mne
pověřilo  zasláním  dopisu  (byl již
odeslán)  MO   ČRS   Přelouč,   kde
jsou   jasně   deklarovány   postoje
obce   a   současně   nabízíme   další
pracovní  setkání,  kde  bychom  se
bavili a možná i dohodli jak dál s
Buňkovem. Jeho zněníje zde :

Vážení,
Zastupitelstvo   obce   Břehy   me
pověřilo   zasláním   tohoto   dopisu
vaší      organizaci.      Po      zjitřené
atmosfiěře   způsobené   zcNlečenou
infiekcí          KIIV     do     Buňkova,
vypouštěním     rybníka,     nucerým
výlovem,      vápněním      a      všemi
souvisej íc ími                  ne gativnímí
důsledbje nyní čas najednání  a
kroky, které zaúistí, že  příš{í rok se
tato nákaza nebude opakovat.
Pro  obec jsou  zásadní  především
tyto věci,
1)   Dlouhodobě  vypuštěný  rybník
společně  s  již  tak  nízkým  stcrvem
spodní  vody  ještě   zhoršil   situaci
občanů.  Mnoho  občanů  obce  po
vypuštění rybníka přišlo o vodu ve
studnách.  Je  zřejmé,  že  je  velký
rozdíl  mezi  vypuštěním  rybníka  v
době   výlovu   na   krátký   čas   a
půlročním vypuštěním od července
vynuceným  nákazou  a následiýn
nařízením     K:ys     Pardubice.     V
případě  opakování nákav v roce
2020 by opět došlo k vypouštění a
wedeným  negativním  vlivům  na
spodní     vody     -     to     nesmíme
připustit.
2)  Vypuštění  rybníka  mělo  a  má
negatiwní vliv na žiwotní prostředí
v jeho  okolí.  Především  na vodní
ptactvo   a   živočichy,    ale   i   na
rostlinstvo      v      okolí      rybníka.
Ewiduůeme  a zdokumentovali jsme
prosychání    borového    lesíka    i
solitérních    stromů    na    březích
rybníka,        mnohoče tný        úbn
vodního   ptactva   čí   měkkýšů   a
raků.
3)   V   létě   vypuštěný   rybník  má
devastuóící    vliv     na    rekreační
oblast        Autokempu        Buňkov.
Autokemp je v souladu s kolaudací
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rybníka  Buňkov  prcrvozován  obcí
Břehy  již   40   let   a  obec   do   něj
investovala  značné  prostředb.   Z
důvodu   opakované   nákapi   KHV
zavlečené  dle vyýádření   krýského
hygienika          pravděpodobně     z
vašeho        rybníka        Strach       je
hospodaření  Autokepmu  letos    dle
předběžných čísel výrazně ztrátové,
počet návštěvníků poklesl o desítky
proceni.   Lidé  se  nemohli  koupai,
provozovrqi                       re staurace ,
občerstvení,  kavárny v Autokempu
neměly        hosty.        Mimochodem
pronýímatelka       restaurace       v
Autokempu žádá obec  o  odpuštění
části      náýemného,      protože      v
důsledku      vypuštěného      rybníka
neměla      hosty      a      restaurace
nevydělala.  Pro  obec  Břehy je  to
tak  další  výrazná  finanční  ztráta
způsobená nákazou KHV.
4) Nákazou KIIV na Buňkově bylo
poškozeno dobré jméno obce Břelv/
Pr°e:%r%žeAut#mpNU:vapaůTvanéa

regionálních   televizí   a   novinové
články    v    periodicích    vykresluýí
místo        nákazy        pochmurnými
videoreporiážemi,   fiotografiemi    -
neustále se opakýe Buňkov, Břehy.
To vyvolává  dojem,  že  obec  má  s
nákazou   něco   společného   a   že
rekreace zde je nebezpečná.

V  neposlední  řadě  se  domníváme,
že   i   pro   MO   ČSR   Přelouč   je
opakovaná  infiekce  a  s  ní  spojená
opatření   nepříúermá   a  finančně
nákladná.     Podle    infiormací    od
vašich   zástupců   sice   část   vašich
ztrát   pokryjí   dotace,   nikoli   však
úplně. Pokud tedy máte v důsledku
nákaqi     ztráty,     nedovedeme     si
předstcwit, že by jste příští rok opět
riskovali znovupropukimtí KHV, to
jako       řádní       hospodáři      jistě
nepřipustíte.
Obec    Břehy   je   v    sítuaci,    kdy
eviduůe     mnohá     výše     uvedená
negativa a má hospodářské ztráty v
důsledku   nákazy   KHV   na   vámi
obhospodařovaném rybníce , kterou
nezapříčinila,  nemohla  ji  ovliyflit
ani zastavit. Na rozdíl od MO ČRS
nemůžeme    Oak   potvrdil    kraúský

hygienik)   čerpat   žádné   dotace   či
subvence       na   způsobené    škody.
Pojišťovna     tuío     situaci     taktéž
nepojistí.       Jediná   cesta,    kterou
bychom v příštím roce  ®okud by se
opět    vyskytla    nákaza    KHV   na
Buňkově)           museli     uplatňcivat
náhrady případné vzniklé  škody by
byl soudní spor. A toho se opravdu
chceme vyvarovat.
V rámci udržení a rozvoje dobrých
a korektních vztahů s hospodařícím
ČRS   MO   Přelouč   bychom   rádi
navrhli  pracovní  schůzku  na  OU
Břehy, kde bychom se infiormovali o
současné  situaci,  plánech na příští
rok,  termínech  napouštění,  výlovu
rybníka,       zaháúení       sezóny       v
Autokempu  a pod.  Termín  schůzb
by  mohl  být   10.12.   2019  -přesný
čas bychom dohodli telef ionicky.
S  úctou    lng.  PcNel  Jirava,  Ph.D.
starosta.

SDH Břehy
Břehy mají že]ezné hasiče
TFA  (Toughest  Firefighter  Alive  -
nejtvrdší hasič přežije) je soutěž ve
které   si   závodník   sáhne   na   dno
svých  sil.  Hasiči  z  Třebosic již  po
třetí   uspořádali   tuto   soutěž,   kde
dopoledne    soutěží   děti    a   večer
dorost a dospělí.
Velkým  úspěchem  bylo   l.místo  v
kategorii  starších,  kde  David Jiřiště

předvedl    famózní    výkon.     Sami
pořadatelé     mu     dali     přezdívku
raketový      pes.      Další      úspěšnou
závodnicí je  Adriana  Danihelková,
která  obsadila  3.místo  v  kategorii
mladších.  Měli jsme  i zastoupení v
kategorii      přípravky      a      David
Danihelka       vybojoval       2.místo.
Chyběla jen  sekunda  a  mohl  brát
zlato.
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Dospělí   startovali   od   20.   hodin,
kde     první     začínaly     ženy.     S
dýchacím   přístrojem   na   zádech,
zásahové       obuvi,       přilbě        a
pracovn ích           rukav ic ích           a
zásahovém     oblečení,     ženy     v
Í ednovrstvém a muži třívrstvém.

Druhé  místo  vybojovala  Kateřina
Dočekalová    ve     své    premiéře,
Monika   Nováková    byla    3.    V
mužích      byl      naším      jediným
mužským      zástupcem      Marcel
5

Novák, který obsadil 6. místo. Je to
silová disciplína a vyhrál prakticky
každý,  kdo  tento  závod  dokončil,
neboť        porazil        sám        sebe.
Děkujeme...

Soustředění Šiklův mlýn
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Je  to  pro  všechny  super  relax  a
zábava. Program je úžasný a každý
si zde najde něco pro sebe. Děti se
více  seznámí  a mohou  se  na  sebe
spolehnout.     A    my    dospělí    si
užíváme s nimi.

Sport
Děti  v podzimní  části  absolvovaly
3  závody a zapojila se  i přípravka,
která  se  představila  na  okresním
kole   ZPV   v   Homích   Ředicích.
Všechny    závody    pro    nás    byly
úspěšné   a   děti   obsadily   místa   v
první polovině soutěžících.
Za SDH Břehy Monika Nováková

SPORT Břehy
Vynikajících  výsledků  dosáhli  na
mistrovství  světa  na  Slovensku  v
Nových  Zámcích,  ve  dnech  20.  -
27.10. členové našeho klubu.

Získali jsme 4 tituly mistrů světa,  1
druhé,   2      třetí   a   1      šesté   místo.
Nejúspěšnějším  borcem  byl  Martin
Kolodžej, který ve dřepu v kategorii
M2   ve   váze   do   110   kg   vytvořil
nový světový rekord 266 kg.

Po té  za 3  dny nastoupil  v trojboji
ve váze  do  125  kg,  kde zvládl  255
kg  dřep,  125  bench,  235  kg  mrtvý
zdvih, což znamenalo druhou zlatou
medaili.    První   místo    vybojovala
Nela  Zelenáková  ve  váze  do  60kg
(80   +  40  +   110).   Čtvrtou   zlatou
medaili  přivezl  ve  váze    +140  kg
Josef Mazač, když v tlaku na lavici
(bench)  zvedl  230 kg.  Druhé místo
na    MS    obsadil    po    zdravotních
problémech v kategorii M6 ve váze
do  90  kg  Petr Kutner  (150  +  75  +
182,5).     Třetí     místo     vybojovala
fantastickým  výkonem  a. osobními
rekordy      Helena      Erbanová'    v
kategorii open ve váze do 67,5 kg (
150+   75   +   172,5).   Třetí  místo  v
kategorii   M6   ve   váze   do   90   kg
obsadil  Pavel  Erban  ( .125     +  75
+140).  Šesté  místo  obsadil  v  silné
obsazené  kategorii  juniorů  Ondřej
Kasal,  nejmladší  člen  naší, yýpravy
ve váze do  100 kg ( 200 +  112,5  +
230). Nesmíme také zapomenout na
občana     Břehů,     MUDr.     Józefa
Gabrhela,  který  rovněž  zvítězil  a
získal   titul   mistra   světa   ve   své
váhové kategorii M5 do  75 kg (140
+  100 +  180).
Mistrovství světa se zúčastnilo 900
závodníků  z  35  států.  Proto  bych
chtěl našim závodnikům poděkovat
za vzomou reprezentaci.
Petr Kutner

MepEB

Mopeďácká  sezóna je  už  za námi.
Letos  to  byla  21.  a  věřím,  že  ne
poslední.   Největší   naší   akcí  jsou
závody     Stadion     Cup.     Druhou



srpnovou  sobotu nám počasí příliš
nepřálo,  ale   i  přes  občasný  déšť
byla návštěvnost poměmě vysoká.
I strojů se  sešlo nad očekávání.  0
nejlepší    umístění     bojovalo     85
závodníků. Různých akcí jsme ale
během  roku  měli  více.  První  byl
únorový        m opeďácký        pl es,
paintballo`ý tumaj  na hřišti,  guláš
fest      a      7.12.      pomůžeme      s
pořádáním  adventního  setkání,  na
které   jste    všichni    zváni.    Moc
děkuji    všem    lidem,    členům    i
nečlenům, kteří  se  aktivně  podílí
na  organizaci   nejen   našich   akcí.
Dělají  to  ve  svém  volném  čase  a
pouze      pro      dobrý      pocit      z
povedeného dne. Díky si zaslouží i
vedení  obce,   které  nám  vychází
maximálně    vstříc.    Děkujeme    i
vám,    spoluobčanům,    za   tpění
různých       omezení       spojených
snámi       pořádánými       podniky.
Doufám,   že   se   budeme   nadále
potkávat  i  v  dalších  letech.  Třeba
na mopeďáckém plese, který bude
opět v únoru.
Jonáš Kučera

T.J.Sokol Břehy, SDH Břehy a
Moped tým Břehy ve spolupráci
s obcí Břehy         ***
Pojd'me společně tvořit advent
Letos   již    potřetí    bychom    rádi
uspořádali  současně  s  Adventním
setkáním  také  výstavu  betlémů  a
vánočních dekorací. Prosíme touto
cestou  všechny  ochotné  sousedy,
pokud doma máte jakýkoli betlém
®apírový,  dřevěný,  keramický...)
a jste ochotní jej zapůjčit , zároveň
pokud     rádi     vytváříte.    jakékoli
adventní        dekorace        (vánoční
ozdoby, adventní věnce, svícny) -
přijďte      se      podělit      o      vaše
dovednosti  a  přineste je  ukázat  a
potěšit tak druhé.
Příprava   výstavy   bude   probmat
dne    6®12.    2019    od    18hodin    v
budově Sokolovny Břehy.
V případě zájmu  prosím pište
nebo volejte:
(machackova.lucie@centrum.cz,
728 050126, Jitka Němcová: 775
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155 904). Vlastní adventní
setkání proběhne 7.12. od 15h na
hřišti. Všichni jste zwáni.
Lo Macháčková

Duke]ská operace 1944 (75 ]et)
Předposlední zářijo\ý víkend jsem
navštívil    místa    bojů    vprostoru
Dukel ského          p rů smyku          na
Slovensku,  kde  v období  podzimu
a     začátku     zimy     roku      1944
probíhaly   krvavé   boje   o   postup
osvobozuj íc ích          amád          na
Slovensko, na pomoc slovenskému
povstání,      což      bylo      spojeno
s obrovsk]h  utpením  a  ztrátami
všech  účastníků  těchto  bojů,  které
s ohledem na historické souvislosti,
a  to  zejména  ty  následující,  byly
neúměmě tragické.
Dneska     se    jen     velmi     těžko
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v míru  a  nemáme,  bohudík,  žádné
podobné zkušenosti.
Ale   to,   co   mne   vede   kupsaní
tohoto   článku   není  jen   snaha   o
nahlédnutí     do     historie,     ale     i
vzpomínka na jednoho nešt'astníka,
který byl u toho a bohužel nepřežil.
I  historii  naší  obce  a  osudy jejích
občanů   postihl   poslední   světo`ý
válečný            konflikt            v řadě
konkrétních  případů,   na  které  je
třeba         stál e         vzp om ínat         a
nezapomenout.
Druhá  světová válka  se  chýlila ke
konci,       o       tom       už       nikdo
nepochyboval,        když        nastalo
dukelské  tažení   na  pomoc   SNP.
Zde      sehrála     významnou      roli
českos lovenská                      amáda
zformovaná           na           východě
vtehdejším      Sovětském      svazu.
Sobrovskou     radostí     asi     přešli
tehdy   naši   vojáci    státní   hranici
v prostoru Dukelského průsmyku a
jejich  tehdejší  pocity  musely  být
velmi         silné.         Potom         však
následovaly     velmi     tuhé     boje
sněmeckými     oddíly,     které    do
poslední   chvíle   bránily   obsazená
území.  Tak  se  stalo,  že  vtěchto
krutých  bojích  935  našich  vojáků

padlo,     raněných    bylo     4518     a
nezvěstných 590, a to vlastně těsně
před koncem války.
Postál   jsem    tiše    na    dukelském
pohřebišti      a      u      hrobu      Rtm.
Stani s lava           Kobrleho ,           nar.
13.11.1920  v Chotěboři,  který  padl
6.      listopadu      1944      (ve     věku
nedožitých   24   let)   při   úpomých
dělostřeleckých  bojích. ve  vesničce
Medvedie  (Medvedzie,  Medvezie).
Ve  Svidniku  a okolí je pochováno
70  tisíc  rudoamějců,  přičemž  při
dukelské  operaci jich  padlo  na  40
tisíc. Němců padlo 52 tisíc. To jsou
strašné   počty.   Ale   zpátky   krtm.
Stanislavu  Kobrlemu.  Kdysi,  před
několika  desítkami  let,  když  jsme
brigádničili v objektu dnes čp.  11  se
mi    tam    do    ruky    dostal    dopis
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sděleno,     že     rtm.     povýšený     in
memoriam  Kopperle  hrdinně  padl
při     bojích     v karpatsko-dukelské
operaci.   Padl,  jako   poslední   člen
velké rodin Kopperlovy, která měla
sídlo   vpřelouči   (kovomat)   a   ve
Břehách      vhostinci      (dnes      Na
Křižovatce    čp.    11),    a    která    se
nevrátila   z koncentračních   táborů.
Jediný,  asi  poslední  potomek  této
rodiny, synovec, padl, a to tak těsně
před koncem války...

Petr Morávek
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