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1. OBEC BŘEHY, OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
Obec Břehy vstoupila do Regionálního svazku obcí Bohdanečska (RSOB). RSOB představuje
dobrovolný svazek obcí v okresu Pardubice, sídlem jsou Lázně Bohdaneč. K cílům patří
spolupráce členských obcí při zajišťování všech životních potřeb obyvatel patřících do tohoto
svazku. Dále je to spolupráce s jinými obcemi či svazky i zahraničními, propagace, hájení a
prosazování společných zájmů, rozvoj území svazku. RSOB byl založen 3. července 2000,
předsedkyní svazku je Ing. Květoslava Jeníčková. Prvním počinem svazku bylo sestavení a
schválení Programu rozvoje mikroregionu Bohdanečsko v roce 2001, na jehož základě začal
svazek rozvíjet aktivity. K zintenzívnění své činnosti došlo o dva roky později, kdy se
podařilo personálně naplnit odbor rozvoje města MěÚ Lázně Bohdaneč. RSOB zahrnuje
Bukovku, Černou u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Křičeň, samozřejmě Lázně Bohdaneč, Malé
Výkleky, Neratov, Plch, Pravy, Přelovice, Rohovládovou Bělou, Rohoznici, Rybitví, Sopřeč,
Vlčí Habřinu, Voleč, Vyšehněvice, Žáravice, Živanice a nově Břehy, Přepychy, Újezd u
Přelouče a Vápno. Posledně jmenované přijaté obce se staly členy svazku od 1. 7. 2013 a pro
rok 2013 hradily poměrnou část členských příspěvků. Obec Břehy tak byla zařazena do
územní působnosti MAS Bohdanešsko, o.s. Začala být připravována ISÚ (integrovaná
strategie území MAS Bohdanečsko) na území obce Břehy.

Obrázek 1: Mezi společné projekty RSOB patří cyklotrasy
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Obrázek 2: Mapa Bohdanečska – RSOB vzniklo 3. července 2000
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V obecním zastupitelstvu obce Břehy nedošlo během roku 2013 k žádným změnám.
Zastupitelstvo tvořil: Ing. Petr Morávek, Ing. Pavel Jirava, Ph.D., Ing. Pavel Erban, Jiří Kubát,
Mgr. Věra Novotná, Bc. Lukáš Novotný, František Rambousek, Marie Štarmanová a Aleš
Vančura. V prostorách obecního úřadu se konaly během roku nepravidelné neveřejné porady
zastupitelstva, v restauraci na Cikánce či v restauraci autokempu se uskutečnilo v roce 2013
celkem 5 veřejných zasedání. Poslední zasedání roku 2012 se konalo 20. 12. 2012 v restauraci
autokempu. Zasedání roku 2013 se konala 21. 2. 2013 od 18:00 v restauraci Cikánka, 16. 5.
2013 od 18:00 v restauraci autokempu, 19. 6. 2013 od 18:00 v restauraci Cikánka, 19. 9. 2013
od 18:00 v restauraci Cikánka a poslední 26. 11. 2013 od 18:00 v restauraci autokempu.
Účast na veřejných zasedáních OZ Břehů (prosinec 2012 – prosinec 2013):

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),
(prosinec 2012 2013)
6 (6)
6 (6)

Účast v procentech
(prosinec 2012 2013)

5 (6)
3 (6)
5 (6)
5 (6)
3 (6)

83,3
50
83,3
83,3
50

5 (6)
4 (6)

83,3
66,7
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100
100

2. HOSPODAŘENÍ OBCE
a. Rozpočet

Na jaře 2013 bylo zveřejněno konečné hospodaření obce Břehy za rok 2012:
Celkové příjmy obce Břehy činily v roce 2012 – 12 910 205,46 Kč a výdaje 13 963 026,97
Kč. Rozdíl – 1 052 821,51 Kč byl kryt finanční rezervou uloženou na účtech obce.
Příjmy se tak oproti schválenému rozpočtu v roce 2011 zvýšily o 4 157 205,48 Kč a výdaje se
zvýšily oproti schválenému návrhu o 5 534 026,97 Kč.
Plnění rozpočtu příjmů (2012):
Schválený rozpočet

Skutečnost

(2011)
Daňové příjmy

7 133 000,00 Kč

7 803 028,72 Kč

Nedaňové příjmy

600 000,00 Kč

1 243 138,94 Kč

Kapitálové příjmy

750 000,00 Kč

2 916 112,00 Kč

Přijaté transfery

270 000.00 Kč

947 925,80 Kč

Příjmy celkem

8 753 000,00 Kč

12 910 205,46 Kč

Plnění rozpočtu výdajů (2012):
Schválený rozpočet

Skutečnost

(2011)
Běžné výdaje

7 585 000,00 Kč

10 130 647,87 Kč

Kapitálové výdaje

844 000,00 Kč

3 832 379,10 Kč

Výdaje celkem

8 429 000,00 Kč

13 963 026,97 Kč

Na podzim 2012 byl schválen rozpočet obce Břehy pro rok 2013:
Návrh rozpočtu na rok 2013:

Příjmy

Kč
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Daňové příjmy

6 500 000

Poplatky

450 000

Příjmy z prodeje pozemků,

800 000

nemovitostí
Transfery

270 000

Ostatní nedaňové příjmy

700 000

Celkem

8 720 000

Financování

2 000 000

Celkem příjmy s financováním

10 720 000

Výdaje

Kč

Celospolečenská funkce lesů

25 000

Silnice

720 000

Provoz veřejné silniční dopravy

10 000

Odvádění a čištění odpadních vod

20 000

Předškolní zařízení

300 000

Základní škola

420 000

Knihovnické činnosti

20 000

Ostatní kulturní záležitosti

80 000

Rozhlas a televize

10 000

Ostatní záležitosti kultury, církví

10 000

Sportovní zařízení v majetku

200 000

obce
Ostatní tělovýchovná činnost

20 000

Ostatní zájmová činnost a

20 000

rekreace
Bytové hospodářství

360 000

Veřejné osvětlení

550 000

Výstavba a údržba místních

100 000

inženýrských sítí
Komunální služby a územní

500 000

rozvoj
9

Majetek obce, investice do budov

2 000 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

800 000

Sběr a svoz nebezpečných

25 000

odpadů
Sběr a svoz objemných a

25 000

ostatních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou

25 000

zeleň
Pečovatelská služba

25 000

Bezpečnost a veřejný pořádek

100 000

Požární ochrana - dobrovolná

250 000

část
Zastupitelstvo obce

950 000

Činnost místní správy

2 000 000

Obecní příjmy a výdaje

50 000

z finančních operací
Pojištění funkčně

70 000

nespecifikované
Nespecifikované rezervy

711 000

Celkem

10 396 000

Financování

324 000

Celkem výdaje s financováním

10 720 000

Tak jako v loňských letech byl navržen vyrovnaný rozpočet, což je důležité. Ale v průběhu
roku si určité záležitosti vyžádaly navýšení rozpočtu (tak jako v minulých letech) –
rozpočtová opatření.
Za poslední roky se podařilo splatit dva úvěry, které si obec vzala u Komerční banky na
dostavbu kanalizace Výrov a na nákup pozemků Na Novině. Z původní výše obou úvěrů přib.
3,5 mil. Kč zbývalo koncem roku 2013 doplatit asi 100 000 Kč.
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Na podzim 2013 byl schválen návrh rozpočtu obce Břehy na rok 2014:
Návrh rozpočtu na rok 2014:
Na

veřejném

zasedání

v restauraci

v autokempu

byl

obecním

zastupitelstvem

schválen rozpočet obce Břehy na rok 2014. Návrh předpokládá celkové příjmy ve výši
10 199 200 Kč, na účtech obce předpokládá zůstatek – 1 500 000 Kč, který byl převeden na
období 2014. Na straně výdajů bylo pak schváleno 11 629 000 Kč a financování – splátky
úvěrů 70 200Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty výstavby chodníků (Bahníkova ulice), částečná
rekonstrukce pily č.p. 97, úprava prostranství v prostoru před restaurací Na křižovatce,
počáteční etapa výstavby cyklostezky Břehy-Přelouč, pokračování oprav mlýna, či další
opravy sokolovny.

Návrh rozpočtu na rok 2014:

Příjmy

Kč

Daňové příjmy 1111, 1112, 1113,

8 700 000

1121, 1211, 1511
Poplatky 1335, 1340, 1341, 1343,

500 000

1351, 1355, 1361
Neinv. př. transfery ze SR

179 200

v rámci souhr. dot. vztahu
Ostatní nedaňové příjmy

820 000

Celkem

10 199 200

Financování

1 500 000

Celkem příjmy s financováním

11 699 200

Výdaje

Kč

Celospolečenská funkce lesů

25 000

Silnice

2 175 000

Předškolní zařízení

290 000

Předškolní zařízení

170 000
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Základní škola

385 000

Základní škola

50 000

Knihovnické činnosti

30 000

Ostatní kulturní záležitosti

20 000

Rozhlas a televize

10 000

Ostatní záležitosti kultury, církví

80 000

Sportovní zařízení v majetku

200 000

obce
Ostatní tělovýchovná činnost

20 000

Ostatní zájmová činnost a

20 000

rekreace
Bytové hospodářství

100 000

Veřejné osvětlení

550 000

Výstavba a údržba místních

50 000

inženýrských sítí
Komunální služby a územní

300 000

rozvoj
Komunální služby a územní

450 000

rozvoj
Majetek obce, investice do budov

1 600 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

800 000

Sběr a svoz nebezpečných

10 000

odpadů
Sběr a svoz objemných a

70 000

ostatních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou

50 000

zeleň
Pečovatelská služba

25 000

Bezpečnost a veřejný pořádek

100 000

Požární ochrana - dobrovolná

250 000

část
Zastupitelstvo obce

950 000

Činnost místní správy

1 700 000
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Obecní příjmy a výdaje

30 000

z finančních operací
Pojištění funkčně

36 000

nespecifikované
Celkem

11 629 000

Financování

70 200

Celkem výdaje s financováním

11 699 200
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3. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
3.a Autokemp Buňkov s.r.o., restaurace autokemp
Společnost Autokemp Buňkov s.r.o. vstoupila do územní působnosti MAS Bohdanečsko,o.s.,
což schválila valná hromada (zastupitelstvo) této společnosti.
V roce 2013 začala být realizována v rámci autokempu historická proměna - došlo na
zateplení restaurace autokempu, což bylo nutné a nezbytné z hlediska úspor vytápění. Při
výstavbě této budovy v období socialismu bylo počítáno pouze se sezónním provozem
restaurace. V devadesátých letech, ale zvláště v posledních letech se provoz víceméně rozšířil
na celoroční.

Po nutných přípravných pracích se začalo
naplňovat dílo. Od poloviny března, i když
udeřily tuhé mrazy, začala být vyměňována
okna.

Se

započatými

pracemi

se

z pochopitelných důvodů musela uzavřít
samotná restaurace. Práce měla na starosti

Obrázek 3: Stav objektu restaurace v autokempu před
zateplením k 19. 1.2013

firma SULKO, která zvítězila ve výběrovém řízení. Okna a vnější dveře na celém objektu
vyměnila za 199 664 Kč.

Obrázek 5: Probíhající demontáž oken (druhá
polovina března)
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Obrázek 4: Demontáž oken a dveří na
objektu restaurace autokempu (druhá
polovina března)

Byla instalována nová regulovatelná vzduchotechnika s pěti sacími otvory a jedním výfukem
za cenu – 12 653 Kč. Bylo vybráno optimální potrubí o průměru 200 mm. Do prostoru nad
podhledem nafoukala firma IZOTRADE minerální vatu do tloušťky 25 cm za 74 048 Kč.

Obrázek 7: Stav prací na vnějším plášti ke konci dubna

Obrázek 6: Dokončená restaurace v autokempu

Přišly na řadu interiéry: oškrabání starých omítek a napenetrování, vymalování, vyčištění
akvária, úklidové práce, …
Vnější obvodové stěny byly svěřeny Vlkovy s Ondráčkem. Obvodový plášť restaurace byl
zateplen minerální vatou a opláštěn dřevěným obkladem – tvarovými palubkami – za
celkovou sumu 222 000 Kč. Restaurace v autokempu stála obecní pokladnu více jak půl
milionu korun.

3.b Samoobsluha v Nerudově ulici
Už v minulých letech se počítalo s kompletní opravou prodejny v Nerudově ulici. Vlivem
četných akcí v minulých letech přišla samoobsluha na pořad dne v letošním roce. Naplánovala
se výměna oken a vnějších dveří, zateplení a fasáda.
Výměna dveří a výloh u prodejny byla zastupitelstvem schválena už před Vánoci (2012) za
112 399 Kč včetně DPH (podle nabídky od firmy SULKO). Původní ocelové výkladní rámy a
dveře s jednoduchým zasklením byly nahrazeny za plastové s dvojitým zasklením.
15

Na vyhotovení nové fasády a zateplení bylo vyhlášeno zjednodušené výběrové řízení.
Nabídku podaly čtyři uchazeči: první s cenou 226 350 Kč s DPH, druhý 353 129,88 Kč bez
DPH, třetí 314 599,05 s DPH a čtvrtý 230 000 s DPH. Vítězem se stal uchazeč s nejnižší
nabídkou, tedy 226 350 Kč. S kandidátem č. 1 souhlasili všichni přítomní zastupitelé,
s prvním uchazečem byla následně podepsána smlouva o dílo.

Obrázek 8: Stav samoobsluhy v Nerudově ulici k 19. 1. 2013
(před výměnou výloh a zateplením)

Obrázek 9: Nová okna jsou už na svém místě, prodejna čeká na novou fasádu

16

S blížícím se koncem prázdnin se začala uskutečňovat druhá etapa obnovy samoobsluhy
v Nerudově ulici. Dělníci opatřili čelní stranu polystyrénem. Vyhotovili novou fasádu, objekt
tak získal konečnou podobu. Jelikož se s vnějším „pláštěm“ prodejny od roku 1989 nic
nedělalo – prodejna výrazně prokoukla.

Obrázek 11: Zateplování čelní strany budovy prodejny (foto
starosta Petr Morávek, 2. 9. 2013)

Obrázek 10: Od severní strany budovy prodejny byl 2. 9.
2013 odklizen masivní železobetonový překlad (foto starosta
Petr Morávek)

Obrázek 12: Zateplování čelní strany samoobsluhy
Obrázek 13: Kompletně opravený vnější plášť prodejny
samoobsluhy (23. 10. 2013)
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3.c Sokolovna
Po vyhotovení přístřešku (za 227 565 Kč z toho 100 000 Kč dotace z POV Pardubického
kraje) se pokračovalo na opravách budovy sokolovny.
Při příležitosti zateplování restaurace přišla na řadu i sokolovna – vše se vzalo takříkajíc
jedním vrzem. Do nadstropní části nad celým objektem byla nafoukána minerální vata a to až
do výšky 25 cm. Byl tak vyplněn prostor, kde z drtivé většiny izolace chyběla. Náklady se
vyšplhaly do výše 61 545 Kč. Začala být plánována výměna parket (4. – 15. listopadu),
původní podlaha už totiž nevyhovovala. Dále se plánovala oprava a natření střechy, vstupu do
sokolovny, modernizace záchodů, atd. Práce začaly být postupně naplňovány.
Na severní straně budovy byl vytvořen nový vstup na WC, tím došlo k částečnému odlehčení
jinak zatěžované parketové podlahy. Oprava střechy započala pokládáním na plechové
šablony skelné rohože do asfaltové suspenze SA12. Tím měl být odstraněn problém se
zatékáním do střešního prostoru a opravou střechy bylo přikročeno k podlahovým parketám:
vyrovnání povrchu podkladu, srovnání a nalepení nedržících parket, přebroušení povrchu a
opětovnému nalakování. V roce 2014 by měly pokračovat opravy interiéru.

3.d Mlýn Výrov
V roce 2013 pokračovaly rozsáhlé
opravy na mlýně. Na jednom z posledních
zasedání

v roce

2012

bylo

schváleno

navýšení konečné ceny, z důvodu změny
technologie fasádní práce (oproti fasádnímu
nátěru bylo zvoleno nanášení omítkoviny), o
50 000

Kč.

Omítkovinu

dodala

firma

STOMIX.
Před Vánoci v roce 2012 bylo schváleno
navýšení konečné ceny díla dle smlouvy o

Obrázek 14: Ke konci září 2013 čekalo zdivo u Opatovického
kanálu na příděl omítky

dílo – Oprava fasády mlýna Výrov o 78 164 Kč včetně DPH, a to z důvodu proveden í fasády
zhotovitele na větší ploše, než bylo v nabídce uvedeno, a to o 240 m2 v cenové relaci podle
nabídky zhotovitele. Celková oprava tak sahala k částce - 732 000 Kč.
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Firma provádějící opravu nestihla předat stavbu a to z důvodu mrazů – musela přerušit práce,
nestihla tak vyhotovit omítky v severních (zadních) částech budovy. Podařilo se ale v druhé
polovině roku 2013 vyhotovit fasádu na západní straně mlýnské budovy.
Kromě oprav vnějšího pláště probíhaly práce ve vnitřních prostorech budovy.

Obrázek 16: Betonování u východu z levého křídla budovy
mlýna (foto starosta Petr Morávek, 23. 8. 2013)

Obrázek 15: Betonování u východu z levého křídla budovy
mlýna (foto starosta Petr Morávek, 23. 8. 2013)

Obrázek 17: Výstavba přepážky v levém křídle mlýnské
budovy (foto Petr Morávek, 18. 7. 2013)

Na posledním veřejném zasedání 2013 schválilo zastupitelstvo zjednodušené poptávkové
řízení na položení kanalizačních systémů v mlýnské budově. Práce si měly mezi sebe rozdělit
technické služby obce s externí firmou. Byly poptány dvě odborné firmy, ale nabídku podala
jen jedna. Odborná práce na kanalizaci v přízemí mlýnu Výrov tak byla svěřena firmě
Václava Rohlíčka. Výkopy měla zajistit objednaná těžká technika a TS obce.
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3.e Stezka ze Břehů do Přelouče – vize
V létě začal nabývat projekt stezky z obce Břehy do Přelouče konkrétních rozměrů.
Začala se připravovat nutná rekonstrukce zanedbávaných mostů v Řečanech nad Labem a ve
Břehách (most Střídeň). Při příležitosti opravy mostu č. 333-006 ve Břehách byl prosazován
pruh pro chodce a cyklisty, který nebyl v původním plánu zahrnut. Vytvořil by se tak důležitý
základ pro budoucí plánovanou stezku. Následně bylo objednáno zpracování projektu
cyklostezky s chodníkem Břehy-Střídeň pro územní řízení (za cenu 151 140 Kč pro úz. říz. a
cca 96 800 Kč pro SŘ a povolení včetně rozpisů a výkazů výměr). Dokumentace a stavební
povolení mělo být zajištěno do roku 2014, tak aby mohla obec Břehy požádat Státní fond
dopravní infrastruktury České republiky o dotaci na realizaci chodníku v časovém souladu
s rekonstrukcí mostu. Oprava mostu, investovaná Pardubickým krajem, měla být zahájena
v březnu 2014.

3.f Osazování laviček
V katastru naší obce pokračovalo osazování odpočinkových laviček pracovníky technických
služeb. Dvě lavičky byly umístěny v průběhu měsíce září i v blízkosti lesní cesty č. 379/64 a
379/66 (v oblasti Telčinský).

Obrázek 18: Nová lavička na rozcestí (v oblasti katastru
Telčinský)
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3.g Objekt bývalé pily
Jak bylo zmíněno v ročníku kroniky 2012: obec projevila zájem a koupila objekt po bývalé
pile. V roce 2013 pokračovaly práce v tomto objektu tak, aby mohla být v roce 2014
provedena rekonstrukce a nabídnuty byty objektu čp. 97 k prodeji. Byly řešeny přípojky
kanalizace, vodovodu, plynu pro čp. 97. Vybrána byla firma Václava Rohlíčka, jako
zhotovitele přípojky kanalizace, vodovodu a NTL plynovodu s tím, že vodovodní provede
VaK Přelouč a STL plynovou GASCO. Zemní práce dostaly na starosti Martin Toman a TS
Břehy.

Obrázek 19: Objekt čp. 97 v bývalém areálu pily (www.obecbrehy.cz)
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4. ŠKOLSTVÍ
a. Mateřská škola
Kapacita objektu mateřské školky byla pro školní rok 2013/2014 naplněna. Do školky
nastoupilo v září 42 dětí (jedno místo bylo ponecháno jako rezervní).

Obrázek 21: Snímek ze zahájení školního roku (foto starosta
Petr Morávek)

Obrázek 20: Snímek ze zahájení školního roku (foto starosta
Petr Morávek)

Školku navštěvují i tříleté děti. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu
„NÁŠ SVĚT“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání.

Vloni se zdálo, že už je oprava objektu MŠ definitivně dokončena. Ke konci roku 2012 byl
ještě zvýšen neinvestiční příspěvek MŠ o 20 000 Kč z důvodu zařízení kuchyně, pro rok 2012
bylo tedy vyčleněno celkových 300 000 Kč. Práce ale pokračovaly i v letošním roce, v březnu
přišlo na řadu zateplení dřevěného trámového stropu nad původním objektem za celkovou
sumu 72 411 Kč. Do prostoru mezi spodním a horním záklopem trámového stropu byla
nafoukána minerální vata, vznikla tak izolace o síle 269 cm. Byl tak odstraněn prostor, kterým
mohlo unikat nanejvýše teplo.
V červnu byl schválen výsledek hospodaření MŠ za rok 2012 a byly navýšeny fondy rezerv a
odměn: byla rozdělena částka 40 612,05 Kč na 25 612,05 Kč – rezervní fond a 15 000 – fond
odměn.
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b. Základní škola
Ještě před Vánoci (2012) byla schválena
zastupitelstvem rozpočtová změna – zvýšení
neinvestičního příspěvku ZŠ Břehy v roce
2012 o 120 000 Kč na výmalbu a ostatní
provoz na celkových 480 000 Kč pro rok
2012.

Původně

měla

škola

schválený

rozpočet ve výši 360 000 Kč, ale ředitel
podal žádost 5. 9. o navýšení rozpočtu škole z důvodu vymalování (o velkých prázdninách se
ve škole vymalovalo) o 98 000 Kč a za zástup za paní učitelku Hanušovou – 15 000 Kč, tedy
celkem 113 000 Kč. Kolem výběrového řízení na výmalbu a odstoupení pana ředitele vznikly
dohady.
Za jednu z nejdůležitějších událostí či lépe řečeno změn tohoto roku lze označit nástup nové
ředitelky do funkce – stala se jí Mgr. Milena Jiráková. Původní pan ředitel podal výpověď
z funkce ředitele školy bez udání důvodu.
V červnu byl schválen výsledek hospodaření ZŠ za rok 2012 a byly navýšeny fondy rezerv a
odměn: byla rozdělena suma 36 038,50 Kč na 21 038,50 Kč – rezervní fond a 15 000 Kč –
fond odměn.
Školní rok 2013/2014 pro učitelstvo a žáky byl zahájen 2. září, kdy bylo mimo jiné přivítáno
12 prvňáčků ze Břehů a Přelovic. První den nechyběli klíčové osobnosti obce.

Obrázek 23: Snímek ze zahájení školního roku (foto starosta
Petr Morávek)
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Obrázek 22: Snímek ze zahájení školního roku (foto starosta
Petr Morávek)

Ze zajímavých akcí lze mimo tradiční či návštěvu Východočeského divadla uvést: 1. ročník
dýňohraní, které proběhlo ve středu odpoledne 2. října na školní zahradě. Dýňohraní se
účastnily rodinné týmy. Rodiče přišli se zajímavými nápady na zdobení dýní a za pomoci dětí
vytvořili originální díla. Na závěr odpoledne rodiny překvapily svými sportovními výkony.
Děti se potěšily dýněmi i následující večer, když spaly ve škole.
S blížícím se koncem roku 2013 podala oprávněná osoba ZŠ žádost o navýšení závazného
ukazatele na rok 2013, a to z důvodů očekávaných plateb faktur. Zastupitelstvo proto
schválilo navýšení závazného ukazatele pro ZŠ o 30 000 Kč na celkových 390 000 Kč pro rok
2013. Navýšení bylo zajištěno rozpočtovou úpravou č. 4/2013.
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5. KULTURA, SPORT, VOLBY A OSTATNÍ AKCE

5.a Leden
V lednu se konala velká volební událost, poprvé v historii Českých zemí byl volen prezident
republiky. Volbu prezidenta vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím
publikovaným ve SZ pod č. 322/2012 Sb., v částce 119, která byla rozeslána dne 3. 10. 2012.
Volba prezidenta se konala tak jako ostatně zpravidla všechny ostatní volby ve dvou dnech –
v pátek 11. 1. od 14:00-22:00 a v sobotu 12. 1. od 8:00-14:00. Jako v případě voleb do senátu
bylo plánováno, v případě že by žádný kandidát nezískal více jak 50%, druhé kolo voleb. A to
na pátek 25. 1. opět od 14:00-22:00 a v sobotu od 8:00-14:00.
V prvním kole se utkalo celkem 9 kandidátů a to MUDr. Zuzana Roithová, MBA (hlasovací
lístek č. 1), Ing. Jan Fischer, CSc. (2), Ing. Jana Bobošíková (3), Taťana Fischerová (4),
MUDr. Přemysl Sobotka (5), Ing. Miloš Zeman (6), prof. JUDr. Vladimír Franz (7), Jiří
Dienstbier (8), Karel Schwarzenberg (9).
Žádný z kandidátů nezískal v rámci ČR ani obce Břehy nadpoloviční většinu hlasů. Postoupili
do druhého kola dva kandidáti a to Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. V následujících
tabulkách jsou výsledky 1 kola prezidentských voleb v rámci celé ČR a v rámci katastru obce

(TOP 09)

Schwarzenberg
1 204 195

(ČSSD)

Dienstbier
829 297

(BEZPP)

Franz
351 916

(SPOZ)

Zeman
1 254 848

(ODS)

Sobotka
126 846

(KH)

Fischerová
166 211

(SBB)

Bobošíková
123 171

(BEZPP)

(KDU-ČSL)

Roithová

Fischer
841 437

výsledek
v prvním
kole
(ČR),
počet
hlasů

255 045

Kandidát

Břehy.

V rámci ČR volební účast činila 61,31 %. Právo volit mělo 8 435 522 lidí. Odevzdáno bylo
99,53 % platných hlasů.
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(TOP 09)

Schwarzenberg
101

(ČSSD)

Dienstbier
102

(BEZPP)

Franz
24

(SPOZ)

Zeman
157

(ODS)

Sobotka
23

(KH)

Fischerová
17

(SBB)

Bobošíková
29

(BEZPP)

Fischer
94

(KDU-ČSL)

Roithová
20

Kandidát
výsledek
v prvním
kole
(Břehy),
počet
hlasů

K urně v prvním kole, v katastru obce Břehy, mohlo přijít 826 voličů. Dostavilo se 569
občanů, volební účast tak činila 68,89 %. Odevzdáno bylo 99,65 % platných hlasů.

V následujících tabulkách jsou výsledky druhého kola prezidentské volby a to jak v rámci
katastru obce Břehy tak celé ČR.

Kandidát

výsledek
v druhém
kole
(ČR),
počet
hlasů

Zeman

Schwarzenberg

(SPOZ)

(TOP 09)

2 717 405

2 241 171

V ČR se dostavilo k volebním urnám (v případě problému se urny dostavily k obyvatelům)
59,11 % občanů. Právo volit mělo o něco méně občanů, než v kole prvním - 8 434 941 lidí.
Odevzdáno bylo 99,50 % platných hlasů.
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Kandidát

výsledek
v druhém
kole
(Břehy),
počet
hlasů

Zeman

Schwarzenberg

(SPOZ)

(TOP 09)

331

204

K urně v druhém kole volby ve volebním okrsku obce Břehy, mohlo přijít o něco málo více
voličů než v kole prvním - 835 voličů. Dostavilo se méně voličů - 541 občanů, volební účast
tak činila 64,79 %. Odevzdáno bylo 98,89 % platných hlasů.

Z výše uvedených hodnot v tabulkách vyplývá, že
prvně zvoleným prezidentem občany ČR se stal
Miloš Zeman. Uspěl v rámci celé ČR, ale také i
v obci samotné.

Obrázek 24: Miloš Zeman se svojí dcerou na
povolební tiskovce (zdroj:
http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/zeman-porazilschwarzenberga-lide-jej-zvolili-prezidentem-951511)

V lednu (23. 1.) zachvátil rodinný dům čp. 337 požár. Oheň zlikvidoval střechu. K požáru
vyjely obě cisterny obce Břehy.
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Obrázek 25: Přestavba či lépe řečeno opravy domu čp. 337,
který v lednu prodělal požár (9. 7. 2013)

Ke konci ledna (26. 1.) se konala v restauraci Na křižovatce výroční valná hromada SDH
Břehy, ze které vyplynuly některé informace o tomto sdružení. Sbor dobrovolných hasičů
obce Břehy měl k 31. 12. 2012 106 členů – 52 mužů, 15 žen, 5 dorostenců, 24 mladých hasičů
a 10 předškolních dětí. Doplňující volby vynesly do funkce starosty SDH Helenu
Kupčíkovou, do funkce jednatele Tomáše Musila a funkce hospodáře Vladimíra Meduny.
Výbor tak pracoval ve složení: starostka Kupčíková, jednatel Musil, velitel Novák, vedoucí
mládeže Nováková, hospodář Meduna, hlavní technik Stačina, strojník Žák a členové Žák a
Vlk. Revizní komise pracovala ve složení: předseda Ing. Němec, členové Vlk a Moravec.
K výjezdům má SDH připravené – Tatra 815 a 138, 815 byla obdarována navijákem.

5.b Únor
14. února vyjely obě cisterny z obce
Břehy za účelem likvidace požáru
výrobny

dřevěných

pelet

v Kladrubech nad Labem. V objektu
peletárny na výrobu peletek na topení
o rozměrech

přibližně

20×30

m

hořelo v kotli pro vytápění sušičky.
Odtud se požár rozšířil do sušičky na
sušené piliny. Operační důstojník na

Obrázek 26: Hasiči likvidují požár v objektu na výrobu peletek v
Kladrubech (http://www.pozary.cz/clanek/62697-skody-za-pulmilionu-napachal-pozar-ve-vyrobne-drevenych-pelet-v-kladrubechnad-labem/)
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místo vyslal ihned profesionální jednotky hasičů z Přelouče a Pardubic. Dále byly na místo
povolány jednotky sboru dobrovolných hasičů z Kladrub nad Labem, Řečan nad Labem,
Přelouče, Břehů i jednotku hasičů Elektrárny Chvaletice.
23. 2. se po delší době konal tradiční hasičský ples v obci Břehy. SDH uspořádal ples
v restauraci Na Křižovatce v sobotu. K tanci a poslechu hrála kapela Memory. Opět byly
připravené ceny v tombole.

5.c Březen
SDH s Moped klubem a Sokolem uspořádaly už tradiční karneval.

5.d Duben
Na první středu v měsíci
pozvala paní Věra Novotná
Michala

Kalouska

ze

Semína. 3. dubna si tak
zúčastnění
mohli

občané

Břehů

poslechnout

v restauraci

autokempu

vyprávění o jeho výletu na
kole.

Navštívil

pobaltské

státy

Polsko,
a

Obrázek 27: Michal Kalousek ukazuje místo, kde se mu po asi 10 dnech (a asi
1000 km) poprvé ve Finsku otevřel výhled do krajiny, protože do té doby silnice
vždy vedla pouze vlastním průzorem lesa (http://kalm.rajce.idnes.cz/Mo)

Skandinávii. Povyprávěl o
své cestě na kole na univerzitu ve finském Oulu. Jeho putování se ale rozšířilo na celou
Skandinávii. Vyprávění doplnil fotografiemi a videem.
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13.

uspořádaly

hasičky

obce

v restauraci

Na

Křižovatce – Babský bál.

Hrála skupina Povodeň a

proběhlo

tomboly.

slosování

5.e Květen
Svátek práce se nesl v duchu duatlonu.
Duatlon Břehy odstartoval již tradičně
triatlonovo-duatlonou

sezónu

ve

Východních Čechách. 15. ročník závodu,
který se z Kuňky přestěhoval do obce, stále
více získává na popularitě a již překračuje
hranice regionu. Na start se postavilo téměř
100 závodníků, před sebou měli hlavní
závod na tratích 6,6-24-3,3 km. Dalších
více jak 30 účastníků bojovalo na tratích v

Obrázek 29: Start se nesl v duchu pěkného počasí
(http://www.triatlet.cz/4618-duatlon-brehy-o-vitezstvi-serozhodovalo-na-kole.html)

Obrázek 28: … čekáme na svého závodníka
(http://www.triatlet.cz/4618-duatlon-brehy-o-vitezstvi-se30
rozhodovalo-na-kole.html)

žákovských kategoriích. Úvodnímu běhu dominoval Tomáš Mika, měl k dobru v prvním depu
takřka 45 vteřin na největší favority v čele s nestárnoucím Janem Vodehnalem nebo
Jaroslavem Bryndou. O osudu závodu se rozhodlo na kole, které zamíchalo pořadím.

MUŽI (trať 33,9 km)
1 Mika Tomas

Etriatlon team

01:13:02.162

00:00:00.0

2 Minařík Petr

TITAN sport club

01:13:27.314

00:00:25.2

01:13:32.213

00:00:30.0

Zlín
3 Polanský Dan

SK OMT
PARDUBICE

ŽENY
1. Vykoukalová

ROCKTECHNIK

Simona

01:24:12

TRIATLON

2. Kavanová

DIANA Sport

01:30:43

HISPORT Team

01:32:10

Růžena
3. Tylšová Daniela

Poslední květnový den ožil autokemp. Česká asociace paraplegiků CZEPA (organizátorky
Zdeňka

Faltýnková

a

Eliška

Vostřáková)

ve

spolupráci

s KŘIŽOVATKOU handicap centrum o.s. připravila od 13-18
program pro veřejnost. Návštěvníci si mohli vyzkoušet vozítko
Genny společnosti GennyMobility, inovované výrobky českého
výrobce vozíků firmy KURY ze Zdechovic, přídatné kolečko
FreeWheel

a

elektrické

závěsné

kolečko

Smart

Drive

k mechanickému vozíku, kola pro vozíčkáře, sedací antidekubitní
polštáře různých výrobců, kalhoty a další oblečení pro vozíčkáře.
Účastníci se například dozvěděli jak získat asistenčního pejska, či o
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Obrázek 30: CZEPA +
KŘIŽOVATKA - 31. 5. 2013 setkání v autokempu ve
Břehách

možnostech řešení úsporné spasticity baclofenovou pumpou.

5.f Červen
Ze spolupráce SDH, Moped klubu a Sokola s podporou obce – vzešel dětský den
s koloběžkami. Na závěr proběhlo opékání buřtů.
Radko Martínek nezanevřel na obec Břehy a přijal pozvání na třetí setkání hasičských
přípravek, které se konalo 15. června v autokempu. Sledoval, jak si předškoláci radí
s požárním útokem, vyprošťováním zraněných z automobilu či s první pomocí. Přípravek se
zúčastnilo 178 dětí předškolního věku z celé republiky, nejmladšímu bylo 2,5 roku. Přípravky

Obrázek 31: Požární útoky v plném proudu
Obrázek 32: Nástup
(http://www.sdhostretin.estranky.cz/fotoalbum/
(http://www.sdhostretin.estranky.cz/fotoalbum/m
mladi-hasici/celostatni-setkani-pripravek-brehyladi-hasici/celostatni-setkani-pripravek-brehy-uu-prelouce-15.6.2013/)
prelouce-15.6.2013/)

jsou určeny pro děti mladší 6 let, disciplíny jsou upraveny tak, aby odpovídaly věku dětí.
Radko Martínek: „Považuji za důležité, že se děti již od útlého věku učí hasičským
dovednostem. Poděkování zaslouží jejich vedoucí, kteří jim věnují svůj čas a dokáží je hravou
formou motivovat k tomu, aby našli zalíbení v hasičských dovednostech. Pohled na drobotinu
v hasičském oblečení, jak si umí poradit s požárním útokem, je příslibem, že se o budoucnost
požárního sportu nemusíme obávat. Obzvláště mě nadchla replika malé hasičské stříkačky."

Přes špatné počasí se podařilo dohrát v sobotu 1. 6. turnaj jednotlivců v tenise. Jednalo se už o
7 ročník. Na prvním místě se umístil: Tomáš Čepčář; 2. Jan Šohaj; 3. Jiří Kopecký; 4. Leoš
Cirkl. Průběh miniaturního turnaje dvojic byl poznamenán dešti.
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5.g Červenec
Po roce zavítali do obce opět pitbulové – Bull sport day III. Rozvrstvení disciplín bylo
následovné:

Pátek – Free day, Thrust load up
Sobota – Wall Climbing, Weight Pull Sprint, Tug Of War for 4
Neděle - Weight Pulling, Monkey Track, High Jump

Disciplíny jsou více rozepsány v minulém ročníku kroniky.

Obrázek 33: Kde pak mám páníčka?

Obrázek 34: Zakousnout a vydržet co nejdéle …
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5.h Srpen
Slunečné počasí, napínavé závody, výstava
veteránů, kaskadérská show a … V sobotu
10. srpna se konal tradiční – již 15. ročník
STADION

CUP

s doprovodným

programem. Registrace závodníků probíhala
na místě. Na startu se objevila stovka jezdců
na svých mopedech značky Stadion.
Ve finálové jízdě spolu bojovali Jindřich
Ulčák s Pavlem Krejčím, který nakonec
chyboval a musel po třech letech kralování

Obrázek 35: Snímek ze závodů 15. ročníku Stadion cup
(http://www.nextreality.cz/novinky/stadion-cup-brehy-uprelouce#lightbox)

na dráze ve Břehách pustit na stupeň vítězů
Jindru Ulčáka, který svou čistou jízdou právem zvítězil. Pavel Krejčí tedy skončil druhý a na
třetím místě se umístil Aleš Houska.

Umístění:

1. Jindřich Ulčák
2. Pavel Krejčí
3. Aleš Houska
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Soustředění „Buňkov 2013“ se vydařilo! Pod záštitou starosty obce Břehy se konal: Otevřený
turnaj

ve

stolním

tenise

vozíčkářů

Buňkov 2013 o pohár firmy KURY.
Turnaj proběhl 22. 8. 2013 ve sportovní
hale

kempu

Buňkov,

kterého

se

zúčastnila Mistryně České republiky
2013- paní
Tomič.

Spomenka Habětínková

Tomič

dosáhla

obrovského

úspěchu na Mistrovství České republiky
Obrázek 36: Soustředění "Buňkov 2013" se vydařilo - otevřený
turnaj ve stolním tenise vozíčkářů
(http://www.nezlomeni.cz/novinky/soustredeni-bunkov-2013se-vydarilo-)

ve stolním tenise vozíčkářů, které se konalo 17 - 18. května 2013 v Ostravě, když suveréně
ovládla turnaj žen. Proti bývalým mistryním ČR - Ivě Lukešové, Markétě Svobodové a Beátě
Mentznerové doslova exelovala a po zásluze si odnesla zlatou medaili a titul mistra ČR.
Výborně tak reprezentovala SKV Pardubice NEZLOMENI, město Pardubice i Pardubický
kraj.

5.i Září
Zatímco červen se nese ve znamení hasičských přípravek, tak září patří – Nočním požárním
útokům. První zářijový pátek se konaly již tradiční noční požární útoky.
Zatímco červenec byl měsícem pitbulů, tak víkend v půlce září patřil – Fl. bouvierům,
Briardům a Beauceronům. Na hřišti u autokempu se konalo mistrovství ČR, ale počasí
v sobotu a to především dopoledne nepřálo. Návštěvnost tak byla velmi mizerná a program
zkrácený.
Pořádající organizace: ZKO Přelouč
Výsledky:
KATEGORIE

VÍTĚZ

IPO3

Ladislav Lysý
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IPO1

Dana Jasanská

ZM

Táňa Holešová

„SPOLEČNÁ“

Kateřina Vokatá

Obrázek 38: Mistrovství republiky Fl. bouvierů, Briardů a
Beauceronů (14. 9. 2013)

Obrázek 37: Mistrovství republiky Fl. bouvierů, Briardů a
Beauceronů (14. 9. 2013)

5.j Říjen
V sobotu 5. října pozvala obec Břehy občany na slavný muzikál „Zpívání v dešti“ do VČD v
Pardubicích. „Zpívání v dešti“ je jeden z nejslavnějších filmových muzikálů všech dob. Měl
premiéru v roce 1952 a o 33 let později mu jeho scénáristé dali také divadelní podobu. Diváci
si chválí skvělou hudbu, známé písně a brilantní taneční čísla - to vše v klasickém
hollywoodském koktejlu milostného románku a bláznivé komedie.
V neděli 6. října se opět otevřela pro děti „Pohádková cestička“. Startovní čára byla vymezena
u brány autokempu, cílová páska u sokolovny, kde na děti čekaly odměny za splněné úkoly.
V letních měsících nastala velká politická krize, byla rozpuštěna poslanecká sněmovna a byly
vyhlášeny předčasné volby. Parlamentní volby proběhly 25. a 26. 10. 2013.
Na území obce Břehy se volilo v budově sokolovny, volby zajišťovala a dohlížela na ně
volební komise složená z devíti členů. Volební místnost se otevřela v pátek v 14:00 a v sobotu
v 8:00, uzavřena byla první den ve 22:00 a druhý v 14:00. V sobotu po 14:00 nastalo sčítání
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516 odevzdaných úředních obálek. 2 hlasy neplatily, jelikož se v obálkách nacházelo po dvou
platných lístkách. V obci bylo tak odevzdáno na 514 hlasů. Zvítězilo ANO 2011 Andreje
Babiše, které získalo 112 hlasů. Na druhém místě skončila ČSSD se 104 hlasy a na třetím
místě KSČM s 96 hlasy. Výsledky:

Celkem hlasů (Břehy)
120
100
80
60
40
20

Celkem hlasů

0

V rámci republiky vyhrála sice ČSSD, ale před volbami očekávala minimálně o 5% hlasů více
než skutečně získala. ANO 2011 mohlo slavit velký úspěch. Ze zavedených parlamentních
stran si polepšili jen komunisté, kteří získali o 100 000 hlasů více než ve volbách
předcházejících a skončili třetí. Výsledky:
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V období 16. – 18. 10. proběhl
tradiční

výlov

Buňkova.

K mání byl kapr I. třídy či
výběr, amur a tolstolobik či bílá
ryba.

Po

výlovu

proběhlo

odbahnění výloviště a příprava
na příští sezonu.
V říjnu obnovil cvičení pro
předškolní a mladší školní děti
Sokol Břehy. Přihlášeno bylo
18 dětí. Cvičilo se v úterý od

Obrázek 39: Odbahnění výloviště Buňkova (23. 10. 2013)

16.30.

5.k Listopad
Seriál vystoupení v prvních středách
v měsíci

v restauraci

pokračoval
fotopřednáškou

6.
Honzy

autokempu
listopadu
Musila

s názvem „Čína mýma očima“. Na
jaře se mu poštěstilo vypravit do této
velké a v mnohém fascinující země.
Plný zážitků navázal ve Břehách na
přednášky v obcích a městech po celé
ČR (Třešť, Mrákotín).

Obrázek 40: Honza Musil zasvětil některé občany Břehů do tajů
Číny

V sobotu 16. se v restauraci Na Křižovatce od 20 hodin odehrál maškarní ples ve znamení
doby kamenné. Byla připravena volba nejhezčí masky, soutěže, bohatá tombola, hrála skupina
p. Škvařila.
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5.l Prosinec
5. prosince ZŠ zavítala na zámek Potštejn, kde shlédly děti v interiérech Betlémský příběh.
Výlet zakončili žáci s učitelstvem výstupem na zříceninu hradu.
6. prosince se 8 dětí ZŠ zúčastnilo 14. ročníku Turnaje ve vánočním šplhu v ZŠ Řečany.
Soutěže se zúčastnilo 8 škol. Šplhalo se na tyče na časový limit.
10. prosince se na zahradě základní školy sešly rodiče a i ostatní veřejnost, aby shlédli příběh
o narození Ježíška, ztvárněný žáky ZŠ. Scénu tvořily jesličky s Ježíškem, Josefem a Marií,
děti přestrojené za přestrojené v dobových kostýmech symbolizujících dřívější venkov nosily
k Betlému dary. Zazpívaly také koledy a písničku od Václava Neckáře.

Obrázek 42: Děti se připravují na vystoupení (www.obecbrehy.cz)

Obrázek 41: Obecenstvo (www.obecbrehy.cz)

14. prosince uspořádala obec autobusový zájezd na Třebechovické betlémy a vánoční
prohlídku zámku Potštejn. V Třebechovicích byl k vidění nejen známý, krásný vyřezávaný
Proboštův betlém, ale i další betlémy z různých oblastí a materiálů jako sklo, keramika, nebo i
chléb. Na zpáteční cestě břežští turisté navštívili farmářské trhy v Doudlebech nad Orlicí.
V úterý 17. od 16 hodin vyprávěla v
restauraci

autokempu

Buňkov

energická, osobitá, extrovertní, ale
také otevřená hlubokým citům herečka Jitka Smutná (* 1952) o svém
životě i divadle v pořadu s názvem
„Mé soukromé století“. Vyprávění
4043: Jitka Smutná
Obrázek
(http://i.idnes.cz/12/081/cl6/JOG450efb_smutna_1.jpg.JPG, 31. 12.
2013)

zpestřila i interpretací svých vlastních písní.
Pro příznivce stolního tenisu se pořádal turnaj ve stolním tenise: VÁNOČNÍ SRANDAMAČ
2013. Konal se v sobotu 28. 12. od 9:00 v Sokolovně na hřišti. Hrálo se v kategoriích:
dvouhry muži a dvouhry ženy.
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6. ČERNÁ KRONIKA
V roce 2013 došlo ať už v katastru obce Břehy či v blízkém okolí ke spáchání mnohočetných
trestných činů, přestupků, nešťastných náhod, …
Zvláště trestných činů se množí jako houby po dešti, vyberme jeden příklad za
všechny:
V neděli 7. července zhruba patnáct minut před půlnocí neznámý pachatel srazil
z kola, zmlátil a okradl dvaatřicetiletou ženu. Událost nastala v Přelouči v ulici
Studentská. Pachatel odcizil ženě kabelku s financemi a mobilem.
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7. OSTATNÍ
7.a Oprášený projekt
V dobách socialismu byl v době projektování rybníku Buňkov plánován do severozápadního
katastru obce Lohenice menší rybník s názvem: „Třecí“. Nakonec zůstal tento „rybníček“
pouze v projektové dokumentaci. Nicméně, kdo by to čekal, tento projekt ožil na počátku
desátých let jednadvacátého století. Přípravné práce započaly už v druhé polovině roku 2012
(viz. Kronika obce Břehy 2012), naplno se rozjely v první polovině roku 2013. Mezi
zajímavosti lze zařadit fakt, že k budování rybníka – k odstranění vrchního horizontu byla
využita technika, která se už podílela na pracích při výstavbě Buňkova a pláže autokempu.

Obrázek 45: Technika využitá k výstavbě nového rybníka

Obrázek 44: Tato technika sloužila už při stavbě Buňkova

Obrázek 47: Stav prací k 20. 4. 2013, hráz je už prakticky
dokončená

Obrázek 46: Zpevňování hráze a přípravy k napojení na
rybník Buňkov (9. 7. 2013)
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Obrázek 48: S koncem prázdnin a také dovolených se
konečně rybník začal napouštět

7.b Bílá lavina
V blízkosti katastrálních hranic naší obce se už po léta nachází „zpívající“ husí farma.
Rozkládá se na východ od obce Břehy v blízkosti bývalé „cihelny“.

Obrázek 50: Ohraničený chov hus za humny našeho katastru Obrázek 49: Husí farma

7.c Obnažené dno Černého Nadýmače

44

Černý Nadýmač patří do evropsky významné lokality. Chráněné území tvoří území o rozloze
přibližně 15 ha, je tvořeno samotným rybníkem a okolními lesy. Do evropsky chráněných
lokalit, s předmětem ochrany puchýřky útlé a makrofytní vegetace stojatých vod, byla
zahrnuta v roce 2004. Dno tohoto rybníka bývá obnaženo nejčastěji od dubna do poloviny
srpna. V době letnění vytváří jednoletá drobná trsnatá travička – puchýřka útlá skoro
monokulturní porost. K objevení této rostliny došlo pouhý rok před zahrnutím do evropsky
chráněných lokalit.

Obrázek 51: Dno vypuštěného Nadýmače opět zarůstá puchýřkou útlou

7.d Pohledy na obec Břehy
Od pana starosty – Ing. Petra Morávka byly získány cenné letecké snímky datované k 25. 8.
2013 a zařazeny do kroniky.
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Obrázek 53: Letecký snímek většiny zastavěného území obce od jihovýchodu

Obrázek 52: Letecký snímek převážně východní a severní části zastavěného území obce Břehy
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Obrázek 54: Letecký pohled na rybník Buňkov a Výrov

Obrázek 55: Rybník Buňkov
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7.e Na Kuňce

Obrázek 56: Pohled na dominantní hrad Kunětická hora

Obrázek 58: Bez komentáře
Obrázek 57: Bez komentáře
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8. OBYVATELSTVO
Ke konci prosince roku 2012 přesáhl oficiálně počet obyvatelstva obce jeden tisíc a to
především díky dlouhodobému rozšiřování zástavby.

Statistika dat obyvatel a domů (1770-2013)
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K 31. 12. 2013 žilo v obci 1 011 občanů, tedy o 5 více než v loňském roce ke stejnému datu.
Průměrný věk činil 42,27. Nejstaršímu občanovi bylo k 23. 7. 93 roků. Nejmladší občan se
narodil 22. 12.
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Struktura obyvatelstva - muži, ženy (20052013)
540
520

Počet

500
480
460

Muži

440

Ženy

420
400
2005

2007

2009

2010

2012

2013

Roky

Počet mužů a žen od roku 2010 vzrostl, ale počet žen oproti roku loňskému poklesl. Muži
tvořili 51,34 % (519), ženy 48,66 % (492) populace obce. Průměrný věk mužů činil 40,19 a
žen 44,46.

Věková struktura obyvatelstva (2007-2013)
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Nejvíce obyvatel z celkového počtu občanů (1 011) spadalo (jako vloni) do věkové kategorie
18-60 let (55,98 %). Do kategorie nad 60 let spadalo 27,10 %, do kategorie 15 let 14,24 % a
do 15-18 let 2,67 % obyvatel.
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9. POČASÍ
V první části ledna bylo vcelku na leden teplé
počasí. Situace se změnila v půlce měsíce,
kdy sobota (19. 1.) patřila k nejchladnějším
dním zimy 2013.

Obrázek 59: Zasněžená cesta vedoucí podél Černého
Nadýmače (19. 1. 2013)

Obrázek 60: "Zamrzlé" stavidlo nápustě Černého Nadýmače
(19. 1. 2013)

Stoletá voda?
Koncem května a začátkem června se začaly na celé území ČR hrnout vydatné srážky.
Hladiny řek začaly nebezpečně stoupat a to i v oblastech blízkých k obci Břehy. Premiér
Nečas povolal armádu. Velká voda si vyžádala první oběť 2. června. Na Přeloučsku voda
domy sice nevyplavila, ale nejvíce postiženy byly střední Čechy a Praha.
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Limity
pro
stupně
povodňové aktivity:
1. stupeň: H = 240 cm
1.SPA (bdělost)
2. stupeň: H = 330 cm
2.SPA (pohotovost)
3. stupeň: H = 400 cm
3.SPA (ohrožení)
sucho
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H = 31 cm

(grafy převzaty z: http://portal.chmi.cz, 3. 6. 2013)

Záplavy ničily také úrodu a chovy, nejvíce se
podepsaly ve Středočeském kraji. Nižší
výnosy byly zaznamenány i ve

Obrázek 61: Pole přestaly zvládat přívalové deště i v
katastru obce Břehy

Obrázek 62: Deště nezvedly hladinu Labe do závratné výše

Východočeském kraji.
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9.a Územní srážky v Pardubickém kraji (hodnoty převzaty z
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Graf 1: Grafické znázornění úhrnu srážek a porovnání s dlouhodobým srážkovým normálem (mm) v Pardubickém kraji
(2013)
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9.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)

25

Průběh teplotních změn (prosinec 2012 - prosinec
2013)

Teplota vzduchu, normál a odchylka (°C)

20
teplota
vzduchu (°C)
15

dlouhodobý
normál
teploty
vzduchu 19611990 (°C)

10

5

odchylka od
normálu (°C)

0

-5

Měsíc
Graf 2: Grafické znázornění teploty vzduchu a porovnání s dlouhodobým normálem teplot (°C) v Pardubickém kraji (2013)
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10. PAMĚŤ V KATASTRU OBCE BŘEHY (ANEB
PROMĚNY V ČASE)

Vyznačení vyobrazených oblastí:
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B „Na Kříži“

Obrázek 63: 1980 (Bahníkova ulice)

Obrázek 64: 23. 2. 2012 (Bahníkova ulice)

Na fotografiích je uvedena část komunikace ulice Bahníkovy (část silnice od hostince Na
Kříži k rybníčku). Největší změny nastaly po demolici kovárny (zčásti zbořený objekt na
historické fotografii). V současnosti se na pozemku bývalé kovárny nachází novostavba. Směr
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komunikace zůstává zachován. Objekt prodejny a čp. 4 na stavební parcele 18/1 (sousední
dům) zůstávají zachovány.

A Hostinec na „Cikánce“

Obrázek 65: Období první republiky

Obrázek 67: 2. 3. 2012

Obrázek 66: 23. 2. 2012

Hostinec „na cikánce“ patří k nejstarším objektům v katastru obce Břehy. Budova byla
postavena ke konci 19. století na žádost Jana Macháčka a ihned začala sloužit svému účelu –
hostinské činnosti. Při schvalování žádosti bylo apelováno především vedením obce Břehy na
využití kvalitního stavebního materiálu, což bylo naplněno a což se také vyplatilo, jelikož
budova obstála i v současné zatěžkávací zkoušce v podobě husté dopravy. Z fotodokumentace
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je patrné, že největších změn dosáhla střecha hlavního objektu. Obvodové zdivo zůstalo
zachováno vyjma fasády. Umístění oken a dveří na čelní straně budovy taky zůstalo
zachováno, vyjma dveří. Na fotografii pocházející patrně z období první republiky jsou mezi
čtvrtým oknem zprava a druhým od vrat zleva dveře. V pozdějším období byly zčásti zazděny
a vzniklo další okno.
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