Česko
„Osmičkový rok“ 1998 nepřinesl převratné události let 1618, 1648, 1848, 1918, 1948 a roku 1968, ale
politická a hospodářská opatření, která možno označit za přelomová ve vývoji po roce 1989 a jejichž nutnost
a správnost zhodnotí budoucnost.
V prvním pololetí vláda Josefa Tošovského, složená z ministrů stran Lidové, Unie svobody a ministrů úředníků – nestraníků vyřizovala dobře běžné záležitosti státu, ale nepřinesla žádná zásadní rozhodnutí.
Nejdůležitější událostí byly volby do poslanecké sněmovny, místní samosprávy a do senátu.
Do poslanecké sněmovny získala pravice – ODS, KDU-ČSL a Unie svobody 102 poslanců, to jest většinu,
Sociální demokracie a Komunisté 98 poslanců.
Politické strany nedokázaly vytvořit většinovou vládu a řešením byla opoziční smlouva mezi Sociální demokracií a Občanskou demokratickou stranou. Sociální demokracie vytvořila vládu ze svých členů a jednoho
nestraníka. Občanská demokratická strana obsadila předsednictví Poslanecké sněmovny a Senátu.
Ve volbách získaly
Sociální demokracie
Občanská demokratická strana
KSČM
KDÚ-ČSL
Unie svobody

1 928 660 hlasů
1 656 011 hlasů
658 550 hlasů
537 013 hlasů
513 596 hlasů

tj. 32,31 %
27,74 %
11,03 %
9,0 %
8,6 %

SPR-RSČ dostala 232 965 hlasů, tj. 3,9 %. Důchodci za životní jistoty 182 900 hlasů, tj. 3,06 % a do
Poslanecké sněmovny se nedostaly. Přesáhly však 3% hranici hlasů voličů a dostaly za každý hlas příspěvek
90 Kč. Důležité bylo nezvolení extremistů SPR-RSČ.
Celý rok otřásaly finanční a sponzorské skandály všemi politickými stranami. Mnoho vedoucích funkcionářů politických stran odešlo z politického života do jiných politických stran. Nejvíce ztratila ODS a ODA, ale
ve volbách ODS „vstala z mrtvých“.
Po roce 1989 byla Česká republika první mezi reformními státy v transformaci. V roce 1998 zbývá jen
vzpomínat, že jsme byli zbrojnicí Rakousko-Uherska, za první republiky sedmou nejprůmyslovější zemí světa,
po druhé světové válce jsme zachovali dobrý zvuk strojnictví, agrární sektor malý a stát bez dluhů. Koruna
byla nejsilnější měnou ve střední Evropě, inflace a nezaměstnanost byly na nízké úrovni.
Česká republika nezískala kupónovou privatizací potřebný kapitál a novou technologii, banky poskytovaly
živořícím podnikům úvěry, banky bankrotovaly, export klesal, právní nejistota přispěla k úbytku zahraničního
kapitálu. Hrubý domácí produkt za rok 1998 klesl oproti roku 1997 o 2,7 %, státní rozpočet skončil schodkem
79,5 milionů Kč. Tržby v zemědělství klesly o 0,8 %.
Z nepříznivých výsledků nutno uvést hospodářskou kriminalitu, která vzrostla za rok o 19,5 %, zejména
zpronevěra a podvody. Majetkové trestné činy jsou objasňovány jen z 26 %.
Noví majitelé “tunelují“ podniky – převádějí kapitál na svá konta i do zahraničí. Akce „Čisté ruce“ z volebního programu Sociální demokracie k objasnění podvodů zatím nebyly dosud oznámeny a vyčísleny. Nesrovnatelná je naše situace s Ruskem, kde “tunelování“ a převod kapitálu na soukromá konta na Západě přesáhl
350 miliard amerických dolarů, když Rusko žádá o několikamiliardové úvěry od Západu, aby mohlo vyplácet
mzdy vojákům, horníkům a úředníkům.
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Pro vstup do Evropské unie zůstáváme však nadále kandidáty, ale bude třeba přijmout stovky zákonů
a zlepšit transformaci.
Česká republika má dosud nejvyšší životní úroveň z postkomunistických zemí.
V hrubém domácím produktu nastal v roce 1998 růst u všech 11 zemí, které chtějí vstoupit do Evropské
unie, kromě České republiky a Rumunska. Slovinsko předstihlo Českou republiku.
Hrubý domácí produkt dosáhl z průměru zemí Evropské unie
Slovinsko......................... 68 %
Slovensko........................ 46 %
Česká republika...............64 %
Polsko................................37 %
Maďarsko.........................49 %
Bulharsko........................ 23 %
V Evropské unii dostávají země a regiony v nich, které mají HDP pod 75 %, příspěvky.
Též u nás se začíná prohlubovat rozdílnost regionů.
HDP ve srovnání s Evropskou unií činil
Praha................................ 123 %
Východní Čechy...............57 %
Střední Čechy................... 51 %
Jižní Morava...................60 %
Západní Čechy.................64 %
Střední Morava............. 56 %
Severní Čechy...................62 %
Ostravsko........................ 65 %
Na snížení HDP a deficit zahraničního obchodu měly vliv i zahraniční události – především finanční krize
Asie a Japonska, Brazílie i stagnace výroby v Evropě. Náš vývoz do Ruska ustal ve druhé polovině roku, kdy
Rusko přestalo platit za dovážené zboží. Zde bychom se měli poučit od Finska, které v roce 1992 přestalo
vyvážet do Ruska a po více než dva a půlkrát větším propadu HDP než v ČR zreorganizovalo výrobu a s pomocí Evropské unie krizi vyřešilo.
Ve volebním roce 1998 se vyostřily vztahy mezi všemi politickými stranami. Po volbách do Senátu byla
ustanovena čtyřkoalice KDÚ-ČSL, Unie svobody, ODA a Demokratické unie.
ODS a Sociální demokracie utrpěly porážku. K volbám však přišlo rekordně málo voličů.
V komunálních volbách v listopadu zvítězila ODS a KDÚ-ČSL.

Obec Břehy
Volby do Parlamentu České republiky
Volby se skutečnily 19. a 20. června 1998.
Politické strany si vylosovaly následující čísla
1. KDÚ-ČSL
2. Nezávislí
3. Celostátní aktiv občanů
4. Demokratická unie
5. ODS (Občanská demokratická strana)
6. Občanská koalice – Politický klub
7. ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)
8. Moravská demokratická strana
9. KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)
10. SPR-RSČ (Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech)
11. Unie svobody
12. Důchodci za životní jistoty
13. Česká strana národně sociální
14. Sdružení důchodců ČR
15. Alternativa 2000
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16. Pravý blok
17. ODA (Občanská demokratická aliance)
18. Strana zelených
V sokolovně v kempu Buňkov očekávala volební komise 732 občanů, dostavilo se 573, tj. 78 %.
Pro jednotlivé strany jsme hlasovali takto:
Strana
ČSSD
ODS
Unie svobody
KSČM
KDÚ-ČSL
SPR-RSČ

hlasů
221
148
61
52
40
16

%
38,6
25,8
10,7
9,1
7
2,8

Strana
DŽJ
Dem. unie
Strana zelených
Nezávislí
ČSNS
OK – Pol. klub

hlasů
13
6
6
4
1
1

%
2,3
1,1
1,1
0,7
0,2
0,2

V porovnání s celorepublikovými výsledky jsme volili takto:
Strana
ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL
Unie svobody
SPR-RSČ

ČR v %
32,3
27,7
11,0
9,0
8,6
3,9

Břehy v %
38,6
25,8
9,1
7,0
10,7
2,8

Volby do obecního zastupitelstva a senátu
Nejdůležitější událostí byly volby do obecního zastupitelstva dne 13. a 14. 11. 1998, které se uskutečnily
v sokolovně autokempu Buňkov.
Ve Břehách sestavili kandidátku KDÚ-ČSL a Nezávislí kandidáti, Česká strana sociálně demokratická
a Sdružení nezávislých kandidátů.
zisk hlasů
KDÚ-ČSL a Nezávislí
1. Beneš Ladislav, 51 let, starosta obce, bezpartijní – nezávislý..........................306
2. Jirava Pavel, 51 let, ekolog, KDÚ-ČSL.......................................................................268
3. Moravec František, 51 let, ved. odd., KDÚ-ČSL.......................................................213
4. JUDr. Moravcová Jaroslava, 40 let, právník, bezpart. – nezávislá..................168
5. Ing. Ševít Michal, 44 let, technik, bezpart. – KDÚ-ČSL.......................................274
6. Musil Antonín, 48 let, technik, bezpart. – nezávislý........................................... 233
7. Ing. Hykš Vladimír, 34 let, st. zaměstnanec, bezpart. – nezávislý.....................98
8. Štarmanová Marie, 51 let, zdrav. sestra, bezpart. – nezávislá........................ 156
9. Rambousek František, 35 let, hasič, bezpart. – nezávislý................................. 218
Česká strana sociálně demokratická
1. Ing. Vančura Bohumil, 58 let, technik, bezpart. – nezávislý............................... 264
2. Ziegler Eduard, 51 let, podnikatel, bezpart. – nezávislý.........................................177
3. Ondráček Karel, 49 let, dělník, člen ČSSD............................................................... 100
4. Klapka Drahomír, 36 let, technik, bezpart. – nezávislý........................................ 68
5. Smělá Jitka, 24 let, v domácnosti, bezpart. – nezávislá......................................59
Sdružení nezávislých kandidátů
1. Ing. Němec Jiří, 56 let, podnikatel, bezpartijní.........................................................197
2. Ing. Erban Pavel, 46 let, technik, bezpartijní............................................................137
3. Zimová Jiřina, 43 let, podnikatelka, bezpartijní..................................................... 164
4. Pospíšil Radek, 28 let, podnikatel, bezpartijní....................................................... 103
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5. Vlk Libor, 29 let, podnikatel, bezpartijní....................................................................143
6. Hála Jiří, 36 let, ved. výroby, bezpartijní...................................................................88
7. Ing. Morávek Petr, 44 let, podnikatel, člen ODS....................................................200
8. Ing. Kusý Jaroslav, 57 let, podnikatel, bezpartijní................................................ 104
9. MUDr. Hubka Libor, 50 let, lékař, bezpartijní..........................................................223
Do seznamu voličů bylo zapsáno 737 občanů, k urnám přišlo volit 478 občanů, to je 64,88 %.
Po propočtu preferencí byli do obecního zastupitelstva zvoleni
1. Beneš Ladislav – starosta
2. Ing. Ševít Michal – finanční komise
3. Jirava Pavel – životní prostředí
4. Moravec František – majetkoprávní, pozemková komise
5. Ing. Vančura Bohumil – zástupce starosty, školství a kultura
6. Ziegler Eduard – revizní a pořádková komise
7. MUDr. Hubka Libor – sociální komise
8. Ing. Morávek Petr – investiční výstavba
9. Ing. Němec Jiří – služby obce, prodejny, AC Buňkov
V případě rezignace zvolených zastupitelů jsou stanoveni náhradníci
za KDU-ČSL: JUDr. Moravcová, A. Musil, Ing. Hykš, M. Štarmanová, Fr. Rambousek
za ČSSD: K. Ondráček, R. Klapka, J. Smělá
za Sdružení nezávislých: Ing. Erban, J. Zimová, R. Pospíšil, L. Vlk, J. Hála, Ing. Kusý
V doplňovacích volbách do Senátu byla ve Břehách zvolena za koalici KDU-ČSL, ODA, Unie svobody a Demokratické unie MUDr. Jaroslava Moserová. V prvním kole volilo 306 občanů, což bylo 41,5 %. Ve druhém kole 107
hlasů, z toho 68 pro MUDr. Moserovou a 39 hlasů pro Ing. Střítezského z ODS.
Volební komisi tvořili: Beneš L. ml., Chyba M., Novotná V., Žáková H., Vondráková A., Jiravová J. a Hrobař Z.
Dne 25. listopadu proběhlo ustavující zasedání nového obecního zastupitelstva. Za účasti 30 občanů byl
v tajných volbách starostou zvolen Ladislav Beneš poměrem hlasů 6 : 3 a zástupcem starosty Ing. Bohumil
Vančura, poměrem 7 : 2 hlasům.
Zástupcem obce do Okresního shromáždění obcí byl navržen Ing. Němec. Pro Břehy, Semín, Kladruby nad
Labem, Újezd, Tetov, Hlavečník, Selmice a Kojice je jeden společný zástupce, kterým se stal po dohodě na okr.
shromáždění pan Václav Kalousek ze Semína.
K volbám měly KDÚ-ČSL, ČSSD a Sdružení nezávislých programy rozvoje obce a seznámily s nimi voliče.
V zásadě půjde o poučení z úspěchů a nedostatků minulosti a o vytvoření podmínek života v obci, jejího
vzhledu, podporu podnikání, sociální jistoty, výstavbu bytů, vzhled obce, podporu školám, sportu, hasičům,
veřejnému a spolkovému životu, rozvoj rekreační oblasti – materiální a duchovní rozvoj obce, aby život v ní byl
v třetím tisíciletí stále zlepšován.

Řízení obce
Obecní záležitosti řídilo obecní zastupitelstvo, které se scházelo každý druhý čtvrtek večer a svolalo ročně dvě plenární schůze za účasti spoluobčanů. O své práci informovalo dále místním rozhlasem a časopisem
Břežan, který dostávali do všech popisných čísel občané zdarma, a to každý měsíc.
K financování obce byl schválen na rok 1998 tento rozpočet (uvedeno v tis. Kč).
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PŘÍJMY		
Daně celkem
6 063 Kč
Z toho ze závislé činnosti
1 122 Kč
od sam. výděleč.
3 816 Kč
od práv. osob
778 Kč
z nemovitostí
332 Kč
Ostatní příjmy
2 019 Kč
8 897 Kč
Celkem		
			
			
			
			
			
			
			
			

VÝDAJE
Splátky úvěru
Půjčka ATC Buňkov
Činnost místní správy
Hasiči
Sociální péče
Ochrana životního prostředí
Dokončení plynofikace
Tělovýchova
Kultura
Mateřská a zákl. škola
Kanalizace
Doprava
Komunikace U Březinky
Lesní hospodářství
Celkem

1 430 Kč
350 Kč
2 275 Kč
150 Kč
70 Kč
878 Kč
1 060 Kč
250 Kč
216 Kč
780 Kč
525 Kč
195 Kč
700 Kč
25 Kč
8 897 Kč

Rozpočet na rok 1997 měl plán příjmů a výdajů ve výši 7 175 566 Kč a nárůst pro rok 1998 dokumentuje
snahu o další zvelebení obce.
Příjmy byly v roce 1998 splněny částkou 11 658 782 Kč, výdaje částkou 11 617 378 Kč.
Poplatky
• dítě v mateřské škole – zvýšení ze 70 Kč na 100 Kč měsíčně
• stočné za osobu zvýšeno z 80 Kč na 100 Kč ročně
• poplatek za psa zvýšen ze 40 Kč na 50 Kč za 1 psa, za 2 psy z 240 Kč na 260 Kč, za 3 psy 680 Kč
Účetní agendu vedla Iva Zieglerová, která také začala, po vyškolení společně se starostou Benešem, ověřovat podpisy občanů a písemnosti.

Plynofikace
Občané dokončovali připojení na plyn a vybavení domů plynovým topením a ostatními plynovými spotřebiči.
Také se připojily domy Na Střídni. Bytovky u Labe se nepřipojily, neboť Povodí Labe sdělilo, že se připojí až
po splavnění Labe.

Místní komunikace
Dovezeno přes 400 tun recyklované živice a 150 tun drceného betonu pro cestu k urnovému háji a cestu,
kde je č. p. 1 a 138. Opravy provádí místní firma Ziegler ve spolupráci se Správou silnic v Přelouči.
Pro odkanalizování návsi firma PRESKAN z Prostějova se pokoušela o tlakové budování kanalizace pod
silnici k autobusové zastávce Na Křižovatce, což se ale v tomto roce nepodařilo.
Dokončena rekultivace skládky odpadků na Výrově. Okresní úřad Pardubice zaplatil náklady 611 260 Kč.
Zatravněný pozemek byl potom předán dědicům mlynáře Macháčka, tzn. synovcovi a neteři Vítkovým
z Pardubic.

Místní rozhlas
Rozhlas rekonstruován a rozšířen firmou Radiotechnika Pardubice, a to včetně Výrova.

Technické služby
Sídlily v bývalé úpravně vody vedle hřiště. Koncem roku bylo rozhodnuto o jejich převedení do ATC Buňkov.
Vedoucí J. Žák má spolupracovníky L. Hovorku a dále mladíky Fenyeše a Nováka.
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Zásobování obce
V roce 1998 nastal přelom i v zásobování obyvatel. Velkých prodejen potravin bylo v republice již přes 600
a ovládly trh. Jejich tržby vzrostly za rok o 12 % a zásobují přes 52 % domácností. Ceny mají nižší a výběr
zboží širší. Do Globusu, Baumaxu, Intersparu, Kauflandu dojíždí během týdne a o víkendech i občané ze Břehů. Ve velkých halách supermarketů je prohlíženo a vybíráno vedle potravin veškeré zboží, občerstvení a lidé
se také setkávají uvnitř a potom venku na parkovištích. Auto pak vedle cest na výlety, k lékaři, na dovolenou,
do zahraničí, dostalo novou funkci – přepravu velkých nákupů.
Výstavbu velké prodejny potravin schválila i Přelouč. Ve Břehách uzavřeli obchod Jirákovi a Panchartkovi.
Dne 8. 12. 1998 uzavřela prodejnu také firma Favorit, která měla pronajatou bývalou prodejnu Jednoty,
kterou nyní vlastní pí Kesnerová ze Selmic. Nové obecní zastupitelstvo ihned rozhodlo o zajištění zásobování
obce a dne 14. 12. 1998 tuto prodejnu od paní Kesnerové najalo a znovu otevřelo pod hlavičkou autokempu
Buňkov. Vedoucí Alena Musilová a všechny prodavačky v obchodu tak zůstaly. Protože následně vypověděla
nájem prodejna MARKT (dříve Pramen), bylo rozhodnuto přestěhovat prodej potravin do této budovy, která
je majetkem obce. Jsou zde větší prostory a obec nemusí platit nájem cizímu vlastníkovi. Tato budova byla
rekonstruována a nově vybavena a dne 27. 5. 1999 byl zahájen prodej, opět pod hlavičkou ATC Buňkov. Na
vybavení prodejny poskytla obec autokempu bezúročnou půjčku.
Ostatní služby zůstaly v obci beze změny. Rozšíření provozu nastalo v hostinci Na Křižovatce. Majitel i ve
všední dny vaří obědy a z okolí tak dojíždějí auty na oběd montéři a pracovníci malých provozoven. V prostoru
pod lipami před hostincem je zahrádka restaurace pro posezení. Téměř pravidelně jsou páteční a sobotní
zábavy a denně zpěv při harmonice.

Bestel elektro s. r. o. Břehy
Na Výrově přestavěna budova, kde byla dříve proj. kancelář Čs. rybářského svazu. Nadezděno 1. patro
s bytem a nová fasáda dala budově pěkný vzhled. Firma Bestel sídlila dříve v Bohdanči a od 1. 10. 1997 koupila tento objekt od dědiců mlynáře Macháčka, od dcery a syna Josefa Vítka, bývalého starosty Pardubic.
V přízemí je velkoobchod s elektroinstalačním materiálem, v 1. patře byty. Majiteli společnosti jsou Jaroslav Škarka a Roman Kašpar. Firma má 10 zaměstnanců. Pan Roman Kašpar bydlí s rodinou v 1. poschodí
firmy.

Počet obyvatel
K 31. 12. 1998 měla obec 916 obyvatel, z toho 452 mužů a 464 žen.
Narodilo se 5 chlapců a 2 děvčata.
Zemřeli 2 muži a 2 ženy.
Přistěhovalo se 8 mužů a 11 žen.
Odstěhovali se 4 muži a 4 ženy.
Narození: Růžanský Petr
27. 1.
Nerudova 24
Kvoch Štěpán
22. 3.
Obránců míru 135
Němcová Barbora
5. 2.
U Březinky 317
Zámečník Ondřej
16. 7.
Štěpánkova 13
Mládková Gabriela
27. 7.
Fučíkova 287
Ady Vojtěch
13. 10.
Obránců míru 138
Pospíšil Jakub
6. 11.
V zákoutí 327
Zemřelí:
Hrůšová Věra
* 1. 1. 1922
† 10. 6. 1998
Havlíček Karel
* 1. 5. 1912
† 19. 6. 1998
Knoll František
* 10. 11. 1919
† 22. 6. 1998
Pokorná Emilie
* 28. 12. 1926
† 16. 8. 1998

věk 76,5,10
věk 86,5,19
věk 78,7,12
věk 71,7,13

Průměrný věk u mužů byl 82 let, 6 měsíců a 15 dní, u žen 74 let a 12 dní. Celkový průměr byl 78 let, 3 měsíce a 14 dní.
Nejstaršími občany byli pí Emilie Nohejlová z č. 80 (97 let) a pan Jindřich Krpata z č. 231 (89 let).
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Školy
Základní škola na Výrově
Zapsala 9 nových žáků.
I. třída
1. a 4. ročník
II. třída
2. a 3. ročník
III. třída
5. ročník
Celkem

9 + 9 = 18 žáků
řed. Hameršmíd
8 + 12 = 20 žáků
D. Čáslavková
14 žáků
V. Hanušová
52 žáků (to je snížení počtu z původních 59 žáků)

Okresní inspekce zhodnotila výsledky školy jako nadprůměrné.
Školní družina měla v 1. oddělení 21 žáků (Z. Pokorná) a ve 2. oddělení 17 žáků (V. Hanušová).
Vyučovacích hodin týdně měli: Hameršmíd – 16 hod., Čáslavková 24 + 3 hod., Hanušová – 22 + 2 hod.,
Pokorná – 8 hod.
V červnu bylo 50 žáků ve škole v přírodě ve Svojanově u Poličky. Škola uspořádala vánoční zpívání, zúčastnila se plavecké soutěže v Pardubicích (10 žáků), dopravní soutěže a soutěže v cizích jazycích. Od listopadu
zavedeny pro žáky mléčné svačiny.

Mateřská škola
Mateřská škola měla kapacitu 25 dětí. Z 16 přihlášených dětí bylo přijato 10 dětí zaměstnaných matek.
Zlepšeno vybavení nákupem nových židliček a stolků, škola byla vymalována.
Mimo školu uspořádán táborák na Buňkově, dětský karneval v hostinci Na Křižovatce, lampionový průvod
k pálení čarodějnic. Posezení s maminkami se konalo dvakrát.

Knihovna
Knihovna měla 162 čtenářů, z toho 44 dětí do 15 let. Celkem bylo za rok 400 návštěv, tj. průměrně 8 týdně. Celkem 2 993 výpůjček, z toho 922 časopisů. Mládež měla 1 650 výpůjček. Městská knihovna v Přelouči
půjčila za rok 3 soubory knih.

Sbor dobrovolných hasičů
Po oslavách 100. výročí trvání sboru v roce 1997 zůstává aktivita ve společenském dění v obci, hasičské
práci i výchově mládeže.
Na valné hromadě 10. 1. 1998 došlo ke změně funkcionářů. Za odstupujícího Josefa Novotného se stal
zapisovatelem Josef Huňáček a preventistou za Jiřího Novotného byl zvolen Jaroslav Pospíšil. Předány
medaile za věrnost Josefu Hrobařovi – 30 let a Jaroslavu Pospíšilovi za 10 let členství ve sboru. Sbor měl
55 členů, 53 mužů a 2 ženy.
V roce 1998 bylo pět členských schůzí s účastí 50 % členů, výborových schůzí také pět s účastí 80 %.
Dne 27. 2. uskutečněn hasičský bál v hostinci Na Křižovatce s hojnou účastí a ziskem ve výši téměř
4 000 Kč. První okrskový bál hasičů se konal v Přelouči 21. ledna s účastí našich hasičů.
Náš sbor patří spolu s Přeloučí, Lohenicemi, Mělicemi, Živanicemi, Přelovicemi a Klenovkou do okrsku hasičských sborů číslo 14. Na jeho činnost přispěly město Přelouč částkou 5 000 Kč, Obecní úřad Břehy 3 000 Kč
a Živanice 5 000 Kč. Schůze okrsku č. 14 se také konala dne 11. 9. v autokempu Buňkov ve Břehách. Starostou okrsku je Aleš Kouba z Mělic, velitelem Fr. Rambousek a pokladníkem Josef Huňáček, oba ze Břehů.
Muži i mládež se zúčastnili soutěží hasičských družstev a starali se o techniku. Námětová cvičení vyhlašoval okrsek č. 14 v Přelouči na budovy a benzinovou čerpací stanici, ve Břehách na vodojem. Byly provedeny
protipožární prohlídky domů.
Náš sbor patřil i v roce 1998 k předním ve výchově mládeže, hasičské činnosti i práci pro obec.
Aktivitu neoslabily neuskutečněné návrhy ústředí a ministerstva na zvýšení členských příspěvků členů
z 50 Kč na 80 Kč ročně a placení tisícových částek silniční daně z hasičských vozidel našeho sboru.
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Obecní úřad zajistil vybavení sboru v obecním rozpočtu částkou 150 000 Kč.
V roce 1998 v obci nehořelo, mimo nepovoleného vypalování staré trávy dne 31. 3. na hrázi u Opatovického
kanálu, kde hasiči oheň uhasili vodou z cisterny.
Trvalá je péče o mladé požárníky, kteří soutěžili v Rohovládově Bělé dne 21. 3. celý den. Z 15 mužstev byla
naše dvě družstva na 6. a 7. místě po třech soutěžních disciplínách.
Dne 23. 5. na hřišti ve Břehách byla soutěž v požárním sportu dospělých o putovní pohár města Přelouče.
Přeloučští nepřijeli v plném počtu a soutěžili společně s Lohenicemi. Pohár nakonec získaly Živanice, druzí byli
hasiči Břehů, třetí Lohenice a čtvrté Mělice.

Zemědělské a obchodní družstvo bratranců Veverkových
se sídlem v Živanicích
V České republice klesl počet pracovníků v zemědělství o 7,8 %, nominální mzda vzrostla o 3,2 %, ale reálná
poklesla o 0,3 % a činila 8 180 Kč.
Družstvu Živanice nepřálo v tomto roce počasí a postrádalo podporu státu. Na jaře byl přísušek. Jařiny
a žito měly nižší výnosy, rozmnožili se hraboši a poškodili obiloviny a jetel. Dešťové srážky na podzim ztížily
sklizeň obilovin. Potíže byly s prodejem žita, kukuřice na zrno, snížila se cena cukrovky a obilovin.
V rozsahu pozemků nedošlo ke změně – bylo 1 721 ha, z toho 1 579 ha orné půdy. Zvýšila se plocha obilovin
na 922 ha, tj. 58 %. Výnos byl 4,39 tun na 1 ha, zde došlo ke zvýšení o 4 %. Cukrovka pěstována na 7,6 %
ploch, tj. na 12 hektarech a s výnosem 52,3 t . Řepka olejná, brambory a cibule obsadily 70 ha, tj. 4,4 % ploch.
Krmné plodiny byly na 30 % plochy.
Výnosy činily (v tunách)
obiloviny celkem
pšenice ozimá
pšenice jarní
ječmen ozim
ječmen jarní
žito
triticale
kukuřice na zrno
řepka olejná
brambory
cukrovka
cibule

1997
4,22
3,47
4,50
4,62
3,88
3,64
4,01
4,71
7,02
11,38
33,58
28,28

1998
4,39
5,47
3,31
5,05
4,19
3,05
3,18
7,83
2,34
24,6
53,25
45,41

Index
104 %
156 %
73 %
109 %
108 %
84 %
79 %
166 %
115 %
216 %
158 %
160 %

Problém byl s odbytem výrobků. Cena pšenice se snížila o 331 Kč, ječmene o 426 Kč, žita o 513 Kč, kukuřice
o 363 Kč a cukrovky o 169 Kč (na 1 tunu). Tržby tak družstvu klesly o 2 557 000 Kč.
Živočišná výroba měla výsledky, ale nedokázala i nadále hospodařit se ziskem. Stavy skotu byly sníženy
o 7,2 %, z toho krávy o 6 %. Stav prasat zvýšen o 5 %. Skotu bylo 1 000 kusů, prasat 3 500 kusů s produkcí
176 tun hovězího masa a 477 tun masa vepřového, 1 506 000 litrů mléka a 6 151 selat.
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Živočišná výroba dosáhla
dojivost na kus a den
přírůstek jalovic
výkrm býků
výkrm prasat

litrů
kg/den
kg/den
kg/den

1997
10,55
0,56
0,83
0,63

1998
11,68
0,63
0,91
0,63

Index
111 %
113 %
110 %
100 %

Za 1 litr mléka v kvalitě 1 a Q trženo 8,09 Kč, tj. více o 60 haléřů, ale mlékárna Pardubice za mléko neplatila
a je po zrušení mlékárny v Hradci Králové v konkurzu. Vykrmení býci byli prodáváni za 37,54 Kč/kg, prasata
za 33,64 Kč/kg, selata za 60,44 Kč.
K výrobě musí být používán provozní úvěr a na investice. Úroky z těchto úvěrů a pojištění zatěžují družstvo.
Zvýšily se i odpisy. Celkové náklady se podařilo snížit o 8,5 %, výnosy se snížily o 10,5 %. Hospodaření skončilo
poprvé ztrátou ve výši 1 689 000 Kč. Příjmy činily 79 427 000 Kč, vydání 81 176 000 Kč. Také pro družstvo
Živanice je rok 1998 přelomovým rokem a existence družstva je ohrožena. Družstvu dluží odběratelé mléka, masa, cukrovky a dalších plodin 14 milionů korun. Majetek družstva činí 57 402 000 Kč. Pro nedostatek financí nedošlo v tomto roce k obnově investic. Družstvo nadále provozuje závodní stravování a uvařilo
48 000 obědů.
Ve Břehách nedošlo v roce 1998 ke změnám, v bývalém kravíně je dnes odchovna telat.
Zprávu o družstvu podal Milan Cimfl, bytem Břehy, prokurista družstva.

Pila Břehy
Firma PINUS, s. r. o. Chotěboř prodala 1. 12. 1998 pilu ve Břehách Vítězslavu Utíkalovi z Přelouče. Nedostatek kulatiny, kdy 80 % těžby šlo na vývoz. Tuzemsku zůstala nekvalitní kulatina. Na pile zůstalo jen 19
pracovníků a řezalo se pouze na jednom katru a na horizontální pile.
Nový majitel má dílnu ve Chvaleticích. Ve Břehách začali sbíjet palety a podlážky. Počet zaměstnanců
později stoupl na 31.
Pila má název TOPJOY, s. r. o., pila Břehy a má DIČ 250-49810863. Počet pracovníků pily nedosáhl dřívějších 40, ale „přelom“ snad má již za sebou. Vedoucím provozu pily zůstal pan Alfons Ondráček.

Autokemp Břehy
Buňkov se stal po dohodě obce, Domu dětí a mládeže Přelouč a YACHT CLUBU Pardubice základnou
plachtění. Nábor členů se má provádět ve všech školách okresu. Zakoupeno 6 nejmenších plachetnic třídy
Optimist pro děti od 8 do 15 let. V září byla ukázková akce.
Do kempu byly převedeny technické služby obce Břehy. Vedoucím služeb zůstal Josef Žák ml., pracovníky
Lad. Hovorka a Jaroslav Beneš. Dále pak pracovali někteří nezaměstnaní občané Břehů, kteří byli placeni
úřadem práce.

Informace o výsledcích hospodaření Autokempu Buňkov s. r. o.
1. Počty ubytovaných
Celkem bylo ubytováno 5 531 návštěvníků, kteří u nás strávili 25 223 dnů.
Z toho bylo občanů ČR 5 345 s průměrnou délkou pobytu 4,62 dnů,
		
občanů cizích států 187 s průměrnou délkou pobytu 2,93 dnů.
V porovnání s rokem 1997 se celkový počet návštěvníků zvýšil o 157, t j. o 3 %.
Z toho
občanů ČR o 226, tj. o 4 %,
		
občanů cizích států o -31, tj. o -4%.
Z cizích státních příslušníků zde bylo 88 občanů Německa, 38 z Holandska, 17 z Ruska a 9 z Finska,
z Dánska a Polska po 5, z USA 4 občané a ostatní z různých států Evropy i ze zámoří.
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2. Hospodářské výsledky
Celkové výnosy bez DPH činily 2 503 480 Kč
Z toho tržby za ubytování
1 201 871 Kč
půjčovné
98 132 Kč
prodejna
254 433 Kč
restaurace
850 800 Kč
ostatní
98 244 Kč
Celkové náklady byly
2 593 240 Kč
Z toho
energie
194 662 Kč
nákup zboží
743 058 Kč
nákup služeb
197 343 Kč
opravy, údržba 113 833 Kč
nájemné
100 000 Kč
mzdy a odvody 743 058 Kč
ostatní
501 286 Kč tj. nákup vybavení samoobsluhy a nákup skladových zásob
V sezoně našlo v autokempu práci celkem 22 lidí + 4 pracovnice prodejny od 12/1998.
Z toho 2 pracovníci jsou stálí zaměstnanci společnosti
4 recepční
4 noční hlídači
1 uklízečka
1 pokojská
7 pracovníků v sokolovně a půjčovně
3 pracovníci v restauraci
Výsledky hospodaření společnosti byly za rok 1998 velmi dobré, přestože hospodaření skončilo ztrátou
89 760 Kč. Tato ztráta byla způsobena tím, že z rozhodnutí obce, jako jediného majitele společnosti, převzal autokemp prodejnu potravin a smíšeného zboží po krachující firmě Favorit Přelouč. K převzetí prodejny
došlo v prosinci 1998 a veškerý vytvořený zisk byl použit na nákup vybavení prodejny a skladové zásoby.
Navíc společnost uzavřela s obcí smlouvu o finanční půjčce ve výši 200 000 Kč na dofinancování nákupů
v roce 1998.
Celý záměr převzetí krachující prodejny byl z hlediska obce a její snahy o uspokojování základních potřeb
občanů velmi progresivní, ale dopady do hospodaření společnosti budou negativní ještě minimálně následující
dva roky. Zatížení společnosti půjčkami se na výsledcích hospodaření projeví negativně.
3. Změny statutárních zástupců společnosti
V souvislosti s výsledky komunálních voleb byla provedena změna v řídících orgánech společnosti. Na návrh
obecního zastupitelstva byl z funkce jednatele – zástupce ředitele odvolán Ing. Bohumil Vančura, který byl
pověřen funkcí zástupce starosty. Na jeho místo byl do funkce jednatele jmenován Ing. Jiří Němec, nově zvolený člen OZ. Příslušné změny byly zapsány do obchodního rejstříku.
Zprávu o autokempu podal Ing. Jiří Němec.

Sport
Střediskem sportu v obci bylo hřiště u autokempu. Na hřišti hráli naši občané a návštěvníci kempu. Stejně byla využívána dvě tenisová hřiště a plocha pro odbíjenou. V sokolovně byla celoročně v provozu posilovna
a stolní tenis. Sokolovnu obsluhoval pan Miřejovský, který po celý rok poskytoval účastníkům také občerstvení.
Stolní tenis hrají v pondělí pracovníci elektrárny Chvaletice, v úterý fy Kravařík a ve středu fy Mover, za poplatek
15 Kč/hod.

Hokejbal
Na přeloučském hřišti hráli Beer Stars Břehy hokejbal a vyhráli skupinu, když po 16 zápasech 14x vyhráli
a 2x remizovali a získali 30 bodů a skóre 55 : 15. V play-off s ASP Pardubičky zvítězili 2 : 1, ale pak prohráli
2 : 3 a 0 : 2 a nepostoupili do I. ligy.
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TJ Sokol Břehy
Cvičení dětí v sokolovně dvakrát týdně, ženy jednou týdně. Cvičitelkami jsou pí Čermáková, Hedbávná
a Hoffmanová. Cvičí se i step aerobik. K dispozici jsou sprchy s teplou vodou na mince. Dne 30. 1. a 1. 2. cvičil
Sokol Břehy v Praze na Malém Euroteamu a byl zde pátý na akrobatickém koberci a trampolíně. V květnu se
zúčastnily děti župního přeboru v Pardubicích a umístily se do desátého místa. Pavla Kubátová byla v plavání druhá.
V Ústí nad Orlicí v atletice z 37 soutěžících obsadily Iveta Malá 15. místo, Pavla Kvochová 16. místo v hodu
míčkem. Ve skoku do dálky byla Petra Kvochová 3. a Hana Machačová obsadila 10. místo. Ve čtvrté kategorii
získala Kateřina Boubalová 1. místo, H. Hedbávná 2. místo.
Leoš Kozák byl na 3. místě a Jaromír Hoffman na 14. místě z celkového počtu 29 závodníků. Břehy tak
získaly medaile za první, druhé a dvě medaile za třetí místo. V celoroční soutěži všestrannosti získala Petra
Kvochová 2. místo, Hana Machačová a Iveta Malá 6. místa.
V červenci se Sokol zúčastnil dětského dne v Pardubicích.
Na Lukavské pouti v létě předvedla děvčata dvě vystoupení ve stepech a mladí požárníci zde předvedli
požární zásah. Doprava požárním vozidlem, řidič pan Žák.

Vzpírání
ČR reprezentovala Iva Kutnerová. Její otec Petr Kutner byl účastníkem Olympiády ve Spojených státech
amerických v kategorii seniorů. Na účast mu finančně přispěl obecní úřad, dále Ing. Němec, Ing. Kusý a Jar.
Hořák – podnikatelé.
Petr Kutner na mistrovství ČR v Příboru dne 18. 4. 1998 zvítězil v kategorii do 94 kg a vytvořil tři nové
české rekordy – 115 kg, 132 kg a v dvojboji 247 kg.
Na mistrovství Evropy v NSR byl třetí v kategorii do 85 kg. V Elzu byl i další občan Břehů MUDr. Jozef
Gabrhel a v kategorii do 45 let a váze do 75 kg zvítězil.
Oba sportovci se připravovali na Olympiádu v americkém Portlandu a Oregonu.
Iva Kutnerová vyhrála již po páté mistrovství ČR v kategorii do 58 kg a v kategorii do 20 let. Zvedla 55
kg a 70 kg, celkem 125 kg.

Ragby
První liga ragby v Přelouči zůstává. Trenérem je stále náš občan Václav Čermák z č. p. 51. Hraje i jeho syn
a dále Jindřich Pavelka ml.

Životní úroveň
Životní úroveň ovlivňovalo mnoho činitelů. Nezaměstnanost přesáhla v okrese 7 %.
Pardubicko
Holicko
Přeloučsko

2 688 nezam.
382 nezam.
1 001 nezam.

4,8 %
4,4 %
8,4 %

V okrese Pardubice bylo tak celkem 4 351 lidí bez práce, tzn. 5,3 % a za rok jich přibylo celkem 1 391.
Narostly ceny potravin, i když ve velkých marketech byly nižší. Potravin byl nadbytek.
Stát poskytoval podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky. Na druhé straně dvě třetiny zaměstnaných
občanů dostávaly příspěvky na obědy a mnozí třinácté platy. Mírná byla deregulace cen nájemného, elektřiny
a tepla.
Inflace byla nízká – jen 2,2 %. Poprvé vydělal ten, kdo uložil peníze na vklady a do akcií.
V tomto roce byl sociální smír a nebyly stávky, kromě protestů zemědělců.
Průměrná mzda vzrostla na 13 000 Kč, kupní síla je poloviční oproti Německu, ale stále o 10 % vyšší
než např. v Maďarsku a v Polsku. Spokojenost občanů s ekonomickou situací klesla na 52 %. Ve Břehách je
50 % občanů ekonomicky činných, z toho 254 mužů a 204 žen. Za ně dostala obec do rozpočtu na daních
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ze závislé činnosti 1 350 tis. Kč, na daních fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 233 tis. Kč
a z daní z příjmů právnických osob 1 088 tis. Kč.
Od 1. 7. 1998 byly zvýšeny důchody průměrně měsíčně o 376 Kč. Průměrný důchod u starodůchodců byl
5 497 Kč, u novodůchodců 5 890 Kč.
Životní úroveň je s ohledem na pokles výroby a zaměstnanosti vysoká. Rozvrstvení společnosti je stále
větší. Roste počet podnikatelů a střední třídy. Roste i „šedá ekonomika“ – je v ní činných přes 400 000
osob – téměř jako nezaměstnaných. Různých prodejců a vedlejších činností přibývá. Na daních a sociálním
a zdravotním pojištění stát ročně přichází o miliardy korun.

Mimořádné události
Železniční koridor
Děčín-Břeclav – byla postavena druhá staniční budova v Přelouči a upraveno 2 600 metrů kolejí vč. nástupišť za 400 milionů korun. V Přelouči nyní staví denně některé rychlíky.

Splavnění Labe
Nedostatek peněz brání splavnění Labe do Pardubic, ale činí se přípravy na vybudování přístavu v Pardubicích. Územní plán Přelouče byl změněn tak, že od Slavíkových ostrovů ke starému Labi v Lohenicích, tj. po
straně ke Břehům, má být vybudován nový plavební kanál.
Bude vedle dosavadního řečiště, které zároveň i nadále zůstane. Změní se tak i navrhovaný územní plán
Břehů.

Publikace Střední Polabí
Společnost Euroverlag Plzeň vydala 44stránkovou barevnou publikaci formátu A5 věnovanou střednímu
Polabí od Hradce Králové do Mělníka. Mezi 33 městy a obcemi jsou zde prezentovány i Břehy dvěma fotografiemi z autokempu, erby obce, inzerátem restaurace Na Křižovatce a článkem na dvou stranách.

Publikace Opatovický kanál
Byla vydána Okresním úřadem Pardubice ve formátu A4. Popisuje stavebně historický, technický a přírodní klenot Pardubicka. Má 4 barevné fotografie kanálu v úseku Břehy – jez Výrov, mlýn Výrov s býv. mlynářkou
z konce 19. století.

Barevný autoatlas
Tento autoatlas České republiky a Slovenské republiky v měřítku 1 : 200 000 má na straně 57 obec Břehy
s rybníkem Buňkov a částí obce Výrov. Osada Břehy je ještě na pravém Břehu řeky Vltavy, pod Týnem nad
Vltavou, v severní části okresu České Budějovice.
Další obec Břehy je také uvedena v autoatlasu Československa z roku 1990 na straně 7. Leží jihozápadně
od Turnova, nedaleko Příšovic, na řece Jizeře.

Místopředsedou hospodářské komory v Pardubicích
byl zvolen občan Břehů, ředitel elektrárny ve Chvaleticích, Ing. Bedřich Ježek.

Č. p. 54 zakoupil
a upravil pro bydlení ve Břehách ředitel Okresní knihovny v Pardubicích Mgr. Petr Kárník.
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Kronikář obce Ing. Josef Kutina
Kronikář a bývalý ředitel spořitelen v Přelouči, Pardubicích a Hradci Králové, dostal k 75. narozeninám,
jako jediný rehabilitovaný pracovník spořitelen okresů Hradec Králové, Pardubice a Chrudim, dopis od generálního ředitele České spořitelny v Praze s plaketou a peněžitým darem.

Počasí
Leden

Byl teplý, začaly rašit stromy a keře, vylétly včely. Nebyl sníh, kromě hor, u nás ve druhé polovině poprašek sněhu. Dobré přezimování včel celou zimu.
Únor
Na Hromnice celý den slunečno, teploty -2 °C, pak ochlazení, jasno, v noci 6. 2. -10 °C, 14. 2.
déšť, ve dne +11 °C, v noci +7 °C, 16. 2. polojasno, ve dne +15 °C, v noci +8 °C – to bylo nejtepleji
za posledních 20 let. Dne 17. 2. +16 °C, 20. 2. +12 °C a i hory byly bez sněhu. Ještě 28. 2. bylo
+14 °C. Na horách měly hotely a vleky finanční ztráty.
Březen
Začal sněhovou přeháňkou a teplotou +6 °C. Byla slabá epidemie chřipky. Dne 4. 3. naměřeno
+19,6 °C – nejvýše za 23 let, 5. 3. ochlazení na +5 °C, sníh s deštěm, 9. 3. návrat zimy, leží
sníh +2 °C, do konce měsíce deštivo se sněhem a teploty +5 °C až -9 °C.
Duben
1. 4. slunečno 20 °C, v noci bez mrazu, 2. až 15. 2. ve dne +12 °C, 16. až 30. 4. ve dne teplota
+18 °C, bez deště.
Květen
1. až 7. 5. +15 °C, polojasno, 10. až 14. 5. „ledoví muži“ nepřišli, +20 °C slunečno a bez ranní
rosy. Květen vyšší teplota v průměru o 8 °C, bylo sucho.
Červen
Normální, suché počasí pokračuje.
Červenec Ochlazení na 15 °C, sucho pokračovalo, 1. až 19. 6. +15 °C, 20. 6. +30 °C, 21. 6. +35 °C, 23. 6.
+30 °C a průtrž mračen, vichřice, obdoba povodně roku 1997 v Krkonoších a především v Orlických horách. Napršelo v Deštném 204 mm vody, Býšť 185 mm. Hradec Králové 90 mm, Břehy
31 mm. Povodeň, škody na domech a mostech, silnicích i na železniční trati na Rychnovsku.
Zaplaveno 20 obcí na Rychnovsku, povodeň v Třebechovicích pod Orebem. Zničena obec Kounov. Od 25. do 30. 7. bylo +23 °C, přeháňky.
Srpen
1. až 10. 8. teplo +33 až 35 °C, jasno, 11. až 21. 8. teplo +28 až 30 °C, polojasno 22. až 31. 8.
ochlazení na +27 až 15 °C, polojasno.
Září
1. až 9. 9. teplota 20 až 23 °C, přeháňky, 10. až 12. 9. 23 °C, polojasno, 13. až 20. 9. 15 °C ,
deštivo, začaly růst houby. Podzim 21. až 30. 9. 19 °C , déšť v Krkonoších, rozvodnění potoků
ve Východních Čechách.
Říjen
Celý měsíc teploty +15 až -10 °C, deštivo, přeháňky.
LISTOPAD 1. až 9. 11. teplota +5 °C – deštivo, vichřice dne 1. 11., povodně v jižních Čechách, v Přelouči
naměřena rychlost větru 126 km v hodině, milionové škody, povodňová pohotovost na Labi,
10. až 20. 11. teplota +5 °C až -1 °C, na horách začala lyžařská sezóna – nejlepší za poslední
roky, 21. až 30. 11. 0 °C polojasno.
PROSINEC 1. 12. 0 °C zataženo, 2. až 10. 12. teplota -1 ° až -4 °C a na horách 70 cm sněhu. 11. až 20. 12.
-2 °C polojasno, 21. až 31. 12. 0 °C a v noci -4 °C, polojasno, slabý poprašek sněhu, náledí, slabé
chřipky.
V roce 1998 byla nejhorší povodeň ve Východních Čechách, v Krkonoších a v Orlických horách. Utonulo
6 občanů, škoda 2 miliardy korun, 21 zničených domů, 10 silničních mostů, 2 mosty železniční, 1 500 zaplavených objektů – zvláště na Rychnovsku.

Závěr
Pro Českou republiku bylo důležité rozhodnutí, že bude spolu s Polskem a Maďarskem přijata do NATO,
a to v dubnu 1999 k příležitosti 50 let vzniku NATO.
Pro přijetí ČR do Evropské unie se vyskytly průtahy v přijímání, úpravě zákonů odpovídajících evropské
úrovni.

Ing. Josef Kutina
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Za první čtvrtletí 1999 propad hrubého národního produktu dosáhl 4 % a hospodářství se musí změnit.
Jde o reformu politickou, ekonomickou, restrukturalizaci hospodářství a regionalizaci na západní Evropu.
Jde o obrovské úkoly.
Ve Břehách pak plnit volební program. Jinak přestane platit, že nejpohodlnější život ve Střední Evropě
je v České republice, že máme nejvíce aut, počítačů, nejlépe vybavené domácnosti atd., což sice není nejdůležitější, ale ukazuje, jak umíme věci řídit, pracovat a hospodařit.

Schváleno na schůzi obecního zastupitelstva dne 16. 12. 1999
Kronikář obce: Ing. Josef Kutina
Zapsal na PC: Ing. Michal Ševít
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