
Kronika obce Břehy 2006- � -

Veřejný a politický život
Rok 2006 byl především rokem rozšiřující se ptačí chřipky. Světová epidemie smrtelné nemoci započala 

v jihovýchodní Asii a postupně se během roku rozlétla a usadila v celém světě. Možná doletěla i na Kubu. Není 
sice známo, na co vážně onemocněl kubánský diktátor Fidel Castro, ale jeho nemoc jej roznemohla natolik, 
že po více jak padesáti letech vlády musel jeho moc formálně převzít jeho bratr Raúl. Pravděpodobně se pak 
otřela i o prezidenta Ruska Vladimira Putina, který v polovině roku vyhlásil nové závody ve zbrojení, jak jinak 
si vysvětlit tak hloupý čin, jemuž podobné nás už dvakrát vyhnaly do více než studené války a státní bídy 
– snad se nás to tentokrát nedotkne. V USA proběhly senátní a parlamentní volby a demokraté po dlouhých 
dvanácti letech získali většinu v obou komorách. Svržený irácký diktátor Saddám Husajn dostal od iráckého 
soudu provaz.

Českým rybníčkem nejdříve mávaly sportovní výkony. Olympijské zlato získala Kateřina Neumannová 
a stříbro Lukáš Bauer, Petr Čech se stal světově nejlepším brankářem roku a Taťána Kuchařová získala 
titul nejkrásnější ženy světa. Ani pomyslný vrabec v hrsti nezůstal po vítězných volbách do parlamentu ODS, 
až druhý půlrok rozhodl o jejím vládnutí. Na českých silnicích se usadil nový silniční zákon, přísný bodový sys-
tém alespoň na první půlrok uklidnil řidiče a nehodovost klesla o závratná procenta. Svatbou roku skončily 
námluvy mezi dominantním mobilním operátorem Eurotel a bezkonkurenčním datovým Telecomem a vznikl 
kyslík – O2. Za třicet let nejdelší zimu a propadlé střechy vystřídaly povodně a vytopené domy následovány 
létem plným veder a vichřic.

Obecní záležitosti
Primární změny a nejdůležitější události ve fungování samosprávné obce Břehy

Změnou, jež v nejširším měřítku v roce 2006 ovlivnila fungování obecního zastupitelstva, byly komunální 
volby. Ty sice výrazně nepromluvily do složení zastupitelstva, ale změnily zejména poměr stranických sil 
a v jeho důsledku došlo po více jak 9 letech i ke změně starosty. Ladislava Beneše zvoleného za KDU-ČSL 
vystřídal Ing. Petr Morávek z Občanské demokratické strany.

Rok 2006 byl také rokem příprav na výstavbu velkých objektů a projektů. Zejména se v průběhu celého 
roku jednalo o přípravách tzv. projektu Břehy-sever, což by měla být v blízké budoucnosti plně zasíťovaná 
plocha pro možnou výstavbu až čtyřiceti rodinných domů a zároveň i s připravenými pozemky pro novou 
mateřskou školu. Druhým velkým připravovaným stavebním projektem pak byla v závěru roku předprojektová 
dokumentace ke zbudování ubytovacího objektu pro vozíčkáře v areálu autokempu Buňkov.

Důležitou proměnou také postupně procházel objekt technických služeb a v rámci dosluhování staré 
mechanizace pak byl pro obec zakoupen nový malotraktor.
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Složení a stratifikace obecního zastupitelstva 
a výpis podstatných rozhodnutí z jejich jednání

Od prvního letošního zasedání obecního zastupitelstva z 12. ledna 2006 až do posledního zasedání k datu 
5. října 2006 fungovalo obecní zastupitelstvo v tomto složení:
Ladislav Beneš – starosta
Ing. Petr Morávek – místostarosta
Ing. Pavel Erban
Ing. Pavel Jirava
Pavel Jirava
František Moravec
Alena Musilová
Mgr. Věra Novotná
Marie Štarmanová

Pracovní zasedání obecního zastupitelstva (dále jen OZ) ze dne 12. ledna 2006
OZ v bodě 2. rozhodlo pro tento rok o nenavyšování poplatků ze psů i poplatků za svoz a likvidaci TKO.
OZ v bodě 3. delegovalo Pavla Jiravu st. jako delegáta valné hromady spol. Vodovody a kanalizace.
OZ se v bodě 6. zavázalo zajistit pro občany obce pro rok 2006 tři divadelní představení a uhradit 

dopravu.
OZ bylo bodem 7. seznámeno s plánem prací TS pro rok 2006, který mimo jiné obsahoval: pokračovací 

práce na budování areálu TS, opravy střech na ZŠ a OÚ, vybudování kanalizace K Pile a dokončení kanali-
zační přípojky na Výrově k č. p. 285.

Pracovní zasedání OZ ze dne 2. února 2006
OZ v bodě 2. rozhodlo uzavřít blíže nespecifikovanou smlouvu o spolupráci s Městskou policií Přelouč, za 

níž obec Břehy ročně uhradí 100 000 Kč.
OZ v bodě 6. rozhodlo o změně týkající se provozování veřejného osvětlení v obci. Dosavadní pracovníci 

budou s platností od 1. března 2006 nahrazeni firmou CITELUM.
OZ se v bodě 9. rozhodlo přispět na dětský karneval pořádaný tradičně v obci částkou 3 000 Kč.

Veřejné zasedání OZ ze dne 16. února 2006 konané v restauraci Buňkov za přítomnosti cca 45 občanů
Zastupitelé a zejména přítomní občané byli seznámeni se závěrečným účtem obce za rok 2005, který 

skončil přebytkem (bod 2.) a s návrhem rozpočtu pro rok 2006, který byl koncipovaný jako vyrovnaný 
(bod 3.).

V závěrečné diskusi s občany zaznívaly podněty obdobného rázu jako poslední léta: zejména problém 
s kanalizací v ulici Bahníkova, nepřetržitý problém s rychle projíždějícími osobními automobily a problemati-
ka špatně udržovaných komunikací v obci.

Pracovní zasedání OZ ze dne 9. března 2006
Starosta v bodě 6. informoval OZ o kontrole účetnictví obce provedené finančním odborem Pardubického 

kraje dne 7. září 2005 a 9. března 2006, ze které vyplývá řada opakujících se pochybení ve vedení účet-
nictví obce. OZ na základě této kontroly a zprávy navrhlo a schválilo odebrání osobního ohodnocení účetní 
obce po dobu tří měsíců a udělení výtky s tím, že pokud se budou v dané šíři chyby opakovat a nedojde 
k nápravě závad předcházejících, bude dána výpověď z pracovního poměru.

OZ v bodě 8. odsouhlasilo zřízení dalšího účtu obce pro potřeby převedení finančních prostředků za trvalé 
odnětí pozemků s dispozičními právy starosty a místostarosty.

Veřejné zasedání OZ ze dne 23. března 2006
OZ v bodě 2. schválilo s výhradami závěrečný účet za rok 2005.
OZ v bodě 3. po vyslechnutí zprávy o efektivnosti autobusových spojů zrušilo autobusový spoj č. 650200 

(jezdící do Přelouče a zpět v dopoledních hodinách).
OZ bylo v bodě 5. seznámeno s návrhem usnesení vyhlášky na změnu v územním plánu obce a jednohlasně 

jej schválilo.
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V bodě 7. byly OZ předloženy nabídky tří regionálních firem (Střecha Řečany nad Labem; Klempířství R. 
Solil; Střecha J. Karlík) na zhotovení nové střechy na OÚ Břehy. OZ nevyjádřilo spokojenost ani s jednou 
z nabídek a delegovalo místostarostu Ing. Petra Morávka a Pavla Erbana, aby kontaktovali konkrétní firmy 
a pokusili se iniciovat změny v jejich nabídkách.

OZ v bodě 8. písmeno b) odsouhlasilo v odůvodněných případech využití služeb právní kanceláře.

Pracovní zasedání OZ ze dne 6. dubna 2006
OZ bylo v bodě 2. informováno o dění okolo povodně v obci a následně navrhlo finanční odměnu ve výši 

500 Kč/osobu pro členy dobrovolných hasičů a další, kteří se významnou měrou podíleli na zmírňování 
následků povodně.

OZ v bodě 3. iniciovalo, aby bylo započato s budováním protipovodňové hráze a učiněny první kroky v podo-
bě dohodnutí schůzky s projektantem a zajištění potřebného materiálu na její stavbu.

OZ bylo v bodě 7. seznámeno s uzavřením smlouvy s JUDr. Pecháčkovou, které bude vyplácena paušální 
měsíční částka 2 000 Kč.

OZ v bodě 8. rozhodlo, že peníze utržené za trvalé odnětí pozemků budou rozděleny do dvou finančních 
ústavů – 3 miliony do dluhopisového fondu Sporobond u České spořitelny a 3 miliony do Komerční banky.

OZ v bodě 9. schválilo variantu č. 2 na zástavbu Břehy-sever.

Pracovní zasedání OZ ze dne 20. dubna 2006
OZ v bodě 5. odsouhlasilo za areálem technických služeb i jako součást jejího oplocení výstavbu zpevněné 

plochy a tenisové stěny.
OZ v bodě 8. odsouhlasilo zajištění zájezdu do ZOO Dvůr Králové jako dárek pro děti z obce ke Dni dětí 

s tím, že poplatek ve výši 50 Kč bude vybírán jen od doprovázejících dospělých osob.
OZ v bodě 10. bylo seznámeno a následně schválilo nový požární řád obce.
OZ v bodě 11. schválilo zadání územního plánu obce.

Pracovní zasedání OZ ze dne 4. května 2006
OZ v bodě 2. schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
OZ v bodě 3. delegovalo Pavla Jiravu st. jako delegáta valné hromady spol. Vodovody a kanalizace.
OZ v bodě 5. vybralo zhotovitele střechy p. Karlíka ze Břehů.
OZ v bodě 6. schválilo výstavbu či obnovu chodníků ve třech lokalitách v obci a jako zhotovitele vybralo 

firmu Ziegler ze Břehů.
OZ v bodě 7. odsouhlasilo znění smlouvy o přidělení grantu za účelem nového územního plánu obce.
OZ v bodě 9. odsouhlasilo změnu rozpočtu pro potřebu uvolnění 55 000 Kč na dovybavení a obnovu 

kuchyně v restauraci autokempu Buňkov.
OZ v bodě 14. odsouhlasilo dotaci pro MOPED klub Břehy ve výši 20 000 Kč. Zároveň odsouhlasilo příspě-

vek 3 000 Kč na pořádání dětského dne.

Pracovní zasedání OZ ze dne 8. června 2006
OZ v bodě 3. delegovalo Pavla Jiravu st. jako delegáta valné hromady spol. Vodovody a kanalizace s hla-

sovacím právem k rozhodnutí pro zakoupení BČOV Semtín a proti vstupu strategického partnera.
OZ bylo v bodě 4. seznámeno a odsouhlasilo záměr projektů na přemístění autobusových zastávek 

u základní školy a na Festovně, což si vyžádaly požadavky Policie ČR, stejně jako zrušení průjezdu z ulic 
Boženy Němcové a Štěpánkovy na silnici II/333.

OZ bylo v bodě 5. informováno o průběhu čištění a monitoringu kanalizace, který předchází zahájení pře-
dání celé kanalizace do správy společnosti Vodovody a kanalizace.

OZ v bodě 7. diskutovalo alarmující stav dopravních prostředků technických služeb Břehy, když obě dvě 
vozidla jsou v současné době de facto nepojízdná.

OZ odsouhlasilo v bodě 8. předloženou kalkulaci na generální opravy místních komunikací firmou Korekt.
OZ se následně sešlo 9. června 2006 a dodatkem k zápisu z předchozího dne odsouhlasilo nákup mul-

tikaru M26 4x4 s částečným přídavným vybavením (radlicí, sypačem a zařízením k sečení šikmých ploch 
a oboustranným tažným zařízením). Též bylo obeznámeno a odsouhlasilo předběžnou částku na nákup 
této techniky ve výši 1,5 milionu Kč.
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Pracovní zasedání OZ ze dne 13. července 2006
OZ v bodě 2. odsouhlasilo změnu rozpočtu pro potřebu uvolnění 4 000 Kč jako náhradu zajišťovateli za 

dopravu dětí z mateřské školy do školy v přírodě.
OZ v bodě 3. schválilo v plném znění zadání regulačního plánu.
OZ v bodě 5. změnilo částečně své rozhodnutí z 8. června 2006, kdy rozhodlo, že výše zmíněné ulice 

nebudou zaslepeny, ale zastávka na Festovně směr Přelouč bude přesunuta do prostoru Březinky.
OZ v bodě 7. odsouhlasilo změnu rozpočtu pro potřebu uvolnění 374 000 Kč, o které bude navýšena částka 

za opravu komunikací, když přibyly opravy komunikací v ulicích K Urnovému háji, Pod Bílou hůrou a Pod Lipami.
Na základě návrhu Mgr. Věry Novotné bylo rozhodnuto o přezkoumání rozhodnutí o nákupu Multikaru, 

respektive o nalezení jiné/levnější varianty dopravní techniky pro technické služby Břehy.
OZ v bodě 11. odsouhlasilo změnu rozpočtu pro potřebu uvolnění 50 000 Kč na přeložku inženýrských sítí 

v oblasti nově přesunuté a budované zastávky na Festovně.

Pracovní zasedání OZ ze dne 19. července 2006
OZ v bodě 1. schválilo odprodej akcií České spořitelny v hodnotě 280 000 Kč.
OZ v bodě 5. bylo informováno o všech možnostech nákupu dopravní techniky pro technické služby Bře-

hy a rozhodlo pro nákup malotraktoru včetně přídavných zařízení – sněhové radlice, rozmetadla, čelního 
nakladače, valníku, zametacího kartáče, zařízení k sečení šikmých ploch a sady travních pneumatik. Pokud 
bude možno, kabina bude vybavena klimatizací.

Pracovní zasedání OZ ze dne 24. srpna 2006
OZ bylo v bodě 6. informováno o proběhlé kolaudaci kanalizace na Výrově a o dalším postupu v předávání 

kanalizační sítě do užívání společnosti Vodovody a kanalizace.
OZ v bodě 10. odsouhlasilo shrnutí změn v rozpočtu – dotčené změny de facto kopírovaly dosavadní již 

přijaté rozpočtové změny, schválené na předcházejících zasedáních.

Pracovní zasedání OZ ze dne 7. září 2006
OZ bylo v bodě 3. informováno o obdržení dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 278 834 Kč, 

které jsou určeny na odstranění povodňových škod.
OZ bylo informováno v bodě 4. o zakoupení malotraktoru v celkové ceně i s příslušenstvím za 1 128 299 Kč 

s dovětkem, že je ještě třeba přiobjednat závaží v ceně 9 900 Kč.
OZ bylo v bodě 11. informováno zastupitelem Františkem Moravcem, že hostinec Na Křižovatce se nebude 

prodávat, ale nadále pronajímat jako pohostinství.
OZ v bodě 13. odsouhlasilo, aby se zástupce obce místostarosta Ing. Petr Morávek informoval na prodej 

mlýna na Výrově a možnost odkoupení do majetku obce za předpokládaným účelem zřízení po rekonstrukci 
objektu pečovatelského domu pro seniory.

Pracovní zasedání OZ ze dne 21. září 2006
OZ bylo informováno, že je do konce kalendářního roku nutno přeregistrovat veškerou dopravní techniku 

přímo na obec Břehy.

Pracovní zasedání OZ ze dne 5. října 2006
(Jednalo se o poslední oficiální zasedání OZ před novými volbami do obecního zastupitelstva.)

Bývalá majitelka pozemku pod čekárnou na Výrově, která byla přesunuta, požádala o zpětný odkup tohoto 
pozemku, což OZ v bodě 5. schválilo.

Voliči ve volbách (20.-21. října 2006) ustanovili těchto devět statutárních zástupců obce Břehy:
Ing. Petr Morávek – starosta
Ing. Pavel Jirava – místostarosta
Ing. Pavel Erban
František Moravec
Tomáš Musil
Mgr. Věra Novotná
František Rambousek
Marie Štarmanová
Aleš Vančura
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Obecní zastupitelstvo v tomto složení zasedalo v roce 2006 od ustavujícího 1. zasedání 2. listopadu do 
5. zasedání 28. prosince.

První ustavující zasedání OZ ze dne 2. listopadu 2006
Členové nově zvoleného zastupitelstva složili slib zastupitelů a schválili nový jednací řád OZ a dle něj dále 

zvolili své statutární zástupce a předsedy komisí takto:
 uvolněný starosta obce .........................................................................................Ing. Petr Morávek
 neuvolněný místostarosta obce .........................................................................Ing. Pavel Jirava
 předseda finančního výboru .................................................................................Ing. Pavel Erban
 předseda kontrolního výboru ...............................................................................František Rambousek
 předseda výboru pro školství, kulturu a péči o mládež ................................Mgr. Věra Novotná
 předseda výboru pro sociální věci, zdravotnictví a péči o seniory ............Marie Štarmanová
 předseda výboru pro životní prostředí a ekologii ...........................................Tomáš Musil
 předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity .......................................Aleš Vančura
 předseda výboru pro majetkové záležitosti obce ..........................................František Moravec

Druhé pracovní zasedání OZ ze dne 16. listopadu 2006
OZ v bodě 2. zvolilo členy finančního výboru, kterými se stali Mgr. Věra Novotná, Marie Štarmanová a Aleš 

Vančura. A taktéž zvolilo členy kontrolního výboru, kterými se stali František Moravec, Mgr. Věra Novotná 
a Marie Štarmanová.

OZ v bodě 9. zamítlo přes vysoké náklady na vytápění mateřské školy její plynofikaci a uložilo starostovi 
zajistit lepší regulaci vytápění a izolaci stávajících rozvodů tepla. Dále na základě návrhu ředitelky MŠ 
dotýkajícího se budoucí potřebnosti navýšit kapacitu MŠ ukládá starostovi zajistit podkladové studie, ze 
kterých by vyplynuly konkrétní nákladové částky na nástavbu MŠ stávající a výstavby nové MŠ.

OZ v bodě 11. ustanovilo povodňovou komisi a zvolilo její členy. Předsedou komise se stal starosta Ing. Petr 
Morávek a jejími členy Ing. Pavel Erban, Tomáš Musil a František Rambousek. Dále byl v nepřítomnosti za 
člena navržen Vladimír Šanda a starostovi s dotčeným uloženo projednání souhlasu či nesouhlasu s člen-
stvím v povodňové komisi.

OZ v bodě 15. ukládá starostovi a místostarostovi, aby využívali nabídky úřadu práce na využívání neza-
městnaných pro potřeby úklidu a technické správy obce.

OZ je v bodě 21. informováno o nutnosti převést pozemky v oblasti Břehy-sever z pozemkového fondu na 
Obecní úřad Břehy a ukládá starostovi a schvaluje, aby dotčené pozemky byly bezplatně převedeny na 
obec.

OZ v bodě 22. schvaluje podání výpovědi ZOD Živanice na pozemek č. 390/1 vzniklý sloučením parcel 
zakoupených od soukromých vlastníků v lokalitě Břehy-sever.

OZ v bodě 23. bere na vědomí studii proveditelnosti povodňové hráze a ukládá starostovi pokračovat 
v zajišťování projektové dokumentace.

OZ je v bodě 24. informováno o trvající možnosti zakoupení mlýna na Výrově za 3 miliony Kč za všechny 
objekty včetně pozemků bez vodní elektrárny.

OZ v bodě 26. odsouhlasilo změnu rozpočtu pro potřebu navýšení rozpočtu základní a mateřské školy, 
a to: pro ZŠ o 100 000 Kč na celkových 300 000 Kč a pro MŠ o 130 000 Kč na celkových 280 000 Kč.

Třetí pracovní zasedání OZ ze dne 30. listopadu 2006
OZ v bodě 3. schvaluje příspěvek na „mikulášskou“ ve výši cca 9 000 Kč (nákup světlic a dárkových 

balíčků).
OZ v bodě 4. schvaluje postup starosty v záležitosti podání žádosti o 3 miliony Kč od poslanecké sně-

movny na objekt pro vozíčkáře v kempu Buňkov.
OZ v bodě 5. schvaluje uvolnění částky 12 000 Kč na silvestrovský ohňostroj.
OZ v bodě 6. schvaluje nájemné pro provozovatele prodejny potravin ve výši 60 000 Kč/rok.
OZ v bodě 9. schvaluje podání žádosti o dva pracovníky, kteří budou poskytnuti úřadem práce na základě 

dohody s ním uzavřené.
OZ v bodě 14. schvaluje, aby byl při dokončovacích pracích u areálu technických služeb terén upraven tak, 

aby se dal využívat v zimním období jako svah na sáňkování pro děti.
OZ v bodě 16. schvaluje, aby v prostoru hřiště u autokempu bylo zřízeno další dětské hřiště.
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Čtvrté pracovní zasedání OZ ze dne 12. prosince 2006
OZ v bodě 1. neschválilo předložený návrh rozpočtu obce pro rok 2007 a uložilo místostarostovi jeho dopl-

nění a dopracování k projednání. OZ zároveň v bodě 2. schválilo rozpočtové provizorium, jež bude platné do 
doby schválení řádného rozpočtu.

OZ neschvaluje v bodě 3. nákup celého mlýna na Výrově a doporučuje a ukládá starostovi vést jednání ve 
smyslu koupě pouze tzv. hangáru s pozemkem na západní straně celého objektu.

OZ v bodě 5. pověřuje starostu v jednání o členství v některém ze stávajících mikroregionů.
Starosta v bodě 7. informoval o spuštění internetových stránek obce a zároveň v bodě 10. OZ schválilo, 

aby na nově vzniklých internetových stránkách byly k dispozici kontaktní údaje (telefonní číslo, email) na 
jednotlivé členy OZ.

Starosta v bodě 9. informoval o zahájení stavebního řízení na objektu technických služeb.
OZ v bodě 11. schvaluje zahájení přípravných prací na projektu objektu pro vozíčkáře v autokempu Buňkov. 

OZ bylo informováno, že výstavba objektu bude částkou 3 miliony Kč pravděpodobně hrazena přímo ze 
státního rozpočtu pro rok 2007.

OZ v bodě 14. ustanovilo šest inventarizačních komisí a uložilo jim inventarizaci majetku hasičské zbrojni-
ce, MŠ, ZŠ, OÚ, TS a Autokempu Buňkov s. r. o. k datu 31. 12. 2006.

Páté pracovní zasedání OZ ze dne 28. prosince 2006
OZ v bodě 1. projednalo druhý návrh rozpočtu pro rok 2007 a doporučilo jej ke schválení na veřejné schůzi 

OZ s datem 18. 1. 2007.
OZ v bodě 2. schválilo souborné stanovisko konceptu řešení územního plánu a zároveň v bodě 3. schválilo 

uzavření smlouvy s panem Zdeňkem Zaklem o výkonu činnosti spojené s pořízením územního plánu obce 
Břehy a regulačního plánu lokality Břehy-sever.

Technické parametry fungování obecního úřadu

Zaměstnanci
Vyjma volených zástupců, včetně uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty, byli v roce 2006 

zaměstnáni statutárním Obecním úřadem Břehy čtyři osoby:
Ivana Zieglerová účetní a hospodářka
Blanka Bucharová uklízečka
Jiří Němec zaměstnanec technických služeb
Petr Tichý zaměstnanec technických služeb

Úřední pracovní doba
OÚ Břehy měl v tomto roce dva úřední dny, a to úterý a čtvrtek vždy v době od 8 do 16 hodin.

Nové technické vybavení OÚ
Na základě rozhodnutí OZ z ledna 2006 byl následně zakoupen nový skener.
Na základě rozhodnutí OZ z března 2006 byl pak v rámci programu internet do knihoven pořízen pro míst-

ní knihovnu nový počítač včetně standardního příslušenství a připojení na síť internet.

Volby
Rok 2006 byl rokem volebním a postupně či současně se v něm uskutečnily volby do Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu ČR, do Senátu Parlamentu ČR (které se Břehů bezprostředně nedotýkaly) a do obecních 
zastupitelstev.

Volby do zastupitelstva obce Břehy 20.-21. října 2006
Obec Břehy má jediný volební obvod, do kterého 804 zapsaných voličů mohlo volit 9 volených členů 

zastupitelstva.
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Bylo vydáno a odevzdáno 484 obálek (což je volební účast ve výši 60,2 %) které obsahovaly 3 856 plat-
ných preferenčních hlasů. Hlasovací lístky obsahovaly dvě kandidátní listiny, a to Občanské demokratické 
strany (dále jen ODS) a Křesťanské demokratické unie – Československé strany lidové (dále jen KDU-ČSL). 
Volby vyhrála ODS se ziskem 6 mandátů a druhá skončila KDU-ČSL se ziskem 3 mandátů.

ODS se svými 9 kandidáty obdržela 2 476 preferenčních hlasů, což bylo 64.21 % všech hlasů. Jednotliví 
kandidáti získali počet hlasů takto:
poř. č. jméno počet hlasů pořadí v rámci strany zvolen(Z)/náhradník(N)

1 Ing. Petr Morávek 400 1 Z
2 Ing. Pavel Erban 279 4 Z
3 Ing. Pavel Jirava 344 2 Z
4 Tomáš Musil 236 6 Z
5 Aleš Vančura 223 7 Z
6 Ivan Novotný 220 8 N
7 František Rambousek 318 3 Z
8 Jiří Kubát 179 9 N
9 Vladimír Šanda 276 5 N

KDU-ČSL se svými 7 kandidáty obdržela 1 380 preferenčních hlasů, což bylo 35,79 % všech hlasů. Jed-
notliví kandidáti získali počet hlasů takto:
poř. č. jméno počet hlasů pořadí v rámci strany zvolen(Z)/náhradník(N)

1 Ladislav Beneš 189 4 N
2 František Moravec 194 3 Z
3 Pavel Jirava 189 5 N
4 Mgr. Věra Novotná 302 1 Z
5 Marie Štarmanová 272 2 Z
6 Ladislav Beneš ml. 118 6 N
7 Ing. Rudolf Fišer 116 7 N

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v obci Břehy konané 2.-3. června 2006

Obec Břehy má jediný volební obvod, do kterého 810 zapsaných voličů mohlo volit 19 stran a hnutí. Bylo 
vydáno 561 obálek a odevzdáno 560 obálek (což je volební účast ve výši 69,26 %), které obsahovaly 560 
platných hlasů.

Občané Břehů odevzdali své hlasy takto:
Balbínova poetická strana ........................................................................................ 1 hlas
Právo a Spravedlnost .............................................................................................3 hlasy
NEZÁVISLÍ ................................................................................................................. 15 hlasů
Koruna Česká ................................................................................................................ 1 hlas
Občanská demokratická strana ..................................................................... 184 hlasů
Česká strana sociálně demokratická ............................................................ 193 hlasů
SNK Evropští demokraté ..................................................................................... 15 hlasů
Unie svobody – Demokratická unie ......................................................................... 1 hlas
Pravý Blok ...................................................................................................................5 hlasů
Strana zelených ...................................................................................................... 31 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy ..............................................................84 hlasů
Křesťanská demokratická strana-Československá strana lidová ......... 22 hlasů
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ ........................................................................................3 hlasy
STRANA ROVNOST ŠANCÍ .................................................................................... 2 hlasy
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Hospodaření obce
Obecní majetek – směřování investic, dotací a péče

Obec Břehy v roce 2006 v rámci připravovaného projektu Splavnění Labe zejména připravila k prodeji své 
rozsáhlé pozemky v katastru obce směrem k Labi, na kterých by do budoucna mělo nejenom vzniknout nové 
koryto řeky, ale zejména by měla být vybudována nová infrastruktura zahrnující i stezku pro pěší, cyklostez-
ku a protipovodňovou hráz. Obec tedy souhlasila s prodejem majetku, jenž by měl být v budoucnu velmi dobře 
užitkován ve prospěch obce a jejích občanů. K samotné realizaci prodeje potom došlo až následující rok.

Obec také postupně připravuje dva další projekty – zbudování nové bezbariérové ubytovny v rámci auto-
kempu Buňkov a výstavbu rodinných domů a mateřské školy v oblasti Břehy-sever. Oba projekty však opě-
tovně došly ke své realizaci až v následujících letech, nicméně již v roce 2006 byly vykupovány a směňovány 
za tímto účelem pozemky a postupně byly doplňovány technické i právní podklady k jednotlivým projektům.

Další finance do budování nového majetku obce potom směřovaly zejména do vybudování sídla technických 
služeb obce Břehy, kanalizace na Výrově a několika nových chodníků.

Návrh rozpočtu a skutečný rozpočet
Rozpočet pro rok 2006 byl zejména v příjmech ovlivněn odprodejem obecních pozemků zemědělskému půd-

nímu fondu ve výši 18,7 milionu Kč. Trojnásobně zvýšený rozpočet se samozřejmě projevil v průběhu roku i ve 
výdajové části, a to zejména zafinancováním nových staveb a infrastruktury či většími opravami starších.

I. Rozpočtové příjmy  
text schválený rozpočet skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož. 1 200 000 1 311 659
Daň z příjmů fyzických osob ze SVC 400 000 1 026 068
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 70 000 84 698
Daň z příjmů právnických osob 1 000 000 1 565 700
Daň z přidané hodnoty 2 300 000 2 527 519
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  18 701 021
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 372 000 371 330
Poplatek ze psů 18 000 17 098
Poplatek za užíváni veřejného prostranství 1 000 1 010
Poplatek za provozovaný výherní hrací přistroj 10 000 
Odvod výtěžku z provozování loterií  7 587
Správní poplatky 20 000 9 080
Daň z nemovitosti 430 000 441 061
Splátky půjč. prostř. od podnik. subj. fyz. osob  
Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR  37 700
Neinvestiční přijaté dotace ze SR v ramci SDV 102 555 102 555
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo.  278 834
Neinvestiční přijaté dotace od obcí 10 000 10 500
Neinvestiční přijaté dotace od krajů  70 218
Ostatní neinv. přijaté dotace od rozp. územní úrovně  52 416
lnvestiční přijaté dotace od krajů  99 000
Bez ODPA 5 933 555 26 715 057
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  6 306
Provoz veřejné silniční dopravy  6 306
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  17 154
Odváděni a čištěni odpadních vod a nakl. s kaly  17 154
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  100 000
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Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000 237 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000 337 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  11 876
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich častí 190 000 188 566
Bytové hospodářství 190 000 200 442
Přijaté pojistné náhrady  25 887
Veřejné osvětlení  25 887
Příjmy z prodeje pozemku  902 120
Územní rozvoj  902 120
Příjmy z pronájmu pozemků  3 238
Příjmy z prodeje pozemků 120 000 
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 120 000 3 238
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  12 696
Sběr a svoz komunálních odpadů  12 696
Příjmy z poskytování služeb a výrobků  10 358
Sběr a svoz ostatních odpadů  10 358
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 71 122
Přijaté pojistné náhrady  4 816
Činnost místní správy 30 000 75 938
Příjmy z úroků (část) 5 000 138 635
Příjmy z podílů na zisku a dividend  53 550
Příjmy z prodeje akcií  280 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 472 185
Celkové příjmy 6 328 555 28 778 384
  
II. Rozpočtové výdaje  
text schválený rozpočet skutečnost
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  54 591
Nakup materiálu j. n.  125
Opravy a udržování 50 000 19 500
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 50 000 74 216
Nákup materiálu j. n. 200 000 6 175
Opravy a udržování  2 112 803
Silnice 200 000 2 118 978
Nákup materiálu j. n.  
Nakup ostatních služeb  41 633
Opravy a udržování  
Výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000 20 850
Provoz veřejné silniční dopravy 50 000 62 484
Nákup materiálu j. n.  11 869
Elektrická energie  1 698
Nákup ostatních služeb  830
Opravy a udržování  431 636
Budovy, haly a stavby 1 744 190 1 412 530
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 744 190 1 858 563
Opravy a udržování 25 000 32 140
Úpravy drobných vodních toků 25 000 32 140
Nákup materiálu j. n.  45 507
Nákup ostatních služeb  20 831
Opravy a udržování 80 000 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 150 000 284 000
Předškolní zařízení 230 000 350 338
Nákup materiálu j. n.  5 981
Nákup ostatních služeb  5 682
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Opravy a udržování 200 000 
Neinvestiční dotace obcím 180 000 173 863
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000 300 000
Základní školy 580 000 485 526
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  31 149
Nákup materiálu j. n.  2 377
Opravy a udržování 10 000 
Činnosti knihovnické 10 000 33 526
Nákup ostatních služeb  41 240
Ostatní záležitosti kultury  41 240
Nákup ostatních služeb 5 000 444
Opravy a udržování 10 000 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)  5 261
Rozhlas a televize 15 000 5 705
Nákup ostatních služeb  1 678
Pohoštění  340
Věcné dary 20 000 18 446
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 20 000 20 464
Nákup materiálu j. n. 20 000 242 976
Nákup ostatních služeb  15 579
Opravy a udržování 50 000 
Budovy, haly a stavby  
Sportovní zařízení v majetku obce 70 000 258 555
Nákup materiálu j. n. 20 000 
Neinv.dotace občanským sdružením 20 000 20 000
Ostatní tělovýchovná činnost 40 000 40 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  7 980
Nákup materiálu j. n. 5 000 17 680
Nákup ostatních služeb  23 349
Neinv.dotace občanským sdružením 30 000 26 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace 35 000 75 009
Studená voda 25 000 28 601
Plyn 8 000 11 470
Elektrická energie 8 000 6 480
Opravy a udržování 30 000 17 255
Bytové hospodářství 71 000 63 807
Nákup materiálu j. n. 50 000 1 947
Elektrická energie 170 000 38 073
Konzultační, poradenské a právní služby  5 000
Nákup ostatních služeb  130 927
Opravy a udržování  55 000
Veřejné osvětlení 220 000 230 948
Nákup ostatních služeb  49 563
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí  49 563
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku  142 000
Územní plánování  142 000
Ochranné pomůcky 5 000 
Prádlo, oděv a obuv 5 000 4 840
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  1 690
Nákup materiálu j. n. 30 000 199 994
Studena voda  781
Elektrická energie  20 093
Pohonné hmoty a maziva 40 000 34 253
Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000 9 943
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Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 7 139
Služby školení a vzdělávání 2 000 
Nákup ostatních služeb 1 000 110 060
Opravy a udržování 150 000 6 800
Platby daní a poplatků  1 592
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku  37 520
Budovy, haly a stavby 150 000 118 380
Pozemky 90 000 90 000
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 485 000 643 086
Nákup ostatních služeb 600 000 586 451
Sběr a svoz komunálních odpadů 600 000 586 451
Nákup ostatních služeb 60 000 79 039
Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000 79 039
Nákup materiálu j. n. 50 000 61 201
Nákup ostatních služeb 10 000 59 494
Opravy a udržování 100 000 
Stroje, přístroje a zařízení  1 128 299
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 160 000 1 248 994
Nákup ostatních služeb  95 923
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 250 000 
Pečovatelská služba 250 000 95 923
Neinvestiční dotace obcím 1 000 500
Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní) 1 000 500
Nákup ostatních služeb  4 760
Ochrana obyvatelstva  4 760
Neinvestiční dotace obcím 100 000 50 000
Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 50 000
Ostatní platy  1 746
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou  13 113
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem  612
Prádlo, oděv a obuv 30 000 26 172
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 63 278
Nákup materiálu j. n. 10 000 236 746
Studená voda 2 000 3 866
Elektrická energie 50 000 66 025
Pohonné hmoty a maziva 5 000 39 196
Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000 606
Služby školení a vzdělávání  10 100
Nákup ostatních služeb 10 600 87 202
Opravy a udržování 100 000 63 678
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000 1 110
Pohoštění  11 415
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)  5 000
Věcné dary  850
Neinv. dotace občanským sdružením 2 000 35 500
Požární ochrana – dobrovolná část 247 600 666 217
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 900 000 804 580
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 12 446
Zastupitelstva obci 920 000 817 026
Ostatní osobní výdaje  10 115
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  4 861
Nákup materiálu j. n.  4 543
Pohoštění  1 044
Volby do Parlamentu ČR  20 563
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Ostatní osobní výdaje  7 709
Nákup materiálu j. n.  2 760
Nákup ostatních služeb  10 000
Pohoštění  696
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel.  21 166
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 950 000 722 508
Ostatní osobní výdaje 180 000 208 499
Povinné poj. na soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměstnan. 370 000 333 357
Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 130 000 121 525
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 8 000 12 960
Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000 10 643
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 21 841
Nákup materiálu j. n. 30 000 26 237
Studena voda 2 000 505,5
Elektrická energie 35 000 42 702
Služby pošt 8 000 6 303
Služby telekomunikací a radiokomunikací 55 000 50 519
Nájemné 1 000 320
Konzultační, poradenské a právní služby 30 000 60 214
Služby školení a vzdělávání 3 000 400
Nákup ostatních služeb 180 000 43 546
Opravy a udržování 150 000 189 949
Programové vybavení  32 395
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000 
Pohoštění 3 000 39
Nájemné za nájem s právem koupě 180 000 177 822
Poskytované zálohy vlastní pokladně  
Neinvestiční dotace obcím 1 500 1 000
Platby dani a poplatků 2 000 11 580
Dary obyvatelstvu 5 000 
Nespecifikované rezervy  
Budovy, haly a stavby 20 000 353 531
Stroje, přístroje a zařízení  
Činnost místní správy 2 404 500 2 428 398
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem  
Úroky vlastní 150 000 189 395
Služby peněžních ústavů 10 000 24 460
Platby daní a poplatků  1 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160 000 214 856
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem  
Služby peněžních ústavu 40 000 36 585
Pojištění funkčně nespecifikované 40 000 36 585
Celkové výdaje 8 788 290 12 816 637

Obecní poplatky
Kromě zprostředkování výběru zákonem daných či státem regulovaných poplatků a daní, vybírá obec 

v zásadě jen dva poplatky:
poplatek ze psů – ve výši 100 Kč za jednoho psa
poplatek ze svozu odpadu a druhotných surovin – ve výši 400 Kč za osobu a rok

•
•
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Veřejný život v obci
Nejvýznamnější události

Nejvýznamnější měrou ovlivnila veřejný život v obci velká jarní povodeň. Nejenže velká voda zatopila několik 
domů a komunikací, ale více jak 14 dní nebyla de facto funkční kanalizace či byla zničena veškerá možná úroda 
na polích ve směru od obce k Labi. Na eliminování hrozeb a odstraňování škod se podílelo mnoho občanů obce 
v čele s velkým počtem členů místního dobrovolného hasičského sboru.

Vedle této neblahé, ale v ohledu sousedské spřízněnosti i pozitivní události pak probíhalo povícero tra-
dičních akcí a oslav, jež se ve své rozmanitosti i velikosti nevymykaly programům z let minulých (podrobný 
seznam společenských akcí viz následující kapitola.

Časově sousledný seznam veřejných kulturních a sportovních akcí 
v obci Břehy za kalendářní rok 2006

2. 3. Beseda v restauraci Buňkov s Autoškolou Peml o nových předpisech v silničním provozu.
Březen Zájezd pořádaný obcí do divadla v Pardubicích – muzikálové představení Donaha.
13. 4. Soubor Baldrián – „Velikonoční zvyky“.
30. 4. Tradiční „pálení čarodějnic“ na hřišti u kempu.
Červen Zájezd pořádaný obcí do Národního divadla na představení Naši furianti spojený s prohlídkou 

památek Prahy.
16. 9. Zájezd pro rodiče s dětmi z obce do Jičína v rámci tamější akce Jičín – město pohádek.
17. 9. Břežský hasičský den.
9. 12. Dětské odpoledne s ohněm a besídkou – mikulášská besídka na hřišti u sokolovny.
14. 12. Předvánoční posezení pro důchodce – občerstvení, hudba a pásmo od dětí z místní mateřské 

školy.

Informování občanů a propagace obce
Kromě základních prostředků k informování občanů o dění v obci (tj. úřední deska, nástěnky, plakátovací 

plochy, místní obecní rozhlas a Břežan) začalo být ke konci roku 2006, z iniciativy nově zvoleného zastu-
pitelstva, využíváno k informování občanů a propagaci obce i nově zřízených internetových stránek (www.
obecbrehy.cz). Novým obecním stránkám sice od počátečního naplnění nebyl výrazně měněn obsah, ale už 
jejich samotné zřízení bylo velkým plusem.

Nejdůležitější písemnou složkou informování veřejnosti byl nadále občasník Břežan, který za rok 2006 
vyšel pětkrát, avšak poslední prosincové vydání mělo číslo 6.

První číslo vyšlo v lednu 2006 a jeho obsahem bylo zejména:
Statistika obyvatel za rok 2005.
Informování starosty Ladislava Beneše o tom, co bylo za minulý rok v obci vystavěno a započato i co se 

ze slíbeného z různých důvodů nepodařilo a výhled na rok 2006.
Informování místostarosty Ing. Petra Morávka o neschválené žádosti Poslanecké sněmovně PČR 

o finanční příspěvek na ubytovnu pro tělesně postižené.
Informování o budované kanalizaci na Výrově.
Pozvánka na veřejnou schůzi a besedu pro řidiče.
Informování Mgr. Věrou Novotnou o plánovaných kulturních akcích pro rok 2006.

Druhé číslo vyšlo v dubnu 2006 a jeho obsahem bylo zejména:
Článek Mgr. Richarda Lacka o nedávno zesnulém významném rodáku obce Břehy Petru Jakešovi.
Dva informující články od starosty a místostarosty o povodni z přelomu března a dubna tohoto roku 

a teoretické možnosti vybudování protipovodňové hráze před jižní částí obce.
Článek místostarosty informující o dostavbě kanalizace na Výrově.

•
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Třetí číslo vyšlo v červenci 2006 a jeho obsahem bylo zejména:
Článek informující o tom, co bylo za poslední půlrok v obci vystavěno a započato i co se ze slíbeného z růz-

ných důvodů nepodařilo a budoucí výhled na druhou polovinu roku.
Informování starosty obce o činnosti místního sboru dobrovolných hasičů.
Předložení dvou možných variant k nákupu nového dopravního prostředku pro technické služby.
Článek místostarosty informující o přemístění autobusových zastávek a z toho plynoucí nutnosti vybudo-

vání přeložky plynovodu na Festovně.

Čtvrté číslo vyšlo v září 2006 a jeho obsahem bylo zejména:
Dva články o potřebě vody, respektive jejím dlouhodobém úbytku. Jeden článek přetištěn z tisku, druhý od 

Pavla Jiravy.
Nesouhlasné stanovisko Ing. Jiřího Němce k nákupu malotraktoru pro technické služby a odpověď / zápor-

ná reakce místostarosty Ing. Petra Morávka.
Článek o soustředění zejména mladých hasičů ze Sboru dobrovolných hasičů Břehy.

Šesté číslo vyšlo v prosinci 2006 a jeho obsahem bylo zejména:
Informování nového starosty Ing. Petra Morávka o ustavujícím zasedání nového zastupitelstva a jeho 

plánech na zvelebování obce do budoucnosti.
Pět drobnějších článků starosty o jednotlivých budovaných či plánovaných stavebních projektech v obci.
Článek Ing. Pavla Jiravy informující o modernizaci osvětlení v obci.
Článek starosty informující o nově vznikající webové prezentaci obce.
Článek Mgr. Věry Novotné o lednových kulturních akcích pořádaných obcí.

Knihovna
Knihovna v roce 2006 nadále fungovala v č. p. 107 a o její provoz a fungování se starala paní Eva Foršto-

vá. Významnou novinkou je potom v rámci celostátní akce „internet do knihoven“ zakoupení počítače a jeho 
připojení do internetové sítě.

V knihovně je k prosinci 2006 celkem 7 245 knih, když za tento kalendářní rok přibylo darem 492 knih. 
Nadále i funguje spolupráce s regionální knihovnou v Přelouči, která do naší knihovny zapůjčuje průběžně sady 
knih a časopisů. Za tento kalendářní rok to pak bylo 146 knih a 64 časopisů.

K prosinci 2006 bylo zaregistrováno celkem 77 čtenářů, z toho 12 dětí do 15 let, kteří si v tomto kalen-
dářním roce vypůjčili celkem 2 092 knih a časopisů, a to v tomto složení:

1 838 položek z beletristické literatury pro dospělé – z toho 1 472 knih a 366 časopisů
197 položek literatury pro děti a mládež – z toho 105 knih a 92 časopisů
57 položek naučné literatury – z toho 56 knih a 1 časopis

Od 30. 11. 2006, kdy je v provozu nový počítač připojený do sítě internet, využilo tuto novou službu 5 náv-
štěvníků. Otevírací doba knihovny je potom stále držena jen v pondělí a pátek od 15 do 16.30 hodin.

Spolky a spolková činnost
Roku 2006 byly v obci registrovány nebo na území obce působily 3 sportovní spolky (hokejbalisté Beer 

Stars, Moped klub a Sokol), 3 zájmové spolky (myslivci, rybáři a hasiči) a jedno občanské sdružení (Polabský 
Zlatý pruh).

TJ Sokol Břehy
Rok 2006 byl pro Sokol významný, neboť se konal 14. sokolský slet. Sokol Břehy se zúčastnil nejenom 

všesokolského sletu, ale i oblastních sletů v České Třebové, Hradci Králové, Lukavici, Pardubicích, Trnávce 
a samostatný sletový den byl zorganizován i přímo ve Břehách. Členové Sokola Břehy se dále podíleli na 
pořádání několika společenských akcí v obci – zejména dětském karnevalu. Počet členů v roce 2006 klesl na 
50, což je nejméně za posledních 10 let, kdy funguje organizace v obci Břehy.
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Moped klub Břehy
Moped klub Břehy byl v roce 2006 ustanoven a jeho sídlem se stala Přelouč. Neoficiálně se stal nástup-

cem Stadion týmu Břehy a převzal po něm zejména pořádání hlavní motoristické akce – Stadion cupu. Mope-
disté se krom podílení se na pořádání několika společenských akcí v obci soustředili zejména na uspořádání 
tradičního závodu Stadion cup Břehy. Ten se konal 12.-13. srpna a opětovně se stal nejpočetněji navštívenou 
společenskou akcí na území obce.

Sbor dobrovolných hasičů Břehy
Místnímu sboru se tento rok podařilo získat zejména novou požární techniku, a to požární vůz na podvoz-

ku Tatry 815, která na něj byla bezúplatně převedena.
Díky opětovnému zapojení Františka Rambouska se podařilo udržet činnost družstev, a to včetně těch 

mládežnických. Již tento rok bylo v nedalekém Semíně uspořádáno soustředění a družstva mužů, dorostu 
i dětí se zúčastnila několika hasičských soutěží a memoriálů.

Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč
Nedaleko registrovaný rybářský svaz se váže k obci zejména staráním se o místní rybniční plochu Buňko-

va. Zdejší chovný rybník je zarybňován zejména kaprem. Celkově se za rok 2006 vylovilo 126 q ryb.

Polabský Zlatý pruh – Kulturní společnost Miroslava Benáka
Polabský Zlatý pruh v roce 2006 nadále vyvíjel aktivity podporující jeho hlavní cíl činnosti – tj. kulturní, 

sociální a společenskou podporu regionu Středního Polabí.
Občanské sdružení PZP vydalo za kalendářní rok dvě publikace a připravilo či se podílelo na realizaci něko-

lika desítek popularizačních článků, uspořádalo dvacet tři výstav – z toho dvě mezinárodní a připravilo či 
zorganizovalo čtyři přednášky. Nadále se i podílelo na sociálních projektech, zejména prostřednictvím dlou-
hodobého projektu Lapis Refugii v Kolíně a vytvářelo či se spolupodílelo na několika dalších, povětšinou jed-
norázových akcích.

Individuální úspěchy na poli vědy, umění a sportu
Mgr. Martin Kohoutek – pedagog a přírodovědec – v předcházejícím roce 2005 vydal v Klubu přátel Par-

dubicka publikaci Příroda Pardubicka III.
PhDr. Miroslav Tyč – pedagog a publicista – vedle několika desítek odborných i populárněvědeckých studií 

a článků vydal v roce 2006 dvě publikace – Snoubení nebe a země, pocta romantismu a Osobnosti kultury 
– Kolínsko.

Školství
Roku 2006 působily v obci nadále dvě vzdělávací instituce – mateřská škola a základní škola.

Mateřská škola
Mateřská škola (dále jen MŠ) byla jak pro školní rok 2005/2006 tak pro školní rok 2006/2007 zcela 

zaplněna maximálním počtem žáků – tedy 25 a pracovala po oba školní roky v obsazení:
ředitelka Miluše Kosprtová
učitelka Běluše Zitková
kuchařka Anna Jiřišťová
školnice Blanka Bucharová

Systém fungování MŠ zachovával rozložení denního programu z předcházejících let:

•
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6.45 – 8.30 spontánní hry, zábavné činnosti podle volby dětí, individuální péče, činnosti s dětmi se spe-
cifickými vzdělávacími potřebami, didakticky cílené činnosti individuální a skupinové

8.30 – 9.00 činnosti frontální – na základě ochoty dítěte zúčastnit se (probíhá ranní kruh, tělovýchov-
ná chvilka, komunitní kruh, společné hry a činnosti podle plánu)

9.00 – 9.30 dopolední svačina
9.30 – 11.30 pobyt dětí venku s pokračujícím programem, vycházejícím z tématu, dále vždy se zařazením 

aktivního a spontánního pohybu, který je ve třídě omezen, činnosti skupinové na základě 
ochoty dítěte zúčastnit se, individuální práce, činnosti s dětmi se specifickými vzdělávací-
mi potřebami

11.30 – 12.00 hygiena, oběd
12.00 – 14.00 hygiena, poslech pohádky, příběhu na pokračování, odpočinek s plyšovou hračkou, či polš-

tářkem z domova – s tichým poslechem hudby, nebo pohádky a postupným vstáváním ke 
klidné činnosti

14.00 – 16.00 odpolední svačina, hry podle výběru dětí, skupinové a individuální činnosti, činnosti s dětmi 
se specifickými vzdělávacími potřebami

Ve volné činnosti potom v rámci kalendářního roku 2006 probíhaly tyto aktivity:
Únor – Zapojení se do soutěže „Drak BODO“ – kreslení velkého plakátu s postavou tohoto draka. Soutěž 
byla uspořádána na podporu dětských onkologických center.
Duben – MŠ uspořádala výlet do ZUŠ Přelouč, kde byly dětem představeny různé zájmové kroužky, jež 
umělecká škola nabízí. Tradičně na poslední dubnový den připravily děti z MŠ čarodějnici, kterou nesly od 
školky až na hranici na hřišti u kempu, kde byla tradičním způsobem spálena.
Květen – Májový měsíc byl ve znamení divadelních představení. Nejdříve děti přímo ve školce zhlédly před-
stavení „Jak na obra“, poté v rámci „Zvonečkového týdne“ zhlédly v Pardubicích představení „Když jde kůzle 
otevřít“ a nakonec se v Přelouči aktivně zúčastnily hudebního pásma Petra Nováka „Sport a hry“.
Červen – V posledním měsíci starého školního roku byl v rámci oslav Dne dětí uspořádán mimo jiné i výlet 
do Pardubic, kde se děti projely po Labi lodí Arnošt. Úplně poslední červnový týden pak byla uspořádána 
škola v přírodě, a to v areálu podniku Tesla v Horním Bradle.
Během podzimních měsíců nového školního roku navštívily děti z MŠ představení „Látané příběhy krejčíka 
Honzy“ a pohádku „Prasečí slečinky“. Na závěr roku potom pro místní starší spoluobčany připravily pásmo 
básniček, písniček a pohádek.

Základní škola
Zápis činnosti Základní školy ve Břehách (dále jen ZŠ), bude prozatím zapisován za ukončený školní rok 

– tedy rok 2005/2006 – a to ze dvou důvodů. Za prvé v předcházejících zápisech kroniky nebyl respektován 
systémový požadavek na zápis za kalendářní rok a za druhé vzhledem k mnohaletému zpětnému dopisování 
kroniky je nyní obtížné dotčené zápisy přetransformovávat a zápisy uzpůsobené systému kalendářních roků 
tak budou akceptovány až od roku 2010.

Tzv. národní škola – tedy neúplná ZŠ pro 1. stupeň byla pro tento školní rok vedena jako dvoutřídní v sys-
tému 1. a 2. ročník dohromady a 3., 4. a 5. ročník dohromady. ZŠ fungovala v tomto složení:

ředitel Mgr. Vladimír Hameršmíd
učitelka Mgr. Vladimíra Hanušová
vychovatelka Zuzana Pokorná
kuchařka Drahomíra Vosáhlová
školnice Jana Černíková

Pro školní rok 2005/2006 fungovala ZŠ s těmito počty žáků:
1. třída 1. a 2. ročník 14 + 7 žáků
2. třída 3., 4., a 5. ročník 9 + 6 + 7 žáků
Celkem  43 žáků

Školní družina: 1. oddíl ...........19 žáků
 2. oddíl ..........18 žáků

Ve školní jídelně se stravovalo 42 žáků.

•
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Žáci ZŠ přes školní rok navštěvovali plaveckou školu a dále se účastnili pěti sportovních akcí. Absolvovali 
šest návštěv kulturních akcí – divadelních i filmových představení a výstav a byli účastni pěti exkurzí. Záro-
veň se zúčastnili jedné výtvarné soutěže.

Při ZŠ nadále fungují i zájmové kroužky:
hra na flétnu, kterou ve dvou skupinách navštěvuje osm žáků
kroužek dovedné ruce, který navštěvuje jedenáct žáků
kroužek anglického jazyka, který navštěvuje taktéž jedenáct žáků

Tento školní rok nebyly u žáků zaznamenány žádné výrazné kázeňské problémy. Nikdo z žáků neměl neomlu-
venou hodinu a taktéž nikdo z žáků nemusel opakovat ročník.

Žáci 5. ročníku se jako každoročně zúčastnili srovnávacího testu KALIBRO, kde byly jejich výsledky srov-
natelné s celostátním průměrem, avšak v porovnání s obdobnými obecními školami byl jejich průměr vyšší.

Výstavba, doprava, spoje
Veřejná obecní výstavba a rozvoj, památková péče

Finančně i pracovně nejnáročnější obecní stavbou kalendářního roku byla výstavba kanalizace v části Bře-
hů zvané Výrov. I když práce probíhaly de facto celý rok, nepodařilo se celou stavbu v tomto roce dokončit 
a bude tak zkolaudována na jaře roku následujícího. Větší část částky potřebné k financování kanalizace ve 
výši 1,6 milionu Kč uhradil účelovou dotací Pardubický kraj.

Pro rekonstrukci silnice II/333 musely být na území obce přesunuty dvě autobusové zastávky. Zastávka 
Výrov se přesunula na své původní místo před školu s tím, že zde byl vybudován nový záliv pro autobusy 
a též přímo před školou nový přechod pro chodce. Druhá zastávka byla přesunuta cca 50 metrů od původ-
ního místa těsně za Památník padlým v 1. světové válce a nová zastávka byla taktéž vybavena zálivem pro 
autobusy. Přesun zastávky Festovna si však vyžádal ještě dodatečné práce a zejména finanční náklady ve 
výši cca 45 000 Kč vzhledem k nutnosti přeložení plynovodu. V rámci rekonstrukce byl dobudován v oblasti 
zvané Na Šerádku i druhý přechod pro chodce. Oba dva přechody pro chodce pak byly také světelně označeny 
a zvlášť nasvíceny.

Další finance do budování nového majetku obce potom směřovaly zejména do pokračujících prací na vybu-
dování sídla technických služeb Břehy. V této souvislosti byl ohrazen i prostor, kde bylo jediné místo pro 
zimní dětské sáňkování v obci. Pod tlakem petice pak OZ schválilo umožnění volného přístupu veřejnosti 
k tomuto svahu.

V roce 2006 také pokračovaly opravy chodníků a v některých částech potom bylo vystavěno i několik 
metrů chodníků nových.

Obec také postupně připravuje dva budoucí stavební projekty, a to zbudování nové bezbariérové ubytov-
ny v rámci autokempu Buňkov a výstavbu cca 40 rodinných domů a mateřské školy v oblasti Břehy-sever. 
V oblasti úvah a příprav předprojektové dokumentace se potom rozvíjí diskuse na téma protipovodňové hrá-
ze za obcí ve směru k Labi, kteroužto diskusi umocnily zejména další letošní povodně.

Jiná veřejná výstavba v katastru obce
Rok 2006 byl zejména rokem dokončení modernizace silnice II/333 v úseku Přelouč – Břehy – Živanice 

– Lázně Bohdaneč, která tak má plnit i funkci přivaděče na nově otevřený úsek dálnice mezi Prahou a Hrad-
cem Králové. Stavba byla firmou Skanska CZ oficiálně zahájena 3. 2. 2006 a ač byl termín dokončení stano-
ven na konec října, již 18. září byla otevřena pro širokou dopravní veřejnost a též byla k tomuto datu stavba 
oficiálně a slavnostně předána do užívání. Rekonstrukce silnice II/333 stála cca 70 milionů Kč, z čehož 17,5 
milionu hradil Pardubický kraj a zbylá část byla zaplacena z fondů Evropské unie.
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Soukromá výstavba
Ze soukromé výstavby byl za tento kalendářní rok dokončen jen jediný dům č. p. 339 manželů Lucie 

a Michala Syrovcových.

Obchod, průmysl a zemědělství
Obec Břehy je svou polohou příhodná pro podnikání, a proto se i v roce 2006 čile rozvíjely stávající i nové 

podnikatelské subjekty.

Firmy typu s. r. o., a. s. a další
Obchodních společností bylo pro tento kalendářní rok zaregistrováno na území obce osm, ale tři z nich 

– BENYPA-AGRO, spol. s r. o., KUSÝ s. r. o. a HajMek s. r. o., zde mají jen svá sídla a firma KORPIL s. r. o., zde 
má naopak jen svou hlavní provozovnu a sídlo v Nové Vsi u Chotěboře, stejně jako firma LUDAS Holding s. r. o., 
která má sídlo v Praze.

Autokemp Buňkov s. r. o. – Ke Hřišti 251 – ubytování a jiné služby cestovního ruchu (majitelem je obec 
Břehy)

BENYPA-AGRO, spol. s r. o. – Bahníkova 5 – výroba krmných směsí
HajMek s. r. o. – V zákoutí 80 – zpracování plechů CNC stroji a montážní práce
KUSÝ s. r. o. – V zákoutí 328 – technologické a koncepční řešení stájí pro hospodářská zvířata
KORPIL s. r. o. – K Pile 97 – pořez dřeva a prodej řeziva
Ludas s. r. o. Provozovna Břehy „Mechanizační středisko“ – Zemědělská 149 – výroba zámečnických kon-

strukcí, opravy těžebních lopat
Vladimír Šanda s. r. o. – U Březinky 323 – opravy silničních vozidel, stavebnictví
TRANSEUROPA EXPRES s. r. o. – Boženy Němcové 198 – silniční motorová doprava a zasilatelství

Obchody a restaurační zařízení
Drogerie (Miloš Švejk a Milan Štěpánek) – Bahníkova 192
Prodejna potravin – Nerudova 224
Prodejna textilu (František Šaravec) – Smetanova 184
Restaurace na Cikánce – Obránců míru 53
Restaurace Kemp – Ke Hřišti 251
Trafika (Jana Kopecká) – Obránců míru 205
Výsední hospoda (Hostinec Na Křižovatce) – Břehy 11

Osob samostatně výdělečně činných
bylo pro tento kalendářní rok v obci registrováno 148 (uvedeni jsou zde jen výše nejmenovaní):

Lukáš Ady – Obránců míru 138 – zemní práce
Lucie Benešová – Nerudova 187 – zprostředkování služeb
Olga Benešová – Štěpánkova 161 – obchod
Libor Blažek – Obránců míru 213 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
Václav Bouška – Nerudova 264 – opravy silničních vozidel
Margita Boušková – Nerudova 264 – obchod
Pavel Břeň – K Pile 97 – zámečnictví, nástrojařství
Jaroslav Buchar – K Urnovému háji 117 – dokončovací stavební práce
Blanka Bucharová – K Urnovému háji 117 – obchod
Vladimír Bzůra – Bahníkova 96 – zednické práce
Martin Cimfl – Družstevní 343 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
Václav Čermák – Na Hořičkách 51 – pořez dřeva motorovou pilou
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Petr Danielka – Dlouhá 95 – elektro opravy a revize
Jaroslav Drábek – Pod Lipami 20 – zámečnictví, nástrojařství
František Dušek – Lesní 31 – poradenská činnost v lesním hospodářství
Libuše Dvořáková – Na Pískách 300 – obchod
Simona Dvořáková – V Zákoutí 66 – služby související s péčí o hygienu a vzhled
Zuzana Erbanová – U Březinky 322 – služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospo-

dářské povahy
Luboš Fialka – Zemědělská 341 – vodoinstalatérství a topenářství
Lenka Fišerová – Fučíkova 163 – obchod
Jiří Hála – Štěpánkova 236 – zámečnictví, nástrojařství
Jitka Hattanová – Štěpánkova 132 – obchod
Jiří Havlíček – Družstevní 221 – zámečnictví, nástrojařství
Karel Hendrych – Bahníkova 57 – zámečnictví, nástrojařství
Jaroslav Horčička – Bahníkova 6 – nákladní autodoprava
Robert Horváth – Bahníkova 49 – zemní práce, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody
Jaroslav Hořák – Nerudova 248 – nákladní autodoprava
Alena Hořáková – Nerudova 248 – vedení účetnictví
Vladimír Hovorka – Nerudova 208 – čalounictví
Blanka Hrubešová – Pod Lipami 26 – průvodcovská činnost
Josef Huňáček – Nerudova 233 – montáž, opravy a revize elektrických zařízení
Lubomír Chvojka – Zemědělská 72 – zednictví
Radim Chyba – V Zákoutí 66 – obchod
Jan Jarkovský (IGNISFERRA) – Zemědělská 149 – umělecké kovářství
Roman Jedlička – Dlouhá 113 – nákladní autodoprava
Bedřich Ježek – U Březinky 319 – poradce v oblasti energetiky
Jan Ježek – U Březinky 319 – reklamní činnost
Pavel Jirava – Smetanova 188 – činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 

poradců
Jitka Jiravová – Pod Bílou Hůrou 282 – dodávky kresličských prací
Jaroslav Jirák – Smetanova 258 – autoškola
Eva Jiráková – Smetanova 258 – obchod
Anna Jiřišťová – Fučíkova 120 – obchod
Josef Kalousek – Nerudova 211 – nekvalifikovaná práce
Josef Karlík – Štěpánkova 186 – klempířství a oprava karoserií, pokrývačství, tesařství
Marie Karpíšková – Bahníkova 4 – obchod
Drahomír Klapka – Zemědělská 301 – montáž, opravy a revize elektrických zařízení
Vratislav Klička – Obránců míru 45 – organizační, podnikatelský a finanční poradce
Miroslav Kment – Fučíkova 287 – nákladní autodoprava
Milan Knop – Obránců míru 114 – úklidové práce
Jiří Kohl – Štěpánkova 186 – opravy silničních vozidel
Milan Kopáč – Fučíkova 157 – truhlářství a podlahářství
Jiří Kořínek – V Zákoutí 329 – pokrývačství, tesařství, truhlářství a podlahářství
Leoš Kozák – U Březinky 299 – truhlářství a podlahářství
Miloš Krátký – Smetanova 234 – obchod
Jan Krejčík – Pod Bílou Hůrou 282 – dodávky kresličských prací
Jitka Krejčíková – Fučíkova 159 – výuka cizích jazyků
Martin Krpata – Bahníkova 321 – obchod a služby
Svatava Krpatová – K Pile 104 – realitní činnost
Bohuslav Kubát – Smetanova 179 – opravy silničních vozidel
David Kubát – Smetanova 179 – maloobchod a opravna motorových vozidel
Jiří Kubát – Smetanova 179 – zámečnictví, nástrojařství
Dana Kubelková – Pod Lipami 307 – vedení účetnictví
Ladislav Kulhánek – Nerudova 271 – zednictví
Michajlo Kuliš – V Zákoutí 270 – přípravné stavební práce
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Vlasta Kusá – Nerudova 266 – vedení účetnictví
Pavel Lacko – V Zákoutí 278 – školící a vzdělávací činnost v oblasti chemie
Josef Lagron – Obránců míru 121 – obchod
Vilém Levai – Fučíkova 277 – obchod
Josef Machač – Smetanova 30 – obchod
Václav Machač – Smetanova 30 – projektová činnost ve výstavbě
Petr Macháček – Bahníkova 110 – truhlářství
Jana Malá – Bahníkova 35 – obchod
František Malý – Veverkova 16 – strojní ostření
Pavel Malý – Bahníkova 35 – hostinská činnost
Jaroslava Moravcová – Lesní 285 – zprostředkování v oblasti obchodu a reklamy
Ing. David Morávek – Obránců míru 195 – grafické a kresličské práce
Petr Morávek – PEMO – Obránců míru 195 – projektová činnost ve výstavbě
Jakub Mucha – Bahníkova 180 – obchod
Václav Mucha – Bahníkova 180 – zámečnictví, nástrojařství
Antonín Musil – Dlouhá 247 – elektro opravy
Alena Musilová – Dlouhá 247 – obchod
Ing. Jiří Němec – Obránců míru 202 – obchod, instalace a opravy elektrických zařízení
Jiří Němec – U Březinky 317 – obkladačské a zednické práce
Jiří Ondrašík – U Březinky 295 – zámečnictví, nástrojařství
Alfons Ondráček – Pod Bílou hůrou 236 – pilařství
Petr Ondráček – Nerudova 262 – truhlářství, podlahářství a zámečnictví
Lucie Ondráčková – Nerudova 262 – zprostředkování služeb
Miloš Panchártek – U Březinky 297 – opravy silničních vozidel
Iva Panchártková – U Březinky 297 – obchod
Jindřich Pavelka – Dlouhá 93 – zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Lydie Pavelková – Dlouhá 93 – obchod
Jaroslav Pospíšil – V Zákoutí 328 – zámečnictví, nástrojařství
Radek Pospíšil – V Zákoutí 327 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví, oprava silničních vozidel
Zuzana Pospíšilová – V Zákoutí 327 – překladatelství, tlumočnictví a výuka cizích jazyků
František Rambousek – Fučíkova 219 – klempířství a oprava karosérií
Radek Rezek – Nerudova 281 – zámečnictví, nástrojařství
Václav Rohlíček – K Pile 306 – vodoinstalatérské práce
Alena Rohlíčková – K Pile 306 – krejčovství
Petr Růžanský – Nerudova 211 – pokrývačství, tesařství
Iveta Růžanská – Nerudova 211 – kosmetické služby
Luboš Schovanec – Na Pískách 283 – klempířství a oprava karoserií, zámečnictví, nástrojařství
Jiří Smolík – Na Hrázi 249 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
Petr Stačina – Zemědělská 305 – opravy silničních vozidel
Václav Stačina – Štěpánkova 193 – opravy silničních vozidel, zámečnictví, nástrojařství
Vladimír Stačina – Zemědělská 305 – opravy silničních vozidel
Šárka Stačinová – Štěpánkova 193 – projektová činnost ve výstavbě
Marie Svobodová – Obránců míru 107 – návrhářství v oblasti aranžérství
Vladimír Šanda – U Březinky 323 – opravy silničních vozidel
Lenka Šaravcová – Nerudova 257 – holičství a kadeřnictví, krejčovství
David Šaravec – Nerudova 257 – obchod
František Šaravec – Smetanova 184 – obchod
Michal Ševít – Dlouhá 67 – zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Václav Ševít – Obránců míru 127 – zámečnictví, nástrojařství
Miroslav Šimák – Bahníkova 60 – ekonomický poradce
Jitka Širilová – Na Hrázi 177 – obchod
Michal Šteiner – Dlouhá 151 – geologické práce
Monika Štainerová – Dlouhá 151 – překlady, tlumočení a pobytové jazykové kurzy
Ludmila Štanglová – Boženy Němcové 153 – vedení účetnictví
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Petr Štarman – Družstevní 225 – obchod
Josef Šťastný – Smetanova 237 – zednictví
Pavel Štěpánek – V Zákoutí 291 – autodoprava
Jiří Švanda – Obránců míru 127 – klempířství a oprava automobilů
Radek Tesař – Smetanova 189 – silniční motorová doprava
Pavel Tichý – Obránců míru 168 – klempířství a oprava karoserií
Petr Tichý – V Zákoutí 87 – zámečnictví, nástrojařství
Ladislav Tomcsanyi – Nerudova 245 – truhlářství a podlahářství
Miroslav Tyč – Bahníkova 120 – reklamní, produkční a vědecká agentura
Aleš Vančura – Bahníkova 36 – obchod
Emanuel Vaněček – Dlouhá 105 – klempířství a oprava karoserií
Robin Vaněk – U Březinky 298 – nákladní autodoprava
Milan Vít – K Rybníku 336 – nákladní doprava
Ivana Vítová – K Rybníku 336 – výroba kartáčnického a konfekčního zboží
Libor Vlk – Smetanova 237 – zámečnictví, nástrojařství
Petr Vlk – V Zákoutí 89 – truhlářství, podlahářství
Martin Volejník – Smetanova 223 – výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronic-

kých a telekomunikačních zařízení
Ladislav Vondrák – Nerudova 272 – zámečnictví, nástrojařství
Ivana Vondráková – Nerudova 272 – vedení účetnictví
Simona Voňková – K Rybníku 337 – marketingový a účetní poradce
František Waldhans – Dlouhá 92 – zámečnictví, nástrojařství
Pavlína Zakouřilová – Obránců míru 107 – hostinská činnost
Milada Závodská – Štěpánkova 255 – obchod
Veronika Závodská – Štěpánkova 255 – provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost
Eduard Ziegler – Nerudova 276 – zednické práce
Petr Ziegler – Nerudova 276 – malířství, lakýrnictví, zednictví a natěračství
Vladimír Zima – Nerudova 261 – opravy dopravních prostředků a stavebních strojů
Vladimír Zima – Nerudova 261 – výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Jiřina Zimová – Nerudova 261 – vedení účetnictví

Zemědělství
Vedle několika drobných soukromých zemědělců působil ve Břehách jen jediný větší zemědělský podnik 

– Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice.

Statistické informace o obci a jejím obyvatelstvu
Za rok 2006 se žel nepodařilo dohledat přesné statistiky dotýkající se obce a jejího obyvatelstva. Ze 

sekundárních zdrojů lze usuzovat, že v obci mírně vzrostl počet obyvatel a počet domů vzrostl o dva.
Počet obyvatel dle Českého statistického úřadu k 1. lednu 2006 byl 968, z toho 481 mužů a 487 žen.
Složení obyvatelstva podle věku:

131 dětí do 14 let
703 občanů do 64 let
134 občanů nad 64 let
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Počasí
Počasí kalendářního roku 2006 bylo ovlivněno zejména extrémně dlouhou zimou, která byla se započte-

ním konce roku 2005 nejdelší zimou za posledních 30 let. Dlouhá zima pak přinesla nejenom extrémně velké 
množství dopravních nehod, ale díky velkému množství sněhu i jarní povodně, které byly největší od roku 1997. 
K velkým povodním přispělo nejenom extrémní množství tajícího sněhu, ale i na březen nezvyklé množství 
srážek, jež převyšovaly o více jak 100% dlouhodobý normál. Teplotní přechod na konci března, kdy ještě 25. 
března byly průměrné denní teploty pod dlouhodobým normálem a 27. března už lámaly teplotní rekordy 
v podobě průměrných 22 °C, dokonal dílo zkázy.

Mezi červencem a zářím se střídaly dlouhodobé úseky extrémně teplých a extrémně studených dní. A tak 
zatímco zejména září a červenec byly nadprůměrně extrémně suché a teplé, srpen byl naopak extrémně 
chladný a deštivý. Obecně byl pak podzim nejteplejším za posledních 45 let.

Různé, opravy
Přílohy:

volební lístky za rok 2006, 2 ks
volební letáčky stran kandidujících do obecního zastupitelstva Břehy, 2 ks
místní časopis Břežan, 5 ks

Zapsal kronikář obce Břehy PhDr. Miroslav Tyč
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