Co napsal o životě obce v roce 2005 zpravodaj občanů Břehů a Výrova „Břežan“
V tomto roce vyšel Břežan, jako nepravidelný zpravodaj občanů Břehů a Výrova, ve svém čtrnáctém ročníku. Byla vydána celkem čtyři čísla zpravodaje, který se tiskne na obecním úřadu a občané ho dostanou
zdarma do svých poštovních schránek.
První lednové číslo uvedlo statistiku o pohybu osob v obci za předchozí kalendářní rok a informovalo tak
o počtu obyvatel obce, počtu narozených a zemřelých a o množství popisných čísel ve Břehách. Dále seznámilo občany s připravovanými důležitými investičními akcemi na rok 2005, a to hlavně s dostavbou kanalizace v části obce Břehy Výrov a přípravou bytové výstavby v severozápadní části obce. Přineslo informace
z první pracovní porady obecního zastupitelstva a o nákladech, které obec vynaloží za likvidaci odpadů.
S tím souvisí roční poplatek za odvoz popelnice ve výši 400 Kč na osobu. Také vysvětlilo, proč se prozatím
zastavily obnovy chodníků a opravy místních komunikací, neboť obec musela investovat hlavně do dokončení
kanalizace. Starosta a místostarosta popřáli občanům vše nejlepší do roku 2005.
Květnové číslo přineslo polemiku o zvýšeném provozu na silnici III. třídy přes obec, kdy zde jezdí v důsledku
výstavby dálničního úseku Praha – Hradec Králové těžké nákladní soupravy navážející zeminu a další potřebný stavební materiál. Občané jsou tak rušeni nadměrným hlukem, prachem a otřesy. Proto zde, na základě
požadavku obecního zastupitelstva, došlo policií k vážení vozidel a ke kontrole rychlosti. Dále byli občané
informováni o připravovaných změnách územního plánu obce a zároveň byli vyzváni, aby uplatnili případné
požadavky písemnou formou na obecním úřadu. Následovala také pozvánka na muzikálové představení Noc
na Karlštejně, které se hrálo pod širým nebem na hradu Kunětická hora. Dopravu uhradil obecní úřad.
Třetí číslo zpravodaje vyšlo v říjnu. Psalo o možnosti uložení dřevního odpadu do prostoru za hřištěm,
kde jsou tradičně páleny ohně, dále o připravovaném svozu nebezpečného a nespalitelného nábytku do připravených kontejnerů a o sběru železného odpadu. Připomnělo lidem, aby neparkovali v ulicích na chodníku,
kdy dochází k jeho poškození a zároveň auta blokují případný průjezd hasičům. Současně je v zimě bráněno
pracovníkům technických služeb zajistit dostatečné vyčištění chodníku a vozovky od sněhu. Náš obecní úřad
požádal Městskou polici Přelouč, která by měla ve zvýšené míře dohlížet na parkování v ulicích. Informovalo
občany o zasedání obecního zastupitelstva. Seznámilo je s novelou zákona o odpadech, kdy obchodníci již
začali zákazníkům účtovat jako součást ceny výrobku takzvané recyklační poplatky. Například u ledniček je
tento poplatek nejvyšší, pohybuje se okolo 400 Kč. Naopak u mobilních telefonů se jedná o několikakorunový
poplatek. V roce 2004 se v Čechách sebralo asi 13 tisíc tun elektroodpadu. V říjnu byla provedena kolaudace
téměř celého úseku kanalizace vybudované na Výrově. Na její dostavbu dostala obec od Pardubického kraje
účelovou dotaci ve výši 1 600 000 Kč.
Prosincové číslo přineslo ohlédnutí starosty obce pana Ladislava Beneše spojené s rekapitulací nejdůležitějších událostí za uplynulý rok. Činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Břehy zhodnotila její jednatelka
paní Světlana Hoffmannová. Připomněla také rok 2006, kdy bude v Praze XIV. Všesokolský slet, kterého se
zúčastní i naši cvičenci.

Počet obyvatel v obci Břehy v roce 2005
K 31. 12. 2005 bylo v obci k trvalému pobytu evidováno celkem 956 obyvatel, z toho 482 žen a 474 mužů.
Počet obyvatel obce byl tak historicky nejvyšší, pro srovnání například v roce 2000 zde bylo přihlášeno
„pouze“ 909 obyvatel.
Narodilo se celkem osm nových občánků – 4 děvčata a 4 chlapci.
Zemřelo devět občanů, a to 5 žen a 4 muži.
Do obce se přistěhovalo 34 občanů, z toho 18 žen a 16 mužů. Odstěhovalo se 5 občanů.
Obec měla již 340 popisných čísel.
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Starosta obce napsal ve zpravodaji Břežan k této statistice: „To, že se počet obyvatelstva i čísel popisných k prosinci 2005 stále zvyšuje svědčí o tom, že ne všechno se v obci dělá špatně a s jejím vzhledem to
také není nejhorší. Samozřejmě je jedním z faktorů i strategická poloha obce a její vybavenost... Přiblížení
počtu obyvatel k hranici jednoho tisíce by mělo mít značný vliv na příděl peněz do obecního rozpočtu. Ten je
rozhodující i pro další rozvoj obce“.

Výsledky hospodaření obce podle podkladů účetní OÚ pí Ivy Zieglerové
PŘÍJMY
daňové příjmy
nedaňové příjmy
přijaté dotace

VÝDAJE
7 164 000 Kč
běžné výdaje
kapitálové výdaje
582 000 Kč
1 849 000 Kč
splátky dlouhodobých půjček
neinvestiční transfery obcím
9 595 000 Kč
			
Zůstatek na účtu
2 459 000 Kč

4 213 000 Kč
1 696 000 Kč
982 000 Kč
245 000 Kč
7 136 000 Kč

Některé vybrané události a statistiky roku
Nový plavební stupeň na Labi v Přelouči
Výstavbu tříkilometrového plavebního kanálu na Labi u Přelouče znovu zablokovali ekologové. Celý kanál měl
přitom být původně hotov do konce roku 2007. Opět se v průběhu pěti let rozhodovalo o tom, zda se na řece
Labi u Přelouče postaví nový plavební kanál za jednu a půl miliardy korun. Zabránila tomu ekologická sdružení
svým odvoláním proti vydání územního rozhodnutí, které je potřebné pro zahájení výstavby přes biocentrum
Slavíkovy ostrovy. Krajský úřad sice zamítl všechna odvolání, ale na začátku roku 2006 došlo k podání
soudní žaloby Svobodou zvířat Hradec Králové a Dětmi Země proti tomuto rozhodnutí, a tak stavba byla
opět pozastavena. Žaloba především kritizuje nesplnění nejzávažnějších podmínek předchozích rozhodnutí
orgánů ochrany přírody, porušení směrnic Evropské unie a nezákonný zásah do biotopů řady chráněných
druhů živočichů.
Do výstavby „přeloučského“ kanálu promluví také Evropské komise. Ta dostala k projednání stížnost českých ekologických organizací. Šlo o historicky vůbec první stížnost, která z Česka k Evropské komisi zamířila.
Ekologové tvrdí, že stavba tříkilometrového úseku zničí část slepého říčního ramene, což vážně ohrozí šestadvacet chráněných druhů živočichů a rostlin v biocentru Slavíkovy ostrovy. Ty jsou jedním z mála zachovaných slepých ramen Labe. Jde o místo, kde se vyskytuje celoevropsky chráněný modrásek očkovaný.
Ekologové rovněž kritizují to, že plán splavnění Labe do Pardubic je součástí projektu spojujícího Labe,
Dunaj a Odru. Stavba tohoto kanálu za stovky miliard korun, která by výrazně změnila krajinu ve velké části
Moravy a východních Čech, je stále chráněna v územních plánech. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek
koncem listopadu uvedl, že chce zabránit výstavbě celého kanálu a navrhne vládě, aby vypověděla mezinárodní smlouvu o vodních cestách, ve které je kanál zanesený. Chce také zrušit územní ochranu trasy kanálu.
Podle tohoto ministra by stavba způsobila nenapravitelné ekologické škody.

Průměrná hrubá měsíční mzda
Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice se v tomto roce zvýšila na 19 030 Kč. Růst mezd byl
nejnižší v historii a jeho zpomalení ke konci roku 2005 ostře kontrastuje s rekordním růstem HDP. Podniky
zřejmě nezvyšovaly mzdy kvůli silné koruně a vysokým cenám ropy. Vítězem v pomyslném žebříčků růstu platů
se tak nestali pracovníci úspěšných podniků, ale státní úředníci se zvýšením o 8,9 procenta. Reálná mzda,
tedy po odečtení inflace, se zvýšila o 3,5 procenta, což je nejnižší růst od roku 2000. V posledním čtvrtletí
roku se průměrná mzda dokonce dostala přes 20 tisíc korun, což bylo o 951 korun více než ve stejném období
roku 2004. Průměrná hrubá mzda je ale značně matoucí ukazatel, protože 2/3 obyvatel ČR ani výše průměrné hrubé mzdy nedosahují. Průměrnou mzdu táhnou nahoru platy menší skupiny lidí, kteří berou mnohem více
než je průměrná mzda. V Pardubickém kraji byla průměrná hrubá měsíční mzda vyšší než 15 tisíc Kč.
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Ze Synthesie opět unikl žlutý oblak plynu
Na začátku září došlo v areálu chemičky Synthesia u Pardubic k mimořádné události a lidé v okolí mohli
sledovat nad podnikem žlutý oblak dýmu oxidů dusíku, který se vytvořil po havárii zásobníku. Tento žlutý
mrak polekal obyvatele i starosty okolních obcí. V areálu podniku vyteklo v neděli 4. září o půl páté ráno ze
zásobníku asi patnáct tun nitrační kyseliny. Chemička některé obce včas nevarovala. Za poslední dva roky
to byl už druhý únik plynů z továrny do ovzduší. Po nehodě v Synthesii byli obyvatelé sousedního Rybitví rozhlasem upozorněni, aby si zavřeli okna. V sousedních Lázních Bohdaneč se to ale nestalo, a tak starostka
Lázní Bohdaneč tvrdila, že ji chemička o úniku většího množství oxidů dusíku neinformovala. Na žlutý mrak
oxidů dusíku v ovzduší upozornili radnici obyvatelé města. Na postup chemičky si stěžovali i představitelé
Valů, kteří v neděli pořádají pravidelné trhy. Synthesia přesto prostřednictvím tiskového mluvčího tvrdila,
že všechny obce v okolí, včetně Břehů, varovala prostřednictvím SMS a že se mrak rozptýlil mezi Rybitvím
a Černou u Bohdanče. Zbytek kyseliny se zaměstnancům Synthesie podařilo během půl hodiny zneutralizovat
a odvézt k likvidaci v podnikové čističce odpadních vod. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a nedošlo k ohrožení
obyvatel okolních obcí. Následná kontrolní měření neprokázala v okolí Synthesie nadlimitní koncentrace oxidů
dusíku.
Hasiči po úniku oxidu dusíku nařídili lidem v zasažených obcích zavřít okna a na několik hodin jim zakázali
vycházet z domů. I v naší obci jsme byli upozorněni místním rozhlasem na tuto událost s tím, abychom zavřeli
u domů okna a zbytečně nevycházeli ven. Během dopoledne se vlivem příznivého počasí mrak rozplynul.

Vědec Dr. Petr Jakeš zamířil na měsíc
V listopadu zemřel po krátké těžké nemoci bývalý břežský občan doktor Petr Jakeš, geochemik a popularizátor vědy. Pracoval i pro NASA v Houstonu, kde zkoumal vzorky z Měsíce. Petru Jakešovi bylo v květnu 65
let. Vystudoval geochemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a potom v australské Canbeře. V sedmdesátých letech minulého století několikrát pracoval v Lunárním a planetárním ústavu NASA v Houstonu, kde se
účastnil rozboru vzorků z Měsíce. Po návratu domů působil v Ústředním ústavu geologickém a v posledních
letech na Přírodovědecké fakultě UK, několikrát opět působil i v zahraničí. Dr. Jakeš byl vynikajícím popularizátorem vědy, často psal i pro MF DNES. Kromě řady vědeckých prací vydal knihy pro širokou veřejnost,
jako Za sopkami Pacifiku, Létavice a lunatici, encyklopedii Planeta Země, působil v televizi a v rozhlasu, psal
do novin. Ještě v roce 2005 aktuálně napsal knihu Vlny hrůzy o zemětřeseních, sopkách a tsunami. Vynikal
vzácnou vlastností vidět všechny problémy z nadhledu – posuzovat je nejen z hlediska čistě vědeckého, ale
i technického, ekologického a ekonomického. Své odborné přednášky doma, v USA, v Evropě a v Japonsku
uměl okořenit vtipy, jimiž udržoval pozornost svých posluchačů a získával si i jejich srdce. Na konci osmdesátých let měl několik přednášek pro občany i ve Břehách. Po listopadu 1989 podepisoval své články s přípodotkem „nepříbuzný“, aby všichni věděli, že s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ nemá nic společného.
Petr Jakeš byl renesanční člověk, který měl rád lidi, život a svou vědu. Odešel předčasně, mnoho jeho studií,
článků a knih zůstalo v náčrtech. Astronomové z Kletě po něm v roce 1999 pojmenovali nově objevenou planetku číslo 10 170. Jmenuje se Petrjakes.

Výpis ze zápisů zasedání obecního zastupitelstva obce Břehy za rok 2005
Obecní zastupitelstvo zasedalo v roce 2005 celkem 16krát. Podle zápisů ze zasedání jednalo zastupitelstvo v průběhu roku zejména o těchto záležitostech:
• První pracovní zasedání obecního zastupitelstva (dále OZ) se sešlo v polovině ledna. Na jednání byla
nejprve změna rozpočtu ještě za předchozí rok 2004, která vznikla z důvodu dluhu státu na výběru daní
ve výši cca 700 tisíc Kč. Zároveň byl projednán návrh rozpočtu pro rok 2005, který byl tak připraven pro
schválení na připravované veřejné zasedání zastupitelstva. Došlo ke schválení zvýšení poplatku za svoz
TKO, tzn. tuhého komunálního odpadu, na celkem 400 Kč pro jednoho obyvatele. V případě neuhrazení
poplatku ve stanoveném termínu byl odsouhlasen zvýšený poplatek ve výši 500 Kč na osobu. Dále řešena
problematika zajištění připravovaného úvěru od Komerční banky. Na četná upozornění cvičenců v budově sokolovny na její nedostatečný úklid bylo rozhodnuto o úpravě, tzn. snížení platu správce sokolovny
a o zajištění uklízečky pro úklid za odměnu 1 000 Kč. Dále se jednalo o požadavku paní Muchové na změnu
územního plánu obce. Žádosti ale nebylo vyhověno, nová změna územního plánu se zatím z důvodu finanční
náročnosti nebude provádět.
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• Na začátku února proběhlo první veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce, a to v restauraci autokempu Buňkov (dále AC), kterého se zúčastnilo také 15 místních občanů. Zastupitelé zde jednoznačně schválili závěrečný účet za rok 2004 a zároveň byl schválen návrh rozpočtu obce pro rok 2005.
Dále bylo rozhodnuto o tom, že si obec vezme u Komerční banky úvěr ve výši 700 000 Kč. Schválen příspěvek 3 000 Kč na zajištění dětského karnevalu v sále hostince Na Křižovatce. Občané diskutovali hlavně
o nejasnostech okolo výběru stočného a vodného a na základě těchto požadavků bylo rozhodnuto, že
zastupitelé po projednání s VaK (Vodárny a kanalizace Pardubice) budou občany dodatečně informovat.
• V březnu se zastupitelé sešli na pravidelném zasedání celkem dvakrát. Jednáno o požadavku VaK na vklad
majetku obce do této společnosti. S tím zastupitelé souhlasili za podmínky, že kanalizace bude převedena
na VaK vcelku. To znamená včetně těch tras, které nebyly při monitorování a čištění kanalizace v roce
2003 za účelem přípravy její rekolaudace a změně užívání na jednotnou kanalizaci prohlédnuty a vyčištěny.
Jednáno o návrhu na využití silážních jam v areálu zemědělského družstva za účelem deponie odpadů ze
zeleně, čímž by obec ušetřila prostředky za odvoz na skládku odpadu do Chvaletic. Odsouhlasen požadavek
paní Kupčíkové o stavební úpravu v nájemním bytu v domě č. 107, která bude spočívat ve zřízení podávacího
okénka ve stavební příčce. Zajímavým tématem jednání zastupitelstva byl požadavek jedné pražské firmy
na povolení výstavby rekreačních chatek v lokalitě za pilou. Většina zastupitelů tento návrh odmítla,
přesto ale bylo dohodnuto projednat tuto problematiku s pracovníky životního prostředí. Byl odeslán dopis
na ředitele AC, aby přemístil uzavíratelný kontejner na odpady do svého areálu. V areálu AC byl odkoupen
soukromý pozemek od Ing. Čtrnáctého respektive od paní Korbelové.
• V květnu bylo dohodnuto, že uzavíratelný kontejner na odpad se umístí zkušebně do prostoru pod areál
technických služeb. S ohledem na žádosti několika místních občanů bylo odsouhlaseno zadat provedení
třetích změn a doplňků územního plánu obce Břehy. Zastupitelé souhlasili s úhradou nákladů za autobus na
kulturní akci, kterou bylo divadelní představení Noc na Karlštejně. Představení pořádalo pardubické divadlo
v prostoru hradu na Kunětické hoře. Rovněž na dalším květnovém zasedání se jednalo o připravované změně
územního plánu obce. Nakonec bylo dohodnuto pokračovat na zpracování třetí změny územního plánu. Po
zahájení platnosti nového stavebního zákona, předpoklad v roce 2006, ale budou zahájeny práce na novém
územním plánu obce. Obec prodala obecní pozemek o výměře 150 m2 paní Proskeové s tím, že veřejnost byla
informována o připravovaném prodeji vyvěšením na úřední desce. Charita Přelouč požádala o částečnou
úhradu nákladů na rozvozy obědů občanům, které jsou kalkulovány ve výši 40 Kč na osobu a den. Protože se
někteří zastupitelé domnívali, že tato částka je ve srovnání s jinými podobnými organizacemi příliš vysoká,
nebyla tato záležitost zatím uzavřena. Po následném prozkoumání cen za dopravu u Pečovatelské služby
Přelouč, která má nižší cestovné, byl požadavek charity na dalším zasedání odmítnut.
• V červnu proběhla kontrola hospodaření obce Břehy, které byl přítomen starosta a účetní obecního úřadu. Kontrolní skupinou byly zjištěny určité nedostatky, se kterými byli seznámeni členové zastupitelstva
a zpráva kontrolní komise byla také zveřejněna po stanovenou dobu na úřední vývěsce. Termín pro odstranění těchto nedostatků byl stanoven nejpozději do konce září tohoto roku. Pro zpracování nového územního plánu obce byl vybrán Ing. arch. Tománek, který nabídl nejnižší cenu za zpracování ve výši 278 000 Kč.
On je také zpracovatelem stávajícího územního plánu obce. Po tragické smrti mladého břežského občana
požádal jeho otec pan Kozák obecní zastupitelstvo o finanční výpomoc. Zastupitelstvo rozhodlo, že panu
Kozákovi, který je truhlář, navrhne pomoc tím, že mu zadá zakázku truhlářských prací pro obec. Rovněž
byla projednána změna nájemní smlouvy s restaurací AC. Obec dostala dotaci Krajského úřadu Pardubice
na nákup výpočetní techniky ve výši 31 570 Kč.
• Další pracovní zasedání obecního zastupitelstva se sešlo v září. V době prázdnin zajistili pracovníci
technických služeb položení nových plovoucích podlah ve dvou třídách základní školy na Výrově. Původní
podlahy byly buď prkenné nebo měly již nevyhovující parkety. Dále projednán záměr získat do majetku obce
komunikaci a pozemek ulice Zemědělské, kterou obec udržuje a ulice slouží veřejnosti. Bylo schváleno navýšení rozpočtu pro základní školu o 50 000 Kč, tzn. celkem na 150 000 Kč, oproti původnímu rozpočtu na
provoz školy. Při dalším zasedání byla tato částka ještě navýšena o dalších 20 000 Kč. Rovněž mateřské
škole byly provozní prostředky navýšeny o dalších 40 000 Kč. Současně byly projednány a schváleny změny rozpočtu obce v roce 2005. Místostarosta informoval zastupitelstvo o podpisu smlouvy na poskytnutí
účelové dotace ve výši 1 600 000 Kč od Pardubického kraje na dokončení dostavby kanalizace na Výrově.
Podmínkou dotace je také, že po dokončení uvedené kanalizace musí dílo po dobu dané smlouvou zůstat
majetkem obce. Kolaudace této části kanalizace proběhla potom na konci měsíce. Do sokolovny byl schválen nákup dvou nových stolů pro stolní tenis a finanční prostředky na nákup dalšího vybavení pro dětské
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hřiště vedle samoobsluhy a pro nákup dvou dětských houpadel do mateřské školy. Na základě stížnosti
pana Tomáška, který bydlí u silnice 333, na nedodržování předepsané rychlosti v obci vyzval následně
starosta Městskou policii z Přelouče, aby zajistila měření rychlosti projíždějících aut. Rychlost v obci je
stanovena dle celostátní vyhlášky ve výši max. 50 km za hodinu. Se zástupcem organizátora se jednalo
o dobrém průběhu závodů mopedů a celé úspěšné akci ze dne 13. srpna. Projednány některé organizační
záležitosti a o možnosti další finanční podpory ze strany obce při dalším ročníku závodů. Pro areál technických služeb odsouhlasena částka 20 000 Kč na zajištění ochrany areálu systémem napojeným na
mobilní telefonní síť Městské policie Přelouč. Předmětem jednání byla také problematika rozšíření autobusového spojení obce, a to hlavně do Přelouče, a o úhradě nákladů, kterými obec přispívá občanům na tuto
dopravu. Pro zajištění silvestrovského ohňostroje na hřišti bylo uvolněno 10 000 Kč.
• V říjnu se zúčastnil zasedání obecního zastupitelstva také ředitel základní školy na Výrově Mgr. Vladimír
Hameršmíd. S tím souvisela informace o provádění ranního a denního dozoru u přechodu přes silnici na
pěšinu u rybníka, který zajišťují strážníci Městské policie Přelouč. Současně byla zřízena školská komise, ve které byl za zastupitele zvolen Ing. Morávek. Ten byl také pověřen pro další jednání s VaK o obecní
kanalizaci. Dále bylo přiobjednáno další houpadlo pro mateřskou školu. Bylo vydáno usnesení ke třetí
změně územního plánu obce. Obecní zastupitelstvo rozhodlo ve věci neoprávněného parkování automobilů na chodnících v obci tak, že bude občany informovat v Břežanu, kde je upozorní na pokuty od městské
policie, která tyto případy bude kontrolovat. Protože bylo břežskému hasičskému sboru přislíbeno dodání
hasičského vozidla Tatra T 815, rozhodlo se o potřebné úpravě vjezdu ke garáži do hasičské zbrojnice. Při
zasedání bylo zastupitelstvo také informováno o podání žaloby na obec Břehy. Obec zažalovala soukromá osoba za úraz s trvalými následky, který ji vznikl při závodu mopedů v roce 2003. Vzhledem k tomu,
že pořadatelem závodů nebyla obec, byl dán odpor proti žalobě a o vyřízení kauzy požádán právník JUDr.
Šimák. Vedoucí technických služeb informoval zastupitelstvo o technickém stavu stávající multikáry, která
je nyní už v dezolátním stavu a vyžaduje generální opravu. Protože před zimním obdobím bude nutno zajistit náhradní funkční stroj, odsouhlasilo zastupitelstvo zakoupit na leasing nový silniční stroj s pohonem na
všechna čtyři kola, který umožní použití nástavců – radlice a je vybavený třístranným sklápěčem. Vozidlo
bylo vybráno z několika nabídek za nákupní cenu ve výši 202 000 Kč. Říjnové zasedání obecního zastupitelstva rozhodlo o termínu pálení „čertovského ohně“ na 2. prosince na hřišti, po kterém bude následovat
v sokolovně mikulášská nadílka a později také loutkové divadlo. Na 14. prosince bylo schváleno zorganizovat
v restauraci AC předvánoční odpoledne pro seniory. Program zajistily děti mateřské školy. Současně byla
pořádána dvoudenní výstava fotografií pana Luštince instalovaná v sokolovně. Pro občany bylo zajištěno
zdarma občerstvení, káva, čaj a zákusky. V prosinci byl rovněž schválen zájezd do Babiččina údolí u Ratibořic, kdy obec uhradí autobus. Sokolu byl uhrazen nákup cvičebního nářadí ve výši 12 000 Kč. Zároveň byla
mateřské škole poskytnuta finanční částka 6 000 Kč na nákup hraček a vybavení pro výtvarnou činnost.
Nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na vyplacení celoročních odměn ve výši dvou platů pro starostu
a místostarostu, účetní, zaměstnance technických služeb a servis veřejného osvětlení obce. Do konce roku
bylo dohodnuto realizovat výběr a odkoupení stavebních parcel pro občany, kteří odprodali dříve své pozemky obci.
• Na listopadovém zasedání místostarosta informoval o podniknutých krocích na podání žádosti o státní
dotaci ve výši 3 miliony Kč na přestavbu jedné ubytovny v autokempu pro tělesně postižené osoby, kteří by
zde bydleli v rámci absolvování přeloučské autoškoly. Návrh v Poslanecké sněmovně, předeslaný pardubickou členkou parlamentu Ing. Alenou Páralovou, nebyl sněmovnou nakonec přijat. Byl vypracován znalecký
posudek na hasičské auto Tatra T 138, které obec vlastní. Cena zjištěná znalcem byla 61 500 Kč.
• V prosinci jednáno o záměru na pořízení regulačního plánu pro novou zástavbu v obci. Protože pečovatelská služba přešla od roku 2006 pod město Přelouč, přijdou její služby naši obec, s ohledem na navýšení
cen v uvedeném roce, na 220 000 Kč. Byly projednány další drobné změny v rozpočtu obce. Ve věci žádosti
o vyjádření k připravované stavbě spalovny u Opatovic nad Labem souhlasilo zastupitelstvo s její výstavbou za podmínky, že její součástí bude třídírna odpadů.

Základní škola na Výrově
Podkladem pro zápis do kroniky byla Výroční zpráva Základní školy Břehy za školní rok 2004-2005, kterou
vypracoval ředitel školy Mgr. Vladimír Hameršmíd v srpnu 2005. Kopie zprávy je založena také na obecním
úřadu.
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Základní škola ve Břehách je neúplná ZŠ pro I. stupeň a má 1. až 5. ročník. V tomto školním roce se zde
vyučovalo pouze ve dvou třídách.
1. a 5. ročník
2., 3. a 4. ročník
Celkem

7 + 15 žáků
9 + 6 + 7 žáků
44 žáků

Vedle ředitele školy Mgr. Vladimíra Hameršmída zde učila Mgr. Vladimíra Hanušová a Bc. Romana Pražáková, všichni na plný úvazek. Ve školní družině byla vychovatelkou Zuzana Pokorná, která měla ve dvou odděleních celkem 30 žáků, do školní jídelny chodilo celkem 43 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 standardně velmi dobrých výsledků,
které byly srovnatelné s celostátním průměrem a nad průměrem vesnických škol. Práce pedagogů je zde na
velmi dobré úrovni, stejně tak koncepce výchovy a vzdělávání školy a spolupráce s rodiči a obecním úřadem.
Ročník neopakoval žádný žák, kázeňské problémy a neomluvené hodiny nebyly. Přestup žáků na nižší gymnázium a na 2. stupeň základní školy do Přelouče nebo do Lázní Bohdaneč je bezproblémový.
Ředitel Hameršmíd a učitelky Hanušová a Pokorná jsou dlouhodobými čestnými dárci krve.
Ve škole pracovaly kroužky hra na flétnu, dovedné ruce, sportovní a anglický jazyk. Škola má také svoji
knihovnu. Žáci a učitelé navštívili mnoho kulturních a sportovních akcí, exkurze, výtvarné soutěže, besídku
pro veřejnost a 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 tradičně týden na ozdravném pobytu. Ve škole byl dodržován pitný režim a většina žáků měla ke svačinám balené
„školní“ mléko.

Mateřská škola
Na začátku školního roku 2004-2005 nahradila učitelku Věru Vánišovou nová paní učitelka Běluška Zitková. Jinak nedošlo k žádným personálním změnám. Školku navštěvovalo celkem 25 dětí, z toho 11 dětí bylo
předškoláků. Dětem byla ve školce věnována potřebná individuální péče a byly vedeny k toleranci a pomoci
svým kamarádům.
Září znamenalo pro mnoho nových dětí adaptaci na nové prostředí a nové kamarády. Počasí naštěstí
přálo, a tak se školka vydávala na časté polodenní výlety do okolí a děti tak mohly vnímat krásy babího léta.
Zároveň do školky přijelo poloprofesionální divadlo s představením Zlatovláska.
V říjnu školku provoněly sušící se křížaly z jablíček, které si děti přinesly z domova. Děti nemohly chybět ani
při výlovu rybníka Buňkov. Byl to pro ně také velký zážitek, když viděly rybáře při práci. Podzimní větrné počasí
umožnilo vyzkoušet vlastnoručně vyrobené papírové draky. Ráno při příchodu do školky dětem do tmy zářil
dýňový strašák, také vyrobený za přispění dětí.
Před začínající zimou se konala pravidelná brigáda rodičů, kteří za pomoci dětí vyhrabali listí za zahrady
a provedli další potřebné práce při venkovním úklidu v okolí školky. Také přijel Martin na bílém koni. Školka ještě
stačila navštívit cirkusové představení a své bývalé kamarády, kteří nastoupili do základní školy na Výrově.
Prosinec byl ve znamení příprav na příchod Mikuláše. V Přelouči byl koncert Pavla Nováka na téma Jak
jsme přišli na svět. Zároveň se zde děti sešly s bývalou ředitelkou školky paní Bukovskou a společně si
zavzpomínaly. A potom už se děti těšily na Vánoce. Ve školce se pekly perníčky a vyráběly se dárky pro rodiče
pod stromeček. Před odchodem na zimní prázdniny byla za účasti rodičů ve školce besídka.
Nový kalendářní rok začaly děti v obci tříkrálovou obchůzkou po vsi. Při ní každému koledou popřály mnoho
zdraví a úspěchů v novém roce. Občanům obce se toto koledování velmi líbilo. V základní škole proběhl také
zápis budoucích školáků do první třídy. Hodně chumelilo, a tak se děti věnovaly zimním radovánkám.
Dětský karneval proběhl v únoru přímo ve školce. Dříve se tyto karnevaly pořádaly v sále hostince. Podle
třídního vzdělávacího programu a tématu „Zkoumáme svět lidí“ se děti v tomto měsíci seznámily s prací
pekaře, zkusily si upéci housky a také vlastnoručně zkusily vyrobit papír. Moc se jim to líbilo.
Jako každoročně 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. Na přípravu Velikonoc
pekly děti velikonoční perníčky, vyráběly kuřátka a kohoutky a malovaly kraslice.
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V dubnu jely děti na výlet do hvězdárny do Hradce Králové. Po přednášce se mohly podívat na oblohu velkým dalekohledem a potom zhlédnout pohádky s ekologickou tématikou. Při pálení čarodějnic děti vynesly ze
školky čarodějnici na oheň. Potom bylo opékání vuřtů spojené s posezením s rodiči dlouho do večera.
V květnu děti uspořádaly besídku pro maminky ke Dni matek a předaly jim vyrobená přáníčka. Navštívily
dvě divadelní představení a ještě jednou si udělaly výlet do Hradce Králové, tentokrát navštívily Obří akvárium a přírodovědné centrum Klokánek.
Červen byl posledním měsícem v tomto školním roce. Školka se vypravila na školu v přírodě do Zbyslavce,
malé vesničky na úpatí Železných hor. Přes nepříznivé počasí zažily děti hezký týden plný dobrodružství,
čistily les, hledaly poklad a překonávaly nástrahy na stezce odvahy. Na závěr měsíce proběhlo velké loučení
s předškoláky.
Tento zápis byl sestaven podle kroniky Mateřské školy ve Břehách pro školní rok 2004-2005.

Zemědělství
Rok 2005 byl prvním rokem hospodaření Zemědělského a obchodního družstva „Bratranců Veverkových“
Živanice po vstupu naší země do Evropské unie. Družstvo má v katastru naší obce část svých aktivit a prokurista družstva pan Milan Cimfl, který poskytl údaje do kroniky, bydlí ve Břehách. Vedle polností je v naší obci
v objektu bývalého kravína odchovna telat a původní opravárenské dílny jsou pronajaty několika jiným firmám.
V družstvu nedošlo k žádným jevům, které by měly za následek sankce za způsob hospodaření dle nových
pravidel a správné zemědělské praxe. Naopak za tento rok byl opakovaně vytvořen kladný hospodářský výsledek, podařilo se zlepšit peněžní toky a byly vytvořeny předpoklady pro úspěšné hospodaření v dalším kalendářním roce. Klíčovou roli sehrály dotace a přímé platby, se kterými družstvo disponovalo na základě žádostí
a splnění předepsaných podmínek. Na druhé straně se zemědělci stávají výrazným způsobem závislými, což
nemusí být dobrý předpoklad pro další vývoj. Přesto tento rok nebyl v podmínkách družstva rokem zcela
bezproblémovým.
Produkce rostlinné výroby dosáhla dobrých výsledků. Tržní ceny obilovin a olejnin nedosáhly předpokládané
výše. V živočišné výrobě se zvýšila dojivost krav, přírůstky skotu a jejich reprodukční ukazatele. Nepodařilo se
ale zlepšit výrobní, produkční ani reprodukční ukazatele chovu prasat. Kladem hospodaření byla skutečnost,
že se podařilo vyrovnat ekonomické ztráty z minulých let a byly vytvořeny rezervy a zdroje pro investování.
Družstvo i nadále obchodovalo prostřednictvím odbytových družstev. Celková výše úvěrového zatížení byla
velmi nízká. Družstvo využilo v maximální míře dotace a podpory státu. Vypořádací podíly členů a oprávněných osob jsou postupně průběžně spláceny.

Rostlinná výroba
Klimatické podmínky z hlediska proveditelnosti polních prací i výše sklizně byly přijatelné. Po mimořádně
vysokých rekordních výnosech obilovin a olejnin v předchozím roce byly i pro rok 2005 vytvářeny podmínky pro
jejich zopakování. Teplotní klimatické podmínky byly v průběhu roku vcelku v normálu a pouze s malými výkyvy.
Rozložení srážkové činnosti nebylo typické, neboť celých 27 % celoročních srážek spadlo v červenci. Naopak
mimořádné sucho pak bylo v říjnu se srážkami pouze 2 mm.
Sklizňová plocha obilovin byla o 20 hektarů nižší než v předchozím roce. Na 674 ha byl docílen průměrný
výnos 4,48 tun/ha. Je to ale třetí nejvyšší výnos od transformace družstva. Ozimá pšenice se pěstovala na
relativně nízké ploše 209 ha s výnosem 4,92 t/ha. U jarního ječmene bylo docíleno na ploše 101 ha výnosu
5,36 t/ha s tím, že kvalita ječmene dosáhla sladovnických hodnot. Výnos ječmene ozimého na ploše 118 ha
byl průměrný. U tritikale byl výnos nízký. Olejniny byly pěstovány na celkové ploše 228 ha. Z toho řepka olejná
na 168 ha s výnosem na velmi dobré úrovni 3,68 t/ha. Slunečnice na ploše 60 ha s výnosem průměrným
2,36 t/ha. Z těchto údajů vyplývá, že výnosy obilovin a olejnin byly z dlouhodobého hlediska nadprůměrné.
Ukazují ale na výjimečnost dosažených výnosů v roce 2004, které budou v podmínkách družstva těžko opakovatelné. Výroba cukrovky je stále více limitována nadvýrobou cukru ve světě i v Evropě a z toho vyplývá
snižování kvót dodávky na jednotlivé roky. Pěstovaná plocha trvale klesla v tomto roce až na 70 ha. I tak při
výnosu 54,5 t/ha byla výrazně překročena dodávka s následkem podstatného snížení tržní ceny. Pro výrobu
pícnin na orné půdě byly přijatelné přírodní podmínky. Jejich výroba byla proto nadstandardní. Zvláště vysoké
byly výnosy kukuřice. Tento stav umožnil družstvu vytvořit si rezervy v oblasti výroby krmiv, jak senáží, tak
i siláží. Navíc bylo docíleno dobrých výsledků kvality konzervace. Oproti předchozímu roku tak bylo vyrobeno
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o 43 % zelené hmoty více a rovněž siláže bylo o 64 % více. Tato vysoká sklizeň pícnin na krmiva umožnila
část kukuřice sklidit na zrno. Na plochu 30 ha tak byl velmi dobrý výnos 10,35 t/ha. Také kvalita obilovin byla
dobrá. Nebylo sice dosaženo parametrů potravinářské pšenice, ale podařilo se docílit parametrů na dodávky
pro státní intervenční fond. Dlouhodobě uskladněné obilí nebylo napadeno škůdci.
Tržní prodej obilovin a olejnin byl značně problematický. I když družstvo dodávalo na základě obchodních
smluv, objevovaly se problémy s odbytem a s dodržením nasmlouvaných cen. Například průměrná realizační
cena pšenice klesla z 3 087 Kč za tunu na 2 544 Kč a řepky olejné z 6 563 Kč na 5 669 Kč. Pozitivní byla
naopak cena za cukrovku, dosáhla výše 1 308 Kč. Družstvo také částečně využilo dodávek polních prací od
cizích dodavatelů, a to při sklizni olejnin a setí ozimů. Na druhé straně vypomohlo při sklizni obilovin Zemědělskému družstvu Nechanice. Rozsah prací ve fakturované výši byl vyrovnaný. Snížila se úroveň škod na polních
kulturách způsobovaná černou zvěří.
Celkové výsledky rostlinné výroby s přihlédnutím k přírodním a půdním podmínkám hodnotil prokurista
družstva pan Cimfl velmi dobře a dosažený hospodářský výsledek byl kladný.

Živočišná výroba
V této oblasti dosáhlo družstvo dílčích zlepšení. Stavy skotu se stabilizovaly a dosáhly výše 103,6 %
z průměrného stavu předchozího roku. Na druhé straně se snížily stavy prasat o 15,4 %, průměrný stav
prasat byl nižší o 7,8 %. Za záměry družstva zůstal zejména odchov selat na prasnici a vyšší ztráty telat,
selat a krav. Prostřednictvím odbytového družstva Agropork Brno bylo prodáno celkem 4 820 q masa,
z toho 1 520 q hovězího a 3 300 q vepřového masa. Mléko bylo prodáváno do odbytového družstva Mleccop
v celkovém množství 1 510 tisíc litrů. U krav došlo ke zvýšení dojivosti o 536 l na roční dojivost, která tak
dosáhla celkem 5 718 litrů, z toho denní dojivost byla 15,66 l.
V chovu jalovic se dosáhl poměrně vysoký přírůstek 700 g na kus a den a ve výkrmu skotu 960 g, to je
oproti předchozímu roku navýšení cca o 5 %. Naopak v chovu prasat se nepodařilo dosáhnout přijatelných
přírůstků, a tak 600 g na den bylo málo. Cena jatečních krav a býků byla oproti předchozímu roku vyšší,
například u býků to bylo 41,15 Kč za kg. Naopak tomu bylo u jatečních prasat. Cena mléka dosáhla 8,51 Kč
za litr, to je o 32 hal více. Ale také cena nakoupené nafty vzrostla o 15,8 % a dosáhla výše 21,94 Kč. Rovněž
u dodávky elektrické energie došlo k navýšení ceny o 8 haléřů za 1 kWh.
V průběhu roku došlo ke 4 pracovním úrazům. Počet nemocných se snížil. Běžný provoz družstva zajišťovalo 64 přepočtených pracovníků, tento počet by měl být za daného technického vybavení družstva zachován. Statut družstva byl zachován.

Ekonomické výsledky
Bylo obděláváno 1 617 hektarů. V družstvu byla průměrná odměna na jednoho pracovníka ve výši 13 985 Kč
a jeden pracovník dosáhl tržeb 662 tisíc Kč za rok.

Sbor dobrovolných hasičů
Dne 22. ledna pořádal sbor dobrovolných hasičů valnou hromadu, která měla za hlavní úkol kromě zhodnocení činností předchozího roku zvolení nového předsednictva na období do roku 2009. Z funkcí odstoupili
z věkového důvodu pan Antonín Musil, který až dosud zastával funkci předsedy kontrolní a revizní komise,
a pan Josef Novotný, který byl kronikářem sboru. Do funkcí byli jednohlasně zvoleni:
• Josef Žák st.
starosta
• Ing. Petr Morávek
zástupce starosty
• Eduard Ziegler
velitel
• Libor Vlk
zástupce velitele
• Josef Žák ml.
strojník
• Marcel Novák
referent prevence a výchovné činnosti
• Josef Huňáček
jednatel
• Jan Vlk
hospodář
• Ing. Jiří Němec
kronikář a předseda kontrolní a revizní komise
• Pavel Chyba
referent MTZ
• Vladimír Stačina
referent ochrany obyvatelstva
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Všichni nově zvolení členové představenstva sboru funkce přijali. V prvním čtvrtletí, konkrétně 26. března,
se konala volba starosty Okresního sboru hasičů, které se zúčastnil starosta našeho sboru pan Josef Žák
st. Starostkou OSH byla na další funkční období zvolena paní Marie Stará.
Aktivity břežského sboru se v oblasti společensko-kulturní a sportovní proti předchozímu roku mírně zvýšily. Hasiči asistovali na konci dubna u pálení čarodějnic, 4. června se podíleli na organizaci dne dětí a v srpnu
na organizaci závodu mopedů. Zúčastnili se rovněž hasičské soutěže ve štafetě a útoku, kde obsadili druhé
místo za Živanicemi, a to před Mělicemi a Dědkem. Rovněž ve fotbalovém turnaji pořádaném v Mělicích obsadili naši hasiči pěkné druhé místo.
V oblasti zvyšování odbornosti a přípravy sboru na řešení krizových situací se velitel pan Eduard Ziegler zúčastnil školení velitelů a pan Josef Žák ml. školení strojníků. Zásahová jednotka se zúčastnila dvou
námětových cvičení, a to v Přelouči u firmy MHD Medical Plastik a v Živanicích u základní školy. Na hasičské
zbrojnici se opravila střecha a obecní úřad zakoupil přilby pro výjezdové družstvo. Bez závad proběhla také
technická kontrola obou zásahových vozidel, tj. Avie 30 a Tatry 138. Náklady obce na činnost našeho sboru
jsou ročně v průměru 150 až 160 tisíc Kč. Je to nemalá částka a jak píše kronikář SHD, dlužno konstatovat,
že ne všechny sbory v okolí mají tak vstřícné obecní zastupitelstvo jako Břehy.
V roce 2005 oslavil životní jubileum sedmdesáti let člen pan Bohuslav Kazimír, dalším členům Vladimíru
Hovorkovi a Marcelu Novákovi byla udělena medaile Za věrnost. V tomto roce proběhlo 9 výborových a 8 členských schůzí. Sbor měl celkem 44 členů, kteří jsou uvedeni podle délky členství v přehledu.
Jméno
Rok narození
Jiří Drábek
1931
Bohumil Vendler
1928
Walter Borženský
1943
Josef Hrobař
1944
Miroslav Zámečník
1939
Ladislav Beneš
1947
1937
Josef Žák
Bohuslav Kazimír
1935
Antonín Musil
1924
Josef Novotný
1929
František Kopáč
1939
Vladimír Stačina
1947
Jan Vlk
1941
Pavel Chyba
1952
Vladimír Heřman
1941
Josef Huňáček
1948
Václav Stačina
1949
Josef Žák
1961
Jarmil Hrobař
1966
Kamil Hrobař
1963
František Rambousek 1960
Miroslav Zámečník
1967

Členství
55 let
50 let
46 let
45 let
45 let
43 let
41 let
36 let
36 let
36 let
35 let
35 let
35 let
33 let
28 let
27 let
27 let
27 let
25 let
25 let
23 let
23 let

Jméno
Rok narození
Eduard Ziegler
1947
Josef Štoll
1950
Jiří Němec
1969
Libor Vlk
1969
Jaroslav Pospíšil
1968
Radek Pospíšil
1970
Petr Tichý
1968
Vladimír Hovorka
1960
Jaroslav Kučera
1960
Ing. Jiří Němec
1942
Bohdan Jelínek
1973
Jaroslav Jelínek
1976
Marcel Novák
1975
Ing. Pavel Čtrnáctý, CSc.
1941
Petr Sakař
1960
Jarmil Zástava
1969
Petr Ziegler
1980
Petr Stačina
1976
Jan Machač
1983
Ing. Petr Morávek
1954
Petr Jirák
1983
Roman Žák
1983

Členství
23 let
22 let
21 let
21 let
20 let
20 let
20 let
18 let
16 let
13 let
11 let
11 let
11 let
10 let
10 let
10 let
7 let
6 let
3 roky
3 roky
1 rok
1 rok

Zápis o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Břehách byl sestaven na základě zprávy kronikáře hasičů
Ing. Jiřího Němce.

Obecní knihovna
V roce 2005 bylo vypůjčeno v místní knihovně celkem 2 151 knih a časopisů, z toho:
naučná literatura pro dospělé.....................100 ks
beletrie pro dospělé......................................1 743 ks
krásná literatura pro mládež........................45 ks
naučná literatura pro mládež.....................263 ks
časopisů............................................................456 ks

Ing. Michal Ševít
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Z Přelouče byly zapůjčeny v průběhu roku celkem 4 soubory, celkem 232 knih a 56 časopisů. Celkový počet
knih v knihovně je 6 753 svazků. Z toho naučná literatura 421 svazků, beletrie 6 332 svazků Lidé darovali do
knihovny a zakoupeno bylo v roce 2005 celkem 414 svazků.
Celkem bylo v knihovně zaregistrováno 90 čtenářů, z toho je 13 dětí ve stáří do 15 let. V roce 2005 navštívili knihovnu čtenáři celkem 434 krát.
Informace o novinkách a o nově zapůjčených a darovaných knihách oznamuje knihovnice na nástěnce. Půjčovalo se 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
provozovna Pila Břehy u Přelouče
Ve výrobním programu firmy Korpil s. r. o. je pilařská výroba, impregnace dřeva a výroba dřevěných obalů
včetně palet, kterou doplňuje koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Majitelem pily je Zdeněk
Koreček z Nové Vsi u Chotěboře, kde má firma i sídlo. Vedoucím provozovny ve Břehách je jeho bratr František
Koreček, bytem Sázavka u Světlé nad Sázavou.
V provozu pracuje několik pracovníků, hlavně občané Ukrajiny, kteří v areálu pily i bydlí. Majitel pily nechce
zveřejňovat roční produkci při zpracování dřeva, ale na svých internetových stránkách uvádí nabídku včetně
cen na pořez dřeva a prodej řeziva.
Převážnou část produkce v pořezu dřeva tvoří kompletní sortiment stavebního řeziva včetně vazeb
a střešních latí, truhlářské řezivo a pořez ve mzdě. Převážnou část produkce v prodeji řeziva tvoří kompletní
sortiment stavebního řeziva včetně vazeb a střešních latí, truhlářské řezivo a pořez ve mzdě.

Český rybářský svaz MO Přelouč
Hodnocení výsledků činnosti ČRS MO Přelouč za rok 2005 bylo provedeno v dubnu 2006 na Konferenci
rybářů opět v restauraci autokempu Buňkov. Rybáři tak pokračují v tradici, kdy předchozí hospodářský rok
zakončí na Buňkově v restauraci autokempu, kde po ukončení oficiální části schůze ještě neformálně posedí.
Hospodářský výsledek roku 2005 byl pro rybáře opět na dobré úrovni tak, jako v minulém roce. Byl dostatek
kvalitních násadových ryb jako základ pro vysazení na rybníku Buňkov. Ještě lepších hospodářských výsledků
by rybáři dosáhli, kdyby rybník nebyl napadán při násadě ryb predátory (kormorán, volavka). Například v roce
1999 celková způsobená škoda na výtěžnosti byla v hodnotě cca 1 mil. Kč a v roce 2003 předpokládaná
ztráta při podzimním výlovu ryb potom dělala více než 250 metrických centů ryb.
Do sportovních vod vysadili rybáři celkem 25 tun násady, z toho polovinu do vod mimo revír. Organizace měla evidováno celkem 1 445 řádných členů, z toho z Heřmanova Městce bylo 309 a z Lázní Bohdaneč
292 členů. Z toho bylo 223 mladých rybářů ve věku do 15 roků a dorost tvořilo 57 dětí. Počet členů oproti
předchozímu roku se tak zvýšil. Pokračovalo se ve výkupu pozemků jak pro chovné účely, tak pro rozšíření
sportovních vod, celkem vykoupeno za 417 800 Kč. V plánu je další výkup, například rybník Bašta u Lázní
Bohdaneč o výměře 1,7 ha a další vody a pozemky. Rybářili vlastnili v té době celkem 59 ha pozemků (vod)
v účetní hodnotě 6 182 719 Kč. 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 místní organizace
„na udici“ celkem 7 480 kusů ryb.
Na rybníku Buňkov se uskutečnily v letních měsících i různé sportovní aktivity a výcvik zde jako každý rok
prováděla i armáda při seskocích parašutistů z letadla do vody. Piloti z vojenské základny Čáslav trénovali
dva dny seskoky padákem do vody a záchranu pilotů při dopadu na vodní hladinu.
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. Kvalita vody v rybníku Buňkov byla dobrá. Stejně tak je
dobrá spolupráce mezi ČRS MO Přelouč, OÚ Břehy a autokempem Buňkov.
Podklady pro zápis do kroniky poskytl jednatel pan Miroslav Zářecký.
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TJ Sokol
Jak uvedla ve své zprávě paní Světlana Hoffmannová, jednatelka Sokola Břehy, v tomto roce byla zahájena příprava na XIV. všesokolský sjezd, který se uskuteční v roce 2006 v Praze. Za tím účelem byly zakoupeny stepy, které sponzoroval obecní úřad. Celkem 12 cvičenců tak nacvičovalo skladbu s názvem Výlet
s aerobikem.
Z akcí pořádaných v obci se vydařil na začátku roku dětský karneval, kam přišlo v maskách celkem 70 dětí.
Hudbu zajistili členové Stadion týmu Břehy. V červnu při dětském dni bylo hezké počasí, a tak děti předváděly
cvičení, chytaly kapry, prohlížely si policejní auto a také dostaly možnost vyzkoušet si policejní pouta. Na
hřišti létaly modely letadel a na to vše dohlíželi místní hasiči a jejich technika, kterou také děti jako každý
rok obdivovaly.
Vedle radosti ale také byl smutek nad tragickým odchodem dlouholetého člena Sokola Leoše Kozáka,
který náhle zemřel ve věku 19 let. Jednotu Sokol vždy úspěšně reprezentoval a byl považován jednatelkou za
jednoho z nejúspěšnějších členů.
Po celý rok probíhala v sokolovně pravidelná rekreační cvičení. Nejvíce bylo v oblibě cvičení sestry Vlkové,
potom cvičení na balonech sestry Hoffmannové a v neposlední řadě aerobik sestry Macháčkové. Do oddílu
karate, který v létě pořádal tábor, se přihlásilo 6 nových členů. Závěr roku patřil tradičně mikulášské nadílce.
Počet členů Sokola se „rozšířil“, kdy se setře Vlkové narodila holčička a sestře Novotné chlapeček.
Celkem v roce 2005 měla Tělovýchovná jednota Sokol Břehy 73 členů, z toho 51 dospělých. Protože
v poslední době počet dětí registrovaných v Sokole poklesl, bylo přáním cvičitelů, aby se vrátily doby, kdy
chodilo na cvičení až 30 dětí. Tento úkol si proto vytýčili do dalšího kalendářního roku.

Stadion tým Břehy
V lednu tohoto roku se v klubovně Stadion týmu sešla jeho valná hromada, kterou tvořilo všech 45 členů
organizace. Stadion tým si zvolil v tajných volbách nové předsednictvo na další čtyřleté období s tím, že
předsedou byl opět jednohlasně zvolen pan Luděk Novák. Dalšími členy předsednictva byli zvoleni pan Vladimír
Šanda, Martin Šanda, Jaroslav Pospíšil a Libor Vlk.
Dne 11. března pořádali členové Stadion týmu v pohostinství Na Křižovatce tzv. mopeďáckou zábavu se
skupinou P.V.C. V květnu zorganizovali dětský den na místním hřišti, kterého se zúčastnilo cca 80 dětí
a jejich rodiče. Pro tuto akci bylo vyčleněno 5 000 Kč.
V sobotu dne 13. srpna pořádal Stadion tým již 7. ročník Stadion cupu Břehy, a to za účasti 127 jezdců
z celé České republiky. Ředitelem závodu byl po roční odmlce, kdy startoval jako jezdec, opět Luděk Novák.
Mnozí účastníci závodu přijížděli do Břehů již den před závodem, a proto už v pátek večer hrála na hřišti před
autokempem kapela. Byl zde už také přítomen několikanásobný mistr republiky v motokrosu Petr Kuchař,
který již v pátečním tréninku předvedl několika stovkám přítomných svou motocyklovou show.
V sobotu 13. srpna ve 12.00 hodin začal závod šesti rozjížďkami, které poprvé místo zesnulého legendárního start maršála Ladislava Živného startoval domácí Miloš Panchártek. V této době do areálu na hřiště
přicházeli další a další diváci, kterých se nakonec sešlo rekordně téměř čtyři tisíce! V doprovodném programu byla opět připravena přehlídka historických a sportovních vozidel a motocyklů a navíc také motokáry.
Pořadatelé zajistili i průlet jednoho ze sedmi letadel Gripen, které vlastní armáda ČR . Součástí celé akce
byly i velké párty stany pro 800 sedících diváků zapůjčených z Plzeňského pivovaru.
V přestávce po třech semifinálových jízdách předvedl v rámci doprovodného programu své umění na své
čtyřkolce několikanásobný vítěz rallye Paříž Dakar závodník Josef Macháček.
Divákům se tajil dech při velké air motocyklové show Petra Kuchaře. Pro zajímavost, tato vystoupení stála pořadatele 60 000 Kč! Poté se jelo malé a velké finále, při kterém bylo přítomno osm novinářů
z celostátních deníků a rádií a i zástupci televize. Vítězem závodu se stal Pavel Krejčí z Lipníku nad Bečvou
před loňským vítězem Radkem Divišem z Přelouče. Z domácích jezdců se tentokrát do finálové jízdy nikdo
neprobojoval. Po skončení závodu se konala na hřišti taneční zábava, kde hrály skupiny Kyvadlo a P.V.C. Této
večerní zábavy se zúčastnilo asi 2 000 návštěvníků. V 21.30 hodin byl ohňostroj a poté stript show.
Na uspořádání závodu vynaložili pořadatelé celkem 160 000 Kč. Většinu nákladů zaplatilo 68 sponzorů,
které si pořadatelé zajistili.

Ing. Michal Ševít
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V době konání závodu diváci snědli mimo jiné 15 vepřových kýt a vypili 90 padesátilitrových sudů plzeňského piva. Závod mopedů ve Břehách byl na konci sezony opět vyhlášen nejlepším závodem celého seriálu.
V listopadu členové Stadion týmu provedli sběr železného šrotu po obci.

Autokemp Buňkov
Ve vedení autokempu nenastaly žádné personální změny. Ředitelem zůstal pan Václav Ševít a účetní paní
Monika Špinková. Počasí v tomto roce moc letní rekreaci nepřálo, v červenci hodně pršelo, a tak tržby v kempu poklesly celkem asi o 11 procent. Díky studenému létu stouply náklady na energie a náklady na údržbu.
V průběhu roku byly vylepšeny ubytovny, kde se provedly nátěry dveří, výměny zámků za FAB a současně
byly zakoupeny nové matrace. Tyto úpravy bylo možno uskutečnit díky odprodeji zboží z prodejny potravin,
protože prodejna byla pronajata paní Marii Novotné ze Sopřeče. Povedlo se snížit mzdové náklady, ostatní
náklady zůstaly zhruba na úrovni předchozích roků. Poklesl počet návštěvníků z tuzemska, cizinců bylo ubytovaných zhruba stejný počet jako v předchozím roce.
Přehled ubytovaných
celkem
4 498 ubytovaných,
tzn. 16 558 dnů
z toho
4 261 občanů ČR,
tzn. 15 819 dnů
237 cizinců,
tzn. 739 dnů

Výsledky hospodaření Autokempu Buňkov s. r. o. za rok 2005 (bez DPH)
Autokemp vykázal ztrátu ve výši 11 486 Kč
AUTOKEMP
Tržby celkem
1 885 536 Kč
Tržby za odprodej zboží z prodejny
278 631 Kč
Náklady celkem
2 163 658 Kč
Hrubý zisk
509 Kč

SOKOLOVNA
Tržby celkem
Náklady celkem
Hrubý zisk (ztráta)

55 764 Kč
67 758 Kč
-11 994 Kč

Počasí
Rok 2005 byl podle vědců pravděpodobně nejteplejším rokem ve statistice za posledních sto let. Potvrzuje se tak trend stoupajících teplot. Klimatologové vypočítali, že průměrná teplota v tomto roce přesahovala
o 0,04 °C dosud rekordní rok 1998.
Oproti předchozímu roku byla v naší lokalitě vyšší srážková činnost asi o 15 %, z toho nejvíce pršelo v červenci, a naopak minimální srážky spadly v říjnu. V červenci ale bylo díky deštivému počasí poměrně chladno,
dokonce si někteří lidé i zatopili, ale v srpnu už nastalo to pravé letní počasí pro koupání. Nejvyšší naměřená
teplota 39,7 °C byla více než o dva stupně Celsia vyšší než v předchozím roce.
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