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Veřejný a politický život
Vzývaným a zejména proklínaným úslovím byla „ekonomická krize“. Ekonomické obtíže se ze Spojených 

států amerických v plné síle přenesly na Evropskou unii a přes obě tyto mocnosti do celého světa, jen Čína 
a Indie jakoby stály mimo, respektive dokázaly těžit ze svého potenciálu levné pracovní síly a možnosti 
výrazněji se prosadit se svými (ne)kvalitními produkty v bohatších státech. Barack Obama se stal laureá-
tem Nobelovy ceny míru a následně po jejím obdržení vyslal do Afghánistánu desetitisíce amerických vojáků. 
Evropská unie se vyděsila při zavření kohoutků plynu putujícího z Ruska. I když šlo primárně o konflikt Ruska 
a Ukrajiny, představitelé EU si uvědomili, že musí hledat alternativní cesty a dodavatele. Jako poslední 
ratifikovala Lisabonskou smlouvu po irském ano i Česká republika a nová smlouva EU mohla tak po tříletém 
martýriu konečně vstoupit v platnost.

Česká republika také první půlrok 2009 předsedala Evropské unii, ale více než oslazením byla provázena 
solí v otevřených ranách, kterou způsobovaly jak prohlubující se ekonomická krize, tak i nekorektní přístup 
domácí opozice, který nakonec vedl i ke svržení vlády. Protože však ústavní soud zavrhl jako protiústavní 
nový zákon, kterým se měly na podzim uskutečnit nové parlamentní volby, dohodly se doposud vládnoucí 
i opoziční strany na ustavení úřednické vlády do doby řádných voleb. Českou republikou i světem hýbal světo-
vý lyžařský šampionát v Liberci, triumfy Martiny Sáblíkové v rychlobruslení, návštěva amerického prezidenta 
Baraka Obamy, ale žel i úmrtí Mileny Dvorské, Michaela Jacksona, Jana Kaplického či Waldemara Matušky.

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

Roku 2009 proběhly v celé Evropské unii volby do Evropského parlamentu, které s výrazným přehledem 
vyhrála za Českou republiku Občanská demokratická strana. Spolu s novými volbami a přeměnou struktury 
byl pozměněn i rozpočet EU a díky tomu má ČR i náš kraj a naše obec možnost čerpat větší dotace na různo-
rodé projekty. Obec nastalé situace nově vyhlášených dotačních titulů široce využila a zažádala jak o pod-
poru výstavby Břehy-sever, tak i mnoha drobnějších projektů (dětské hřiště či sportovní areál u autokempu). 
Začala též připravovat projekt na přeměnu areálu mlýna na museum a multifunkční společenské centrum.

Pokračující obecní výstavba v oblasti Břehy-sever už začala přinášet ovoce i v podobě výstavby nových 
rodinných domů a ke konci roku byla již většina stavebních parcel odprodána soukromým majitelům. Úspěch 
celé akce podnítil i další projekty, zejména potom přípravu projektu stavebních parcel za ulicí Zemědělská, 
a to včetně možnosti výstavby úsporných rodinných domů na klíč. Horkou krev naopak přinesl odprodej sta-
vebních parcel na kraji Výrova příbuzným obecních zastupitelů, do které se vložila i Amnesty International 
a následně jako vyšetřovatel celé záležitosti i policie. Velmi pozitivním důsledkem pak byla změna statutu 
zasedání zastupitelstva obce, které již od té doby projednává rozhodné záležitosti pouze na veřejných 
zasedáních.
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Složení a stratifikace obecního zastupitelstva 
a výpis podstatných rozhodnutí z jeho jednání

Od prvního letošního pracovního zasedání obecního zastupitelstva ze 7. ledna 2009 až do posledního 
veřejného zasedání k datu 3. prosince 2009 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

Padesáté třetí pracovní zasedání ze dne 7. ledna 2009
OZ v bodě 3. schválilo rozdělení inventurních komisí ve složení shodném s loňským rokem s tím, že inventu-

ry musí být provedeny a zápisy odevzdány do konce kalendářního roku 2009.
OZ v bodě 4. schválilo finanční dar pro starostu obce ve výši jednoho měsíčního platu (38 910 Kč) za prá-

ce nad rámec jeho povinností – dohled nad výstavbou infrastruktury Břehy-sever a souvisejících činností.
OZ v bodě 6. schválilo směnu pozemků č. 36 p. č. 390/120 o výměře 848 m2 za p. č. 195/15 o výměře 

1 011 m2 v areálu kempu.
OZ v bodě 7. schválilo odprodej STL plynovodu za cenu pořízení.
OZ v bodě 8. schválilo smlouvu na vedení účetnictví obce s Janou Petržílkovou z Mělic.
OZ v bodě 9. schválilo vypsání nového výběrového řízení na pozici administrativního pracovníka obce.
OZ v bodě 12. schválilo nákup čerpadla pro hasičský sport za 152 000 Kč.
OZ v bodě 13. schválilo neinvestiční finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč pro ZO Českého svazu včelařů 

v Přelouči.
OZ v bodě 14. schválilo zvláštní odměnu ve výši jednoho měsíčního platu pro pracovníka technických služeb 

Eduarda Zieglera za aktivní činnost v rámci prací pro obec.
OZ v bodě 15. schválilo uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení firmou NAVIGA 4 s. r. o., která pro 

obec zpracuje žádost o dotaci z ROP NUTS II.

Padesáté čtvrté pracovní zasedání ze dne 21. ledna 2009
OZ v bodě 3. schválilo, aby byla podána žádost o dotaci na výstavbu mateřské školy, obecního úřadu, 

knihovny a dětského hřiště v oblasti Břehy-sever, když předpokládaná investice výstavby je necelých 35 
milionů korun českých.

OZ v bodě 6. projednalo petici občanů kriticky poukazující na neoprávněný provoz těžkých nákladních aut 
v ulici Bahníkova a OZ ukládá starostovi, aby na situaci upozornil příslušné orgány a vyzval je k častějšímu 
provádění kontrol.

OZ v bodě 11. bylo seznámeno s ukončením činnosti kronikáře p. Ševíta a uložilo starostovi kontaktovat 
PhDr. Miroslava Tyče, aby kroniku dále vedl.

Padesáté šesté pracovní zasedání ze dne 4. února 2009
OZ v bodě 6. schválilo výsledky hospodaření Mateřské školy Břehy a Základní školy Břehy.
OZ bylo v bodě 8. informováno o vyhlášení výběrového řízení na pokladní a administrativní pracovnici obce.

Padesáté sedmé pracovní zasedání ze dne 18. února 2009
OZ v bodě 5. schválilo, aby jako hlavní zpomalovací prvky na silnicích pro průjezd obcí byly přednostně 

uplatněny semafory.
OZ bylo v bodě 8. informováno o ustavení zakládajícího výboru Okrašlovacího spolku obce.

Padesáté osmé pracovní zasedání ze dne 4. března 2009
OZ bylo v bodě 2. informováno o podmínkách dotace na zřízení pracoviště Czech POINT a schvaluje tyto 

podmínky i přijetí dotace.
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OZ v bodě 7. schválilo nakoupení tří zpomalovacích semaforů.
OZ v bodě 12. schválilo výsledky výběrového řízení na pokladní a administrativní pracovnici obce. Vítězkou 

se stala paní Dana Linhartová z Řečan nad Labem.

Padesáté deváté pracovní zasedání ze dne 18. března 2009
Starosta v bodě 3. informoval OZ o podání žádosti na MVČR pro financování vybavení pracoviště Czech 

POINT v obci, k jeho umístění na obecním úřadě.
OZ v bodě 6. schválilo výpověď vedoucího technických služeb p. Němce.

Šedesáté pracovní zasedání ze dne 1. dubna 2009
OZ v bodě 3. ukládá starostovi, aby projednal možnost zřízení dětského hřiště.
OZ v bodě 4. schválilo systematický postup proti dlouhodobému parkování nákladních vozů uprostřed 

obce a ukládá starostovi, aby zajistil na návsi rozmístění betonových květináčů, které by zamezily nebo 
alespoň ztěžovaly parkování nákladních vozů.

OZ v bodě 8. bylo informováno, že kontejner na bioodpad bude umístěn v areálu technických služeb.

Šedesáté první pracovní zasedání ze dne 15. dubna 2009
OZ schválilo v bodě 2. odprodej obecní hasičské stříkačky PS12 obci Rosice.

Šedesáté druhé pracovní zasedání ze dne 29. dubna 2009
OZ v bodě 6. schválilo návrh zástavby nové lokality za ulicí Zemědělskou.
OZ v bodě 8. schválilo, aby starosta podnikl kroky na přestavbu mlýna na Výrově na „Kulturní, sportovní 

a multifunkční centrum“.
OZ v bodě 9. schválilo, aby starosta podnikl kroky směřující k instalaci zpomalovacích terčů.

Šedesáté třetí pracovní zasedání ze dne 13. května 2009
OZ v bodě 2. schválilo souhlas s hospodařením obce za rok 2008 s výhradou.
OZ v bodě 3. schválilo změny rozpočtu na rok 2009.

Šedesáté čtvrté pracovní zasedání ze dne 25. května 2009
OZ v bodě 5. schválilo smlouvu o dílo s firmou ORGATEX na vypracování projektu pro multifunkční cent-

rum ve mlýně Výrov a zároveň schválilo smlouvu s firmou EU centrum na vypracování projektu pro získání 
dotace.

OZ v bodě 7. schválilo smlouvu mezi obcí Břehy, autokempem a Tenisovým klubem.
OZ v bodě 14. schválilo návrh dětského hřiště podle připomínek zastupitelů z jednání.

Šedesáté páté pracovní zasedání ze dne 10. června 2009
OZ v bodě 3. schválilo výběr dodavatele na výstavbu dětského hřiště a zároveň smlouvu s dotčenou fir-

mou Jiří Nedvěd z Kyjova.
OZ v bodě 8. schválilo finanční příspěvek 25 000 Kč pro Moped klub Břehy na zajištění pořádání akce 

Stadion cup Břehy.

Šedesáté šesté pracovní zasedání ze dne 24. června 2009
OZ v bodě 1. diskutovalo s několika hosty nad prodejem a úředním postupem prodeje parcel na Výrově.
OZ v bodě 4. schválilo hospodářské výsledky Základní školy ve Břehách.

Šedesáté sedmé pracovní zasedání ze dne 29. července 2009
OZ v bodě 6. schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2010 až 2012.
OZ v bodě 10. schválilo finanční příspěvek 5 000 Kč Českému kynologickému svazu.

Šedesáté deváté veřejné zasedání ze dne 2. září 2009
Na veřejné schůzi byl s občany zejména diskutován sporný prodej pozemků na Výrově.

Sedmdesáté veřejné zasedání ze dne 10. listopadu 2009
OZ v bodě 1. seznámilo občany se záměrem výstavby multifunkčního centra v areálu mlýna na Výrově.
OZ v bodě 4. seznámilo občany s podmínkami čerpání dotace na výstavbu v oblasti Břehy-sever.
OZ v bodě 7. informovalo o zavedení autobusového spoje zajíždějícího jen do obce a zpět iniciovaného obcí 
Břehy.
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Technické parametry fungování obecního úřadu

Zaměstnanci
Vyjma volených zástupců, včetně uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty, bylo v roce 2009 

zaměstnáno statutárním Obecním úřadem Břehy třináct osob:
Ivana Zieglerová účetní a hospodářka
Blanka Bucharová uklízečka
Jana Horváthová zaměstnanec technických služeb
Petr Mládek zaměstnanec technických služeb
Jiří Němec zaměstnanec technických služeb 
Jana Horváthová zaměstnanec technických služeb
Josef Šetina zaměstnanec technických služeb
Šárka Adyová zaměstnanec technických služeb
Eduard Ziegler zaměstnanec technických služeb
Jiří Kopecký obsluha malé vodní elektrárny na Výrově
Vratislav Klička zaměstnanec technických služeb
Tomáš Musil zaměstnanec technických služeb
Roman Žák 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
Obec byla vybavena zejména hmotným zázemím pro fungování systému Czech POINT.

Volby
V tomto roce se konaly volby do Evropského parlamentu. Volby v obci vyhrála ODS a na druhém a třetím 

místě se shodně umístili KSČM a ČSSD.

Volby do Evropského parlamentu ve Břehách 
a celé Evropské unii konané 5. a 6. června 2009

Obec Břehy má jediný volební obvod, do kterého 795 zapsaných voličů mohlo volit 33 stran a hnutí. Bylo 
vydáno celkem 240 obálek a odevzdáno 240 obálek, které obsahovaly 238 platných hlasů. Volební účast 
byla tedy ve výši 30,19 %

Občané Břehů odevzdali své hlasy takto:
Libertas.cz ................................................................. 2 hlasy
KDU-ČSL .................................................................... 12 hlasů
Věci veřejné ................................................................6 hlasů
ODS ............................................................................ 61 hlasů
Suverenita ................................................................ 17 hlasů
Volte pravý blok ........................................................ 4 hlasy
EDS ..............................................................................9 hlasů
Demokratická Strana Zelených ........................... 3 hlasy
Národní strana ...........................................................1 hlas
Strana důstojného života ....................................8 hlasů
Humanistická strana ...............................................1 hlas
KSČM .........................................................................45 hlasů
Strana nezávislých – vaše alternativa ............. 4 hlasy
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Strana svobodných občanů ..................................8 hlasů
SNK Evropští demokraté ...................................... 3 hlasy
Balbínova poetická strana ......................................1 hlas
Strana zelených ........................................................7 hlasů
Strana soukromníků ČR ..........................................1 hlas
ČSSD .........................................................................45 hlasů

Hospodaření obce
Obecní majetek – směřování investic, dotací a péče

Hospodaření obce ovlivňovala zejména výstavba v lokalitě Břehy-sever, a to výkup pozemků a částečný 
odprodej některých drobných částí nesouvisejících s výstavbou Břehy-sever vlastníkům sousedních pozem-
ků, dále pak 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.

Finanční investice byly zejména do domu č. p. 192, který dlouhodobě funguje jako obchod se spotřebním 
zbožím.

Návrh rozpočtu a skutečný rozpočet
Rozpočet pro rok 2009 byl zejména ovlivněn dofinancováním novostaveb, respektive dostavbou infra-

struktury v oblasti Břehy-sever a koupí domu č. p. 192.

I. Rozpočtové příjmy
text schválený rozpočet skutečnost
Příjmy 25 725 000 16 426 470
·Daňové příjmy 7 630 000 6 724 840
··Daně z příjmů fyzických osob 0 1 515 610
··Daně z příjmů právnických osob 0 1 532 690
··Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 0 2 837 040
··Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 368 580
··Místní poplatky z vybraných činností a služeb 430 000 17 420
··Správní poplatky 0 8 590
··Daně z majetku 0 444 910
·Kapitálové příjmy 7 000 000 7 896 870
··Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 7 000 000 7 896 870
·Nedaňové příjmy 11 095 000 1 020 670
··Příjmy z vlastní činnosti 0 464 970
··Příjmy z pronájmu majetku 0 389 880
··Výnosy z finančního majetku 0 29 480
··Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 42 300
··Ostatní nedaňové příjmy 0 94 040
·Dotace 10 000 000 784 090
··Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 671 170
··Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 112 920

II. Rozpočtové výdaje
text schválený rozpočet skutečnost
Výdaje 25 725 000 20 893 780
·Zemědělství a lesy 0 30 000
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··Lesní hospodářství 0 30 000
·Průmysl 585 000 238 580
··Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 25 000 3 850
··Pozemní komunikace 0 212 960
··Silniční doprava 35 000 16 460
··Odvádění a čistění odpadních vod 500 000 5 310
··Úpravy drobných vodních toků 25 000 0
·Vzdělávání 3 945 000 1 409 580
··Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 3 945 000 1 409 580
···Předškolní zařízení 295 000 386 300
···Základní školy 3 650 000 1 023 280
·Kultura, církve a sdělovací prostředky 115 000 209 850
··Kultura 65 000 109 670
···Činnosti knihovnické 20 000 18 070
···Ostatní záležitosti kultury 45 000 91 600
··Sdělovací prostředky 20 000 26 010
··Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 30 000 74 170
·Tělovýchova a zájmová činnost 125 000 771 300
··Tělovýchova 100 000 733 600
···Sportovní zařízení v majetku obce 100 000 688 440
···Ostatní tělovýchovná činnost 35 000 45 160
··Zájmová činnost a rekreace 25 000 37 700
·Zdravotnictví 0 50 000
··Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 0 50 000
·Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 13 090 000 12 795 480
··Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 90 000 92 430
··Komunální služby a územní rozvoj 13 000 000 12 703 050
···Veřejné osvětlení 450 000 371 500
···Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 150 000 0
···Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 400 000 12 331 550
·Ochrana životního prostředí 915 000 1 030 690
··Nakládání s odpady 790 000 838 730
···Sběr a svoz komunálních odpadů 690 000 783 170
···Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 31 360
···Sběr a svoz ostatních odpadů 100 000 24 200
··Ochrana přírody a krajiny 125 000 191 960
·Sociální věci 103 000 43 510
··Služby sociální péče 103 000 43 510
·Bezpečnost  520 000 422 600
··Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 0
··Požární ochrana - dobrovolná část 420 000 422 600
·Veřejná správa 3 520 000 3 892 190
··Zatupitelské orgány 1 050 000 1 017 030
··Regionální a místní správa 2 250 000 2 625 030
··Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160 000 101 220
··Pojištění funkčně nespecifikované 60 000 59 230
··Ostatní finanční operace 0 89 500
··Ostatní činnosti 0 630
·Rezervy 2 772 000 0

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

v zásadě jen dva poplatky:
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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 2009 bylo dokončení veřejné výstavby v oblasti Břehy-sever a počátek 
stavby nových rodinných domů jednotlivých majitelů pozemků.

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

27. 2. III. reprezentační ples hasičů.
15. 3. Obcí pořádaný zájezd na divadelní představení Lucerna do divadla Na Fidlovačce v Praze spojený 

s prohlídkou Pražského hradu.
25. 4. Obcí pořádaný zájezd na Flóru Olomouc spojený s prohlídkou skanzenu Svatý Kopeček.
30. 4. Tradiční pálení čarodějnic a stavění májky.
9. 5. Soutěž hasičských družstev.
14. 6. Dětský den.
19.-20. 6. Kulturní festival Freakfest.
10. 8. Na rybník Buňkov tradičně cvičně doskakovali vojáci ze základny taktického letectva v Čáslavi.
15.-16. 8. Stadion cup Břehy.
29. 8. Obcí pořádaný zájezd do westernového městečka Šiklův mlýn a na „strašidelný“ zámek Dolní 

Rožínka.
19. 9. Obcí pořádaný zájezd do divadla v Pardubicích na muzikál My fair lady.
19. 9. Pohádkový les.
7. 11. Vítání občánků.
6. 12. Mikulášská nadílka pro děti.
12. 12. Vánoční posezení pro důchodce – p. Lamač: hra na housle a pilu.

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. Proto byl vybrán dodavatel 
nových obecních stránek a v listopadu 2009 pak spuštěn zcela nový web.

Jedinou a v zásadě nejdůležitější písemnou složkou informování veřejnosti byl tak i nadále občasník Břežan, 
který za rok 2009 vyšel pětkrát. Pokud není uvedeno jinak, je autorem článků starosta Ing. Petr Morávek.

První číslo vyšlo v březnu 2009 a jeho obsahem bylo zejména:
Informace o žádosti o dotaci pro výstavbu nové mateřské školy a obecního úřadu na obecních stavebních 

parcelách v oblasti Břehy-sever.
Informování o započetí a průběhu prací ve vile u mlýna.
Informování k různým proběhnuvším a budoucím kulturním akcím – dětský karneval, zájezd do Prahy na 

hru Lucerna.
Informace o činnosti mateřské a základní školy a knihovny.
Informace o petici občanů k neúnosné dopravě v Bahníkově ulici a krocích starosty vedoucích k nápravě.

•
•

•
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Informace k provozu malé vodní elektrárny v majetku obce.
Druhé číslo vyšlo v červnu 2009 a jeho obsahem bylo zejména:

Množství drobnějších informací k akcím, knihovně či narozením a výročím občanů.
Přehled výsledků regionálních hasičských soutěží, respektive umístění mladých hasičů ze Břehů.
Článek starosty Petra Morávka a Aleše Vančury k situaci ohledně stavebních parcel na Výrově.

Třetí číslo vyšlo v září 2009 a jeho obsahem bylo zejména:
Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, základní škole či narozením a výročím občanů.
Přehled výsledků regionálních hasičských soutěží, respektive umístění mladých hasičů ze Břehů.
Článek o průběhu a výsledcích Stadion cupu.
Články zastupitelky Věry Novotné, místostarosty Pavla Jiravy a občanů Jindřicha Jecha a Lukáše Novot-

ného k situaci ohledně stavebních parcel na Výrově.
Informování o průběhu mistrovství České republiky kníračů, které se konalo ve Břehách ve sportovním 

areálu u autokempu.
Informace o probíhajících pracích na bytovém domě u mlýna.
Informace o zřízení pracoviště Czech POINT ve Břehách.
Informace o záměru obce požádat o dotaci na rekonstrukci mlýna a jeho přeměnu na museum.

Čtvrté číslo vyšlo v listopadu 2009 a jeho obsahem bylo zejména:
Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, základní škole či narozením a výročím občanů.
Článek občanky Olgy Čtrnácté o informovanosti občanů vedením obce a reakce starosty Petra Morávka 

na něj.
Informace o zamítnutí žádosti o dotaci na novou mateřskou školu.

Páté číslo vyšlo v prosinci 2009 a jeho obsahem bylo zejména:
Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, základní škole a pod.
Informace o záměru obce požádat o dotaci na rekonstrukci mlýna a jeho přeměnu na museum.
Drobné informace o záměru prodeje bytů ve vile u mlýna, o záměru pronajmout bývalou prodejnu drogerie 

v Bahníkově ulici či o nákupu interaktivní tabule pro místní základní školu.

Knihovna
Knihovna v roce 2009 nadále fungovala v č. p. 107 a o její provoz a fungování se starala paní Eva Foršto-

vá. V rámci celostátní akce „Internet do knihoven“ zde i nadále fungovala možnost připojení do internetové 
sítě.

V knihovně bylo k prosinci 2009 celkem 8 065 knih, když za tento kalendářní rok přibylo zejména darem 
415 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 273 knih a 182 časopisů.

K prosinci 2009 bylo zaregistrováno celkem 72 čtenářů, z toho 31 dětí do 15 let, kteří si v tomto kalen-
dářním roce vypůjčili celkem 2 478 knih a časopisů, a to v tomto složení:

2 147 položek z beletristické literatury pro dospělé – z toho 1 814 knih a 333 časopisů
217 položek literatury pro děti a mládež – z toho 192 knih a 25 časopisů
114 položek naučné literatury – z toho 51 knih a 63 časopisů

Počítač připojený k internetu využilo 61 návštěvníků po dobu celkově 127 hodin. Otevírací doba knihovny je 
potom stále držena jen v pondělí a pátek od 15 do 16.30 hodin.

Spolky a spolková činnost
Roku 2009 byly v obci registrovány nebo na území obce působily 4 sportovní spolky (hokejbalisté Beer 

Stars, Moped klub, Sokol a tenisový klub), 3 zájmové spolky (myslivci, rybáři a hasiči) a dvě občanská sdružení 
(Majoleta a Polabský Zlatý pruh).

TJ Sokol Břehy
Roku 2009 vedle třikrát týdně cvičících žen (velké míče, aerobik a rehabilitační cvičení) probíhalo i cvičení 

s dětmi. Nově byly zavedeny tréninky šachů.
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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 2009 stoupl na 51. Z toho bylo 27 dospělých a 24 dětí.

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

cupu – tentokráte již 11. ročníku. Ten se konal 15.-16. srpna a opětovně se stal nejpočetněji navštívenou spo-
lečenskou akcí na území obce. Mopedisté se podíleli i na pořádání několika společenských akcí v obci, zejména 
dětském karnevalu a dětském dni.

Tenisový klub Břehy
Ustavující valná hromada nového sportovního klubu se konala 18. dubna 2009 a účastnilo se jí 15 lidí/čle-

nů. Klub si vetkl do hlavních cílů zejména pořádání obecního turnaje a zbudování antukového kurtu.

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

leticích. V květnu pak uspořádal hasičské závody. Nadále fungovala činnost družstev, a to včetně mládežnic-
kých. Družstva mužů, žen, dorostu i dětí se úspěšně 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 Buň-

kova. Zdejší chovný rybník je zarybňován zejména kaprem. Na podzim se tentokrát výjimečně nekonal výlov 
Buňkova.

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 2009 nadále vyvíjel aktivity podporující jeho hlavní cíl činnosti – tj. kulturní, 

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

několika desítek popularizačních článků, uspořádalo 14 výstav – z toho jednu mezinárodní a připravilo či 
zorganizovalo osm přednášek. Nadále se i podílelo na sociálních projektech a vytvářelo či se spolupodílelo na 
několika dalších povětšinou jednorázových akcích.

Individuální úspěchy na poli vědy, umění a sportu
MUDr. Jozef Gabrhel, CSc. (lékař, vědec a sportovec) významný lékař zejména v oboru alternativní medi-

cíny je dlouhodobě i aktivním vrcholovým sportovcem zejména ve vzpírání. Tento rok získal na World Masters 
Games v Sydney ve své kategorii stříbrnou medaili ve vzpírání.

Petr Kutner (sportovec) na World Masters Games v Sydney získal ve své kategorii stříbrnou medaili ve 
vzpírání.

PhDr. Miroslav Tyč (pedagog a publicista) vedle několika desítek odborných i populárněvědeckých studií 
a článků vydal v roce 2009 dvě publikace.

PhDr. Miroslav Tyč
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Školství
Roku 2009 působily v obci nadále dvě vzdělávací instituce – mateřská škola a základní škola.

Mateřská škola
Mateřská škola (dále jen MŠ) byla pro školní rok 2008/2009 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 

specifickými 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 zařa-

zením aktivního a spontánního pohybu, který je ve třídě omezen, činnosti skupinové na 
základě ochoty dítěte zúčastnit se, individuální práce, činnosti s dětmi se specifickými 
vzdělávacími 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 školního roku probíhaly tyto aktivity: vedle tradičních, jako byly různé 
besídky a pásma, účast na výlovu Buňkova či několika divadelních představeních, byly krom zimy konány pra-
videlné dlouhé úterní výlety „s batůžky“ do širšího okolí obce. V zimě 2009 potom děti s učitelkami pravidelně 
jednou týdně vyrážely do solné jeskyně.

Základní škola

Nebyly dodány podklady ředitelem ZŠ Mgr. Vladimírem Hameršmídem.

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

Roku 2009 také pokračovaly opravy chodníků a v některých částech potom bylo vystavěno i několik metrů 
chodníků nových. Zejména byl pak nově vystavěn chodník v ulici V Zákoutí, který byl poškozen při výstavbě 
kanalizace firmou Vakstav, která také tuto novou výstavbu zafinancovala.

•
•
•
•
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Soukromá výstavba
Ze soukromé výstavby byl za tento kalendářní rok dokončen jeden nový dům v ulici Na Pískách č. p. 350 

majitelů Karla a Krystyny Hendrychových.

Obchod, průmysl a zemědělství
Obec Břehy je svou polohou příhodná pro podnikání, a proto se i v roce 2009 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 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 na Cikánce – Obránců míru 53
Restaurace Kemp – Ke Hřišti 251
Trafika (Jana Kopecká) – Obránců míru 205
Výsední hospoda (Hostinec Na Křižovatce) – Břehy 11
Zmrzlina (mobilní buňka provozovatele Ing. Tomáše Vácy) – ulice Obránců míru vedle autobusové zastávky 

Festovna

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.
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
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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
Jaroslav Hořák – Nerudova 248 – nákladní autodoprava
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
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
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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 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
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
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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

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

Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice.
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Statistické informace o obci a jejím obyvatelstvu
Podle Českého statistického úřadu bylo v obci Břehy k 1. lednu 2009 hlášeno 967 obyvatel, z toho 494 

mužů a 473 žen.
Složení obyvatelstva podle věku:

118 dětí do 14 let
699 občanů do 64 let
150 občanů nad 64 let

Pohyb obyvatel v roce 2009:
narození 6
zemřelí 1
přistěhovalí 21
vystěhovaní 37

Počasí
Celkově byl počátek roku velmi teplý, když se teploty přes den pohybovaly kolem nuly či i nad ní a za celou 

zimu jsme v podstatě neviděli sníh. S přicházejícím jarem se ale zima nechtěla vzdát a jako by ráčila dohnat, 
co nestihla, byl první jarní měsíc velmi sychravý a studený.

Nejhoršími kalamitami roku 2009 pak byly kroupy. Ke konci května byla v krátkosti za sebou dvě krupobití 
a další tři potom ještě poslední týden v červnu.

Celkově bylo jaro velmi teplé, avšak s počátkem léta přišly i vydatné deště a bouřky, které probíhaly během 
celého července a srpna. Nejvýraznější pak byly přívalové deště v polovině července, které dokonce přinesly 
několikahodinové výpadky elektrické energie a vichřice 21. srpna, jež s sebou smetla i několik stromů v těsném 
sousedství s obcí.

První sníh přinesl do Břehů již 6. říjen, ale následně se znovu příjemně oteplilo a oproti loňskému roku bylo 
krásné babí léto i v listopadu.

Různé, opravy
Přílohy:

místní časopis Břežan, 5 ks

Zapsal kronikář obce Břehy PhDr. Miroslav Tyč
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