Veřejný a politický život
Světoví vědci uskutečnili v urychlovači částic CERN v Ženevě první milisekundové zhmotnění antihmoty,
mnozí se báli, ale nový „velký třesk“ nenastal a lidstvo tak může Zemi trápit vesele dál. Rok MMX tak mohl
o to silněji pozvednout náladu i stabilitu světové ekonomiky. Ekonomická krize trvající již dva roky však také
začala v plné nahotě ukazovat nepřipravené státy, a tak jen v Evropě postupně zkrachovaly Island, Řecko
či Irsko, i když posledně dva jmenované, jako členové EU, zkrachovaly jen na papíře. Jako by se svět chtěl
zbavit veškerých žlučovitých neduhů, vypluly postupně na povrch stovky případů zneužívání dětí církevními
hodnostáři, nezvykle kruté týrání zajatců Američany a zhoršující se klimatické podmínky vracely stále častěji a silněji lidstvu úder v podobě povodní a stoupání hladiny moří. Mnohému z toho se však podařilo vyplout
na povrch zejména díky sociálním sítím a sbližující otevřeností na internetu. Mezi fenomény se tak zařadil
i server WikiLeaks, uveřejňující široké veřejnosti nepřístupné informace, jež odhalil i nejeden z výše zmiňovaných skandálů a mnohé další. I naše domovská kotlina má mnohé žlučovité neduhy v podobě všudypřítomné
korupce a velmi nízkého morální kreditu politických představitelů. V České republice se tak sbližující otevřenost projevila nejvíce ve volbách, kdy se nejenom prosadily nové strany, ale i v těch starých mnohé nové tváře,
které vynesly do čela státu vládu, jejíž primární prioritou je boj proti korupci. Už na podzim byl však jeden
z ministrů této vlády za korupční jednání odvolán a předseda vlády dělá, jakoby nic, tak až čas ukáže, jak
a jestli budou slova v činy proměněna.

Obecní záležitosti
Primární změny a nejdůležitější události ve fungování samosprávné obce Břehy
Rok 2010 byl zejména rokem obecních voleb. Vleklá diskuse kvůli prodeji obecních parcel na Výrově příbuzným obecních zastupitelů přinesla do obce hodně horké krve, a i když zůstává viset ve vzduchu morální kredit
procesu schvalování, krajský soud v Hradci Králové na podzim tohoto roku rozhodl, že se nejednalo o rozhodnutí protiprávní. Zatímco KDU-ČSL ztrácí celorepublikově kredit a neuspěla jak ve volbách do parlamentu,
tak do obecních zastupitelstev, dala tak svým neúspěchem na poli obecním vzniknout dvěma novým stranám
nezávislých kandidátů – SOS Břehy (Spravedlnost-Odpovědnost-Solidarita), která získala dva mandáty
a Změna pro Břehy, která získala jednoho zastupitele. Občanská demokratická strana volby s převahou
vyhrála (získala skoro 60 % hlasů) a v devítičlenném zastupitelstvu získala šest mandátů.
Významnými investicemi tohoto roku byl zejména vklad do vzdělávacích zařízení. Zatímco mateřská škola
se dočkala zejména úprav interiérů, na Základní škole Břehy proběhla významná rekonstrukce budovy – vně
zateplení a nová střecha, uvnitř kompletní opravy interiérů počínaje třídami a konče sociálním zařízením.
Takhle radikální opravu a změnu vzhledu nezažila místní škola skoro 80 let. Nejnepříjemnějším nezdarem
obce bylo neobdržení dotace na zřízení Muzea Opatovického kanálu ve mlýně na Výrově.
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Složení a stratifikace obecního zastupitelstva
a výpis podstatných rozhodnutí z jejich jednání
Od prvního letošního zasedání obecního zastupitelstva z 11. února 2010 až do posledního zasedání před
volbami do obecního zastupitelstva k datu 3. října 2010 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
Sedmdesáté druhé pracovní zasedání ze dne 11. února 2010
• OZ v bodě 1. vybralo nového nájemce a provozovatele prodejny drogerie v č. p. 192. Stala se jím Petra
Novotná ze Břehů.
• OZ bylo v bodě 4. informováno o podání žádosti o dotaci na zřízení Muzea Opatovického kanálu Břehy.
• OZ bylo v bodě 5. informováno o získání dotace na zateplení ZŠ Břehy ve výši 3 496 952 Kč z celkových
6 104 365 Kč, když rozdíl do celkové částky bude muset uhradit obec ze svého rozpočtu.
• OZ v bodě 6. schválilo vytvoření 6 nových sezónních pracovních míst v technických službách na dobu určitou (vedle dvou stálých pracovních míst).
• OZ v bodě 7. vybralo zhotovitele na pokládku dlažeb a obkladů ve vile č. p. 2 u mlýna na Výrově.
• OZ v bodě 10. schválilo odpuštění zbytku úhrad škody ve výši 35 000 Kč z celkových 80 000 Kč za utopený malotraktor v zimě předcházejícího roku.
• OZ bylo v bodě 10. informováno o podání žádosti na dotaci k rozšíření dětského hřiště u prodejny potravin
ve výši 160 000 Kč, když při uspění bude muset obec doplatit 60 000 Kč z obecního rozpočtu.
• OZ v bodě 10. schválilo finanční dar starostovi ve výši 25 000 Kč hrubého za práci pro obec.
Sedmdesáté třetí pracovní zasedání ze dne 22. dubna 2010
• OZ v bodě 1. schválilo výpůjčku pozemků v prostoru vedle autobusové zastávky Festovna za cenu
7 500 Kč ročně na roky 2010 a 2011 na umístění stánku se zmrzlinou.
• OZ bylo v bodě 4. informováno o vyhlášení výběrového řízení na zateplení Základní školy ve Břehách.
• OZ v bodě 5. schválilo pozměnění záměru prodeje bytových jednotek ve vile č. p. 2 u mlýna na Výrově, kdy tyto byty mohou být prodány ještě před samotným dokončením rekonstrukce, respektive před
rekonstrukcí.
• OZ v bodě 6. schválilo příspěvek 10 000 Kč pro ZO Českého svazu včelařů Přelouč na spolkovou a odborně
osvětovou činnost.
• OZ v bodě 7. schválilo plné moci pro zastupitele Ing. Petra Morávka a Ing. Pavla Jiravu na valnou hromadu
Vodovodů a kanalizací Pardubice.
• OZ v bodě 8. schválilo nové názvy ulic v oblasti Břehy-sever. Centrální ulice Na Novině a kolmo na ni od
západu k východu názvy ulic Březová, Sluneční, Severní a Pod Haldou.
• OZ v bodě 10. schválilo podání žádosti o proplacení dotace za provedení kanalizace a vodovodu v oblasti
Břehy-sever ve výši 7 238 197 Kč i přes podmínku, že do dané oblasti se musí nově přistěhovat 69 osob,
jinak bude muset být dotace vrácena.
• OZ v bodě 10. schválilo pronájem haly na st. p. č. 244 v obci Břehy do května 2010.
Sedmdesáté čtvrté pracovní zasedání ze dne 25. května 2010
• OZ v bodě 1. schválilo závěrečný účet hospodaření obce a jeho příspěvkových organizací.
• OZ v bodě 5. zmocnilo starostu k podepisování smluv o smlouvách budoucích na prodej bytů ve vile č. p. 2
u mlýna na Výrově.
• OZ v bodě 6. schválilo finanční příspěvek 30 000 Kč pro MOPED klub Břehy.
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Sedmdesáté páté pracovní zasedání ze dne 12. července 2010
• OZ v bodě 2. schválilo prodej tří bytů ve vile č. p. 2 u mlýna na Výrově.
• OZ v bodě 5. schválilo umístění dalšího radaru, a to před školou na Výrově.
Obecní volby v říjnu 2010 s sebou přinesly i nové složení zastupitelstva, které na ustavujícím zasedání
potvrdilo toto složení:
• Ing. Petr Morávek – starosta
• Ing. Pavel Jirava – místostarosta
• Ing. Pavel Erban
• Jiří Kubát
• Mgr. Věra Novotná
• Bc. Lukáš Novotný
• František Rambousek
• Marie Štarmanová
• Aleš Vančura
Roku 2010 po ustanovení nového zastupitelstva proběhla dvě zasedání
První ustavující zasedání ze dne 11. listopadu 2010
• V bodě 1. složilo nové zastupitelstvo Slib věrnosti České republice.
• OZ v bodě 4. zvolilo počtem 6 hlasů starostu obce Ing. Petra Morávka jako uvolněného a počtem 9 hlasů
zvolilo neuvolněného místostarostu Ing. Pavla Jiravu.
• OZ v bodě 5. schválilo tříčlenné finanční a kontrolní výbory. Předsedou finančního výboru byl zvolen Pavel
Erban a předsedou kontrolního výboru byl zvolen Aleš Vančura.
• OZ v bodě 5. schválilo vznik dalších šesti výborů a jejich předsedů:
1. Výbor pro bezpečnost, dopravu, rozvoj obce, majetkové záležitosti a životní prostředí, jehož předsedou byl zvolen František Rambousek. Místopředsedou byl následně schválen Ing. Jiří Jura.
2. Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity, jehož předsedou byl zvolen Jiří Kubát.
3. Výbor pro školství a kulturu, jehož předsedkyní byla zvolena Mgr. Věra Novotná.
4. Výbor pro sociální záležitosti, jehož předsedkyní byla zvolena Marie Štarmanová.
5. Výbor pro komunikaci, prezentaci a rozvoj obce, jehož předsedou byl zvolen Bc. Lukáš Novotný.
• OZ v bodě 6. schválilo měsíční odměnu pro předsedy komisí ve výši 1 520 Kč hrubého měsíčně.
• OZ v bodě 7a) schválilo z návrhu obyvatel ulice K Urnovému háji přejmenování této ulice na ulici Krátká.
• OZ v bodě 7b) schválilo na základě žádosti ředitele Základní školy Břehy navýšení rozpočtu
o 350 000 Kč.
• OZ v bodě 7c) schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na vznik věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce
a. s. na vedení nového kabelového vedení v severní části obce.
• OZ v bodě 7d) schválilo žádost hokejbalového družstva Beer Stars Břehy o finanční příspěvek ve výši
15 000 Kč na výdaje související s činností klubu.
• OZ v bodě 7e) schválilo záměr nákupu přetlakové haly.
Druhé pracovní zasedání ze dne 9. prosince 2010
• OZ v bodě 11. schválilo rozpočet obce Břehy pro rok 2011.
• OZ v bodě 3. schválilo členy výborů zastupitelstva obce:
1. Finanční výbor – Bohumil Vančura a Jan Šohaj
2. Kontrolní výbor – Martin Koreček a Luděk Novák
3. Výbor pro bezpečnost, dopravu, rozvoj obce, majetkové záležitosti a životní prostředí – František
Moravec a Pavel Jirava st.
4. Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity – Ing. Pavel Jirava ml. a Tomáš Čepčář
5. Výbor pro školství a kulturu – Ivana Zieglerová a Jitka Němcová
6. Výbor pro sociální záležitosti – Věra Novotná a Petra Novotná
7. Výbor pro komunikaci, prezentaci a rozvoj obce – Marie Štarmanová a Ladislav Beneš ml.
• OZ v bodě 4. schválilo půjčku Autokempu Buňkov s. r. o. ve výši 50 000 Kč na nákup koberců do budoucí
přetlakové haly.
• OZ v bodě 4. schválilo navýšení základního jmění společnosti Autokemp Buňkov s. r. o. o 1 milion Kč.
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Technické parametry fungování obecního úřadu
Zaměstnanci
Vyjma volených zástupců, včetně uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty, bylo v roce 2010
zaměstnáno statutárním Obecním úřadem Břehy devět osob:
• Dana Linhartová
účetní a hospodářka
• Blanka Bucharová
uklízečka
• Jiří Kopecký
obsluha malé vodní elektrárny
• v průběhu roku postupně se měnící stav zaměstnanců technických služeb (leden 3 lidé, červenec 10 lidí,
prosinec 7 lidí).

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.

Volby
Tento rok byl na volby velmi bohatý. Kromě zásadních voleb do dolní komory parlamentu se konaly i volby
obecní a volby do 1/3 horní komory parlamentu. Ve státních volbách do parlamentu jednoznačně dominovala
strana ČSSD, ale zatímco v horní komoře parlamentu se jim díky drtivému vítězství podařilo získat nadpoloviční většinu, v dolní komoře i přes vítězství většinu nezískala a vládu tak sestavily pravostředé strany ODS,
TOP 09 a Věci veřejné.
Obecní volby ve Břehách vyhrála opětovně ODS a má shodně s loňským obdobím šest zastupitelů. Dalšími
zastupiteli jsou pak zástupci dvou nových nezávislých politických uskupení.

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15.-16. října 2010
Obec Břehy má jediný volební obvod, do kterého 792 zapsaných voličů mohlo volit 4 strany a hnutí. Bylo
vydáno celkem 564 obálek a odevzdáno 563 obálek, což je volební účast ve výši 71,21 %. Obálky obsahovaly
4 651 platných hlasů.
Občané Břehů odevzdali své hlasy takto:
1. SOS Břehy, SNK
938 hlasů (20,17 %)
2 kandidáti na zastupitele
2. Občanská demokratická strana
2 761 hlasů (59,36 %)
6 kandidátů na zastupitele
3. Změna pro Břehy, SNK
686 hlasů (14,75 %)
1 kandidát na zastupitele
4. KDU-ČSL
266 hlasů (5,72 %)
žádný kandidát na zastupitele

Volby do Senátu Parlamentu ČR – I. kolo konané 15.-16. října 2010
Obec Břehy má jediný volební obvod, do kterého 792 zapsaných voličů mohlo volit z 8 kandidátů. Bylo
vydáno celkem 442 obálek a odevzdáno 437 obálek, což je volební účast ve výši 55,81 %. Obálky obsahovaly
417 platných hlasů.
Občané Břehů odevzdali své hlasy takto:
1. Mgr. Miluše Horská
nestraník
72 hlasů
2. Mgr. Marta Lederová
Suverenita
16 hlasů
3. Mgr. Václav Snopek
KSČM
54 hlasů
4. Ing. Vladimír Engelmajer
ČSR
10 hlasů
5. Jiří Komárek
ČSSD
121 hlasů
6. Prof. Ing. Jiří Málek
VV
49 hlasů
7. Petr Janko
SPOZ
19 hlasů
8. Ing. Jiří Stříteský
ODS
76 hlasů
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Volby do Senátu Parlamentu ČR – II. kolo konané 22.-23. října 2010
Obec Břehy má jediný volební obvod, do kterého 796 zapsaných voličů mohlo volit ze dvou kandidátů. Bylo
vydáno celkem 197 obálek a odevzdáno 197 obálek, což je volební účast ve výši 24,75 %. Obálky obsahovaly
197 platných hlasů.
Nadpoloviční vítězství Jiřího Komárka ve Břehách nekorespondovalo s celkovými výsledky v kraji a senátorkou Obvodu 43 Pardubice se na dalších šest let stala jediná zástupkyně nezávislých v těchto volbách
Mgr. Miluše Horská.
Občané Břehů odevzdali své hlasy takto:
1. Mgr. Miluše Horská
nestraník
62 hlasů
5. Jiří Komárek
ČSSD
135 hlasů

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 28.-29. května 2010
Obec Břehy má jediný volební obvod, do kterého 780 zapsaných voličů mohlo volit ze 14 volebních stran
a hnutí. Bylo vydáno celkem 550 obálek a odevzdáno 550 obálek, což je volební účast ve výši 70,51 %. Obálky
obsahovaly 545 platných hlasů.
Občané Břehů odevzdali své hlasy takto:
4. Věci veřejné
56 hlasů
6. Komunistická strana Čech a Moravy
92 hlasů
9. Česká strana sociálně demokratická
132 hlasů
13. Strana Práv Občanů – Zemanovci
24 hlasů
15. TOP 09
90 hlasů
17. KDU-ČSL
10 hlasů
18. Volte Pravý blok
2 hlasy
20. Strana zelených
7 hlasů
21. Suverenita – blok J. Bobošíkové
25 hlasů
23. Česká pirátská strana
4 hlasy
24. Dělnická strana sociální spravedlnosti
4 hlasy
25. Strana svobodných občanů
5 hlasů
26. Občanská demokratická strana
94 hlasů

Hospodaření obce
Obecní majetek - směřování investic, dotací a péče
Investice směřovaly zejména do stávajícího majetku obce. Především byla významně rekonstruována místní základní škola na Výrově, a to včetně kompletní rekonstrukce interiérů i vnějšího zateplení celé budovy.
Druhým významným počinem byly stavební úpravy vily u mlýna na Výrově, která byla celkově vnějšně i vnitřně
zrekonstruována a interiéry upraveny na sedm bytů. Současně s tím byly upraveny i místnosti navazující či
sousedící s vodní elektrárnou mlýna.

Návrh rozpočtu a skutečný rozpočet
I. Rozpočtové příjmy
text
schválený rozpočet
skutečnost
Příjmy
9 522 900
24 091 730
·Daňové příjmy
7 430 000
7 317 330
··Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
430 000
399 030
···Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
400 000
378 940
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···Poplatek za užívání veřejného prostranství
0
···Poplatek ze psů
14 000
···Správní poplatky
16 000
··Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 090 000
···Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
55 000
···Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
200 000
···Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1 300 000
···Daň z příjmů právnických osob
1 535 000
··Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
2 850 000
···Daň z přidané hodnoty
2 850 000
··Majetkové daně
1 060 000
···Daň z nemovitostí
1 060 000
·Kapitálové příjmy
750 000
··Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
750 000
···Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
0
···Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
0
···Příjmy z prodeje pozemků
750 000
·Nedaňové příjmy
1 000 000
··Přijaté sankční platby a vratky transferů
0
···Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
0
··Přijaté splátky půjčených prostředků
0
···Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - PO
0
··Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
35 000
···Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
30 000
···Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0
···Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
5 000
··Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 965 000
···Příjmy z poskytování služeb a výrobků
470 600
···Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
5 000
···Příjmy z pronájmu movitých věcí
0
···Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
459 400
···Příjmy z pronájmu pozemků
0
···Příjmy z úroků (část)
30 000
·Přijaté transfery
342 900
··Investiční přijaté transfery
0
···Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0
···Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0
··Neinvestiční přijaté transfery
342 900
···Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0
···Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
0
···Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 342 900
···Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
0
···Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0

1 000
16 740
2 350
3 096 110
122 560
273 550
1 205 510
1 494 490
3 223 290
3 223 290
598 900
598 900
2 905 520
2 905 520
2 661 200
233 140
11 180
2 367 390
1 940
1 940
185 000
185 000
1 434 370
1 363 760
69 360
1 250
746 080
249 760
3 000
26 010
441 360
10 000
15 950
11 501 490
10 259 960
7 398 070
2 861 890
1 241 530
115 690
49 820
342 900
34 520
698 600

II. Rozpočtové výdaje
text
Výdaje
·Běžné výdaje
··Neinvestiční nákupy a související výdaje
···Ochranné pomůcky
····Požární ochrana - dobrovolná část
···Prádlo, oděv a obuv
····Ostatní zájmová činnost a rekreace
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

skutečnost
23 247 620
11 462 610
5 435 300
1 590
1 590
75 850
1 780
9 630
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schválený rozpočet
8 238 000
7 138 000
3 755 000
0
0
10 000
0
10 000
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····Požární ochrana - dobrovolná část
···Knihy, učební pomůcky a tisk
····Činnosti knihovnické
····Činnost místní správy
···Drobný hmotný dlouhodobý majetek
····Sportovní zařízení v majetku obcí
····Ostatní zájmová činnost a rekreace
····Bytové hospodářství
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
···Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
····Sběr a svoz komunálních odpadů
····Činnost místní správy
···Nákup materiálu jinde nezařazený
····Silnice
····Ostatní záležitosti pozemních komunikací
····Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
····Předškolní zařízení
····Základní školy
····Činnosti knihovnické
····Ostatní záležitosti kultury
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
····Sportovní zařízení v majetku obcí
····Ostatní zájmová činnost a rekreace
····Bytové hospodářství
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Volby do Parlamentu ČR
····Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
····Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
····Činnost místní správy
···Úroky vlastní
····Bytové hospodářství
····Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
···Studená voda
····Bytové hospodářství
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
···Plyn
····Bytové hospodářství
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Činnost místní správy
···Elektrická energie
····Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
····Bytové hospodářství
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
···Pohonné hmoty a maziva
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0
12 000
2 000
10 000
109 000
0
0
0
15 000
0
44 000
50 000
4 000
2 000
2 000
252 000
5 000
10 000
0
0
0
0
0
0
30 000
10 000
0
50 000
20 000
47 000
0
0
0
80 000
28 000
28 000
0
39 000
35 000
1 000
1 000
2 000
15 000
15 000
0
0
196 000
10 000
11 000
45 000
80 000
50 000
75 000
50 000
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64 440
11 020
0
11 020
144 110
3 000
10 510
5 490
17 740
45 930
0
61 440
18 100
18 100
0
665 860
10 520
101 550
1 870
490
2 450
1 200
51 840
22 000
33 050
11 120
1 570
259 110
1 630
100 050
2 220
320
3 630
61 240
79 780
0
79 780
38 950
31 570
1 390
4 740
1 250
28 190
-1 540
22 570
7 160
290 620
0
7 190
185 280
59 720
38 430
139 450
91 510

····Požární ochrana - dobrovolná část
25 000
···Služby pošt
6 000
····Činnost místní správy
6 000
···Služby telekomunikací a radiokomunikací
78 000
····Činnosti knihovnické
18 000
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 000
····Požární ochrana - dobrovolná část
5 000
····Činnost místní správy
50 000
···Služby peněžních ústavů
210 000
····Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
150 000
····Pojištění funkčně nespecifikované
60 000
···Nájemné
5 000
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
0
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4 000
····Činnost místní správy
1 000
···Konzultační, poradenské a právní služby
60 000
····Činnost místní správy
60 000
···Služby školení a vzdělávání
17 000
····Požární ochrana - dobrovolná část
7 000
····Činnost místní správy
10 000
···Nákup ostatních služeb
2 395 000
····Vnitřní obchod
25 000
····Silnice
5 000
····Ostatní záležitosti pozemních komunikací
15 000
····Provoz veřejné silniční dopravy
0
····Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
240 000
····Předškolní zařízení
0
····Základní školy
0
····Ostatní záležitosti kultury
0
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
25 000
····Sportovní zařízení v majetku obcí
80 000
····Ostatní zájmová činnost a rekreace
0
····Veřejné osvětlení
450 000
····Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
100 000
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
40 000
····Sběr a svoz nebezpečných odpadů
0
····Sběr a svoz komunálních odpadů
688 000
····Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
80 000
····Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
100 000
····Požární ochrana - dobrovolná část
50 000
····Volby do Parlamentu ČR
0
····Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0
····Činnost místní správy
497 000
···Opravy a udržování
141 000
····Silnice
0
····Předškolní zařízení
0
····Základní školy
0
····Rozhlas a televize
20 000
····Sportovní zařízení v majetku obcí
70 000
····Bytové hospodářství
1 000
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
20 000
····Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0
····Požární ochrana - dobrovolná část
0
····Činnost místní správy
30 000
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47 940
4 330
4 330
82 150
17 880
4 910
2 600
56 760
81 520
22 350
59 170
11 800
7 800
0
4 000
31 500
31 500
22 440
15 310
7 130
3 051 690
0
31 200
28 240
18 210
2 200
32 790
92 490
50 870
58 520
254 770
8 100
536 380
0
651 240
32 270
700 840
34 900
58 930
18 020
840
0
440 880
512 390
48 870
4 950
78 770
13 090
9 500
0
319 460
10 540
860
26 350
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···Programové vybavení
····Činnost místní správy
···Cestovné (tuzemské i zahraniční)
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Volby do Parlamentu ČR
····Činnost místní správy
···Pohoštění
····Základní školy
····Ostatní záležitosti kultury
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
····Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Volby do Parlamentu ČR
····Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
····Činnost místní správy
···Ostatní nákupy jinde nezařazené
····Činnost místní správy
···Poskytované zálohy vlastní pokladně
····Činnost místní správy
···Věcné dary
····Předškolní zařízení
····Základní školy
····Ostatní záležitosti kultury
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
··Neinvestiční transfery obyvatelstvu
···Dary obyvatelstvu
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
··Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
···Neinvestiční transfery občanským sdružením
····Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
····Celospolečenské funkce lesů
····Ostatní tělovýchovná činnost
····Ostatní zájmová činnost a rekreace
··Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subj.
···Neinvestiční transfery obcím
····Základní školy
····Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
····Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
····Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
····Bezpečnost a veřejný pořádek
····Činnost místní správy
···Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
····Předškolní zařízení
····Základní školy
···Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
····Základní školy
···Nákup kolků
····Činnost místní správy
···Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
···Úhrady sankcí jiným rozpočtům

10 000
10 000
13 000
0
3 000
0
10 000
40 000
0
20 000
0
0
10 000
0
0
10 000
10 000
10 000
0
0
30 000
0
0
20 000
0
0
10 000
0
0
0
65 000
65 000
0
25 000
30 000
10 000
705 000
155 000
0
3 000
50 000
0
100 000
2 000
550 000
250 000
300 000
0
0
0
0
0
0
0
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7 780
7 780
5 030
540
770
60
3 660
79 850
16 300
13 350
1 220
4 210
24 850
980
1 950
16 990
0
0
0
0
51 300
1 010
790
6 470
25 670
17 000
360
250
250
250
70 000
70 000
40 000
0
30 000
0
1 577 120
388 310
202 080
0
33 730
50 000
100 000
2 500
650 000
250 000
400 000
274 930
274 930
800
800
192 080
192 080
69 750

····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0
···Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
0
····Činnost místní správy
0
··Platy a podobné a související výdaje
2 613 000
···Platy zaměstnanců v pracovním poměru
800 000
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
100 000
····Činnost místní správy
700 000
···Ostatní platy
0
····Požární ochrana - dobrovolná část
0
···Ostatní osobní výdaje
350 000
····Volby do Parlamentu ČR
0
····Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0
····Činnost místní správy
350 000
···Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
810 000
····Zastupitelstva obcí
810 000
···Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
3 000
····Požární ochrana - dobrovolná část
3 000
···Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti 420 000
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
40 000
····Zastupitelstva obcí
130 000
····Činnost místní správy
250 000
···Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
222 000
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
20 000
····Zastupitelstva obcí
110 000
····Volby do Parlamentu ČR
0
····Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0
····Činnost místní správy
92 000
···Povinné pojistné na úrazové pojištění
8 000
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0
····Zastupitelstva obcí
0
····Činnost místní správy
8 000
···Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
0
····Požární ochrana - dobrovolná část
0
·Kapitálové výdaje
1 100 000
··Investiční nákupy a související výdaje
1 100 000
···Budovy, haly a stavby
1 000 000
····Základní školy
0
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 000 000
···Stroje, přístroje a zařízení
100 000
····Silnice
0
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0
····Činnost místní správy
100 000
··Investiční transfery
0
···Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO
0
····Činnost místní správy
0

69 750
1 250
1 250
4 379 940
1 995 060
639 660
1 355 400
660
660
500 970
13 650
20 470
466 850
857 590
857 590
0
0
722 090
163 370
127 670
431 050
291 630
63 740
74 480
980
1 410
151 020
11 720
750
510
10 460
220
220
11 785 010
11 600 010
11 435 370
6 578 970
4 856 400
164 640
56 680
57 960
50 000
185 000
185 000
185 000

Obecní poplatky
Kromě zprostředkování výběru zákonem daných či státem regulovaných poplatků a daní vybírá obec
v zásadě jen dva poplatky, které jsou na úrovni let předcházejících:
• poplatek ze psů – ve výši 100 Kč za jednoho psa
• poplatek ze svozu odpadu a druhotných surovin – ve výši 400 Kč za osobu a rok
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Veřejný život v obci
Nejvýznamnější události
Nadále v obci probíhaly tradiční společenské a sportovní akce a oslavy, jež se ve své rozmanitosti i velikosti nevymykaly programům z let minulých (podrobný seznam společenských akcí viz dále). Výraznějšími
novinkami pak bylo promítání filmů v letním kině na pláži Buňkova a 0. ročník dechovek.

Časově sousledný seznam veřejných kulturních a sportovních akcí
v obci Břehy
22. 1.
23. 1.
27. 2.
20. 3.
20. 3.
17. 4.
28. 4.
30. 4.
2. 5.
1. 5.
30. 5.
5. 6.
5.-13. 6.
16.-17. 7.

Myslivecký ples.
Turnaj v ping-pongu o putovní pohár obce.
IV. reprezentační ples hasičů.
Dětský karneval.
Zájezd do divadla v Pardubicích na muzikálové představení Chicago.
Babský bál.
Krajská prezentace hasičských přípravek.
Pálení čarodějnic.
II. duatlon Břehy.
Soutěž hasičských družstev o pohár obce.
Dětský den.
Zájezd na představení Čachtická paní na Kunětické hoře.
Tenisový turnaj Břehy Open.
V obci se zastavili a přenocovali účastníci Tour de Labe Rotary Handicap 2010, když návštěvu
spojili s večerní přednáškou a promítáním o labské stezce a problematice s ní související.
16. 7. a každý další pátek po dobu letních prázdnin bylo na pláži v autokempu Buňkov otevřeno letní kino.
24. 7.
0. ročník dechovek.
7.-8. 8. Stadion cup Břehy.
22. 9.
Zájezd do divadla v Hradci Králové na představení Petrolejové lampy.
25. 9.
Z pohádky do pohádky – odpoledne soutěží pro děti.
3. 10.
Den otevřených dveří na Základní škole Břehy a ve vile u mlýna na Výrově po jejich roční
rekonstrukci.
21. 11.
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici a prezentace dosavadních úspěchů na hasičských
soutěžích.
4. 12.
Mikulášská nadílka pro děti alias Čertovský oheň.
14. 12.
Vánoční posezení pro důchodce se skupinou Klapeto.

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 získal zcela
novou podobu a i jeho informační podstata se mnohonásobně zlepšila. Vedlejším, ale o to příjemnějším bonusem bylo vítězství obecních stránek v krajském kole soutěže obecních webových prezentací Zlatý erb.
Nejdůležitější písemnou složkou informování veřejnosti byl i nadále občasník Břežan, který za rok 2010
vyšel čtyřikrát. Pokud není uvedeno jinak, je autorem článků starosta Ing. Petr Morávek.
První číslo vyšlo v lednu 2010 a jeho obsahem bylo zejména
• Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, školám či narozením a výročím občanů.
• Informování o průběhu příprav projektu Muzea Opatovického kanálu Břehy.
• Informování k různým budoucím kulturním akcím – hasičský ples, Babský bál či dětský karneval.
• Informace o činnosti mateřské a základní školy a knihovny.
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• Informování o průběhu získaných dotací a plánovaných prací na přestavbě základní školy a vily v areálu
mlýna Výrov.
• Informace o schválení záměru provedení změn v územním plánu obce.
• Informace o obecních poplatcích (za svoz komunálního odpadu a ze psů) a dani z nemovitostí.
Druhé číslo vyšlo v květnu 2010 a jeho obsahem bylo zejména:
• Informace o dvou návštěvách vedení Pardubického kraje.
• Informace o žádosti obce ze Státního zemědělského a intervenčního fondu o proplacení nákladů na vybudování vodovodů a rekonstrukci kanalizace v oblasti Břehy-sever.
• Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, školám či narozením a výročím občanů.
• Dva články Heleny Kupčíkové k proběhnuvším akcím břežských hasičů.
Třetí číslo vyšlo v září 2010 a jeho obsahem bylo zejména:
• Ohlédnutí starosty, co se dle jeho názoru za čtyřleté funkční období v obci povedlo/nepovedlo.
• Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, školám či narozením a výročím občanů.
• Článek Pavla Jiravy st. „Za čistý vzduch“.
• Informování o proběhnuvších akcích SDH Břehy a Moped klubu Břehy.
Čtvrté číslo vyšlo v prosinci 2010 a jeho obsahem bylo zejména:
• Článek předsedy tenisového klubu Aleše Vančury k záměru obce koupit 7 let starou přetlakovou halu.
• Informování o průběhu oprav a výstavby na základní škole a vile u mlýna na Výrově.
• Pozvánky na chystané hasičské a myslivecké plesy i valnou hromadu SDH Břehy.
• Informace o obecních poplatcích (za svoz komunálního odpadu a ze psů).
• Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, základní škole či narozením a výročím občanů.

Knihovna
Knihovna v roce 2010 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 2010 celkem 8 239 knih, když za tento kalendářní rok přibylo zejména darem
248 knih. Nadále i funguje spolupráce s regionální knihovnou v Přelouči, která do naší knihovny zapůjčuje
průběžně sady knih a časopisů. Za tento kalendářní rok to pak bylo 209 knih a 75 časopisů.
K prosinci 2010 bylo zaregistrováno celkem 75 čtenářů, z toho 32 dětí do 15 let, kteří si v tomto kalendářním roce vypůjčili celkem 2 042 knih a časopisů, a to v tomto složení:
• 1 120 položek z beletristické literatury pro dospělé – z toho 795 knih a 325 časopisů
• 459 položek literatury pro děti a mládež – z toho 459 knih a 87 časopisů
• 51 položek naučné literatury
Počítač připojený do sítě internet využilo 10 návštěvníků po dobu celkově 14 hodin. Otevírací doba knihovny
je potom stále držena jen v pondělí a pátek od 15 do 16.30 hodin.

Spolky a spolková činnost
Roku 2010 byly v obci registrovány nebo na území obce působilo 5 sportovních spolků (hokejbalisté Beer
Stars, Moped klub, oddíl nohejbalistů, Sokol a oddíl tenistů), 3 zájmové spolky (myslivci, rybáři a hasiči)
a dvě občanská sdružení (Majoleta a Polabský Zlatý pruh).

TJ Sokol Břehy
Roku 2010 vedle třikrát týdně cvičících žen (míče, aerobik a zdravotní cvičení) a cvičení s malými dětmi,
běžely tréninky ping-pongu a tréninky šachu. Členové Sokola Břehy se dále podíleli na pořádání několika společenských akcí v obci – zejména dětském karnevalu, Babském bále a dětském dni. Sokol též pořádal tradiční
turnaj v ping-pongu. Počet členů v roce 2010 mírně stoupl na 53 členů, z toho bylo 27 dospělých a 26 dětí.
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Moped klub Břehy
Neoficiální nástupce Stadion týmu Břehy i tento rok převzal pořádání hlavní motoristické akce – Stadion
cupu – tentokráte již 12. ročníku. Ten se konal 7. 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 IV. reprezentační ples hasičů Břehy, který se již potřetí odehrál v kulturním domě ve Chvaleticích. V květnu pak uspořádal hasičské závody. Novinkou pak byl v listopadu pořádaný den otevřených
dveří, který očím veřejnosti nabídl prohlídku hasičské zbrojnice a na němž byly i prezentovány dosavadní
úspěchy na hasičských soutěžích.
Díky opětovnému zapojení Františka Rambouska se podařilo udržet činnost družstev, a to včetně těch
mládežnických. Týdenní soustředění hasičů pak proběhlo na Konopáči počátkem červa. 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 péčí o místní rybniční plochu Buňkova. Zdejší
chovný rybník je zarybňován zejména kaprem. 20.-22. října se pak tradičně konal výlov Buňkova.

Majoleta
Občanské sdružení se zabývá masérskými, rekondičními a regeneračními službami a poskytováním tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví (hiporehabilitace).

Polabský Zlatý pruh – Kulturní společnost Miroslava Benáka
Polabský Zlatý pruh v roce 2006 nadále vyvíjel aktivity podporující jeho hlavní cíl činnosti, tj. kulturní,
sociální a společenskou podporu regionu Středního Polabí.
Občanské sdružení PZP vydalo za kalendářní rok jednu publikaci a připravilo či se podílelo na realizaci
několika desítek popularizačních článků, uspořádalo 13 výstav – z toho jednu mezinárodní – a připravilo či
zorganizovalo tři přednášky. 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
PhDr. Miroslav Tyč – pedagog a publicista – vedle několika desítek odborných i populárněvědeckých studií
a článků vydal v roce 2010 jednu publikaci – Krajinou básnířky Li Čching-čao.

Školství
Roku 2010 působily v obci nadále dvě vzdělávací instituce – mateřská škola a základní škola.

Mateřská škola
Mateřská škola byla pro školní rok 2009/2010 zcela zaplněna maximálním počtem žáků, tedy 25, když se
do školky nedostalo jedno dítě, a pracovala školní rok v obsazení:
• ředitelka
Miluše Kosprtová
• učitelka
Lenka Jarošová
• kuchařka Anna Jelínková
• školnice
Blanka Bucharová
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Tento školní rok byl také ve znamení přestavby interiérů. Krom výmalby se všude vyměnily koberce i linolea
a zejména přibylo množství nového nábytku, včetně kompletní výměny jídelních stolků a židlí. V rámci přestavby přibylo do školky i množství nových moderních hraček a také velké pimprlové divadlo. Změnu měly zprvu na
podzim získat i exteriéry, ale pro dlouhou a hlavně sněhovou zimu se úpravy přesunuly až do pozdního jara.
Zejména bylo opraveno pískoviště a přibylo několik nových prolézaček i náčiní na venkovní hry.
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, tělovýchovná 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 vzdělávacími potřebami
11.30 – 12.00 hygiena, oběd
12.00 – 14.00 hygiena, poslech pohádky, příběhu na pokračování, odpočinek s plyšovou hračkou či polštářkem 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
Na žádosti rodičů byl i o 14 dní prodloužen letní provoz mateřské školy, a tak mohly děti chodit do školky
až do 16. července 2010.
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 několik divadelních
představení, pokračovaly i pravidelné dlouhé úterní výlety „s batůžky“ do širšího okolí obce.
• V zimních měsících pak patřily úterky místo výletům po okolí pravideným návštěvám solné jeskyně, když
dopravu hradil obecní úřad.
• Mezi velké výlety a zajímavá představení tohoto školního roku pak patřilo zhlédnutí cirkusového představení spolu s žáky místní základní školy a tamtéž účast na dílně zpracování dřeva.
• Děti též absolvovaly výlet do malé ZOO Chleby a na Kunětickou horu.

Základní škola
Nebyly dodány podklady ředitelem ZŠ Mgr. Vladimírem Hameršmídem.

Výstavba, doprava, spoje
Veřejná obecní výstavba a rozvoj, památková péče
Finančně i pracovně nejnáročnějšími obecními stavbami tohoto kalendářního roku byla přestavba vily
u mlýna na Výrově a zateplení místní základní školy. Zatímco zateplování školy na Výrově bylo z větší části
hrazeno z dotačního programu Ministerstva životního prostředí, přestavba vily na šest bytových jednotek
probíhala v režii obce, když většinu prací na vile dělali zaměstnanci technických služeb obce. V rámci prací
na vile byla přestavěna a upravena k obývání i místnost v rámci mlýna vedle vodní elektrárny, která by měla
sloužit právě její obsluze.
Roku 2010 potom byly prováděny i některé další drobnější stavební činnosti. V areálu mateřské školy byly
zbudovány dvě nové prolézačky a v ulici Bahníkově bylo vystavěno 15 metrů nového chodníku.
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Jiná veřejná výstavba v katastru obce
Roku 2010 byla v ulici Obránců míru u zastávky Festovna instalována mobilní buňka, ve které byl zřízen
prodej zmrzliny.

Soukromá výstavba
V letošním roce byly dokončeny dva domy v oblasti Na Novině, a to č. p. 385 Jaroslava a Marcely Machačových ve Sluneční ulici a č. p. 378 Alberta Bečavera v ulici Severní. Rozšíření zázemí i nového štítu se dostalo Truhlářství Petra Macháčka v Bahníkově ulici.

Obchod, průmysl a zemědělství
Obec Břehy je svou polohou příhodná pro podnikání, a proto se i v roce 2010 čile rozvíjely stávající podnikatelské subjekty. Zásadní změnou tak bylo ukončení práce na pile firmou KORPIL s. r. o. Další byla změna
v provozovateli drogerie v Bahníkově ulici č. p. 192, kdy stávající pronajímatele Miloše Švejka a Milana Štěpánka nahradila Petra Novotná ze Břehů. V samotném závěru roku ukončil stávající provozovatel provoz ve
Výsední hospodě, a i když je nový pronajímatel již vybrán, na obnovené otevření si musí občané počkat do
začátku dalšího kalendářního roku.

Firmy typu s. r. o., a. s. a další
Pro tento kalendářní rok bylo zaregistrováno na území obce sedm obchodních společností, 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 LUDAS s. r. o. zde má jen
svou provozovnu a sídlo má 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
• Ludas s. r. o. Provozovna Břehy „Mechanizační středisko“ – Zemědělská 149 – výroba zámečnických konstrukcí, 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 (Petra Novotná) – Bahníkova 192
• Pohoda sauna klub (Dagmar Pospíšilová) – V Zákoutí 328
• Prodejna potravin (Marie Novotná) – Nerudova 224
• Restaurace Cikánka – Obránců míru 53
• Restaurace v kempu (Lucie Jelínková) – 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 160 (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 hospodářské povahy
• Luboš Fialka – Zemědělská 341 – vodoinstalatérství a topenářství
• Lenka Fišerová – Fučíkova 163 – obchod
• Jiří Hála – Štěpánkova 236 – zámečnictví, nástrojařství
• Jitka Hattanová – Štěpánkova 132 – obchod
• Jiří Havlíček – Družstevní 221 – zámečnictví, nástrojařství
• Karel Hendrych – Bahníkova 57 – zámečnictví, nástrojařství
• Jaroslav Horčička – Bahníkova 6 – nákladní autodoprava
• Robert Horváth – Bahníkova 49 – zemní práce, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody
• Jaroslav Hořák – Nerudova 248 – nákladní autodoprava
• Alena Hořáková – Nerudova 248 – vedení účetnictví
• Vladimír Hovorka – Nerudova 208 – čalounictví
• Blanka Hrubešová – Pod Lipami 26 – průvodcovská činnost
• 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 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, elektronických 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, a to
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice.

Statistické informace o obci a jejím obyvatelstvu
Statistika obyvatelstva k počátku ledna 2010 podle Českého statistického úřadu
Celkem hlášeno 956 osob, z toho 488 mužů a 468 žen.
Průměrný věk občanů obce byl 43 let (42,81).
Složení obyvatelstva podle věku:
• 110 dětí do 14 let
• 685 občanů do 64 let
• 161 občanů nad 64 let
Pohyb obyvatel v roce 2010:
• narození
2
• zemřelí
10
• přistěhovalí 40
• vystěhovalí
12

Počasí
Letošní zima dopřála celé Evropě a v nezmenšené míře i naší obci objemnou dávku sněhu. Sněžit začalo
hned s prvními dny nového roku a během dvou dnů napadlo bezmála 80 cm sněhu, které průběžně přibývaly
a ubývaly, ale souvislá sněhová pokrývka vydržela v podstatě až do konce února. Výrazné mrazy však nebyly
a teploty se až do jara držely mírně pod nulou.
S koncem února byl rychlý přechod k teplým dnům a prakticky během týdne se teploty změnily o 20 °C.
Jarní počasí pak na rozdíl od předchozích let v zásadě vydrželo nejenom přes celé jaro, ale až do třetiny léta.
v polovině července jej vystřídalo prudké oteplení, které vydrželo cca tři týdny bez jediné kapky vody. Následně potom v některých částech republiky přišly prudké deště. Rozvodněné řeky zejména severních Čech pak
doslova zaplavily své okolí. Břehy naštěstí, až na nedaleké menší zatopení mokrých pobřežních luk, povodně
zcela minuly – místní občané se tak alespoň postarali o zatopené jinde a shromážděná materiální a finanční
pomoc byla nasměrována do obce Bílý Kostel.
Až do konce září pak pokračovala vedra s teplotou okolo 30 °C. Následoval i teplý říjen a částečně i listopad, když ještě v polovině listopadu se držely teploty jen lehce pod 20 °C. Teplé dny vystřídala již v listopadu
mrazivá sprcha, a tak letošní mikulášská byla na více než 30 cm sněhu. Sníh sice vydržel až přes slunovrat,
ale do nového roku již postupně všechen roztál.
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Různé, opravy
Přílohy:
místní časopis Břežan, 4 ks
plakáty různých kulturních, společenských a sportovních akcí
kalendář „Břehy 2010“ na rok 2010

Schváleno na schůzi obecního zastupitelstva ve Břehách dne 27. října 2011
Zapsal kronikář obce Břehy PhDr. Miroslav Tyč
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