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Česká republika a svět
Pro přiblížení celkové atmosféry v naší společnosti v tomto roce jsou na začátku tohoto zápisu uvedeny 

některé politické, společenské, kulturní a sportovní události, které se mohly přímo nebo nepřímo dotknout 
také občanů naší obce.

V lednu policie uzavřela případ smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka, který podle ní nesko-
čil z okna Černínského paláce dobrovolně, ale byl shozen. Osmačtyřicetiletý zakladatel firmy Microsoft Bill 
Gates navštívil Prahu.

V únoru zemřel na Srí Lance možná nejstarší člověk světa. Žena, které chyběl rodný list, se dožila 116 let. 
Poté co slovenská vláda snížila podporu, vtrhli Romové ve vesnici na východním Slovensku do místní samo-
obsluhy a vyplenili regály. Nepokoje trvaly týden a nakonec zasahovala armáda.

Na konci března nastoupilo posledních 1 400 branců na povinnou vojenskou službu. Po jejich odchodu do 
civilu se koncem roku 2004 armáda České republiky stala plně profesionální. Povinná vojna tak u nás skon-
čila po 136 letech.

V dubnu začal v Praze světový šampionát v hokeji v nově postavené hale Sazka Aréně. Pro český tým 
skončilo mistrovství ve čtvrtfinále prohrou s Amerikou.

Snad nejdůležitější politická událost roku pro Českou republiku se stala prvního května, kdy jsme se stali 
jedním z 25 národů nově rozšířené Evropské unie. Prvním českým komisařem v Bruselu byl původní vyjed-
návač a pozdější velvyslanec v Belgii Pavel Telička. Evropská unie má dohromady 450 milionů obyvatel. 
V České republice ve volbách do Evropského parlamentu zvítězila Občanská demokratická strana.

V červnu toho roku probíhaly v Normandii oslavy 60. výročí vylodění spojenců. Mezi 17 představiteli 
států, kteří se zde sešli, byl poprvé také německý kancléř. V Praze přišly desetitisíce lidí na koncert Paula 
McCartney, bývalého člena supiny Beatles, který byl v Česku poprvé.

V červenci svěřil prezident Václav Klaus vládu čtyřiatřicetiletému Stanislavu Grossovi. Karel Gott oslavil 
v New Yorku své 65. narozeniny a v prosinci získal svého třicátého Zlatého Slavíka v anketě zpěváků popu-
lární hudby.

V srpnu začaly v řeckých Athénách dvacáté osmé letní olympijské hry, na kterých získali čeští sportovci 
celkem osm medailí, z toho jednu zlatou. Tu získal desetibojař Roman Šebrle, který získal od našeho prezi-
denta Medaili Za zásluhy a na konci roku v anketě i trofej pro Sportovce roku.

Prvního září obsadili v Beslanu, městečku na severním Kavkaze, teroristé z Čečenska základní školu 
a drželi zde přes tisíc rukojmí. Při krveprolití po třech dnech zde zahynulo asi 350 lidí.

V říjnu blahořečil papež Jan Pavel II. posledního monarchu Rakousko-Uherska Karla I. Na Spartě hrál 
v Lize mistrů slavný fotbalový tým Manchester United, největší klubové utkání roku skončilo remizou bez 
gólů.

V listopadu v amerických volbách vyhrál podruhé prezidentské volby Georgie W. Bush. Senátní a krajské 
volby skončily jednoznačně vítězstvím Občanské demokratické strany. Na Slovensku Vysoké Tatry postihla 
ničivá vichřice dosahující rychlosti až 170 kilometrů v hodině, která zcela zničila 12 000 hektarů lesního 
porostu na dolních svazích Tatranského národního parku. Přitom zpřetrhala vedení a zničila několik domů. 
Podle pamětníků nezažily slovenské velehory takovouto katastrofu minimálně sto let. Sedmnáctého listo-
padu jsme si také připomněli 15 let svobody od zhroucení komunistického režimu v naší republice. Revoluci 
v roce 1989 se říkalo sametová, protože při ní nepadl žádný výstřel. Ale dodnes některé události a rozhod-
nutí jednotlivých aktérů zůstávají nevysvětleny.
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Obec Břehy
Co psal o životě obce v roce 2004 zpravodaj občanů „Břežan“?

V tomto roce začal Břežan, jako nepravidelný zpravodaj občanů obce Břehy a Výrova, vycházet ve svém 
třináctém ročníku. Tentokrát vyšla pouze dvě čísla. obecní úřad také tímto způsobem informoval občany 
o dění v obci. Zpravodaj 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 hlavička je předtištěna z tiskárny v jednoduchém barevném provedení 
a se znakem obce.

V lednovém čísle, tak jako na začátku každého roku, vyšla statistika za předchozí kalendářní rok, která 
informovala občany o počtu obyvatel obce, počtu narozených a zemřelých a o počtu popisných čísel v obci.

Zimní údržba místních komunikací byla předmětem dalšího článku, který občany informoval o práci tech-
nických služeb a problematice údržby, která závisí na libovůli počasí.

Obec informovala občany o možnosti zapůjčení mechanizace, která je ve správě technických služeb. Veš-
kerá mechanizace je nabízena včetně obsluhy s výjimkou stavební míchačky. Například cena za zapůjčení 
multikaru je 10 Kč/km a 100 Kč/hod., sekačka (traktůrek) a křovinořez jsou nabízeny s obsluhou za cenu 
250 Kč/hod a motorová pila za cenu 200 Kč/hod, ceny pro mimobřežské občany jsou o polovinu vyšší. Jsou 
nabízeny za úplatu i drobné zámečnické práce.

Dále byli občané informováni o změně poplatků a o způsobu zaplacení za odvoz tuhých domovních odpadů, 
tzn. popelnic, a o nákladech, které obec vynakládá na odvoz kontejnerů se zelení a s tříděným odpadem.

Městská policie Přelouč hovořila ve své zprávě o rozsahu své činnosti, která se vztahuje k naší obci. 
Tuto policii pronajímá obecní úřad, a tak jezdí pravidelně do Břehů, kontroluje pořádek v obci a v sezoně 
v autokempu, správné parkování, odchytává volně pobíhající psy (např. v předchozím roce 2003 to bylo v 11 
případech), řeší stížnosti na rušení nočního klidu (hlavně v autokempu), asistuje při odstraňování následků 
dopravních nehod a kontroluje požadované vybavení cyklistů. Do její činnosti spadá rovněž boj proti pytlá-
kům a například znečišťování veřejného prostranství. V obci je několik objektů, které jsou připojeny v Přelou-
či na pult centrální ochrany. Například v roce 2003 zde bylo celkem 38 výjezdů, většinou se jednalo o plané 
poplachy způsobené nesprávnou manipulací obsluhy. Několikaletá spolupráce Městské policie Přelouč 
s vedením naší obce probíhá bez problémů.

Charita Přelouč poděkovala občanům obce za podporu a pomoc, kdy ve Břehách přispěli koledníkům do 
pokladniček v rámci Tříkrálové sbírky celkem částkou 5 165 Kč. Celkový výtěžek této sbírky Charity Přelouč 
byl v tomto roce ve výši 54 264 Kč.

V prvním čísle byl také uveden přehled hlavních investičních akcí, které chtěla obec Břehy realizovat 
v tomto roce. Jednak šlo o zajištění řádného provozu kanalizace v obci, kdy se připravovala rekolaudace 
stávající dešťové kanalizace na jednotnou kanalizaci, tzn. pro odvádění dešťových a současně splaškových 
vod, to vše do nové čističky odpadních vod do Přelouče. To se promítne do značného navýšení ceny za vod-
né a stočné. Dále pokračovala výstavba kanalizace na Výrově s přečerpávací nádrží a výtlačným potrubím 
napojeným na stávající kanalizaci obce. V souvislosti s budoucí připravovanou výstavbou rodinných domů 
v severozápadní části obce informoval obecní úřad o zajištění přípravných prací na vybudování inženýrských 
prací.

Druhé zářijové číslo informovalo občany o možnosti ukládání spalitelného a nespalitelného odpadu spolu 
s odpadem nebezpečným a o organizovaném sběru železa.

Starosta popisoval ve svém dalším příspěvku přístavbu bývalé vodárny na účelovou budovu pro technic-
ké služby. Jedná se o několikaletou postupnou investici, která probíhá v souladu s finančními možnostmi 
obecního rozpočtu.

Připravuje se rekonstrukce hlavní silnice č. 333, která prochází obcí z Přelouče do Lázní Bohdaneč. V rám-
ci této stavby budou osazeny obrubníky po celé trase v obci, provedeno odvodnění silnice, položen nový 
povrch („koberec“) silnice a znovu vysázen živý plot. Starosta upozornil občany, že se nejedná o investici 
obce, ale že rekonstrukce silnice bude financována z rozpočtu kraje se spoluúčastí Evropské unie.

Obec přišla s nabídkou zprostředkování bezdrátového připojení na internet při možnosti využití některé 
z vhodných obecních nemovitostí pro umístění antény.
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Nakonec byli občané informováni o pokračující dostavbě kanalizace a o dalším postupu při přípravě 
pozemků pro rodinnou výstavbu v severozápadní části obce. Zde se předpokládá, že velikost jednotlivých 
stavebních parcel bude o ploše 850 až 1 000 m2.

Počet obyvatel v obci Břehy v roce 2004
K 31. 12. 2004 bylo v obci celkem k trvalému pobytu evidováno 928 obyvatel, z toho 465 žen a 463 mužů.
Narodilo se 7 nových občánků – 2 děvčata a 5 chlapců.
Zemřelo 10 občanů, z toho 4 ženy a 6 mužů.
Do obce se přistěhovalo 8 a odstěhovalo 7 občanů.

Výsledky hospodaření obce podle podkladů účetní OÚ pí Ivy Zieglerové
PŘÍJMY    VÝDAJE 
daňové příjmy 6 239 000 Kč běžné výdaje 6 693 000 Kč
nedaňové příjmy 857 000 Kč kapitálové výdaje 2 703 000 Kč
přijaté dotace 3 054 000 Kč splátky dlouhodobých půjček 907 000 Kč
  10 150 000 Kč  neinvestiční transfery obcím 230 000 Kč
        10 533 000 Kč
zůstatek na účtu 383 000 Kč

Výpis ze zápisů zasedání zastupitelstva obce Břehy za rok 2004
Obecní zastupitelstvo zasedalo v roce 2004 celkem 21krát. Podle zápisů ze zasedání jednalo zastupitel-

stvo v průběhu roku hlavně o této problematice :
První pracovní zasedání obecního zastupitelstva (dále OZ) se sešlo v polovině ledna. Starosta obce pan 

Ladislav Beneš informoval o drobném zahoření v prostoru komínu objektu č. p. 107 (patří obci), které vzniklo 
z důvodu zazděného trámu v komínovém tělese. Požár zlikvidovali členové sboru dobrovolných hasičů obce 
za pomoci členů Stadion týmu Břehy, neboť tato událost se stala v prostoru jejich klubovny. Nájemné 
v obecním domě č. p. 107 se pro rok 2004 nezvyšovalo. Naopak bylo projednáno zvýšení poplatku za likvi-
daci tuhého komunálního odpadu na částku 390 Kč na osobu a rok, neboť v roce 2003 obec doplácela na 
odvoz TKO celkem 330 300 Kč. Dále starosta ve spolupráci s vedoucím technických služeb předložil návrh 
na možnost zapůjčování techniky v majetku obce občanům za dohodnuté půjčovné. Jednalo se o multikáru, 
sekačku, vibrační desku, křovinořez, motorovou pilu a stavební míchačku. Místostarosta obce předložil OZ 
kalkulaci změny rozpočtu pro rok 2003, která byla následně schválena, a návrh rozpočtu na rok 2004, 
který byl tak připraven k projednání a schválení na veřejném zasedání v únoru. Projednáno zakoupení vyso-
kotlakového čistícího zařízení WAP.

První veřejné zasedání OZ proběhlo v únoru v restauraci autokempu Břehy (dále AK). Na jednání bylo 
přítomno asi 30 občanů obce. Po seznámení s návrhem obecního rozpočtu na rok 2004 ho zastupitelstvo 
schválilo v navrženém znění. Dosavadní dlouholetý správce sokolovny byl převeden ze stavu AK do stavu 
zaměstnanců OÚ. Dále jednáno o pronájmu respektive o možnosti odkoupení části pozemků AK od dvou 
majitelů s tím, že nabídková cena byla dohodnuta v rozmezí 32 až 40 Kč/m2. Zasedání tradičně skončilo 
diskuzí s občany.

V únoru OZ projednalo přípravu dalšího veřejného zasedání, kde by měl být definitivně schválen rozpočet 
obce pro rok 2004 a projednány výsledky hospodaření AK za uplynulý rok. Schváleno pořízení zabezpečova-
cího zařízení do budovy technických služeb včetně telefonní linky. Jednáno o přípravě a finančním příspěvku 
na dětské karnevaly, které pořádá jednak mateřská škola a také Sokol Břehy. Projednáno doplnění obecně 
závazné vyhlášky o místních poplatcích na základě připomínek právního oddělení Krajského úřadu v Pardu-
bicích. Jednáno o následcích dopravní nehody v katastru obce, kdy byl poškozen sloup veřejného osvětlení 
a o nutnosti opravy krbu v AK. Dohodnut program připravovaného veřejného zasedání.

Veřejného zasedání v prostoru AK se zúčastnilo všech 9 členů OZ. Místostarosta přednesl podrobnou 
zprávu o hospodaření obce a o závěrečném účtu v minulém roce 2003. K této zprávě nebyly žádné připo-
mínky. Dále byli přítomní občané informováni o konečném návrhu rozpočtu na rok 2004. Členové OZ návrh 
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přijali bez připomínek a změn. Rozpočet pro rok 2004 byl tak schválen všemi hlasy. V diskuzi s občany při-
pomněl Ing. Němec možnost vyřazení septiků na domovní kanalizaci u občanů z provozu, když obec již byla 
napojena na čističku do Přelouče. V zápisu je uvedena délka zasedání celkem 72 minut.

Jako každý rok starosta informoval zastupitele o uzavření smlouvy s MěÚ Přelouč na úhradu nein-
vestičních nákladů v základní škole, kam chodí také žáci ze Břehů. Za celkem 32 žáků platí obec celkem 
149 824 Kč za rok, to je 4 682 Kč za jednoho žáka. Naopak od OÚ z Přelovic obdržíme za žáky příspěvek 
10 600 Kč. Úspěšně jednáno se zástupci ČRS Přelouč o úhradě kamene potřebného na zpevnění a opravy 
pěšiny podél rybníka Buňkov, která je využívána hlavně žáky místní základní školy. V souladu s programem 
Obnova vesnice byly zakoupeny dřeviny do prostoru sídla technických služeb a dále do ulice Štěpánkovy za 
uschlé a poškozené a pokácené dřeviny. Opět se začalo jednat o problematice výstavby dětského hřiště.

Na začátku dubna se k zasedání OZ dostavili také ředitel a účetní AK, aby byla dohodnuta úprava prodej-
ní doby v návaznosti na blížící se začátek turistické sezóny v obci. Výsledkem jednání byl kompromis mezi 
představou členů OZ a ekonomickými možnostmi navazujícími na vysoké náklady za provoz samoobsluhy. 
Např. sobotní prodej byl dohodnut od 7.30 hod. Do místní mateřské školy bylo rozhodnuto o přijetí kon-
krétních 7 dětí z celkového počtu 14 přihlášek. Kladně projednána žádost Stadion tým Břehy týkající se 
tradičního pořádání závodu mopedů připravovaných na měsíc srpen. Odsouhlasen počet 7 členů okrskové 
volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 11. až 12. 
června 2004. Zapisovatelkou okrskové volební komise ve Břehách byla zvolena Věra Novotná. Místosta-
rosta seznámil členy s výsledky finanční kontroly na hospodaření obce Břehy za rok 2003, které byly podle 
zákona také zveřejněny na úřední desce. Dále jednáno o rozvržení stavebních parcel v severozápadní části 
obce, kde by mělo po provedení inženýrských sítí vzniknout celkem 40 parcel. Posledním bodem tohoto 
dlouhého zasedání OZ bylo jednání o zakoupení vybavení zařízení pro dětské hřiště respektive oddychový 
koutek do prostoru vedle samoobsluhy. Starosta při této příležitosti oznámil, že odmítá jakoukoliv odpo-
vědnost za provoz koutku a případná zranění uživatelů tohoto zařízení, neboť dětský koutek byl ostatními 
členy OZ prosazen a umístěn proti jeho vůli a těžko bude splňovat potřebné normy pro výstavbu takového-
to zařízení pro volný čas dětí.

Na dalším zasedání podal starosta informace o jednání na VČE, která souhlasí s výstavbou nové tra-
fostanice s přívodem elektrického proudu k nové výstavbě v obci. Bylo odsouhlaseno zpracovat projekt 
s předpokladem, že VČE uhradí za výstavbu 700 tis. Kč a obec dalších 950 tis. Kč. Pro novou výstav-
bu bylo také jednáno o problematice napojení kanalizace s tím, že stávající kanalizace v ulici V Zákoutí 
bude muset být upravena, bude změna průměru a spádu potrubí. V návaznosti na předchozí zasedání OZ 
o problematice dětského oddychového koutku bylo nyní dohodnuto, že prostor po jeho vybavení zařízením 
nebude uzamykán a osoby jej využívající zde budou na vlastní nebezpečí. S tím souvisela problematika 
přemístění kontejnerů na papír, plasty a sklo v prostoru u samoobsluhy. U restaurace AK bylo schváleno 
provést zastřešení části přiléhajícího prostoru, kde jsou místa pro hosty k venkovnímu sezení. Projednána 
také organizace při tradičním pálení čarodějnic dne 30. dubna, které bude spojeno s lampiónovým průvo-
dem dětí od mateřské školy a uskuteční se diskotéka v restauraci AK.

V květnu schválena dotace pro oddíl malé kopané Břehy na úhradu startovného ve výši 4 000 Kč. Účet-
ní kontrola organizace SOKOL byla bez závad. Bylo doporučeno provést revizi účetnictví v základní škole. 
Místostarosta informoval o jednání valné hromady společnosti VaK a o jednání s vedoucím VaK Přelouč 
o úhradách stočného. OZ vybralo nabídku Marcela Nováka na provedení nátěrů oken v základní škole, která 
byla o 1 000 Kč nižší než druhá cenová nabídka.

Při dalším zasedání jednáno s vlastníkem jižní části pláže AK Ing. Stačinou, který část pozemku o výmě-
ře 1 000 m2 nabídl obci výměnou za stavební pozemek v jiné lokalitě obce. Návrh byl předmětem dalšího 
jednání.

Na jednání v červenci byla přednesena žádost přeloučské organizace Junák na poskytnutí klubovny ve 
Břehách. OZ souhlasí za předpokladu, že zajistí provedení průzkumu u našich dětí o zájem o práci v této 
organizaci a v kladném případě by se hledala možnost zřízení klubovny. Byl odsouhlasen návrh členek OZ 
o vyplácení „porodného“ pro rodičky ze Břehů ve výši 1 000 Kč, a to s platností od začátku roku 2004.

V srpnu bylo svoláno mimořádné zasedání za účelem rychlého rozhodnutí o zakoupení nové travní sekačky 
pro obec. Na té původní došlo k závadě, kterou již nebylo ekonomické opravovat.

Další řádné zasedání proběhlo v září. Projednalo sponzorský dar 12 000 Kč pro tým hokejbalistů (II. 
liga). Pro připravované volby do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 12. a 13. listopadu 2004 byl 
vysloven souhlas s počtem 7 členů v okrskové volební komisi. Zapisovatelkou ustanovena paní Věra Novot-
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ná. Předběžně schválena žádost pana Karla Ondráčka na odprodej části obecního pozemku – lesa – za 
účelem budoucí výstavby rodinného domu, je podmíněno vyjádřením dalších kompetentních institucí mimo 
obec a dále tím, že nový majitel pozemku si zajistí a zafinancuje veškeré inženýrské sítě. Jednáno také 
o požadavku na prodloužení otevírací doby v samoobsluze ve všední dny od 7.30 do 16 hodin, kdy účetní 
AK doloží ekonomický dopad na zvýšení nákladů na provoz. K problematice dětského oddychového koutku 
byla dohodnuta změna nápisu na tabulce, která bude výslovně upozorňovat na to, že za bezpečnost dětí 
odpovídají rodiče! Opět jednáno o výběru strategického partnera spol. VaK Pardubice. Bylo vydáno roz-
hodnutí, kdy obec Břehy, jako jediný společník společnosti Autokemp Buňkov s. r. o., při výkonu působnosti 
valné hromady nařizuje s platností od 1. 10. 2004, aby veškerá důležitá rozhodnutí (např. návrhy odměn, 
nájemní a pracovní smlouvy, apod.) byly stvrzovány podpisy ředitele a zároveň jednatele společnosti. Došlo 
ke schválení žádosti ředitele základní školy o povolení vedlejšího pracovního poměru. Projednána příprava 
kolaudace přístavby k základní škole, kdy na tuto stavbu bylo kdysi vydáno pouze povolení k užívání. Jedná-
no o odprodeji a nákupu pozemků od bratří Pospíšilových a paní Černíkové.

Říjnové zasedání OZ projednalo žádost o vstup strategického partnera do společnosti VaK Pardubice 
a jednohlasně se vyjádřilo proti vstupu společnosti Veolia Water. Pan Pavel Jirava st. obdržel po proškole-
ní na téma Hluk v obcích kvalifikační osvědčení. K připravované výstavbě rodinných domů v severozápadní 
části obce zastupitelstvo rozhodlo, že při prodeji stavebních parcel se bude cenově rozlišovat pro občany 
místní a občany přespolní. Pro občany, kteří již dříve odprodali své pozemky obci (pro možnost zajištění 
a provedení inženýrských sítí) bude prodej budoucích stavebních parcel zahájen co nejdříve, a to za jednot-
nou cenu 100 Kč/m2. Jednáno o poměrně kritické situaci na účtu, které bylo v České republice způsobeno 
propadem ve výběru daní. Jednohlasně zastupitelstvo schválilo pronajmout prodejnu potravin soukromé 
osobě, kterou bude od 1. 1. 2005 paní Marie Novotná, současná vedoucí prodejny s tím, že pronájem pro-
dejny bude za symbolickou 1 Kč za rok. Při dalším zasedání bylo rozhodnuto, že soukromý nájemce uhradí 
jednorázově částku za vybavení prodejny v zůstatkové hodnotě 200 000 Kč na účet AK a zboží bude 
spláceno po dobu max. 2 let. Na základě podnětu členek OZ byla stanovena z členů zastupitelstva komise, 
která v AK bude provádět kontrolu evidence v půjčování karavanů. Jednáno o pokračování prací na dokon-
čení I. etapy výstavby kanalizace na Výrově. Zahájení prací na II. etapě bylo podmíněno finanční situací 
obce, která zatím nedovoluje vypsat výběrové řízení na tuto etapu. Byl prodloužen termín na možnost 
skládkování spalitelného odpadu na hřišti s tím, že likvidace skládky formou veřejného zapálení hranice se 
stanovila na 4. 12. 2004.

V polovině listopadu byla součástí zasedání OZ svolána také valná hromada společnosti AK Břehy s. r. o. 
valná hromada jednala o nerentabilnosti prodejny potravin a o potřebě finančních prostředků na investice 
v AK. Byla tak zvolena varianta o pronájmu prodejny od 1. 1. 2005. Pracovní zasedání zastupitelstva také 
řešilo připomínky ředitele AK při veřejném zasedání v restauraci AK v listopadu tohoto roku. Bylo schvá-
leno startovné pro hokejbalisty I. ligy ve výši 3 500 Kč. Pro mikulášskou nadílku bylo zajištěno 70 balíčků 
v ceně po 50 Kč, které byly v rámci pálení ohně dne 4. 12. 2004 rozdány dětem na terase sokolovny. Pak se 
pro děti připravila diskotéka.

V prosinci se sešli zastupitelé celkem dvakrát. OZ bylo informováno o stavu na účtech a s tím související 
kritické situaci. Důležitým bodem jednání bylo proto požádat Komerční banku o poskytnutí překlenovacího 
úvěru ve výši 1 milionu Kč. Z toho se bude odvíjet další jednání o výši odměn pro pracovníky obecního úřadu 
včetně členů zastupitelstva. Důležitým bodem bylo projednání nové nájemní smlouvy na pronájem prodejny 
potravin od 1. 1. 2005. Na 15. 12. 2004 odpoledne bylo připraveno předvánoční setkání důchodců v restau-
raci AK spojené s malým občerstvením a kulturním programem dětí z mateřské školy. Bylo pozváno všech 
190 důchodců v obci.

Při posledním zasedání zastupitelstva bylo jednáno hlavně o této nájemní smlouvě, kdy byly upřesněny 
mimo jiné její podmínky a otevírací doba.
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Volby do Evropského parlamentu
Dne 11. a 12. června proběhly ve Břehách volby do Evropského parlamentu. Jednalo se historicky o první 

volby, kdy občané mohli ovlivnit volbu zástupců našeho státu do Evropského parlamentu.
Volby se konaly tradičně v budově sokolovny na hřišti vedle autokempu Buňkov.

Výsledky voleb
V jednom volebním okrsku bylo zapsáno 772 voličů. K volbám přišlo pouze 253 voličů, z toho platných hla-

sů bylo celkem 250. Volební účast tak byla nízká ve výši 32,8 %. Oproti volbám do obecního zastupitelstva 
v roce 2002 tak přišla polovina voličů, neboť tenkrát volilo 66 % voličů.

Do voleb kandidovalo celkem 32 stran, z toho nejvíce hlasů získaly tyto strany:
Sdružení nezávislých kandidátů a Evropští demokrati ..........................35 hlasů
Česká strana sociálně demokratická ........................................................... 24 hlasů
Občanská demokratická strana .....................................................................72 hlasů
Strana zelených .....................................................................................................5 hlasů
Křesťansko demokratická unie – Čs. strana lidová ...................................12 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy ...........................................................65 hlasů
Nezávislá iniciativa (NEI) ....................................................................................3 hlasy
Republikáni Miroslava Sládka ............................................................................ 2 hlasy
NEZÁVISLÍ ............................................................................................................. 24 hlasů

Absolutně nejvyšší počet 72 hlasů v obci získala Občanská demokratická strana. Naopak po jednom hlasu 
získalo celkem 8 stran, ostatní strany z jejich celkového počtu 32 nezískaly žádný hlas.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Dne 12. a 13. listopadu se konaly ve Břehách další volby. Tentokrát proběhlo druhé kolo voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky. Volební místnost byla opět zřízena v budově sokolovny na hřišti vedle autokem-
pu Buňkov.

Výsledky voleb
V jednom volebním okrsku bylo zapsáno 773 voličů. Z toho přišlo k volbám pouze 98 voličů s tím, že plat-

ných hlasů bylo rovněž 98. Jednalo se dosud o nejnižší volební účast voličů od „sametové revoluce“ v roce 
1989. Přišlo tak pouze necelých 13 % potencionálních voličů, což svědčilo o absolutním nezájmu nebo možná 
nesouhlasu místních občanů s existencí takové instituce jako je Senát.

Některé významné události roku 2004 související se životem v naší obci

Přeloučský nadjezd se stal skutečností
Po mnoha desetiletích čekání se město Přelouč a okolní obce včetně Břehů dočkaly silničního nadjezdu, 

který nahradil nebezpečný železniční úrovňový přejezd se závorami na vytížené železniční trati, na kterém 
zahynulo v minulosti více než deset lidí.

Nadjezd byl slavnostně otevřen a dán do provozu pro veřejnost 16. srpna 2004. Po 159 letech, kdy je 
v provozu železniční trať v Přelouči a po cca 60 letech, kdy s nadjezdem počítaly všechny územní plány měs-
ta Přelouč, se stal nadjezd skutečností. Pomohla tomu výstavba prvního tranzitního železničního koridoru. 
Slavnostní projev pronesla starostka Přelouče Irena Burešová. Generální ředitel Správy železniční dopravní 
cesty Jan Komárek uvedl ve svém projevu, že „výrazně se zlepší průjezdnost městem a bezpečnost silničního 
i železničního provozu. Po zprovoznění nadjezdu bude zrušen stávající úrovňový přejezd u železniční stanice 
Přelouč a v jeho místě zřídíme bezbariérový podchod“.

Stavba přeloučského nadjezdu trvala patnáct měsíců a přišla na 140 milionů korun. Necelou polovinu 
přitom zaplatila Evropská unie z evropského předvstupního fondu ISPA.

Ing. Michal Ševít
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Silniční nadjezd, který přešel do majetku pardubického kraje, tvoří spojitý nosník o šesti polích mezi náspy 
a délka mostu se blíží ke 180 metrům. Po jeho stranách jsou součástí chodníky a stezka pro cyklisty. Při 
otevření nadjezdu byl také přítomen hejtman Pardubického kraje Roman Línek. Na jaře následujícího roku byl 
otevřen pro veřejnost bezbariérový podchod v místě původního železničního přejezdu.

Řidiči tolikrát proklínaný železniční přejezd byl hlavně v osmdesátých a devadesátých letech velmi pře-
tížen, a tak se stávalo, že se zde čekalo „u závor“ nebo „u šraněk“ běžně i 20 minut. Povrch přejezdu byl také 
neustále poškozený a trvalo dlouhá léta a byly mnohé pokusy, než se kvalita jeho povrchu trochu zlepšila 
a auta mohla plynuleji přejíždět. Proto otevření nadjezdu bylo důležité i pro občany naší obce, kterými tak 
byla jeho výstavba pozorně a netrpělivě sledována.

Nový plavební stupeň na Labi v Přelouči
Na Labi u Přelouče se připravuje výstavba plavebního kanálu, který povede v délce 3 150 m podél pravého 

břehu Labe. Z řeky odbočí 1 165 m nad dnešním přeloučským jezem (u vodní elektrárny), přičemž využívá jeho 
vzdutí, obejde jej zprava (na té straně, kde leží obec Břehy) a pokračuje ve směru po proudu k Slavíkovým 
ostrovům, kde bude nová plavební komora s velínem. V komoře, dlouhé 115 m a široké 12,5 m, budou lodě pře-
konávat spád 8,4 m, což je rozdíl hladin mezi jezem Přelouč a jezem Týnec nad Labem.

Vzniknou tak dva nové mosty – jeden přes plavební kanál a jeden přes Labe, který naváže na mimoúrovňový 
přejezd železničního koridoru. Příjezdová komunikace bude z potahové stezky na pravém břehu řeky Labe až 
k přemostění koryta pod plavební komorou (dolní rejda). Bude upravena v koruně nad stoletou vodu v Labi. 
U stávající lávky přes Labe na Slavíkovy ostrovy budou postaveny čtyři bytové jednotky pro zaměstnance 
Povodí Labe.

Proto bude muset být přeložen odvodňovací příkop „A“ (Neratovský potok). Povede od Střídně podél pra-
vého břehu plavebního kanálu až po novou plavební komoru do dolní rejdy.

Má zachycovat případné průsakové vody z plavebního kanálu, v kterém bude vzdutá voda od přeloučského 
jezu. Plavební kanál zruší dva inundační povodňové mosty od Přelouče do Břehů a způsobí přeložku silnice do 
Lohenic. Odbočí u Bezedného jezírka silnice Břehy – Přelouč a naváže na stávající silnici do Lohenic v blízkosti 
„Komory“.

Stavba se dotkne záborem starého ramene Labe u Slavíkových ostrovů v délce cca 115 m a u Komory 
cca 90 m. V plné funkci zůstane dnešní přeloučský jez včetně elektrárny, který je technickou památkou. 
Vedle stávající plavební komory bude vybudován rybí přechod. Bude zachován proudný úsek Labe, tzv. Labské 
hrčáky pod lávkou přes Labe. Před novou plavební komorou bude bezpečnostní přeliv, který zmírní velké vody 
v Přelouči a ve Břehách.

Vedle nové plavební komory má být vybudován otevřený kanál k malé vodní elektrárně. Vodní elektrárna 
(VE) Nová Přelouč bude situována na levém břehu navrhovaného plavebního kanálu v prostoru dolního zhlaví 
plavební komory. VE má být součástí vodohospodářského komplexu plavebního stupně Přelouč. Maximální 
spád na VE 8,26 m, navrhovaný spád 7 m, minimální 5,2 m.

Předpokládá se dosažení produkce v průměrném roce 17 240 232 kWh. Je navržen Typ – 2 nové Kaplanovy 
turbíny přímoproudé. Elektrárna bez obslužnosti; dálkový monitoring. Investor VČE a. s. Hradec Králové.

Průběh stavebního řízení na realizaci stavby nebyl ale od počátku bez potíží. První územní rozhodnutí 
o umístění stavby Nový plavební stupeň bylo napadeno ochránci přírody a spor řešilo Ministerstvo životního 
prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody. Ředitelství vodních cest ČR Praha objednalo biologický 
průzkum zaměřený především na zjištění výskytu žábronožky, modrásků a dalších chráněných živočichů na 
lokalitě Slavíkovy ostrovy, v souvislosti s přípravou výstavby nového plavebního kanálu Přelouč. Souhrnná 
odborná zpráva byla předána v prosinci 2004 za období duben 2003 – listopad 2004. Zprávu sestavil 
a předkládá Doc. Ing. Jiří Cibulka, DrSc, koordinátor průzkumu Česká zemědělská univerzita v Praze.

Investor souhlasil se závěry zprávy a bude je respektovat. MŽP Praha vydalo rozhodnutí 28. 11. 2003, 
kterým se povoluje realizace stavby při splnění stanovených podmínek 1 až 7. Další podmínky byly uloženy 
rozhodnutím krajského úřadu odboru životního prostředí a zemědělství z 22. 12. 2003. Další podmínky 
stanovil MěÚ Přelouč, odbor životního prostředí 3. 2. 2003 – celkem 25 bodů. Jednou z podmínek, která 
podmiňuje výstavbu, byla, že po celou dobu výstavby bude stanovena osoba pověřená dozorem na ochranu 
fauny a flóry.

Ing. Michal Ševít
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MěÚ Přelouč na základě výše uvedených podmínek vydal nové územní rozhodnutí k umístění stavby Nový 
plavební stupeň Přelouč dne 27. 12. 2004. Proti tomuto rozhodnutí byla podána dvě odvolání a to od „Svobo-
da zvířat Hradec Králové“ a „Ekologického právního servisu Tábor“. Městskému úřadu Přelouč byla vytýkána 
podjatost, protože má ekonomický zájem na splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu o. 
s. Přístav Pardubice a. s. Nebyla splněna podmínka rozhodnutí krajského úřadu, aby celá trasa plavebního 
kanálu byla posunuta co nejblíže ke stávajícímu korytu řeky Labe. Nebyl splněn požadavek ministerstva pro 
životní prostředí z 28. 11. 2003, aby umístění ploch pro živočichy a rostliny bylo předem odsouhlaseno Agen-
turou ochrany přírody a krajiny v Pardubicích. Výrok rozhodnutí neobsahuje podmínky uvedené ve stanovisku 
EIA.

Souběžně s přípravou této stavby se projektuje rekonstrukce staré plavební komory na vodním díle Pře-
louč. Protože ji nebude možno využívat pro plavbu lodí, osadí se ve dně pod horními vraty sklopná klapka. 
Tím se umožní převádění velkých vod plavební komorou a zvětší průtočnost zdymadlem Přelouč. Sníží se tak 
hladina povodňových rozlitých vod.

Rekonstrukce bude realizována před zahájením stavby plavebního kanálu Přelouč.
Všechny podklady k výstavbě Nového plavebního stupně na Labi u Přelouče poskytl do tohoto zápisu náš 

občan dt. Karel Urbánek z č. 82, který se touto problematikou zabývá z titulu své celoživotní profese.

Základní škola na Výrově
Ředitelem Základní školy ve Břehách je stále Mgr. Vladimír Hameršmíd.
Škola, která stojí na východním okraji obce v její části nazývané Výrov, 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 2003-2004, kterou 

vypracoval ředitel školy v září 2004 a kopii předal jako každý rok 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.

1. a 5. ročník 8 + 6 žáků
2. a 3. ročník 6 + 8 žáků
4. ročník 15 žáků
Celkem 43 žáků

Vedle ředitele školy Mgr. Vladimíra Hameršmída zde učila Mgr. Vladimíra Hanušová a Bc. Romana Pražáko-
vá, všichni na plný úvazek. Aprobovanost výuky byla 93 %. Ve školní družině byla vychovatelkou Zuzana Pokor-
ná, která měla v jednom oddělení 25 žáků, do školní jídelny chodilo celkem 42 žáků. Vedle pedagogických 
pracovníků měla škola dva provozní pracovníky, školnici paní Černíkovou a kuchařku paní Vosáhlovou.

Ve vzdělávání žáků v systému KALIBRO pro 5. ročníky dosahovali žáci výsledků, které byly srovnatelné 
s celostátním průměrem a nad průměrem vesnických škol. Práce pedagogů je zde na velmi dobré úrovni, stej-
ně tak koncepce výchovy a vzdělávání školy a spolupráce s rodiči a obecním úřadem. Ročník neopakoval žádný 
žák, kázeňské problémy a neomluvené hodiny nebyly. O kvalitě školy svědčí také to, že na nižší gymnázium se 
dostalo všech 100 % přihlášených žáků. Také po přestupu žáků na 2. stupeň základní školy do Přelouče nebo 
do Lázní Bohdaneč patří tradičně děti mezi nejlepší!

Učitelé jsou čestnými dárci krve a měli k tomuto období celkem odběrů: ředitel Hameršmíd 135, učitelky 
Hanušová 34 a Pokorná 15.

Ve škole pracovaly kroužky: hra na flétnu, dovedné ruce, sportovní a anglický jazyk. Škola má také svoji 
knihovnu. Bylo navštíveno celkem 7 kulturních akcí, 4 sportovní akce, 5 exkurzí, 3 výtvarné soutěže, besídka 
pro veřejnost a 4 společné akce s Mateřskou školou ve Břehách. Pokračovala spolupráce se Stadion týmem 
Břehy, Autoškolou Peml z Přelouče a s obecní knihovnou. Žáci sbírali léčivé byliny. V červnu byla škola týden 
na ozdravném pobytu. Ve škole byl dodržován pitný režim a při velkých přestávkách tráví čas dle počasí žáci 
na školním hřišti. Většina žáků měla ke svačinám balené „školní“ mléko.

Příjmy byly ve výši 2 228 878 Kč, výdaje ve výši 2 294 898 Kč.

Ing. Michal Ševít
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Mateřská škola
Na začátku školního roku 2003-2004 odešla do přeloučské mateřské školy Za Fontánou dlouholetá ředi-

telka Ladislava Bukovská. Nahradila ji nová ředitelka Miluška Kosprtová z Přelouče, která před tím učila ve 
školce v Turkovicích. Místo učitelky Lenky Vondrákové nastoupila již ve druhém pololetí předchozího školního 
roku nová učitelka Věra Vánišová, školnicí a hospodářkou zůstala Blanka Bucharová ze Břehů a kuchařku 
Lenku Divokou nahradila Anna Jiřišťová ze Břehů. Školku navštěvovalo celkem 25 dětí, z toho 9 dětí před-
školáků. Děti a částečně obměněný personál školky si na sebe brzo zvykli.

V říjnu děti navštívily divadelní představení Hrnečku vař a vypravily se také na koncert Pavla Nováka, který 
pro děti připravil krásný pořad Budeme si zpívat. Cestou zpět z Přelouče bylo tehdy krásné počasí, a tak se 
školka vypravila domů oklikou přes Slavíkovy ostrovy.

Na podzim nemohly děti chybět ani při výlovu rybníka Buňkov, a tak to pro ně byl také velký zážitek, když 
viděly rybáře při práci. V této podzimní době navštívily cirkusové představení, což byl pro většinu z nich krás-
ný zážitek.

Před začínající zimou se konala pravidelná brigáda rodičů, kteří za pomoci dětí vyhrabali listí ze zahrady 
a provedli další potřebné práce při venkovním úklidu v okolí školky.

Prosinec byl ve znamení příprav na příchod Mikuláše a potom už se děti těšily na Vánoce. Ve školce se pek-
ly perníčky a vyráběly se dárky pro rodiče pod stromeček. Před odchodem na zimní prázdniny byla za účasti 
rodičů ve školce besídka. Ježíšek školce nadělil v tomto roce také novou kuchyňskou linku jako sponzorský 
dar od manželů Sokyrových.

V lednu děti zhlédly přímo v mateřské škole, také za účasti školáků z Výrova, další divadelní představení 
– pohádku Šípková Růženka. V základní škole proběhl také zápis budoucích školáků do první třídy. Únor přine-
sl do školky některým dětem neštovice, ale také návštěvu kouzelníka a dětský karneval, tentokrát pořádaný 
přímo ve školce.

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.

Zápis do dalšího školního roku opět převyšoval kapacitní možnosti školky o sedm 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 děti vynesly ze školky čarodějnici na oheň a zároveň si zatancovaly na čarodějnické 
diskotéce.

V květnu děti uspořádaly besídku pro maminky ke dni matek a předaly jim vyrobená přáníčka. Navštívily 
také divadlo Maxipes Fík v Pardubicích.

Červen znamenal oslavu dne dětí, kdy šel průvod v maskách, doprovázený hudebními nástroji, za velkého 
rámusu obcí. Potom na školní zahradě probíhaly soutěže a diskotéka. Děti také navštívil policista od Měst-
ské policie Přelouč a poučil je o chování při kontaktu s cizími zvířaty.

Tento zápis byl sestaven při použití zapůjčené kroniky mateřské školy pro rok 2003-2004.

Zemědělství
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice má část majetku (polí, budov) v kata-

stru obce Břehy a prokurista družstva pan Milan Cimfl, který poskytuje pravidelně podklady pro tuto kroniku, 
je naším dlouholetým občanem.

Jak uvedl v podkladech, rok 2004 byl v mnoha pohledech rokem mimořádným. Česká republika se stala 
plnohodnotným členem rozšířené Evropské unie se všemi dopady s členstvím spojenými. Zásadně se změnil 
systém podpor pro zemědělskou výrobu a současně s tím se podstatně zvýšily nároky na ochranu životního 
prostředí, ochranu ovzduší, povrchových a podzemních vod a vytváření optimálních podmínek pro zvířata 
tzv. welfare zvířat. Byla vydána celá řada zákonů a norem, které si vyžadují vyšší nároky na systémy řízení, 
rozhodování, evidenci a zejména kontrolní činnost.

Nesplnění těchto ustanovení má přímý vliv nejen na výši podpor od Evropské unie a státu, ale může ve 
svých důsledcích způsobit i likvidační tendence pro rozvoj podnikání.

Ing. Michal Ševít
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Na druhé straně v tomto roce dosáhlo družstvo nejvyššího výnosu obilovin a olejnin na jeden hektar orné 
půdy v celé historii družstva. K tomu přispěly přijatelné klimatické podmínky s poměrně rovnoměrně roz-
loženými srážkami a teplotami na úrovni dlouhodobého průměru, optimální hnojení půdy s využitím půdního 
rozboru a také systematická včasná a řízená ochrana rostlin.

Kladem podnikání byla skutečnost, že se družstvu podařilo vytvořit kladný hospodářský výsledek, kterým 
bylo možno vyrovnat ekonomické ztráty z minulých let. Družstvo i nadále obchodovalo prostřednictvím odby-
tových družstev. Nevyskytly se žádné mimořádné události.

Rostlinná výroba
Sklizňová plocha obilovin se meziročně zvýšila o 68 hektarů, neboť byla ukončena výroba brambor a cibule. 

Bylo dosaženo výnosu 5,47 t obilovin/ha, tzn. téměř o 50 % více oproti předchozímu roku. Kvalita obilovin 
byla dobrá, ale nebylo dosaženo ukazatelů potravinářské pšenice. Celkem se sklidilo 3 822 t pšenice, tzn. 
o 62,3 % více než v roce 2003. Vynikajícího výnosu se dosáhlo u řepky olejné, a tak úroveň 4,24 t/ha se 
bude těžko opakovat. Družstvo jí sklidilo celkem 529 t, tzn. o 56 % více než v předchozím roce. Zato výnos 
slunečnice 1,92 t/ha byl průměrný. Výnos cukrovky z plochy 83 ha 49 t/ha byl uspokojivý. Digesce cukru 16 % 
a cukernatost 18,19 %. Výnos zelené hmoty pícnin na orné půdě a celková výroba byla oproti předchozímu 
roku vyšší o 35 %. Výnosy kukuřice na siláž byly vyšší, a to 33,5 t/ha. Trochu horší byly výnosy zelené hmoty 
z luk, 17,7 t/ha.

Vysoké výnosy obilovin a řepky olejné a tím i celková nadvýroba výrazně ovlivnila tržní prostředí a farmář-
ské ceny. Například cena pšenice klesla z 3 514 Kč na 3 087 Kč, u řepky klesla cena z 8 000 Kč na 6 500 Kč. 
Naopak cena cukrovky stoupla z 782 Kč na téměř dvojnásobek 1 480 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny za jednu 
tunu.

Živočišná výroba
Nedosáhla uspokojivé úrovně ani výrobních výsledků, které by směřovaly k pozitivním ekonomickým výsled-

kům. Kromě dílčích zlepšení se v hlavních ukazatelích nepodařilo naplnit stanovené úkoly, hlavně v odchovu 
prasat a užitkovosti dojnic a prasat. Nedařilo se ani v oblasti reprodukce.

Celková produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 6,5 % a dosáhla 147 t za rok. Celková výroba mléka 
byla negativně ovlivněna horší kvalitou krmiv z roku 2003, a tak bylo dosaženo nižší dojivosti 5 182 l na krávu 
a rok. Pozitivem bylo zvýšení odchovu telat o 10,3 % na 106,3 ks odchovaných telat na 100 krav. U jalovic 
chovných byl přírůstek 650 g/den, u výkrmu skotu 910 g/den a u telat 900 g/den. Chov prasat zůstal na 
úrovni předchozího roku.

Kvalita dodávaného mléka je velmi dobrá, cena za 1 litr se zvýšila o 0,36 Kč na 8,19 Kč. Cena jednoho 
kilogramu za vykrmené býky 37,49 Kč, jateční prasata 33,47 Kč. Obě ceny byly vyšší než v předchozím roce, 
ale zůstaly pořád nižší než výrobní náklady.

Ekonomika
Bylo obděláváno 1 691 hektarů. Běžný provoz družstva zajišťovalo 64 přepočtených pracovníků. Průměrná 

odměna na jednoho pracovníka dosáhla 12 771 Kč a jeden pracovník dosáhl tržeb 687 000 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů
Pracovní rok 2004 byl, jako obvykle, zahájen v lednu konáním výroční valné hromady sboru. V únoru bylo 

provedeno školení řidičů a zahájeny práce na úpravách v hasičské zbrojnici. Jednalo se o zhotovení sušáku 
na hadice a montáž elektroinstalace. Na konstrukci sušáku se podíleli pan Eduard Ziegler, Ladislav Beneš, 
Ing. Petr Morávek a Josef Žák ml. Montáž elektroinstalace včetně darování elektromotoru s navijákem pro-
vedl pan Josef Huňáček.

Díky trvalé pozornosti a podpoře SDH ze strany obecního úřadu došlo ke zlepšení materiální vybavenosti. 
Byla zakoupena motorová pila Husquarna a dva hliníkové žebříky.

V tomto roce se hasiči zúčastnili jak okrskové soutěže, která se konala 22. května ve Břehách, tak námě-
tového cvičení v Bohdanči dne 25. května a námětového cvičení okrsku č. 14 v Živanicích dne 15. září. Hasičům 
se nevyhnul ani ostrý výjezd, a to k požáru strniště do Semína, a jeden planý poplach.

Ing. Michal Ševít
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Asistence členů sboru byla patrná také při sportovních, společenských a veřejně prospěšných akcích. 
Jako každý rok asistovali při pálení čarodějnic na hřišti před autokempem Buňkov včetně dozoru nad spá-
leništěm a v létě se podíleli na pořadatelské službě při již tradičním závodu mopedů Stadion, pořádaném 
místními nadšenci těchto strojů Stadion tým Břehy.

Pro pomoc obci byla také využita technika sboru a vyčištěna část kanalizačního systému jako příprava 
pro monitorování kanalizace za účelem její rekolaudace a změně užívání na jednotnou kanalizaci v obci.

Ve společenské oblasti je činnost hasičů v útlumu. Zástupci našeho sboru se zúčastnili oslav stoletého 
výročí založení sboru hasičů v Dědku a zasloužilým členům sboru byly předány medaile ke 140. výročí SH 
Čech, Moravy a Slezska. Jednalo se o pana Josefa Žáka st., Jiřího Drábka, Josefa Huňáčka, Jana Vlka, Edu-
arda Zieglera, Josefa Novotného a Ladislava Beneše.

Členská základna zůstala nezměněna v počtu 44 členů. Do sboru byl přijat jeden nový člen, pan Petr Jirák, 
a bohužel jeden dlouholetý člen, pan Milan Petrovický, ve věku 71 let zemřel. Několik členů sboru dosáhlo 
v tomto roce významných životních jubileí. Padesáti let se dožil místostarosta obce a místostarosta sboru 
pan Ing. Petr Morávek, šedesáti let pan Josef Hrobař, sedmdesáti pěti let pan Josef Novotný, dlouholetý 
kronikář sboru, a osmdesáti let pan Antonín Musil, rovněž dlouholetý předseda kontrolní a revizní komise. 
Všem jubilantům byl předán dárkový balíček.

V roce 2004 proběhlo celkem 10 výborových a 9 členských schůzí.
Podklady pro zápis do obecní kroniky poskytl pan Ing. Jiří Němec, který zpracoval Zápis do kroniky pro sbor 

dobrovolných hasičů ve Břehách za rok 2004 podle knihy zápisů a výroční zprávy sboru.

Obecní knihovna
V roce 2004 bylo vypůjčeno v místní knihovně celkem 2 144 knih a časopisů, z toho:

naučná literatura pro dospělé ........................305 ks
beletrie pro dospělé ......................................... 1 670 ks
krásná literatura pro mládež ............................24 ks
naučná literatura pro mládež .......................... 145 ks
časopisy ................................................................238 ks

Z přeloučské knihovny bylo zapůjčeno v průběhu roku celkem 5 souborů, tzn. 176 knih a 58 časopisů.
V knihovně je celkem 6 339 svazků knih. Z toho:

naučná literatura ........................................391 svazků
beletrie ...................................................... 5 948 svazků

Lidé darovali do knihovny a zakoupeno bylo v roce 2004 celkem 342 svazků.
Celkem bylo v knihovně zaregistrováno 160 čtenářů, z toho je 9 dětí ve stáří do 15 let. V roce 2004 nav-

štívili knihovnu čtenáři celkem 433 krát.
Informace o novinkách a o nově zapůjčených a darovaných knihách oznamuje knihovnice na nástěnce. Půj-

čovalo se i nadále dvakrát týdně, v pondělí a v pátek od 15 do 16,30 hodin.
Podklady pro zápis do kroniky poskytla knihovnice paní Eva Forštová.

KORPIL s. r. o. Nová Ves u Chotěboře 
provozovna Pila Břehy u Přelouče

Firma Korpil s. r. o. byla založena v roce 1999 s výrobním programem pilařská výroba a impregnace dřeva 
a výroba dřevěných obalů včetně palet, kterou doplňuje koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
Ve Břehách tak firma navázala na dlouholetou tradici ve zpracování dřeva, která se váže ještě k provozu pily 
v první polovině minulého století.

Nynějším majitelem pily je Zdeněk Koreček, pocházející z Nové Vsi u Chotěboře, kde má firma i sídlo. Vedou-
cím provozovny ve Břehách 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. Maji-
tel pily nechce zveřejňovat roční produkci při zpracování dřeva, ale na svých internetových stránkách uvádí 

Ing. Michal Ševít
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nabídku včetně cen na pořez dřeva a prodej řeziva. Podle vybavení pily se ale předpokládá, že se zde za rok 
může zpracovat asi 2 500 m3 dřeva.

Převážnou část produkce v pořezu dřeva tvoří kompletní sortiment stavebního řeziva včetně vazeb 
a střešních latí, truhlářské řezivo a pořez ve mzdě. Kulatinu, kterou si pila sama manipuluje, je zpracovávána 
do průřezu 50 cm na dvou katrech zn. Královopolská 55, průřez od 50 cm do 100 cm je zpracováván na hori-
zontální pásové pile, tzv. ležák. Díky osobnímu přístupu ke každému zákazníkovi a vysoké flexibilitě pracovníků 
nabízela pila splnit jakýkoliv požadavek zákazníků.

Český rybářský svaz MO Přelouč
Činnost ČRS MO Přelouč za rok 2004 byla hodnocena v dubnu 2005 na Konferenci rybářů v restauraci 

autokempu Buňkov. Tento rok byl pro rybáře celkem úspěšný, neboť byl k dispozici dostatek kvalitní násady 
jako základ pro vysazení na rybníku Buňkov. Do sportovních vod vysadili rybáři celkem 13 500 kg násady, 
přebytek pak byl odebrán pro sportovní vody VČÚS Hradec Králové.

Přeloučská organizace měla celkem 1 161 řádných členů, z toho z Heřmanova Městce bylo 245 a z Lázní 
Bohdaneč 237 členů. Z toho bylo 150 mladých rybářů ve věku do 15 roků a dorost tvořilo 47 dětí. Počet členů 
oproti předchozímu roku poklesl. V roce 2004 také vstoupil v platnost nový zákon o rybářství.

Přeloučští rybáři pokračovali v tomto roce ve výkupu pozemků pro rozšíření sportovních vod, a tak byl také 
vykoupen u Lázní Bohdaneč písník Velká Černá (7 ha) a Malá Černá (1,5 ha). Mimo to jsou pronajaté pozemky 
s chovnými rybníky o celkové výměře cca 41 ha, kdy roční nájemné bylo toho roku ve výši 170 tisíc Kč.

V průběhu roku ulovili rybáři „na udici“ celkem 238 metrických centů ryb. Součástí výlovu Buňkova, který 
se uskutečnil ve druhé polovině října a patří tradičně k zájmu našich občanů, byl opět volný prodej ryb přímo 
na hrázi rybníka. V letních měsících se na rybníku Buňkov uskutečnily i různé sportovní aktivity a výcvik zde 
prováděla i armáda při seskocích parašutistů letadla do vody. Piloti z vojenské základny Čáslav zde trénovali 
dva dny seskoky padákem do vody a záchranu pilotů při dopadu na vodní hladinu. Kvalita vody v rybníku Buň-
kov byla dobrá, což se promítá i na zlepšující se podmínky pro rekreaci návštěvníků v autokempu. Vzájemně 
dobrá spolupráce mezi ČRS MO Přelouč a OÚ Břehy pokračovala i nadále.

Podklady pro zápis do kroniky poskytl jednatel místní organizace rybářů pan Miroslav Zářecký z Přelouče.

TJ Sokol
Zpráva do kroniky vychází ze zprávy paní Světlany Hoffmannové. Naše tělovýchovná jednota se zúčastnila 

mnoha akcí. V lednu se zúčastnily 2 cvičitelky za odměnu semináře v Praze, který byl spojen s návštěvou 
divadelního představení. V únoru byly cvičitelky na semináři o irských tancích. Na konci měsíce se ve Břehách 
uskutečnil, ve spolupráci s obecním úřadem a Stadion týmem, dětský karneval. Udělal radost 87 dětem 
a jejich rodičům. Na jaře proběhla v Pardubicích školení cvičitelů 3. třídy a dále soutěž všestrannosti v gym-
nastice a v plavání. Květen znamenal účast v tradiční účasti v atletice v Ústí nad Orlicí.

Dětský den ve Břehách se uskutečnil poslední den v květnu a měl bohatý program. Vedle tradičních sou-
těží a her zde jezdil pan Dvořák s kočárem taženým koňmi a bylo zde vystaveno hasičské auto. Starší děv-
čata předvedla cvičení aerobiku. Nejdále se děti v roce 2004 dostaly na sokolský slet do Brna, kde cvičilo 10 
našich zástupců s deštníky ve skladbě Jiřího Suchého Babeta.

O prázdninách se pravidelná cvičení v sokolovně omezila pouze na jeden den v týdnu, ale od září se začalo 
opět plnit naplno. V pondělí cvičení s balóny, úterý aerobik, čtvrtek zdravotní cvičení, pátek a neděle kara-
te. Průběžně během roku chodí muži hrát stolní tenis a pořádají i turnaje, na které zvou ostatní jednoty 
z okolí.

Další akcí byl v září tradiční běh Lukavický kahan, kam jeli cvičenci již podesáté. Děti zde obsadily ve dvou 
závodech třetí až šesté místo a jako odměny dostaly pěkné ceny. Pro dopravu do Lukavice poskytli auto 
tradičně hasiči. Na podzim se uskutečnily v Živanicích a v Pardubicích semináře o aerobiku. V prosinci byly 
v Praze předvedeny sletové skladby na sokolský slet pro rok 2006. Naše jednota nacvičuje skladbu se stepy 
a expandery pro dorost. Velký úspěch měla domácí akce Vítání sv. Martina, kdy 35 dětí s rodiči hledalo scho-
vané poklady. Také přitom jezdil kočár tažený koňmi. Mikuláš chodil po vesnici s čertem a andělem a navštívil 
i malé děti ze sokolské jednoty, u kterých pořád budí respekt.

Ing. Michal Ševít
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Stadion tým Břehy
Občanské sdružení Stadion tým Břehy, založené dne 14. 2. 2001, mělo ke dni 31. 12. 2004 celkem 42 členů. 

Patřilo tak mezi největší organizace v obci a rozsahem své činnosti mezi nejaktivnější zájmové organizace 
obce. Předsedou organizace byl i v roce 2004 pan Luděk Novák.

Stadion tým Břehy je zaměřen na sport, motorismus, kulturu a práci s mládeží. V obci se pořádal tzv. 
mopeďácký ples v pohostinství Na Křižovatce, dětský karneval, dětský den, zájezd členů do motokárového 
centra v Broumově a sběr starého železa. Členové se zúčastnili v pořadatelské službě při plochodrážních 
závodech Zlatá přilba v Pardubicích, včetně provedení propagační jízdy na malých motocyklech před zaháje-
ním vlastních závodů.

V tomto roce organizaci nedobrovolně opustil její člen Karel Vondráček, který zemřel ve věku 55 roků.
V roce 2004 se jel 14. srpna šestý ročník závodu Stadion cup Břehy 2004 s účastí 135 přihlášených 

jezdců včetně 11 závodníků ze Břehů. Závodů se zúčastnil velký počet cca 3 000 diváků včetně čestných 
hostů. Ředitelem závodu byl Vladimír Šanda. Start a cíl závodu byl na hřišti před sokolovnou. Jelo se celkem 
šest rozjížděk, každá vždy na dvě kola, poté tři semifinále, malé finále a velké finále, vždy s účastí 24 jezdců. 
Délka jednoho okruhu byla cca 3,6 km. Závod v tomto roce vyhrál Radek Diviš z Přelouče, který se později 
stal vítězem celého seriálu závodů. Poprvé v historii závodu ve Břehách se v první desítce umístili dva domácí 
jezdci, a to Tomáš Pospíšil na desátém místě a nejlepšího umístění v historii domácího závodu dosáhl Luděk 
Novák, který skončil na pátém místě. Příjmy a výdaje byly asi 120 000 Kč, z toho sponzoři dali pořadatelům 
téměř 60 000 Kč. Rovněž obecní úřad přispěl částkou 5 000 Kč. Pro přípravu seriálu závodů Stadion cup 
na rok 2005 byl opět zvolen prezidentem zástupci všech organizací pořádajících seriál závodů v šesti loka-
litách regionu pan Luděk Novák ze Břehů. V doprovodném programu měli diváci možnost zhlédnout výstavku 
sportovních a historických vozidel s ukázkovou jízdou, dále zde byly motokáry a terénní čtyřkolky. Vrcholem 
doprovodného programu se stalo vystoupení trial showmana Mirka Lisého a dále účast Josefa Macháčka, 
několikanásobného vítěze rallye Paříž Dakar v kategorii terénních čtyřkolek. Večer se pak konala taneční 
zábava se skupinami Kanape, Tel stars a Motor Heed. Součástí zábavy byl i velký ohňostroj. Během závodu 
a při večerní zábavě návštěvníci vypili prý celkem 170 padesátilitrových sudů piva.

Na konci sezony při slavnostním vyhlášení výsledků Stadion cu pu 2004 nechyběli ani dva zástupci domá-
cích. Radek Tesař skončil celkově desátý a Luděk Novák dosáhl historicky nejlepšího umístění, když mezi 182 
jezdci startujícími v seriálu obsadil celkové čtvrté místo.

Zpráva o činnosti Stadion týmu Břehy za rok 2004 byla zpracována na základě podkladů, které poskytl 
pan Luděk Novák.

Autokemp Buňkov
Ve vedení autokempu nenastaly žádné personální změny. Pana Jaroslava Miřejovského, bývalého ředitele 

autokempu, který jako důchodce mnoho roků pracuje pro autokemp jako správce v sokolovně, začal v tomto 
roce zaměstnávat hlavně obecní úřad.

V roce 2004 autokemp zaplatil obecnímu úřadu roční nájemné ve výši 210 000 Kč. Na konci roku rozhod-
lo obecní zastupitelstvo o tom, že prodejna potravin v obci, spravovaná autokempem, se od začátku roku 
2005 pronajme její dosavadní vedoucí paní Marii Novotné ze Sopřeče.

Počet ubytovaných turistů v autokempu se oproti předchozím dvěma sezónám sice zvýšil, ale nedosáhl 
počtu návštěvníků v roce 2001, kdy zde bylo celkem 5 342 ubytovaných.

Přehled ubytovaných
celkem 5 120 ubytovaných, tzn. 18 673 dnů
z toho 4 867 občanů ČR, tzn. 17 962 dnů
 253 cizinců, tzn. 711 dnů

Ing. Michal Ševít
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Výsledky hospodaření Autokempu Buňkov s. r. o. za rok 2004
Autokemp vykázal účetní zisk po zdanění ve výši 91 000 Kč.

AUTOKEMP  PRODEJNA POTRAVIN V OBCI
Tržby celkem 1 957 841 Kč  Tržby celkem 7 177 559 Kč
Náklady celkem 1 763 751 Kč  Náklady celkem 7 257 720 Kč
Hrubý zisk: 194 090 Kč Hrubý zisk (ztráta) -80 161 Kč

SOKOLOVNA
Tržby celkem 58 470 Kč
Náklady celkem 81 024 Kč
Hrubý zisk (ztráta) -22 554 Kč

Bestel Elektro spol. s r. o. Břehy
Tento velkoobchod s elektroinstalačním materiálem, který sídlil několik roků na Výrově, v objektu bývalé 

Stojní a traktorové stanice, ukončil koncem roku svoji činnost. Firmu koupila společnost REXEL CZ s. r. o., 
která je součástí velké nadnárodní společnosti REXEL jako největšího světového distributora elektro pří-
strojů a elektroinstalačního materiálu. Nová firma se potom přestěhovala do Pardubic.

Shodou okolností původní majitel firmy BESTEL ELEKTRO pan Roman Kašpar v této době zemřel ve věku 36 roků.

Počasí
Srážky v našem regionu v roce 2004, ve srovnání s dlouhodobým normálem za rok 1961-1990 (podle sta-

tistiky Českého hydrometeorologického ústavu v Praze), byly nadprůměrné v prvním čtvrtletí roku a potom 
v listopadu. Naopak velmi sucho bylo v květnu a v letních prázdninových měsících, také potom v prosinci. 
Oproti dlouhodobému průměru celkem padlo cca 93 % srážek.

Nejteplejším měsícem byl tradičně srpen s průměrnou teplotou vzduchu +19,7 °C.

Závěr
Jak je vidět, život v obci se ani v tomto roce nezastavil. Obecní zastupitelé v čele s uvolněným starostou 

se snažili v polovině čtyřletého volebního období jim vloženou důvěru zúročit ve prospěch nás všech, inves-
tovat dobře své schopnosti a svěřené finanční prostředky a zlepšit tak život ve Břehách pro jejich stálé 
obyvatele a zároveň pro všechny návštěvníky naší pěkné obce. K tomu současně pomohlo i mnoho našich 
občanů, jak organizovaně, tak individuálně, jak veřejně, tak i v anonymitě.

A tak nezbývá než doufat, že si většina našich občanů váží darů svobody a demokracie a uvědomuje si 
zároveň zodpovědnost k sobě a k budoucím generacím. Proto musíme věřit, že i vstup do Evropské unie bude 
pro nás motivací využít ještě více našich schopností a zlepšit tak náš život doma a v naší obci.

Zapsal kronikář obce Břehy Ing. Michal Ševít

Ing. Michal Ševít


