
Marie Štarmanová
63 let, zdravotní sestra

Ve Břehách bydlím od své-
ho narození. Vystudovala 
jsem SZŠ v Pardubicích. 
Po maturitě jsem nastou-
pila na I. interní kliniku FN 
Hradce Králové a v roce 
1976 na dětské oddělení 
polikliniky v Přelouči, kde 

jsem pracovala do r. 2001. Následujících 8 let 
jsem pracovala na Záchranné službě v Pře-
louči. Od r. 2009 pracuji na LSPP v Pardubi-
cích. V minulém volebním období jsem pra-
covala jako zastupitelka obce se zaměřením 
na sociální péči a snažila jsem se svou práci 
dělat poctivě a spravedlivě, vždy se snahou 
pomoci druhým. Budu-li zvolena, ráda bych 
v této práci pokračovala.

PhDr. Miroslav Tyč
34 let, vědecký pracovník

Jsem absolventem uni-
versit v Heidelbergu, 
Hradci Králové a Kar-
lovy v Praze. Od roku 
1999 působím zejména 
v oborech kulturní antro-
pologie, psychologie 
a historie jako universitní 

pedagog a vědec. Jsem autorem více jak dva-
cítky publikací, mimo jiné i knížky o Břehách. 
V obci žiji od druhé poloviny devadesátých 
let a vychovávám zde spolu s partnerkou dva 
syny. Mezi mé zájmy patří zejména divadlo, 
horolezectví a ochrana přírody. Jsem činný 
v místním Sokole a od roku 2006 píši kroniku 
obce. Pokud budu zvolen, chtěl bych se zasa-
dit zejména o bezpečnost chodců a cyklistů, 
rozvoj spolkové činnosti, kulturních akcí a 
cestovního ruchu a neméně i o ekologické 
chování obce.

Mgr. Věra Novotná
53 let, ředitelka školy

Ve Břehách žiji více jak 
30 let. Vystudovala jsem 
Karlovu Univerzitu v Pra-
ze – pedagogickou fakul-
tu a pracuji jako ředitelka 
školy. V minulém voleb-
ním období jsem pra-
covala jako zastupitelka 

obce. Pořádala jsem pro občany kulturní 
akce (divadla, výlety, besedy a další). Jsem 
pro čestné a spravedlivé jednání a dodržo-
vání morálních zásad. Pokud budu zvolena, 
ráda bych v této práci pokračovala.

Martin Cimfl
40 let, OSVČ

Jsem původem obyva-
tel Břehů. Po vojenské 
službě jsem se oženil 
a žil s manželkou Věrou 
a se dvěma dětmi Lucií 
a Martinem na Moravě. 
Do obce jsem se znovu 
přistěhoval před třemi 

lety. Zdejší oblast se nám líbí, a proto jsme si 
v obci postavili domek ve kterém s rodinou žiji. 
Vystudoval jsem střední odbornou zeměděl-
skou školu s maturitou. V tomto oboru jsem 
také pracoval s výjimkou období, kdy jsem 
byl řidičem z povolání na MKD. V současné 
době jsem makléřem realitní společnosti. Až 
dosud jsem se politicky neangažoval. Jsem 
členem místního hasičského sboru. Oceňuji 
trvalý rozvoj obce Břehy a chci se na něm 
osobně podílet. Nabízím své znalosti a zku-
šenosti pro korektní spolupráci a pomoc 
při řešení společných záležitostí naší obce 
a občanů.

Tomáš Musil
32 let, TS Břehy

Od narození bydlím ve 
Břehách. S manželkou 
Zuzkou máme dvě 
děti, Kubu a Anežku. 
Vystudoval jsem Střední 
průmyslovou školu che-
mickou. Deset let jsem 
pracoval jako chemik 

v Elektrárně Chvaletice. Od června 2009 
pracuji v Technických službách Břehy. Jsem 
členem zásahové jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů ve Břehách. Mezi mé koníčky 
patří největší sbírka výrobních štítků z Čs. 
motocyklů, sbírám též vše o automobilech 
Saab a moto ČZ. V minulém volebním obdo-
bí jsem byl členem obecního zastupitelstva.

Ivana Zieglerová
60 let, důchodkyně

Do Břehů jsem se při-
stěhovala z Prahy v roce 
1982. Postavili jsme si zde 
domek, ve kterém žijeme 
dodnes. Od roku 1987 do 
roku 2009 jsem pracova-
la na zdejším obecním 
úřadě jako účetní. Pokud 

budu zvolena, ráda bych se věnovala práci 
pro naše starší spoluobčany.

Jiří Němec ml.
40 let, OSVČ

Narodil jsem se v roce 
1969 v Pardubicích. Jsem 
vyučen v oboru nástrojař, 
momentálně pracuji jako 
OSVČ se zaměřením na 
pokládku keramických 
a kamenných obkladů 
a dlažeb. V minulosti 

jsem pracoval 11 let u Technických služeb 
Břehy, proto bych rád předal své poznatky 
v řešení technických věcí ve prospěch obce. 
Jsem ženatý, mám dvě děti. Mezi mé koníčky 
patří motorismus, cestování a v neposlední  
řadě rodina a práce.

Iveta Malá
22 let, studentka

Ve Břehách bydlím od 
svého narození. Jsem 
absolventkou SOŠ ces-
tovního ruchu v Par-
dubicích. Nyní studuji 
filologii na Univerzitě 
v Hradci Králové. Mezi 
studiem jsem pracovala 

v destinačním managementu, jež se zabý-
vá podporou a rozvojem cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji. Mezi mé zájmy patří 
rocková hudba, sport a fitness, cestování a 
studium cizích jazyků. Budu-li zvolena, ráda 
bych se věnovala rozvoji kultury a cestovní-
ho ruchu v obci.

Jaroslav Pospíšil
42 let, OSVČ

Narodil jsem se v roce 
1968 v Pardubicích. Ve 
Břehách jsem vyrůstal 
od dětství a trvale tu 
bydlím od roku 1991. 
Jsem vyučen v obo-
ru strojní zámečník a 
momentálně jsem jed-

natelem firmy KUSÝ s. r. o. V minulosti jsem 
byl 14 let zaměstnancemc firmy Ing. Jaroslav 
Kusý a OSVČ. Jsem ženatý a mám dvě stu-
dující děti. Mezi mé zájmy patří motorismus, 
rocková hudba a cestování.
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ChCeme S Vámi VíCe mluVit a budeme VáS VíCe informoVat
rozšíříme dopraVní doStupnoSt a zajiStíme bezpečnoSt V uliCíCh
budeme VyCházet VStříC zájmům míStníCh Spolků a občanů
poStaráme Se o ekonomiCký, kulturní a SpolečenSký rozVoj obCe

ZaSadíme Se Zejména O
zkulturnění návsi a reprezentativních ploch obce
stezku pro pěší a cyklisty do přelouče
schůdný chodník v každé ulici
zřízení sběrného dvora
více kultury
efektivní podporu podnikání
vybudování protipovodňové hráze
společenskou místnost a klub pro seniory










Chceme slyšet Váš názor

www. sosbrehy.tym.cz
sosbrehy@email.cz

a budeme jej prosazovat.



BeZPeČNOST
Zabezpečíme vybudování chodníku v každé ulici, 

alespoň po jedné straně silnice. Budeme usilovat o zbu-
dování cyklostezky a stezky pro pěší do Přelouče a její 
napojení na stezky ve směru Lázně Bohdaneč a Par-
dubice. Zajistíme vytvoření povodňové hráze, která 
zabezpečí životy a majetek občanů před stále častějšími 
a hrozivějšími záplavami. Zajistíme širší dostupnost hro-
madné dopravy napříč celým dnem, aby se naše děti, 
senioři i všichni ostatní občané obce mohli bezpečně 
dostat do školy, k lékaři či do obchodu. Iniciujeme a 
podpoříme vytváření cyklostezek a hypostezek v šir-
ším okolí obce. Budeme šířeji spolupracovat se státní 
i městskou policií a podporovat činnosti, jež povedou 
k větší ochraně obyvatel obce a dodržování stále častěji porušovaných dopravních předpisů. Zejména 
pak dodržování rychlosti a minimalizace kamionové dopravy v částech obce, kde nemohou jezdit (pře-
devším silnice na Sopřeč) a svými přívěsy ohrožují životy a domy občanů obce. Nedovolíme parkování 
nákladních vozidel nad 3,5 tuny v ulicích či na návsi a umožníme jej jen na vyhrazených parkovacích 
místech v obci.

SOCIálNí SPraVeDlNOST a SOlIDarITa
Budeme se starat o potřeby všech občanů. Budeme zajišťovat přímou pomoc obyvatelům obce v tíživých 

zdravotních a sociálních situacích. Zajistíme společenskou místnost pro seniory a vznik klubu důchodců. 
Podpoříme zesílení sociální péče ve spolupráci se sociální péčí a dalšími charitativními organizacemi. 
Zejména možnost využití sociálního zařízení pro krátkodobý pobyt se zajištěnou odbornou péčí a zvýšení 
služeb sociální péče doma. Zvýšíme podporu spolkové činnosti, a to především takové, jež bude ku pro-
spěchu obyvatelům obce a povede k širší nabídce volnočasového vyžití. Vedle stabilní podpory obecního 
Sboru dobrovolných hasičů, Sokola, Mopedklubu a dalších sportovních sdružení a oddílů podpoříme i nové 
spolky a kluby, jež umožní uplatnění sportovních a společenských zájmů obyvatel obce.

SPráVa OBCe
Budeme odpovědně nakládat s obecním majetkem 

a daňovými příjmy ve prospěch všech obyvatel obce a ve 
shodě s jejím trvale udržitelným rozvojem. Prosazujeme 
vyrovnané hospodaření, které nepovede k zadlužování 
obce dlouhodobými vysokými úvěry. Naším cílem je spo-
kojený občan, který se rád a bezpečně pohybuje po celé 
obci. Chceme proto hezkou náves bez kamionů, schůdný 
chodník v každé ulici a na každém vhodném místě lavič-
ku. Zvolení zastupitelé musí pracovat pro občany, a proto 
prosazujeme, aby se zastupitelé po celé volební období 
mnohem šířeji zapojovali do práce pro obec. Chceme, 
aby vedle starosty i místostarosta pracoval na plný úva-
zek, což se nejenom nedotkne obecního rozpočtu, ale 
občanům tak umožníme mnohem komfortnější přístup ke službám obecního úřadu.  Práce zastupitelů, 
to je služba obyvatelům obce, o kterou se nesmíte prosit, a jež Vám má být nabízena v co nejširší možné 
míře a ochotě.







KONTrOla hOSPODařeNí
Umožníme všeobecnou otevřenost. Dohled nad transparentním zadáváním obecních zakázek. Zvláště 

v ohledu menších zakázek upřednostňovat živnostníky a drobné podnikatele se sídlem v obci, avšak nikoli 
na úkor velmi rozdílné ceny. Podnikatelský a personální audit ve společnostech v majetku obce. Plné fun-
gování obecních komisí – zejména kontrolní, finanční a školské a pozvání do jejich řad odborníků i mimo 
volené zastupitele.

PODPOra PODNIKáNí a CeSTOVNíhO ruChu
Podpoříme rozvoj podnikání vedoucí k rozšíření ekonomické a společenské soběstačnosti. Podnítíme 

rozvoj a rozšíření služeb v obci. Vytvoříme informační systém veřejně ozřejmující sídla jednotlivých firem 
a nabídku jejich služeb a zboží. Posílíme rozvoj podnikání navázaného na cestovní ruch. Podporujeme zřízení 
Musea Opatovického kanálu Břehy ve mlýně na Výrově a na něj navázané informační centrum a naučné 
stezky. Podpoříme vytváření cyklostezek a hypostezek v katastru obce a iniciování rozšíření stezek v okolí, 
včetně naučné stezky po břežských kulturních a přírodních památkách.

ŠKOlSTVí a KulTura
Rozšíříme autobusovou dopravu do Přelouče 

a výstavbu stezky pro cyklisty a pěší pro bezpečnou cestu 
do školy.  V případě zájmu rodičů zajistíme na náklady 
obce bezpečnou dopravu do školy na Výrov. Zajistíme 
větší pestrost a množství pořádaných kulturních a spor-
tovních akcí v obci, respektive pořádané či iniciované 
obcí po celé funkční období, ne jen krátce před volbami. 
Budeme šířeji podporovat mimoškolské aktivity dětí ze 
Břehů. V knihovně zajistíme větší pestrost nabízených 
titulů a sužeb i kulturnější prostředí. Zavedeme provoz 
digitálního kina. Obnovíme břežské památky a rozšíříme 
je o upomínky k poctě slavných rodáků.

INfOrMOVaNOST
Zavedeme systém včasné výstrahy. Důležité zprávy Vám budeme posílat přímo na mobilní telefony či 

emaily v závislosti na konkrétních potřebách jednotlivých občanů Břehů. Budeme Vás častěji a přesněji infor-
movat rozhlasem, na internetu a pomocí obecního zpravodaje o všech důležitých událostech, rozhodnutích 
zastupitelstva, pořádaných akcích, nabízených službách, nabídkách pracovních příležitostí, obecních zakáz-
kách ad. Vytvoříme informační centrum, které zprostředkuje možnost širšího vyžití obyvatel i návštěvníků 
obce. Chceme více komunikovat s občany a zapojovat je do rozhodování o veřejných záležitostech obce.

eKOlOgIe
Budeme usilovat o zlepšení a ochranu životního 

prostředí tak, aby současným i budoucím generacím 
byla zachována možnost uspokojovat životní potřeby, 
aniž by byla nevratným způsobem poškozena příroda. 
Zefektivníme ekologické nakládání s odpady. Zajistíme 
větší množství nádob na tříděný odpad a zkulturnění pro-
storu kolem nich. Rozšíříme druhy odpadových nádob 
o kontejnery na bioodpad, baterie, léky či nápojové kar-
tony. V areálu technických služeb zřídíme sběrný dvůr 
s celoročním provozem a dalšími kontejnery na ostatní 
druhy nesměsných odpadů. Oproti tomu budeme potírat 
černé skládky.
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