Česko
Rok 1999 byl poslední, který začínal číslicí „1“, třetí tisíciletí pak začne až rokem 2001. Přesto byl důvodem
pro hodnocení uplynulého tisíciletí i století. Deceniem – desetiletím – byl pro hodnocení let 1989-1999 po
pádu komunismu.
Česká republika se zapojila do světového vývoje za mír, spolupráci a rozvoj, za vstup do Evropské unie,
přijala nové zákony. Zde je mezi prvními šesti uchazeči o vstup do EU. Evropská unie začala jednat s celkem
12 uchazeči a přijímání je složitější nutností upravit vnitřní mechanismy EU při rozhodování v podstatně
rozšířené EU. Zde je nutno vzpomenout, že území bývalé NDR dostalo od NSR investice ve výši 1 bilion marek
a Polsku byly odpuštěny dluhy do zahraničí.
Za historickou událost je považována omluva katolíků papežem Janem Pavlem za upálení Mistra Jana
Husa v roce 1415.
V březnu až květnu NATO bombardovalo Jugoslávii, aby uspíšilo ukončení bojů v Kosovu. Vojenské pořádkové síly doplnilo 150 českých vojáků a asi 170 zdravotníků vojenské polní nemocnice, která v září pomáhala
po zemětřesení v Turecku.
V roce 1999 se politická orientace občanů podstatně nezměnila, převládala pravicová orientace, silný
střed, k levici se hlásilo 22 % občanů. Platila opoziční smlouva ČSSD s ODS, která umožňovala vládu ČSSD,
i když ODS dosáhla výměnu čtyř ministrů vlády ČSSD.
Doznívala finanční krize v Evropě, Asii a Jižní Americe, zatímco hospodářství USA vzrostlo o 4,5 %. V ČR
na počátku poklesl hrubý domácí produkt, ale v listopadu a v prosinci nepatrně vzrostl. Státní rozpočet
skončil schodkem 20 miliard Kč, který bude uhrazen vypsáním státních dluhopisů. Zahraniční obchod dosáhl
schodku 70 miliard Kč, nepříznivě působil vzrůst ceny ropy.
Ač byla zahájena výstavba 33 000 nových bytů, stavebnictví zaznamenalo pokles. Celková finanční bilance za rok 1999 je aktivní, protože zahraniční firmy investovaly v ČR 177 miliard Kč, což je dvakrát více než
v roce 1998. Nejvíce investovali Belgičané, Německo, Nizozemsko, Rakousko, USA, Švýcarsko a Anglie.
Problémy nastaly v bankovnictví. Český plán na vlastní silné bankovnictví ztroskotal, stejně jako v ostatních postkomunistických zemích. V Československu bylo v bankovnictví zaměstnáno na 20 000 úředníků.
Dnes je jich pro ČR 50 400. Do privatizace Komerční banky a Union Group bude 95 % vkladů a úvěrů držeb
zahraniční firmy. Jde asi o 1 200 miliard Kč vkladů a úvěrů. Česká spořitelna byla prodána Rakouské spořitelně za 20 miliard Kč. Nepovedlo se ani zřizování kampeliček, kde zákon dal největší svobodu – možnost
využívat vkladů pro rozvoj podnikání. Kampeličky mohly zakládat vlastní dceřinné podniky. Kampeličky však
funkcionáři „tunelovali“, převáděli vklady na vlastní účty a podniky, nebo půjčily na investice, které nebyly spláceny. Tak polovina kampeliček ztratila likviditu – neměla peníze na výplatu vkladů a byla uzavřena.
V Přelouči založená kampelička byla v pořadí zakládání 72. a hospodaří dobře. Za rok 1998 vykázala zisk
63 000 Kč a za rok 1999 zisk 205 000 Kč.
Stát doporučoval bankám poskytovat podnikům úvěry a dosud za úvěry do vybraných podniků dává státní
záruky. Důvodem je, že poskytnutí úvěru umožní další chod podniku, udrží zaměstnanost a příspěvky státu
na daních a zdravotním a sociálním pojištění. Zatím stát zaplatil za záchranu přes 300 miliard Kč. Přitom
podniky dluží státu na daních přes 100 miliard Kč.
V ČR je 35 velkých zahraničních investorů a všechny jejich podniky jsou ziskové. To uznala i současná
vláda a chce podniky privatizovat prodejem státních podílů, to znamená, že upouští od plánu privatizace za
pomoci zaměstnaneckých akcií.
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Problémy bank, krach kampeliček a obavy občanů o úspory trápily statisíce občanů. Nevyhnuli se měnové
krizi a tím i potížím ve výrobě. Podnikům chybí peníze na investice, na financování výroby a dokonce na výplatu
mezd. Měnová krize postihla již dříve Mexiko, Maďarsko, Rusko, Asii, Jižní Ameriku. Konstatuje se, že ekonomika nelze řídit plánováním, administrativním řízením. Peníze zůstávají nejlepším měřítkem, kapitál se u nás
podílí dnes na tvorbě produktů 63 % (v Německu 153 %), a proto k řešení měnových, finančních a bankovních
otázek má přispět zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září 2000 v Praze. Existenci
problémů ve financích potvrzuje, že i ministr financí a jeho poradkyně byli uvězněni a zbaveni funkcí.
K 10. výročí „sametové revoluce“ vznikly výzvy studentů „Děkujeme – odejděte!“ k odstoupení současných
vedoucích politických stran.
Politická orientace občanů se nezměnila. Převládá ideální střed 35 %, pravice 12 %, stejně jako levice, radikální pravice a levice po 2 %, třetina občanů nebyla politická.

Jak se nám žilo v roce 1999?
Obyvatel bylo v ČR celkem 10 290 000, z toho 5 284 000 žen. V produktivním věku bylo 6 300 000
občanů. V předproduktivním věku 1 700 000 občanů. V postproduktivním věku bylo 2 100 000 občanů. Narodilo se jen 90 829 dětí, z toho 17 503 mimo manželství. Uměle bylo přerušeno 42 959 těhotenství. Uzavřeno bylo 55 027 sňatků. Rozvedeno bylo 32 363 manželství. Přestěhovalo se na 200 000 občanů, do jiného
kraje 95 000. Pobyt povolen 280 000 cizincům, nelegálně je jich u nás dalších 200 000. Zemřelo 103 159
občanů. Úbytek občanů byl 12 325 občanů, důchodci se stěhovali z měst na venkov. Inflace byla 2,1 %, hrubý
domácí produkt klesl o 0,2 %. Nezaměstnaných bylo 487 620 osob, tj. okolo 9 %.
Porovnání České republiky se Slovenskem
nezaměstnanost
průměrná mzda
starobní důchod
inflace
průměrné úročení vkladů
změna cen potravin
mobilní telefony
nejvyšší mzda
nejnižší nezaměstnanost
nejvyšší nezaměstnanost

ČR
9,5 %
14 892 Kč
5 779 Kč
2,1 %
4,5 %
-5 %
23 na 100 obyvatel
15 694 Kč (Praha)
2,9 % (Praha)
20 % (Most)

Slovensko
19,3 %
9 119 Kč
4 521 Kč
10,6 %
13 %
+2,7 %
20 na 100 obyvatel
14 325 Sk (Bratislava)
6,3 % (Bratislava)
39 % (Rimavská Sobota)

Pokud si český pracovník vymění měsíční mzdu v korunách českých za slovenské koruny, tak dostane
o 4 000 korun více. Ceny v České republice srazily supermarkety.

Státní rozpočet
výdaje
příjmy
schodek

596,9 miliard Kč
567,3 miliard Kč
29,6 miliard Kč

Od 1. 1. 2000 byla stanovena minimální mzda:
• v 1. skupině na 22,30 Kč na hodinu, tj. 4 000 Kč za měsíc
• v 2. skupině na 25,70 Kč na hodinu, tj. 4 600 Kč za měsíc
• v 8. skupině na 34 Kč na hodinu, tj. 6 100 Kč za měsíc
• v 12. skupině na 50,20 Kč na hodinu, tj. 9 000 Kč za měsíc
Vyšší tarify v podnicích zůstávají v platnosti. Jde o snahu zvýšit zájem o práci před pobíráním sociálních
dávek.
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Důvěra občanů
prezidentovi.................................... 51 % občanů
vládě..................................................27 % občanů
poslancům....................................... 21 % občanů
senátorům......................................16 % občanů
obecním zastupitelům................ 52 % občanů

Průmysl
Měnil strukturu k ekologičtějšímu – lepšímu. Hutnictví a strojírenství stagnuje, rozvíjí se lehký průmysl
a podniky se zahraničním kapitálem, zpracování dřeva, elektrotechnika, oděvnictví a textilní výroba, potravinářství, autoopravárenství, gumárenství. Nejlepší evropské úrovně dosahuje Škodovka v Mladé Boleslavi.

Zemědělství
Ztráty přes 2 miliardy Kč, což je dvakrát více než v roce 1998. Ceny zemědělských produktů klesly, banky
neposkytují úvěry. Měl by pomoci stát – družstva prodělávala průměrně na 1 ha plochy 664 Kč. Soukromí
zemědělci naopak vydělali průměrně na 1 ha 533 Kč. Zemědělských družstev bylo ztrátových celkem 54 %.

Sociální dávky
Třetina Čechů pobírala sociální dávky. Světová banka oznámila, že český sociální program neplní svůj účel
a nemotivuje lidi k práci. Příjemců dávek je mnoho – v květnu 1999 jich bylo 3 337 000 lidí, tj. třetina obyvatel. Přídavky na děti dostává rodina, jejíž příjem nepřesahuje trojnásobek životního minima. U rodiny s dvěma
dětmi to je 30 500 Kč měsíčně. Větší příjem má jen 10 % rodin. Je navíc návrh, že přídavky budou pro všechny
děti, čímž by se ušetřily náklady na zjišťování nároků. Sociální dávky nemotivují lidi hledat si práci a dojíždět
za ní z odlehlých obcí. Veškeré slevy v dopravě byly v r. 1995 zrušeny a za dojíždění pracující platí až 1 000 Kč
měsíčně. Je vypočteno, že průměrný pracující zaplatí státu na daních až 40 % svého příjmu, včetně pojistného, s dopravou z každé stokoruny 48 Kč, což patří k nejvyšším daním v Evropě.

Obec Břehy
Samospráva
Hospodaření obcí v ČR skončilo v roce 1999 přebytkem 18 miliard Kč. Příjmy na 1 obyvatele byly od 4 000
do 8 000 Kč.
Od 1. 1. 1999 bylo ustaveno 14 krajů, v nich i kraj Pardubický, s okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí
a Svitavy. Volby do krajů budou v listopadu 2000 a nové kraje zahájí činnost od 1. 1. 2001 a budou přebírat
část funkcí od okresních úřadů. Část agend předají na kontaktní města, která budou v okrese, tzn. Magistrát Pardubice a Městské úřady v Holicích a v Přelouči.
Z akcí nadregionálního významu bude pro Břehy důležitá probíhající úprava železniční tratě Berlín-PrahaVídeň a začátek prací na budoucím splavnění Labe do Pardubic. Po úpravě nádraží v Přelouči byla zbudována
výhybna Opočínek se stálým výpravčím a připraveno vyrovnání trati a odbourání kamenné zdi pod “Crkání“
u Valů a výstavba nového mostu ve Valech, nadjezdu v Moravanech u Svítkova.
Ke splavnění Labe byl vypracován projekt, který má variantu nového plavebního kanálu od Lohenic nebo za
labským mostem ke Slavíkovým ostrovům. Náklad 2,5 miliardy nebo 1,5 miliardy Kč, se zahájením od roku
2001, což se ale neustále oddaluje.
K tomu byl změněn územní plán Přelouče, s nadjezdem přes železniční trať, případně i mostem přes
Labe do Břehů. Přípravné práce zahájilo Povodí Labe Hradec Králové hloubením a narovnáváním koryta Labe
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z Chvaletic, okolo Řečan a Labětína ke Slavíkovým ostrovům. Loď „Domov“ a podvodní bagr mají pro roky
1999 a 2000 rozpočet okolo 40 milionů Kč.
Problémem se stává nezaměstnanost. V Evropě klesla z 10 % na 9 %, v ČR vzrostla ze 6 % na 9 %. Polsko
15 %, Maďarsko 11 %, Slovensko 19 %.

Nezaměstnanost v okrese Pardubice
celkem
5 427
3 692
506
1 229

Okres Pardubice
Pardubicko
Holicko
Přeloučsko

muži
2 622
1 715
246
661

ženy
2 805
1 977
260
586

nezaměstnanost
6,5 %
6%
6%
9,2 %

Ve Břehách bylo nezaměstnaných 27, z toho 15 žen a míra nezaměstnanosti 5,8 %. Nejvyšší nezaměstnanost byla v Labských Chrčicích 34 %, Turkovicích 19 % a Zdechovicích 15 %. V Přelouči 8 %.

Počet obyvatel
K 31. 12. 1999 bydlelo v obci Břehy 909 obyvatel, z toho 448 mužů a 461 žen.
Narodili se 3 chlapci a 4 děvčata.
Zemřeli 4 muži a 4 ženy.
Přistěhovalo se 5 mužů a 10 žen.
Odstěhovalo se 8 mužů a 13 žen.
Počet obyvatel se snížil o 7 občanů, a to také umístěním starších osob do domova důchodců.
Počet popisných čísel byl 330.
Na jaře roku 2001 bude desetileté sčítání lidu, domů a bytů a budeme mít tak potom dokonalý přehled
o obyvatelích, domech a vybavení bytů.

Rozpočet obce na rok 1999 plánoval a dosáhl
Příjmy		
proti roku 1998
Daň z příjmu zaměstnaných osob
1 275 614 Kč
98 %
Daň od podnikatelů
780 144 Kč
39 %
Daň od právnických osob
1 084 040 Kč
108 %
Daň z nemovitostí
267 194 Kč
72 %
Ostatní příjmy
675 806 Kč
102 %
Prodej akcií VČP a VČE
2 366 800 Kč		
Celkem
7 010 928 Kč
navýšení na 118 %
Výdaje (na investice obce a autokempu a na provoz obce)
Koupen dům č. 107
450 000 Kč
Koupeno 5 chatek do kempu
150 000 Kč
Kanalizace na návsi
192 000 Kč
Plynofikace školy a školky
42 924 Kč
Opravy silnic a nové chodníky
370 000 Kč
Údržby obce a sportovních zařízení
166 500 Kč
Provoz školy a školky
472 900 Kč
Splátka úvěru na plynofikaci
1 430 000 Kč
Sběr komunálního odpadu
184 580 Kč
Náklady obecní správy
1 402 024 Kč
4 488 499 Kč
Celkem
Hospodaření skončilo přebytkem 2 526 709 Kč.
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Starosta obce a účetní složili zkoušky v Pardubicích a od března mohli ověřovat listiny a podpisy občanů
za stejných podmínek jako matrika v Přelouči.

Řízení obce Břehy v roce 1999
Obec řídilo obecní zastupitelstvo v čele se starostou Ladislavem Benešem. Místostarostou obce byl
Ing. Bohumil Vančura, který vedl také školskou a kulturní komisi. Finanční komisi vedl Ing. Michal Ševít, později se stal jejím předsedou Ing. Vančura. Komisi výstavby vedl Ing. Petr Morávek. Majetkovou a pozemkovou
komisi vedl František Moravec. Revizní a pořádkovou komisi vedl Eduard Ziegler. V komisi sociální pracoval
MUDr. Libor Hubka a později ji doplnil Ing. Ševít. V čele komise životního prostředí a ekologie stál Pavel Jirava.
Účetní obce byla i nadále paní Iva Zieglerová.
Od 30. března převzal autokemp Buňkov velkou prodejnu potravin po firmě MARKT. K zakoupení zařízení
a k rekonstrukci prodejny dala obec kempu půjčku. Náklady byly okolo půl milionu korun. Důležitými akcemi
bylo dokončení protlaku a překopu kanalizace za 200 000 Kč z návsi pod hlavní silnici, dále napojení Lohenic
na vodovod a plyn od ulice K Pile, výstavba chodníku od Březinky podél hlavní silnice do středu obce a připravovaná rekonstrukce č. p. 107 s výstavbou 9 bytů, což se začalo realizovat od začátku roku 2000. Bylo
prodáno nákladní auto Praga S5T, neboť jeho provoz byl pro obec již neekonomický. Pro další akce zvelebení
a získání státní podpory bylo zadání Programu obnovy obce. Bude nutná kanalizace na Výrově, úprava komunikací, stezka pro pěší a cyklisty. Nakoupeno nádobí, kuchyňský robot a dřez do mateřské školy. Zakoupeno
č. p. 107 za 450 000 Kč, i když původní majitel požadoval zprvu 800 000 Kč. Ve škole na Výrově odstraněna
plíseň v přízemí a vybudován větrák. Ke sporákům zaveden plyn a na WC k úspoře zavedena voda ze studny.
Místní firma V. Rohlíčka zavedla plyn i do kuchyně mateřské školy, topení ponecháno zatím ještě elektrické.
Pro kemp bylo zakoupeno pět chatek z areálu v Bratrouchově za 150 000 Kč. Program obnovy vesnice by
potřeboval celkem 25 milionů korun.

Místní poplatky
Stočné: 100 Kč ročně za osobu.
Poplatek ze psů: za jednoho psa 50 Kč, za dva psy 260 Kč a za tři psy 680 Kč.

Informace občanům
O aktuálních úkolech informoval obecní rozhlas a zpravodaj občanů Břehů a Výrova, který vycházel
měsíčně v rozsahu čtyř stran a občané jej dostávali zdarma. Měsíčně šlo o 310 výtisků. Po přijetí zákona
č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku přestal Břežan 26. 4. 2000 přechodně vycházet. Zákonem stanovené podmínky jeho vydávání velmi zkomplikovaly. Na podzim r. 2000 začal
opět vycházet.
První veřejné plenární zasedání bylo svoláno do hostince „Na Křižovatce“ na 25. března 1999 pro schválení
jednacího řádu a rozpočtu obce na rok 1999. Druhé veřejné zasedání bylo 16. 12. 1999 ke změnám v územním
plánu obce v souvislosti s výstavbou kanálu ke splavnění Labe a schválení návrhu rozpočtu na rok 2000, dále
k přestavbě č. p. 107. Přítomen byl projektant splavnění Labe. Účast byla na obou zasedáních jen po 19 občanech. Celá obec pak byla následně podrobně informována o plenárních zasedáních v Břežanu. Na plenárním
zasedání byly vystaveny letecké snímky obce, které byly dány do prodeje v autokempu.

Zemědělství
Zemědělské družstvo Živanice vidí podporu státu jako minimální. V tržním hospodářství se v zemědělství
cenová politika dostala do kolapsu. Zemědělská produkce se snižovala, stejně jako stav hospodářských
zvířat. Na konci roku, podle zákona 42/91 Sb., vznikl nárok oprávněným osobám na vypořádání majetkových
podílů. Jde o vypořádání osob, které se nestaly členy transformovaného družstva. Živanické družstvo zůstalo stále družstvem původním, tj. bez změny právního statutu, jak rozhodli členové.
Rok 1999 byl na přírodní podmínky příznivý a umožnil snížit výrobní náklady. Bylo však méně srážek, méně
pršelo v březnu, dubnu a květnu. Navíc se snížily ceny rostlinné a živočišné výroby. Počet pracovníků se
snižoval. Družstvo pěstovalo 912 obilovin na 53 % orné půdy s výnosem 39,6 q z 1 ha. Pro špatný odbyt
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se snižovaly plochy brambor. Zvýšila se na 108 ha plocha řepky olejné. Plocha cukrovky se snížila o 20 % na
95 ha. Tržní ceny obilovin se snížily oproti roku 1998. Tržní ceny obilovin ve srovnání let 1998 a 1999 (za
jeden metrický cent) – u pšenice se cena snížila o 90 Kč, u ječmene ozimého se cena snížila o 40 Kč, u žita
se cena snížila o 139 Kč, u ječmene jarního se cena snížila o 43 Kč, u řepky olejné se cena snížila o 140 Kč.
Živočišná výroba snižovala stavy zvířat. Dojnost krav se zvýšila o 265 litrů na 4 550 litrů za rok. Přírůstek hmotnosti u telat 890 g, 700 g u jalovic a 930 g u výkrmu býků, u prasat 670 g za den. Ceny za
prodávaný dobytek se rovněž snížily za 1 kg: u krav o 2,07 Kč, u býků o 1,51 Kč, u prasat o 3,94 Kč. To vše
vedlo ke ztrátě 6 906 000 Kč a nemohlo se proto vůbec investovat do rozvoje, rentabilita byla záporná. Na
jednoho zaměstnance dosaženo 520 000 Kč.
Majetek družstva činil 101 milionů korun, z toho:
• 51 % hmotný investiční majetek
• 27 % zásoby
• 10 % ostatní aktiva
• 12 % pohledávky, což znamená, že odběratelé dluží družstvu přes 12 milionů korun.
Účetnictví, stav majetku, hospodaření ověřil auditor.
Rok 1999 byl nejobtížnějším za dobu trvání družstva.
Soukromě hospodaří v obci Břehy pouze pan Jaroslav Dvořák z č. p. 300, který obdělává několik hektarů
a má dva koně a krávy.

Pila Břehy
Dne 20. 10. 1999 převzal Pilu Břehy nový majitel Zdeněk Koreček z Nové Vsi u Chotěboře a pila má obchodní název KORPIL, s. r. o. Břehy. Zdeněk Koreček podniká v Chotěboři v oboru – výkopy pro komunikace, nákladní
doprava, finanční služby, velkoobchod se dřívím a el. materiálem. Dosavadní vlastník pily Vítězslav Utíkal
nesplácel úvěr a Vítězslav Koreček jako jeho věřitel pilu převzal. Vedoucím pily se stal bratr majitele František Koreček, který dojíždí denně od Golčova Jeníkova. Dosavadní dlouhodobý vedoucí pily břežský občan pan
Alfons Ondráček byl propuštěn a odchází od srpna 2000 do důchodu. Počet pracovníků byl snížen na 20,
ale nákup kulatiny se zvýšil a pila řeže měsíčně 550 m3 kulatiny. Pro dodavatele kulatiny se stabilizovaly
podmínky odběru kulatiny. Řízení pily, účetnictví a osobní agenda byly předány do Chotěboře. Pila zaměstnává také 5 dělníků z bývalé SSSR. Zároveň byl zrušen odběr obědů pro zaměstnance pily od Zemědělského
družstva Živanice.

Autokemp Buňkov
V roce 1999 došlo z rozhodnutí jediného vlastníka společnosti obce Břehy k dalšímu rozšíření působnosti.
Od února tohoto roku byly do společnosti začleněny technické služby obce, které zajišťují údržbu, opravy,
výstavbu a čištění obce a obecního majetku. Cílem této úpravy bylo jednak využít odborné znalosti pracovníků TS i k jiným činnostem než deklarovaným, protože spol. s r. o. může na základě živnostenských oprávnění
rozšiřovat svoji působnost a jednak dosáhnout finančních úspor z rozpočtu obce, neboť autokemp je plátce daně z přidané hodnoty. Ne nepodstatným důvodem bylo i to, že autokemp byl vybaven drobnými stroji
a nářadím, které tím našly plného uplatnění.
Převod TS a převod samoobsluhy do společnosti v předchozím roce zásadně změnil organizační strukturu.
Ze sezónního provozu se stal provoz celoroční, došlo k zvýšení počtu trvalých pracovních míst a v sezóně
našlo uplatnění i několik nezaměstnaných, kteří zde pracovali půl roku na základě dohody s úřadem práce.
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Hospodářské výsledky
Celkové příjmy
11 889 369 Kč
ubytování
1 303 539 Kč
půjčovné
110 640 Kč
prodejna
9 327 779 Kč
nájemné
123 809 Kč
dotace
918 500 Kč
ostatní
105 102 Kč
		

Celkové náklady
energie
nákup zboží
nákup služeb
opravy, údržba
úroky z půjč.
mzdy a odvody
ostatní - tj. nákup DHIM a ostatní režie

12 047 645 Kč
377 410 Kč
8 156 557 Kč
307 802 Kč
596 166 Kč
99 517 Kč
2 012 096 Kč
498 097 Kč

V sezóně 1999 našlo v autokempu práci celkem 30 lidí.
Z toho 2 pracovníci jsou stálí zaměstnanci vedení společnosti
2 pracovníci na poloviční úvazek
7 prodavaček na plný úvazek
3 pracovníci TS na plný úvazek
4 recepční – sezónní úvazek
3 noční hlídači – sezónní úvazek
1 uklízečka – sezónní úvazek
1 pokojská – sezónní úvazek
6 pracovníků v sokolovně a půjčovně – sezónní úvazky
1 pracovnice v kiosku – sezónní úvazek

Počty ubytovaných v autokempu
Celkem bylo ubytováno 5 172 návštěvníků, kteří u nás strávili 22 472 dnů.
Z toho bylo občanů ČR 4 937 s průměrnou délkou pobytu 4,42 dnů,
		
občanů cizích států 235 s průměrnou délkou pobytu 2,69 dnů.
V porovnání s rokem 1998 celkový počet návštěvníků poklesl o 359, tj. o 6,5 %.
Z toho
občanů ČR o 408, tj. o 7,6 %,
		
občanů cizích států vzrostl o 48, tj. o 25,6 %.
Z cizích státních příslušníků zde byli nejvíce zastoupeni občané z Německa – 101 a Holandska – 47.
Z ostatních evropských států zde byli návštěvníci do 10 lidí.

Rekapitulace
Výsledky hospodaření společnosti byly za rok 1999 dobré, přestože hospodaření skončilo ztrátou 158 276 Kč.
Tato ztráta byla způsobena tím, že autokemp dovybavoval prodejnu potravin a smíšeného zboží a částečně také
středisko technických služeb. Pro tyto účely byly přijaty další půjčky od OÚ v celkové hodnotě 600 000 Kč. Dále
byl realizován nákup 5 ks rekreačních chatek v celkové hodnotě 150 000 Kč, které obec Břehy dotovala částkou
105 000 Kč. Chatky byly zakoupeny od ZV ROH bývalé TESLA Přelouč z letního tábora v Bratrouchově.
V sezóně mohli návštěvníci provozovat stolní tenis, tenis, odbíjenou, vodní šlapací kola, jízdní kola, katamarany. V provozu po celý rok byla sokolovna s posilovnou. Restaurace je v pronájmu hostince Cikánka.
Zpracoval: Němec Jiří, zástupce ředitele spol.
Poplatky za služby v autokempu na rok 1999, které byly stanoveny následovně (vždy za den):
stanování		
ubytování
dospělá osoba......................32 Kč
dvoulůžkový pokoj.............................................180 Kč
dítě od 6 let......................... 16 Kč
dvoulůžkový pokoj za 2 a více nocí.............. 140 Kč
stan........................................32 Kč
maringotka pro 5 osob................................. 460 Kč
obytný přívěs....................... 35 Kč
buňka obytná pro 4 osoby............................400 Kč
přívěsný vozík........................10 Kč
srub pro 4 osoby.............................................400 Kč
motocykl.................................15 Kč
osobní automobil................ 33 Kč
obytný automobil...............60 Kč
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Základní škola Výrov
Ředitelem základní školy byl Mgr. Vladimír Hameršmíd, který denně dojíždí z Pardubic.
I. třída
1. a 2. ročník
8 + 9 žáků
učila Mgr. Vlad. Hanušová
II. třída
3., 4. a 5. ročník 8 + 11 + 7 žáků učil Mgr. Vladimír Hameršmíd
Školní družina
I. oddělení 18 dětí – učitelka Zuzana Pokorná
II. oddělení 24 dětí – střídají se zde oba učitelé
Ve školní jídelně se stravovalo 43 dětí a 5 dospělých, kuchařkou byla Drahomíra Vosáhlová. Uklízela Jana
Černíková a topil Josef Žák. Jeden žák byl přijat na víceleté gymnázium a škola dostávala dobré zprávy
o žácích, kteří odešli na II. stupeň nebo na gymnázium. V akci KALIBRO ve srovnávacích testech úrovně vzdělání pro 5. ročník vynikali žáci Výrova nad celostátním průměrem. Škola zkvalitnila spolupráci s mateřskou
školou a obě školy společně navštěvovaly kulturní akce. Dne 6. listopadu pořádala TJ Lokomotiva Pardubice
orientační běh o Východočeský pohár. Centrum bylo v ZŠ Výrov s občerstvením a výpočetním střediskem.
Na hřišti školy se sešlo celkem 800 závodníků. Maminky dětí první třídy se v prosinci zúčastnily vyučování
a viděly své děti v učení. Škola jezdila na plavecký výcvik do lázní Pardubice. Od 16. 6. do 25. 6. 1999 byla ve
škole v přírodě v Janovičkách u Broumova, což bylo také spojeno s výletem do Adršpašských skal a s pěšími
túrami. Žáci také sportovali na hřišti vedle školy. Obec dále školu zvelebovala, jak je uvedeno ve zprávě o činnosti obecního úřadu a škola je ozdobou obce.
Dne 2. 6. 1999 se konal na hřišti školy sportovní den ZŠ, MŠ a 1. třídy ZŠ Řečany nad Labem s disciplinami běh na 50 m a 60 m, skok daleký, hod míčkem a šplh. Sportovní den byl kvalifikací na trojboj ve Svítkově.
Z Výrova soutěžilo ve Svítkově 8 děvčat a chlapců. Ve skoku dalekém, hodu míčkem a běhu na 50 m soutěžilo
po 25 závodnících. Nikola Kvochová byla první, Dáša Pospíšilová, Jakub Čížek a Sandra Dlasková skončili na
pátých místech.

Mateřská škola
V MŠ bylo 17 chlapců a 8 dívek, celkem 25 dětí, do základní školy na Výrově odešlo 7 žáků. Školka uspořádala 6 divadelních představení, dětský den, opékání vuřtů, návštěvu předškoláků v ZŠ Výrov. Mimo školu
byl uskutečněn výlet do Pardubic na výchovný koncert, dvakrát navštívena Přelouč, dvakrát navštíven zubní
lékař, uspořádány 2 besídky pro rodiče, brigáda na školní zahradě, mikulášská a vánoční besídka, koleda
Tříkrálová, karneval v hostinci, vítání jara. Prováděna byla pravidelná údržba školy a zaveden plyn do kuchyně.
Ředitelkou školy byla i nadále Ladislava Bukovská. Učitelky doplnila Lenka Beranová. Do školky nemohlo být
z kapacitních důvodů přijato 6 dětí. Společně s dětmi z Přelouče byla MŠ Břehy týden na chatě v Janských
lázních pod Černou horou v Krkonoších. Na pobyt přispěl obecní úřad a pan Kašpar z firmy Bestel Břehy.

Sbor dobrovolných hasičů
Činnost hasičů se zaměřila na prevenci, soutěže a námětová cvičení. Soutěž v požárním sportu byla
22. 5. 1999 v Živanicích. Mezi družstvy Lohenic, Mělic, Živanic a Přelouče byli naši druzí. V červnu bylo cvičení
dopravy vody z požární nádrže k hostinci „Na Křižovatce“. Dne 9. 7. 1999 byl jediný výjezd k hořícímu stromu
u budovy technických služeb. 18. 9. 1999 proběhla zkouška sirény a námětové cvičení na restauraci Cikánka
na Výrově. Průběžně byla čištěna kanalizace, mytí komunikací, zalévání veřejné zeleně a zdokonalování obsluhy techniky. Vždy se sešlo dostatek hasičů. Výbor se scházel pravidelně, valná hromada k volbě výboru byla
28. 12. 1999. Zvoleni byli: starosta – Josef Žák st., místostarosta – Miroslav Zámečník, velitel – Eduard
Ziegler, zástupce velitele – Libor Vlk, velitel družstva – Ladislav Beneš, zapisovatel – J. Huňáček, pokladník
– Jan Vlk, referent CO – Vladimír Stačina, referent materiálu a výstroje – Pavel Chyba, preventista Marcel
Novák, strojníci Josef Žák ml., František Rambousek, Bohdan Jelínek a Jiří Němec.
Při poplachu vyhlášeném Pardubicemi dne 7. 12. 1999 v 18 hodin byli ve zbrojnici 4 hasiči za 4 minuty a další 4 hasiči do 8 minut a sbor byl uznán akceschopným! 29. srpna byla soutěž 14. okrsku v kopané s výsledky:
Lohenice-Živanice 3 : 2, Břehy-Mělice 1 : 9, Břehy-Živanice 2 : 5, Lohenice-Mělice 0 : 7. Dne 22. 5. 1999 byla
soutěž v Živanicích v požárním útoku a štafetě. Na prvním místě byli hasiči z Lohenic: štafeta 94 vteřin,

Kronika obce Břehy 1999

--

Ing. Josef Kutina

útok 59 vteřin, celkem 153 vteřin. Druhé místo obsadily Břehy s výsledky: štafeta 98 vteřin, útok 56 vteřin,
celkem 154 vteřin! Živanice a Přelouč soutěž nedokončily.

Knihovna Břehy
Břehy mají stále vlastní knihovnu vedenou Evou Forštovou, která vykonává funkci od roku 1957, vždy
v pondělí od 16 hodin. Čtenáři jsou hlavně děti a dále většina starších žen. Za půjčovné se neplatí, zápisné
stojí 3 Kč. Nové knihy dostává naše knihovna z Městské knihovny Přelouč, která je rozváží do knihoven. Občané si také půjčují populární časopisy.

Sport v obci
Hokejbal
Hokejbalisté Beer Stars Břehy hráli celoroční soutěž na hřišti v Přelouči. Vyhráli 14 zápasů a dvakrát
remízovali, celkové skóre 55 : 15 jim tak zajistilo první místo! O postup však prohráli s ASP Pardubičky.

Sokol Břehy
Cvičenci se zúčastnili soutěže všestrannosti východočeské župy. V plavání žáků byla první Iveta Malá,
Pavla Kvochová byla druhá a Jaromír Hoffmann získal třetí místo. Starší žákyně Pavla Kubátová byla druhá,
Petra Kvochová obsadila třetí místo. V gymnastice byla starší žákyně Petra Kvochová třetí. Starší žáci
nacvičovali na XIII. všesokolský slet v Praze v roce 2000, a to 16 dívek a 8 chlapců. V sokolovně bylo pravidelné kondiční cvičení žen. Zde nutno připomenout, že pomáhal ruský choreograf Vjačeslav Ivanov, který působí
desetiletí v Praze a v Pardubicích. Ivanov vedl taneční soubor VČD Pardubice do jeho zrušení v roce 1999.
Dříve spolupracoval také s Národním divadlem a s Laternou Magikou v Praze. Vjačeslav Ivanov má 54 let
a přes deset let dojíždí do Břehů, kde vlastní byt č. p. 108.

Jacht klub na Buňkově
Byl založen v roce 1998 jako mládežnická organizace za podpory YC Pardubice, Domu dětí Přelouč, AC
Buňkov a Obecního úřadu Břehy. Trénuje na rybníku Buňkov na malých plachetnicích třídy Optimist. Má
7 plachetnic a počet členů se z prvních 12 dětí zvyšuje. První závod o perníkovou chaloupku, který probíhal na
Buňkově, byl ve dnech 19.-20. 6. 1999. Účastnilo se ho 10 lodí ze Břehů, Pardubic a Opatovic. Zvítězil Jan
Brabec, na druhém místě se umístil Filip Mucha. Ceny Ohebu na Seči se zúčastnily 2 naše plachetnice. Jan
Brabec obsadil krásné třetí místo. V červenci na velké vodě na Rozkoši ve čtyřhodinové soutěži obsadili naši
čtvrté, páté a sedmé místo. Na Modré vlajce Seče, mistrovské soutěži, bylo o prázdninách na startu 20 lodí
Optimist. Brabec byl osmý a Mucha devátý! O měsíc později na Poháru Elektrárny v Opatovicích byl Mucha
šestý a Brabec sedmý. Od roku 2000 bude jachtařský kroužek pod mateřskou organizací YC Pardubice.

Stadion cup
Dne 21. 8. 1999 byl před sokolovnou odstartován první ročník závodu mopedů. Organizátorem byl Martin Šanda. Přihlásilo se 72 závodníků z celé ČR. Motocykly, vyráběné před 45 lety, byly různě upravovány
a z původní rychlosti 50 km/hod dosáhly některé mopedy po úpravách rychlosti až dvojnásobné. Trať závodu
vedla od sokolovny směrem po hrázi podél Opatovického kanálu, dále semínskou silnicí a na Slavíkovy ostrovy, potom zpět do obce, ulicí Pod Lipami a Lavičkami zpět. Ze Břehů závodili Martin Šanda, Jarda Pospíšil,
Radek Tesař a Tomáš Pospíšil. Přítomných diváků bylo asi 250. Zvítězil Petr Svozil z Prostějova, druhé
místo obsadil Jůza z Čivic a třetího místa dosáhl Sirůček z Volče. Naši – Radek Tesař a Vladimír Šanda – se
probojovali až do finále. Závod ve sprintu vyhrál Radek Tesař. Večer byl zakončen taneční zábavou na hřišti
s hudbou místní populární skupiny KANAPE, kterou vede bubeník a zpěvák Ivan Novotný. Pohár vítězi věnoval
obecní úřad, pořadatelům pomáhali s organizací a s přípravou místní hasiči.
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Mimořádné události
V č. p. 178 otevřel ordinaci MUDr. Jozef Gabrhel, tělovýchovný lékař rehabilitace, který působí na Slovensku ve sportovním středisku v Trenčíně a má také ordinanci ve Chvaleticích. Jeho manželka je rodačkou ze
Břehů.

Počasí
LEDEN

Od 1. do 29. ve dne nemrzlo, teploty od 2 do 6 ˚C, v noci mrazíky -1 až -4 ˚C. 30. a 31. ledna
bylo ve dne -2 až -12 ˚C. Bylo polojasno, 26. ledna pršelo, od 30. ledna sněžilo. V lednu byla
zima mírná.
ÚNOR
Únor začal mrazy -2 ˚C, v noci až -10 °C, ležel sníh. 5. února byla sněhová bouře s hromobitím
a kalamitou v celé Evropě. U nás bylo nejvíce sněhu od roku 1942. Potom přišlo tání a na Labi
1. stupeň pohotovosti. Ve dne nemrzlo, v noci mrazy do -3 °C.
BŘEZEN
Sníh ležel celý měsíc, pršelo, ve dne nemrzlo, teploty se ve dne pohybovaly od 7 do 15 °C. Byly
povodně na řekách Orlici a Cidlině. 15. 3. byla obnovena plavba na Labi z Chvaletic.
DUBEN
Byl normální, nemrzlo.
KVĚTEN
Květen měl ve dne teplotu okolo 18 °C, v noci od 4 do 10 °C, polojasno, deštivé přepršky.
ČERVEN
Tento měsíc byl teplý, okolo 25 °C, v noci 12 °C, jasno. Na Medarda pršelo a po průtrži mračen
přišly do patnácti obcí Náchodska a Rychnovska povodně.
ČERVENEC Měl teploty od 24 do 27 °C, v noci od 12 do 18 °C, 6. 7. byla bouře v celé ČR.
SRPEN
Měl teploty od 28 °C k ochlazení na 22 °C, bylo polojasno, sucho a bez komárů.
ZÁŘÍ
Bylo teplé, od 21 do 23 °C, jasno, sucho, největší sucho od roku 1947. Lesní požáry.
ŘÍJEN
Do 15. 10. sestoupilo teplo na 11 °C, první mrazík přišel 18. 10., polojasno. Houby rostly jen 14
dnů po přeprškách.
LISTOPAD Teploty byly od 14 °C s ochlazováním na 5 °C. Od 26. 11. bylo v noci -5 °C, polojasno.
PROSINEC Teploty od +5 °C až do 21. prosince, kdy bylo 0 °C, Vánoce byly na sněhu při teplotě -2 °C, 5 cm
sněhu leželo od 19. 12. do konce roku 1999. Na Silvestra bylo ve dne 0 °C, v noci mráz -3 °C, sníh.

Závěr
Přes všechny potíže se vyvíjel svět i s Českou republikou k lepšímu. Naše republika se stala členem NATO
– Severoatlantické vojenské organizace. V ČR byl zastaven pokles ekonomiky a životní podmínky se dále
zlepšovaly. Bylo přijato zatím nejvíce nových zákonů pro vstup do Evropské unie. Zahraniční investoři se
stávají páteří české ekonomiky. Podpory státu a úvěry těžkému průmyslu se ukazují jako neekonomické. Přesto vláda v čele s předsedou Zemanem dělá svými investicemi do těžkého průmyslu a krachujících podniků
zásadní chyby. Místo toho, aby tyto miliardové částky investovala do zvýšení podpor nezaměstnanosti a do
programů rekvalifikace, dává je do podniků, které budou muset být v každém případě stejně později zavřeny.
Lidé si neuvědomují, že se změnila doba, že se musí ve svém oboru učit stále nové věci a že fluktuace mezi
zaměstnáními je normální. Politická situace byla stabilní, i když se k 10. výročí „sametové revoluce“ objevily výzvy žádající politiky o odstoupení. Po Čapkově ROBOTU dal český lid světu nový význam slovu TUNEL,
vyjadřující beztrestné vykrádání, které způsobuje následné bankrotování podniků. Ve Břehách pokračovalo
zvelebení obce. Jejímu rozšiřování a výstavbě nových domů však brání nedostatek stavebních parcel.

Projednáno na schůzi obecního zastupitelstva dne 27. 9. 2000
Kronikář obce: Ing. Josef Kutina
Zapsal na PC: Ing. Michal Ševít
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