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Česko
Rok 2000 byl posledn m rokem druh ho tis cilet .
Česká republika se otevírala světu a přibližovala Evropě. S centrálou Evropské unie v Bruselu projednávala 

30 kapitol řízení státu a 18 jich bylo schváleno. Do Evropské unie chce vstoupit 12 států včetně Slovenska, 
Kypru, Malty, Slovinska, Pobaltských států, Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.

V Praze zasedala Světová banka a Mezinárodní měnový fond.
Ve vnitřní politice panoval poměrný smír. Vládla menšinová vláda sociální demokracie s opoziční smlouvou 

s Občanskou demokratickou stranou. Vyměnila svých pět ministrů. ODS a ČSSD prosadily volební zákon 
příznivý pro velké strany. K budoucím volbám v roce 2002 se připravovaly všechny politické strany.

Nebylo stávek, kromě stávky v České televizi od prosince 2000 až do března 2001, vyřešené nakonec 
Poslaneckou sněmovnou.

V ekonomice začal postupný růst na 3,1 %, nezaměstnanost průměrně zůstala na 9 %. Trval příliv zahra-
ničního kapitálu, jehož podniky byly nejúspěšnější. Jinak byly problémy s rostoucí zadlužeností. Vývoz byl 
stále nižší než dovoz a zadlužení české ekonomiky vůči zahraničí dosáhlo 830 miliard korun. Státní rozpočet 
byl trvale ztrátový a dluh státu rostl. Roční výdaje státu přesáhly 600 miliard korun. Podniky dlužily státu 
na daních 100 miliard korun, privatizace podniků prodejem se protahovala, a aby deficit státního rozpočtu 
nepřekračoval 3 % rozpočtových příjmů – asi 20 miliard ročně – muselo se šetřit na výdajích a vydávat 
státní dluhopisy. Jako celý svět jsme pociťovali růst cen ropy a litr benzinu přesáhl až 30 Kč za 1 litr. Kurs 
koruny se pohyboval okolo 38 Kč za US dolar, 34 Kč za EURO a 18 Kč za marku.

V České republice se od 1. ledna začalo uskutečňovat nové zřízení:
1. stupeň – ministerstvo
2. stupeň – 14 krajských úřadů, fungujících již v roce 2001
3. stupeň – asi 180 městských úřadů, vyřizujících záležitosti občanů ze svého obvodu, který by měl mít 

alespoň 15 000 obyvatel (v zaniklém okrese Pardubice jsou navrženy magistrát Pardubice, 
městský úřad Holice a Přelouč. Zřejmě neuspějí města Bohdaneč a Chvaletice)

Okresní úřady mají zaniknout k 31. 12. 2002. V Přelouči začaly úpravy prostor pro pověřený úřad v budově 
bývalého okresu a části bývalé hospodářské školy pro asi 62 úředníků.

Dosud bylo 8 krajů a nově vznikl kraj Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Jihlavský, Olomoucký a Zlínský. 
Celkem je nyní 14 krajů. Pardubický kraj má 510 079 obyvatel, z toho věřících 31 %. Co do počtu obyvatel je 
na 12. místě. Má dnešní okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Odtrhnout k Olomouci se chce 
Moravskotřebovsko a naopak z Jihlavska přijít Chotěbořsko.

Vládu Slavníkovců před 1 000 lety nahradilo Hradské zřízení a před 800 lety krajské zřízení, vždy z Hrad-
ce Králové a později i z Chrudimi. Krátce byl kraj Bydžovský, přesídlený do Jičína. Pardubice byly sídlem 
kraje v letech 1850-1858 a 1948-1960. Přelouč byla okresem v roce 1948-1960. K vzniku kraje Pardubice 
v roce 1850 vzpomeňme, že v revolučním roce 1848 vznikla v Pardubicích revoluční garda s 800 měšťany, 
jejichž počet se rychle snížil na 100, a pak spolu se železničáři zabránili ostatním gardám odjet pomoci 
z Východních Čech na pomoc bojující Praze. Tuto loajalitu ocenil císař František Josef přidělením krajského 
řízení do Pardubic. Pardubický kraj tehdy řídil okresy Chrudimského kraje, Čáslavsko, Kutnohorsko, Kolínsko 
a Červenokostelecko.

V nynějších volbách do kraje byl za ODS na šestém místě kandidátky za Břehy člen zastupitelstva Ing. Petr 
Morávek. Měl se tedy dostat do vedení kraje, ale byl nahrazen primátorem Pardubic, který byl na kandidátce 
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na 12. místě. Břehy ale i tak mají jako jediná obec Přeloučska zastoupení v kraji. Krajských zastupitelů je 
celkem 45 a Ing. Morávek je místopředsedou finančního výboru. Pardubický kraj zatím nemá krajské instituce 
– soud, finanční ředitelství, krajskou policii. Hejtmanem kraje zvolen lidovec Roman Línek.

V České republice je nyní asi 6 200 samostatných obcí. Především nedostatek financí vede k návrhu, že 
samostatná má být obec s počtem alespoň 1 000 obyvatel, což by bylo těžko schválitelné.

Volby do zastupitelstva kraje
Volby se konaly v neděli 12. 11. 2000 v sokolovně na hřišti.
O volby byl celostátně malý zájem. Ve Břehách přišlo volit 269 občanů, což je 36 %, více než celostátní 

průměr. Sedm hlasů bylo neplatných.
Jednotlivé strany získaly hlasů

Občanská demokratická strana .............. 117 REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA ................1
NEZÁVISLÍ ......................................................... 11 KSČM .......................................................................49
Strana venkova ............................................... 5 ČSSD ...................................................................... 30
Čtyřkoalice ......................................................42 Strana za životní jistoty .......................................1
Sdružení pro Pardubický kraj ......................6

Břežský kandidát do krajského zastupitelstva Ing. Morávek dostal 87 přednostních hlasů a stal se čle-
nem krajského zastupitelstva.

Celá naše společnost prodělává změny, tisk, televize, rozhlas valí, informuje o katastrofách, ale i o nespor-
ných úspěších Čechů. Náš život je ve všech oblastech rozhodně lepší. Řešení problémů, zejména v politice 
a pro volby je potřeba boje proti druhým a ne spolupráci a službou druhým. Po celý rok trval spor o teme-
línskou jadernou elektrárnu, námitky ekologů a Rakušanů, včetně blokád hraničních přechodů. Ekologové 
také zdržovali výstavbu dálnic a splavnění Labe. I ve Břehách byla svolána protestní schůze, ale nikdo na ni 
nepřišel.

V Přelouči byla 18. 12. 2000 otevřena diskontní prodejna potravin a částečně prům. zboží Penny Market. 
Tržby velkoobchodu tohoto druhu vzrostly za rok o 15 %.

V Kolíně a Labských Chrčicích postavena výletní loď Arnošt z Pardubic pro 82 cestujících, která byla 
spuštěna na vodu nad jezem v Přelouči. Jezdí z Pardubic do Srnojed a Kunětic, do Přelouče zatím nemůže 
pro poruchu na jezu v Srnojedech.

Pokračovala úprava železničního koridoru Berlín-Vídeň. V Pardubickém okrese byly postaveny nadjezdy 
v Moravanech, Dašicích, Černé za Bory, Svítkově, podjezdy v Pardubicích – Dašická. Nadjezd a podchod také 
ve Starém Kolíně. V Pardubických novinách bylo dokonce napsáno, že je hotov nadjezd v Přelouči! Mělo se 
začít stavět 8. března 2001, ale přednost dostal Svítkov, Černá za Bory a Kolín.

Z Poděbrad přivezla do Kladrub výletní lázeňská loď Král Jiří návštěvníky hřebčína v Kladrubech.
Od posledního sčítání lidu v roce 1991 ubylo v České republice 9 282 obyvatel a je nás po deseti letech 

10 292 933. Cizinců je 104 884, nejvíce Ukrajinců. Nejvíce věřících je na Uherskohradišťsku – 64 %, nejméně 
na Mostecku – 12 %. V každém bytě žije průměrně 2,4 člověka a zhruba v 54 000 bytech nikdo nebydlí. Při 
sčítání lidu v roce 1910 žilo jen v Čechách 6 769 548 obyvatel, z toho 2 467 717 Němců.

Inflace dosáhla 5 % a od 1. 12. 2000 se zvyšovaly důchody průměrně o 380 Kč.
Životní prostředí se zlepšovalo, Přelouč staví čističku odpadních vod, na kterou budou napojeny i Břehy. 

Na Jezeře v Lohenicích se usadil bobr. Problémem zůstává vzrůstající znečištění výfukovými plyny z aut, jimž 
cena benzinu za 1 litr dosáhla místy až 30 Kč.

Průměrný věk občanů se zvýšil od roku 1990 o 5 let.

Ing. Josef Kutina
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Obec Břehy
Obyvatelé jiné národnosti:

rok obyvatel domů neobydleno Slováci Moravané Maďaři Němci Ukrajinci
1910 502 67 -
1991 890 286 25 9 5 2 1 1

2000 909 doplnit

V roce 2000 žilo v obci 462 žen a 447 mužů, celkem 909 obyvatel.
Narodilo se 8 občánků, 4 děvčata a 4 chlapci.
Zemřelo 9 občanů, z nich 5 žen (průměrný věk byl 87,8 roků) a 4 muži (průměrný věk 80,5 roku).
Přistěhovalo se 19 občanů a odstěhovalo se 17 občanů.
Počet obyvatel se tedy zvýšil o jednoho občana.

V roce 1910 bylo všech 502 občanů české národnosti. V roce 2000 se snížil počet občanů hlásících se 
k moravské národnosti na polovinu, tj. celostátně asi na 250 000 osob.

Obec Břehy zůstala co do rozlohy po Kladrubech druhou největší na Přeloučsku a též co do počtu obyvatel 
po Řečanech – s Cholticemi byla druhá. Města Přelouč a Chvaletice měla 9 800 a 3 250 obyvatel.

Obecní zastupitelstvo se stará o další rozvoj, připravuje nový územní plán, ve kterém má být nových 37 
stavebních parcel v lokalitě na severu obce mezi stávající zástavbou a mezi silnicí podél Opatovického kanálu 
a silnicí na Chlumec nad Cidlinou.

Pokračuje zvelebování kempu, v bývalé vodárně ve vodojemu zbudována garáž pro multikáry a v hořejší 
části úpravny vody byla vytvořena dílna a šatna technických služeb obce.

V č. p. 107 upraveny v přízemí tři byty, do nichž se noví nájemníci nastěhovali v prosinci roku 2000. V býva-
lých půdních prostorech se pokračovalo na budování dalších šesti nových bytů, kde je předpoklad nastěho-
vání v roce 2001. Celkové náklady na rekonstrukci tohoto objektu se předpokládají okolo 6 mil. Kč.

Dokončen chodník ze zámkové dlažby – asi 650 m dlouhý – od středu obce k Bohdanči k Šerádku. Zasy-
paný příkop byl obsazen keři a podél silnice byl vytvořen zelený pás živého plotu. Připravuje se chodník od 
obecního úřadu k Semínu.

Technické služby obce postavily nové autobusové zastávky Na Křižovatce a Festovně. Upraven památník 
padlých a ohrazen železným plotem, který stál původně u č. p. 107.

Zvelebován střed obce, odprodáno 49 m2 k č. 50 manželům Štěpánkovým. Nevyužitý pozemek, jehož část 
patřila obci, vedle bývalé prodejny potravin až směrem ke křižovatce, prodán Janu Vlkovi pro výstavbu rodin-
ného domku.

Starostou obce byl i nadále Ladislav Beneš, zástupce Ing. Bohuslav Vančura, členy zastupitelstva Ing. Jiří 
Němec, Ing. Michal Ševít, František Moravec, Eduard Ziegler, Pavel Jirava, MUDr. Libor Hubka a Ing. Petr 
Morávek. V době nemoci starosty vedl obecní úřad Ing. Vančura. Účetní byla Iva Zieglerová.

Pro potíže se schválením státního rozpočtu bylo z počátku roku rozpočtové provizorium. Z roku 1999 
převedeno 2 119 847 Kč.

Ing. Josef Kutina
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Celkem pak za rok 2000 činily
příjmy daňové 3 678 040 Kč
příjmy ostatní 698 934 Kč
příjmy kapitálové 460 920 Kč
přijaté dotace 133 907 Kč
celkem příjmy 4 971 801 Kč + k tomu převod z roku 1999.
výdaje běžné 4 491 577 Kč
výdaje kapitálové 2 856 703 Kč
celkem výdaje 7 348 280 Kč

Úvěr na I. etapu rekonstrukce a dostavby domu č. 107 měla obec ve výši ??
V roce 2000 činil majetek obce

pozemky 2 157 141 Kč
stavby 26 677 216 Kč
sam. předměty 1 178 507 Kč  ??
DHIM 397 877 Kč
cenné papíry 914 000 Kč
běžný účet v bance 1 022 554 Kč
přechodná výpomoc 262 500 Kč
celkem 34 345 862 Kč

Obecní zastupitelstvo zasedalo 19krát. Pro historické zapamatování uvádíme, že do roku 1989 mohla 
obec rozhodovat o vydáních do 5 000 Kč, vše jinak bylo plánováno, schvalováno okresem, vše bylo státní, 
řízeno a kontrolováno komunistickou stranou. Dnes má obec vlastní majetek a při rozhodování se řídí usta-
noveními zákonů.

Obecní zastupitelstvo například rozhodlo
Mateřské škole dát příspěvek 2 000 Kč na dětský karneval a školu v přírodě 3 000 Kč, na nákup záclon 

za 5 000 Kč, nákup hraček za 8 000 Kč, cena vybudovaného chodníku při hlavní silnici byla ??
Pro přestavbu č. p. 107 byla ve výběrovém řízení vybrána přeloučská firma SPEDOSTAV, majitel pan Hu-

dec. Stavebním dozorem byla pověřena Ing. Jadrníčková, rovněž z Přelouče.
Vystavět sociální zařízení pro technické služby, do 100 000 Kč.
V průjezdu do č. p. 107 vystavět garáž a sušárnu hadic, do 65 000 Kč.
Sociální zařízení u kinosálu zatím nestavět.
Mužstvu hokejbalu dát 10 000 Kč na pohár.
Uzavřít smlouvu s Městskou policií Přelouč na 60 000 Kč ročně za kontroly ve Břehách.
Po stržení střechy moštárny zahrádkářů větrem bylo rozhodnuto budovu neupravovat, měla být demolo-

vána spolu s č. p. 103 původně již v roce 1972.
Prořezat lípy v ulici Pod lipami, za 50 000 Kč.
Neplatit základním školám v Přelouči příspěvek na neinvestiční činnost za děti ze Břehů, které nechodí do 

školy na Výrově. ??
Mysliveckému sdružení zakoupit pohár na soutěž.
Pro závod motocyklů Stadion cup ve Břehách dát příspěvek.
Stanoveno měsíční nájemné v nových bytech v č. p. 107: byt č. 1 – 2 353 Kč; byt č. 2 – 2 600 Kč; byt č. 3 

– 1 236 Kč.
Nákup sekačky trávy za 105 000 Kč.
Nákup cisterny s obsahem 3 000 l vody.
Měsíční dotaci technickým službám zvýšit na 65 000 Kč.
Schválen celkový náklad na chodník ve výměře 1 257 m2 dlažby.
Za rozšíření vjezdů vybráno od občanů 12 390 Kč.
Vzata na vědomí k 31. 8. 2000 ztráta prodejny potravin ve výši 33 000 Kč.
Na oslavy Silvestra uvolněno 40 000 Kč.
Rozpočet oprav v č. p. 107 zvýšen pro výměnu starých trámů.

Dvakrát pak zasedalo obecní zastupitelstvo jako valná hromada autokempu Buňkov.
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Plenární zasedání 14. 9. 2000 za účasti 40 občanů projednávalo hospodaření obce, přestavbu č. p. 107, 
hospodaření prodejny potravin, technických služeb, autokempu.

Bylo informováno o splavnění Labe a přemostění železniční tratě.
Poděkování Ing. Josefu Kutinovi za dosavadní vzorné vedení obecní kroniky.
O dění v obci informoval místní časopis BŘEŽAN. Pro potíže s novým tiskovým zákonem vyšla čísla za 

leden až duben a potom až od října do prosince.
Břehy se představují od podzimu 2000 na internetu. Na jeho stránkách www. jsou zajímavosti obce, infor-

mace o autokempu, 12 fotografií včetně leteckých záběrů a informace o místních firmách. Za každou musela 
zaplatit firma poplatek 500 Kč.

Základní škola na Výrově
Školní rok 2000-2001

1. ročník 15 žáků učitelka Mgr. Vladimíra Hanušová
2. a 3. ročník 6 + 10 žáků učitelka Mgr. Milena Jiráková
4. a 5. ročník 9 + 10 žáků učitel Mgr. Vladimír Hameršmíd
Celkem 50 žáků

Školní družinu vede Zuzana Pokorná. Ve školní družině ve dvou odděleních bylo 39 žáků, do školní jídelny 
chodí všech 50 žáků.

Učitelé jsou čestnými dárci krve a mají odběrů: ředitel Hameršmíd 111, učitelky Hanušová 27 a Pokorná 5.
Škola spolupracuje s obecním úřadem, je zajištěno vybavení školy včetně počítačů, údržba budovy a okolí 

školy. Úkoly školy jsou plněny ve všech oborech.
Za rok nemají žáci ani jednu neomluvenou hodinu. Není žáka, který by opakoval ročník. V kroužku dovedných 

rukou je 11 žáků, turistickém 15, sportovním 12 a německého jazyka 7 žáků.
Škola spolupracuje se Základní školou Živanice a Mateřskou školou Břehy. Škola spolupracuje také s pla-

veckou školou. Žáci navštívili osmkrát divadlo a výstavy, měli 6 exkurzí a 5 sportovních akcí.
Žáci dostávají mléčné svačiny a byli v červnu týden na ozdravném pobytu v Janských Lázních.
Provoz školy zajišťují Jana Černíková – školnice, Drahomíra Vosáhlová – kuchařka a v zimním období Josef 

Žák jako topič.

Mateřská škola
Mateřská škola měla v roce 2000 celkem 24 dětí – 14 chlapců a 10 dívek. Ředitelkou byla Ladislava Bukov-

ská, učitelkou Lenka Beranová, školnicí a hospodářkou Blanka Bucharová a kuchařkou Radka Zámišová.
Celý rok byl plný akcí ve škole i mimo školu ve spolupráci se školou na Výrově, Základní uměleckou školou 

v Přelouči i s organizacemi v obci. Děti se zúčastnily výlovu rybníka Buňkov, karnevalu v hostinci Na Křižovat-
ce, akcí ZŠ Výrov, pálení čarodějnic, vynášení Smrtky, školy v přírodě na chatě Lovrama v Janských Lázních, 
jednou týdně vždy ve čtvrtek dělaly výlety s batůžkem do přírody, opékání buřtů a navštěvovaly pohybovou 
výchovu v ZUŠ a také hudební výchovu, navštěvovaly divadelní představení pohádek v Přelouči. Kulturních 
akcí pro děti v Pardubicích se zúčastnily dvakrát.

Navštívily také dvakrát ročně zubního lékaře v Přelouči.
Při návštěvě ZUŠ zkusily děti své pohybové a hudební vlohy a pak je ve škole ve Břehách rozvíjely.

Ing. Josef Kutina
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Obecní knihovna
V roce 2000 půjčila knihovna celkem 3 395 knih a časopisů, z toho:

naučná literatura pro dospělé ...................508 ks
krásná literatura pro dospělé ................2 565 ks
naučná literatura pro děti ................................4 ks
krásná literatura pro děti ........................... 318 ks
časopisy ............................................................ 722 ks

Z knihovny Přelouč půjčeny 2 soubory, celkem 137 knih. Do knihovny docházejí časopisy Mladý svět, 100+1, 
Praktická žena a Sedmička.

Knihovna měla 171 čtenářů dospělých a 40 dětí do 15 let. Za tento rok navštívilo knihovnu celkem 449 
čtenářů. Knihovna má 1 480 knih, kromě výpůjček z Městské knihovny Přelouč.

Nyní se půjčuje v knihovně v pondělí a v pátek od 15 do 16.30 hodin. Zájem je hlavně o krásnou literaturu 
a časopisy. Knihovnu vede stále Eva Forštová.

Zemědělství
Ač meteorologové počasí chválili, tak Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, 

které má část svých polí také v katastru naší obce, řadilo rok 2000 mezi spíše chudé roky. Březnová povo-
deň zaplavila polovinu orné půdy, kdy setí a sadby se zpozdily, v květnu nepršelo a jařiny zaschly.

V rostlinné výrobě pokračovala přeměna osevního plánu na méně úrodných písčitých polích, kde je využívá-
no jetelo-travních porostů.

Obiloviny pěstovány na 835 ha, tj. na 53 % orné půdy. Upouští se od pěstování žita pro malý výnos a níz-
kou cenu. Náhradou byla seta obilovina triticale. Výnos obilovin 3,65 tuny byl nejnižší za posledních 10 let. 
Naopak nejvyšší byl výnos řepky olejné – 2,8 tuny na ploše 115 ha. Osev cukrovky byl limitován na 100 ha 
s výnosem 40 tun na ha. Výroba obilovin se oproti roku 1999 snížila o 13,6 %, což je o 558 tun. Výroba řepky 
se naopak zvýšila o 38 %.

Dosažené ceny činily za 1 tunu a zvýšily se o
pšenice 3 314 Kč 464 Kč
ječmen ozimý 2 687 Kč 673 Kč
ječmen jarní 3 622 Kč 663 Kč
žito 2 800 Kč 935 Kč
řepka olejná 6 300 Kč 950 Kč
cukrovka 1 023 Kč 122 Kč

Přes zvýšení cen se celkové tržby rostlinné výroby nezvýšily. Tyto zvýšené ceny schválila vláda a parla-
ment pro plochy poškozené suchem.

V živočišné výrobě pokračovalo snižování stavu skotu pro nízkou rentabilitu a stavy prasat se stabilizo-
valy. Roční dojivost krav dosáhla 4 607 litrů, přírůstky hmotnosti jalovic za den 670 g a ve výkrmu skotu 
880 gramů za den. Na sto krav se odchovalo 96 telat. Veterinární náklady na ošetřování skotu a prasat 
byly vysoké, ztráty uhynutím nebyly. Výroba krmiv zajištěna z vlastních zdrojů.

Odbyt výroby se prováděl prostřednictvím obchodních družstev. Tak se ceny živočišné výroby zvýšily:
cena za 1 litr, resp. kg zvýšení v r. 2000 o

mléko 7,54 Kč 0,26
skot 38,69 Kč 2,66
prasata 34,18 Kč 4,48
selata 61,89 Kč 12,20

I přes uvedené zvýšení cen je živočišná výroba ztrátová, ač ceny vepřového jsou příznivější.

Ing. Josef Kutina
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V technice družstva nedošlo ke změnám. Nejsou finanční prostředky na nákup strojů a staveb. Šetří 
se na spotřebě, na naftě uspořeno 12 %, olejů 8 % a elektrické energie 7 %. Celkově vykázalo družstvo za 
rok 2000 ztrátu, když muselo odepsat pohledávku u firem Milpa Pardubice a Dominant Dobřenice ve výši 
5 841 000 Kč. Ztráta je tak účetně 2 550 000 Kč.

Tržby na 1 ha z rostlinné výroby dosáhly 7 193 Kč a z živočišné výroby 16 567 Kč. Tržby na 1 pracovníka 
dosáhly 581 000 Kč. Příznivý je poměr závazků a pohledávek – 1 : 1,5. Úvěrová zatíženost na 1 ha je nízká – 
1 396 Kč. Základní jmění družstva je přes 38 milionů korun. Auditorský výrok za rok 2000 byl bez výhrad.

Zemědělských družstev ubývá. Za dosavadní úspěšné hospodaření Živanic je také velkou zásluhou práce 
prokuristy Milana Cimfla, našeho občana. V případě vyrovnání odebraných výrobků Milpou Pardubice a Domi-
nantem Dobřenice by družstvo dosáhlo zisku.

Celostátně bylo oznámeno, že zisk zemědělství za rok 2000 dosáhl 2 miliardy korun.
Připomeňme, že si zemědělci stěžovali na poměry a počasí každý rok.

U příležitosti nového tisíciletí stručně připomeňme, že obec Břehy má rozlohu 132 hektarů, což je asi 
1/5000 rozlohy Čech. Celkový katastr obce je 1 100 ha.

Při první zmínce o osídlení české kotliny se uvádí 5 000 lovců a sběratelů plodin. Rodina tehdy při kočování 
mohla mít jen 4 členy a žena za život jen 2 děti. První dítě nosila na zádech 6 let, potom teprve mohla mít 
druhé dítě, poslední při tehdejší délce života. Ve Břehách pak mohli být ještě rybáři na Labi.

Po příchodu Čechů se naše podmínky hodily pro chovatele a pěstitele dobytka, což bylo povolání lehčí 
a společensky výše postavené než pozdější postavení zemědělce – oráče.

Obec patřila Slavníkovcům z Libice nad Cidlinou a po jejich vyvraždění klášteru Opatovickému, po husit-
ských válkách panství Pardubickému. Za Pernštýnů bylo v obci 16 hospodářství.

Tereziánský katastr ocenil pro zdanění výnos půdy z 1 hektaru na 20 zlotých. Polovinu rozlohy tvořily lesy, 
čtvrtinu naplavené červenice a čtvrtinu písky. Černozem na Cholticku a Chlumecku oceněna na výnos 40 
zlotých z 1 ha.

Po třicetileté válce byli sedláci oporou českého národa a v nevolnictví pronásledovali rakouskou vládou.
Selský stav byl po roce 1948 vyvrácen. Zaznamenejme jen, že v roce 1950 bylo ve Břehách:

7 zemědělců nad 20 ha s celkovou výměrou 163 ha
7 zemědělců 10-20 ha s celkovou výměrou 101 ha
5 zemědělců 5-10 ha s celkovou výměrou 39 ha
27 zemědělců 2-5 ha s celkovou výměrou 100 ha
14 zemědělců 1-2 ha s celkovou výměrou 21 ha
8 zemědělců 0,5-1 ha s celkovou výměrou 6 ha
25 zemědělců do 0,5 ha s celkovou výměrou 10 ha
Celkem 93 zemědělců  s celkovou výměrou 440 ha

Po roce 1850 se vedle názvů sedlák, chalupník a podruh objevil název kovozemědělec.

Sbor dobrovolných hasičů
Břehy patří do okrsku č. 14 s obcemi Přelouč, Živanice, Lohenice, Mělice. V Klenovce, Štěpánově a Lhotě 

pod Přeloučí sbory nepracují.
Ve výboru okrsku č. 14 je starostou Kouba Aleš z Mělic, jednatelem je Žák Josef st., pokladníkem Huňáček 

Josef, preventistou Novák Marcel a členem odborné rady při okresním výboru je Drábek Jiří ze Břehů.
Ve Břehách je starostou Žák Josef st., zapisovatelem Huňáček Josef, velitel Ziegler Eduard, strojník 

Žák Josef ml., hospodář Vlk Jan, zástupce velitele Vlk Libor, referent MTZ Chyba Pavel, referent CO Stačina 
Ladislav a kronikář Novotný Josef.

V obci v roce 2000 nehořelo. Námětová cvičení byla dvě, na školu v Živanicích a na silo na obilí v Přelouči. 
Na turnaji kopané v Mělicích byli naši hasiči třetí. Hasiči pomáhali také při zajištění závodů mopedů a hlídali 
při pálení čarodějnic. Zúčastnili se rovněž hasičského plesu v Přelouči.

K požáru vyjížděli mimo obec k restauraci v Rybitví a do Chýště k lesnímu požáru.

Ing. Josef Kutina
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Ve Břehách byl uspořádán tradiční hasičský ples a spolu s Mateřskou školou ve Břehách dětský 
karneval.

Sbor Břehy měl 47 členů, nejstarším Vendler Bohumil, v lednu zemřel osmdesátiletý Ladislav Matička. 
Jubilanty byli Štoll Josef – 50 let, Hovorka Vladimír a Kučera Jaroslav – 40 let.

V sobotu 27. května 2000 se v sousedních Lohenicích konaly oslavy 120. výročí založení sboru hasičů. 
Hasičské soutěže se zúčastnilo 5 družstev, konečné pořadí po soutěži – Živanice, Mělice, Břehy, Lohenice 
a Přelouč.

Nakonec vzpomeňme, v době založení sboru měly obce Lohenice a Břehy stejný počet obyvatel – asi 470.

Sokol Břehy
Členové se zúčastnili 13. všesokolského sletu v Praze. Starší žáci za doprovodu Petra Vavřiny ze Živanic 

cvičili ve složení Radim Kubát, Jaromír Hoffmann, Martin Krátký, Jan Pavelka a Leoš Kozák. Družstvo děvčat 
s vedoucí Libuší Dvořákovou – Ivana Pátková, Lenka Sedláková, Kamila Pátková, Světlana Hoffmanová, Lucie 
Pavelková, Petra Kvochová, Pavla Kubátová, Julie Tvrdíková, Iveta Malá, Klára Husáková, Hana Macháčková 
– nacvičilo tři skladby, které v květnu předvedlo před sokolovnou ve Břehách společně s mažoretkami z Heř-
manova Městce. Obecní úřad přispěl na slet v Praze každému cvičenci 500 Kč, župa zaplatila cvičební náčiní. 
Se svými skladbami vystoupila děvčata ještě v Pardubicích, Heřmanově Městci, Lukavici a Hradci Králové.

Na závodech všestrannosti O Lukavický kahan se děti umístily do pátého místa. Na cestu do Lukavice 
přispěl obecní úřad autobusem a hasiči svým autem.

Během roku se jedenkrát měsíčně děti jezdí koupat do bazénů v Pardubicích a Hradci Králové.
Jezdecký oddíl za vedení pana Dvořáka udělal výlety do Kladrub nad Labem, Lázní Bohdaneč a do Veselí.
Byl založen oddíl karate pod vedením Jana Zástěry a 7 dětí obdrželo 8. kyju – bílý pásek.
V listopadu zakoupeny gymnastické míče a začalo s nimi cvičení pod vedením Petry Novotné a rehabilitač-

ní cvičení vedené paní Vlkovou. Počet cvičících dosáhl počtu šedesáti.

Sport
Česká republika slavila ve sportu značné úspěchy. Vyhrála na olympijských hrách v hokeji a navíc v tomto 

sportu tři roky za sebou vyhrála mistrovství světa. Oštěpař Jan Železný byl vyhlášen nejlepším atletem 
světa za rok 2000. Fotbalisté hráli mistrovství Evropy a díky nešťastné brance nepostoupili mezi nejlepší. 
Mezinárodně byla naše kopaná na třetím místě na světě a klesla potom na čtvrté místo. V lehké atletice 
máme světového rekordmana v desetiboji, druhého desetibojaře na olympiádě roku 2000 a mezi nejlepšími 
deseti desetibojaři jsou tři Češi – Dvořák, Šebrle a Ryba, který závodí za Pardubice.

V okrese je velký rozmach kopané. Útlum je bohužel v Přelouči, za kterou hrálo v minulosti mnoho Břežá-
ků, na zápasy do Přelouče chodilo také mnoho diváků. Dnes zůstává slavným jen Žákovský turnaj v kopané 
o pohár města Přelouče, který je s mezinárodní účastí. Celkem 16 družstev včetně Přelouče bojovalo po tři 
dny na hřištích v Přelouči a Řečanech. Přelouč zrušila z úsporných důvodů své družstvo dospělých a postup-
ně sestoupila z I. A třídy do I. B třídy a v roce 2001 bude hrát okresní přebor, kde má za soupeře např. 
Řečany nad Labem a Újezd. Sousední Valy jsou pak ve vyšší třídě.

Ve Břehách se hraje kopaná jen rekreačně. Břehy reprezentovali hokejbalisté na hřišti vedle gymnázia 
v Přelouči, jsou zde ve druhé lize hokejbalu, která se hraje na menším hřišti, s brankářem a 4 hráči. Břehy 
byly loni na druhém místě, ale do I. ligy nepostoupily. V Přelouči se městský úřad rozhodl postavit do podzimu 
roku 2001 nové hokejbalové hřiště, a to za stávajícím hřištěm pro kopanou vedle tenisových kurtů.

Břehy dále v malé kopané reprezentuje družstvo v soutěži, která se nazývá PAMAKO – Pardubická malá 
kopaná. Hraje se na hřištích v Dražkovicích a Popkovicích. Břehy byly jedenácté – předposlední.

V této malé kopané se uskutečnil za letního počasí turnaj na hřišti ve Břehách dne 22. dubna 2000. 
O putovní pohár obce Břehy bojovala družstva Dynamo Polabiny, Horák Litětiny, Nociny Chrudim, Klempíři 
Hronov nad Doubravou, SM Břehy – dvě družstva, Remont Pardubice, Labefurt Pardubice, Hruška Pardubice 
a Kynterovi hoši Přelouč. Břežské družstvo bylo čtvrté, zvítězil Remont Pardubice a získal putovní pohár.

Ing. Josef Kutina



Kronika obce Břehy 2000- � -

PAMAKO – Pardubická malá kopaná
Ze Břehů hráli: Bohdan Jelínek, Oldřich Urban, Ing. Pavel Jirava, Jan Podaný, Pavel Malý a Roman 

Waldhans.

Ragby
Za I. celostátní ligu ragby v mužstvu Přelouč hrají ze Břehů David Čermák, Jindřich Pavelka a Petr Tvrdík. 

Trenérem je Václav Čermák ze Břehů č. 51.

Stadion cup Břehy
Jel se již druhý ročník soutěže závodu malých motocyklů Stadion a první ročník závodu o putovní pohár 

obce. Trať vedla od autokempu na křižovatku, ulicí K pile do Lohenic a zpět k Výrovu okolo Buňkova. Sobotní 
závod dne 12. srpna 2000 byl doprovázen zábavou na hřišti a v kempu.

Obec darovala putovní pohár a výsledky byly uveřejněny v tisku i v televizi. V příštím ročníku se očekává 
účast přes 100 závodníků.

Podniky v obci
ELEKTRÁRNA ve mlýně na Výrově, která je ve vlastnictví neteře mlynáře Macháčka, byla stále obsluhová-

na Jiřím Kopeckým.

Firma BESTEL ELEKTRO – velkoobchod s elektroinstalačním materiálem na Výrově měla celkem 11 zaměst-
nanců a oznámila, že dostupné informace o ní jsou na internetu.

PRODEJNA POTRAVIN JEDNOTy HLINSKO (v ul. Bahníkova) – vedoucí paní Dvořáková, skončila s prode-
jem v polovině roku. Nepodařilo se za ni sehnat jinou prodavačku.

PRODEJNA OBUVI, DROgERIE A DOMÁCÍCH POTŘEB – vedoucí paní Volejníková se přestěhovala v roce 
2001 z místnosti vedle hostince Na Křižovatce do budovy bývalé Jednoty, naproti obecnímu úřadu. Budova 
patří paní Kesnerové ze Selmic.

AUTODOPRAVA PANA DAVIDA – pracovala v bývalých prostorách zemědělského družstva u kravína.

HOSTINEC NA KŘIŽOVATCE – prosperoval, vařil obědy pro automobilisty, pořádal zábavy a přes léto vždy 
v pátek večer koncerty v prostoru pod lipami.

HOSTINEC CIKÁNKA – vyvářel pro automobilisty, pořádaly se v něm rodinné oslavy a svatby a obsluhoval 
zároveň restauraci v autokempu Buňkov, který měl v pronájmu.

PILA BŘEHy – firma pod názvem KORPIL svážela, pořezala a velkými nákladními auty vlastní autodopra-
vy odvážela množství jehličnatého a listnatého řeziva. Po propuštění bývalého dlouholetého vedoucího pily 
Alfonse Ondráčka v roce 2000 odešel i mistr Kasal z Přelovic a všichni zaměstnanci dostali v červenci 2001 
výpověď nebo odešli sami. Pila chce vyprodat zásoby řeziva a uvažuje o dalším svém osudu.

Ing. Josef Kutina
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Autokemp Buňkov
Sezóna autokempu začala rozhodnutím obecního zastupitelstva zavést samostatný podúčet pro prodej-

nu potravin, a mít tak lepší přehled o výsledcích hospodaření kempu, prodejny potravin i technických služeb.
Ve vedení kempu nenastaly změny a celkem v kempu, prodejně a technických službách pracovalo ?? stálých 

zaměstnanců a několik brigádníků. Plat ředitele Václava Ševíta byl zvýšen měsíčně o 2 000 Kč. Účetní byla 
Monika Špinková a zastupitelstvo obce informoval o kempu pravidelně člen zastupitelstva Ing. Němec.

Sezóně přálo pěkné počasí.

Výsledky hospodaření Autokempu Buňkov s. r. o. za rok 2000
I. KEMP   III. TECHNICKÉ SLUŽBy 
Tržby celkem 1 935 043 Kč Příjem celkem 1 113 594 Kč
 z toho ubytovny 508 415 Kč  z toho provozní dotace 738 184 Kč
  sruby 109 693 Kč   dotace chodníky 127 000 Kč
  kemp 997 210 Kč   dotace lípy 30 000 Kč
  vstupné 12 208 Kč   dotace lípy 30 000 Kč
  nájem. + půjč. 187 797 Kč   dotace čekárny 65 000 Kč
  nájemné rest. 123 809 Kč   dotace vodárna 20 000 Kč
  pohledy 13 921 Kč   dotace opr. sekačky 18 500 Kč
Náklady celkem 1 738 929 Kč   dotace nákup sek. 85 500 Kč
Předběžný hrubý zisk 214 114 Kč   fakturace 29 410 Kč
    Náklady celkem 1 120 109 Kč
II. SAMOOBSLUHA  Předběžný hrubý zisk -6 515 Kč
Tržby celkem 9 579 596 Kč
 z toho prodejna 9 300 562 Kč
  kiosek 254 634 Kč IV. REKAPITULACE 
  sportka 11 798 Kč Zisk kemp  214 114 Kč
  bonusy za sportku 12 611 Kč Zisk samoobsluha 77 434 Kč
Náklady celkem 9 502 162 Kč Zisk tech. služby -6 515 Kč
Předběžný hrubý zisk 77 434 Kč Celkem zisk 285 033 Kč

Z daňového zisku se odpočítá ztráta z minulých období.

Vrácené půjčky 187 500 Kč samoobsluha
 30 000 Kč chatky
Celkem vráceno 217 000 Kč

Počasí
Za 225 sledování teploty v pražském Klementinu a z dalších 23 meteorologických stanic, kde se sledování 

provádí, hlásili v průměru o 6 °C vyšší teploty, než v roce 1900. Zdůvodněním jsou pravidelné výkyvy klimatu, 
činnost člověka – spalování paliv. Nejteplejší byly oproti minulosti všechny měsíce, mimo července a září. 
Teplý byl začátek a konec roku. V lednu na začátku roztál sníh, v březnu byla ve Břehách povodeň a zatopeny 
na celé dva dny pole a louky mezi Přeloučí a naší obcí. V dubnu odkvetly všechny stromy, květen byl suchý, na 
podzim rostly houby, a to až do 18. prosince. Sníh padal až 30. 12. 2000. Ještě v prosinci rostla tráva. Na 
horách v prosinci lyžařům uměle zasněžovali svahy.

Závěr
Lze říci, že rok 2000, poslední rok století a zároveň i tisíciletí, byl dobrým rokem a dává pro Břehy – jedno 

z nejstarších osídlení v Čechách – předpoklady pro další rozvoj obce. Ať se jedná o přípravu nových staveb-
ních parcel v její severozápadní části, zlepšení infrastruktury obce, silničního a železničního spojení, nebo 
o připravované splavnění Labe až do Pardubic.

Ing. Josef Kutina
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V dalších letech očekáváme růst ekonomiky a zlepšování životní úrovně a uhájení českých zájmů po vstupu 
do Evropské unie. Důležitá bude naše práce a také výsledky připravovaných voleb v roce 2002.

Stát podporoval průmysl, zemědělství a zajišťoval sociální výdaje. Problémy byly se státním rozpočtem 
a s růstem státního dluhu. Do hospodářství přicházely zahraniční investice.

Pro naši republiku bude důležité, aby zájmové skupiny a politické strany nahradily vzájemný boj spoluprací 
na řízení věcí veřejných. Tuto příležitost by měly využít při rozvoji všech obcí nové krajské orgány.

Celosvětovým úkolem je udržet mír. Na vlastních dějinách ale vidíme, jak je to těžké. Od vyvrácení Velké 
Moravy, sjednocení českého státu, po vyvraždění Slavníkovců a Vršovců, smrt Přemysla Otakara na Morav-
ském poli, husitské války, obranu Evropy proti Turkům a smrt českého krále u Moháče, po porážku první 
evropské revoluce v bitvě na Bílé hoře. Zde prohru zavinila nejednotnost a lakota české šlechty, která nevy-
plácela žold vojákům a po porážce na Bílé hoře přišla o veškerý svůj majetek. Tehdy nás porazilo i americké 
stříbro, které poskytl španělský král na žold rakouských vojáků.

Byly ale i světlé a slavné české dějiny. Celý protihabsburský odboj, dále to byly italské, francouzské a pře-
devším ruské dějiny. A osobnost a dílo T. g. Masaryka, včetně výsledků první republiky.

Dnes jsme v nejdelším období bez světových válek, ale zneklidňujících situací na světě je mnoho. Připomeň-
me si v historii ještě Židy. Ti mají historii dlouhou přes 5 600 let a musí stále válčit o svoji existenci s moha-
medánským světem. Boje Evropy s Mohamedány byly motivovány osvobozením Božího hrobu a nalezení cest 
na východ. Když bylo objeveno, že země je kulatá, vyplul Kolumbus a objevil Ameriku.

Jak tedy v příštím tisíciletí spojit duchovní a materiální zájmy lidstva, jak najít řešení zájmů a problémů 
různých národů bez válek?

Schváleno na schůzi obecního zastupitelstva dne 13. 12. 2001
Kronikář obce: Ing. Josef Kutina
Zapsal na PC: Ing. Michal Ševít
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