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1. OBEC BŘEHY, OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO
V roce 2014 pokročily práce na interiérech mlýnské budovy v lokalitě Výrov značným
tempem. Vzhledem k nevyhovujícím prostorám (nedostatečná kapacita) současného obecního
úřadu v čp. 8 a značnému nárůstu obyvatelstva (již více než 1 tisíc obyvatel), rýsuje se reálná
naděje na přestěhování obecní úřadovny do prvního patra levého křídla mlýnské budovy.
Stávající historická budova čp. 8 (dříve jako pastouška) by našla po potřebných opravách jiné
uplatnění – například jako obecní knihovna.
V obecním zastupitelstvu obce Břehy došlo během roku 2014 ke změnám, jelikož se
konaly po čtyřech letech opět komunální volby (více viz. KULTURA, SPORT, VOLBY A
OSTATNÍ AKCE). Zastupitelstvo tvořil do října roku 2014: 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 novém složení se (po říjnu) scházeli: Ing.
Petr Morávek, Ing. Pavel Jirava, Ph.D., Ing. Gabriela Fialková, Ing. Pavel Erban, Jiří Kubát,
Marie Štarmanová, Mgr. Věra Novotná, Vladimír Šanda a Petr Jirák. V prostorách obecního
úřadu se konaly během roku nepravidelné neveřejné porady zastupitelstva, v restauraci na
Cikánce či v restauraci autokempu se uskutečnilo v roce 2014 celkem 9 veřejných zasedání
(veřejná zasedání 22- 27 a 1-3), z toho 6 ve starém složení a 3 v novém složení zastupitelstva.
Tato zasedání se konala 11. 2. 2014 od 18:00 v restauraci Cikánka, 24. 4. 2014 od 18:00
v restauraci autokempu, 5. 5. 2014 od 18:00 v restauraci autokempu, 24. 6. 2014 v restauraci
Cikánka, 29. 7. 2014 od 18:00 v restauraci Cikánka, 7. 10. 2014 od 18:00 v restauraci
autokempu, 7. 11. 2014 od 18:00 v restauraci autokempu, 2. 12. 2014 od 18:00 v restauraci
autokempu a poslední 17. 12. 2014 od 18:00.
Účast na veřejných zasedáních OZ Břehy:

Ing. Petr Morávek
Ing. Pavel Jirava,
Ph.D.
Ing. Pavel Erban
Jiří Kubát
Mgr. Věra Novotná
Bc. Lukáš Novotný

Počet účastí
(celkový počet
veřejných schůzí)
9 (9)
9 (9)
9 (9)
9 (9)
7 (9)
4 (6)

Účast v procentech
100
100
100
100
77,8
66,7
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František
Rambousek
Marie Štarmanová
Aleš Vančura
Ing. Gabriela
Fialková
Vladimír Šanda
Petr Jirák

0 (6)

0

9 (9)
2 (6)
2 (3)

100
33,3
66,7

3 (3)
3 (3)

100
100

7. 11. 2014 se poprvé ve volebním období 2014-2018 sešlo obecní zastupitelstvo
v obměněném složení. Na pořadu dne byly zvláště ustanovující záležitosti. Zvolení zastupitelé
obce Břehy složily slib v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích. Žádný člen neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou. Byl schválen jednací řád Zastupitelstva obce Břehy. Do
funkce uvolněného starosty byl zvolen Petr Morávek (pro návrh 7, 2 se zdrželi). Do funkce
neuvolněného místostarosty byl jednomyslně zvolen Pavel Jirava. Následovala volba
předsedů jednotlivých výborů (zastupitelstvo se shodlo vždy jednomyslně):
předseda finančního výboru: Pavel Erban
předseda kontrolního výboru: Gabriela Fialková
předseda výboru pro sport a tělovýchovu: Jiří Kubát
předseda výboru pro sociální věci a zdravotnictví: Marie Štarmanová
předseda výboru pro školství a kulturu: Věra Novotná
předseda výboru pro bezpečnost, dopravu a rozvoj obce: Vladimír Šanda
předseda výboru pro životní prostředí, komunikaci a informatiku: Petr Jirák
Dle § 72 zákona o obcích byl neuvolněným členům zastupitelstva schválen (dle nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. a poslední změny č. 459/2013 Sb.) a to ve výši maximální, jak je možná podle
těchto předpisů. Pro neuvolněného místostarostu 20 937 Kč měsíčně a neuvolněné členy
zastupitelstva (předsedy výborů) 1 840 Kč měsíčně od 7. 11. 2014.
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2. HOSPODAŘENÍ OBCE
a. Rozpočet 2014 (2013)
Kontrolní orgán Krajského úřadu pro Pardubický kraj přezkoumal hospodaření obce v roce
2013 a nezjistil žádné závady, nedostatky. Celkové příjmy obce za rok 2013 tedy činily
11 933 109, 93 Kč a výdaje 10 962 281,74 Kč. Příjmy převýšily výdaje o více jak 970 tisíc
Kč.
Během roku 2014 bylo schváleno 5 rozpočtových změn, poslední 17. 12. (3 z přítomných 8
zastupitelů se zdrželi), jelikož se očekávala v příjmech asi o 400 000 Kč vyšší vratka v DPH.
Rovněž se očekávaly asi o 80 000 Kč vyšší mzdy pracovníků TS přidělených úřadem práce,
dále se očekávalo navýšení mezd pracovníků na dohody o provedení práce asi o 73 000 Kč.
Na prvním veřejném zasedání v novém roce (4. 2. 2015) bylo schváleno již 6 rozpočtové
opatření.
Po 6 rozpočtových opatřeních tedy příjmy obce za rok 2014 činily: 14 469 350 Kč (příjmy
tedy vzrostly proti původnímu plánu o více jak 4 milióny). Z toho daňové příjmy činily
10 209 703 Kč, nedaňové 1 153 793 Kč, kapitálové 1 537 441 Kč a transfery 1 568 411 Kč.
Na výdajové stránce za rok 2014 byla situace taková. Výdaje činily 15 233 450 Kč, což je
zhruba o 4 milióny více než se původně předpokládalo. Běžné výdaje činily 10 240 714 Kč a
kapitálové 4 992 735 Kč. Kontroloři (Jílková a Lacušová) Krajského úřadu provedli kontrolu
hospodaření obce a nezjistili žádné chyby a nedostatky.

b. Návrh rozpočtu na rok 2015
Na 3. veřejném zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet na rok 2015, zasedající
rozhodli jednomyslně (pro návrh – 8 přítomných). Na rozpočtu se pracovalo již od konce října
a byl několikrát upravován. Do rozpočtu se promítla cyklostezka mezi Střídní a ulicí Pod
Lipami, dlouho očekávaný projekt by měl v roce 2015 a 2016 být alespoň v úseku Střídeň –
Pod Lipami naplněn. Vysoutěžená cena činí přibližně 6,5 milionu Kč a je tedy zhruba
polovinou očekávaných obecních příjmů. Počítá se s dotací ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, dotace je ve hvězdách a i při jejím schválení dojde k přidělení až po realizaci.
Realizace cyklostezky se bude také odvíjet od oprav veřejného mostu na Střídni. Rozpočet
ovlivnily také dokončovací práce na objektu v prostoru bývalé pily, opravy čp. 97 by měly být
v roce 2015 dokončeny. Počítáno je také s investicemi do chodníku v ulici Obránců míru (část
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u křižovatky) a do knihovny. Plánována je také realizace naučné stezky kolem Buňkova.
Předpokládané příjmy a výdaje v roce 2015 uveřejňuje následující tabulka.

Financování
minulých úvěrů
Úvěr na cyklostezku
Finance na
termínovaném
vkladu
Celkem

Rozpočet na rok 2015
Předpokládané
Předpokládané výdaje
příjmy
13 112 800 Kč
16 644 800 Kč
x
70 200 Kč
3 102 200 Kč
500 000 Kč

x
x

16 715 000 Kč

16 715 000 Kč
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3. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
3.a) Sokolovna a hřiště
Během května proběhla úprava interiérů ženských
záchodů. Vzniklo zde pohodlné a samostatné WC pro
vozíčkáře se zachováním WC a sprchy pro ženy.
Přestavba a modernizace vyšla na 80 842 Kč bez DPH.

Proběhla úprava interiérů - šatny byly opatřeny novou
podlahovou krytinou – zátěžovým linoleem. Přišla na
řadu výmalba šaten. Dále proběhla modernizace
ovládání elektrického vytápění sokolovny, které se
Obrázek 1: Průběh prací na ženských WC v
objektu Sokolovny (konec května)

ovládá i z prostoru tělocvičny a je mnohem účinnější. I
když ovládání má své mouchy (je dosti složité).

Regulaci a řízení vytápění provedlo NEOGENE s.r.o. za cenu necelých 36 000 Kč včetně
DPH.

Došlo k posunutí fotbalového
hřiště, aniž by se změnily
jeho rozměry. Zůstalo tak
zachováno

pro

další

generace. K posunutí došlo za
účelem vymezení prostoru
pro umístění dvou hasičských
plat

pro

v blízkosti

hasičský
chodníku

sport
do

autokempu.
Obrázek 2: Pohled na předrevoluční budovu Sokolovny, ještě před rozšířením, a
část hřiště (snímek poskytl starosta obce - Petr Morávek)
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3.b) Chodník Bahníkova
V roce 2014 byl napraven mnohými dlouho kritizovaný nedostatek v ulici Bahníkova –
vybraná firma (Agrostav) vyhotovila chodník. Po získání stavebního povolení a po
poptávkovém řízení byla s firmou Agrostav Pardubice a.s. uzavřena smlouva o dílo s cenou za
provedení díla 471 739 Kč s DPH. Stavbu ovšem pozdrželo nedorozumění mezi SÚS
Pardubického kraje a VAK Pardubice ohledně odvodnění. Práce započaly zmíněnou firmou
až v červnu, ještě téhož měsíce bylo dílo dokonáno. Nový dlážděný chodník s vjezdy vyšel na
konečných 539 410 Kč včetně DPH. Navýšení vzniklo změnou odkanalizování a náhradou
uličních vpustí vodorovnými kanálky, opravou kanalizačních šachet a zhotovením širších
vjezdů k obytným domům podle skutečné šíře vjezdových vrat.

Obrázek 3: Pohled na dokončený chodník v ulici
Bahníkova (15. 8. 2014)

3.c) Na Kříži a cyklostezka
Bylo získáno stavební povolení na úpravy prostoru Na Kříži, tedy nové parkoviště pro osobní
auta a autobus, zeleň. S pracemi se začne patrně již v roce 2015.
V roce 2014 začala nabývat konkrétní podoby dlouho plánovaná cyklostezka ze Břehů do
Přelouče. Realizace chodníku s cyklostezkou se bude odvíjet od oprav mostu na Střídni (již od
konce roku 2015), které budou ale v jiné režii. Bylo zadáno zpracování projektu pro územní a
stavební zřízení za cenu cca 105 270 Kč vč. DPH. Cílem bylo získání stavebního povolení
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před započetím oprav mostu, tím by se usnadnilo organizační zajištění stavby včetně
terénních úprav. Před Vánocemi také začalo být jasné, kdo se bude podílet na výstavbě. Pro
obec ve výběrovém řízení hrála prioritu cena. Přihlásily se celkem čtyři firmy, s nejnižší
nabídkou zvítězila firma Chládek a Tintěra s nabídnutou cenou 5 398 357,44 Kč. bez DPH.
Do 6. 1. 2015 byla podána žádost o dotaci na tuto stavbu na SFDI.

3.d) Bytový dům čp. 97 – bývalá pila
Vybraná firma podřezala obvodové zdivo domu tak, aby zemní vlhkost nevzlínala do zdiva.
Proběhly práce na topení v přízemí – hlavní rozvody ústředního topení; plynový kotel
ústředního topení zabezpečil Václav Rohlíček. Na posledním veřejném zasedání v roce 2014
bylo odsouhlaseno, že se bude jednat o litinový plynový kotel PROTHERM s výkonem 45
kW s venkovním nerezovým komínem. Nové plynové přípojky STL byly dokončeny firmou
GASCO. Vodovody zabezpečily VAK Pardubice-Přelouč a již byla dokončena kanalizace
včetně dešťové hlavních rozvodů přes byt č. 3 a ve sklepě, včetně užitkové vody. Byla
vyměněna všechna okna a dveře, provedena kompletní elektroinstalace, rastry podhledů
stropů pro budoucí sádrokarton, opraveny podkladní betony, rekonstrukce vnitřních a vnějších
omítek – včetně zateplení. Byla vybrána firma pana Kmoníčka na opravy omítek (více jak
68 000 Kč) a fasády včetně zateplení (více jak 302 000 Kč). Vybraná firma v poptávkovém
řízení provedla elektroinstalace (za více jak 516 000 Kč); rovněž se začalo pracovat na
sádrokartonových podhledech.
Na jaře a začátkem léta se začaly připravovat smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tak aby do
dokončovacích prací uvnitř bytů mohli zasáhnout budoucí vlastníci podle svého gusta…
Žádosti o koupi bytů od konkrétních zájemců došly na byty č. 1, 2, 3 (dlouhodobě trvale
obydlen), 4, 5, 6 i 7. Žadatel o byt č. 6 uvedl, že by připadal v úvahu i pronájem. Smlouvu o
smlouvě budoucí kupní na budoucí prodeje bytů registrovaným zájemcům schválilo
zastupitelstvo 7. 11. a pověřilo starostu jednáním s žadateli a podpisem smluv. V případě, že
by se některý z bytů neprodal, obec si jej hodlá ponechat ve vlastnictví. Kupní cena byla
stanovena na 10 000 Kč za m2 bytové plochy plus skutečné náklady na koupelny a WC
v jednotlivých bytech. Kupní cena byla později navýšena a odsouhlasena na dalším veřejném
zasedání na 13 000 Kč za m2 bytové plochy plus skutečné náklady na koupelny a WC
v jednotlivých bytech a plus rozpočítaná cena pozemku pod domem i kolem domu za 85 Kč
za m2.
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V roce 2014 začal nabývat konkrétních podob projekt zamýšlený ve zbytku areálu po bývalé
pile. Zastupitelstvo

na svém předposledním

jednání

schválilo

záměr developera

s urbanistickým řešením zástavby tohoto území.

Obrázek 4: Pohled na areál a klíčový objekt bývalé pily (stav k 18. 8. 2014)

Celý areál ještě čekají velké proměny, do budoucna se z bývalého objektu nezachová
prakticky nic. „Nepamětníci“ asi jen těžko
poznají, že se zde kdysi nacházela pila.
Kousek minulosti se přeci jen uchovalo a to
strojní pila. Katr v současnosti leží v přízemí
Výrovského mlýna v oddělení malé vodní
elektrárny.

Obrázek 5: V přízemí Výrovského mlýna se nachází strojní
vybavení pily (katr, list pily, ...), (15. 10. 2014)
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3.e) Výrovský mlýn
Regionální svazek Bohdanečska oslavil 500 let od pomyslného založení Opatovického
kanálu. Obec Břehy oslavila též 500 let od pomyslného založení mlýna Výrov. Oslavy
započaly v lázeňském městě 6. září výstavou dokumentů o Opatovickém kanálu, část výstavy
byla zapůjčena do Výrovského mlýna, kde pokračovaly oslavy 27. září. Zahájení se účastnil i
sám Vilém z Pernštejna v „brnění“. V malém sále proběhla přednáška o Pernštejnech a
Opatovickém kanálu a další program. Odpoledne na dvoře zahrála dechovka. Návštěvníci se
mohli podívat do útrob mlýnské budovy a shlédnout dokončené a probíhající práce.

Obrázek 6: V malém sále mlýna proběhla například přednáška o Pernštejnech v
podání prof. Petra Vorla (15. 10. 2014)
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Obrázek 7: Zahájení oslav na počest založení Výrovského mlýna (staženo 15. 10. 2014 z
oficiálních stránek obce Břehy (www.obecbrehy.cz))

Oslavy na počest Opatovického kanálu a mlýna pořádané Svazkem obcí Bohdanečska
v součinnosti s obcí Břehy se zařadily k nejvýznamnějším projektům koordinovaným tímto
uskupením na území obce od vstupu Břehů do tohoto svazku. Oslavy započaly již 6. 9. 2014
v Langrově síni Městského úřadu Lázní Bohdaneč putovní výstavou. Dlouhodobější projekt
(akce) se přelila do 25. 10. 2014, kdy proběhlo zamykání Opatovického kanálu (ukončení
vodácké sezóny). V areálu sádek v Bohdanči se ještě konal den Opatovického kanálu
s bohatým doprovodným programem.

Po dokončení hlavních prací na plášti pokračovaly úpravy interiérů. Dokončily se rozdělané
práce, zprovoznění topení využívající energii malé
vodní elektrárny (zajištění energetického potenciálu pro
vytápění přízemí mlýna, možná i vyšších pater). V
květnu

(5.

5.)

na

zasedání

zastupitelstva

bylo

odsouhlaseno pokračování dalších oprav mlýna. Mohly
tak pokračovat práce na rozvodech ústředního vytápění
včetně

Obrázek 9: Součást vytápěcího systému,
jedna z nádrží pro akumulovanou ohřátou
vodu (15. 10. 2014)

podlahového v malém sále, koncepčního a

Obrázek 8: Chodba v přízemí mlýnu, vedoucí z malého
přednáškového sálu k sociálnímu zařízení (15. 10. 2014)

dispozičního

uspořádání

pro

pozdější

osazení tepelného čerpadla. Nové podlahy (betonáž) po rozvedení ústředního a podlahového
topení byla provedena za více jak 80 000 Kč. Podlahové rozvody v přízemí jsou uspořádány
tak, aby již v budoucnosti například při napojování vyšších pater se nemuselo příliš zasahovat
do budovy (tedy bourat). Provedené rozvody alternativně počítají s možným budoucím
napojením i plynového kotle, jak uvádí dokumentace od firmy NEOGENE. V budoucnu by se
totiž mohla napojit i velká sportovní multifunkční hala (další WC, …), to už by MVE
nepokryla. Zjednodušeně řečeno současný systém pracuje následovně: předem ohřátá voda,
akumulovaná ve dvou nádržích po 1,5 m3, je čerpadly dopravována do radiátorového okruhu a
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okruhu podlahového topení malého sálu. Nízkoteplotní podlahové vytápění se ukázalo jako
správná volba, je velmi příjemné (nezebou nohy, …).
Opravy a nové omítky včetně sádrokartonových ploch v malém sále provedla firma za
necelých 190 000 Kč.
Změny se nevyhnuly ani strojovně, v ní jsou dislokovány (ihned za zdí malého sálu)
v odděleném prostoru dvě nádrže.

Obrázek 11: Rozdělané práce na schodišti v prvním patře
mlýna (15. 10. 2014)

Obrázek 10: První patro mlýna v prostoru nad malým sálem,
využití prostor bylo 15. 10. 2014 ještě ve hvězdách.
Plánovalo se několik využití, jako možnost se nabízelo
sportovní využití - posilovna

Kromě již pořádaných kulturních akcí mlýn nepřetržitě vydělává, tím je myšlena nepřetržitá
výroba elektrické energie malou vodní elektrárnou (MVE). Slouží již také k vytápění malého
sálu v přízemí. Pro rok 2014 měla obec uzavřenou smlouvu s ČEZ a.s. na prodej elektřiny
z MVE za 0,855 Kč/kWh. V následujícím grafu je znázorněno množství vyrobené energie
v letech 2003-2013.
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Graf 1: Znázornění produkce elektrické energie v období 2003-2013

Mlýn vydělával i z pronájmu. Přístavek mlýna na st. p. č. 40/2 byl propachtován občance
s nezletilým dítětem v nouzi. O původně nebytové prostory projevilo zájem hned několik
uchazečů.

3.h) SDH Břehy
25. ledna se konala valná hromada, kde vystoupili mladí hasiči s kulturním pásmem. 1. února
se zúčastnili soutěže odborností ve Starém Máteřově, o den později začal nácvik na Babský
bál. O měsíc později se konalo školení. 9. března se Sokolem, Moped klubem a OÚ Břehy
SDH uspořádal dětský karneval. Snad každý měsíc se u hasičů něco dělo.
22. března opustil sdružení dlouholetý člen – pan Josef Žák. Funkci starosty sboru zastával 28
let!
12. dubna se SDH zúčastnilo závodů v Rokytně. Z 38 družstev se dorostenky Břehů umístily
na místě 1., mladší žáci na 3. místě a starší žáci na místě 4. Kromě odvozu nasbíraných 800
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kg papíru a 24 kg hliníku do sběru, se SDH zapojilo do akce „recyklujte s hasiči“, v rámci
které členové sboru sbírají staré elektrospotřebiče.
Sbor se dále podílel například na akcích:
návštěva hasičského muzea v Přibyslavi, kde s dětmi proběhla prohlídka výstavy
Historie požární ochrany, síň mezinárodní spolupráce zemí CTIF a regionální výstavy
Přibyslavsko.
pohárová soutěž v Lipolticích
orientační běh ve Břehách
pálení čarodějnic
celostátní setkání hasičských přípravek v Čelákovících
Setkání hasičských přípravek Břehy
závody v Přelouči, ve Slepoticích, v Rohovládové Bělé
letní soustředění Konopáč
krajské kolo dorostenek

3.ch) Restaurace, autokemp a naučná stezka kolem Buňkova
V letošním roce nastaly personální změny ve vedení autokempu, pan Ing. Hrobař rezignoval,
rovněž tak Pavel Erban z funkce druhého jednatele (dne 24. 4. 2014). Nástupkyní se stala
Lucie Jelínková za stanovenou měsíční odměnou 10 000 Kč. Do funkce jednatelky byla
oficiálně jmenována 7. 10. 2014 (tedy po vyřazení z předešlého veřejného jednání)
v restauraci autokempu, již 24. 4. se 6 zastupitelů vyslovilo pro návrh jmenování L. Jelínkové
jednatelkou. Další důležitým počinem vyplývajícím mimo jiné z personálních změn bylo
schválení přijetí nové zakládací listiny společnosti. Zároveň došlo k úpravě nájemní smlouvy
s provozovatelkou paní Lucií Jelínkovou. Zastupitelstvo prodloužilo smlouvu o pronájmu
restaurace v kempu, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou šesti měsíců s tím, že smlouvu
lze vypovědět pouze mimo sezónu. Nájemné zůstalo na 158 400 Kč ročně se splatností do
konce příslušného roku.
Společnost měla v roce 2013 problémy, jak uvedl starosta Petr Morávek. Došlo k finanční
ztrátě ve výši 75 tisíc Kč a nedošlo k žádné investici. Ztráta byla způsobena vypsáním
odměn, které si jednatel s účetní vyplatili.
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Nezávislí rekreanti, pokud chtěli a měli tu možnost, se vyjádřili ke službám nabízených
autokempem. Občasná rekreantka Alena Bisová se vyjádřila 10. 8. následovně: „Po dlouhé
době jsme byli na Bunkově a mnohé se u Vás změnilo. Čistota v koupelnách i v kuchyňce a na WC.
Tato pochvala patří vedení kempu a hlavně uklízečkám v kempu . Které se o to to zařízení starají. Je
tam nová uklízečka. A pochvala pro tuto novou paní. Děkuji Alena Bisová Horní Maršov“ (Staženo: 13.
8. 2014, http://www.brehy.eu/?page_id=1953)

Plihalová dodala 13. 8.: „Máte pravdu tato nová paní používá nové přípravky na mytí a také to
krásně voní ve sprchách a na WC i kuchynka je krásně vonavá a ráda bych této paní upřímně
poděkovala“ (Staženo: 13. 8. 2014, http://www.brehy.eu/?page_id=1953)

Obrázek 12: K rekreačním možnostem v autokempu se řadí "šlapadla",
která nabízí příjemný způsob odreagování

V roce 2015 by měla být kolem Buňkova vytvořena naučná stezka. Ve vymezených
prostorech byly již položeny lavičky a byla podána žádost o dotaci z Pardubického kraje na
její vybavení. Celkové náklady byly odhadnuty na 82 300 Kč (z toho by měla pokrýt dotace
67%).
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3.i) Slavíkovy ostrovy a plavební kanál
Ač by se to vzhledem ke své poloze
mohlo zdát jako nemožné, část
Slavíkových ostrovů zapadá zvláště
do jihozápadní části katastru obce
Břehy.

Slavíkovy

ostrovy

jsou

rekreační oblastí Přelouče a i
Břehů. Lokalita je tvořena zejména
loukami, nevelkými polnostmi a
izolovanými

lesíky

a

jedním

výcvikovým táborem psů. Oblast na
jihu ohraničuje Labe, na severu
slepé rameno Labe. Nacházejí se
zde chráněné duby či lipová alej.
Žijí zde modrásci bahenní, chránění

Obrázek 13: Solitérní strom (v této podobě historický dub), který má
od nepaměti charakter symbolu. Délka jeho života překračuje délku
lidského života a vytváří tak poselství pro další generaci.
Jednoznačně vyniká nad okolní vegetací. Vytváří estetický prvek
v krajině. Zvyšuje krásu v krajině. (foto pořízeno 22. 10. 2011,
Slavíkovy ostrovy)

úmluvou NATURA 2000, a další.

O to více v očích některých vyvolávají kontroverze ohledně připravovaného zásahu. Této
lokality se má dotknout plánovaný plavební kanál. Splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic by
znamenal prakticky zánik pro tuto oblast. Splavnění Labe je pro obec důležité z hlediska
napojení na Přelouč (jsou plánovány nové cyklostezky, silnice).
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5. ŠKOLSTVÍ
a. Mateřská škola
Starší děti z MŠ jezdily do solné jeskyně Birdie do Pardubic, návštěvy spolufinancoval OÚ
Břehy – přispíval tak ke zdraví dětí MŠ. Dále se pořádaly pravidelné akce jako návštěva ZŠ
předškoláky, pravidelné kroužky (zumba), divadla („Hloupý Honza“, „Jak bylo strace Pepině
zima“, „O neposedném zajíčkovi“).
V březnu navštívila školku Východočeská televize – proběhlo natáčení televizního pořadu
„Dětský parlament“. Pořádal se tradiční karneval v maskách. V neposlední řadě navštívily
děti zámek Karlova Koruna.
K větším transakcím, uskutečněným v letošním roce, se zařadil například nákup 28 lehátek
s matracemi pro děti v předškolním oddělení.

b. Základní škola
K zápisu 22. ledna 2014 se dostavilo celkem 18 dětí, všechny byly přijaty. Počet dětí od září
tedy přesáhl 50.
Během roku probíhaly klasické akce. Výlety, návštěvy divadel, kin: „Mexiko“
„V úterý 18. března byl ve škole zajímavý den. Byli jsme v přeloučském kině, kde nám
promítali dokumentární film o Mexiku s komentářem cestovatelky Kateřiny Montanni. Jeho
název byl „Viva Mexico“.Film byl o mexické kultuře, historii, přírodě a mexických
obyvatelích. Z jejich přírody mě zaujala tato zvířata: velká tarantule, kapustňák, papoušek
ara a žraloci. V jejich zemi roste mnoho druhů kaktusů. Některé z nich dorůstají do ohromné
výšky. V dávných dobách žili v Mexiku také indiáni. Dokument se mi velmi líbil, protože byl
zajímavý. Dozvěděl jsem se mnoho věcí o Mexiku.“
David Pokorný, 4. třída ZŠ

Probíhaly přípravy na rozšíření – na otevření nové třídy pro školní rok 2014/2015. Škola se
stala „trojtřídkou“. Na nákup potřebného vybavení (nábytek, tabule, …) byl škole na jaře
obecním zastupitelstvem navýšen rozpočet o 150 000 Kč. Zřízená nová třída má kapacitu 18
dětí. Byla zřízena v učebně v poschodí.
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Od podzimu může škola oficiálně přijímat dary od dobrovolných dárců, schválilo to
jednomyslně zastupitelstvo na svém posledním veřejném zasedání v období 2010-2014.
Právní formule byla zakotvena do zakládací listiny ZŠ.

Obrázek 14: 1. září 2014 ... (staženo 8. 2. 2015 z
http://zsbrehy.cz/1-zari-2014/gs-1039/p1=1125)
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6. KULTURA, SPORT, VOLBY A OSTATNÍ AKCE

5.a Leden
Leden a únor se tradičně nesl v duchu hasičských, mysliveckých, … plesů a bálů. Lohenice,
Přelovice, Břehy …

První setkání v autokempu
v roce 2014 využil dětský
pěvecký sbor Ohniváček ze
Základní umělecké školy
Přelouč. Svoje vystoupení
(vánoční, flétnové) měly
rovněž děti z MŠ Břehy.

Obrázek 15: ZUŠ Přelouč, pěvecký sbor Ohniváček patří spolu s Plamenem a
Rošťákem mezi přední známé v lokalitě (staženo 2. 1. 2015 z http://www.zusprelouc.cz/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0034-e1418414507123.jpg)

5.b Únor
Počátkem února se uskutečnila přednáška, uspořádaná ve spolupráci s firmou Ina natura s.r.o.,
s názvem Rakytník: vitamínový poklad – sibiřský zázrak. Plody mohli účastníci rovněž
ochutnat. Kdo přednášku prošvihl, nemusel zoufat nebo si ji mohl zopakovat i v roce
následujícím. Odbornicí na tuto rostlinu se zdravými plody je Ingrid Reková (které se říká
paní Rakytníková nebo Rakytnice). Pravidelné přednášky na tuto problematiku probíhaly
v areálu Léčebných lázní Bohdaneč.
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5.c Březen
Na pravidelném setkání v březnu pobavil lidi v autokempu pan Ivan Novotný, březský rodák.
Zahrál loutkové divadlo a vystavil i sbírku staročeských loutek. Na závěr zahrál k poslechu i
tanci.

Hasiči, Moped klub, Sokol a obec Břehy uspořádaly
dětský karneval. Konal se od 15:00 v restauraci Na
Křižovatce. Klasicky byly připraveny soutěže,
diskotéka, vyhlášení nejlepších masek.

Obrázek 16: Na tradičním dětském karnevalu byla
vyhlášena nejlepší maska.

Ke konci března obec Břehy uskutečnila zájezd do divadla ABC na inscenaci „BYLO NÁS
PĚT“. Premiéra v divadle se konala
22. března. Oblíbenou knihu Karla
Poláčka zdramatizoval a zrežíroval
Arnošt Goldflam. V hlavní roli Petra
Bajzy diváci viděli Vasila Fridricha.
Součástí

výletu

se

stala

rovněž

prohlídka zaštítěná průvodcem od
Lorety přes Pražský hrad na Karlův
most.

Obrázek 17: Rodinné představení s celou řadou dobových melodií,
ale také árie z opery na motivy Bylo nás pět Arnošta Goldflama a
Zbyňka Matějů (staženo 16. 10. 2014 z: http://zenain.cz/clanek/divadlo-abc-uvadi-bylo-nas-pet-podle-arnostagoldflama)
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5.d Duben
Začátkem dubna přijel do Břehů popovídat o
Barmě zoolog Východočeského muzea a vášnivý
cestovatel Vladimír Lemberk, který nabízí
zvláště cestopisné přednášky.

Obrázek 18: Vladimír Lemberk se svým kamarádem
(staženo z
http://lemberk.vcm.cz/jezevec_kopie.jpg)

V neděli 27. dubna se uskutečnily kolem Buňkova závody dětí ze ZŠ Břehy a Živanic.
Odstartovalo 44 závodníků ve věku 5-14 let. Kromě běhu střílely děti ze vzduchovek, jezdily
na koloběžce, překonávaly lana a plnily vědomostní úkoly. Odměněny nakonec byly všechny
děti.

Konec dubna patřil tradičnímu „pálení čarodějnic“. Akce byla klasicky zahájena
lampionovým průvodem od MŠ na místní hřiště. Zde byla zapálena nakupená hromada
biologicky rozložitelných odpadů. Na programu bylo vyhlášení nejhezčí čarodějnice a
opékání buřtů.

5.e Květen
Počátek května patřil opět Duatlonu. Výsledky (celkové pořadí letošního ročníku) jsou
uveřejněny v následující tabulce.
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Jméno

Země

Čas

Luboš Truhlář

CZE

1:11:57

Petr Minařík

CZE

1:12:26

Tomáš Ekl

CZE

1:12:31

Jan Volár

CZE

1:13:05

Jan Wainer

CZE

1:13:15

První květnový den se dostala do závěru vysílání, podvečerních Televizních novin na NOVĚ,
obec Břehy - konkrétně kácení a přeprava májky z Výrovských lesů na hřiště u autokempu.

7. 5. 2014 od 15:30 vystoupil v autokempu na
pravidelném setkání imitátor Václav Faltus.
Jeho imitátorství, dabérství a bavičství bylo
předem dobrou zárukou, že bude o zábavu
postaráno. První osobnost, kterou se naučil
imitovat, byl Vlasta Burian. K dokonalosti ho
trénoval asi dva roky.

Obrázek 19: Imitátor, dabér a bavič vystoupil ve Břehách.

18. proběhlo od 14:00 v restauraci „Cikánka“ vítání nových občánků.

V pátek 23. května od 14-22 hodin a v sobotu 24. května od 10-15 hodin proběhly
v Sokolovně čp. 250 v ulici Ke Hřišti řádné volby do Evropského parlamentu. Už dopředu se
předpokládala oproti ostatním volbám nižší účast voličů. Jak bývá zvykem, volby do
Evropského parlamentu obvykle vábí méně voličů. Voliči v předstihu obdrželi do schránek
hlasovací lístky v modrých obálkách a ve dnech hlasování obdrželi přímo ve volební místnosti
šedou orazítkovanou obálku, do které za plentou vložili svého favorita. Tím splnili svoje
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právo, ne však povinnost. Evidováno bylo nepřeberné množství stran a uskupení, konkrétně
39. Rozhodně ne všechny strany obdržely z důvodu nízké účasti alespoň jeden hlas.

Výsledky voleb pro Evropský parlament v obci Břehy vystihuje nejlépe následující tabulka a
graf, ve kterém jsou vyznačeny strany, které získaly alespoň jeden hlas:
Voliči

v Vydané

Volební

Odevzdané Platné

seznamu

obálky

účast (%)

obálky

hlasy

837

160

19,12

160

160

30

Výsledky evropských voleb v rámci obce Břehy

Celkem platných hlasů

25
20
15
10
5

Věci veřejné

Česká Suverenita

Česká pirátská strana

Koalice DSSS a SPE

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

Strana svobodných občanů

Strana zelených

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

Občanská demokratická strana

ANO 2011

Česká str.sociálně demokrat.

Komunistická str.Čech a Moravy

Liberálně ekologická strana

Koalice TOP 09 a STAN

Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

NE Bruselu-Národní demokracie

0

Celkem
platných
hlasů

Politická strana, uskupení

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že v obci Břehy zvítězili Komunisté a to s výsledkem 26
platných hlasů.
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Výsledky voleb pro Evropský parlament v ČR vystihuje nejlépe následující tabulka a graf:
Voliči

v Vydané

Volební

Odevzdané Platné

% platných

seznamu

obálky

účast (%)

obálky

hlasy

hlasů

8 395 132

1 528 250

18,20

1 527 367

1 515 492

99,22

Výsledky evropských voleb v rámci ČR

Celkem platných hlasů

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

Věci veřejné

Česká strana národně sociální

Koruna Česká (monarch.strana)

Česká pirátská strana

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!

Komunistická str.Českosloven.

Strana svobodných občanů

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

Občanská demokratická strana

Moravané

ANO 2011

Fair play - HNPD

evropani.cz

LEV 21-Národní socialisté

Koalice TOP 09 a STAN

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Klub angažovaných nestraníků

SNK Evropští demokraté

0

Celkem
platných
hlasů

Politická strana, uskupení

Z grafu vyplývá, že ve volbách do Evropského parlamentu zvítězila strana ANO 2011
s počtem hlasů 244 501.

Ne příliš starého přístřešku u Sokolovny využilo zdejší ptactvo, pod střešní krytinou na
nosníku si vytvořilo hnízdo.
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Obrázek 20: "Čtyři ptáčata vyčkávají na přílet matky" (konec
května 2014)

O víkendu 23. - 25. 5. se na Buňkově konalo mistrovství Čech a Moravy radiem řízených
lodních modelů kategorie FSR-V s mezinárodní účastí závodníků z Německa, Rakouska, aj.

25. května se v budově Sokolovny uskutečnil „Třetí Břežský Mini Maraton“. Od 9:20
proběhla presentace. Zhruba od půl desáté cvičení na velkých balónech, od půl jedenácté
latino dance ve stylu zumby a od půl dvanácté rehabilitačně kondiční cvičení. Na závěr
proběhlo slosování vstupenek.

Letos se konal již 8. ročník bílého sportu. Ve 14 ti denním klání tenisového turnaje
jednotlivců zvítězil Tomáš Čepčář, druhou příčku obsadil Jan Šohaj a na třetím místě Leoš
Cirkl.
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V sobotu 31. se naplno rozjel provoz v autokempu – propukla nová sezóna. Při této
příležitosti vystoupila kapela Stresor a Polymetel. Jako pódium jim posloužil prostor pod
přístřeškem místní Sokolovny.

5.f Červen
Na počátku června se od 15:00 konal na hřišti u autokempu již tradiční dětský den. Malý a
velcí účastníci s programem byli spokojený a někteří vyjadřovali své pocity i na veřejném
obecním webu obce Břehy; Katka Kollertová (staženo z http://www.obecbrehy.cz/diskuze/,
dne 11. 8. 2014: „Rada touto cestou podekovala vsem organizatorum detskeho dne, ktery se konal
na hristi! Byla tam spousta atrakci, hasicske auto jako vzdy nezklamalo a sokolnici byli fajn napad.
Loutkove divadlo take perfektni. Diky vsem, co maji cas a chut delat neco pro deti v obci a venuji tomu
svuj volny cas a energii. Vetsina z nas umi jen sedet a anonymne kritizovat, ale aktivne se k nicemu
nepostavi. Proto jeste jednou diky :). Doufam, ze si to na strankach obce prectete, nebo vam to nekdo
vyridi :).“

7. - 8. června se na Přeloučsku konalo Krajské kolo hry Plamen, ve Břehách proběhl první den
soutěží. Vedle kempu se konaly disciplíny „požární útok CTIF“, „požární útok“, „štafeta
dvojic“, „závod požárnické všestrannosti“, aktéři museli zdolat krom překážek na hřišti
například 4 km dlouhý okruh kolem Buňkova. Program pokračoval druhým dnem v Přelouči.

Obrázek 21: Krajské kolo hry Plamen (staženo z
http://sdhslatiny.rajce.idnes.cz/Krajske_kolo_Plamen_Pu_a_KH_kraje_Prelouc__Brehy_7.-8.6.2014/#P1370092.jpg)
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Polovina června patřila tradičnímu setkání hasičských přípravek Břehy 2014. Akce se
zúčastnilo 15 družstev. Na akci tentokrát chyběl z pochopitelných důvodů Radko Martínek.

18.

6.

ZUŠ

Přelouč

ve

spolupráci se SRPŠ uspořádaly
v restauraci

autokempu

koncert kapely Buď fit.

Obrázek 22: Členové kapely Buď fit.

V sobotu 28. 6. se uskutečnil zajímavý výlet do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně,
která se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších
divů ČR. Stojí tak po boku hradu Karlštejn či
Pražský hrad. Přečerpávací vodní elektrárna
dokonce ve finále hlasovací soutěže zvítězila,
proslavila stejnojmenný nejvyšší vrchol (1 353
m) Desenské hornatiny. Výlet zaštítila obec
Břehy.
Obrázek 23: Letecký pohled na přečerpávací vodní
elektrárnu Dlouhé Stráně.

5.g Červenec
První prázdninový měsíc byl měsícem zvláště odpočinku, ale přesto se několik akcí událo.
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5.h Srpen
V pondělí 18. se uskutečnil v prostoru nad rybníkem Buňkov výsadek parašutistů, který má
dlouholetou tradici. Vojenští parašutisté ze základny letectva v Čáslavi seskakovali
v dopoledních a odpoledních hodinách z vrtulníku sovětské konstrukce řady Mi. Stroj kroužil
jako „oběžnice“, v pravidelných intervalech seskakovali nad vymezeným bodem paragáni.
K zemi sestupovali po dvojicích. Jejich cílem byly vody rybníku, kde si je našli kolegové na
nafukovacích člunech.

Obrázek 24: Vrtulník kroužil jako
"oběžnice"

Obrázek 25: V oblacích nad
Buňkovem klesaly padáky s
paragánama

Obrázek 26: K výsadku posloužil stroj řady Mi

Srpen patřil Stadion Cupu Břehy, který je znám i v zahraničí a ve Břehách se pravidelně koná
od devadesátých let. Závodu se zúčastnilo na 46 jezdců a přihlíželo kolem 2 000 lidí. Zvítězil
Tomáš Fusek, ale na průběžném prvním místě se umístil Koza Jakub. Letos se jela zkrácená
verze trati, původní část se stala neprůjezdnou z důvodu vybudovaného rybníku.
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Obrázek 27: Záběr na jezdce v prostoru startu (snímek převzat ze
zpravodaje Břežan)

5.i Září
Září patřilo další, již tradiční, akci pořádané hasiči. Vedle přípravek konaných v červnu se
jedná o významnou událost, které se účastní týmy z celého Pardubického kraje. Výsledky
letošního ročníku Nočních požárních útoků byly následující:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Výsledková tabulka Nočních požárních útoků
Mužský tým
Ženský tým
Hrobice
Srch
Hrochův Týnec
Pardubice
Břehy A
Srch Junior
Hrochův Týnec
Břehy B
Hrobice
Rohovládová Běla
Břehy B
Moravany
Stéblová
Dašice
Dubany
Holice
Dašice
Dolní Jelení
Svinčany
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Břehy A

21

Obrázek 28: Záběr na již tradiční požární útoky (staženo 15. 10. 2014 z
oficiálních stránek obce Břehy www.obecbrehy.cz)

5.j Říjen
V říjnu došlo ke klání na místní úrovni, aby ne. Napětí bylo, tak jako obvykle, cítit týdny
dopředu. Volby se uskutečnily klasicky na jednom místě, tedy voliči mohli hlasovat v budově
Sokolovny. Oproti předcházejícím volbám došlo také k obměně volební komise, jelikož dvě
osoby kandidovaly ve volbách a to PhDr. Miroslav Tyč, PhD. a František Moravec. Volby
proběhly v poklidu ve dnech 10. a 11. 10. 2014. O dění v obci chtělo rozhodovat 36 uchazečů.
Ze „starého“ zastupitelstva se ucházeli o znovuzvolení všichni dosluhující zastupitelé kromě
Františka Rambouska. Post ve volbách uhájil starosta, místostarosta, Ing. Pavel Erban, Jiří
Kubát, Marie Štarmanová a Mgr. Věra Novotná. Nově zvoleni byli: Petr Jirák, Vladimír
Šanda a Ing. Gabriela Fialková. Podrobné výsledky a účast jsou pod fotografiemi:
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Obrázek 30: Volby do parlamentu EU provázela
mizerná účast, v podzimních - komunálních volbách
navštívilo urnu přes 67% voličů, což je zhruba stejné
procento jako před čtyřmi roky (11. 10. 2014)

Obrázek 29: Průběh nenarušila mimořádná událost,
volby proběhly v poklidném tempu (11. 10. 2014)

Výsledky voleb pro OÚ Břehy vystihuje nejlépe následující tabulka a graf:
Voliči

v Vydané

Volební

Odevzdané Platné

seznamu

obálky

účast (%)

obálky

hlasy

838

564

67,30

564

4 687
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Výsledky komunálních voleb pro obec Břehy
2 500

Celkem platných hlasů

2 000
1 500
Celkem
platných
hlasů

1 000
500
0
" Změna pro
Břehy ", SNK

PRO ROZVOJ
OBCE BŘEHY,
SNK

Nezávislí pro
obec, SNK

SOS Břehy, TOP
09 a nezávislí

Uskupení

Z grafu vyplývá, že drtivě zvítězila: Pro rozvoj obce Břehy, SNK se ziskem 2 350 hlasů.
Jmenovité výsledky:
Volební strana číslo 1 – „Změna pro Břehy“
Pořadí zvolení
Jméno a
Věk
příjmení
1.

Marie
67
Štarmanová
2.
Věra Novotná
57
Volební strana číslo 2 – Pro rozvoj obce Břehy
1.
Petr Morávek
60
2.
Pavel Jirava
39
3.
Gabriela
39
Fialková
4.
Jiří Kubát
51
5.
Pavel Erban
62
Volební strana číslo 3 – Nezávislí pro obec
1.
Vladimír Šanda
52
Volební strana číslo 4 – SOS Břehy
1.
Petr Jirák
30
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Pořadí na
hlasovacím
lístku
1.

Počet hlasů

4.

202

1.
2.
3.

404
363
286

4.
5.

207
234

6.

98

3.

90

203

Následující kandidáti nebyli zvoleni (v závorce je uveden počet platných hlasů):
Lukáš Novotný (122) + 1. náhradník za stranu č. 1
Jana Kučerová ( 86)
Jaroslav Štangl (121)
Jitka Širillová (89)
Ladislav Beneš (129)
Kamil Hrobař (131)
Vojtěch Plecháček (67)
František Moravec (204) + 1. náhradník za stranu č. 2
Monika Nováková (224)
Aleš Vančura (207)
Ondřej Kocourek (221)
Lucie Ondráčková (93) + 1. náhradník za stranu č. 3
Jaroslav Pospíšil (86)
Martin Šanda (77)
Bohdan Jelínek (64)
Jonáš Kučera (63)
Lukáš Vlk (63)
Jitka Němcová (71)
Simona Ondráčková (40)
Tomáš Musil (86) + 1. náhradník za stranu č. 4
Miroslav Tyč (79)
Jaroslav Jelínek (30)
Jiří Němec ml. (54)
Eliška Zatorska (38)
Rudolf Fišer (55)
Jiří Němec (49)
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Helena Kupčíková (51)

19. 10. proběhlo v restauraci autokempu vážení dýní. Letošní ročník vyhráli Němcovi s dýní o
hmotnosti 59 kg. Na druhém místě se umístil Lukáš Novotný s pochutinou o váze 48 kg a třetí
příčku obsadila Ilona Suchá s dýní o hmotnosti 42,5 kg.

Po prázdninách se konalo další „pravidelné setkání v restauraci autokempu“ až v měsíci říjnu,
obec navštívila herečka Květa Fialová a Vladimír Nerušil „Walda“.

Obrázek 31: Květa Fialová navštívila obec Břehy (staženo 17. 1.
2015 z http://img.blesk.cz/img/1/full/429973-img-kvetafialova.jpg)

5.k Listopad
První listopadovou středu navštívila obec
spisovatelka

Martina

Bittnerová,

která

v restauraci autokemp vyprávěla o strádání
Boženy Němcové.

Obrázek 32: V listopadu navštívila obec spisovatelka
Bittnerová (staženo 17. 1. 2015 z
http://www.pannakladatel.cz/img/Martina%20Bittne
rova/mbittnerova-20131028-02.jpg)
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Adventní honičku odstartovala ve čtvrtek 27. 11. výroba věnců a dalších dekorací s vánoční
tématikou s paní Vosáhlovou.

5.l Prosinec
Loňské výkonnostní ročníky se nesly v duchu „Rekordmana Břehů“, který proběhl a probíhá
povětšinou v září. V letošním roce přibyla novinka, roku 2014 dominoval „Silák roku 2014“,
který se uskutečnil v restauraci Buňkov 7. 12. Mezi tažné disciplíny se zařadil benchpress a
mrtvý tah. Přihlášení muži a ženy z širokého okolí (přihlásit se mohl prakticky každý i ze
zahraničí) byly rozděleny do čtyř kategorií podle věku. Prvního ročníku se zúčastnilo 20
mužů a 4 ženy. V mrtvém tahu se činil Vladimír Vasilov, který potáhl 200 kg. Absolutním
vítězem se stal Josef Gabrhel, který dosáhl mety 407,1 bodů. Přehled výsledků a výherců je
uveřejněn v následující tabulce.
Věková

Jméno

Výkon v bodech

kategorie

Nejlepší výsledek
Mrtvý

Benchpress

tah

(kg)

(kg)
Ženy do 16 let

Lucie Jelínková

184,5

75

30

Muži do 16 let

Ondřej Kasal

208,8

130

70

Muži a ženy od

Bez účasti

16 do 21 let
Ženy od 21 do

Iva Gabrhelová

315,1

?

Lucie Jelínková

213

Muži od 21 do

Petr Musil

320,7

Simona

176,4

45 let

45 let
Ženy nad 45 let

Kubátová
Muži nad 45 let

Josef Gabrhel

407,1
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Premiéru zažily adventní mini trhy, které se konaly před budovou Sokolovny. Návštěvníci si
zde mohli zakoupit ruční výrobky s vánoční tématikou. Na stolech se objevily výrobky od
mladých hasiček ze vsi. Nejen hotové výrobky, děti si mohly na místě vyrobit andílky,
ozdoby, či vyšívat. Mikuláš naděloval a na hřišti vzplály mírumilovné plameny. Na hřišti
vzplál mírumilovný oheň, na hřišti vzplál čertovský oheň. O několik dní dříve předcházela
adventní akce v autokempu, nesená v tomto duchu.

Po loňském prosincovém úspěchu na školní zahradě, se letos opakovala „Vánoční besídka“.
Podstatou byl „živý betlém“, děti a zúčastnění občané si připomněli příběh o Ježíškovi. Na
pořadu dne byly další adventní záležitosti.
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6. OSTATNÍ
6a) Přírodní rybník
V „Panských lesích“ v oblasti u Černého Nadýmače vznikla na jaře vylitím „lesní haldy“
(Sopřečský kanál) přírodní nádrž. Přírodního „koupaliště“ využily k radovánkám zvláště
kachny.

Obrázek 34: Přírodní rybník v oblasti Černého Nadýmače

Obrázek 33: Přírodní rybník v oblasti Černého Nadýmače

6b) Kachní siesta
Takto odpočívají divoké kachny dislokované v oblasti Černého Nadýmače.

Obrázek 35: Kachní siesta 1 (30. 7. 2014)
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Obrázek 36: Kachní siesta 2 (30. 7. 2014)

Obrázek 37: Kachní siesta 3 (30. 7. 2014)
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7. OBYVATELSTVO
Ke konci prosince roku 2012 přesáhl oficiálně počet obyvatelstva obce jeden tisíc a to
především díky dlouhodobému rozšiřování zástavby. Ke konci roku 2013 dokonce činil
1 011, následující rok ovšem poklesl o pět. Celkový stav tedy činil 1 006 a byl roven k roku
2012.

Statistika dat obyvatel a domů (1770-2014)
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K 31. 12. 2014 žilo v obci 1 006 občanů, tedy o 5 méně než v loňském roce ke stejnému datu.
Po nárůstu přišel tedy neočekávaný pokles.
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Struktura obyvatelstva - muži, ženy (20052014)
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Roky

Počet žen od roku 2010 vzrostl, ale počet mužů oproti roku 2014 po delším období zakolísal
směrem dolů. Muži tvořili 50,7% a ženy 49,3% populace obce. Muži si tedy i po nepatrném
poklesu udrželi slabou nadpoloviční většinu.

Cizinci v obci Břehy k 31. 12. 2014

muži
ženy

K 31. 12. 2014 žilo v obci celkem 15 cizinců, z toho 8 mužů a 7 žen. Pouze jedna žena měla
věk do 15 let, muži byli všichni nad 15 let. Trvalý pobyt v obci mělo hlášeno 12 cizinců.
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8. POČASÍ
V lednu 2014 jako na jaře?
V první lednové dny to venku vypadalo, jako kdyby byl konec března či začátek dubna.
V sobotu 11. ledna bylo dokonce krásné jarní sluneční počasí.

7.a Územní srážky v Pardubickém kraji (hodnoty převzaty z

120

Průběh srážkových změn (prosinec 2013 - prosinec
200
2014)
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Graf 2: Grafické znázornění úhrnu srážek a porovnání s dlouhodobým srážkovým normálem (mm) v Pardubickém kraji

K nejsušším obdobím se zařadil únor 2014, kdy bylo srážek opravdu jako šafránu. Nejvíce
pršelo v květnu.
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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)

25

Průběh teplotních změn (prosinec 2013 - prosinec
2014)
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Graf 3: Grafické znázornění teploty vzduchu a porovnání s dlouhodobým normálem teplot (°C) v Pardubickém kraji

K nejteplejším obdobím se zařadil červenec, nejchladněji bylo průměrně v lednu.
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9. PAMĚŤ V KATASTRU OBCE BŘEHY (ANEB PROMĚNY
V ČASE)

Obrázek 38: Katastrální území obce s vyznačenými oblastmi (A: Základní škola, B: Výrovský mlýn)
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9.A Základní škola

Obrázek 39: Základní škola Břehy Výrov na počátku dvacátých let dvacátého
století .....
Výstavba objektu nové školní budovy pro obce Břehy, Lohenice a Přelovice
byla povolena v roce 1842. Se stavbou se započalo s přispěním všech
zúčastněných obcí již v uvedeném roce. Škola byla poprvé otevřena již o dva
roky později (10. 5. 1844). Původně se jednalo pouze o jednotřídní
výpomocnou školu k farní škole v Přelouči. Bylo jí uděleno číslo popisné 40.
Budova byla, i když splňovala tehdejší předpisy, na dnešní dobu velmi
jednoduchou stavbou. Jednalo se sice o zděnou stavbu s doškovou střechou,
ale spěch při stavbě během následujících 20 letech vykonal své. Budova tak
velmi rychle chátrala a zatékalo do ní. Od konce čtyřicátých let 19. století se
začala škola osamostatňovat a označovat jako výrovská, později obecní či
národní.

47

Obrázek 40: … v letech devadesátých …

Obrázek 41: ... a 14. 4. 2014
V současnosti se ve výrovské škole vzdělávají děti od 1. - 5. ročníku a základy první
jednoduché školní budovy jsou možná skryty na věky pod dnešní opravenou budovou
(škola prodělala rozsáhlou vnější a vnitřní rekonstrukci).
Na první pohled si nelze
48
nevšimnout absence komínů.

8.B Výrovský mlýn

Obrázek 42: Jeden z nejstarších snímků Výrovského mlýna, zachycující mlynářovu vilu
a hlavní mlýnskou budovu před požárem a následnou přestavbou někdy na počátku 20.
Století. Před rokem 1914 se u mlýna točily stále korečníky, byly nahrazeny až po
požárové modernizaci. Mlýn obdržel moderní Francisovy turbíny.

49

Obrázek 43: Výrovský mlýn po přestavbě a modernizaci někdy ve dvacátých letech 20.
století. Od té doby do současnosti budova neprodělala výraznou přestavbu měnící
výrazněji estetično. Nicméně v desátých letech jednadvacátého století, vlastník mlýna –
obec Břehy, provedl rekonstrukci zahrnující především vnitřní úpravy zdevastovaných
interiérů po nešetrném hospodářském využití v období socialismu. Došlo i na vnější
plášť – byla vyhotovena nová fasáda (snímek níže).

Obrázek 44: Současný stav mlýnské budovy a bývalé vily pana mlynáře (3. 5.
2014)
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10.

DODATEK – PETR JAKEŠ

Petr Jakeš
29. 11. 2015 uplynulo již 10 let od úmrtí rodáka Petra Jakeše. Obec Břehy věnovala na
památku desetiletého výročí pamětní desku a na jeho počest byl 3. 4. 2015 otištěn
dvoustránkový článek v celorepublikovém měsíčníku Tajemství vesmíru. Redakčně
nezkrácená podoba textu je uveřejněna níže.

Petr Jakeš: geolog zasvěcený do programu Apollo
„V tomto domě se 2. května 1940 narodil vynikající český vědec RNDr. Petr Jakeš, CSc.,
přední světově uznávaný geolog a geochemik a první Čech, který s pěticí vědců zkoumal
horniny z Měsíce přivezené v rámci expedic programu Apollo 14 a 15 v laboratořích
NASA v texaském Houstonu v USA. Zasloužil se významně o popularizaci vědy. Byl
předním geologem ČSAV a oblíbeným přednášejícím Univerzity Karlovy. Vždy se rád
vracíval do rodných Břehů. Zemřel v Praze 29. listopadu 2005.“ Píše se na pamětní
desce věnované obcí Břehy.
Petr Jakeš věnoval podstatnou část svého života geologii a vulkanologii, je autorem řady
publikací. Účast na vesmírném programu mu umožnila se seznámit s astronautem Harrisonem
Haganem Schmittem, který byl jediným profesionálním geologem respektive vědcem
procházejícím se po měsíčním povrchu.
Z neznámé československé vesnice do centra amerického lunárního výzkumu
Válečná a poválečná léta strávil Jakeš s rodinou v domku čp. 169 v obci Břehy. Studium
mladého badatele brzy přivedlo do Prahy, kde v šedesátých letech absolvoval geologii na
Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Jakešova graduální vědecká činnost se měla
soustředit v Geologickém ústavu Československé akademie věd (GÚ ČSAV). Školitel Dr.
Zoubek ovšem vyslal řádného aspiranta začátkem června 1967 na stáž na univerzitu Canberra,
za účelem získání doktorátu zde neplánovaně prodloužil petrolog několikrát pobyt. Od ústavu
měl Petr Jakeš povolení zůstat v Austrálii až do 30. 8. 1971, jenže po získání doktorátu se
začalo v geologovi lámat svědomí. Zvažoval několik cest dalšího životního směřování, včetně
práce v kapitalistických zemích. O radu žádal korespondenčně i tehdejšího vedoucího GÚ
ČSAV a svého školitele, který mu doporučil dokončit doktorát do 30. 6. 1970 a vrátit se do
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ústavu. USA si měl Jakeš ponechat na pozdější dobu: „Antarktis, USA a případně další plány
odložit na dobu pozdější, až bys zas udělal řádný kus práce doma“.
Bez posvěcení GÚ ČSAV vycestoval již v roce 1970 Jakeš i se svou rodinou (manželkou
Ludmilou Jakešovou a synem Petrem) do texaského Houstonu. Přijel na pozvání USA, které
lanařily z celého světa badatele s netradičními postupy výzkumu hornin. Jako vědecký
pracovník působil v Lunar Science Institute (LSI) až do roku 1972. V tomto období se o něm
v rodné zemi vytrácí jakékoliv kloudné zprávy. V mateřském ústavu zpočátku měli oficiálně o
jeho pobytu tušení, v archiváliích Československé akademie věd se o něm píšou holé výkřiky:
„USA: Dr. P. Jakeš – studijní pobyt ukončen 30. 9. 1971 – účast na výzkumu měsíčního
vzorku Luna 16 a některých vzorků Apollo; USA: dr. P. Jakeš – 1. 1. 71-20. 9.71“.
V Geologickém ústavu ČSAV pracoval Jakeš i přes svou nepřítomnost oficiálně až do roku
1972, kde ovšem nejen z důvodu studijního pobytu v Austrálii a prakticky kontraproduktivní
práci v USA zanechal nevýraznou stopu. Navíc se nesnášel s šéfy přes lunární výzkum
Interkosmos, jak vzpomíná geolog Geologického ústavu AV ČR RNDr. Václav Cílek, CSc.
Jakeš představoval pro asi desetiletý československý lunární program Dr. Cimbálníkové a Dr.
Palivcové konkurenta.

Zkoumal regolit
Pro mladého vystudovaného vědce činil americký program výzkumu Měsíce výzvu a
příležitost jak se prosadit, přispěchal s pomocí. Americký program se nacházel v menší krizi a
plánovaný 14 let v očekávání, šlo o hodně. Nikdo si nemohl po nevydařené misi Apolla 13
dovolit riskovat. Vše muselo být připraveno do detailu. I manipulace se vzorky se několikrát
důkladně nacvičovala v reálných podmínkách s pouhými maketami. Pečlivé inventarizování
hornin, cvičné analýzy, ... Jakeš, jako geolog, čekal ovšem na práci jiného formátu a
připravoval se na ni.
V pořadí osmý pilotovaný let programu Apollo odstartoval k Měsíci 31. ledna 1971, modulu
se podařilo i přes obavy přistát. Na Zemi doputovalo více jak 11 % vzorků z celkových asi
382 kg měsíčního povrchu přivezeného v rámci programu Apollo. Vzorky nerostů prošly
karanténou v laboratořích Lunar Receiving Laboratory (LRL), kterou provozovala pro NASA
instituce LSI. Tým vybraných vědců, Jakeše nevyjímaje, se mohl pustit do práce. V LSI se
účastnil analýz vzorků, kterými by pozemský geolog opovrhl a sebral je až v nouzi nejvyšší.
Jak Jakeš popisoval, žádný antropogenní výtvor se zatím doposud měsíčního skalního
podkladu nedotkl. Břežský geolog měl tedy zkoumat vzorky odebrané nanejvýš z nezměněné
horniny vyteklé na povrch, zvláště pak z jemné vrstvy vytvořené po miliardy let dopadáním
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malých asteroidů a komet, jenž přeměnily měsíční povrch a vytvořily regolit. Podle
Jakešových propočtů dopadá na měsíční povrch kolem 91 tun kosmického materiálu.
Na Měsíci je sklo
Vědcům dovezlo Apollo 14 na stůl převážně prachovou měsíční půdu s překvapením. Jakeš
sice ještě nepatřil mezi ostřílené veterány, ale na analýze jemnozrnné zásilka se podílel. On a
ani nikdo jiný ale zpočátku netušil jak si vlastně počínat, všichni se totiž připravovali na již
známé vyvřelé horniny z expedic Apollo 11 a 12. Po prvotním váhání započaly standardní
postupy zahrnující i prosetí na sítech. Vytříděním a chemickými, rentgenografickými a
optickými studii regolitu se dopídili vědci k překvapení, krom známých prvků a sloučenin
analyzovali nepřeberné množství chemicky různorodých měsíčních skel, které Jakeše zaujaly.
Pracovní skupina pracovala tvrdě několik týdnů i o víkendech, po několika dnech mohla určit
typy hornin a co je pro danou skupinu charakteristické. Za svůj výkon obdržela i část vzorku
ze sovětské mise Luna 16, která jim později pomohla určit mimo jiné hlinité bazalty, které
krom jiných stojí za vznikem skel. Studiemi mikroskopických úlomků se zjistilo a vědci tehdy
učinili závěr, že většina skel vzniká na povrchu při srážce kosmického tělesa s Měsícem a
povýbuchovým transportem kilometry daleko. Analýzami tak vyvrátili prvotní spekulace,
které se honily astronautům a vědcům zapojeným do Apollo 11, o vzniku skla způsobeného
přistáním amerického modulu. Komentář mise pro geologické účely a pozemšťany řídícího
střediska měl tehdy na starosti kosmonaut Aldrin, který si povšiml při odebírání vzorků první
geologické záhady tedy skleněných útvarů na povrchu, vzpomínal Petr Jakeš.
Vědci neváhali s výstupy v podobě přednášek, referátů, každý se těšil na zveřejnění svých
prací ve vědeckých a odborných časopisech. Jakeš svoji vědeckou lunární práci patřičně
zhodnotil v populárně vědeckém díle Létavice a lunatici.
Zpátky na rodnou půdu
Do Prahy se Jakeš vrátil v roce 1972, z původního zaměstnání byl z důvodu jeho angažmá
vyhozen. Jeho neposvěcený pobyt v USA byl pro mnohé trnem v oku a v tomto období o sobě
nepodával uspokojivé zprávy a ani příliš nejevil zájem o dění v GÚ ČSAV. Nové zaměstnání
nalezl v Ústředním ústavu geologickém (ÚÚG) jako geolog mapér a později jako vědecký
pracovník, vypracoval se až na náměstka ředitele. Cestování nezanechal ani po angažmá
v USA, za vědeckým poznáním navštívil v letech 1981 a 1984 Ekvádor a Japonsko.
V Ekvádoru se Petr Jakeš a jím vedená skupina geologů a vulkanologů dočkala od ekvádorské
vlády oficiálního uznání za vysoce vědeckou standardní práci. Po roce 1989 započalo
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Jakešovo působení na akademické půdě, kde až do své smrti přednášel na mateřské fakultě
Karlovy Univerzity. V tomto období se s oblibou vracel do Lunar and Planetary Institute
(dřívější LSI), kde byl dlouhodobě členem vědecké rady. Od NASA se mu za jeho snažení
doznalo uznání, ocenila ho za práci v programu Apollo; na české scéně ho vyznamenala
ČSAV a Akademie věd ČR.

Box Planetka Patrjakeš
V únoru 1995 objevili astronomové Miloš Tichý a Zdeněk Moravec na hvězdárně Kleť
planetku, již v minulosti zachycenou španělsko-německou observatoří Calar Alto v Andalusii,
obíhající v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Dosud blíže z chemického
hlediska neprozkoumaný objekt byl označen jako 1995 DA1. Až v květnu 1999 byla planetka
na návrh ředitelky observatoře Kleti - Tiché - pojmenována po břežském rodákovi. Poslední
pozorování ukázala, že planetka nemůže ani v daleké budoucnosti ohrozit zemi.

Obrázek Z: Petr Jakeš u své pracovní techniky (staženo
z technet.idnes dne 24. 11. 2014)
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