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Veřejný a politický život
Svět se zbláznil a my s ním, praví jedna dotěrná reklama. A v tomto roce měla rozhodně pravdu. V srdci 

Srbska na Kosově poli vznikl nový stát Kosovo. Kosovští Albánci, kteří v drtivé většině ještě před 4O lety 
obývali jen Albánii se přestěhováním na sever stali majoritní společností a založili si svůj nový stát, kdy asi 
u nás vznikne třeba nový Vietnam? Irové řekli NE Lisabonské smlouvě, a tím i rozvoji nebo třeba i novému 
rozšiřování Evropské unie a Brusel tvrdí, že není jiné varianty ani cesty zpět. Konflikt v Jižní Osetii přerostl 
v 15denní válku mezi Ruskem a Gruzií. Prezidentem USA se stal Barack Obama, první muž černé pleti. Stup-
ňované násilí napříč Persií, vycházející ze střetů teroristů a Talibanců s oficiálními vládami podporovanými 
přímo či nepřímo západem, přineslo tisíce vojenských i civilních obětí od Afghánistánu až po Irák. V Pákistánu 
pak zahynul i český velvyslanec. Svět se řítí do ekonomické krize a my s ním.

Svět i smutnil a my nejvíce – odešel Tomáš Baťa, legenda nejenom českého, ale i světového obuvnictví 
a průmyslu. Copak by asi řekl na regulační poplatky ve zdravotnictví? Ty zahýbaly jak kdejakou domácností, 
tak zejména krajskými volbami, které jednoznačně vyhrála ČSSD slibem, že bude všechno ve zdravotnictví 
zase úplně zadarmo. Nedaleko Ostravy se na projíždějící rychlík zřítil nově budovaný nadjezd – na světě bylo 
nejhorší železniční neštěstí od sametové revoluce, které odsud odneslo životy sedmi lidí. Václav Klaus se 
stal opětovně českým prezidentem. Česko a USA podepsali dohodu o umístění radaru a Češi tak mohou do 
Spojených států konečně bez víz.

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

Roku 2008 proběhly krajské volby, které ze stranického pohledu výrazně změnily mapu České republiky. 
Veškerá krajská zastupitelstva po 8 letech změnila své hejtmany i vedení a převážně politiky občanských 
demokratů vystřídaly politici sociálních demokratů.

Obec Břehy, ač si to její občané možná ještě neuvědomují či natolik nepřipouští, prošla v tomto roce dvě-
ma událostmi, které budou mít velmi zásadní a dlouhodobý vliv na život v obci. První událostí byla výstavba 
infrastruktury pro budoucích 40 rodinných domů v oblasti Břehy-sever. Díky této výstavbě se nejen obec 
opticky srovná do trojúhelníku a rozšíří řady svého zastavěného území a domů o cca deset procent svého 
stavu současného, ale i budoucí obyvatelé právě zejména těchto domů vysoce pravděpodobně dopomohou 
obci překročit magickou hranici 1 000 obyvatel. To pak bude mít výrazný vliv zejména na rozpočtové příjmy 
obce a tím i širší možnost jejího zvelebení. Druhou zásadní událostí byla koupě areálu bývalého mlýna na 
Výrově. Obci dlouhodobě chybí velký společenský sál i obecně kulturní místo, které by mohlo zprostředkovávat 
společenský život a právě možnosti areálu mlýna k tomuto dávají ideální příležitost.
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Složení a stratifikace obecního zastupitelstva 
a výpis podstatných rozhodnutí z jeho jednání

Od prvního letošního zasedání obecního zastupitelstva z 10. ledna 2008 až do posledního zasedání k datu 
26. listopadu 2008 fungovalo obecní zastupitelstvo v tomto složení:

Ing. Petr Morávek – starosta
Ing. Pavel Jirava – místostarosta
Ing. Pavel Erban
František Moravec
Tomáš Musil
Mgr. Věra Novotná
František Rambousek
Marie Štarmanová
Aleš Vančura

Třicáté pracovní zasedání ze dne 10. ledna 2008
OZ v bodě 1. schválilo úpravu/změnu složení inventarizačních komisí pro inventuru majetku obce v sokolov-

ně, mateřské škole, základní škole, technických službách, v knihovně, u hasičů a v autokempu.
OZ v bodě 2. schválilo nákup 32 židlí a 8 stolů v celkové ceně 49 600 Kč.
OZ v bodě 4. schválilo smlouvu mezi obcí a Mysliveckým sdružením Břehy-Lohenice. Členové sdružení 

budou za úplatu 25 000 Kč provádět práce v lesích obce dle specifikací daných smlouvou.
OZ v bodě 5. schválilo nákup dvou mikrofonů a přijímače v celkové ceně 11 600 Kč.
OZ bylo v bodě 9. informováno o jednání s panem Žirovnickým, který má zájem o obecní pozemek, na kte-

rém by chtěl vystavět sportovně společenské zařízení s bowlingem a pod. OZ pověřilo starostu, aby získal 
bližší informace k danému záměru a stavbě.

OZ v bodě 11. schválilo nákup pozemku p. č. 25 v katastru obce o ploše 146 m2 za cenu 200 Kč/m2 od maji-
telky Marie Krátké za celkovou cenu 29 200 Kč.

OZ v bodě 12. schválilo příspěvek mladým hasičům ve výši 50 000 Kč na činnost v roce 2008.

Třicáté první pracovní zasedání ze dne 24. ledna 2008
OZ v bodě 3. schválilo objednání dokumentace, na základě které bude vyhotoven energetický audit budovy 

ZŠ.
OZ v bodě 7. schválilo poskytnutí úročené půjčky autokempu Buňkov ve výši 450 000 Kč s pevným úrokem 

10 % na dva roky.
OZ v bodě 8. schvaluje věcné břemeno na parcely v ulici Pod Lipami pro firmu ČEZ distribuce.
OZ v bodě 10. schválilo demontáž kabin WC v prostoru jižní části kempu, neboť tyto se nacházejí na sou-

kromém pozemku.

Třicáté druhé pracovní zasedání ze dne 7. února 2008
OZ v bodě 3. vybralo za pracovníka obsluhy malé vodní elektrárny pana Jiřího Kopeckého ml.
OZ v bodě 5. schvaluje projekt malé provozovny masáží, kadeřnictví a pedikúry a pověřuje starostu, aby 

zahájil potřebné kroky k získání příslušného územního a stavebního rozhodnutí.
OZ v bodě 6. schvaluje personální obsazení komisí na výběrová řízení pro oblast Břehy-sever (složení není 

písemně doloženo).
OZ v bodě 7. schvaluje nákup pozemku p. č. 25 za 200 Kč/m2.
OZ v bodě 10. schvaluje, aby starosta provedl kroky vedoucí k odprodeji majetku obce, který obec nepotře-

buje – jedná se zejména o nevyužívané pozemky.
OZ v bodě 11. schvaluje nákup dresů a výstroje pro hokejbal, které budou následně zapůjčeny obcí členům 

sportovního družstva BEER STARS Břehy.

Třicáté třetí pracovní zasedání ze dne 6. března 2008
OZ v bodě 1. schválilo vybraného kandidáta z výběrového řízení na výstavbu v oblasti Břehy-sever, firmu 

VAKSTAV s. r. o. z Jablonného nad Orlicí, která nabídla nejnižší cenu 17 762 141 Kč včetně DPH.
OZ v bodě 5. schválilo uzavření smlouvy s firmou NAVIGA 4, s. r. o., která zpracuje žádost o podporu pro 

„Rekonstrukci a modernizaci bývalého mlýna“.
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OZ v bodě 6. schválilo uzavření smlouvy s úřadem práce v Pardubicích na proplacení dvou pracovních míst 
pro politiku zaměstnanosti v částce 10 800 Kč za jednoho pracovníka.

OZ v bodě 8. schválilo rozmístění nových laviček – 4 na hřišti, 1 u rybníka, 1 jako náhrada za lavičku na 
Výrově a 1 v oddychovém koutku u prodejny potravin.

Třicáté čtvrté pracovní zasedání ze dne 20. března 2008
OZ v bodě 1. schválilo odprodej pěti vybraných parcel v oblasti Břehy-sever původním vlastníkům pozemků 

za cenu 30 Kč/m2.
OZ v bodě 2. schválilo záměr odprodeje třiceti vybraných parcel v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 4. schválilo, aby úpravy před sokolovnou u hřiště provedly technické služby Břehy.
OZ v bodě 5. schválilo provedení oprav na silnici před autokempem Buňkov firmou Korekt.
OZ v bodě 6. schválilo kupní smlouvu na bývalý mlýn na Výrově za částku celkově 7 milionů korun českých, 

když tento rok zaplatí částku 5 milionů a další dva roky po 1 milionu korun splatných vždy ke konci kalen-
dářního roku.

Třicáté páté veřejné zasedání ze dne 3. dubna 2008
OZ v bodě 1. schválilo s výhradami závěrečný účet za rok 2007 s tím, že účetní musí nedostatky zjištěné 

krajskou kontrolou odstranit do konce května.
OZ v bodě 2. schválilo nákup sedmi pozemků na Výrově o celkové rozloze cca 4 000 m2 za nabídnutou 

cenu 2 000 000 Kč

Třicáté šesté pracovní zasedání ze dne 17. dubna 2008
OZ v bodě 1. schválilo nového nájemce č. p. 107 paní Darinu Formanovou.
OZ v bodě 2. schválilo záměr uzavření smlouvy s firmou M-SILNICE a. s. na provedení živičných oprav silnic, 

cest a sportovních povrchů v areálu autokempu, a to za cenu 500 882 Kč.
OZ v bodě 3. schválilo přijetí dotace od Státního zemědělského a intervenčního fondu ve výši 

12 040 956 Kč, která je vázána na výstavbu vodovodu a kanalizace v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 4. schválilo prodej 14 parcel v oblasti Břehy-sever za určenou cenu.
OZ v bodě 5. zamítlo trasu koňské stezky vedoucí obcí.
OZ bylo v bodě 6. informováno o projektu soukromého investora na vybudování rodinné zástavby v oblasti 

Břehy-západ (naproti zemědělskému areálu) a proti návrhu zpracování nemá námitek.
OZ v bodě 7. revokovalo rozhodnutí z předcházejícího jednání, kdy zvýšilo výslednou cenu pozemků na 

Výrově na 2 060 000 Kč, když zvýšené náklady půjdou na vrub úhrady nákladů spojených s prodejem.
OZ v bodě 8. schvaluje záměr odprodeje části p. č. 290/2 třem evidovaným žadatelům.
OZ v bodě 9. schválilo, aby zaměstnanci technických služeb oplotili hřiště u kempu využívané freestylovými 

cyklisty.
OZ v bodě 10. schválilo změny rozpočtu.
OZ v bodě 11. schválilo nákup oblečení pro družstvo mladých hasičů SDH Břehy ve výši 50 000 Kč.

Třicáté sedmé pracovní zasedání ze dne 29. dubna 2008
OZ v bodě 2. schválilo finanční příspěvek 30 000 Kč pro MOPED klub Břehy.
OZ v bodě 3. schválilo finanční příspěvek 20 000 Kč pro Nohejbalový oddíl Břehy.
OZ v bodě 4. schválilo tři delegáty na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
OZ v bodě 5. schválilo nákup pozemku p. č. 25 za cenu 39 400 Kč.
OZ v bodě 7. schválilo příspěvek pro novorozené občany Břehů ve výši á 2 000 Kč/dítě.
OZ v bodě 8. schválilo úhradu nákladů za občerstvení pro děti při pálení čarodějnic.
OZ v bodě 9. schválilo proplacení občerstvení při květnovém posezení důchodců.

Třicáté osmé pracovní zasedání ze dne 15. května 2008
OZ bez bodového označení revokovalo své rozhodnutí z předcházejících měsíců a souhlasí s vedením koň-

ské stezky přes obec, ale za předpokladu souladu vedené dráhy stezky s obecními zájmy.
OZ v bodě 5. až 7. schválilo odprodej menších pozemků v oblasti Břehy-sever, jež nejsou součástí připra-

vované výstavby do rukou soukromých sousedících vlastníků s těmito pozemky.
OZ v bodě 8. schválilo smlouvu s členy freestyl klubu na pronájem části hřiště k jejich tréninku.
OZ v bodě 9. schválilo soudní vymáhání dlužného nájemného od pana Jaromíra Zástavy za byt v č. p. 107.
OZ v bodě 11. schválilo zvýšení částky faktury za úpravu komunikací v kempu na celkových 600 111 Kč.
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OZ v bodě 12. schválilo příspěvek na činnost SDH Břehy ve výši 3 000 Kč.

Třicáté deváté pracovní zasedání ze dne 29. května 2008
OZ v bodě 3. schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a. s. na elektrifikaci pro připoje-

ní budoucích rodinných domů v části obce Výrov v ceně 50 000 Kč.
OZ v bodě 4. schválilo smlouvu s firmou ČEZ Distribuce a. s. na provedení elektrorozvodů v oblasti Břehy-

sever pro 45 rodinných domů za celkovou částku 562 500 Kč.
OZ v bodě 5. schválilo smlouvu s firmou ESTA Ivančice s. r. o. na dodávku sdružených pilířků pro oblast 

Břehy-sever za celkovou částku 615 661 Kč.
OZ v bodě 6. schválilo prodej jedné parcely v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 8. schválilo poptávkové řízení po dodavateli nových internetových stránek obce.
OZ v bodě 9. schválilo příspěvek na tenisový turnaj konaný v obci ve výši 3 000 Kč.
OZ v bodě 10. schvaluje pořádání letního tábora v katastru obce pro oddíl JUNÁK Nymburk.
OZ v bodě 12. odmítlo financování oprav laviček a stolů u restaurace Na Křižovatce, neboť nejsou v majet-

ku obce, avšak nadále schvaluje bezplatné umístění těchto lavic a stolů na pozemku obce.

Čtyřicáté pracovní zasedání ze dne 12. června 2008
OZ v bodě 2. schválilo zrušení smlouvy s městem Přelouč na poli přestupků a sociálně právní ochrany dětí 

a ukládá starostovi, aby inicioval novou smlouvu s městem Přelouč za paušální úhradu 2 000 Kč/rok.
OZ v bodě 4. delegovalo starostu obce na valnou hromadu Svazku obcí Přeloučska (svoz odpadů).
OZ v bodě 5. schválilo umístění značky slepá ulice do ulice Pod Lipami, pro její neprůjezdnost z důvodu 

zamezení průjezdu soukromým vlastníkem pozemku (cesty).
OZ v bodě 6. schválilo pronájem haly v areálu mlýna na Výrově panu Davidovi za 12 500 Kč/měsíc.
OZ v bodě 7. schválilo umístění vitrínky u prodejny potravin pro stranu KDU-ČSL zastoupenou panem 

Františkem Moravcem (zastupitel obce za tuto stranu).
OZ v bodě 9. schválilo, aby pan Marcel Novák dle jeho předložené nabídky vymaloval základní školu.
OZ v bodě 10. schválilo, aby zaměstnancem obce pro provoz malé vodní elektrárny též zodpovědný za zís-

kání licence se stal pan Jiří Kopecký.

Čtyřicáté první pracovní zasedání ze dne 26. června 2008
OZ v bodě 1. schválilo, aby každý z vlastníků parcel v oblasti Břehy-sever zaplatil jednorázovou úhradu 

skutečných nákladů ve výši 40 000 Kč a taktéž i majitelé dvou sousedících pozemků s touto lokalitou, 
kteří budou taktéž připojeni na nově vzniklé inženýrské sítě.

OZ v bodě 3. schválilo blíže nespecifikovanou změnu rozpočtu.
OZ v bodě 6. schválilo, aby starosta vedl kroky k uzavření hráze rybníka Buňkov pro motoristy.
OZ v bodě 7. schválilo zvláštní příspěvek ve výši 3 000 Kč pro SDH Břehy.
OZ v bodě 8. schválilo prodej čtyř parcel v oblasti Břehy-sever.

Čtyřicáté druhé pracovní zasedání ze dne 17. července 2008
OZ v bodě 2. schválilo pronájem haly v areálu mlýna na Výrově firmě LUDAS Plus s. r. o. za 

12 500 Kč/měsíc.
OZ v bodě 5. schválilo, aby starosta požádal o udělení licence na podnikání v energetickém odvětví a záro-

veň žádost o zrušení licence předcházejícího vlastníka malé vodní elektrárny na Výrově.
OZ v bodě 7. vzalo na vědomí zpracovaný energetický audit základní školy a pověřilo starostu, aby učinil 

další kroky vedoucí k podání žádosti o dotaci na zateplení budovy ZŠ.
OZ v bodě 8. schválilo pronájem malého pozemku žadatelce Aleně Musilové pro účely prodejního stánku.
OZ v bodě 9. schválilo zakoupení 500 ks chystané publikace pana Miroslava Tyče o historii Břehů pro 

prezentaci obce v ceně 70 Kč/kus.
OZ v bodě 12. pověřilo starostu, aby učinil kroky vedoucí k zajištění studie řešící dispozici centrálních 

ploch v obci (náves u křižovatky ulic Bahníkova – Obránců míru).

Čtyřicáté třetí pracovní zasedání ze dne 31. července 2008
OZ v bodě 1. schválilo prodej tří parcel v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 4. zamítlo ustanovit názvy nových ulic v oblasti Břehy-sever a přesunulo rozhodnutí na pozděj-

ší dobu. (NÁVRHY: Petra Jakeše, Emy Destinnové a Kpt. Beneše)
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OZ v bodě 6. schválilo splacení vícenákladů vzniklých z iniciativy obce při napojování nových řádů a rozvodů 
v oblasti Břehy-sever ve výši 17 799 Kč.

OZ v bodě 7. schválilo objednání nových internetových stránek od firmy WEBHOUSE s. r. o. za cenu 
28 858 Kč a měsíční splátku provozování serveru ve výši 595 Kč.

OZ v bodě 8. schválilo finanční příspěvek na nákup dárků novým školákům v mateřské a základní škole.

Čtyřicáté čtvrté pracovní zasedání ze dne 14. srpna 2008
OZ v bodě 3. schválilo prodej dvou parcel v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 6. vzalo na vědomí, že účetní půjde již brzy do řádného důchodu a uložilo starostovi, aby připra-

vil výběrové řízení na novou účetní obce.
OZ v bodě 8. schválilo příspěvek 15 000 Kč pro členy požární zásahové jednotky a aktivní členy SDH.
OZ v bodě 11. schválilo částku 5 515 Kč za prezentaci obce v katalogu „Cestujeme po Moravě a Čechách“.

Čtyřicáté páté pracovní zasedání ze dne 28. srpna 2008
OZ v bodě 1. schválilo prodej tří parcel v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 5. vzalo na vědomí, že obci byla přidělena licence na provozování malé vodní elektrárny.
OZ v bodě 6. schválilo finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na okrskové cvičení dobrovolných hasičů.
OZ v bodě 7. schválilo změnu rozpočtu – přesuny v rozpočtových kapitolách.
OZ v bodě 8. schválilo finanční příspěvek 1 000 Kč pro SDH Břehy.

Čtyřicáté šesté pracovní zasedání ze dne 11. září 2008
OZ v bodě 1. schválilo prodej jedné parcely v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 4. schválilo návrh dispozičního řešení nového obecního úřadu a mateřské školy v oblasti Břehy-

sever a doporučilo projektantovi zapracovat tyto návrhy do připravovaného projektu.
OZ v bodě 7. schválilo, aby dle nabídky Marcela Nováka provedl tento nátěry střechy bývalého mlýna na 

Výrově.
OZ v bodě 11. schválilo záměr výstavby nového antukového kurtu u hřiště, když práce budou provedeny 

svépomocí zaměstnanci technických služeb obce.
OZ v bodě 13. vzalo na vědomí, že z vodovodního řádu vytéká často rezavá voda a pověřilo starostu, aby 

na „VaKu“ vyvolal jednání vedoucí k nápravě tohoto stavu.
OZ v bodě 15. schválilo finanční příspěvek na výlet dětí a na zájezd občanů do divadla v Pardubicích.

Čtyřicáté sedmé pracovní zasedání ze dne 17. září 2008
OZ schválilo v bodě 1. záměr zrušení regulačního plánu v oblasti Břehy-sever.

Čtyřicáté sedmé pracovní zasedání ze dne 1. října 2008
OZ v bodě 1. dodatečně schválilo nákup zeminy na vybudování zelených pásů kolem komunikací v oblasti 

Břehy-sever.
OZ v bodě 2. schválilo nákup použitého zametacího stroje holandské výroby z Čáslavi.
OZ v bodě 8. schválilo finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na uspořádání akce Pohádkový les.

Čtyřicáté deváté pracovní zasedání ze dne 15. října 2008
OZ v bodě 1. vzalo na vědomí pořízení automobilu Ford Transit k použití pro sbor dobrovolných hasičů 

a obce.
OZ v bodě 2. schválilo nákup přívěsného vozíku za výše zmíněný automobil.
OZ v bodě 3. schválilo zadání práce na chodníku v Bahníkově ulici firmě M - SILNICE a. s. dle jejich před-

ložené nabídky.
OZ v bodě 7. schválilo navýšení ceny od firmy VAKSTAV s. r. o. za vynucenou přeložku kolidující s trasou 

kanalizace.

Padesáté pracovní zasedání ze dne 29. října 2008
OZ v bodě 2. schválilo, aby přípravu Břežanu včetně zajištění tisku na obecním úřadě obstarala za finanční 

odměnu 3 000 Kč/číslo paní Petra Novotná.
OZ v bodě 4. schvaluje uzavření smlouvy s panem Tomášem Vlkem o výpůjčce vybavení pro hokejbalový tým 

BEER STARS Břehy.
OZ v bodě 5. schválilo uzavření smlouvy s firmou M - SILNICE a. s. na vydláždění ulice Bahníkovy za celko-

vou částku 518 487 Kč.
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OZ v bodě 7. schválilo prodej jedné parcely v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 9. schválilo zřízení věcného břemene na kabeláž v oblasti Břehy-sever ve prospěch firmy ČEZ 

Distribuce a. s.
OZ v bodě 11. schválilo instalaci zabezpečovacího zařízení od firmy pana Stanislava Zieglera z Klenovky 

v objektu požární zbrojnice za celkovou částku 25 000 Kč.
OZ v bodě 14. schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na kabeláž v ulici Na Pís-

kách ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a. s.

Padesáté první veřejné zasedání ze dne 12. listopadu 2008
OZ v bodě 1. schválilo návrh rozpočtu na rok 2009.
OZ v bodě 2. schválilo vítěze výběrového řízení na správu kanalizace a vodovodů v oblasti Břehy-sever, kte-

rým se stala firma Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Padesáté druhé pracovní zasedání ze dne 26. listopadu 2008
OZ v bodě 1. vzhledem k počtu přihlášených rozhodl o vypsání nového výběrového řízení na post účetní 

obce Břehy.
OZ v bodě 2. schválilo a uložilo starostovi, aby vyhledal profesionálního účetního či účetní poradenskou 

firmu, která bude nápomocna při vedení účetnictví obce.
OZ v bodě 4. schválilo, aby budova mateřské školy přešla na vytápění plynem a ukládá starostovi, aby 

v tomto ohledu zajistil případnou nabídku firem či připravil výběrové řízení.
OZ v bodě 7. schválilo smlouvu s firmou M - SILNICE a. s., která za nabídnutou cenu 307 722 Kč urovná 

plochu vedle bývalého mlýna na Výrově.
OZ v bodě 10. schválilo smlouvu s firmou M - SILNICE a. s., která za nabídnutou cenu 130 072 Kč zarovná 

podklad budoucího antukového kurtu.
OZ v bodě 11. schválilo vyplacení odměny ve výši jednoho měsíčního platu pracovníkům technických služeb, 

účetní a starostovi.
OZ v bodě 12. uložilo starostovi, aby zajistil podklady pro uskutečnění veřejnoprávní kontroly v mateřské 

a základní škole obce.
OZ v bodě 14. schválilo částku 25 000 Kč na zakoupení výbavy tenisových kurtů.
OZ v bodě 17. schválilo prodej jedné parcely v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 18. schválilo uzavření smlouvy na dotaci od Pardubického kraje, která bude použita na nákup 

vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů Břehy.

Technické parametry fungování obecního úřadu

Zaměstnanci
Vyjma volených zástupců, včetně uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty, bylo v roce 2008 

zaměstnáno statutárním Obecním úřadem Břehy devět osob:
Ivana Zieglerová účetní a hospodářka
Blanka Bucharová uklízečka
Jana Horváthová zaměstnanec technických služeb
Petr Mládek zaměstnanec technických služeb
Jiří Němec zaměstnanec technických služeb
Josef Šetina zaměstnanec technických služeb
Šárka Adyová zaměstnanec technických služeb
Eduard Ziegler zaměstnanec technických služeb
Jiří Kopecký obsluha malé vodní elektrárny

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 2008 byly pořízeny dva mikrofony a přijímač.
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Volby
V tomto roce se konaly krajské a senátní volby, avšak senátní volby se nedotýkaly volebního obvodu Pardu-

bice, do kterého spadá naše obec. Volby do zastupitelstev krajů vyhrála ČSSD s 19 mandáty a do krajského 
zastupitelstva se dostaly ještě ODS, Koalice pro Pardubický kraj a Komunisté.

Volby do zastupitelstev krajů ČR v obci Břehy konané 17.-18. října 2008
Obec Břehy má jediný volební obvod, do kterého 795 zapsaných voličů mohlo volit 16 stran a hnutí. Bylo 

vydáno celkem 377 obálek a odevzdáno 377 obálek, což je volební účast ve výši 47,42 %. Obálky obsahovaly 
373 platných hlasů.

Občané Břehů odevzdali své hlasy takto:
Komunistická strana Čech a Moravy ........................................79 hlasů
Strana drobných živnostníků a podnikatelů ..............................4 hlasy
S. O. S. pro kraj ....................................................................................... 1 hlas
Nezávislí starostové pro kraj ........................................................16 hlasů
Koalice pro Pardubický kraj ..........................................................37 hlasů
Strana zelených ................................................................................ 14 hlasů
Strana Zdravého rozumu .................................................................4 hlasy
SDŽ – Strana důstojného života ..................................................2 hlasy
Volte Pravý blok ...................................................................................2 hlasy
Občanská demokratická strana .................................................87 hlasů
Česká strana sociálně demokratická .......................................124 hlasy
Dělnická strana – zrušení poplatků ve zdravotnictví ..............3 hlasy

Hospodaření obce
Obecní majetek – směřování investic, dotací a péče

Hospodaření obce ovlivňovala zejména výstavba v lokalitě Břehy-sever, a to jak dovýkup pozemků a čás-
tečný odprodej některých drobných částí nesouvisejících s výstavbou Břehy-sever, které byly prodávány 
vlastníkům sousedních pozemků, tak samotná stavba infrastruktury v této oblasti a následný odprodej již 
zasíťovaných parcel, když ke konci roku bylo prodáno více jak 2/3 z celkového počtu 40 stavebních parcel.

Tento rok byl opětovně finančně významný na investice obce do nemovitostí. Obec zejména zakoupila celý 
areál mlýna na Výrově včetně elektrárny, vily a dalších přilehlých hospodářských budov. Obec záhy také části 
mlýna pronajala a investovala do drobných oprav. Od srpna bylo do režie obce také přejato provozování malé 
vodní elektrárny, která obci přináší pravidelný zisk za prodej elektřiny.

Další finance do budování nového majetku obce potom směřovaly zejména do stavby či oprav několika 
nových chodníků a obnovy kurtů, respektive začalo potom i budování kurtu nového.

Obec pak vedle drobných nákupů přístrojů, sportovního vybavení ad. investovala zejména do koupě zánov-
ního Fordu Transit s přívěsným vozíkem a do pořízení zametacího stroje.
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Návrh rozpočtu a skutečný rozpočet
Rozpočet pro rok 2008 byl zejména ovlivněn zafinancováním novostaveb, respektive výstavbou infra-

struktury v oblasti Břehy-sever.

I. Rozpočtové příjmy
text schválený rozpočet skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti a fun. požitků. 1 400 000 1 422 302
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 980 000 781 158
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 100 000 125 112
Daň z příjmů právnických osob 1 500 000 2 167 885
Daň z přidané hodnoty 2 500 000 3 079 013
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 163
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 400 000 380 222
Poplatek ze psů 18 000 17 756
Poplatek za užíváni veřejného prostranství 4 000 0
Správní poplatky 8 000 12 430
Daň z nemovitostí 420 000 463 932
Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. 0 20 000
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV 123 400 123 400
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 162 000
Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 000 0
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 127 415
Převody z rozpočtových účtů 22 000 69 371
lnvestiční přijaté transfery od krajů 0 280 000
Bez ODPA 7 483 400 9 232 163
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 90 000 82 500
Vnitřní obchod 90 000 82 500
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich častí 150 000 150 000
Ubytování a stravování 150 000 150 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 7 391
Provoz veřejné silniční dopravy 20 000 7 391
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 24 448
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 24 448
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 36 360
Ostatní záležitosti kultury 0 36 360
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 4 874
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 187 700 175 436
Bytové hospodářství 187 700 180 310
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 500
Příjmy z prodeje pozemků 16 000 000 13 472 090
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 16 000 000 13 472 590
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 37 427
Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000 37 427
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0
Sběr a svoz ostatních odpadů 0 0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 158 900 160 246
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje) 0 720
Přijaté pojistné náhrady 0 9 000
Činnost místní správy 158 900 169 966
Příjmy z úroků (část) 120 000 205 330
Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 154 393
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 120 000 359 723
Celkové příjmy 24 230 000 23 752 880
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II. Rozpočtové výdaje
text schválený rozpočet skutečnost
Nákup materiálu j. n. 0 13 542
Opravy a udržování 25 000 0
Vnitřní obchod 25 000 13 542
Nákup materiálu j. n. 0 8 225
Opravy a udržování 25 000 714 604
Neinv. půjčené prostr. nefin. podnik. subj. 450 000 450 000
Ubytování a stravování 475 000 1 172 829
Nakup materiálu j. n. 0 820
Silnice 0 820
Nákup materiálu j. n. 0 37 009
Nákup ostatních služeb 0 4 463
Opravy a udržování 20 000 0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000 41 472
Výdaje na dopravní územní obslužnost 25 000 32 772
Provoz veřejné silniční dopravy 25 000 32 772
Nákup materiálu j. n. 0 5 969
Elektrická energie 0 4 810
Nákup ostatních služeb 0 75 000
Budovy, haly a stavby 1 693 000 7 902 666
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 693 000 7 988 445
Opravy a udržování 25 000 25 000
Úpravy drobných vodních toků 25 000 25 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 39 436
Nákup materiálu j. n. 0 5 593
Nákup ostatních služeb 0 43 958
Opravy a udržování 0 33 601
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 270 000 270 000
Předškolní zařízení 270 000 392 589
Nákup materiálu j. n. 0 3 393
Nákup ostatních služeb 0 2 975
Opravy a udržování 0 25 186
Neinvestiční transfery obcím 207 000 212 882
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 600 000 600 000
Základní školy 807 000 844 436
Nákup materiálu j. n. 0 1 011
Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 14 398
Nákup ostatních služeb 20 000 3 214
Činnosti knihovnické 20 000 18 624
Nákup materiálu j. n. 0 3 000
Nákup ostatních služeb 45 000 47 729
Pohoštění 0 2 000
Ostatní záležitosti kultury 45 000 52 729
Nákup materiálu j. n. 0 3 201
Nákup ostatních služeb 0 407
Opravy a udržování 20 000 6 188
Rozhlas a televize 20 000 9 796
Nákup materiálu j. n. 0 17 922
Nákup ostatních služeb 0 20 544
Pohoštění 0 3 148
Věcné dary 25 000 15 816
Dary obyvatelstvu 0 23 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 25 000 80 430
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Nákup materiálu j. n. 0 134 734
Elektrická energie 0 1 890
Nákup ostatních služeb 0 152 768
Opravy a udržování 70 000 0
Sportovní zařízení v majetku obce 70 000 289 392
Neinv. transfery občanským sdružením 50 000 30 000
Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 30 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 30 060
Nákup materiálu j. n. 0 3 956
Nákup ostatních služeb 35 000 3 600
Neinv. transfery občanským sdružením 0 7 281
Ostatní zájmová činnost a rekreace 35 000 44 897
Nákup materiálu j. n. 0 1 904
Úroky vlastní 0 37 516
Studená voda 0 32 251
Plyn 0 13 868
Elektrická energie 0 5 569
Nákup ostatních služeb 0 1 164
Opravy a udržování 85 000 14 900
Bytové hospodářství 85 000 107 172
Nákup ostatních služeb 410 000 409 922
Veřejné osvětlení 410 000 409 922
Prádlo, oděv a obuv 0 5 330
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 16 259
Nákup materiálu j. n. 150 000 185 522
Studená voda 0 810
Plyn 0 -4 850
Elektrická energie 0 39 486
Pohonné hmoty a maziva 50 000 46 503
Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000 6 201
Nájemné za půdu 0 100
Konzultační, poradenské a právní služby 0 4 300
Nákup ostatních služeb 50 000 152 011
Opravy a udržování 95 000 100 709
Ostatní nákupy j. n. 0 30 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 292 887
Budovy, haly a stavby 21 200 000 8 303 955
Stroje, přístroje a zařízení 0 182 667
Pozemky 0 39 400
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 21 550 000 9 401 290
Nákup ostatních služeb 670 000 669 822
Sběr a svoz komunálních odpadů 670 000 669 822
Nákup ostatních služeb 90 000 101 244
Sběr a svoz ostatních odpadů 90 000 101 244
Nákup materiálu j. n. 150 000 48 940
Nákup ostatních služeb 150 000 114 210
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 000 163 150
Nákup ostatních služeb 250 000 0
Rodičovský příspěvek 250 000 0
Neinvestiční transfery obcím 3 000 500
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 000 500
Nákup ostatních služeb 0 44 460
Osobní asistence, pečovatelská služba 0 44 460
Neinvestiční transfery obcím 100 000 100 000
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Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 100 000
Ostatní platby za provedenou práci jeden neuvedenou 0 2 400
Prádlo, oděv a obuv 0 198 477
Knihy, učební pomůcky a tisk 0 185
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 134 221
Nákup materiálu j. n. 80 000 66 500
Studená voda 15 000 14 839
Elektrická energie 70 000 66 299
Pohonné hmoty a maziva 30 000 46 130
Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 11 460
Služby peněžních ústavů 0 785
Služby školení a vzdělávání 0 2 000
Nákup ostatních služeb 80 000 37 669
Opravy a udržování 85 000 6 170
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 864
Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 18 000
Dopravní prostředky 0 444 920
Požární ochrana – dobrovolná část 360 000 1 050 921
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 000 000 807 074
Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000 19 671
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 6 506
Zastupitelstva obcí 1 020 000 833 252
Ostatní osobní výdaje 0 12 382
Nákup materiálu j. n. 0 6 516
Služby pošt 0 416
Pohoštění 0 812
Volby do zastupitelstev územních samospráv 0 20 126
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 950 000 1 080 636
Ostatní platy 0 3 648
Ostatní osobní výdaje 320 000 230 055
Ostatní platy za provedenou práci j. n. 0 2 400
Povinné poj. na soc. zab.a přísp. na st. pol. zaměstnan. 420 000 455 616
Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 135 000 189 508
Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000 15 469
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 1 278
Knihy, učební pomůcky a tisk 0 45 137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 54 941
Nákup materiálu j. n. 57 000 30 999
Studená voda 2 000 814
Elektrická energie 45 000 48 162
Služby pošt 10 000 6 931
Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000 16 430
Služby peněžních ústavů 0 3 572
Konzultační, poradenské a právní služby 50 000 75 467
Služby školení a vzdělávání 0 6 900
Nákup ostatních služeb 150 000 155 044
Opravy a udržování 10 000 8 903
Programové vybavení 0 14 625
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 495
Nájemné za nájem s právem koupě 60 000 73 507
Neinvestiční transfery obcím 1 000 1 000
Nákup kolků 0 6 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 1 550
Nespecifikované rezervy 14 442 0
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Ostatní neinvestiční výdaje j. n. 0 0
Činnost místní správy 2 264 442 2 530 092
Úroky vlastní 160 000 89 157
Služby peněžních ústavu 0 20 906
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160 000 110 064
Služby peněžních ústavů 40 000 58 152
Pojištění funkčně nespecifikované 40 000 58 152
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 22 000 28 000
Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 41 371
Převody vlastním fondům v rozpočtech územn. 22 000 69 371
Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 104
Finanční vypořádání minulých let 0 104
Celkové výdaje 30 929 442 26 707 421

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 á 100 Kč za psa
poplatek ze svozu odpadu a druhotných surovin ve výši 400 Kč za osobu a rok

Veřejný život v obci
Nejvýznamnější události

Nejvýznamnějším počinem v roce 2008 bylo přesunutí konání od Kunětické hory do naší obce tradičního 
závodu v duatlonu, který se tak vedle obcí jen „projíždějícího“ triatlonu stal novou nejvýznamnější sportovní 
událostí konanou na území obce. Ve významnou událost se také proměnilo slavnostní otevření nově vybu-
dované bezbariérové ubytovny v autokempu Buňkov, na které přijela poslankyně Ing. Alena Páralová a radní 
Pardubického kraje Ing. Petr Šilar.

Nadále v obci probíhaly tradiční společenské a sportovní akce a oslavy, jež se ve své rozmanitosti i velikos-
ti nevymykaly programům z let minulých (podrobný seznam společenských akcí viz dále).

Časově sousledný seznam veřejných kulturních a sportovních akcí 
v obci Břehy

24. 2. Dětský karneval.
29. 2. II. reprezentační ples hasičů.
2. 3. Obcí pořádaný zájezd do divadla v Pardubicích na externí divadelní představení Tři na lavičce.
5. 4. Babský bál.
13. 4. Obcí pořádaný zájezd do Hudebního divadla Karlín na představení Čardášová princezna spojený 

s prohlídkou Vyšehradu.
1. 5. I. duatlon Břehy.
4. 5. Kynologická soutěž na hřišti.
10. 5. Slavnostní otevření nové bezbariérové ubytovny v kempu.
10. 5. Soutěž hasičských družstev.
12. 5. Posezení pro důchodce.
1. 6. Dětský den.
9.-10. 8. Stadion cup Břehy.
30. 8. Setkání automobilových veteránů na hřišti a následná prezentační jízda po okolí.
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Říjen Přednáška „cyklocestovatelů“ Lucie Kovaříkové a Michala Jona – Národní přírodní parky Spoje-
ných států amerických.

3. 10. Obcí pořádaný zájezd do divadla v Pardubicích na představení Peer Gynt.
11. 10. Pohádkový les.
26. 10. Vítání občánků.
6. 12. Mikulášská nadílka pro děti.
13. 12. Vánoční posezení pro důchodce – Oldřich Vízner: „V Praze bejvávalo blaze“.

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) byl rozvíjen i internetový portál www.obecbrehy.cz, který i nadále 
upadal, respektive nebyl rozvíjen do takové míry, aby uspokojil potřeby občanů. Stále zejména nefungovala 
internetová úřední deska a na webových stránkách nepřibývaly ani jiné informace k chodu obce či společen-
skému vyžití. V druhé polovině roku 2008 bylo rozhodnuto, že obec si pořídí nové internetové stránky, kde 
bude přístupnější redakční systém pro možnost lepší aktualizace informací.

Roku 2008 byla občanským sdružením Polabský Zlatý pruh – Kulturní společnost Miroslava Benáka 
vydána v rámci projektu „Opatovický kanál v dějinách a současnosti přilehlých obcí“ publikace k dějinám obce 
Břehy. Knížka s názvem „Břehy – Historie a současnost obce v ohledu Opatovického kanálu a souvisejících 
vodních ploch a cest“ na více jak 80 normostranách (32 stran tisku) podává poměrně podrobné informace 
o historii obce v průběhu celých více jak tisíce let jejího trvání. Výtisky přikoupila i obec Břehy a rozdala je 
všem občanům obce.

Nejdůležitější písemnou složkou informování veřejnosti byl tak i nadále občasník Břežan, který za rok 
2008 vyšel pětkrát. Pokud není uvedeno jinak, je autorem článků starosta Ing. Petr Morávek.

První číslo vyšlo v březnu 2008 a jeho obsahem bylo zejména:
Informace o zbudované bezbariérové ubytovně v kempu.
Informování o průběhu příprav projektů na výstavbu v oblasti Břehy-sever a nové mateřské školy a probí-

hajících výběrových řízeních a zároveň soupis prodávaných parcel.
Informování k různým proběhnuvším a budoucím kulturním akcím – hasičský ples, Babský bál, mikulášská, 

dětský karneval.
Informace o činnosti mateřské a základní školy a knihovny.
Informování o průběhu a následcích vichřice Emma.
Článek Pavla Jiravy o nešvaru spalování odpadu, který by měl být likvidován či využit ekologicky.
Pozvánka na obcí pořádaný zájezd do Divadla Karlín na představení Čardášová princezna.

Druhé číslo vyšlo v květnu 2008 a jeho obsahem bylo zejména:
Množství drobnějších informací k akcím, knihovně či narozením a výročím občanů.
Fotografický seriál z Babského bálu.
Článek starosty Petra Morávka k nedávné historii bývalého mlýna na Výrově.
Informování o průběhu výstavby v oblasti Břehy-sever a nové mateřské školy.

Třetí číslo vyšlo v červenci 2008 a jeho obsahem bylo zejména:
Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, základní škole či narozením a výročím občanů.
Informace o činnosti sboru dobrovolných hasičů.
Článek o plavebním kanálu na Labi.
Informování o slavnostně otevřené bezbariérové ubytovně v kempu.
Informování o průběhu výstavby v oblasti Břehy-sever a nové mateřské školy.
Článek o malé vodní elektrárně ve Břehách.

Čtvrté číslo vyšlo v říjnu 2008 a jeho obsahem bylo zejména:
Článek starosty Petra Morávka k výročí vzniku samostatného státu – Československé republiky.
Informování o výsledcích voleb do krajského zastupitelstva.
Informování o pořízení a stavu automobilu Ford Transit obcí Břehy pro obec a hasiče.
Rekapitulace toho, co učinilo zastupitelstvo od komunálních voleb v roce 2006.
Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, základní škole či narozením a výročím občanů.
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Informace o činnosti mladých hasičů.

Páté číslo vyšlo v prosinci 2008 a jeho obsahem bylo zejména:
Množství drobnějších informací k akcím, nově vyšlé publikaci o historii Břehů, knihovně, základní škole 

a pod.
Informování o průběhu výstavby v oblasti Břehy-sever a nové mateřské školy.
Informování o fungování technických služeb a zvláště pak o jejich práci na úpravě prostoru kurtů a hřišť.

Knihovna
Knihovna v roce 2008 nadále fungovala v č. p. 107 a o její provoz a fungování se starala paní Eva Forštová. 

V rámci celostátní akce internet do knihoven zde i nadále fungovala možnost připojení do internetové sítě.
V knihovně bylo k prosinci 2008 celkem 7 650 knih, když za tento kalendářní rok přibylo zejména darem 

261 knih. Nadále i funguje spolupráce s regionální knihovnou v Přelouči, která do naší knihovny zapůjčuje prů-
běžně sady knih a časopisů. Za tento kalendářní rok to pak bylo 248 knih a 115 časopisů.

K prosinci 2008 bylo zaregistrováno celkem 71 čtenářů (z toho 29 dětí do 15 let), kteří si v tomto kalen-
dářním roce vypůjčili celkem 2 254 knih a časopisů, a to v tomto složení:

2 028 položek z beletristické literatury pro dospělé – z toho 1 699 knih a 329 časopisů
158 položek literatury pro děti a mládež – z toho 145 knih a 13 časopisů
68 položek naučné literatury – z toho 28 knih a 40 časopisů

Počítač připojený do sítě internet využilo 70 návštěvníků po dobu celkově 90 hodin. Otevírací doba knihov-
ny je potom stále držena jen v pondělí a pátek od 15 do 16.30 hodin.

Spolky a spolková činnost
Roku 2008 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 dvě občanská sdružení (Majoleta 
a Polabský Zlatý pruh).

TJ Sokol Břehy
Roku 2008 bylo vedle třikrát týdně cvičících žen (velké míče, aerobik a zdravotní cvičení) i cvičení karatistů 

a obnoveno bylo i cvičení s dětmi. Členové Sokola Břehy se dále podíleli na pořádání několika společenských 
akcí v obci – zejména dětském karnevalu, dětském dni a vítání svatého Martina. Sokol též pořádal tradiční 
vánoční turnaj v ping-pongu. Počet členů v roce 2008 klesl na 46, což je opět nejméně za posledních 12 let, 
kdy funguje organizace v obci Břehy. Z toho bylo 26 dospělých a 20 dětí.

Moped klub Břehy
Neoficiální nástupce Stadion týmu Břehy i tento rok převzal pořádání hlavní motoristické akce – Stadi-

on cupu – tentokráte již 10. ročníku. Ten se konal 9.-10. srpna a opětovně se stal nejpočetněji navštívenou 
společenskou akcí na území obce. Mopedisté se podíleli i na pořádání několika společenských akcí v obci 
– zejména dětském karnevalu a dětském dni.

Sbor dobrovolných hasičů Břehy
SDH uspořádal II. reprezentační ples hasičů Břehy, který se tentokrát odehrál v kulturním domě ve Chva-

leticích. V květnu pak uspořádal hasičské závody.
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 Buňkova. 

Zdejší chovný rybník je zarybňován zejména kaprem. Na podzim se pak tradičně konal výlov Buňkova.
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Majoleta
Občanské sdružení se zabývá masérskými, rekondičními a regeneračními službami a poskytováním tělový-

chovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví (hiporehabilitace).

Polabský Zlatý pruh – Kulturní společnost Miroslava Benáka
Polabský Zlatý pruh v roce 2008 nadále vyvíjel aktivity podporující jeho hlavní cíl činnosti – tj. kulturní, 

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

desítek popularizačních článků, uspořádalo 21 výstav – z toho dvě mezinárodní a připravilo či zorganizova-
lo šest přednášek. Nadále se i podílelo na sociálních projektech a vytvářelo či se spolupodílelo na několika 
dalších povětšinou jednorázových akcích. Tento rok také pokračovala realizace projektu „Opatovický kanál 
v dějinách a současnosti přilehlých obcí“, který se přímo dotýká zdejšího kraje a obce. V rámci tohoto pro-
jektu pak byla vydána publikace „Břehy – Historie a současnost obce v ohledu Opatovického kanálu a souvi-
sejících vodních ploch a cest“.

Individuální úspěchy na poli vědy, umění a sportu
PhDr. Miroslav Tyč – pedagog a publicista – vedle několika desítek odborných i populárněvědeckých studií 

a článků vydal v roce 2008 čtyři publikace: Břehy – Historie a současnost obce v ohledu Opatovického kaná-
lu a souvisejících vodních ploch a cest, Krajinou básníka Tu-Fu, Konflikty Studené války a Domovní znamení.

Školství
Roku 2008 působily v obci nadále dvě vzdělávací instituce – mateřská škola a základní škola.

Mateřská škola
Mateřská škola (dále jen MŠ) byla pro školní rok 2007/2008 zcela zaplněna maximálním počtem žáků 

(tedy 25) a pracovala školní rok v obsazení:
ředitelka Miluše Kosprtová
učitelka Lenka Jarošová (nová učitelka)
kuchařka Anna Jelínková
školnice Blanka Bucharová

Systém fungování MŠ zachovával rozložení denního programu z předcházejících let:
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
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Ve volné činnosti potom v rámci školního roku probíhaly tyto aktivity:
Vedle tradičních aktivit jako byly různé besídky a pásma, účast na výlovu Buňkova či několika divadelních 

představeních, byly od jara 2008 zavedeny pravidelné dlouhé úterní výlety „s batůžky“ do širšího okolí 
obce.

V rámci rozhlasového pořadu z listopadu 2007 byla pak navštívena právě i mateřská škola, odkud zazněl 
rozhovor s učitelkou a několika žáky.

Základní škola
Zápis činnosti Základní školy ve Břehách (dále jen ZŠ), je zapisován za ukončený školní rok – tedy rok 

2007/2008.
Tzv. národní škola – tedy neúplná ZŠ pro 1. stupeň byla pro tento školní rok vedena jako dvoutřídní v sys-

tému 1. a 3. ročník dohromady a 2., 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 2007/2008 fungovala ZŠ s těmito počty žáků:
1. třída 1. a 3. ročník 11 + 12 žáků
2. třída 2., 4. a 5. ročník 6 + 8 + 9 žáků
Celkem  46 žáků

Školní družina: 1. oddíl ............... 24 žáků
 2. oddíl ............. 17 žáků

Ve školní jídelně se stravovalo 41 žáků.
Žáci ZŠ přes školní rok navštěvovali plaveckou školu a dále se účastnili pěti sportovních akcí. Absolvovali 

devět návštěv kulturních akcí – divadelních i filmových představení a výstav a byli účastni čtyř exkurzí.

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 tohoto kalendářního roku byla výstavba infrastruktury 
pro parcely na možných budoucích 40 rodinných domů v oblasti Břehy-sever. Práce probíhaly de facto celý 
rok a s koncem roku byly hrubé práce v podstatě hotovy. Tato významná stavební událost, díky které se obec 
rozšíří fakticky o 10 % plochy i počtu domů, natolik zasáhla do práce starosty a celého zastupitelstva, že 
až na drobná díla nebylo pracováno na ničem novém či opravě starého. Jedinou výjimkou je úprava okolí hřišť 
u kempu a příprava povrchu pro zbudování nového antukového kurtu tamtéž.
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Roku 2008 také pokračovaly opravy chodníků a v některých částech potom bylo vystavěno i několik metrů 
chodníků nových.

Jiná veřejná výstavba v katastru obce
Roku 2008 byla v ulici Bahníkově otevřena půjčovna nákladních přívěsů. Restaurantu Cikánka potom při-

byl nový dřevěný přístřešek k využití jako letní „zahrádka“.

Soukromá výstavba
Ze soukromé výstavby byly za tento kalendářní rok dokončeny tři nové domy – č. p. 343 Věry a Martina 

Cimflových, č. p. 347 Petra Musila a č. p. 56 Milady a Vratislava Kličkových. Rekonstrukci domu č. p. 348 
dokončila Jarmila Čepilová v Bahníkově ulici.

Obchod, průmysl a zemědělství
Obec Břehy je svou polohou příhodná pro podnikání, a proto se i v roce 2008 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 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, restaurační zařízení a jiné kamenné služby
Drogerie (Miloš Švejk a Milan Štěpánek) – Bahníkova 192
Pohoda sauna klub (Dagmar Pospíšilová) – V Zákoutí 328
Prodejna potravin (Marie Novotná) – Nerudova 224
Prodejna textilu (František Šaravec) – Smetanova 184
Restaurace Cikánka – 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 159 (uvedeni jsou zde jen výše nejmenovaní):

Lukáš Ady – Obránců míru 138 – zemní práce
Radek Antoch – Nerudova 274 – obchod, natěračství/malířství, hostinská činnost
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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
Olga Čtrnáctá – Pod Lipami 27 – projektová činnost ve výstavbě
Petr Danielka – Dlouhá 95 – elektro opravy a revize
Kateřina Dočekalová – Na Hrázi 177 – obchod, výroba stavebních hmot a porcelánových i keramických 

výrobků
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 Hořák – Nerudova 248 – nákladní autodoprava
Jaroslav Horčička – Bahníkova 6 – nákladní autodoprava
Robert Horváth – Bahníkova 49 – zemní práce, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody
Alena Hořáková – Nerudova 248 – vedení účetnictví
Vladimír Hovorka – Nerudova 208 – čalounictví
Blanka Hrubešová – Pod Lipami 26 – průvodcovská činnost
Lubomír Hubáček – Dlouhá 109 – údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, pronájem movitých věcí
Miloslava Hubková – V Zákoutí 275 – obchod
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
Jiří Kejklíček – Na Hrázi 249 – přípravné práce pro stavby
Drahomír Klapka – Zemědělská 301 – montáž, opravy a revize elektrických zařízení
Vratislav Klička – Obránců míru 45 – organizační, podnikatelský a finanční poradce
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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
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
Dagmar Moravcová – Lesní 285 – překladatelství a tlumočnictví
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
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Luboš Schovanec – Na Pískách 283 – klempířství a oprava karoserií, zámečnictví, nástrojařství
Jiří Smolík – Na Hrázi 249 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
Milan Smolík – Na Hrázi 249 – zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků
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 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
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
Martin Toman – K Pile 34 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
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
Andrea Vondráková – Nerudova 272 – obchod, nakladatelská a vydavatelská činnost, polygrafická výroba
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
Jaromír Zástava – Obránců míru 107 – zednictví
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
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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 2008 se nepodařilo dohledat přesné statistiky dotýkající se obce a jejího obyvatelstva. Ze sekun-

dárních zdrojů lze usuzovat, že v obci mírně vzrostl počet obyvatel a počet domů vzrostl o dva.
Přesnější informace pak tedy máme až k březnu 2008

Celkem hlášeno 957 osob (občanů ČR), z toho 479 mužů a 478 žen.
Průměrný věk občanů obce byl 41 let.

Složení obyvatelstva podle věku:
126 dětí do 14 let
158 občanů mezi 15 a 18 lety
209 občanů nad 60 let

Podle Českého statistického úřadu bylo v obci Břehy k 1. lednu 2008 hlášeno 958 obyvatel, z toho 483 
mužů a 475 žen.

Složení obyvatelstva podle věku:
125 dětí do 14 let
692 občanů do 64 let
141 občanů nad 64 let

Pohyb obyvatel v roce 2008:
narození 8
zemřelí 5
přistěhovalí 28
vystěhovaní 22

Počasí
Inverzní počasí s velmi špatnými rozptylovými podmínkami z přelomu roku vystřídaly záhy velké mrazy, 

které šly až hluboko pod mínus 20 °C. Mrazy byly navíc doprovázeny silným studeným větrem. Koncem led-
na však došlo k rychlému oteplení, což zapříčinilo rychlé tání sněhu a lokální povodně. Následovaly na zimu 
relativně teplé dny okolo nuly, které byly v půlce února vystřídány extrémními mrazy znovu jdoucími pod 
-20 °C, které již po týdnu vystřídaly dny extrémně teplé pohybující se ve stejných číslech, avšak s opačným 
znaménkem.

Nejhorší kalamitou roku 2008 pak byla 1. a 2. března proběhnuvší v podstatě celou Českou republikou vich-
řice Emma, když vítr dosahoval rychlosti až 40 m/s. Ve Břehách byly tentokrát škody zejména na obecních 
porostech a na domech, kdy zejména stavení v ulici Pod Lipami č. p. 20 přišlo o svou střechu a vedle stojící 
stodola o svá vrata. Následující lijáky s sebou přinesly povodně zejména na horním Labi a Orlici. Labe v Pře-
louči v podstatě vydrželo v korytě a jen na několika málo místech drobně zalilo zátopové louky.

Tropické dny sice letos přišly až s létem, ale hned počátkem července s sebou přinesly množství bouřek 
přetrvávajících až do poloviny července.

Poměrně teplý podzim byl 29.-30. listopadu přeťat silným studeným větrem, který s sebou přinesl silnou 
sněhovou vánici a na pár dní se tak i Břehy ocitly plně pod sněhovou pokrývkou. Naneštěstí se záhy opět 
oteplilo a až do konce roku v podstatě vydrželo teplé podzimní počasí s průměrnými teplotami okolo 12 °C.

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

PhDr. Miroslav Tyč



Kronika obce Břehy 2008 - 22 -

Různé, opravy
Přílohy:

místní časopis Břežan, 5 ks

Zapsal kronikář obce Břehy PhDr. Miroslav Tyč
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