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1. OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Obecní úřad Břehy sídlí v historické budově čp. 8. Tato budova má původ podle
dochovaných pramenů minimálně v druhé polovině 19. století. Původně byla navrţena a
vybudována pro potřeby obecního pastýře, který zde byl ubytován případně i se svojí rodinou.
Jestli tento objekt byl vybudován zcela nový od základů, nebo jaká budova se na tomto místě
mohla nacházet, není zase aţ tak jednoduché určit. O historické hodnotě budovy na první
pohled dobře vypovídá například umístění a velikost oken („okna jsou nízko posazená vůči
zemskému povrchu“). Při vchodu do objektu se musí sestoupit schod, coţ vypovídá o
typickém postupném „zvednutí okolního terénu“. V současnosti je zde umístěna zasedací
místnost určená například pro porady zastupitelů, kancelář starosty a účetní. Nachází se zde
také malá kuchyňka se zařízením pro rozhlasové vysílání, WC a malý sklad. V malém
přístavku se zvláštním vchodem je umístěna nově vybudovaná spisovna.

Obrázek 1: Současný stav Obecního úřadu, 1 - dobře jsou
patrná "nízko posazená okna" (29. 6. 2012)

Obrázek 2: Zadní pohled na Obecní úřad, 1 - současné
umístění obecní spisovny, 2 - z tohoto okénka se podle
některých výpovědí v padesátých letech minulého století
"vydávalo" mléko (29. 6. 2012)
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V obecním zastupitelstvu obce Břehy nedošlo během roku 2012 k ţádným změnám.
Zastupitelstvo se scházelo v následujícím sloţení: Ing. Petr Morávek, Ing. Pavel Jírava, Ph.D.,
Ing. Pavel Erban, Jiří Kubát, Mgr. Věra Novotná, Bc. Lukáš Novotný, František Rambousek,
Marie Štarmanová a Aleš Vančura.
Kromě pravidelných porad zastupitelstva obce na obecním úřadě se konalo v průběhu
roku 6 veřejných zasedání. Veřejná zasedání se konala 8. 3. od 18:00 v restauraci autokempu,
7. 6. od 18:00 v restauraci Cikánka, 19. 7. od 19:00 v restauraci Cikánka, 27. 9. 2012
v restauraci Cikánka, předposlední ke konci listopadu opět v Cikánce a poslední „vánoční“ 4
dny před Štědrým dnem (důleţitá usnesení z posledního „vánočního“ zasedání budou
zahrnuty do ročníku 2013).
Účast na veřejných zasedáních OZ Břehů (březen – listopad 2012):
Absence zastupitelů na některých veřejných zasedání byla předem řádně omluvena.
Účast na zasedání OZ Břehy (březen – listopad 2012)

Ing. Petr Morávek
Ing. Pavel Jirava,
Ph.D.
Ing. Pavel Erban
Jiří Kubát
Mgr. Věra Novotná
Bc. Lukáš Novotný
František
Rambousek
Marie Štarmanová
Aleš Vančura

Počet účastí
(celkový počet
veřejných schůzí),
(březen – listopad
2012)
5 (5)
5 (5)

Účast v procentech
(březen – listopad
2012)

4 (5)
4 (5)
4 (5)
4 (5)
3 (5)

80
80
80
80
60

5 (5)
4 (5)

100
80
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100
100

2. HOSPODAŘENÍ OBCE
2.a Rozpočet:
8. prosince roku 2011 byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce Břehy v restauraci
Cikánka projednán se všemi zastupiteli rozpočet na rok 2012. Rozpočet byl zveřejněn uţ od
15. 11. na elektronické desce OÚ. Po rozpravě došlo ke schválení rozpočtu všemi zastupiteli
(9).
Návrh rozpočtu:

Příjmy

Kč

Daňové příjmy

6 683 000

Poplatky

450 000

Příjmy z prodeje pozemků,

750 000

nemovitostí
Transfery

270 000

Ostatní nedaňové příjmy

600 000

Celkem

8 753 000

Do kategorie poplatků spadají dva poplatky, které obec Břehy vybírá od občanů.
Poplatky jsou dány obecně závaznou vyhláškou. Jedná se o poplatek ze psů ve výši 100
Kč/pes/rok a poplatky za TKO ve výši 400 Kč/osoba/rok.

Výdaje

Kč

Celosp. funkce lesů

25 000

Silnice

150 000

Provoz veřejné silniční dopravy

25 000

Odvádění a čištění odpadních vod

50 000

Úpravy drobných vodních toků
Předškolní zařízení

300 000

Základní škola

600 000

Knihovnické činnosti

20 000

Ostatní kulturní záleţitosti

50 000
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Rozhlas a televize

20 000

Ostatní záleţitosti kultury, církví

30 000

Sportovní zařízení v majetku

400 000

obce
Ostatní tělovýchovná činnost

30 000

Ostatní zájmová činnost a

20 000

rekreace
Bytové hospodářství

100 000

Veřejné osvětlení

550 000

Výstavba a údrţba místních

100 000

inţenýrských sítí
Komunální sluţby a územní

920 000

rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů

747 000

Sběr a svoz ostatních odpadů

50 000

Péče o vzhled obce a veřejnou

100 000

zeleň
Pečovatelská sluţba

50 000

Sociální pomoc dětem a mládeţi

3 000

Bezpečnost a veřejný pořádek

100 000

Poţární ochrana „dobrovolná

250 000

část“
Zastupitelstvo obce

950 000

Činnost místní správy

1 920 000

Obecní příjmy a výdaje

75 000

z finančních operací
Výstavba (budovy, stavby)

250 000

Pojištění funkčně

40 000

nespecifikované
Nespecifikované rezervy

504 000

Celkem

8 753 000

Bez financování

8 429 000

Financování: splátky úvěrů

324 000
8

celkem (u KB)
Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, byl navrţen vyrovnaný rozpočet. Rozpočet
obce byl ale v průběhu roku 2012 upravován. Příjmy a výdaje se v průběhu roku měnily.
Konečné výsledky budou vyhodnoceny a zveřejněny aţ na jaře 2012, proto budou konečné
hodnoty zahrnuty aţ do ročníku 2013.
Změny rozpočtu byly schváleny v rámci rozpočtových opatření č. 1/2012, 2/2012,
3/2012, 4 a 5.
Rozpočtové opatření č. 1/2012 bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli (Pro 8).
Úprava spočívala v příjmech z ÚP a průtokové dotace pro ZŠ.

Rozpočtové opatření č.
1

Příjmy (Kč) - změny

Dotace - sčítání lidu

5 134

Kancelářské potřeby
Fin. vypořádání

Výdaje (Kč) - změny

5 134
2 125,1
5 434

Fin. vypořádání
Činnost místní správy

17 000

Ostatní záleţitosti kultury

13 691,1

ZŠ – platba za děti

250 000

Budovy (platba faktur)

407 000

Navýšení ukazatele ZŠ

200 000

Prodej pozemků

857 000

Celkem

881 259

881 259

Rozpočtové opatření č. 2/2012 bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli (8) na
veřejném zasedání zastupitelstva dne 7. 6.
Rozpočtové opatření č. 3/2012 bylo schváleno všemi přítomnými zastupiteli (7) na
veřejném zasedání zastupitelstva dne 19. 7.
Do konce listopadu byl rozpočet upraven ještě dvěma dalšími rozpočtovými
opatřeními.
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3. OBECNÍ ZÁLEŢITOSTI
3.a Výrovský mlýn, vila Výrov, úprava přízemí mlýna a objektu v areálu
mlýna na multifunkční zařízení
3.aa Výrovský mlýn
Od koupě mlýna v roce 2008 obcí
Břehy za 7 milionu Kč bylo od začátku září
2008 do konce června 2012 malou vodní
elektrárnou umístěnou v hlavní budově mlýna
vyrobeno na 568 217 kWh elektrické energie.
V letních měsících bylo elektrické energie
vyrobeno méně, jelikoţ po vantrokách teklo

Obrázek 3: Pohled na část strojního zařízení malé vodní
elektrárny výrovského mlýna (Stav k 20. 7. 2012)

málo vody. Malá vodní elektrárna vydělala

obci za prodej elektrické energie do konce roku 2011 skoro 600 000 Kč čistého, z pořizovací
ceny se zaplatilo 2,1 milionu Kč. V první polovině roku 2012 bylo ukončeno napojení areálu
mlýna na vodovod, plyn a kanalizaci.
Přibliţně v polovině srpna byla spuštěna rozsáhlá oprava hlavní budovy mlýna.

Obrázek 5: Hlavní budova mlýna po vyjmutí většiny
oken - přední pohled (Stav k 25. 8. 2012)

Obrázek 4: Stav prací na čelní straně mlýna k 20. 9. 2012

Nejprve byla rozmontována ţelezná
konstrukce přístřešku v levé části mlýna, která svůj účel plnila při provozování mísírny krmiv.
Poté začala být vyjímána stará okna, pracnost vyjmutí starých oken svědčila o poctivé práci
našich předků. Okna byla vyjmuta v celé budově mlýna. 1. 9. začalo být sváţeno k mlýnu
lešení. V druhé polovině září lešení obklopovalo uţ celou čelní část mlýna. Nejdříve byla
odstraněna nestabilní původní fasáda, zbytek zdiva byl zafixován (fotografie č. 4) a následně
přišlo na řadu zateplení (viz. fotografie č. 7-9). Poté byla vyhotovena fasáda a došlo k osazení
10

nových oken. Při opravách na severní straně mlýna se dbalo na to, aby původní základové
zdivo zůstalo neponičeno. Z této strany byly práce velice náročné, jelikoţ nebylo moţné
postavit lešení z důvodu přiléhajícího koryta Opatovického kanálu.

Obrázek 7: Po odstranění staré fasády a stabilizaci přišlo
na řadu zateplení, nejdříve bylo opatřováno
polystyrénem západní křídlo mlýna (Stav prací k 26. 9.
2012)

Obrázek 9: Ke konci října byla už přední část plochy mlýna
zateplena

Obrázek 6: Stav prací na severní straně mlýna k 26. 9.
2012)

Obrázek 8: Snímek zachycující mlýn v přívalu první sněhové
nadílky - poslední říjnový víkend

Začátkem prosince uţ přední strana mlýna zářila novou fasádou (obrázek č. 10).
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Obrázek 10: Fasáda na přední straně mlýna je už kompletně
hotová .... zbývá jen odstranit lešení.

3.ab Vila Výrov
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Břehy dne 8. 3. informoval starosta o
zaloţení Společenství vlastníků bytových jednotek a o podané ţádosti kupující na odklad
splatnosti části kupní ceny za bytovou jednotku č. 1/2, a to místo do konce března 2012, tak
do konce března 2013 z důvodu nedorozumění. Ţádost byla odsouhlasena (Pro – 5 (Jirava,
Morávek, Erban, Kubát a Rambousek), Proti – 1 (Novotný) a Zdrţel se – 2 (Novotná a
Štarmanová)).

3.ac Multifunkční zařízení
O úpravě jedné z hospodářských hal
v areálu mlýna a přízemí samotného mlýna na
multifunkční zařízení bylo uvaţováno jednak
v souvislosti

s moţnostmi,

plánováním

co

moţná nejlepšího vyuţití majetku obce a
jednak absencí větší společenské místnosti pro
Obrázek 11: Pohled na západní a jižní část zájmového
objektu (Stav k 28. 7. 2012)

občany Břehů. Větší společenská místnost byla
sice uţ plánována společně se saunou do

areálu autokempu ke konci osmdesátých let 20. století, ale stavbu nakonec přerušila revoluce.
Plánovaná velká společenská místnost v bývalé hospodářské budově je podle projektu
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odhadem určena aţ pro 250 obyvatel. Kromě samotné místnosti se zde má v budoucnu
nacházet také WC pro hosty a chodba do mlýna (viz. nákres situace číslo 1).
V přízemí samotného mlýna byl naplánován malý sál aţ pro 80 občanů s
občerstvením, poţární schodiště, šatna, recepce a WC personálu (viz. nákres situace číslo 1).

Nákres situace 1: Bývalá hospodářská budova a přízemí mlýna (zdroj: Břežan: Zpravodaj občanů Břehů a Výrova. Číslo 2,
listopad 2012)

Realizace projektu započala zahajovacími pracemi. Nejprve začaly přípravné a
úklidové práce – byl vyklizen vnitřní prostor budovy, bylo vyklizeno „sportovní zařízení“.

3.b Výstavba Břehy-sever
V letošním roce byly prodány poslední parcely Na Novině, tím byla splněna
několikaletá práce na hlavním rozvojovém cíli obce. Prodej pozemkových parcel č. 390/116,
390/117 a 390/118 byl projednán a kupní smlouvy byly schváleny všemi přítomnými
13

zastupiteli (Pro 8) na veřejné schůzi zastupitelstva obce Břehy 8. 3. v restauraci autokempu.
Pozemková parcela č. 390/116 o výměře 880 m 2 byla prodána kupujícímu za cenu 732 710
Kč, parcela č. 390/117 o výměře 872 m2 za cenu 732 030 Kč a parcela 390/118 o výměře 864
m2 za cenu 731 350 Kč.

Ilustrace 1: Vyznačení (červeně) prodaných parcel - 390/116, 390/117 a 390/118

3.c Klement Gottwald zbaven občanství
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Břehy 8. 3. v
restauraci autokempu Břehy byl při diskuzi občanem obce
přednesen návrh na zbavení čestného občanství obce Klementa Gottwalda. Po krátkém projednání bylo navrţeno
usnesení č. 16: „Zastupitelstvo obce Břehy zbavuje čestného
občanství obce Břehy Klementa Gottwalda, a to s účinností od
8. 3.2012.“ Pro usnesení hlasovali 4 přítomní zastupitelé a to
Jirava, Morávek, Erban a Novotný. Proti nehlasoval
nikdo, zdrţeli se tři zastupitelé a to Štarmanová,
Novotná a Rambousek. Usnesení bylo schváleno a to
s účinností od 8. 3.
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Obrázek 12: Klement Gottwald, foto převzato z
http://www.google.cz/images?hl=cs&q=klemen
t+gottwald&gbv=2&gs_l=hp.1.0.0l10.83094.866
88.0.93016.11.11.0.0.0.0.1359.1359.71.1.0...0.0.kWZ__VD4yio&sa=X&oi=image_resul
t_group

3.d Autokemp Břehy
V letošním roce proběhlo výběrové řízení na vedoucího provozu Autokempu Buňkov,
které bylo schváleno uţ 27. 10. 2011. Výběrové řízení bylo zveřejněno a vyvěšeno na úřední
desce 7. 1. s tím, ţe přihlášky mohli podávat uchazeči nejpozději do 27. 1. Byla jmenována
„obálková“ a hodnotící komise, sloţená z celého zastupitelstva a dosluhujícího jednatele
společnosti pana Ševíta a účetní paní Špinkové, panem starostou. 2. 2. od 18:00 komise na
obecním úřadě otevírala obálky v pořadí podle příchodu obálek. Počet zalepených obálek byl
7. Obálky byly postupně před komisí otevírány a postup byl zaznamenáván do Protokolu o
otevírání obálek. 16. 2. zasedala hodnotící komise a po rozmluvě se všemi uchazeči dospěla
k výsledku výběrového řízení. Nejlepší hodnocení a na
prvním místě se umístil pan Ing. Kamil Hrobař. Ostatní
účastníci

byli

obesláni

poděkováním.

Výsledek

výběrového řízení, informace občanům byly podány a
schválení výsledku zastupitelstvem obce proběhlo na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Břehy 8. 3.
Obrázek 13: Pohled na pláž v autokempu (4. 7.
2012)

v restauraci autokempu. Výsledek byl schválen všemi
přítomnými zastupiteli (Pro 8), pan Ing. Kamil Hrobař

tak byl jmenován 28. 9. ředitelem a jednatelem společnosti autokempu. Václav Ševít byl ke
stejnému datu odvolán.
Hospodaření autokempu (přehled 2007-2011)

Hospodaření autokempu v letech 2007-2011

Hodnoty v Kč

2 500 000
2 000 000
1 500 000
Výnosy

1 000 000

Náklady

500 000
0
2007

2008

2009

2010

Roky
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2011

V roce 2007 a 2011 byl sice zaznamenán pokles trţeb, ale k nákladům je nutné připočítat
neustále zdraţující se energie, dále stavby, nutnou rekonstrukci elektropřípojek pro karavany
a špatnou sezónu v roce 2011.

3.e Areál bývalé pily
V tomto roce obec Břehy projevila zájem o koupi části areálu po bývalé pile Břehy.
Mezi jeden z důvodů zájmů o objekt patřil strach z provozování nekalé činnosti a seskupování
„podivných“ existencí. Záměr byl prvně veřejně projednáván 19. 7. na veřejné schůzi
zastupitelstva. Jedná se o část areálu bývalé pily na stavební parcele č. 81 s částí pozemku p.
č. 104/1 oddělené geometrickým plánem. Na stavební parcele č. 81 stojí objekt čp. 97, který
bude rekonstruován pro obyvatelné účely (podle návrhu kolem 7 bytů). Smlouva o koupě
objektu na pile obcí Břehy byla majitelem (KORPIL, s.r.o.) a předními zástupci Břehů
(starosta a místostarosta) podepsána v Chotěboři 21. 8. Zmíněné nemovitosti byly koupeny za
1 500 000 Kč.

Stav areálu bývalé pily k jaru je patrný z následujících fotografií.

16

Obrázky A, B a C: Areál bývalé pily Břehy – stav k 20. 4. 2012

3.f Omezení rychlosti na části silnice č. 333
Na úseku silnice číslo 333 (v úseku vyznačeném na mapě č. 1) vedoucí z obce Břehy
do Přelouče byla sníţena pomocí značení nejvyšší povolená rychlost z 90 km/hod na 70
km/ho a to v obou směrech. Omezení rychlosti si klade za cíl zvýšení bezpečnosti. Tato
silnice totiţ byla, je a bude dlouhodobě hojně vyuţívána chodci a cyklisty nejen z obce Břehy.
Tato komunikace začala být budována jiţ od roku 1835. Tato stavba byla velmi náročná a
nákladná, jelikoţ se muselo navézt velké mnoţství zeminy na silniční násep a vybudovat
v něm z důvodu často opakujících se povodní 13 propustí. Na stavbu se 10. června 1836 přijel
podívat i nejvyšší purkrabí hrabě Chotek s hrabětem Mensdorfem. Na stavbu tohoto úseku
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silnice bylo vyčleněno státní správou na 13 000 zlatých konvenční měny, město Přelouč
věnovalo 215 zlatých a 19 krejcarů a naváţku zeminy zajistili místní sedláci a sedláci
z okolních vsí. Stavba byla dokončena v roce 1836.

Obrázek 14: Výjezd z obce Břehy - 9. 6. 2012
Mapa 1: Vyznačený úsek silnice s omezenou rychlostí na
katastrální mapě pomocí červených šipek

3.g Oprava fasády na hasičské zbrojnici
V letních měsících byla opravena fasáda na hasičské zbrojnici – viz. fotografie číslo
15 a 16. Fasáda z čelní strany byla dokončena do oslav výročí 115 let od zaloţení Sboru
dobrovolných hasičů Břehy, opravu fasády provedla firma KLÝM.

18

Obrázek 16: Stav objektu hasičské zbrojnice k 23. 7. 2012 –
čelní pohled

Obrázek 15: Již dokončená fasáda na hasičské zbrojnici (stav
objektu ke 2. 8. 2012) – čelní pohled

3.h Ostatní
V letošním roce byla pronajata garáţ na st. parcele č. 209/2. Záměr na pronájem
garáţe byl zveřejněn a předjednán na poradě zastupitelů. Poplatek za pronájem byl stanoven
na max. 300 Kč / měsíc. Ţadatel podal ţádost na pronájem garáţe za cenu 3000 Kč / rok pro
účely skladování malířských potřeb. Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu na veřejné
schůzi dne 8. 3. (Pro 8).
Na celém území obce Břehy byl zakázán provoz sázkových her a loterií podle zákona
o loteriích. Zákaz byl stanoven obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2012, která byla
schválena na veřejném zasedání obce 7. 6.
V letošním roce byla zakoupena pro technické sluţby obce nová sekačka.
V první polovině podzimu byla pracovníky VAK modernizována na četných místech
v obci vodovodní síť. Výměna součástí (především uličních uzávěrů) si vyţádala přerušení
dodávek pitné vody v určitých časových intervalech v některých ulicích v obci.
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Obrázek 17: Vymezený prostor oprav vodovodní sítě v ulici
Zákoutí

Obrázek 18: Vodovodní síť za desítky let se značně
opotřebovala

4. ŠKOLSTVÍ
4.a Mateřská škola
Mateřská škola (dále jen MŠ) procházela změnami i v tomto roce. Mezi první letošní
vnější výraznější úpravu lze zařadit umělecké zvěčnění postaviček z večerníčků na zdi u
vstupu do MŠ slečnou Hrníčkovou. Při vstupu do MŠ zde tak děti a ostatní návštěvníky vítá
například Ferda Mravenec, Rákosníček, Krteček, Křemílek a Vochomůrka, Emanuel a
Amálka a Bob a Bobek.

Obrázky D a E: Mateřská školka – stav k 29. 5. 2012

Další změny přišly o letních prázdninách, nejprve byla zhotovena nová střecha nad
původní částí MŠ, vyměněny okna a na podzim sladěna fasáda s přístavbou MŠ. Tyto úpravy
byly poprvé veřejně předneseny a projednány na veřejné schůzi zastupitelstva obce Břehy dne
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8. 3. v restauraci autokempu. Záměr postupné opravy střechy, zateplení půdy, výměny oken,
nátěru fasády a modernizace umýváren, záchodů a šatny dětí byl schválen téhoţ dne všemi
přítomnými zastupiteli (Pro 8).
Opravu střechy provedla firma Otakar Nohejl – klempířství, se kterou byla uzavřena
dohoda. Přípravné práce potřebné k opravě střechy začaly 31. 7., kdy byl navezen k budově
potřebný materiál – viz. fotografie č. 20. 1. 8. začaly práce na střeše ze severní strany budovy
– viz. fotografie č. 22. Práce pokračovaly na jiţní části střechy – viz. fotografie č. 19. 16. 8.
byla střecha na MŠ jiţ téměř dokončená (obrázek č. 23). „Stará“ část budovy se také dočkala
barevného sladění s přístavbou (obrázek č. 24).

Obrázek 21: Stav „staré“ části školky k 9. 6. 2012 – před
opravou

Obrázek 20: Přistavený potřebný materiál na opravu střechy
u jižní hranice školního pozemku - stav k 2. 8. 2012

Obrázek 22: Stav prací ke 2. 8. 2012 na severní straně
střechy MŠ

Obrázek 19: Stav prací k 6. 8. 2012 na jižní straně střechy MŠ
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Obrázek 24: ... a již téměř dokončená střecha na MŠ (stav k
18. 8. 2012)

Obrázek 23: Kompletně dokončené vnější opravy staré části
MŠ, z fotografie je patrné sladění fasády s přístavbou MŠ
(stav k 25. 9. 2012)

4.b Základní škola
Ţáci 5. ročníku se zúčastnili celorepublikových srovnávacích testů Kalibro. Výsledky
převzaté z webových stránek školy jsou v následující tabulce:
Předmět

Vesnice

Velké město

Celostátní

ZŠ Břehy

%
Český jazyk

65,9

71,8

68,2

77,1

Matematika

49,2

57,6

52

87,3

Humanitní

59,9

62,5

60,8

62,8

Přírodověda

66

67,7

66,7

70,9

Anglický jazyk

62,5

67,5

64,2

80,4

základy

V září 2012 se ZŠ rozrostla o 6 nových ţáků, celkem tak bylo ve škole na 33 dětí. Od
druhého školního týdne začaly děti navštěvovat plavecký kurs v plaveckém areálu
v Pardubicích.
V druhé polovině roku se začalo schylovat k velké personální změně ve vedení školy.
Působení na této škole ve funkci ředitele se chýlilo ke konci panu Mgr. Vladimíru
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Hamršmídovi, který tuto funkci zastával uţ od roku 1988. Začala tak mizet dlouholetá ikona.
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky bylo vyhlášeno v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb. (školský zákon) 22. prosince panem starostou obce. Předpokládaný termín
nástupu na pozici byl stanoven na 1. 3. 2013. Oblíbenost dlouholetého ředitele obyvateli
Břehů lze z pohledu očí kronikáře jen velmi těţko určit, ale z anonymní diskuze na
http://www.brehy.unas.cz/diskuse.html by se mohlo zdát, ţe jedněmi byl milován a druhými
zase zatracován. Kladná reakce - “lodka: Nevím co pořád všichni mají proti panu Hamršmídovi.Je to
učitel na pravém místě naučil spousti generací a můžeme být za to vděční.A vůbec nechápu jak někdo může
napsat,že po jeho odchodu bude chodit do školy více dětí a to že jezdí na výlety to snad v každé škole.To co se v
naší obci ted děje za to by jsme se měli stydět a naše zastupitelstvo by se nad sebou mělo zamyslet a alespon
tomuto kroku zabránit,nebo mají rodiče sepsat petici aby se tu konečně něco začalo řešit,nebo dopadneme že
naše děti budou jezdit do Přelouče do školy už od první třídy?“

Záporná reakce - „Bývalý problém: Naprosto

souhlasím nejlépe je tem všechny vyměnit .To že dítě mlátí jen zato že nechce jíst to co mu nechutná , nebo aby
kuli své vadě , za kterou nemůže muselo pokaždé opravovat opravu diktátu atd.... dokud nebude bez chyby tak to
je trochu moc , nebo když do toho všeho není dítě oblíbencem a oni mu dávají úkoly navíc je aby se prej lepšilo
???????“
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5. KULTURA, SPORT, VOLBY A OSTATNÍ AKCE

Promítání v improvizovaném kině v autokempu bylo v letošní sezóně oficiálně
zahájeno v pátek na sváteční den upálení mistra
Jana Husa. Diváci měli shlédnout od 21:00 hodin
český film „Signál“, vše vypadalo nadějně aţ do
přibliţně 20:00, kdy se jako den předtím přihnala
silná bouře a zrušila tak plánované promítání.
Promítání bylo odloţeno na následující den, přes
den bylo sice tropické vedro jako den před tím,
Obrázek 25: Letní kino na pláži v autokempu -7. 7. 2012
v 21:35

ale tentokrát uţ bouřka promítání nepřekazila a
mohlo tak v klidu proběhnout od 21:30. V pátek

12. 7. se od 21:30 měl promítat film MAMMA MIA, z důvodu opět nevyhovujícího počasí
byl ale o dva týdny odloţen. Další promítání se konalo 17. 8. od 21:00, na programu byla
komedie Prci, prci, prcičky – školní výlet.
Hokejbalový tým Beer Stars Břehy pokračoval (v sezóně 2011/2012) zápasem v
neděli
8. 1.

Kenya – Břehy

1 :2
Hutla

: Jirsa, L. Vlk

21. 1. Rockets – Břehy
22. 1. Břehy – Motor
Cepy – Břehy
29. 1. Břehy – Kenya
Devils - Břehy
1. prosince započala sezóna zimní přeloučské hokejbalové ligy
2012/2013 zápasem s Fan Club, do konce roku proběhly ještě
zápasy s Rockets, TS Reality, Devils
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6. – 12. 8. 2011 uspořádal občan Břehů Tomáš Musil ve své garáţi výstavu výrobních
štítků z československých motocyklů, garáţ je zároveň trvalým „domovem“ pro tyto štítky.
Výstava byla uspořádána k výročí deseti let od zahájení sbírání štítků. Do půlky listopadu
2011 se mu podařilo nashromáţdit na 1963 kusů štítků z motocyklů Jawa, ČZ, Manet, Tatran,
Stadion a Ogar. O rok později sbírka čítala uţ na 2 100 kusů. Nejstarší štítek pochází z roku
1935 (Jawa 350 SV). Rekordní sbírkou se podařil úspěch v podobě záznamu ve čtvrtém
svazku České knihy rekordů (publikace vyšla na podzim roku 2012).

Obrázek 26: Snímek zachycující část sbírky výrobních štítků motocyklů
Tomáše Musila (fotografie převzata z: http://mtmfreddie.rajce.idnes.cz/Vystava_vyrobnich_stitku_z_cs._motocyklu__Brehy_2011/#s_003.jpg)

5.a Leden
V měsíci lednu se konaly dvě jiţ tradiční veřejné akce. Jednalo se o myslivecký ples a
turnaj v ping-pongu o putovní pohár obce. Ples se konal 20. 1. 2012 a turnaj začal 28. 1. 2012
v 8:30.
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5.b Únor
24. 2. 2012 se konal v kulturním domě ve městě Chvaletice v pořadí uţ VI.
reprezentační ples pořádaný sborem dobrovolných hasičů a obcí Břehy. Začátek byl stanoven
na 20:00. V průběhu celého večera hrála dechová kapela Kolíňanka (obrázek č. 27) a kapela
Tetovanka (obr. č. 28). Od 24:00 proběhlo slosování cen z bohaté tomboly (obrázek číslo30).
Během večera panovala dobrá nálada, jak je patrné z fotografie číslo 29 a 31.

Obrázek 28: Kapela Tetovanka

Obrázek 27: Dechová kapela Kolíňanka

Obrázek 29: Pohled na taneční sál

Obrázek 30: Část cen určených pro tombolu
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Obrázek 31: Hasičský ples

5.c Duben
7. – 8. se v chovatelském areálu v Přelouči konal 52. ročník tradiční „Velikonoční
výstavy drobného zvířectva a okrasného ptactva“. Výstava byla organizována Českým
svazem chovatelů. Kromě králíků, holubů a drůbeţe se tu také představili baţanti, kůzlata,
papoušci a další. Na výstavě prezentovali zvířectvo také chovatelé ze Břehů.

Obrázek 33: Vystavovaní holubi – 8. 4. 2012
Obrázek 32: Vystavovaná drůbež - 8. 4. 2012

14. pořádaly hasičky Břehy „Babský bál“. Bál se konal od 20. hodin v restauraci Na
Křiţovatce. Připravena byla vystoupení, soutěţe a bohatá tombola. Byly odměněny nejlepší
masky. V průběhu večera hrála skupina Povodeň.
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V sobotu 28. odstartoval Pohár Pardubického kraje v triatlonu a duatlonu 2012
závodem duatlon Břehy. Tratě závodu zůstaly oproti loňsku nezměněny a cyklistická část se
jela opět bez draftinku. Cyklistická část probíhala jako individuální časovka, rozestupy mezi
jednotlivými závodníky byly 10 metrů. Akce začala prezentací v místě startu od 8:30 – 9:30
hodin. Uzávěrka výdeje startovních čísel byla 30 minut před startem, pro ţákovské kategorie
také 30 minut před startem. Závod se konal podle pravidel triatlonu ČTA a ustanovení
rozpisu. Kaţdý účastník se závodu účastnil na vlastní nebezpečí, pořadatel neručil za škody
účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazoval právo nutných technických
změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností. Ředitelem závodu byl
Marek Kutílek.
Výsledky:
Duatlon 33,9 km
Pořadí

Jméno

Ročník

Klub

Čas

Ztráta

Běh 1 / kolo / běh 2

1

Brynda

1977

TRI

01:15:00.280

00:00:00.0

23:37.8 / 39:04.7 /

Jaroslav

STAR

12:17.7

KUČER
A
2

Vodehna

1973

l Jan

SK OMT

01:15:22.955

00:00:22.7

PARDU

23:29.5 / 39:50.2 /
12:03.3

BICE
3

Urbanek
Michal

1977

TRI

01:15:29.284

LAMY

00:00:29.0

24:20.5 / 38:35.9 /
12:32.8

Brno
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Výše uvedené fotografie převzaty z:
https://plus.google.com/photos/101413487411303698479/albums/5736780048026175713?banner=pwa&gps
rc=pwrd1#photos/101413487411303698479/albums/5736780048026175713

30. se na hřišti u Autokempu Břehy konalo kaţdoroční „pálení čarodějnic“. Přibliţně o
půl sedmé večer vyšel průvod od mateřské školky. Letošní akce se obešla bez vyrobené
čarodějnice, ale na hřišti se sešlo několik masek čarodějů a čarodějnic, které byly odměněny.
Pro všechny děti bylo připravené loutkové divadlo Ivana Novotného a nachystány špekáčky a
pitíčka.

Výše uvedené fotografie převzaty z oficiálních webových stránek obce Břehy:
www.obecbrehy.cz

5.d Květen
Poslední předprázdninové besedování v Autokempu Buňkov pokračovalo hudebním
vystoupením pánů J. Mihulky a J. Vepřeka s názvem „Zpívající heligonky“. Vystoupení
začalo 2. 5. v 16:00.

5.e Červen
V měsíci červnu pořádal Tenisový klub Břehy 6. ročník turnaje singlů. Na prvním
místě se umístil Tomáš Čepčář, stříbrný skončil Jan Šohaj a na třetí příčce skončil Leoš Cirkl.
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V neděli 3. se od 14:00 na hřišti u Autokempu Břehy konal dětský den. Byly
připravené soutěţe za drobné ceny jako lovení ryb v kádi, opékání buřtů, nechybělo ani
loutkové divadlo.
SDH Břehy pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka ve
spolupráci s obcí Břehy a Okresním sdruţením Pardubicka pořádalo „Setkání hasičských
přípravek Břehy 2012“. Akce se konala 15. – 16. v autokempu Buňkov. Přihlášky bylo moţné
zasílat do 10. 5. Hlavním cílem setkání byla prezentace činností a dovedností dětí
předškolního věku získaných v rámci přípravy na členství ve sdruţení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Kolektivy se začaly sjíţdět 15. v odpoledních hodinách. Hlavní program začal druhý
den (16.) v 9:00.

5.f Červenec
18. 7. zavítal do autokempu štáb Televizních novin TV Nova. Cílem bylo zmapování a
zhodnocení situace v autokempu, reportáţ byla odvysílaná téhoţ dne ke konci Televizních
novin v rámci pravidelné relace hodnocení kempů. Našemu autokempu bylo uděleno stříbro.
21. – 22. 7. 2012 se konal na hřišti u autokempu Buňkov druhý ročník Bull Sport Day,
akce se poprvé protáhla do dvou dnů.
Kromě

sportovní

části

proběhla

doprovodná část, bylo moţné opět
získat sošku pitbula od uměleckého
sochaře a restaurátora MgA. Ondřeje
Špása. Sošku a nejvyšší ocenění „Ace
Of Ace“ získali jen psi s nejvyšším
dosaţeným

ziskem

bodů

v rámci Obrázek 34: Čtyři sošky pitbula od uměleckého sochaře a
všech disciplín. Na soutěţi byly čtyři restaurátora MgA. Ondřeje Špásy
tyto sošky. Mezi disciplíny patřil Wall

(http://bullsportday.webnode.cz/sluzby/poradenstvi/)

Climbing, Weight Pull Sprint, Thrust
Load Up, Tug Of War for 4, High Jump, Monkey Track a Weight Pulling. Wall Climbing –
jedná se o disciplínu „výběh na stěnu“. Psi jsou rozčleněni dle pohlaví do kategorií.
Minimální výška, kterou musí zdolat kaţdý pes, je u APBT/AST 160cm a u SBT/ABT 140
cm. Základní výšku ovšem určuje psovi handler, na kaţdou výšku má pes 2 pokusy. Pes musí
vydrţet viset 3 vteřiny bez doteku handlera nebo chytače. Pes musí být ze strany handlera
nebo chytače jištěn při moţném pádu. V disciplíně vítězí pes, který vyšplhá nejvýše. V
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případě stejné výšky rozhoduje počet pokusů.
Pokud jsou i pokusy stejné, psi začnou skákat
znovu a to na nejvyšší zdolané výšce. Pokud i
zde je to nerozhodně, nebo nikdo neskočí, o
vítězi rozhodne los. Weight Pull Sprint – při této
disciplíně běţí pes přibliţně 50 metrů na čas se
zátěţí,

kterou

představuje

tříkolka

nebo

pneumatika. Thrust Load Up je disciplína, kdy se
Obrázek 35: Sprint s tříkolkou
(http://bullsportday.webnode.cz/discipliny2/
pes
zakousne
do
peška
připevněného
weight-pull-sprint-/)
k zavěšenému břemenu přes kladku shora dolů.
Pes po zákusu do peška má tendenci couvat a tím se můţe dostat za cílovou čáru. Tug Of War
– při této disciplíně se čtyři psi přiváţou ke kotevním kolíkům pomocí řetězů do tvaru kříţe.
Mezi psy se umístí kříţ, na jehoţ koncích jsou připevněny čtyři pešky. Psi se do pešků
zakousnou a začnou se „přetahovat“. Vítězí pes, který se neproviní proti pravidlům. High
Jump – jedná se o výskok a následný zákus do peška. Na peškovi se pes musí udrţet
minimálně tři vteřiny. Monkey Track – v této disciplíně musí handler se svým pitbulem
překonat bez chyb a co v nejkratším čase trať s překáţkami ve správném směru a pořadí.
Weight Pulling – pes co v nejkratším čase roztahuje danou váhu zavěšenou přes kladku do
cíle. V rámci akce Bull Sport Day proběhl 21. 7. v pozdních odpoledních hodinách také
koncert Ready Kirken. Občané mohli při akci finančně podpořit postiţené děti ze školy
Svítání.
V červenci ještě proběhla významná hasičská akce, uplynulo totiţ 115 let od zaloţení
dobrovolného hasičského sboru Břehy. Základy hasičského sboru lze hledat uţ ve starověkém
Římě, kde se hasičský sbor skládal přibliţně z 500 otroků. Následně byla ale potřeba sborů
pozapomenuta a na hašení vesnic a měst se zpravidla podíleli všichni tamní občané.
Dobrovolné hasičské sbory se začaly formovat aţ na počátku 19. století. Ve vesnici Břehy ale
nejdříve vznikl „nedobrovolný“ hasičský sbor a aţ po něm dobrovolný hasičský sbor.
Výroční slavnostní akce začala defakto 27. 7. od 18:00 slavnostní schůzí hasičů. Program
pokračoval v sobotu (28. 7.) od 10:30 srazem u hasičské zbrojnice a průvodem v doprovodu
dechové kapely. Zastavením a poloţením věnců u pomníku padlých, zprávou o historii sboru,
svěcení praporu, vystoupení ţen a přípravky SDH Břehy. Vystavována byla současná a
historická poţární technika, kroniky. Akcí provázela pod vedením pana Kmoníčka dechová
kapela pana Kosiny, skupina country a Relax. Od 20:00 se měla podle programu uskutečnit
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taneční zábava za doprovodu skupiny Relax. Program byl poznamenán nízkou účastí občanů a
k tomu byl ještě přibliţně od 17:00 nabourán přívalovými dešti.

5.g Srpen
11. 8. se v obci konal jiţ 14. ročník Moped Cupu Břehy s vloţeným závodem Fichtl
cup. Moped Cup a večerní taneční zábava byly povoleny na veřejném zasedání zastupitelstva
7. 6. Kromě samotné akce byl schválen finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč na pořádání
závodů. Program byl podobný jako v loňském roce. Na akci samotné předvedl trochu
nečekaně Josef Macháček svůj nový monopost, spoustě diváků tuhla krev v ţilách. Akce byla
zakončena v 21:30 ohňostrojem.
21. 8. se konala beseda s hercem Jiřím Krytinářem od 19:00 v restauraci autokempu
Břehy. Po besedě proběhla autogramiáda, byla moţnost s hercem se i vyfotit.

5.h Září
Od 31. 8. aţ do 2. 9. se konalo poprvé na hřišti u Buňkova Mistrovství ČR kníračů a
speciální závod kníračů. Psi byli rozděleni do pěti kategorií (podle Zkušebního řádu pro
sportovní výcvik psů v ČR do kategorií ZMP1, ZMP2, ZM a podle Zkušebního řádu pro
mezinárodní zkoušky pracovních psů do kategorií IPO1 a IPO3). Speciální závod se skládal
z poslušnosti a obrany. Program začal v pátek přibliţně od 14:00 s moţností tréningu,
v sobotu od 7:00 byla hodinová prezence, následně proběhlo rozlosování a posuzování,
v neděli odpoledne byly vyhlášeny výsledky.

Obrázek 36: MS kníračů - posuzování (1. 9. 2012)

Obrázek 37: MS kníračů - posuzování (1. 9. 2012)
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V září se konal na hřišti u autokempu druhý ročník Nočních hasičských útoků
uspořádaný Sborem dobrovolných hasičů (SDH) Břehů. Na tento ročník se sjelo celkem 20
druţstev, které přivítal velitel SDH Marcel Novák. Stejně jako loni byla soutěţ dvoukolová.
Časy z kol se sčítaly. Nejrychlejší byly muţi z Rokytna a ţeny z týmu Hrobice B.
Výsledky:

Muţi –

1.) Rokytno (čas – 35,96 vteřin)
2.) Hrobice (čas – 37,72 vteřin)
3.) Choltice (čas – 39,00 vteřin)

Ţeny-

1.) Hrobice B (čas – 56,61 vteřin)
2.) Rohovládová Bělá (čas – 1 hodina a

3,97 vteřin)
3.) Břehy (čas – 1 hodina a 41,42 vteřin)
8. pořádal Tenisový klub Břehy turnaj 4-her. Na první příčce se umístila dvojce Jirava,
Šohaj, na druhé Knop a Čepčář a bronz získal Kubát s Cirklem.
Ke konci září (26. 9. od 9:00) bylo volně navázáno na výsadbu stromů z konce

Obrázek 38: Děti z MŠ Břehy při sázení stromků
(fotografie převzata z oficiálních webových stránek
obce: www.obecbrehy.cz)

Obrázek 39: Vysázené stromořadí u bývalé panské cesty
č. kat. 836/1 (26. 9. 2012)

listopadu 2011 (viz kronika obce Břehů – ročník 2011). Tentokrát nebyly stromy sázeny
v prostoru technických sluţeb, ale v oblasti bývalého Břeţského rybníka podél cesty č. kat.
836/1. Břeţský rybník se nacházel severně od zástavby obce, jiţní a západní hráz rybníka
sahala k opatovickému kanálu a severní a východní k bývalému panskému revíru Výrov.
Tento rybník byl vysušen po Josefinských reformách spolu se Semínským, Lohenickým
rybníkem a i Nadýmačem. Výsadba stromů proběhla dětmi MŠ a ZŠ Břehy za přítomnosti
TS, starosty a místostarosty Břehů. Cesta byla osázena Jeřábem břekem (strom můţe vyrůst
do výše 15-25 m, průměr kmenu můţe dosáhnout aţ 1,3 m, stromy se doţívají aţ 300 let,
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dřevo se pouţívá pro výrobu dechových nástrojů). Výsadbou stromů podél cesty vznikl
liniový prvek.
Poslední zářijovou akcí byl pravidelně opakující se program pro děti s názvem
„Pohádkový les“. Brána pohádkového lesa se dětem otevřela 29. 9. od 13:00 na hřišti u
autokempu.

5.i Říjen
Po loňské odmlce se letos v říjnu opět konaly volby, tentokrát do zastupitelstev krajů a
v některých oblastech i senátní. Hlasování proběhlo v pátek 12. 10. od 14:00 – 22:00 a
v sobotu (13. 10.) od 8:00 – 14:00. Hlasování v pátek v pozdních hodinách bylo poznamenáno
deštěm a niţší účastí, v sobotu převládalo slunečné počasí a k volbám se dostavilo více voličů,
ale nejvíce voličů bylo zaznamenáno, tak jak to bývá v pátek v rozmezí 14:00-16:30. Na
průběh voleb dohlíţel: Ţáková, Zieglerová, Novotná, Buštová, Jírava st., Moravec a
Kulhánek. Voliči si v Pardubickém kraji mohli letos vybrat z rekordního počtu 19 politických
stran a uskupení. Do kraje kandidovali: a) Volte Pravý Blok, b) Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI, c) Strana soukromníků České republiky, d) Moravané, e) Národní socialisté –
levice 21. století, f) NEZÁVISLÍ, g) Východočeši, h) „Sdruţení sportů České republiky“, ch)
Komunistická strana Čech a Moravy, i) Strana zelených, j) Dělnická strana sociální
spravedlnosti, k) Koalice pro Pardubický kraj, l) Suverenita – Strana zdravého rozumu, m)
Česká strana sociálně demokratická, n) Občanská demokratická strana, o) Strana svobodných
občanů, p) TOP 09 a Starostové, q) Komunistická strana Československa, r) Česká pirátská
strana.
Volby byly debaklem především pro strany vládní koalice – ODS, TOP 09 nejen v obci Břehy
a Pardubickém kraji, ale prakticky ve všech krajích ČR. Definitivní debakl a poslední
hřebíček do rakve tyto volby přinesly také Věcem veřejným a straně Jiřího Paroubka: Národní
socialisté – LEV 21. Volby byly poznamenány nízkou volební účastí a rekordně vysokým
počtem neplatných hlasů. Za vítěze se po sečtení většiny hlasů ve většině krajů mohli označit
Sociální demokraté, ale největší úspěch v těchto volbách zaznamenali Komunisté (KSČM) a
to i v senátních, kdy Jiří Dolejš v prvním kole senátních voleb postoupil z prvního místa do
druhého kola na Praze 8.
Ve volbách kandidoval do Zastupitelstva Pardubického kraje také jeden občan Břehů – PhDr.
Miroslav Tyč, PhD. za stranu TOP 09, na hlasovacím lístku byl umístěn na 17 místě. V rámci
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celého Pardubického kraje získal 126 přednostních hlasů a od voličů v obci obdrţel 4
preferenční hlasy. Umístil se na 14. pořadovém místě „listiny“ náhradníků.
Výsledky voleb pro Pardubický kraj vystihuje nejlépe následující tabulka a graf:
Voliči

v Vydané

Volební

Odevzdané Platné

% platných

seznamu

obálky

účast (%)

obálky

hlasy

hlasů

415 553

164 025

39,47

163 628

155 464

95,01

Celkem platných hlasů (počet, %)

35 000

Výsledky krajských voleb pro Pardubický kraj
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Výsledky voleb pro Pardubický kraj v obci Břehy vystihuje nejlépe následující tabulka a graf:
Voliči

v Vydané

Volební

Odevzdané Platné

% platných

seznamu

obálky

účast (%)

obálky

hlasy

hlasů

839

324

38,62

324

317

97,84
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Celkem platných hlasů (počet, %)
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Den po volbách za slunečního nedělního odpoledne byla vyhodnocena soutěţ o
největší dýni, která byla vyhlášena uţ na začátku letních prázdnin. Na prvním místě se
umístili Kvochovi s dýní o hmotnosti 64,3 kg. Na druhém místě skončil O. Novotný s dýní o
hmotnosti 53,1 kg a krásné bronzové místo získali Jelínkovi s 50 kg dýní.
3. 10. se konalo první poprázdninové setkání v restauraci autokempu. O včelích
produktech a lidském zdraví poreferoval přibliţně od 15:00 MuDr. Radek Hubač.
13. 10. zorganizovala obec Břehy zájezd do Prahy na divadelní představení Brouk
v hlavě. Představení se konalo v divadle Na Vinohradech od 14:00.
Obsazení inscenace: Viktor Emanuel Champsboisy - Viktor Preiss
Bouton - Viktor Preiss
Kamil Champsboisy - Ivan Trojan j.h.
Marcela Champsboisy - Simona Postlerová
Romain Tournel - Václav Vašák
Carlos Homenides de Histangua - Jiří Plachý
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Luiza Homenides de Histangua - Eva Reţnarová
Doktor Finache - Jiří Čapka
Štěpán - Michal Novotný
Yveta - Petra Hobzová
Augustin Ferraillon - Svatopluk Skopal
Olympie Ferraillonová - Lucie Juřičková
Evţenie - Andrea Elsnerová, Alexandra Tomanová
Obrázek 40: Inspirativní foto z
divadelní hry Brouk v hlavě
(foto převzato z:
http://www.dnvpraha.cz/repertoar/Brouk_v_h
lave, 23. 9.2012)

Rugby - Martin Zahálka
Baptistin - Jaroslav Kepka
Slečny - Mimický sbor Divadla na Vinohradech

V sobotu 20. v pochmurném odpoledni sjíţděli vodáci v nafukovacích gumových
člunech a kánoích Opatovický kanál.

Obrázek 42: Vodák s vodáčatama v gumovém nafukovacím
člunu v oblasti „Na hrázi“

Obrázek 41: Vodáci na kánoích za hostincem „Na cikánce“
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O den později se konala sportovní novinka s názvem „Rekordman Břehů 2012“. Akce
se zúčastnilo na 37 sportovců, soutěţilo se v sedmi disciplínách (běh na 100 m, vrh koulí, hod
oštěpem, skok do dálky, hod kriketem, běh okolo rybníka Buňkov a shyby) ve čtyřech
věkových kategoriích. Nejlépe si vedl Petr Jirák.

5.j Listopad
V měsíci listopadu se konala další akce pořádaná obcí Břehy. Občané byli tentokrát
pozváni do Pardubic na „Popelka – kouzelný muzikál na ledě“. Klasickou českou pohádku
Popelka zná snad kaţdý, ale variantu této pohádky zahranou na ledě asi kaţdý nezná.
Dominantou prostoru na ledové ploše byla variabilní scéna, která nese prvky pohádkové
fantazie. V muzikále se objevilo na 280
kostýmů ve stylu rokoko, které spolu
s hudbou, světelnou kompozicí, filmovou
projekcí a kouzelnými efekty doplňovaly
scénu.

Muzikál

se

neodehrál

jen

v Pardubicích, ale také v dalších 12ti
městech ČR. V muzikálu se objevila celá
řada

umělců.

V roli

pohádkového

čaroděje to byli například Jiří Korn, Josef
Vojtek a Martin Pošta; krále si zahrál
Milan Drobný a Vlastimil Harapes;

Obrázek 43: Snímek scény muzikálu Popelka – kouzelný muzikál
na ledě (Snímek převzat z:
http://www.infoportaly.cz/opavsko/opava/9077-popelkakouzelny-muzikal-na-lede-uz-brzy-ve-vasem-meste)

královnu Dana Morávková, Leona Machálková a Hana Buštíková; v roli komořího krále se
ocitl Martin Dejdar, Dalibor Gondík a Václav Kopta; macechu hrála Hana Kříţová a Renáta
Podlipská; otce si zahrál Rudolf Kubík a Pavel Handl; v roli dcery Nory se objevila Sabina
Laurinová, Adéla Gondíková a Zuzana Dovalová; dceru Doru ztvárnila Magda Malá a Leona
Černá. Ústřední role ztvárnili výteční krasobruslaři jako Jelena Jovanovič a Konstantin
Gavrin.
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7. navštívil naší obec známý herec Jiří Krytinář. Vyprávěl občanům o své práci a svém
ţivotě v restauraci autokempu. Jiří Krytinář je český herec malého vzrůstu (120 cm). Široké
veřejnosti je znám především z filmů a seriálů (seriál Hospoda), ale dlouho účinkoval i
v divadlech.
V listopadu začal být, na severozápadě katastru obce Lohenice v blízkosti katastru
Břehů pod jihovýchodní hrází Buňkova, budován rybník malé plochy. Byl tak oprášen
projekt, který počítal s vybudováním rybníčku „Třecí“ uţ při výstavbě Buňkova. Stavbu
zabezpečuje Český rybářský svaz Přelouč. V počátku začal být nejprve upravován terén. Byly
odstraňovány dřeviny, které překáţely výstavbě. Byla započata stavba stavidla na hrázi
rybníku Buňkov.

Obrázek 45: Stav zahajovacích prací k vybudování stavidla k
novému rybníku v severozápadní části obce Lohenice

Obrázek 44: Plocha pro výstavbu nového rybníku v oblasti
"pod Buňkovem"

5.k Prosinec
První středu v měsíci se opět konalo setkání v autokempu se zajímavými lidmi.
Tentokrát zavítala do obce trochu vánoční nálada, hosty potěšil svými písněmi Richard Adam.
Richard Adam je jednou z hvězd českého swingu 50. let 20. století. Největší slávy dosáhl ke
konci 50. a na počátku 60. let 20. století. Značně populární byl i v zahraničí, zvláště
v bývalém NDR a SSSR. Jako host vystoupila Dana Chytilová.
Na „Mikuláše“ se konala jiţ tradičně akce pro děti.
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6. OBYVATELSTVO

Vývoj počtu obyvatel a bytových jednotek od roku
1770 -2012
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0

Roky

V roce 2012 bylo dosaţeno historického milníku, co se týče počtu obyvatel obce Břehy. Počet
občanů poprvé v historii vzrostl na magických tisíc. K 31. 12. byl tento počet překročen –
1 006 občanů. Průměrný věk činil 42,07. Nejstaršímu občanovi bylo k 23. 7. 92 roků.
Nejmladší občan se narodil 20. listopadu.
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Počet

Struktura obyvatelstva - muži, ženy
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Roky

Počet muţů a ţen od roku 2010 vzrostl. Muţi tvořili 50,89 % (512), ţeny 49,11 % (494)
populace obce. Průměrný věk muţů činil 40,60 a ţen 43,6.

Věková struktura obyvatelstva
300
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Nejvíce obyvatel z celkového počtu občanů (1 006) spadalo do věkové kategorie 18-60 let
(57,65 %). Do kategorie nad 60 let spadalo 26,24 %, do kategorie 15 let 14,02 % a do 15-18
let 2,09 % obyvatel.
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7. POČASÍ
Počátek července byl ve znamení abnormálních veder, slunečné počasí s vysokými
teplotami často střídaly vydatné bouřky. Například 6. 7. bylo po celý den úmorné horko, které
bylo v rozmezí 19:00 aţ 20:00 vystřídáno
ultrasilným

větrem,

který

zanedlouho

vyřadil dodávky elektrické energie v celé
obci. Situace se opakovala i následující den
s tím rozdílem, ţe se se bouře přihnala
krátce po 20:00 a tentokrát nebyly vyřazeny
dodávky elektrického proudu. Tyto bouře
napáchaly škody. V srpnu bylo zase suché
počasí a v Opatovickém kanálu bylo málo
vody. Situace se změnila 31. 8., kdy se

Obrázek 46: Proudění vody přes jalové stavidlo po dřevěné
jalové troubě po vydatných srážkách (1. 9. 2012)

prudce ochladilo a po celý den vydatně pršelo. V sobotu 1. 9. bylo po dlouhé době v náhonu u
mlýna více vody, větší mnoţství vody proudilo nejen přes betonový přepad, ale i přetékalo
přes jalové stavidlo a proudilo po dřevěné jalové troubě – viz. obrázek 49.
Ke konci října zachvátila ČR studená fronta.
Celou ČR včetně obce Břehy zastihlo nezvykle
velmi chladné počasí. Poslední říjnový víkend
zakryla obec Břehy pokrývka sněhu, coţ ke
konci října opravdu obvykle nebývá zvykem.
Celou sobotu (27. 10.) dopoledne pršelo,

Obrázek 48: Kouzlení sněhových vloček na dendromase v
lokalitě "Za hostincem Na Cikánce"

v poledním čase se dešťové sráţky přeměnily
na sněhové a uţ v podvečer leţela na
střechách domů, lánech polí, travnatých
Obrázek 47: Vypuštěný rybník Buňkov se v posledním
říjnovém víkendu schoval do „inverzní bariéry“

plochách atd. několikacentimetrová vrstva
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sněhu. Sníh na vozovkách tvořil „břečku“.

V

listopadu

naopak

zavládlo

v oblasti

„poměrně“ teplé počasí s dostatkem sráţek.
Šestého prosince zasáhlo ČR chladné počasí
a vydatné sněţení, o víkendu se přidaly tuhé
Obrázek 49: Hostinec Na Cikánce v posledním pošmourném
říjnovém víkendu

mrazy, ráno 8. prosince

zaznamenáno v ulici Nerudova ve Břehách 13°C.

Obrázek 50: V druhé polovině listopadu bylo dostatek
srážek, jako "improvizované měřidlo" srážek lze považovat
jalové stavidlo a přepad na Výrově
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v 7:33 bylo

7.a Územní sráţky v Pardubickém kraji (hodnoty převzaty z
http://portal.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_
1_1_Zakl_Info)
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Graf 1: Grafické znázornění úhrnu srážek a porovnání s dlouhodobým srážkovým normálem (mm) v Pardubickém kraji
(2012)
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7.b Územní teploty v Pardubickém kraji (hodnoty převzaty z
http://portal.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_
1_1_Zakl_Info)
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Graf 2: Grafické znázornění teploty vzduchu a porovnání s dlouhodobým normálem teplot (°C) v Pardubickém kraji (2012)
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8. PAMĚŤ V KATASTRU OBCE BŘEHY (ANEB PROMĚNY
V ČASE)
Vyznačení vyobrazených oblastí:
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A „Na Kříţi“

Obrázek 51: Konec 70. let 20. století (SOkA
Pardubice, fond MNV Břehy 1945-1990.
Album dokumentárních fotografií)

Obrázek 52: 1971 (SOkA Pardubice, fond MNV Břehy
1945-1990. Album dokumentárních fotografií)

Obrázek č. 55 z roku 1971 zachycuje situaci na Na Kříţi před výraznou úpravou. Na
snímku je patrný hostinec čp. 11 (úplně vlevo), čp. 1, bývalá panská kovárna a další.
Snímek z konce 70. let 20. století (obrázek č. 54) zachycuje nově upravený prostor Na
Kříţi při vjezdu do obce Břehy ze směru od města Přelouče. Před úpravou křiţovatky byla na
kraji obce řada starých, většinou uţ neudrţovaných a silničnímu provozu překáţejících budov.
Byly to kovárny čp. 3 a 74, zemědělská usedlost čp. 28, truhlářská ţivnost čp. 30, rodinné
domy čp. 2, 47, 29, 103 a poţární zbrojnice.

Obrázek 54: 9. 6. 2012

Obrázek 53: 23. 2. 2012
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Fotografie číslo 56 a 57 zachycují současný stav oblasti Na Kříţi. Z obrázku je patrné,
ţe ze stavení zůstaly v prostoru zachovány budovy čp. 1 a 11, který tak vytvářejí historický
ráz.

B Rybník Buňkov

Obrázek 55: jaro 1993 (SOkA Pardubice, fond MNV Břehy 1945-1990. Album dokumentárních fotografií)

Obrázek 56: 2. 3. 2012
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Obrázek (58 a 59): Rybník Buňkov je centrem pro vodní faunu v katastru obce Břehy.
Vodní plocha ovlivňuje podobu krajiny nejen v místě stavby, ale i v blízkém okolí. Vytváří
ráz krajiny. Vodní plocha krásně zapadá do okolní krajiny a je uţ více jak 40 let vhodnou
náhraţkou za mokřady, které se tu rozléhaly aţ do počátku 70. let 20. století. Vodní reliéf
v sobě uchovává historické příběhy z minulosti. Rybník nese kulturně-historickou hodnotu.
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