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Obec Břehy
Dne 21. února 2003 zemřel ve věku 79 let Ing. Josef Kutina, dlouholetý kronikář obce Břehy z č. p. 104. 

Kronikářem byl od roku 1990. Ing. Kutina byl velkým znalcem historie. To se promítalo i do zápisů obecní kro-
niky, ve kterých se zmiňoval o historii obce v návaznosti na historii celého regionu. Dlouhou řadu let byl také 
neuvolněným předsedou tehdejšího Národního výboru ve Břehách.

Novým kronikářem obce Břehy se stal Ing. Michal Ševít z č. p. 67.
Žije ve Břehách od narození a v roce 2002 mu bylo 48 let. Je ženatý, má dvě děti a pracuje jako technický 

úředník. Ing. Ševít byl v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století několikrát členem zastupi-
telstva, kde působil jako předseda školské, kulturní a sociální komise. Od druhé poloviny devadesátých let 
spolupracoval s Ing. Kutinou na zajišťování podkladů pro zápisy a od roku 1998 začal opisovat kroniku podle 
podkladů kronikáře na počítači do elektronické podoby. V té době začal být tehdejší kronikář nemocný, a pro-
to se přestalo s tradičním ručním zápisem do kroniky.

Co napsal o životě obce v roce 2002 zpravodaj občanů „Břežan“?
V tomto roce začal Břežan, jako nepravidelný zpravodaj občanů obce Břehy a Výrova, vycházet ve svém 

jedenáctém ročníku, celkem vyšlo šest čísel. Obecní úřad tak informuje občany o dění v obci. Vychází v počtu 
cca 340 výtisků a občané ho dostanou zdarma do svých poštovních schránek. Tiskne se na obecním úřadu, 
většinou na jednom oboustranném formátu velikosti A3 (420 x 597 mm) v černobílém provedení, pouze hla-
vička je předtištěna z tiskárny v jednoduchém barevném provedení a se znakem obce.

Zde je výběr některých informací ze zpravodaje za rok 2002.
V lednu zde byla publikována obecně závazná vyhláška obce Břehy č. 3/2001 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek 
za odvoz popelnice byl stanoven ve výši 300 Kč na osobu a rok.

Vyšla rovněž další vyhláška č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Břehy.

Občané byli informováni o dalších místních poplatcích za stočné (100 Kč na osobu a rok) a o poplatku 
za psa. V případě, že chováte v domácnosti jednoho psa, platí se 100 Kč. Tyto částky zůstaly na úrovni 
předcházejícího roku.

V březnu byl proveden svoz nebezpečného a neskladného odpadu a železného šrotu.
Mateřská škola zvala občany na tradiční dětský karneval do sálu hostince Na Křižovatce.
Zpravodaj také informoval o veřejném zasedání obecního zastupitelstva ze začátku kalendářního roku. 

Účast občanů na zasedání byla velmi malá, přišlo jich pouze patnáct.
V dubnu byla dokončena demolice statku č. p. 13 na návsi, který patřil do roku 1848 vynálezci ruchadla 

Františku Veverkovi.
Byly zveřejněné zajímavosti o živelných pohromách, které se dotkly obce Břehy v letech 1799 až 1946. 

Vycházely ze zápisů obecní kroniky, např. v roce 1925 zasáhla obec velká povodeň, kterou pamatují ještě 
dosud žijící pamětníci. Při ní způsobil zkrat na elektrickém vedení požár, který zlikvidoval sedm domů. Další 
povodně byly např. v letech 1930, 1938 a 1946.

Dne 21. června část obce zasáhla silná vichřice, která způsobila škody hlavně na lesním porostu a vyřadila 
přívod elektrického proudu pro obec, v některé části až na dva dny. Ve zpravodaji starosta obce veřejně 
poděkoval všem občanům, kteří se jakkoliv podíleli na likvidaci následků vichřice.
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V červnu také v obci proběhly volby do Parlamentu České republiky. Z celkového počtu 780 potencionálních 
voličů jich přišlo k volebním urnám 502, tzn. 64 %. Nejvíce hlasů dostala Československá strana sociálně 
demokratická, celkem 144 (29 %), Občanská demokratická strana 123 hlasů (24,5 %), Komunistická stra-
na Československa měla 88 hlasů a 70 hlasů dostala koalice s Křesťansko demokratickou unií – Českoslo-
venskou stranou lidovou (14 %). Další strany dostaly pod 5 % hlasů.

Na základě anonymního požadavku někoho z občanů byly zveřejněny odměny, které ze zákona dostali čle-
nové okrskové volební komise. Jedná se o hrubou mzdu, kdy předseda dostal 1 000 Kč a ostatní členové po 
800 Kč. Stravné bylo celkem ve výši 130 Kč. Za doručení hlasovacích lístků bylo vyplaceno členům volební 
komise 3 Kč za jednu obálku.

Červnové číslo Břežanu také informovalo o 140. výročí Sokola v Čechách a s tím spojenými oslavami 
a o okrskové soutěži v požárním sportu na místním hřišti. Byl zde také zajímavý článek slečny Vondrákové, 
kde se podělila s občany o zážitky ze svého ročního pobytu ve Skotsku.

Srpnové číslo reagovalo na obrovské povodně, které postihly v létě tohoto roku nejvíce jihočeský, stře-
dočeský a severočeský kraj. Po mimořádném zasedání obecního zastupitelstva dne 19. srpna byli občané 
informováni o poskytnutí finanční pomoci ve výši 100 000 Kč z rozpočtu naší obce pro jednu z mnoha 
zaplavených obcí, konkrétně byla vybrána Tuhaň u Mělníka, rovněž byla vyhlášena veřejná dobrovolná finanč-
ní sbírka na pomoc při záplavách, která se soustřeďovala na obecním úřadu.

Zastupitelstvo na základě zkušeností z těchto povodní, které se naší obce naštěstí v roce 2002 bez-
prostředně nedotkly, projednalo konkrétní preventivní opatření pro případ dalších živelných událostí přímo 
v katastru Břehů.

Proběhla také informace o připravované změně na místních komunikacích v obci, kdy budou na křižovat-
kách odstraněny svislé dopravní značky a začne platit přednost zprava. Předpokládá se omezení průjezd-
ných rychlostí uvnitř obce a také snížení nákladů na údržbu a obnovu značení silnic.

V Břežanu v rubrice Hrabivcova listárna odpovídal starosta nebo ostatní veřejní činitelé obce na různé 
dotazy a připomínky občanů.

Listopadové číslo zpravodaje aktuálně informovalo občany o proběhlých komunálních volbách do místního 
obecního zastupitelstva ze dne 1. a 2. listopadu 2002. Uvedlo počet voličů a kolik jich skutečně k volbám 
přišlo a představilo všech devět nově zvolených zastupitelů.

Počet obyvatel obce Břehy v roce 2002
Celkem bylo k trvalému pobytu evidováno 932 obyvatel, z toho 469 žen a 463 mužů.
Narodilo se 5 nových občánků, 2 děvčata a 3 chlapci.
Zemřelo 8 občanů, 4 ženy a 4 muži.
Přistěhovalo se 36 a odstěhovalo 31 občanů.

Výsledky hospodaření obce dle údajů účetní OÚ paní Ivy Zieglerové
PŘÍJMY 	 VÝDAJE 
daňové příjmy 5 768 000 Kč běžné výdaje 7 470 000 Kč
nedaňové příjmy 1 240 000 Kč kapitálové výdaje 587 000 Kč
přijaté dotace 2 000 000 Kč splátky dlouhodobých půjček 555 000 Kč
	 9 008 000 Kč	 neinvestiční transfery obcím 396 000 Kč

	 	 	 	 9 008 000 Kč

Výpis ze zápisů zasedání zastupitelstva obce Břehy za rok 2002
Obecní zastupitelstvo zasedalo v roce 2002 celkem dvacetkrát. Podle zápisů z jednání zastupitelstvo 

jednalo v průběhu roku hlavně o následující problematice:
Na prvním zasedání OZ bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledky hospodaření obce za rok 2001. Příjmy 

činily cca 8 689 tis. Kč, výdaje 10 408 tis. Kč. Byl rovněž projednán návrh rozpočtu na rok 2002. Místní 
poplatky pro rok 2002 byly ponechány v původní výši.
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V lednu rovněž proběhlo veřejné zasedání OZ v hostinci Na Křižovatce. Zastupitelstvo schválilo výsledky 
hospodaření obce za rok 2001 a vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření autokempu, samoobsluhy 
a technických služeb. Byl schválen rozpočet obce pro rok 2002. Na základě připomínek občanů ke slyši-
telnosti obecního rozhlasu bylo dohodnuto, že se provede revize funkčnosti tohoto zařízení po celé obci 
s následnou opravou a se seřízením. Oprava byla následně provedena v květnu, současně byla rovněž reali-
zována instalace CD přehrávače místo již zastaralého a nefunkčního gramofonu na obecním úřadu.

Nebyla akceptována nabídka přeloučské firmy Bečička na vedení videokroniky obce s ohledem na proble-
matickou životnost videozáznamu při delším skladování a na vysokou cenu cca 25 000. Kč za rok.

Jednáno o trvalém problému se střechou na samoobsluze, kam zatéká s ohledem na špatné provedení 
konstrukce střešního pláště již při jeho výstavbě.

V průběhu roku byly odsouhlaseny sponzorské dary jako např. 5 000 Kč pro oddíl malé kopané nebo 
3 000 Kč pro pořádání dětského karnevalu, rovněž byly uhrazeny např. náklady na vybudování nového 
oplocení tenisových kurtů (min. 30 000 Kč). Sokol obdržel 5 000 Kč, Stadion tým Břehy rovněž 5 000 Kč 
pro pořádání závodů a 2 000 Kč pro pořádání dětského dne; hokejbalovému týmu byla schválena dotace 
ve výši 10 000 Kč.

Na jaře byl proveden sběrový den pro sběr nespalitelného a nebezpečného odpadu a sběr železného šrotu 
od občanů.

V březnu bylo výběrem a hlasováním rozhodnuto o novém nájemci restaurace AC, stal se jím pan Luboš 
David z Přelouče.

Místní hasiči dokončili čištění hlavních tras místní kanalizace s ohledem na přípravu její rekolaudace 
na jednotnou kanalizaci, neboť břežská kanalizace byla po vybudování kolaudovaná pouze jako dešťová. 
To ale neodpovídá skutečnému způsobu jejího využití. V průběhu roku bylo dále jednáno o měření průsaku 
kanalizace.

Pro starostu obce a pro velitele sboru dobrovolných hasičů bylo odsouhlaseno zakoupení dvou kusů mobil-
ních telefonů pro případ spojení při mimořádné události.

OZ vzalo na vědomí informaci ředitelky mateřské školy o proběhlém přijímacím řízení, kdy z devíti žádostí 
nemohlo být z kapacitních důvodů třem žádostem vyhověno.

Bylo vyhověno žádosti vedení Základní umělecké školy v Přelouči o poskytnutí bezplatného pobytu v auto-
kempu členům dětského dechového orchestru na letním soustředění.

Obec neúspěšně jednala se zástupci Okresní správy silnic a Policie ČR o provedení takových opatření, 
které by vedly ke snížení rychlosti provozu na hlavní silnici procházející obcí.

V květnu byla valnou hromadou společnosti Autokemp Buňkov s. r. o., kterou tvoří zároveň členové OZ, 
odsouhlasena organizační změna řízení technických služeb ve Břehách v tom smyslu, že technické služby 
byly od 3. 6. 2002 organizačně a ekonomicky převedeny pod hlavičku Obecního úřadu Břehy.

Technické služby pokračovaly na pokládce zámkové dlažby na chodnících v obci.
Bylo navrženo zrušení dopravního značení na místních komunikacích uvnitř obce s ohledem na úsporu 

nákladů při budování a údržbě značek a na omezení rychlosti z důvodu nutnosti respektování pravidla pra-
vé ruky na každé křižovatce. Dopravní inspektorát Policie ČR v Pardubicích odsouhlasil toto zrušení za pod-
mínky, aby opatření vešlo do platnosti až po ukončení turistické sezóny (stalo se tak až po 14. 12. 2003).

Po velkém povětří v létě tohoto roku, které přešlo až k vichřici a způsobilo, že obec byla skoro dva dny bez 
elektrické energie, bylo rozhodnuto preventivně skácet ty stromy v obci, které ohrožují bezpečnost oby-
vatel. Jednalo se o stromy, hlavně o topoly v obecním lese v severozápadní části obce (likvidaci provedla 
Kolínská lesní společnost) a o dva smrky, které vyrostly na pozemku mateřské školy. OZ rovněž projed-
návalo otázku zřízení krizového štábu pro případ těchto mimořádných událostí. Starosta obce následně 
vypracoval plán činnosti krizové štábu. Byla zakoupena elektrocentrála, megafon, raftový gumový člun 
včetně pádel, plovací záchranné vesty a akumulátorové svítilny, záchranářský nůž a vodotěsná nádoba na 
pomůcky.

Byl odsouhlasen, v souladu se zákonem, počet členů nového OZ po podzimních volbách. Zůstává stejný 
počet, tzn. 9 členů.

Po obrovských srpnových povodních, které postihly v České republice hlavně území okolo řeky Vltavy a řeky 
Labe na jeho toku v severozápadních Čechách bylo na mimořádné pracovní poradě OZ rozhodnuto vyčlenit 
částku ve výši 100 tisíc Kč, která byla odeslána na účet vybrané obce Tuhaň u Mělníka. Byla uspořádána 
rovněž veřejná sbírka, při které občané darovali celkem 92 870 Kč, tyto prostředky byly odeslány rovněž na 
účet obce Tuhaň.
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V září, v souladu se zákonem, rozhodlo OZ o zrušení místní mateřské školy jako organizační složky obce 
a schválilo její převedení do právní subjektivity od 1. 1. 2003. Po konkurzu na ředitelku školky zůstala v její 
funkci i nadále paní Bukovská z Přelouče.

Poslední zasedání OZ, které bylo zvoleno na čtyřleté období při posledních komunálních volbách v roce 
1998, proběhlo 24. 10. 2002. V rámci potřebné úpravy územního plánu obce bylo zadáno zpracování urba-
nistické studie zástavby nově vzniklých stavebních pozemků zpracovateli Ing. arch. Tománkovi.

Již po několikáté bylo jednáno o nutnosti rekonstrukce a přístavby budovy OÚ, rovněž tak o požadavku 
mladých rodičů na vybudování dětského hřiště. Nakonec bylo dohodnuto ponechat rozhodnutí o realizaci 
těchto akcí na budoucím obecním zastupitelstvu.

Nové obecní zastupitelstvo se po volbách poprvé sešlo na svém ustavujícím zasedání dne 13. 11. 2002. 
Zde všichni přítomní složili slib v souladu se zákonem o obcích a zároveň schválili jednací řád zastupitel-
stva. Z celkového počtu devíti členů OZ byl zvolen uvolněným starostou obce opět pan Ladislav Beneš, 
neuvolněným místostarostou Ing. Petr Morávek, předsedou finančního výboru Ing. Pavel Erban a předsedou 
kontrolního výboru Ing. Pavel Jirava. Dále: Mgr. Věra Novotná (školství), Alena Musilová (služby a kultura), 
Marie Štarmanová (sociální oblast), Pavel Jirava st. (ekologie a životní prostředí), František Moravec 
(pozemky) a Ing. Pavel Jirava (tělovýchova a sport).

První pracovní zasedání nového OZ proběhlo dne 21. 11. 2003. Při něm byli noví členové zařazeni jako 
vedoucí jednotlivých komisí. Dále bylo jednáno o silvestrovských oslavách, které se v předchozích letech 
konaly společně s ohňostrojem v prostorách autokempu. Oslavy letos nebyly zde doporučeny už s ohledem 
na skutečnost, že restaurace v autokempu je v tomto období mimo provoz. Místostarosta na tomto prv-
ním zasedání také informoval členy o potřebnosti učinění rozhodnutí o další činnosti autokempu, zprůhled-
nění financování a zefektivnění činnosti. To samé se týká i prodejny, která by do budoucna měla být vyčle-
něna z řízení autokempu Břehy.

V prosinci bylo na mimořádném zasedání OZ, za přítomnosti ředitele autokempu Břehy pana Václava 
Ševíta, rozhodnuto na základě výběrového řízení mezi dvěma zájemci pronajmout restauraci v ATC paní 
Lucii Jelínkové (rozené Novotné, původem ze Břehů)

Volby do zastupitelstva obce
Dne 1. a 2. listopadu 2002 proběhly ve Břehách po čtyřech letech opět řádné volby do obecního zastupi-

telstva. Konaly se v budově sokolovny na hřišti vedle autokempu.
Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 2. 11. 2002 vyplývá, že v jednom volebním obvodu 

bylo zapsáno 771 voličů, z toho přišlo k volbám celkem 510 voličů, tzn. 66 %.
Do voleb kandidovaly čtyři strany, které měly celkem 23 kandidátů.

Přehled stran a počet získaných hlasů po volbách
č. 1 Nezávislý – Ing. Jiří Němec 1 kandidát 114 hlasů
č. 2 Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová 9 kandidátů 1 979 hlasů
č. 3 Občanská demokratická strana 6 kandidátů 1 356 hlasů
č. 4 SNK – Mladí obci 7 kandidátů 729 hlasů

Absolutně nejvyšší počet hlasů získala strana č. 2 Křesťanská a demokratická unie – Československá 
strana lidová, která má v zastupitelstvu také nejvíce mandátů.

Počet zvolených mandátů do zastupitelstva (9 členů)
č. 2 KDU-ČSL 5 mandátů
č. 3 Občanská demokratická strana 3 mandáty
č. 4 SNK – Mladí obci 1 mandát

Seznam zvolených zastupitelů
č. 2 Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová
 Věra Novotná 319 hlasů
 Ladislav Beneš 307 hlasů
 Marie Štarmanová 256 hlasů
 František Moravec 246 hlasů
 Pavel Jirava st. 242 hlasů
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č. 3 Občanská demokratická strana
 Petr Morávek 325 hlasů
 Alena Musilová 272 hlasů
 Pavel Erban 227 hlasů
č. 4 SNK – Mladí obci
 Pavel Jirava ml. 173 hlasů

Z nově zvolených členů zastupitelstva nejvíce hlasů dostal Ing. Petr Morávek, celkem 325, nejméně 
Ing. Pavel Jirava, celkem 173 hlasů.

Nové obecní zastupitelstvo se po volbách poprvé sešlo na svém ustavujícím zasedání dne 13. 11. 2002. Zde 
všichni přítomní složili slib v souladu se zákonem o obcích a zároveň schválili jednací řád zastupitelstva.

Z celkového počtu devíti členů OZ byl zvolen uvolněným starostou obce opět pan Ladislav Beneš (55 let), 
neuvolněným místostarostou Ing. Petr Morávek (48 let), předsedou finančního výboru Ing. Pavel Erban 
(50 let) a předsedou kontrolního výboru Ing. Pavel Jirava (27 let).

Základní škola na Výrově
Zřizovatelem Základní školy Břehy je obecní úřad ve Břehách a jejím dlouholetým ředitelem je Mgr. Vladimír 

Hameršmíd. Škola je příspěvková organizace a její součástí je školní družina a školní jídelna.
Podkladem pro zápis do kroniky byla výroční zpráva Základní školy Břehy za školní rok 2001-2002, kterou 

vypracoval ředitel školy v září 2002 a kopii předal také na obecní úřad.
Základní škola ve Břehách je neúplná ZŠ pro I. stupeň a má 1. až 5. ročník. Vyučuje se zde ve třech třídách. 

Aprobovanost výuky byla 90 %.

1. a 4. ročník 6 + 10 žáků učitelka Mgr. Milena Jiráková
2. ročník 15 žáků učitelka Mgr. Vladimíra Hanušová
3. a 5. ročník 6 + 10 žáků učitel Mgr. Vladimír Hameršmíd
Celkem 47 žáků

Ve školní družině byla vychovatelkou Zuzana Pokorná, ve dvou odděleních 37 žáků, do školní jídelny chodilo cel-
kem 47 žáků. Vedle pedagogických pracovníků měla škola tři provozní pracovníky, školnici, kuchařku a topiče.

Ve vzdělávání žáků v systému KALIBRO pro 5. ročníky dosahovali žáci výsledků, které byly nad celostátním 
průměrem a oproti předchozímu roku došlo ke značnému zlepšení výsledků! Práce pedagogů je zde na velmi 
dobré úrovni, stejně tak koncepce výchovy a vzdělávání školy a spolupráce s rodiči. Ročník neopakoval žádný 
žák. Jedním z hlavních kladů naší školy je bezproblémový přestup žáků na II. stupeň do Přelouče nebo do 
Lázní Bohdaneč, kde žáci patří mezi nejlepší. Učitelé jsou čestnými dárci krve a měli k tomuto období celkem 
odběrů: ředitel Hameršmíd 116, učitelky Hanušová 27 a Pokorná 10.

Ve škole pracovaly kroužky hra na flétnu, dovedné ruce, sportovní a německý jazyk. Škola má také svoji 
knihovnu. Bylo navštíveno celkem 9 kulturních akcí, 11 sportovních akcí, 7 exkurzí, 2 výtvarné soutěže, 1 besíd-
ka pro veřejnost a 9 společných akcí s Mateřskou školou ve Břehách. Pokračovala spolupráce se Stadion 
týmem Břehy a Autoškolou Peml z Přelouče. V květnu proběhlo ve škole taktické cvičení jednotek hasičů 
a dalších složek integrovaného záchranného systému. V červnu byla škola týden na ozdravném pobytu ve 
Velké Úpě. Ve škole je dodržován pitný režim a při velkých přestávkách pobyt žáků na školním hřišti. Většina 
žáků si kupuje ke svačinám balené „školní“ mléko.

Příjmy byly ve výši 1 860 000 Kč, výdaje ve výši 2 011 000 Kč.

Mateřská škola
Ředitelkou mateřské školy byla ve školním roce 2001-2002 Ladislava Bukovská, učitelkou Lenka Vondrá-

ková (dříve Beranová), školnicí a hospodářkou Blanka Bucharová a novou kuchařkou Lenka Divoká. K zápisu 
na tento školní rok přišlo celkem 25 dětí, z toho 3 děti měly odklad školní docházky, 5 dětí bylo předškoláků, 
9 dětí střední věkové skupiny a 8 dětí nejmladší věkové skupiny. Většina dětí je ze Břehů, pouze 3 děti vozili 
rodiče z okolních obcí.

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. Na začátku roku přišla nová kuchařka a onemocněla učitelka Vondráková, 
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a tak začátek byl trochu složitější. Věkové složení dětí vyžadovalo mnoho individuální péče. Školku navště-
vovaly i dvě děti romského původu, a tak učitelky mají možnost prakticky pěstovat v dětech respekt k lidem 
s jinou barvou pleti.

Během roku se také rozhodovalo, zda bude školka muset vstoupit do právní subjektivity. Podle nového 
pedagogického dokumentu Rámcový program pro předškolní vzdělávání si školka vytvořila svůj školní pro-
gram a zkušebně byl uveden do praxe od září následujícího školního roku. Program je konkretizovaný podle 
vlastních představ, okolností a možností při zachování základního rámce požadavků na předškolní vzdělává-
ní. K tomu pomáhal také počítač, který pořídil obecní úřad již před několika lety.

Ve školce byly prováděny postupné úpravy interiéru, a tak se vyspravila a částečně vyměnila podlahová 
krytina. Byly také vyměněny všechny zářivky ve třídě. Před prázdninami se malovala kuchyň, koupelna a při-
lehlé prostory. Venku na zahradě došlo k radikálnímu seříznutí již přerostlých tújí. Pravidelné sekání trávy na 
zahrádce zajišťovaly technické služby.

Děti se zúčastnily v průběhu roku mnoha akcí. V Přelouči vystoupil zpěvák Pavel Novák s programem Zvěři-
nec, ve kterém bylo mnoho písní a povídání o zvířátkách. To školku inspirovalo k tomu, že se vydala společně 
se základní školou do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Podařený výlet se všem líbil, i když některé děti zde již 
byly se svými rodiči. V průběhu roku děti navštívily také šest divadelních představení. Na podzim se jim líbilo 
při tradičním výlovu rybníka Buňkov. S ohledem na chladné počasí a předejití nemocem děti ve školce dostaly 
bylinkové sirupy, které jim moc chutnaly.

V adventním čase nastaly přípravy na nejkrásnější svátky v roce, a tak se školka inspirovala na vánoční 
výstavě v DDM v Přelouči a děti zároveň navštívily zubní ordinaci. Na Mikuláše děti pekly perníčky, vyráběly 
dárky a byla zde vánoční besídka. Radost měli rodiče z programu, který si děti připravily, a děti z dárků, kte-
ré dostaly. V únoru pořádala mateřská škola společně s obecním úřadem tradiční dětský karneval. Na něm 
hrála živá hudba, byl bohatý program a tombola s mnoha dárky.

Při zápisu do školky nebyly přijaté dvě děti z důvodu její naplněné kapacity.
Když se příroda probudila, zaťukaly na dveře Velikonoce a za chvíli zde bylo pálení čarodějnic na hřišti 

s průvodem a v převleku za čarodějnice. Neuvědomělým chováním dospělých s ohněm a raketami došlo k váž-
nému popálení několika dětí ze základní školy a k nutnosti jejich ambulantního ošetření.

Na Den matek děti vyrobily krásné kytičky a předaly je svým maminkám. V červnu byly velkolepé oslavy 
Mezinárodního dne dětí. Nejprve ve spolupráci se Stadion týmem a potom se základní školou. Obě akce byly 
velice zdařilé a navštívilo je mnoho dětí a dospělých. Na konci června se školka slavnostně rozloučila s před-
školáky. Před prázdninami si šestnáct dětí užilo ve škole v přírodě v Janských Lázních v Krkonoších společně 
s Mateřskou školou z Holic v Čechách. A úplnou tečkou za tímto školním rokem bylo milé posezení personálu 
školky s maminkami v autokempu na Buňkově.

Zemědělství
V katastru obce Břehy má část svých aktivit také Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverko-

vých“ Živanice. Prokurista družstva pan Milan Cimfl je dlouholetý břežský občan. On také poskytl pro zápis 
do kroniky níže uvedené údaje.

V hodnoceném roce se nepodařilo navázat na aktivní bilanci roku 2001. Ekonomické a výrobní výsledky 
byly negativně ovlivněny nepříznivými klimatickými podmínkami v rostlinné výrobě a tržními cenami za výrobky 
a zvířata v živočišné výrobě. Bylo dosaženo velmi nízkých výnosů obilovin a olejnin. Užitkovost hospodářských 
zvířat neodpovídala jejich genofondu a možnostem produkce. Z uvedených důvodů se nedosáhlo optimálního 
výsledku hospodaření a družstvo v roce 2002 skončilo v ekonomické ztrátě.

Rostlinná výroba
Významným zklamáním byly výnosy obilovin, které nedosáhly 3 t/ha (průměr 2,85 t/ha). Byl to nejnižší 

výnos za dobu trvání transformovaného družstva. Výsledek ovlivnily velmi nízké dešťové srážky v době růstu 
a odnožování v měsíci dubnu a květnu, kdy spadlo pouhých 60 mm srážek s dopadem na množství a hmot-
nost sklizených zrn. Roční srážky byly rovněž pod průměrem (606 mm).

Negativní dopad mělo i velmi obtížné zakládání ozimů na podzim 2001 (v září spadlo 121 mm srážek).

Ing. Michal Ševít
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plodina sklizňová plocha výnos
pšenice ozimá 280 ha 4,05 t/ha
ječmen ozimý 87 ha 2,79 t/ha
ječmen jarní 97 ha 3,65 t/ha
triticale 248 ha 2,10 t/ha
pšenice jarní 126 ha 1,88 t/ha
obiloviny celkem 838 ha 2,85 t/ha
řepka olejná 160 ha 2,16 t/ha
slunečnice 30 ha 2,12 t/ha

Klimatické podmínky se nedotkly výroby a výnosu cukrovky. Na výměře 94 ha se dosáhlo výnosu 66,9 t/ha 
při digesci cukru 16 %. Základní výnos cukrovky 60,7 t/ha je výrazně nejvyšší v dlouhodobé historii družstva. 
Cukernatost byla 17,34 %. Výnosy pícnin byly rovněž nízké (o 30 % nižší proti r. 2001) a měly negativní dopad 
na množství a zásoby výroby krmiv pro další období.

Tržní cena meziročně poklesla např. u pšenice o 483 Kč, triticale o 613 Kč za 1 tunu. Přetrvávaly problémy 
s odbytem brambor i s jejich cenou. Podobná situace byla u cibule.

Živočišná výroba
Stavy skotu i prasat se nadále snižovaly. Spolu s nižší individuální užitkovostí skotu se snížila celková 

produkce o 9,0 % proti roku 2001. Při nižších stavech krav o 5,5 % se dojivost meziročně zvýšila o 332 litrů 
na dojnici. Dosažená výrobní dojivost byla 5 274 l/rok.

Úspěšný byl odchov telat. Natalita na 100 ks krav 101,8 ks telete je příznivá. V chovu prasat došlo k vyš-
ším ztrátám úhynem způsobeným onemocněním disenterií. Mimo dílčí nedostatky technické a technologické 
to negativně ovlivnilo přírůstky hmotnosti ve výkrmu prasat.

Družstvo se potýkalo i s problematikou reprodukce skotu i prasat. Snížila se intenzita zapouštění i výše 
zabřezávání. Kvalita dodávaného mléka byla velmi dobrá. Celá dodávka byla zpeněžena v kvalitě Q. Z důvodů 
vazného ustájení býků ve výkrmu se nedaří dosahovat nejvyšších tříd jakosti pro vyšší lojovatost. Kvalita 
vepřového masa byla průměrná.

kategorie užitkovost tržní cena
dojnice 14,47 l/ks a den 13,45 Kč/l
jalovice 580 g/ks a den 21,15 Kč/kg
býci výkrm 870 g/ks a den 35,76 Kč/kg
výkrm prasat 540 g/ks a den 32,14 Kč/kg

Odchov selat na prasnici byl 14,3 ks/rok.
Celkové výsledky byly nepříznivé ve výrobní i ekonomické oblasti.

Řízení a organizace
Družstvo bylo i nadále řízeno jedinou odpovědnou osobou – prokuristou. Pro dílčí řízení úseků jsou pravo-

moci delegovány. Během roku nedošlo ke změně statutu ani předmětu činnosti. Pokračuje pozvolné snižování 
počtu pracovníků – v průměru jich pracuje v družstvu 71.

Ekonomika
Nepříznivé výrobní výsledky a tržní ceny byly příčinou hospodářské ztráty, kterou se nepodařilo odvrátit 

ani podstatně nižšími náklady na výrobní spotřebu. Celkové náklady se meziročně snížily o 13,3 %, výnosy byly 
nižší o 19,6 %. Na 1 ha zemědělské půdy při celkové výměře se spotřebovalo 12 172 Kč materiálových nákla-
dů, 7 710 Kč osobních nákladů a 692 Kč daní. Na jednoho pracovníka se za rok dosáhlo 599 tis. Kč tržeb. 
Odměna jednoho přepočteného pracovníka byla 11 490 Kč. Výnosnost vlastních zdrojů byla záporná 12,5 %. 
Aktivita výkonů, vyjádřená poměrem výkonů a pasiv, byla nízká – 0,46.
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Likvidita družstva je stále dobrá s koeficientem 5,7 (poměr krátkodobých oběžných aktiv a krátkodobých 
závazků). Stabilita 0,7 vyjádřená poměrem vlastního kapitálu a stálých aktiv je nižší. V roce 2002 byl zakou-
pen nový traktor Case (výkon 220HP).

Sbor dobrovolných hasičů
Obec Břehy je v hasičském okrsku č. 14 s obcemi Přelouč, Klenovka, Štěpánov, Lohenice, Živanice a Mělice. 

Lze ho řadit na čelní místo v rámci okrsku, ale také i v okrese.
Velitelem je od roku 1986 Eduard Ziegler, starostou od roku 1982 Josef Žák starší, zapisovatelem Josef	

Huňáček a kronikářem Josef Novotný. Sbor měl v tomto roce celkem 43 členů a ve Břehách byl založen již 
před 105 roky.

V oblasti výcviku a protipožární činnosti je sbor jako záložní a je povinen na požádání Hasičského záchran-
ného sboru vyjíždět k zásahům i mimo katastr obce. K této činnosti slouží hasičská technika, zejména cis-
terna T 138 a Avia 30. Sbor má dvě zásahová družstva. Průměrný věk členů byl 48 roků.

Začátkem roku zahájili členové valnou hromadou, na které zhodnotili svoji činnost za předchozí rok 2001. 
Účastnili se jí také rodinní příslušníci a byla zajištěna hudba k tanci a poslechu včetně občerstvení. Na valné 
hromadě bylo konstatováno, že rok 2001 byl celkem úspěšný, i když stále citelně chybí větší aktivita členů 
a i nadále se nedaří podchytit zájem mladých lidí o práci v hasičském sboru. Na vlastní žádost vystoupili ze 
sboru dva členové, Václav Šimek z důvodu dlouhotrvající nemoci a odstěhování se mimo naši obec, a Franti-
šek Šebek.

Dne 15. února pořádali hasiči tradiční Hasičský bál. Přes pečlivou přípravu nebyl v tomto roce bál tak 
úspěšný, jako v létech minulých, k čemuž také přispěla minimální účast samotných členů sboru. To bylo také 
největším zklamáním pro pořadatele.

V březnu byla vyhlášena pohotovost, neboť u Lohenic stoupla hladina Labe. V tomto měsíci se provedla 
výměna hasičských přístrojů v hasičské zbrojnici a v dalších objektech patřících obci. Školením velitelů prošel 
Eduard Ziegler a Libor Vlk.

Dne 30. dubna se v obci na hřišti pálil oheň, tzv. pálení čarodějnic, spojený s lampiónovým průvodem dětí 
a jejich rodičů, kde se o bezpečnost a zajištění tohoto ohně staral hasičský sbor s technikou.

Dne 21. června byl vyhlášen poplach po předešlé vichřici, kdy členové sboru odstraňovali padlé stromy 
na silnicích k Semínu a ke Strašovu. Prakticky celou noc zde pracovalo 15 hasičů. Druhý den 22. června se 
konala ve Břehách na hřišti okrsková soutěž. Naše družstvo skončilo na čtvrtém místě. Dne 6. července 
pořádali hasiči v Mělicích turnaj v kopané, kde naši hasiči obsadili druhé místo. V tomto měsíci došlo k poru-
še čerpadla autocisterny, které opravil Ladislav Stačina se synem, a to rychle a nezištně, za to jim patří 
poděkování.

V první polovině srpna nechyběli hasiči jako pořadatelé dalšího ročníku Stadion cup. V tomto měsíci obecní 
úřad zakoupil pět pneumatik pro požární Tatru a raftový člun pro 8 lidí včetně záchranných vest a dal-
šího vybavení, který bude k dispozici při případných povodních. V září proběhlo námětové cvičení na kravín 
v Mělicích. I říjen byl bohatý na činnost hasičského sboru. Jedenáctého října se pro připomenutí 105. výročí 
založení hasičského sboru ve Břehách konala slavnostní schůze, které se zúčastnili i rodinní příslušníci. Byl 
také ostrý výjezd k požáru na silo do Přelouče a 11. října proběhlo námětové cvičení na Finanční úřad v Pře-
louči. Školení strojníků se zúčastnil Josef Žák ml. a koncem měsíce byla provedena technická prohlídka obou 
vozidel sboru. V prosinci začala příprava valné hromady na její konání na začátek dalšího kalendářního roku.

Celkové náklady na provoz sboru za rok 2002 byly ve výši 138 147 Kč.

Obecní knihovna
V roce 2002 půjčila knihovna celkem 2 654 knih a časopisů, z toho:

naučná literatura pro dospělé	..................456 ks
beletrie pro dospělé	..................................2 008 ks
krásná literatura pro mládež	.....................152 ks
naučná literatura pro mládež	......................38 ks
časopisy	........................................................... 159 ks
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Z Městské knihovny v Přelouči byly zapůjčeny 2 soubory, celkem 157 knih a 17 časopisů. Dříve dostávala 
knihovna zdarma pravidelně některé časopisy, dnes tomu již tak není. Pouze darem od čtenářů dostala 
knihovna 27 časopisů. Lidé darovali do knihovny také knihy, celkem 213 svazků, z toho 142 ks tvořila beletrie, 
23 naučná a 18 knih byla literatura pro mládež.

Celkem je v knihovně zaregistrováno 173 čtenářů, z toho je 22 dětí ve stáří do 15 let. V tomto roce navští-
vili knihovnu čtenáři celkem 416krát. Zájem byl hlavně o krásnou literaturu a o časopisy.

Informace o novinkách a o nově zapůjčených a darovaných knihách oznamuje knihovnice na nástěnce, 
kterou aktualizovala během roku celkem šestkrát. Půjčovalo se dvakrát týdně, v pondělí a v pátek od 15 do 
16.30 hodin. Knihovnu vede stále Eva Forštová, a to od roku 1957.

KORPIL, s. r. o. Nová Ves u Chotěboře, Pila Břehy
Majitelem pily je Zdeněk Koreček pocházející z Nové Vsi u Chotěboře a vedoucím pily je jeho bratr František 

Koreček, bytem Sázavka u Světlé nad Sázavou.
V provozu pracuje několik pracovníků. Většinu z nich tvoří občané Ukrajiny, kteří v areálu pily i bydlí. V obci 

tito lidé chodí nakupovat, navštěvují hostinec Na Křižovatce, ale jinak se v obci neprojevují. Majitel pily 
nechce z konkurenčních důvodů zveřejňovat roční produkci. Předpokládá se ale, že se zde zpracuje za rok asi 
2 500 m3 dřeva.

Český rybářský svaz - MO Přelouč
Podle vyjádření jednatele ČRS MO Přelouč byl rok 2002 při hodnocení výsledků činnosti na výroční kon-

ferenci po hospodářské stránce hodnocen velmi dobře. A to jak po stránce rozpočtového hospodaření, tak 
i z hlediska výsledků sportovního rybolovu. Organizace měla 1 147 členů a 372 mládežníků ve věku do 18 roků, 
tzn. celkem 1 519 řádných členů a o 10 členů více než v předchozím roce.

Pro spokojenost členské základny bylo hlavním cílem dobré zarybnění sportovních vod a na to navazující 
úspěšný výlov rybníka Buňkov. Na sportovní vody se každý rok vysazuje cca 120 q násad, jedná se o tzv. malé 
vody. Pro odchov násady do rybníka Buňkov má rybářská organizace řadu rybníků jak ve svém vlastnictví, tak 
i v pronájmu. Současně organizace vysazuje dalších cca 115-120 q násady na tzv. krajské vody, jako například 
do písníku Mělice II.

Rybník Buňkov, který leží v katastru naší obce, je v letních měsících poskytován i pro různé sportovní akti-
vity, ale i pro výcvik armády, kterého se zúčastňují záchranáři parašutisté. Na rybníku se uskutečnily také 
závody lodních modelářů z Pardubic.

Negativně se na rybníku každým rokem projevuje hojný výskyt kormoránů a volavek, kteří likvidují rybí 
obsádku v době jejího vysazování a není prakticky v silách rybářů tomuto jevu zabránit. Brání tomu také 
případný postih od ochranářů přírody. Výskyt pytláctví se s ohledem na platnost nového zákona zmenšil.

Kvalita vody v rybníku Buňkov se postupně zlepšuje. Je to dáno účelnou a vhodnou skladbou obsádky 
ryb a tím je omezen výskyt vodních rostlin. Rovněž používání kvalitního krmiva a krmení zrním se projevu-
je celkovou zlepšenou kvalitou vody. To má kladný vliv na zlepšující se podmínky pro rekreaci návštěvníků 
v autokempu.

Jak uvádí zpráva, mezi ČRS MO Přelouč a OÚ Břehy je vzájemná spolupráce na velmi dobré úrovni a vzniklé 
problémy jsou operativně řešeny. Rovněž s vedením autokempu jsou udržovány vzájemné dobré vztahy.

TJ Sokol Břehy
Zpráva do kroniky vychází z informace zástupce tělovýchovné jednoty pí Světlany Hoffmanové. Naše 

tělovýchovná jednota se zúčastnila mnoha akcí. Její členky byly několikrát na semináři o aerobiku v Praze 
a v Pardubicích. Měla i zástupce ve skladbě Borci, která se cvičila na župě. Školení pro cvičitele 3. třídy absol-
vovala Jana Slezáková a pomahatel Pavlína Kubátová.

Dne 11. května se děti zapojily do soutěže všestrannosti konané v Ústí nad Orlicí a jejich umístění byla 
do desátého místa. Soutěžilo se zde v běhu na 60 m a 100 m (podle věkové kategorie), v hodu kriketovým 
míčkem a skoku do dálky. 25. května byl ve Břehách uspořádán malý slet sloučený s dětským dnem. Zatím co 
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děti závodily o ceny, předvedly sokolské oddíly svoje ukázky. Začaly malé děti s rodiči, všestrannost předved-
la skladba s deštníky, aerobik na skladbu od skupiny ABBA. Oddíl karate předvedl katu heian godan a kihon 
ipon kumite. Na závěr byli pozváni šermíři skupiny Sivitas z Přelouče, kteří měli velký úspěch. Dne 1. června 
naše jednota vystupovala tradičně na Lukavické pouti ve třech skladbách.

Asi největší událostí v roce 2002 byla účast dne 8. června na Sokolgymu v pardubické hokejové aréně, 
který natáčela televize ČT1. Ve dnech 21. až 23. června se cvičilo i v Liberci, kde děti navštívily také nový 
aquapark.

Oddíl karate měl ve dnech 20.-28. července soustředění v rekreačním zařízení Zbyslavec, kam děti cestu 
absolvovaly na kolech a kde spaly v chatkách. Celý týden zde vyplnily cvičením a výlety do okolí. Další akcí byl 
dne 15. září tradiční běh Lukavický kahan. Děti zde obsadily čtvrté až šesté místo a jako odměny dostaly 
věcné ceny. Pro dopravu do Lukavice poskytli auto hasiči.

V tomto roce stoupl počet členů Sokola na 89.

Stadion tým Břehy
V únoru roku 2001 bylo v naší obci založeno a zaregistrováno občanské sdružení Stadion tým Břehy, které 

je zaměřeno na organizaci sportu, motorismu, kultury a práce s mládeží. Rozsahem své činnosti patří mezi 
nejaktivnější zájmové organizace obce. Předsedou sdružení je od jeho založení pan Luděk Novák. Zezačátku 
v něm bylo organizováno 20 členů, později se jejich počet ustálil na 45 členech. Sdružení má i své webové 
stránky.

Pořádají v obci pravidelně dětské dny, sběr starého železa, účastní se různých motoristických závodů 
a osvědčili se rovněž v pořadatelské službě při plochodrážních závodech Zlatá přilba v Pardubicích, kde 
zajišťují před zahájením závodů propagační jízdy na malých motocyklech.

K nejznámějším aktivitám sdružení ve Břehách patří pravidelné pořádání závodů malých motocyklů typu 
moped Stadion o obsahu do 50 cm3 s názvem Stadion cup Břehy. Pod označením Stadion cup se pořádá 
každoročně celý seriál tohoto závodu postupně v šesti obcích našeho regionu, a to v Sezemicích, Pardu-
bicích – Hůrkách, Sopřeči, Chlumci nad Cidlinou, Břehách a Starém Hradišti. První závod se ve Břehách 
jel v roce 1999, to ještě před založením občanského sdružení. Start a cíl závodu je vždy na hřišti před 
sokolovnou. Jede se 6 rozjížděk, každá vždy na 2 kola, délka jednoho okruhu cca 3,6 km. V roce 2002 se 
jel 11. srpna dobře připravený již čtvrtý ročník závodu Stadion cup Břehy 2002 s účastí 165 přihlášených 
jezdců včetně 12 závodníků ze Břehů, a za účasti velkého počtu cca 3 000 diváků včetně čestných hostů. 
Ředitelem závodu byl tradičně Luděk Novák. Závody vyhrál Radek Diviš z Přelouče a na pátém místě skončil 
Radek Tesař ze Břehů. To bylo zatím nejlepší umístění našeho závodníka při závodech seriálu pořádaných ve 
Břehách. Součástí závodů bylo vystoupení profesionálního kaskadéra na motorce. Během dne je vždy zajiš-
těno občerstvení a doprovodný program včetně výstavy motocyklů a automobilů veteránů. Večer se na hřišti 
před sokolovnou pořádala taneční zábava s ohňostrojem. Příjmy a výdaje se pohybovaly okolo 90 000 Kč 
s tím, že od sponzorů dostali pořadatelé okolo 60 000 Kč. Rovněž obecní úřad přispěl částkou 5 000 Kč. 
O propagaci závodu se postaraly zde přítomné dvě televizní stanice a několik novinářů.

Yacht club na Buňkově
V roce 1998 bylo ve Břehách založeno dětské výcvikové středisko Yacht clubu Pardubice za podpory 

Domu dětí Přelouč, autokempu Buňkov a Obecního úřadu Břehy. Trénovalo se na rybníku Buňkov na malých 
plachetnicích třídy Optimist (do 15 let) a Cadet (do 17 let). Ve Břehách se také jely celkem tři ročníky závo-
dů O perníkovou chaloupku. První závod v roce 1999, třetí a poslední v roce 2001. Podle vyjádření vedoucího 
výcvikového střediska Václava Brabce při přípravě dalšího ročníku závodů v roce 2002 již neměl Yacht club 
od autokempu a ze strany rybářů takové podmínky, které by umožnily konání závodu, a proto se závod ve 
Břehách již nekonal. Středisko zde zároveň ukončilo svoji činnost a závody se nyní pořádají na Seči.
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Autokemp Buňkov
Ve vedení kempu nenastaly změny. Ředitelem zůstal pan Václav Ševít a účetní paní Monika Špinková. Ve 

středisku samoobsluhy pracovalo průměrně 6 stálých zaměstnanců a k tomu v sezoně několik brigádníků.
V květnu byla valnou hromadou společnosti Autokemp Buňkov s. r. o. odsouhlasena organizační změna 

řízení technických služeb ve Břehách, a tak byly od 3. 6. 2002 organizačně a ekonomicky převedeny pod 
hlavičku Obecního úřadu Břehy.

Sezóna v autokempu byla poznamenána deštivým počasím a záplavami v naší zemi, což se odrazilo 
i v menším počtu ubytovaných návštěvníků.

Přehled ubytovaných
celkem 4 984 ubytovaných, tzn. 18 356 dnů
z toho 4 781 občanů ČR, tzn. 17 782 dnů
 203 cizinců, tzn. 574 dnů

Výsledky hospodaření Autokempu Buňkov s. r. o. za rok 2002
Autokemp vykázal účetní zisk po zdanění ve výši 7 000 Kč.

AUTOKEMP 	 PRODEJNA POTRAVIN V OBCI 
Tržby celkem 1 836 881 Kč Tržby celkem 8 822 644 Kč
Náklady celkem 1 598 855 Kč	 Náklady celkem 8 877 940 Kč
Hrubý zisk 238 026 Kč Hrubý zisk (ztráta) -55 296 Kč

TECHNICKÉ SLUŽBY – do 31. 5. 2002 	 SOKOLOVNA 
Tržby celkem 370 946 Kč Tržby celkem 64 547 Kč
Náklady celkem 468 650 Kč	 Náklady celkem 142 761 Kč
Hrubý zisk (ztráta) -97 704 Kč Hrubý zisk (ztráta) -78 216 Kč

Bestel elektro s. r. o. Břehy
Tento velkoobchod s elektroinstalačním materiálem neposkytl pro potřeby kroniky žádné údaje a odvolává 

se na prezentaci firmy, kterou má na svých webových stránkách.
Objekt firmy je na Výrově v prostoru bývalé strojně-traktorové stanice, kde má byt i majitel pan Roman 

Kašpar. Firma sponzoruje některé akce v obci a základní školu na Výrově. Pracuje zde asi 10 zaměstnanců.

Počasí
Průměrné srážky v našem regionu v roce 2002, ve srovnání s dlouhodobým normálem za rok 1961-1990 

(podle statistiky Českého hydrometeorologického ústavu v Praze), byly velké v únoru, kdy došlo k téměř 
dvojnásobnému navýšení. V květnu bylo naopak velmi sucho, padla pouze polovina srážek. A zase pak v srpnu 
a září pršelo opět hodně, což způsobilo hlavně v povltaví a následně v polabí obrovské záplavy. V našem kraji 
spadlo 150 mm srážek, zatímco v Českých Budějovicích naměřili rekordních 400 mm srážek. Také prosinec 
byl poměrně nadprůměrně bohatý na srážky. Byl mokrý rok a hladina spodní vody byla tak vysoká, že listí ze 
stromů padalo až do prosince.

Z hlediska průměrné teploty vzduchu byl teplý měsíc únor, navýšení o +4,5 °C, a květen o +3,6 °C. Také 
v letních deštivých měsících byla teplota v průměru o 2 °C vyšší oproti dlouhodobému průměru. Nejtepleji 
bylo v srpnu, v průměru +20,4 °C.
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Závěr
Rok 2002 vešel do české historie hned několikrát. Jako rok ničivých povodní. Jako rok odchodu jedné 

generace politických vůdců. A také jako rok, kdy byla naše země pozvána do Evropské unie a kdy se v Česku 
rozšiřovalo NATO.

Srpnovou ničivou povodeň století v Česku nepřežilo 17 lidí, domovy muselo opustit čtvrt milionu lidí, mnoho 
z nich se ještě po měsících nemohlo vrátit do svých domovů. Bylo zničeno 500 domů, celkové materiální ško-
dy se v té době odhadovaly na 80 miliard Kč. Povodeň zaplavila například i 18 stanic pražského metra a 14 
chemických továren. V Pardubickém kraji bylo zaplaveno pouze několik domů na řece Chrudimce.

Průměrná mzda v Česku vzrostla na 15 442 Kč, počet lidí bez práce přerostl 490 tisíc lidí.

Zapsal kronikář obce Břehy Ing. Michal Ševít
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