Veřejný a politický život
Svět se zase začal bát krize. Tak jako evropská kultura započala se tvořit v Řecku, vytryskl zde i nový a od
roku 2008 nejsilnější proud lávy, co vše spálí, prachu, co vše zanese. Nejvíce pak proudil a zanášel směrem
k Evropské unii, ale přes ni dál do světa. EU se však až na osamělé výjimky snaží ukázat jednotnost a solidaritu jako primární znaky evropské civilizace a oslabeným státům pomáhá, nikoli však ve smyslu „na“, ale
„takhle“. Další krutou ránu čtvrté největší ekonomice světa, atomové energii a Japonsku samotnému přineslo ničivé tsunami, jež mimo jiné způsobilo i havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě. Důsledky nebyly zdaleka
tak děsivé jako při havárii v Černobylu, ale přesto váhající země donutilo přehodnotit svůj přístup k využívání
jaderné energie. Politicky se radikalizovala situace zejména v severní Africe a na Blízkém východě. Postupně
byly svrženy diktátorské nebo minimálně autoritativní režimy v Tunisku, Egyptě či Libyi a v desítce dalších
zemí byly provedeny významné reformy či obyvatelstvo za svou svobodu stále bojuje (Jemen, Sýrie).
Česká republika rukou své vlády pokračuje ve strukturálních reformách, které mají zamezit podobnému
osudu, jež potkal Řecko, a jež mají minimalizovat dopady hospodářské krize na naši ekonomiku a její obyvatele. První krůčky činí i v oblasti nejpalčivější – v potírání korupce. Avšak jsou opravdu jen malé a stále ještě bez
konkrétních výsledků. Zůstává stále viditelnější propojení politické a ekonomické sféry, kauzy, jež vyznívají do
ztracena, či které svolní státní zástupci zametají pod koberec a všudypřítomná beznaděj ze světa, kde více
než čest a odpovědnost je osobní prospěch.

Obecní záležitosti
Primární změny a nejdůležitější události ve fungování samosprávné obce Břehy
Ať již v důsledku celosvětové ekonomické krize, jež snížila i naší obci daňové příjmy, či z předchozího volebního období vyčerpání 15 milionů za prodané obecní pozemky pro připravované splavnění Labe do Pardubic,
musela obec pro rok 2011 pracovat s mnohem menším rozpočtem, než v předchozích čtyřech letech a výhled
na další roky není o moc veselejší. Obec se pro potřebu pokrytí rozpočtu rozhodla prodat své čtyři parcely
v oblasti Břehy-sever. Podstatně se snížila i frekvence veřejných zasedání obecního zastupitelstva a většina obecních záležitostí se tak rozhoduje za zavřenými dveřmi, bez zápisu, a tím i tolik potřebné možnosti
občanské kontroly. Velmi negativně je vnímáno pojmenování nových ulic v oblasti výstavby Břehy-sever, kde
vedle historicky podloženého pomístního názvu Na Novině vznikly různé nic neříkající názvy ulic jako Sluneční
či Lesní, místo aby obecní zastupitelé vzdali hold kupříkladu významným rodákům či usedlým ze Břehů (např.
vědec Petr Jakeš, arciděkan Vincenc Šetina či básník Karel Červinka) či jinak reflektovali důležité milníky
z historie či současnosti obce. Naposledy potom historický název ulice K Urnovému háji přejmenovali na ulici
Krátká. O tom, že máme v obci stále Fučíkovu ulici či že čestným občanem obce zůstává Klement Gottwald
raději ani nemluvit. Přes rozličné proklamace zejména nadále chátrá a je pro ostudu obecní náves, ze které však už alespoň konečně zmizely odstavené vraky. Po deseti letech proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů.
Výsledky regionálního sčítání dotýkající se obce prozatím nejsou k dispozici.
Výše rozpočtu se samozřejmě odrazila i na investicích. Pokračovaly tak sice vzhledem k demografickému
vývoji v obci nutné investice do vzdělávacího zařízení, ale jinak byly investice či obnova a údržba stávajícího
majetku v zásadě nulové. Mateřská škola získala přístavbou prostor pro další jednu třídu, a to ve velmi
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krátkém čase, kdy vybraná firma za cca 2,5 milionu korun v podstatě přes letní školní prázdniny připravila
prostory od základů až po střechu. Pracovníci obecních technických služeb potom průběžně pracují na vyhotovení laviček, které jsou následně umisťovány do různých částí obce. Upuštěno bylo od výstavby přetlakové
haly a objekt mlýna zůstává beze změn.

Složení a stratifikace obecního zastupitelstva
a výpis podstatných rozhodnutí z jejich jednání
Od prvního letošního zasedání obecního zastupitelstva z 27. ledna 2011 až do posledního zasedání k datu
27. října 2011 fungovalo obecní zastupitelstvo v tomto 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
Třetí zasedání ze dne 27. ledna 2011
• OZ v bodě 1. až 5. schválilo nové obecní vyhlášky – dvě o místních poplatcích, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, o okruhu vzdáleností, v nichž nesmí být provozovány výherní automaty
a poslední o komunálních odpadech.
• OZ v bodě 7. schválilo potřebu pořídit nový územní plán obce a kroky k jeho praktickému pořízení vedoucí.
• OZ v bodě 17. schválilo záměr přístavby nové třídy k stávající mateřské škole.
Čtvrté zasedání ze dne 24. února 2011
• OZ v bodě 2. schválilo kupní smlouvy na tři byty v č. p. 2.
• OZ v bodě 3. schválilo projekční návrh mateřské školy a schválilo její výstavbu dle tohoto návrhu.
• OZ v bodě 4. schválilo záměr prodeje čtyř z pěti obecních parcel v oblasti Břehy-sever s tím, že si ponechá
parcelu nejblíže ulici Bahníkova.
• OZ v bodě 7. schválilo finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč pro ZO Českého svazu včelařů v Přelouči.
• OZ v bodě 8. schválilo záměr nákupu digitálního projektoru v technické kvalitě, která by umožnila i venkovní použití.
Páté zasedání ze dne 20. dubna 2011
• OZ v bodě 4. schválilo prodej stavební parcely v oblasti Břehy-sever.
• OZ v bodě 5. schválilo vnitřní směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Šesté zasedání ze dne 31. května 2011
• OZ v bodě 1. schválilo přijetí dotace od Pardubického kraje ve výši 100 000 Kč na úpravu sportovního
hřiště ve Břehách.
• OZ v bodě 2. schválilo finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč pro MOPED klubu Břehy na pořádání sportovní
akce MOPED CUP v roce 2011.
• OZ v bodě 3. zamítlo prodej stavební parcely v oblasti Břehy-sever nejblíže ulici Bahníkova.
• OZ v bodě 5. schválilo výsledky výběrového řízení na přístavbu k mateřské škole a schválilo uzavření
smlouvy o dílo s vybranou firmou.
• OZ v bodě 7. schválilo dodatečné jednorázové uvolnění 50 000 Kč pro SDH Břehy.
Sedmé zasedání ze dne 16. června 2011
• OZ v bodě 2. schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou.
• OZ v bodě 3. schválilo prodej stavební parcely v oblasti Břehy-sever nejblíže ulici Bahníkova.
• OZ v bodě 10. schválilo možnost konání svatebních obřadů na území obce Břehy, místa k tomu určená
a oddávající (starosta, místostarosta).
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Osmé zasedání ze dne 4. srpna 2011
• OZ v bodech 1.-3. zrušilo jednu stávající kupní smlouvu na byt v č. p. 2 a schválilo uzavření dvou nových
kupních smluv na byty v č. p. 2.
• OZ v bodě 6b) schválilo instalaci zpomalovacích pruhů v ulici V Zákoutí (kvůli blízkosti mateřské školy).
• OZ v bodě 6c) schválilo podání žádosti o schválení navýšení kapacity Mateřské školy Břehy z 28 na 43
dětí.
Deváté zasedání ze dne 27. října 2011
• OZ v bodě 4. schválilo vyhlášení výběrového řízení na vedoucího provozu autokempu Buňkov.
• OZ v bodě 6. schválilo kroniku obce Břehy pro rok 2010 včetně fotoalba.
• OZ v bodě 7. schválilo Rozvojový strategický dokument obce Břehy na léta 2011 až 2021.

Technické parametry fungování obecního úřadu
Zaměstnanci
Vyjma volených zástupců, včetně uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty, byly v roce 2011
zaměstnány statutárním Obecním úřadem Břehy tři osoby:
• Dana Linhartová
účetní a hospodářka
• Blanka Bucharová uklízečka
• Jiří Kopecký
obsluha malé vodní elektrárny
Další osoby byly zaměstnány přes obcí vlastněné firmy či zřizovaná zařízení (školy, technické služby,
autokemp Buňkov).

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

Volby
Kalendářní rok 2011 se nekonaly žádné volby, které by se dotýkaly obce Břehy.

Hospodaření obce
Návrh rozpočtu a skutečný rozpočet
I. Rozpočtové příjmy
text
schválený rozpočet
Příjmy
9 777 600
·Daňové příjmy
7 408 300
··Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
450 000
···Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
429 000
···Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 000
···Poplatek ze psů
17 000
···Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0
···Správní poplatky
3 000
··Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 100 000
···Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
120 000
···Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
280 000
···Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1 200 000
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skutečnost
13 182 954
7 324 964
439 333
408 975
1 000
15 477
2 831
11 050
3 115 941
135 397
116 253
1 450 943
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···Daň z příjmů právnických osob
1 500 000
···Daň z příjmů právnických osob za obce
0
··Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 258 300
···Daň z přidané hodnoty
3 258 300
··Majetkové daně
600 000
···Daň z nemovitosti
600 000
·Kapitálové příjmy
1 500 000
··Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
1 500 000
···Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
1 000 000
···Příjmy z prodeje pozemků
500 000
·Nedaňové příjmy
600 000
··Přijaté sankční platby a vratky transferů
0
···Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
0
··Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
40 000
···Neidentifikované příjmy
0
···Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
0
···Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
40 000
···Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
0
··Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
560 000
···Příjmy z poskytování služeb a výrobků
59 600
···Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
0
···Příjmy z pronájmu movitých věcí
20 000
···Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
454 400
···Příjmy z pronájmu pozemků
10 000
···Příjmy z úroků (část)
16 000
·Přijaté transfery
269 300
··Investiční přijaté transfery
0
···Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0
···Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0
··Neinvestiční přijaté transfery
269 300
···Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0
···Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
0
···Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu
269 300
···Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0

1 413 348
0
3 213 384
3 213 384
556 306
556 306
3 841 932
3 841 32
3 840 208
1 724
1 394 172
2 125
2 125
273 250
8 297
174 960
76 053
13 940
1 118 797
541 469
10 430
10 054
543 858
0
12 986
621 886
52 695
2 928
49 768
569 191
125 557
5 134
269 300
169 200

II. Rozpočtové výdaje
text
Výdaje
·Běžné výdaje
··Neinvestiční nákupy a související výdaje
···Ochranné pomůcky
····Požární ochrana - dobrovolná část
···Prádlo, oděv a obuv
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Požární ochrana - dobrovolná část
···Knihy, učební pomůcky a tisk
····Činnosti knihovnické
····Činnost místní správy
···Drobný hmotný dlouhodobý majetek
····Předškolní zařízení
····Základní školy
····Ostatní záležitosti kultury
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Požární ochrana - dobrovolná část

skutečnost
14 312 005
11 358 978
5 859 808
0
0
22 784
8 858
13 926
6 533
399
6 134
353 319
212 200
6 300
18 840
43 229
34 000
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schválený rozpočet
9 777 600
8 349 600
4 786 100
2 000
2 000
60 000
10 000
50 000
12 000
2 000
10 000
10 000
0
0
0
10 000
0
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····Činnost místní správy
···Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
····Sběr a svoz komunálních odpadů
···Nákup materiálu jinde nezařazený
····Silnice
····Ostatní záležitosti pozemních komunikací
····Předškolní zařízení
····Základní školy
····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
····Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
····Činnost místní správy
···Úroky vlastní
····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
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
···Elektrická energie
····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
····Požární ochrana - dobrovolná část
···Služby pošt
····Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
····Činnost místní správy
···Služby telekomunikací a radiokomunikací
····Činnosti knihovnické
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
···Služby peněžních ústavů
····Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
····Pojištění funkčně nespecifikované
···Nájemné
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
····Činnost místní správy
···Konzultační, poradenské a právní služby
····Činnost místní správy
···Služby školení a vzdělávání
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
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0
0
0
372 000
10 000
60 000
0
0
10 000
5 000
40 000
0
0
100 000
2 000
95 000
0
50 000
57 300
57 300
39 000
30 000
2 000
5 000
2 000
23 000
23 000
298 000
8 000
190 000
60 000
40 000
150 000
100 000
50 000
4 000
0
4 000
86 000
18 000
5 000
3 000
60 000
60 000
20 000
40 000
9 000
5 000
4 000
60 000
60 000
22 000
15 000
7 000

38 750
21 384
21 384
438 318
2 431
47 172
32 449
27 078
2 911
3 674
17 852
755
3 993
184 552
0
63 337
5 091
47 023
52 504
52 504
36 074
31 770
1 904
1 063
1 337
106 126
106 126
225 098
16 005
75 194
88 924
44 975
125 214
78 551
46 663
4 699
43
4 656
66 401
17 880
8 153
2 592
37 777
86 179
18 174
68 005
4 000
0
4 000
59 000
59 000
25 060
11 570
13 490
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···Nákup ostatních služeb
····Silnice
····Ostatní záležitosti pozemních komunikací
····Provoz veřejné silniční dopravy
····Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
····Úpravy drobných vodních toků
····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
····Veřejné osvětlení
····Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Sběr a svoz nebezpečných odpadů
····Sběr a svoz komunálních odpadů
····Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
····Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
···Opravy a udržování
····Silnice
····Předškolní zařízení
····Základní školy
····Rozhlas a televize
····Sportovní zařízení v majetku obcí
····Bytové hospodářství
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
···Programové vybavení
····Činnost místní správy
···Cestovné (tuzemské i zahraniční)
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
···Pohoštění
····Ostatní záležitosti kultury
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
····Ostatní zájmová činnost a rekreace
····Požární ochrana - dobrovolná část
····Činnost místní správy
···Ostatní nákupy jinde nezařazené
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Činnost místní správy
···Poskytované zálohy vlastní pokladně
····Činnost místní správy
···Věcné dary
····Ostatní záležitosti kultury
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
····Požární ochrana - dobrovolná část
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3 052 800
30 000
30 000
25 000
500 000
25 000
0
0
0
20 000
5 000
260 000
0
52 000
500 000
100 000
360 000
25 000
700 000
25 000
138 000
20 000
237 800
380 000
20 000
0
0
20 000
10 000
0
300 000
10 000
0
20 000
10 000
10 000
5 000
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····Činnost místní správy
··Neinvestiční transfery obyvatelstvu
···Dary obyvatelstvu
····Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
····Ostatní zájmová činnost a rekreace
···Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
····Předškolní zařízení
····Bytové hospodářství
··Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
···Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-PO
····Činnost místní správy
···Neinvestiční transfery občanským sdružením
····Celospolečenské funkce lesů
····Ostatní tělovýchovná činnost
····Ostatní zájmová činnost a rekreace
····Požární ochrana - dobrovolná část
··Neinv. transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy téhož subjektu
···Neinvestiční transfery obcím
····Předškolní zařízení
····Základní školy
····Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
····Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
····Bezpečnost a veřejný pořádek
····Činnost místní správy
···Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
····Předškolní zařízení
····Základní školy
···Nákup kolků
····Činnost místní správy
···Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Činnost místní správy
····Ostatní finanční operace
···Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
····Činnost místní správy
···Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
····Finanční vypořádání minulých let
··Ostatní neinvestiční výdaje
···Nespecifikované rezervy
····Činnost místní správy
··Platy a podobné a související výdaje
···Platy zaměstnanců v pracovním poměru
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Činnost místní správy
···Ostatní osobní výdaje
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Činnost místní správy
···Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
····Zastupitelstva obcí
···Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zam.
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Zastupitelstva obcí
····Činnost místní správy
···Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
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····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Zastupitelstva obcí
····Činnost místní správy
···Povinné pojistné na úrazové pojištění
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
····Zastupitelstva obcí
····Činnost místní správy
·Kapitálové výdaje
··Investiční nákupy a související výdaje
···Budovy, haly a stavby
····Předškolní zařízení
····Základní školy
····Sportovní zařízení v majetku obcí
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
···Stroje, přístroje a zařízení
····Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
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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 psa
• poplatek ze svozu odpadu a druhotných surovin – ve výši 400 Kč za osobu a rok.

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 níže). Výraznější novinkou
bylo pravidelné pořádání „posezení“ pro občany obce každý měsíc kromě letních prázdnin vždy první středu
v daném kalendářním měsíci. Povětšinou proběhla přednáška k nějaké osobnosti, památce či události spjaté
především s naším krajem či obcí. Plánované bylo i rozšíření programu letního kina, které se však z důvodů
přílišně deštivého počasí o prázdninách poměrně pokrátilo. V závěru roku na další kalendářní rok vydala obec
opětovně kalendář, tentokráte se jednalo o fotografie z obce a okolí od Kateřiny Vodňanské.

Časově sousledný seznam veřejných kulturních a sportovních akcí
v obci Břehy
5. 1.
21. 1.
2. 2.
20. 2.
25. 2.
2. 3.
19. 3.
6. 4.
9. 4.
2. 4.

Beseda s přeloučským římskokatolickým farářem Lubomírem Pilkou na téma Od adventu do Tří
králů.
Myslivecký ples.
Beseda s Karlou Jarou na téma Pověsti Pardubicka.
Dětský karneval.
V. reprezentační ples hasičů.
Beseda s Ing. Lenkou Gotthardovou na téma Kladrubský hřebčín.
Josefovská zábava.
Beseda s Ing. Arnoštem Klukasem o včelách a včelařství.
Obcí pořádaný zájezd na představení Netopýr do Východočeského divadla v Pardubicích.
Babský bál.
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30. 4.
30. 4.
4. 5.

Ve Břehách proběhlo mistrovství Pardubického kraje v duatlonu.
Pálení čarodějnic.
Hudební vystoupení břežských žáků ZUŠ Přelouč a beseda se zástupcem Policie ČR o prevenci
kriminálních činů zejména vůči seniorům.
7. 5.
Soutěž hasičských družstev o pohár obce.
22. 5.
Obcí pořádaný výlet na zámek Štiřín.
28. 5.
Prezentace dovedností hasičských přípravek.
29. 5.
Dětský den.
17. 6.
Obcí pořádaný zájezd na představení Tajemný hrad v Karpatech na Kunětické hoře.
4.-11. 6.
Tenisový turnaj Břehy Open
23. 6.
Koncert orchestru ZUŠ Přelouč.
17. 6. a každý další pátek po dobu letních prázdnin na pláži v autokempu Buňkov promítalo letní kino.
6.-12. 8. Tomáš Musil vystavoval a prezentoval svou světově největší sbírku výrobních štítků z československých motocyklů.
12.-13. 8. Stadion cup Břehy.
22. 8.
Tradiční vojenské cvičení seskoků padákem do rybníka Buňkov.
16. 9.
Noční požární útoky.
20.-21. 9. V obci se zastavili a přenocovali účastníci Tour de Labe Rotary Handicap 2011, když návštěvu
opětovně spojili s večerní přednáškou a promítáním o labské stezce a problematice s ní související a večerní zábavou.
1. 10.
Pohádkový les – odpoledne soutěží pro děti.
5. 10.
Povídání s bylinkářem a léčitelem Pavlem Váňou.
19. 10.
Beseda s názvem Doteky konců světa s polárním cestovatelem a fotografem Ing. Oldřichem
Bubákem.
29. 10.
Turnaj v ping-pongu pro neregistrované hráče ze Břehů.
2. 11.
Beseda s autorkou knížky Chlebani Ing. Janou Klimečkovou.
12. 11.
Svatý Martin – akce pro děti.
4. 12.
Mikulášská nadílka pro děti alias Čertovský oheň.
7. 12.
Kouzlo zpěvů vánočních – komponovaný pořad.
19. 12.
Zájezd na koncert Orchestru Václava Hybše ve Východočeském divadle v Pardubicích.

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) fungoval oficiální internetový portál www.obecbrehy.cz a nadále
i neoficiální na www.brehy.unas.cz. Iniciativou opozičních zastupitelů, zejména Lukáše Novotného, byla zřízena služba „SMS zprávy z obce“, díky které mohou být informováni ti občané Břehů, kteří chtějí vědět o dění
v obci, zejména důležitých akcích a případně i o obec a její občany ovlivňujících požárech či průmyslových
haváriích (zejména v ohledu blízkosti chemických továren v Pardubicích).
Nejdůležitější písemnou složkou informování veřejnosti byl i nadále občasník Břežan, který za rok 2011
vyšel dvakrát. Pokud není uvedeno jinak, je autorem článků starosta Ing. Petr Morávek.
První číslo vyšlo v srpnu 2011 a jeho obsahem bylo zejména:
• Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, školám či narozením a výročím občanů.
• Informování o průběhu prací na přístavbě ke stávající mateřské škole ve Břehách.
• Informování o zahájení další sezóny Sokola Břehy s podrobnějším článkem o šachových trénincích.
• Informace o činnosti mateřské a základní školy a knihovny.
Druhé číslo vyšlo v prosinci 2011 a jeho obsahem bylo zejména:
• Množství drobnějších informací k akcím, knihovně, školám či narozením a výročím občanů.
• Informování o dokončení prací a výsledku přístavby k stávající mateřské škole ve Břehách a výbavě
interiérů.
• Informování o výhledu investic v obci na následující kalendářní rok.
• Vnitřní příloha velikosti A3 s přehledem nových jízdních řádů; na jeho druhé straně dva historické a současné pohledy na dvě konkrétní místa v obci.
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• Článek s informacemi o struktuře plánovaného rozpočtu na následující kalendářní rok.
• Informace o činnosti hokejbalového týmu ze Břehů a rozpis zápasů na následující sezónu.
• Článek Lukáše Novotného o probíhající práci na zřízení webu místní základní školy ad.

Knihovna
Knihovna v roce 2011 nadále fungovala v č. p. 107 a o její provoz a fungování se starala paní Eva Forštová.
Nadále zde fungovala možnost připojení do internetové sítě.
V knihovně bylo k prosinci 2011 celkem 8 359 knih, když za tento kalendářní rok přibylo zejména darem 114
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 139 knih a 37 časopisů.
K prosinci 2011 bylo zaregistrováno celkem 65 čtenářů, z toho 26 dětí do 15 let, kteří si v tomto kalendářním roce vypůjčili celkem 1 806 knih a časopisů, a to v tomto složení:
• 1 413 položek z beletristické literatury pro dospělé – z toho 1 129 knih a 284 časopisů
• 335 položek literatury pro děti a mládež
• 58 položek naučné literatury
Počítač připojený do sítě internet využili 4 návštěvníci po dobu celkově 6 hodin. Otevírací doba knihovny je
potom stále držena jen v pondělí a pátek od 15 do 16.30 hodin.

Spolky a spolková činnost
Roku 2011 byly v obci registrovány nebo na území obce působilo 5 sportovních spolků (hokejbalisté Beer
Stars Břehy, Moped klub Břehy, oddíl nohejbalistů, TJ Sokol Břehy a Tenisový Klub Břehy), 3 zájmové spolky (Myslivecké sdružení Břehy-Lohenice, Český rybářský svaz – MO Přelouč a SDH Břehy) a dvě občanská
sdružení (Majoleta a Polabský Zlatý pruh).

TJ Sokol Břehy
Roku 2011 fungovalo třikrát týdně cvičení pro dospělé (cvičení na míčích, zumba + aerobik a kondičně
rehabilitační cvičení), ale již přestalo fungovat cvičení s malými dětmi, nadále běžely tréninky ping-pongu
a tréninky šachu (9 členů, z toho 6 dětí). Členové Sokola se dále podíleli na pořádání několika společenských
akcí v obci – zejména dětského karnevalu, Babského bálu, dětského dne, akce Pohádkový les a vítání svatého
Martina. Sokol též pořádal tradiční turnaj v ping-pongu. Nově pak byly v průběhu roku uspořádány dvě burzy
oblečení, sportovních potřeb, hraček apod. (26. 3. a 8. 10.). Počet členů TJ Sokol Břehy v roce 2011 stoupl
na 50, z toho bylo 32 dospělých a 18 dětí.

Moped klub Břehy
Hlavní letošní náplní sportovního klubu bylo pořádání tradiční velké motoristické akce v obci – Stadion
cup Břehy – tentokráte již 13. ročníku. Ten se konal 12.-13. srpna a opětovně se stal nejpočetněji navštívenou společenskou akcí na území obce. Mopedisté se podíleli i na pořádání několika společenských akcí v obci
– zejména dětského karnevalu a dětského dne.

Beer Stars Břehy
Hokejbalový tým Beer Stars Břehy, který již v roce 2009 postoupil do místní I. zimní přeloučské hokejbalové ligy se v sezóně 2010/2011 umístil na 7. místě. Zápasy hrají nadále na hokejbalovém hřišti Jestřábů
Přelouč.

Tenisový klub Břehy
Tenisový klub fungující ve Břehách již třetím rokem se nadále zejména staral o místní antukový kurt
a pořádal tradiční turnaj jednotlivců v tenise – letos již 5. ročník. Turnaje, který se konal od 4. do 11. června
se účastnilo 22 hráčů, ale 5 z nich turnaj nedokončilo. Vyhrál jej již počtvrté Tomáš Čepčář, druhý skončil Jiří
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Kopecký a třetí místo obsadil Robin Vaněk. V září byl potom pořádán 3. ročník ve čtyřhrách. Turnaje 10. 9. se
zúčastnilo 11 dvojic. Vítězi se stali Jan Čížek s Lukášem Vlkem. Klub měl v roce 2011 třicet tři členů.

Sbor dobrovolných hasičů Břehy
SDH uspořádal V. reprezentační ples hasičů Břehy, který se již počtvrté odehrál v kulturním domě ve Chvaleticích. V květnu opětovně uspořádal tradiční hasičské závody o pohár starosty obce a v září pak nově tzv.
noční útoky. Speciální akcí bylo setkání tzv. hasičských přípravek z celé republiky ve Břehách. Dvoudenní klání
pro nejmenší hasiče doprovázel bohatý kulturní program. Družstva mužů, dorostu i dětí se zúčastnila několika hasičských soutěží a memoriálů. Členové sdružení se podíleli na přípravě a realizaci většiny kulturních akcí
a akcí pro děti pořádaných v obci.

Český rybářský svaz, místní organizace Přelouč
Nedaleko registrovaný rybářský svaz se váže k obci zejména staráním se o místní rybniční plochu Buňkova. Zdejší chovný rybník je zarybňován zejména kaprem. Na podzim se pak tradičně konal výlov Buňkova.
Celkem bylo vyloveno cca 872 q ryb, ze sedmi druhů lovených ryb převažoval právě kapr (722 q) dále byla
početněji zastoupena bílá ryba (71 q) nebo amur bílý (50 q).

Majoleta
Občanské sdružení se zabývá masérskými, rekondičními a regeneračními službami a poskytováním tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví (hiporehabilitace), zejména pak pro děti, když svou hlavní
provozní základnu má v Národním hřebčíně Slatiňany.

Polabský Zlatý pruh – Kulturní společnost Miroslava Benáka
Polabský Zlatý pruh v roce 2011 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 9
výstav, z toho dvě mezinárodní a připravilo či zorganizovalo dvě přednášky. Nadále se i podílelo na sociálních
projektech a vytvářelo či se spolupodílelo na několika dalších povětšinou jednorázových akcích.

Školství
Roku 2011 působily v obci nadále dvě vzdělávací instituce – mateřská škola a základní škola.

Mateřská škola
Mateřská škola (dále jen MŠ) byla pro školní rok 2010/2011 zcela zaplněna maximálním počtem žáků
– tedy 25 – s pozdějším přechodným navýšením na 28, když se do MŠ nedostalo jedno dítě ze Břehů. Pracovala školní rok v obsazení:
• ředitelka
Miluše Kosprtová
• učitelka
Lenka Jarošová
• kuchařka Anna Jelínková
• školnice
Blanka Bucharová
Závěr školního roku byl ve znamení příprav na přístavbu další třídy včetně sociálního zázemí, která do
budoucna pomohla zvýšit kapacitu mateřské školy až na 43 žáků.
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
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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 opětovně prodloužen letní provoz mateřské školy, a to až do konce července 2011.
Ve volné činnosti potom v rámci školního roku probíhaly tyto aktivity:
• Vedle tradičních aktivit jako byly různé besídky a pásma 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 pravidelným návštěvám solné jeskyně, když
dopravu hradil obecní úřad.
• Mezi velké výlety patřily: výlet do malé ZOO Chleby, výlet na zámek Choltice a absolvování tamější pohádkové stezky či výlet do obory ve Žlebech.

Základní škola
Zápis činnosti Základní školy ve Břehách (dále jen ZŠ), je zapisován za ukončený školní rok – tedy rok
2010/2011.
Tzv. národní škola – tedy neúplná ZŠ pro 1. stupeň byla pro tento školní rok vedena jako dvoutřídní v systému 1. a 4. ročník dohromady a 2., 3. a 5. ročník dohromady. ZŠ fungovala v tomto složení:
• ředitel
Mgr. Vladimír Hameršmíd
• učitelka
Mgr. Vladimíra Hanušová
• vychovatelka
Zuzana Pokorná
• kuchařka
Drahomíra Vosáhlová
Jana Černíková
• školnice
Pro školní rok 2010/2011 fungovala ZŠ s těmito počty žáků:
1. třída
1. a 4. ročník
8 + 10 žáků
2. třída
2., 3. a 5. ročník 1 + 8 + 5 žáků
Celkem		
32 žáků
Školní družinu využívalo 29 žáků. Ve školní jídelně se stravovalo 32 žáků.
Žáci ZŠ v průběhu školního roku navštěvovali plaveckou školu a dále se účastnili dvou sportovních akcí.
Absolvovali pět návštěv kulturních akcí – divadelních i filmových představení a výstav, byli účastni čtyř
exkurzí a jedné výtvarné soutěže.
Při ZŠ nadále fungují i zájmové kroužky, a to:
• hra na flétnu, kterou v jedné skupině navštěvují dva žáci
• kroužek dovedné ruce, který navštěvuje deset žáků
• kroužek anglického jazyka, který navštěvuje jedenáct žáků
Tento školní rok nebyly u žáků zaznamenány žádné výrazné kázeňské problémy. Nikdo z žáků neměl neomluvenou hodinu a taktéž nikdo z žáků nemusel opakovat ročník.
Žáci 5. ročníku se jako každoročně zúčastnili srovnávacího testu KALIBRO, kde byly jejich výsledky srovnatelné s celostátním průměrem, avšak v porovnání s obdobnými obecními školami byl jejich průměr vyšší.
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Výstavba, doprava, spoje
Veřejná obecní výstavba a rozvoj, památková péče
V zásadě jedinou významnou obecní stavbou tohoto kalendářního roku byla přístavba nové třídy k stávající mateřské škole. Nová třída byla vystavěna jen za období letních prázdnin, a tak v zásadě nijak významně
nenarušila provoz mateřské školy. V rámci přístavby bylo přemístěno stávající pískoviště a zbudovány i nové
prolézačky.

Soukromá výstavba
Ze soukromé výstavby byly za tento kalendářní rok dokončeny dva domy ve Sluneční ulici Na Novině, a to
č. p. 382 Martina a Martiny Dvořákových a č. p. 388 Jaroslava a Martiny Tomášových.

Obchod, průmysl a zemědělství
Obec Břehy je svou polohou příhodná pro podnikání, a proto se i v roce 2011 čile udržela většina stávajících
podnikatelských subjektů. Jedinou významnou změnou byla změna provozovatele ve Výsední hospodě (Na
Křižovatce), kterým se stal Jaroslav Pecka.

Firmy typu s. r. o., a. s. a další
Pro tento kalendářní rok bylo zaregistrováno na území obce šest firem, ale tři z nich (BENYPA-AGRO,
spol. s r. o. , KUSÝ s. r. o. a HajMek s. r. o.) zde mají jen svá sídla.
• Autokemp Buňkov s. r. o. – Ke Hřišti 251 – ubytování a jiné služby cestovního ruchu (majitelem je obec
Břehy)
• BENYPA-AGRO, spol. s r. o. – Bahníkova 5 – výroba krmných směsí
• HajMek s. r. o. – V zákoutí 80 – zpracování plechů CNC stroji a montážní práce
• KUSÝ s. r. o. – V zákoutí 328 – technologické a koncepční řešení stájí pro hospodářská zvířata
• 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 Na Cikánce – Obránců míru 53
• Restaurace v autokempu Buňkov – Ke Hřišti 251
• Trafika (Jana Kopecká) – Obránců míru 205
• Výsední hospoda / Hostinec Na Křižovatce (Jaroslav Pecka) – Obránců míru 11
• Zmrzlinový stánek (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 157 (uvedeni jsou zde jen výše nejmenovaní):
• Lukáš Ady – Obránců míru 138 – zemní práce
• Radek Antoch – Nerudova 274 – obchod, natěračství/malířství, hostinská činnost
• Olga Benešová – Štěpánkova 161 – obchod
• Libor Blažek – Obránců míru 213 – služby pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví
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• 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
• 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
• 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 v oblasti obchodu a služeb
• Václav Ševít – Obránců míru 127 – zámečnictví, nástrojařství
• Miroslav Šimák – Bahníkova 60 – ekonomický poradce
• Jitka Širilová – Na Hrázi 177 – obchod
• Michal Šteiner – Dlouhá 151 – geologické práce
• Monika Štainerová – Dlouhá 151 – překlady, tlumočení a pobytové jazykové kurzy
• Ludmila Štanglová – Boženy Němcové 153 – vedení účetnictví
• 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
• Jiřina Zimová – Nerudova 261 – vedení účetnictví

Zemědělství
Vedle několika drobných soukromých zemědělců působil ve Břehách jen jediný větší zemědělský podnik
– Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, jehož předsedou je občan Břehů Milan
Cimfl.
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Statistické informace o obci a jejím obyvatelstvu
Statistika obyvatelstva k počátku ledna 2011
Celkem hlášeno 951 osob (občanů ČR), z toho 481 mužů a 470 žen.
Průměrný věk občanů obce byl 43 let (42,81).
Složení obyvatelstva podle věku:
• 116 dětí do 15 let
• 147 občanů do 18 let
• 249 občanů nad 60 let
Doplněno
Statistika obyvatelstva vycházející z výsledků sčítání lidu, domů a bytů ke dni 26. března 2011
Celkem hlášeno 950 osob, z toho 498 mužů a 452 žen.
Složení obyvatelstva podle věku:
• 121 dětí do 14 let
• 668 občanů do 64 let
• 92 občanů nad 64 let

Počasí
Letošní zima byla v zásadě bez sněhu, pokud něco drobně napadlo, hned to zase velmi rychle roztálo.
Nebyla ani příliš mrazivá a teploty se v noci držely maximálně mírně pod nulou, přes den potom více nad nulou
do 10 °C. Skoro celých prvních 14 dní v únoru to pak vypadalo skoro jako na jaře, zato poslední týden v březnu,
první jarní, byl v noci nejchladivější za celou zimu. Brzy však následovalo oteplení a prvních čtrnáct dní v dubnu byly vydatné deště, které Labe i drobně vyzdvihly ze břehů. Od poloviny dubna se teploty pohybovaly okolo
20 °C a občasně padaly z nebe i kroupy. Teplo a sluneční počasí vydrželo v zásadě až do začátku července,
zvláště pak prvních 14 dní bylo výjimečně horkých. Po teplém jaru a začátku léta však přišlo výrazné ochlazení
a zejména časté deště, kteréžto počasí vydrželo až do poloviny září, kdy se naopak výrazně oteplilo a až
do prvního týdne v říjnu se teploty přes den pohybovaly okolo 25 °C. V listopadu jsme si sice asi 14 dní užili
babího léta, avšak jinak byla většina podzimu chladná a deštivá. V závěru roku krátce napadl i sníh, ale pro
poměrně vysoké teploty okolo 8 °C vždy hned roztál a konec roku byl tak povícero na blátě.

Různé, opravy
Přílohy:
místní časopis Břežan, 2 ks
plakáty různých kulturních, společenských a sportovních akcí
kalendář „Břehy 2011“ na rok 2011
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