Obec Břehy
Informace o životě obce z pohledu zpravodaje občanů Břehů a Výrova „Břežan“
Podle vybraných informací uveřejněných v nepravidelném zpravodaji „Břežan“ z roku 2003 lze také nastínit život v obci v tomto roce.
V lednu byli čtenáři informováni o pohybu a početním stavu obyvatel obce za minulý rok 2002, kdy zde bylo
trvale hlášeno celkem 932 obyvatel.
Protože k 1. lednu 2003 došlo po zrušení bývalých okresních úřadů k podstatným změnám a přenesením
kompetencí jednotlivých úřadů, dotkly se tyto změny i našich občanů. Město Přelouč se tak stalo pověřenou obcí pro další kompetence. Jejich přehled včetně potřebných kontaktů na jednotlivé úřady, odbory
nebo oddělení přineslo právě první číslo Břežanu. V Přelouči lze tak nyní zajistit vydání a změnu občanského
a řidičského průkazu, je zde evidence motorových vozidel, dříve se muselo pro vyřizování těchto záležitostí
jezdit do Pardubic.
V restauraci autokempu zorganizoval obecní úřad besedu občanů a majitele Autoškoly Peml z Přelouče
o pravidlech silničního provozu.
Hasiči informovali ve zpravodaji o valné hromadě břežského sboru, kterou byl uzavřen minulý rok v jeho
činnosti. Sbor měl celkem 44 členů a udržování a jeho podpora obcí vyplývá ze zákona. V roce 2002 tak obec
investovala pro činnost hasičů 138 tis. Kč.
Místní poplatky za likvidaci odpadů, stočného a poplatky ze psů zůstaly na úrovni předcházejícího roku.
V březnu a listopadu informovala obec občany o sběru nebezpečného, nespalitelného a rozměrného odpadu. Současně hokejbalisté provedli sběr železného šrotu.
Na 12. února bylo svoláno veřejné zasedání obecního zastupitelstva, kde hlavním bodem programu bylo
projednání návrhu obecního rozpočtu pro rok 2003. Na jednání přišlo cca 30 občanů, ti byli mimo jiné informováni o připravované investici v oblasti monitorování a čištění stávající kanalizace za účelem její rekolaudace a změně užívání na jednotnou kanalizaci v obci. Dosavadní kanalizace byla po její výstavbě zkolaudována
jako dešťová a nelze na ní mimo jiné napojit připravovanou novou část kanalizace z Výrova. Na to bude
navazovat napojení břežské kanalizace na čistírnu odpadních vod do Přelouče.
Zpravodaj pravidelně informoval také o činnosti pracovníků technických služeb.
Informace o sčítání zvěře k 31. 3. 2002 uvedla, že na území pardubického kraje žilo 555 ks zvěře jelení,
598 ks dančí, 15 163 ks srnčí a 1 210 mufloní, napočítáno bylo také 2 546 ks černé zvěře, 333 ks jelena sika,
21 992 zajíců, 93 králíků, 11 775 bažantů, 3 710 divokých kachen a 42 divokých hus. Honební plocha na území
pardubického kraje je vyčíslena na 384 410 ha.
Květnové číslo břežanu obsáhle informovalo o problematice připravovaného vstupu do Evropské unie, pro
který bylo ve dnech 13. a 14. června 2003 vyhlášeno celostátní referendum.
Byly zřízeny nové internetové stránky obce www.brehy.preloucsko.cz.
V září byli občané informováni o problematice probíhajícího monitoringu technického stavu kanalizace
a o podání žádosti na vydání stavebního povolení na výstavbu kanalizace pro místní část Výrov.
V souvislosti s připravovanou výstavbou pěti rodinných domů v Zemědělské ulici směrem ke kravínu odkoupila obec část pozemku na výstavbu budoucí ulice a s tím spojenou možnost vybudování potřebných inženýrských sítí.
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Zpravodaj informoval zajímavě také o historii vzniku rybníka Buňkov před 31 roky, který se podařilo vybudovat namísto původně uvažovaného popílkoviště pro VCHZ Synthesia. Význam rybníka není nutno rozvádět,
měl veliký vliv na vznik autokempu a přičinil se tak o rozvoj a propagandu obce.
Důležité informace na téma „co dělat v krizových situacích“ přinesl říjnový zpravodaj. Připomněl důležitá
telefonní čísla, obecné zásady při ohrožení (netýkaly se napadení agresorem), ochranu před povodněmi a jak
se zachovat v případě užití chemických, biologických a radioaktivních zbraní.
Starosta obce informoval občany pro jejich úplnou představu o činnosti místních technických služeb, které v obci zajišťují odvoz odpadů (ne popelnic), zimní údržbu strojů a zařízení, nátěry oken a dveří v základní
a mateřské škole, dopravní značení, přestavbu budovy vodárny pro TS, pokládají dlažbu na chodníky, udržují
komunikace a zeleň, čistí lokálně kanalizaci, reagují na okamžité potřeby obce, atd.
V listopadu „desatero domácí ekologie“ nabídlo hrst praktických nápadů o tom, jak se chovat a hospodařit s vodou, energií a udržovat čistotu ovzduší.
Poslední prosincové číslo zpravodaje uvedlo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 obce Břehy o místních
poplatcích.

Počet obyvatel v obci Břehy v roce 2003
K trvalému pobytu bylo evidováno ke konci roku 2003 celkem 930 obyvatel, z toho 469 žen a 461 mužů.
Narodilo se 7 nových občánků – 3 děvčata a 4 chlapci.
Zemřelo 14 občanů – 8 žen a 6 mužů.
Přistěhovalo se 18 a odstěhovalo 13 občanů.

Výsledky hospodaření obce dle údajů účetní OÚ pí Ivy Zieglerové
PŘÍJMY
daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté dotace
stav na účtu
celkem

6 151 000 Kč
1 065 000 Kč
125 000 Kč
1 879 000 Kč
9 220 000 Kč

VÝDAJE
běžné výdaje
kapitálové výdaje
splátky dlouhodobých půjček
neinvestiční transfery obcím
celkem

7 999 000 Kč
506 000 Kč
555 000 Kč
160 000 Kč
9 220 000 Kč

Výpis ze zápisů zasedání zastupitelstva obce Břehy za rok 2003
Obecní zastupitelstvo zasedalo v roce 2003 celkem sedmnáctkrát. Podle zápisů z jeho zasedání zastupitelstvo jednalo v průběhu roku hlavně o následující problematice.
• Na prvním zasedání obecního zastupitelstva (dále OZ) jmenovalo nového zástupce ředitele autokempu
(dále AK) ve Břehách, kterým je člen OZ Ing. Pavel Erban. Byl dán předběžný souhlas majiteli přeloučské
autoškoly Pavlu Pemlovi, který by měl zájem za pomoci státních dotací realizovat úpravy v AK pro ubytování
a výuku autoškoly tělesně postižených občanů. Pro sbor dobrovolných hasičů byly schváleny jednorázové
celoroční odměny jeho aktivním členům v celkové výši 15 000 Kč za rok. Poplatky za likvidaci odpadu, stočné
a ze psů byly ponechány na úrovni roku 2002. OZ bylo seznámeno s koncepcí zástavby na nově vznikajících stavebních pozemcích soukromých vlastníků v severozápadní části obce, ve vztahu k celkové koncepci
připravované výstavby obytných domů v této části obce.
• V lednu bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledky hospodaření obce za rok 2002, kde celoroční hospodaření bylo schváleno bez výhrad. Současně se projednal návrh rozpočtu na rok 2003, který byl vyvěšen pro
občany na úřední desce. Schváleny finanční příspěvky pro dětský karneval a okrskový hasičský ples. Schválena odměna 25 000 Kč pro Český myslivecký svaz, který provádí čistící práce okolních struh a obecního
lesa. Jednáno také o odchytu zatoulaného psa, který se pohyboval volně po obci.
• Prvn veřejné zasedání OZ proběhlo v únoru v restauraci AK. Na jednání bylo přítomno asi 25 občanů obce.
Po seznámení s návrhem obecního rozpočtu na rok 2003 ho zastupitelstvo schválilo v navrženém znění.
Diskutovalo se hlavně o dopravním značení, ošetřování komunikací a pokračování výkupu pozemků na stavební parcely.
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• OZ odsouhlasilo další sponzorské dary, jako např. 3 000 Kč pro oddíl hokejbalu, 5 000 Kč pro pořádání
závodů Stadion týmem Břehy a 2 000 Kč na dětský den, 5 000 Kč pro Sokol Břehy, 5 000 Kč pro oddíl
malé kopané, 3 000 Kč pro pěvecký sbor Korálek z Přelouče, 3 000 Kč pardubické škole Svítání. Pro hokejbalové mužstvo schválen příspěvek 30 000 Kč.
• Odsouhlasena finanční spoluúčast 30 000 Kč na položení kabelu elektropřípojky pro novou bytovou
výstavbu.
• V základní škole na Výrově byla odsouhlasena výměna stávajících kotlů na pevná paliva novými kotli na
zemní plyn, náklady cca 100 tis. Kč. U školy bylo také upraveno parkoviště a přemístěna autobusová
zastávka a čekárna.
• Průběžně jednáno o monitoringu kanalizačního řádu, který se prováděl před podáním žádosti o rekolaudaci stávající dešťové kanalizace.
• Na obecní úřad byly zakoupeny 2 kusy nových akumulačních kamen, ta původní sloužila cca 30 roků.
• Na základě požadavku Krajské hygienické stanice byly v restauraci AK instalované bezdotykové baterie
a zásobníky papírových ručníků.
• Na jaře byl proveden sběrový den pro sběr nespalitelného a nebezpečného odpadu a sběr železného šrotu
od občanů.
• Pro technické služby byla zakoupena nová travní sekačka a křovinořez.
• Na základě opětovného požadavku mladých občanů obce byla odsouhlasena výstavba dětského koutku
s pískovištěm a lavičkami vedle prodejny potravin. Výstavbu zajistí Stadion tým Břehy a na přípravu a realizaci bylo vyčleněno 30 000 Kč.
• Starosta obce navštívil obce Lipoltice a Svinčany, které provozují kořenové čističky odpadních vod pro
možnost dalšího jednání o způsobu čištění odpadních vod ve Břehách po rekolaudaci kanalizace ve Břehách
na jednotnou kanalizaci.
• V dubnu OZ jednalo o přijetí dětí do mateřské školy do dalšího školního roku. Ze 14 žádostí bylo přijato,
v souladu s kapacitními možnostmi školky, celkem 9 dětí.
• Projednáno hospodaření AK a s tím související prodejny potravin a sokolovny. Např. zisk AK byl
238 026 Kč. Dotace AK do prodejny byla ve výši 55 000 Kč a dotace do sokolovny ve výši 78 212 Kč.
• V květnu jednalo OZ o odkoupení nemovitosti č. p. 11 (hostinec Na Křižovatce), který byl na prodej. Předpokládalo se investovat max. 3 mil. Kč a za tímto účelem bylo předběžně jednáno i o úvěru. Nakonec majitel
nemovitost prodal jinému zájemci.
• S Ing. Václavem Stačinou, majitelem pozemků v jižní části AK, jednáno o jejich odkoupení resp. o pronájmu, neboť pozemky odprodat nechtěl.
• Požadavek starosty na navýšení dovolené pracovníkům technických služeb o jeden týden byl OZ nejprve
zamítnut, na základě připomínek části zastupitelů k práci technických služeb v některých oblastech jejich
činnosti. Na dalším zasedání bylo navýšení ale nakonec schváleno.
• Pro technické služby byla zakoupena cirkulárka a motorové nůžky na živý plot a bylo odsouhlaseno oplotit
jejich areál, zabránit tak případnému odcizení zde uskladněného materiálu.
• Technické služby pokračovaly na pokládce zámkové dlažby na chodnících v obci.
• Byl zakoupen nový počítačový program na evidenci pozemků z katastrálního úřadu.
• V létě proběhlo na obecním úřadu konkurzní řízení na uvolněné místo ředitelky místní mateřské školy. Ze
dvou kandidátů byla vybrána a v září nastoupila do funkce paní Miluše Kosprtová z Přelouče.
• Obec ročně uhradila za pojistné cca 24 tis. Kč.
• Při říjnovém zasedání zastupitelstvo přehodnotilo otázku návštěv občanů vyššího věku při jejich významných výročích. Bylo dohodnuto zahrnout sem i občany, kteří dnes žijí v přeloučském domově důchodců. Návštěvy se týkají občanů, kteří dosáhnou 70 roků věku a po 5 letech výše. Nejstarší občankou Břehů v tomto
roce byla paní Helena Malá, která nyní žije v domově důchodců. Původně bydlela v č. p. 16 a v roce 2003
se dožila věku 95 roků. Před Vánoci obdrželi všichni občané od 75 roků věku cukrářské výrobky s vánoční
tématikou a částku 200 Kč.
• Na zasedání v listopadu bylo zastupitelstvo po ukončení monitoringu informováno o stavu kanalizace
v obci. Dle vyjádření VaK náklady na odstranění závad přesahují 5 mil. Kč! Současně bylo vydáno stavební
povolení na výstavbu kanalizace na Výrově.
• Schváleno prodloužení smlouvy o výkonu zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou
policií Přelouč v přenesené působnosti.

Ing. Michal Ševít

--

Kronika obce Břehy 2003

• Projednány roční odměny pro pracovníky obecního úřadu, členy obecního zastupitelstva, pracovníky technických služeb a externí pracovníky, kteří provádějí údržbu a opravy veřejného osvětlení.
• Příprava inventur v základní a mateřské škole, AK, obecním úřadu, technických službách, samoobsluze
a u sboru dobrovolných hasičů.
• Na posledním zasedání OZ v roce 2003 byl projednán a schválen návrh rozpočtového provizoria na rok
2004.

Celostátní referendum o vstupu do Evropské unie
Ve dnech 13. a 14. června 2003 bylo vyhlášeno celostátní referendum o přistoupení České republiky
k Evropské unii. Ve Břehách se referenda zúčastnilo celkem 484 občanů, z toho bylo 474 platných hlasů.
Z celkového počtu 788 voličů tak bylo 60 % platných hlasů. Pro vstup do EU se kladně vyjádřilo celkem 73 %
břežských voličů.

Základní škola na Výrově
Podkladem pro zápis do kroniky byla výroční zpráva Základní školy Břehy za školní rok 2002-2003, kterou
vypracoval ředitel školy.
Zřizovatelem Základní školy Břehy je obecní úřad ve Břehách a jejím dlouholetým ředitelem je Mgr. Vladimír
Hameršmíd, který dojíždí denně z Pardubic. Škola má právní formu jako příspěvková organizace a její součástí je školní družina a školní jídelna. Základní škola ve Břehách je charakterizována z hlediska počtu tříd jako
neúplná ZŠ pro I. stupeň a má 1. až 5. ročník. Vyučovalo se ve třech třídách.
Aprobovanost učitelů byla 93 %.
1. a 2. ročník
3. ročník
4. a 5. ročník
Celkem

7 + 7 žáků
15 žáků
6 + 10 žáků
45 žáků

učitelka Mgr. Milena Jiráková
učitelka Mgr. Vladimíra Hanušová
učitel Mgr. Vladimír Hameršmíd

Ve školní družině, kde byla vychovatelkou Zuzana Pokorná, ve dvou odděleních bylo 34 žáků, do školní jídelny chodilo 42 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 srovnatelných s celostátním průměrem a jsou nad průměrem vesnických škol. Celkový průměrný prospěch ke druhému pololetí byl
1,2481. 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 131, učitelky
Hanušová 32 a Pokorná 12.
Ve škole pracovaly kroužky hra na flétnu, dovedné ruce, sportovní, německý jazyk a anglický jazyk. Škola
má svoji knihovnu. Bylo navštíveno celkem 11 kulturních akcí, 7 sportovních akcí, 11 exkurzí, 5 výtvarných soutěží a 9 společných akcí s Mateřskou školou ve Břehách. Pokračovala spolupráce se Stadion týmem Břehy
a autoškolou Peml z Přelouče. V červnu byla škola na ozdravném pobytu ve Velké Úpě.
Ve škole je dodržován pitný režim a při velkých přestávkách pobyt žáků na školním hřišti. Ve škole se prodává ke svačinám balené „školní“ mléko.
Příjmy a výdaje byly ve výši 2 169 000 Kč

Mateřská škola
Personální obsazení mateřské školy ve školním roce 2002-2003 se oproti předchozímu období nezměnilo.
Ředitelkou byla Ladislava Bukovská, učitelkou Lenka Vondráková, školnicí a hospodářkou Blanka Bucharová
a kuchařkou Lenka Divoká. Školku navštěvovalo celkem 25 dětí, z toho 9 dětí předškoláků. Od začátku roku
se zkušebně pracovalo podle nového Školního programu a výchovně vzdělávací práce probíhala podle Třídního
vzdělávacího programu. Zároveň se školka připravovala na vstup do právní subjektivity od 1. ledna 2003.
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Na začátku roku školka navštívila své starší kamarády v základní škole na Výrově. Společně si také chvíli
pohráli na školní zahradě. A jako v předchozím roce přijel do Přelouče zpěvák Pavel Novák s pořadem Doktora
se nebojíme. Po představení navštívily děti i přeloučskou cukrárnu, některé zde byly vůbec poprvé. Při říjnovém
výlovu rybníka Buňkov a při dalších výletech si děti do svých batůžků nasbíraly přírodní materiály k výzdobě
školky. Když ze stromů opadalo všechno listí, přišli do školky rodiče na podzimní brigádu a za pomoci dětí se
školní zahrada opět proměnila v útulný parčík. Zároveň byl v pískovišti vyměněn písek.
Prosinec byl ve znamení příprav na příchod Mikuláše a potom už se děti těšily na Vánoce. Ve školce děti
pekly perníčky a vyráběly dárky pro rodiče pod stromeček. Před odchodem na zimní prázdniny byla za účasti
rodičů ve školce besídka. Současně děti zhlédly v Přelouči další divadelní představení.
Od 1. ledna 2003 mateřská škola vstoupila do právní subjektivity. Zřizovatelem školy zůstala i nadále
obec Břehy, ale veškerou právní a ekonomickou odpovědnost přebrala ředitelka školy.
Začátek roku byl poznamenán z důvodu střevní chřipky nižší průměrnou docházkou. To ale nezabránilo
tomu, aby se děti na Tři krále nevydaly v přestrojení koledovat po vesnici. Únor je obdobím masopustu, a tak
se jako každoročně ve spolupráci s obecním úřadem pořádal karneval pro děti. Hrála místní živá hudba
Kanape pod vedením Ivana Novotného a o legraci se postarala skupina klaunů složená z dospělého personálu mateřské školy. Sál hostince praskal ve švech, protože se sešlo mnoho dětí místních, ale i z okolí. Vždy
v březnu školka vítala jaro, a tak i v tomto roce děti poslaly podle lidového obyčeje smrtku po vodě z mostku
přes Opatovický kanál vedle Smolíků. Nastaly krásné jarní dny. V té době ale také onemocněla učitelka Vondráková a musela ze zdravotních důvodů odejít ze školky.
Zápis do dalšího školního roku opět převyšoval kapacitní možnosti školky o pět dětí, a tak k rozhodnutí
o přijetí měl slovo také obecní úřad.
Na přípravu Velikonoc pekly děti velikonoční perníčky, vyráběly kuřátka a kohoutky a malovaly kraslice. Při
pálení čarodějnic byla veliká bouřka, která narušila připravený program na místním hřišti. Květen byl ve znamení kultury. Nejprve děti viděly v Přelouči divadelní představení O popelce, potom navštívily v Pardubicích
hru Strašidelný mlýn a nakonec se jim velmi líbil balet v podání žáků ze Základní umělecké školy v Přelouči.
Červen začal oslavou Mezinárodního dne dětí na zahradě základní školy, kde se hrála pohádka O Sněhurce
a probíhaly různé hry a soutěže. Závěr školního roku zakončila besídka, která byla ve znamení rozloučení
s dětmi předškoláky. Každý dostal na památku krásně ilustrovanou knihu Míša Ríša. A nemohla chybět ani
tradiční škola v přírodě, která se velmi vydařila i proto, že bylo krásné počasí.

Zemědělství
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ má sídlo v Živanicích, ale část majetku (polí,
budov) má v katastru obce Břehy, rovněž prokurista družstva pan Milan Cimfl bydlí ve Břehách. On také
poskytl informace pro zápis do kroniky.
Ve středisku Břehy nedošlo k žádným změnám a technické zázemí družstva, tzn. bývalé dílny, jsou pronajímány ke komerčním účelům jiné firmě. V bývalém kravíně je odchovna mladého dobytka.
Pro ekonomické výsledky hospodaření byl hodnocený rok 2003 rokem velmi významným. V průběhu roku se
podařilo stabilizovat peněžní toky a uhradit veškeré splatné závazky z obchodního styku. Podařilo se zajistit
vyrovnaný rozpočet a vytvořit mírný zisk. Pozitivní úlohu sehrálo částečné zvýšení výnosů obilovin a zejména
zvýšení jejich tržních cen a cen olejnin. Dalším přínosem pro tvorbu kladného hospodářského výsledku byla
úspěšně realizovaná opatření směřovaná do úspory výrobní spotřeby. Za významnou lze považovat pomoc
státu formou uplatněných dotačních titulů a dotace za škody na polních plodinách způsobených nepříznivými přírodními podmínkami v minulých obdobích.
Tento rok byl znovu negativně ovlivněn vnějšími podmínkami a mimořádným suchem. Výše dešťových srážek
dosáhla 80 % dlouhodobého normálu. Navíc se objevily vysoké teploty s vysokým počtem dní s tropickými
teplotami a dále nízká úroveň spodní vody. Nepříznivý průběh počasí na jedné straně způsobil nižší výnosy
polních plodin, obilovin, olejnin a zejména kukuřice na siláž a sena a na druhé straně to umožnilo poměrně lehké provádění polních a sklizňových prací, včasný a kvalitní osev ozimých plodin v agrotechnických lhůtách.
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V hodnoceném roce se nevyskytly žádné mimořádné události. Částečně se podařilo zlepšit technické
vybavení rostlinné výroby, čímž se snížila potřeba polních prací od cizích dodavatelů. Obchodní činnost byla
nadále provozována prostřednictvím odbytových družstev.

Rostlinná výroba
Na sklizňové ploše 631 ha obilovin bylo dosaženo výnosu 3,66 t/ha, z toho výnos kukuřice na zrno byl
3,77 t/ha. Nejvyššího výnosu se dosáhlo u ozimé pšenice 4,47 t/ha při ploše 203 ha. Nejnižší výnos byl
u pšenice jarní 2,38 t/ha na rozloze 95 ha. Ostatní výnosy – ječmen jarní měl 3,97 t/ha, triticale 3,23 t/ha,
kukuřice na zrno 5,26 t/ha, řepka olejná 2,13 t/ha a slunečnice 1,99 t/ha. Výroba brambor byla ukončena
a cibule byla pěstována posledním rokem. Výnos cukrovky z plochy 101 ha byl 53,9 t/ha, digesce cukru 16 %,
cukernatost 17,93 %. Výnos zelené hmoty pícnin na orné půdě a z luk na výrobu krmiv byl proveden prakticky
jen z prvních sečí, které byly ovlivněny dešťovými srážkami, kdy v květnu spadlo 30 % ročního úhrnu. Výnosy
kukuřice na siláž byly velice nízké, pouze 27,1 t/ha, a negativně ovlivnily zásoby krmiv na zimní období. Sklizeň
se prováděla na začátku srpna o 50 dní dříve než obvykle. V roce 2003 bylo 150 ha, v souladu s pravidly
státu, uvedeno do klidu a celá plocha byla využita k zelenému hnojení.
Podařilo se naplnit parametry sladovnického ječmene a potravinářské pšenice B a C. Pšenice se prodávala
za 3 850 Kč, ječmen sladovnický za 3 620 Kč, triticale za 3 104 Kč. Řepka olejná za 8 000 Kč, slunečnice
za 7 300 Kč. Uvedené ceny jsou za 1 tunu. Snížení ceny cukrovky ovlivnil dopad kvót, zde byla dosažena cena
782 Kč/t.

Živočišná výroba
Nedosáhla uspokojivé úrovně ani výrobních výsledků, které by směřovaly k pozitivním ekonomickým výsledkům. Postupně dochází ke snižování stavů skotu i prasat. Objevoval se vyšší výskyt nemocí ze způsobu
ustájení, stájového prostředí a kontinuálního zástavu zvířat.
Bylo dosaženo dojivosti 5 229 l výrobní dojivosti na krávu a rok. Odchov telat 91,7 ks na 100 krav byl
velmi nízký. Přírůstky hmotnosti na kus a den v gramech byly hodnoceny jako velmi nízké. U jalovic chovných
byl přírůstek 540 g/den, u výkrmu skotu 850 g/den, u telat 760 g/den a prasat na výkrm 640 g/den. Také
odchov selat na prasnici za rok 13,8 ks je velmi nízký. V průběhu roku byly řešeny problémy v oblasti reprodukce – v chovu prasat s mezidobím a nízkou intenzitou zapouštění a stejně tak v chovu jalovic. Výsledky
v reprodukci krav byly přijatelné.
Kvalita dodávaného mléka velmi dobrá, ale cena za 1 litr nízká – 7,83 Kč. Cena jednoho kilogramu za vykrmené býky 35,15 Kč, jateční prasata 30,43 Kč. Obě ceny byly horší než v předchozím roce a jsou nižší než
výrobní náklady. Celkové výsledky chovu byly nepříznivé.

Ekonomika
Přes výše uvedenou problematiku v prvovýrobě se ekonomická situace družstva stabilizovala. Výsledky
hospodaření neovlivnily žádné ztráty, konkurzy nebo likvidace odběratelů. Byl nakoupen nový kombajn značky
John Diere. K 31. 12. 2003 se podařilo dosáhnout příznivého poměru pohledávek a závazků – 9,8 : 1. Z důvodů nízké výroby se snížily stavy zásob o 12,7 % a byla vytvořena přidaná hodnota ve výši 18 807 tis. Kč. Na 1 ha
se spotřebovalo 12 162 Kč materiálových nákladů, 7 307 Kč osobních nákladů a bylo zaplaceno 639 Kč
na daních. Celková výše úvěru na 1 ha byla ve výši 4 008 Kč. Družstvo vykazovalo velmi dobré ukazatele
likvidity.
Bylo obděláváno 1 694 ha zemědělské půdy. Celkově v družstvu pracovalo 67 přepočtených pracovníků.
Produktivita tržeb na jednoho pracovníka činila 614 000 Kč. Nejistá prognóza zůstává i nadále v oblasti
vypořádacích podílů členů a oprávněných osob.

Závěr
Zemědělské a obchodní družstvo v roce 2003 stabilizovalo svoji ekonomiku a vytvořilo si podmínky pro
další rozvoj v oblasti rekonstrukce a modernizace stájí a obnovu strojního parku. Postupně chce vytvářet
stimuly pro stabilizaci pracovníků a zejména ke zlepšování výrobních a ekonomických výsledků.
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Sbor dobrovolných hasičů
Obec Břehy je součástí hasičského okrsku č. 14 s obcemi Přelouč, Klenovka, Štěpánov, Lohenice, Živanice
a Mělice. Velitelem je i nadále Eduard Ziegler a starostou Josef Žák starší, zapisovatelem Josef Huňáček
a kronikářem Josef Novotný. Sbor měl na začátku roku celkem 43 členů. V průběhu roku zemřel Jiří Novotný
a Milan Petrovický. Nejmladší člen byl Jan Machač, 20 roků, a nejstarší Antonín Musil, 79 roků. Životní jubileum oslavil v roce 2003 Waltr Borženský, 60 roků, a Milan Petrovický, 70 roků. Pro zajištění činnosti sboru
slouží hasičská technika, zejména cisterna T 138 a Avia 30. Sbor má dvě zásahová družstva. Průměrný věk
členů byl asi 48 roků.
Začátek roku zahájili členové valnou hromadou, na které zhodnotili svoji činnost za předchozí rok 2002.
Také starosta obce a zároveň člen sboru Ladislav Beneš zhodnotil činnost sboru z pohledu obce kladně. Na
valné hromadě bylo oceněno celkem 23 členů sboru v následujících kategoriích.
Čestné uznání MV

Ing. Čtrnáctý Pavel
Stačina Petr
Zástava Jaroslav

Čestné uznání OV

Novák Marcel

Medaile za zásluhy

Huňáček Josef
Ziegler Eduard

Medaile za věrnost – 10 let

Kučera Jaroslav

Medaile za věrnost – 20 let

Hrobař Kamil
Zámečník Miroslav ml.
Ziegler Eduard

Medaile za věrnost – 30 let

Chyba Pavel
Kazimír Bohuslav
Kopáč František
Musil Antonín
Novotný Josef
Petrovický Milan
Stačina Vladimír
Vlk Jan

Medaile za věrnost – 40 let

Beneš Ladislav
Borženský Waltr
Zámečník Miroslav st.

Medaile za věrnost – 50 let

Drábek Jiří

Odznak sv. Floriána

Novotný Josef
Žák Josef st.
Výroční valná hromada se konala v restauraci autokempu Buňkov za účasti některých manželek členů
sboru, bylo zde celkem 59 osob. K poslechu a tanci zde hrála hudba.
Aktivita sboru dobrovolných hasičů byla v roce 2003 veliká. Svědčí o tom uvedený přehled všech akcí. Již
dne 2. ledna byl vyhlášen poplach z ústředí z Pardubic a hasiči jeli pomáhat do Rohoznice k záplavám. Hned
5. ledna byl opět poplach, tentokrát ke skládce větví ve Břehách. 13. dubna likvidovali hasiči hořící rákosí
u rybníka Buňkov. O půl druhé v noci 30. dubna se jelo do Semína hasit hořící auto. Ten den večer 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. května byla v Řečanech nad Labem hasičská soutěž. Naši hasiči se zúčastnili s věkově nejstarším
družstvem, celkem 9 lidí. Z patnácti mužstev se umístili na pěkném sedmém místě. 25. května pořádali
hasiči dětský den. 14. června následovalo okrskové cvičení. Na konci června hořel u Přelovic les, a tak zde naši
hasiči pomáhali prakticky dva dny. V červnu také hořelo u Žáravic na poli, ale výjezd nebyl, pouze hasiči drželi
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pohotovost. Hned 2. srpna hořel les mezi Břehami a Semínem a náš sbor byl u likvidace požáru. V tomto
suchém létu byl rušný i 18. srpen, kdy hořela louka u Přelovic a poplach měli hasiči i k požáru v Křični a v Dolanech. V tomto měsíci nechyběli hasiči jako pořadatelé dalšího ročníku Stadion cup. Na podzim se v Přelouči
konalo námětové cvičení na likvidaci požáru kina v Přelouči. Činnost za rok 2003 ukončili hasiči při veřejném
pálení roští na hřišti, kterému předcházel průvod dětí s lampióny.
Hasiči se scházeli při svých výborových schůzích pravidelně skoro každý měsíc. V prosinci začala příprava
valné hromady na její konání na začátek dalšího kalendářního roku.
Hasiči by si přáli, aby se jejich řady rozrostly hlavně o mladé lidi, kteří ale v této době nemají velký zájem
o účast na veřejně pospěšných aktivitách.

Obecní knihovna
V roce 2003 bylo vypůjčeno v místní knihovně celkem 2 358 knih a časopisů, z toho:
naučná literatura pro dospělé.....................213 ks
beletrie pro dospělé..................................... 1 974 ks
krásná literatura pro mládež..................... 140 ks
naučná literatura pro mládež........................ 31 ks
časopisy.............................................................157 ks
Z Přelouče byly zapůjčeny v průběhu roku celkem 3 soubory, celkem 144 knih a 18 časopisů.
V září a říjnu byla provedena za součinnosti knihovny v Přelouči revize všech knih a bylo při ní vyřazeno celkem 117 knih. Celkový počet knih v břežské knihovně po revizi je 5 997 svazků. Z toho naučná literatura 365
svazků a beletrie 5 632 svazků. Revize skutečného stavu zjistila, že v knihovně je daleko více svazků, než
bylo uvedeno v dosavadních seznamech. Zatím co v předchozím roce 2002 evidovala knihovna celkem 3 757
svazků, po revizi v roce 2003 jich bylo zaevidováno přes dva tisíce více!
Lidé darovali do knihovny celkem 631 svazků, z toho 503 ks tvořila beletrie, 97 naučná a 31 byla literatura
pro mládež.
Celkem bylo v knihovně zaregistrováno 173 čtenářů, z toho je 19 dětí ve stáří do 15 let. V roce 2003 navštívili knihovnu čtenáři celkem 457krát.
Informace o novinkách a o nově zapůjčených a darovaných knihách oznamuje knihovnice na nástěnce, kterou aktualizovala během roku celkem pětkrát. Půjčovalo se i nadále dvakrát týdně, v pondělí a v pátek od 15
do 16.30 hodin. Knihovnu vede paní Eva Forštová, v roce 2007 tomu bude již 50 let!

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 z Ukrajiny, kteří v areálu
pily i bydlí. Majitel pily nechce zveřejňovat roční produkci zpracování dřeva.

Český rybářský svaz, MO Přelouč
Činnost ČRS MO Přelouč byla za rok 2003 hodnocena na Konferenci rybářů v dubnu 2004. Tento rok se
jevil hospodářsky jako dobře připravený, ale skutečnost byla odlišná. Opakovala se tak situace z roku 1999,
kdy rybník Buňkov byl v nevyčíslitelném množství napadán predátory (kormorán, volavka) v době vysazování
násady – rybek o velikosti 12-15 cm. Celková způsobená škoda na výtěžnosti byla tentokrát v hodnotě cca
1 mil. Kč. Na jaře 2003 se bohužel situace opakovala. Nálety těchto predátorů byly dlouhodobé a v některých dnech na rybník Buňkov nalétávalo 150 až 200 kormoránů. Ztráta při podzimním výlovu ryb potom byla
větší než 250 q ryb.
Organizace měla celkem 1 513 řádných členů, z toho bylo 368 mladých rybářů ve věku do 18 roků. Počet
členů byl prakticky stejný jako v předchozím roce.
Součástí výlovu Buňkova byl tradičně prodej ryb občanům přímo na hrázi rybníka. Prodalo se zde celkem
2 250 kg kapra. V tomto roce byl zjištěn na Buňkově jeden případ pytlačení, který byl předán s podáním

Kronika obce Břehy 2003

--

Ing. Michal Ševít

žaloby k vyřízení na policii. Na rybníku Buňkov se uskutečnily v letních měsících různé sportovní aktivity
a výcvik zde prováděla i armáda při seskocích parašutistů z letadla do vody.
Kvalita vody v rybníku Buňkov byla dobrá díky účelné a vhodné skladbě obsádky ryb, a tím omezenému
výskytu vodních rostlin. Projevuje se i používání kvalitního krmiva a krmení zrním. To se promítá i na zlepšující
se podmínky pro rekreaci návštěvníků v autokempu.
Vzájemně dobrá spolupráce mezi ČRS MO Přelouč a OÚ Břehy se ukázala například při údržbě hráze rybníka po výstavbě kanalizace z Výrova, kdy rybářská organizace uhradila část použitého kameniva.
Podklady pro zápis do kroniky poskytl jednatel pan Miroslav Zářecký.

TJ Sokol Břehy
Informace pro kroniku vychází ze zprávy o činnosti, kterou každoročně zpracuje zástupce tělovýchovné
jednoty paní Světlana Hoffmannová.
V tomto roce se břežská tělovýchovná jednota rozrostla, díky zájmu malých dětí o činnost, na celkem 85
členů. Na začátku roku proběhl celodenní seminář v Přelouči, kde s lektorkou Lucií Macháčkovou bylo celkem
6 členek. V únoru byl v Hradci Králové seminář žen. Potom se jelo do Prahy na Body Masters Klas v aerobiku.
V Pardubicích byl zase oblastní seminář v aerobiku a v květnu v Ústí nad Orlicí soutěž v lehké atletice. Ta
byla úspěšná, neboť zde naši získali dvě třetí a dvě čtvrtá místa. V Lukavicích, kam naše jednota tradičně
každoročně jezdí, se na dětském dni cvičila skladba Aaerobik, předvádělo karate a skladba Chlapáci. Každé
z dětí si zde v sedmiboji vybojovalo nějakou cenu.
Největší akcí tohoto roku ve Břehách bylo pořádání Dětského dne, a to společně s místním Stadion
týmem. Naše jednota zde předvedla skladby od nejmenších cvičenců až po skladby pro ženy, nechyběl ani
oddíl karate.
Nejdále se děti v roce 2003 dostaly na třídenní sokolský slet do Českých Budějovic, kde cvičily s deštníky
ve skladbě Jiřího Suchého Babeta. Slet doprovázel bohatý doprovodný program, kterým žilo celé město.
Sponzorem se stal náš obecní úřad.
Již třetím rokem se v červenci vydal oddíl karate na kolech na soustředění pořádané na Zbyslavci. Bylo
fyzicky velice náročné, a tak odměnou za vynaložené úsilí byly dětem dva veliké dorty.
Další akcí byla v září účast na tradičním běhu Lukavický kahan. Dvou a tříkilometrovou trať se vydalo
pokořit několik našich dětí, které zde obsadily jedno třetí a dvě čtvrtá místa. Pro dopravu do Lukavice
poskytli tradičně auto hasiči.
Sestra Hoffmannová byla lektorkou country tanců na doškolovacím semináři v Chlumětíně. V Pardubicích
proběhl Den zdraví pro ženy. Měřil se BMI a probíraly se potíže s nadváhou. Další akcí byla účast v Praze na
akademii na počest zesnulého náčelníka České obce sokolské bratra Svatoně. V prosinci pořádala jednota
mikulášskou a vánoční nadílku pro nejmenší děti. Konec roku zakončilo výjezdní zasedání představenstva
a náčelnictva Sokola.

Stadion tým Břehy
Občanské sdružení Stadion tým Břehy, které je zaměřeno na sport, motorismus, kulturu a práci s mládeží
opět v roce 2003 patřilo rozsahem své činnosti mezi nejaktivnější zájmové organizace obce. Pořádalo v obci
dětský den, sběr starého železa a účastnilo se v pořadatelské službě při plochodrážních závodech Zlatá
přilba v Pardubicích, včetně provedení propagační jízdy na malých motocyklech před zahájením vlastních
závodů.
V roce 2003 se jel 10. srpna pátý ročník závodu Stadion cup Břehy 2003 s účastí 155 přihlášených
jezdců včetně 12 závodníků ze Břehů a za účasti velkého počtu cca 2 300 diváků včetně čestných hostů.
Ředitelem závodu byl Luděk Novák. Start a cíl závodu byl na hřišti před sokolovnou. Jelo se 6 rozjížděk,
každá vždy na 2 kola, délka jednoho okruhu 3,6 km. Závody vyhrál Petr Bartoš ze Sezemic a naši závodníci
se tentokrát neumístili na předních místech. Součástí závodů bylo vystoupení profesionála na motorce ve
šlapačkách. Během dne bylo zajištěno občerstvení a doprovodný program včetně výstavy motocyklů a automobilů veteránů. Večer byla na hřišti před sokolovnou pořádána taneční zábava, kde vystoupil také zpěvák
imitátor. V noci byl na hřišti ohňostroj. Příjmy a výdaje byly asi 90 000 Kč, sponzoři dali pořadatelům téměř
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60 000 Kč. Rovněž obecní úřad přispěl částkou 5 000 Kč. O propagaci závodu se postaraly zde přítomné
dvě televizní stanice a sedm novinářů.
Pro přípravu seriálu závodů Stadion cup na rok 2004 byl zvolen prezidentem všech závodů v šesti lokalitách regionu Luděk Novák.

Autokemp Buňkov
Personální obsazení osoby ředitele a účetní v autokempu zůstalo i nadále beze změny. Po volbách do
obecního zastupitelstva ale došlo ke změně jednatele, kde Ing. Jiřího Němce nahradil do funkce jednatele
autokempu Ing. Pavel Erban, nový člen obecního zastupitelstva.
Ve středisku samoobsluhy pracovalo průměrně 5 stálých zaměstnanců a k tomu v sezóně několik
brigádníků.
V tomto roce zaplatil autokemp opět po několika letech nájemné obecnímu úřadu ve výši 210 000 Kč.
V předchozích letech se nájemné neplatilo, autokemp platil úpravy a vybavení prodejny potravin a dotoval
její provoz.
Sezóna v autokempu byla v tomto roce zřejmě poznamenaná i ekonomickou situací občanů, kterých se
dotkly katastrofální záplavy v předchozím roce. To se odrazilo i v menším počtu ubytovaných návštěvníků,
který tak měl za poslední dva roky klesající tendenci.
Přehled ubytovaných
celkem
4 608 ubytovaných,
tzn. 17 934 dnů
z toho
4 392 občanů ČR,
tzn. 17 299 dnů
216 cizinců,
tzn. 635 dnů

Výsledky hospodaření Autokempu Buňkov s. r. o. za rok 2003
Autokemp vykázal účetní ztrátu po zdanění ve výši 24 000 Kč.
AUTOKEMP
Tržby celkem
1 845 382 Kč
Náklady celkem 1 703 959 Kč
Hrubý zisk
141 423 Kč

RODEJNA POTRAVIN V OBCI
Tržby celkem
8 133 436 Kč
Náklady celkem
8 208 772 Kč
Hrubý zisk (ztráta) -75 336 Kč

SOKOLOVNA
Tržby celkem
57 075 Kč
Náklady celkem
147 777 Kč
Hrubý zisk (ztráta) -90 702 Kč

Počasí
Průměrné srážky v našem regionu v roce 2003, ve srovnání s dlouhodobým normálem za rok 1961-1990
(podle statistiky Českého hydrometeorologického ústavu v Praze), byly nadprůměrné v lednu, květnu, říjnu
a prosinci. Naopak nedostatek srážek se projevil hlavně v únoru, březnu, červnu a listopadu. Celkem byl suchý
rok, padlo pouze 80 % srážek proti dlouhodobému průměru.
Nejteplejším měsícem byl srpen s průměrnou teplotou vzduchu +21,1 °C.

Závěr
V roce 2003 uplynulo 14 let od pádu komunistické totality v naší vlasti. Pro lepší dokreslení vývoje Česka
se mi líbilo vyjádření v tisku MF Dnes uvedené jako čtrnáct vítězství a čtrnáct proher.
Vítězství
1. Jsme zcela svobodnou zemí.
2. Podstatně se na mnoha místech zlepšilo životní prostředí.
3. Můžeme volně cestovat, věřit, studovat, hovořit, psát.
4. Vzniklo mnoho skvělých soukromých firem a institucí.
5. Vstoupili jsme 12. března 1999 do NATO.
6. Prvního května příštího roku vstoupíme do Evropské unie.
7. Mladší generace jsou zcela svobodomyslní lidé.
8. Máme nejlepší vztahy v historii se všemi našimi sousedy.
9. Česká kultura a umění se zatím nenechaly zcela převálcovat.

Kronika obce Břehy 2003

- 10 -

Ing. Michal Ševít

10. Objevilo se velké množství lidí, kteří se dokázali nově prosadit.
11. Mnoho obyvatel Česka získalo uznání a slávu ve světě.
12. Ekonomika se nezhroutila.
13. Přes rozpad Československa jsou vztahy Čechů a Slováků lepší.
14. Zůstalo nám nejlepší pivo a nejkrásnější ženy na světě.
Prohry
1. Nevyrovnali jsme se s komunistickou minulostí.
2. Část majetku, který se privatizoval, byla rozkradena.
3. Nepodařilo se vyřešit soužití bílé většiny s romskou menšinou.
4. Prudce se zvýšila kriminalita a nedaří se jí důsledně čelit.
5. Jenom složitě se domůžeme svých práv, soudy jsou pomalé.
6. Korupce vládne na mnoha místech.
7. Nedostatečně hájíme práva a potřeby dětí, žen či postižených.
8. Úřady často spíše pracují proti občanům, ne pro ně.
9. Stále se objevuje i rasismus, xenofobie a netolerantnost.
10. Institut rodiny utrpěl šrámy, rodí se příliš málo dětí.
11. Poměrně rychle mizí tradiční česká kuchyně.
12. Náš jazyk se až příliš zjednodušuje a vulgarizuje.
13. Nedostatečně chráníme své kulturní dědictví a památky.
14. Jsme málo hrdí, neumíme diskutovat, jsme malicherní.
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