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Lukáš Novotný l Ji í N mec l Olga trnáctá 
Gabriela Fialková l Ladislav Beneš l Simona Chybová 

Petr Jirák l Pavel Malý l Jakub Mucha
V ase nastávajících voleb vám chceme p edstavit Sdružení nezávislých 

kandidát , kte í cht jí dosáhnout zm ny v p ístupu zastupitelstva 
k problematice v obci, investi ní politice a p edevším k ob an m. 

Ve vší úct  k práci, kterou sou asné zastupitelstvo vykonalo, se 
domníváme, že n která rozhodnutí a innosti nejsou v zájmu obce 

a vlastn  ji dlouhodob  škodí. Jedná se nap . o nákup mlýna na Výrov , 
o podivný prodej pozemk  na Výrov , o nepr hlednou, nevyrovnanou 

a, domníváme se, i nekoncep ní dota ní politiku zájmovým 
sdružením a spolk m, o nejasné výsledky podnikatelských aktivit obce 

a dlouhodob  slibované a dosud ne ešené zám ry.

ZELENÁ OTEV ENOSTI, KOMUNIKACI A VE EJNÉ KONTROLE

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁT

NECHCEME KONFRONTACI, CHCEME ZM NU.
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KOMUNIKACE S OB ANY 
A VE EJNÁ KONTROLA 

HOSPODA ENÍ OBCE

BEZPE NOST A DOPRAVA

OGPROGRAM

PRO vytvo ení a aktivní innost  nan ní 
a kontrolní komise a její dopln ní ob any obce.
PRO pravidelnou innost komisí se 
zve ej ováním jejich záv r .
PRO plné využívání internetu k informování 
ob an  a ke kontrole vlastní innosti, pravidelné 
vyhodnocování p ipomínek ob an .
PRO diskuze s ob any na d ležitá témata 
rozvoje obce (investice, nákupy, prodeje 
obecního majetku a podobn ).
PRO pravidelné vydávání zpravodaje B ežan, 
obsahující vždy zápisy zastupitelstva a informace, 
kdo ze zastupitel , jak a o em hlasoval.

PRO aby všechny investi ní zám ry byly 
dopl ovány ekonomickým rozborem 
a p edkládány k posouzení  nan ní a kontrolní 
komisi a aby p ed jejich schválením byli obvyklým 
zp sobem ádn  informováni ob ané a bylo jim 
umožn no se k dané problematice vyjad ovat. 
PRO transparentnost p i prodeji obecního 
majetku. Dbát na to, aby se dodržovala pravidla 
ve ejné sout že, aby žádný prodej nebyl ztrátový 
a byl v souladu s cenami obvyklými, tedy tržními.
PRO p id lování ve ejných zakázek, pokud 
nebudou realizovány vlastními silami, výhradn  
ve ejnou sout ží.
PRO prov ení všech pracovních smluv a náplní 
práce a v p ípad  pot eby posílit nebo naopak 
snížit stavy pracovních sil.
PRO po ízení seznamu všech probíhajících 
investi ních akcí obce, je nutné zjistit jejich pln ní 
a plánovaný rozpo et a tento seznam zve ejnit.

PRO zajišt ní bezpe nosti chodc  a cyklist . 
Budeme usilovat alespo  o vyzna ení pruh  
pro cyklisty a p ší a snížení rychlosti na 
frekventovaných vozovkách, nap íklad mezi 
B ehami a P elou í.
PRO ast jší kontroly dodržování rychlosti 
a váhy vozidel v obci ve spolupráci s MP 
P elou  a Policií R.
PRO jednání o možnosti spojení m stské 
autobusové dopravy P elou  s naší obcí.

PROTI st etu zájm  zastupitel  s jejich 
podnikatelskými aktivitami, ale p edevším
PROTI absenci kontroly z ad ve ejnosti.

PROTI nákladné rekonstrukci budovy mlýna 
Výrov a p iléhajících pozemk  z rozpo tu obce. 
V p ípad  neud lení dotace v p íštím desetiletí na 
plánovanou p estavbu této budovy na muzeum 
bude nutné hledat jiné využití, eventuáln  zvážit 
její prodej, nebo zakonzervování tak, aby náklady 
byly minimální. V p ípad  ud lení dotace zvážit 
jejich efektivní využití v souvislosti s rozpo tem 
obce. 
PROTI vstupování zastupitel  a zam stnanc  
obce do st etu zájm .
PROTI prodej m obecního majetku p íbuzným 
a známým zastupitel  bez ve ejné sout že.

PROTI parkování nákladních aut ve st edu 
obce. Budeme navrhovat vy len ní plochy pro 
jejich parkování mimo obytnou zástavbu.

Jsme:

ROZVOJ A ÚDRŽBA OBCE

PRO investování do ú elných úprav starších 
lokalit obce, jako je vybudování chodník , úprava 
prostranství v historickém st edu obce u restaurace 
Na K ižovatce, návsi a stávajícího objektu, v n mž 
jsou klubovny hasi , knihovna, atd.
PRO výstavbu nové mate ské školy 
a rekonstrukci stávající na d m služeb pro 
ob any obce – holi , pedikúra, masáže, 
zdravotní a pe ovatelská služba.
PRO protipovod ová opat ení, na která byl již 
v minulosti zpracován projekt.
PRO vypracování nové koncepce innosti 
Technických služeb. Zam it jejich úsilí více na 
údržbu a obnovu obce a obecního majetku.
PRO opravu požární nádrže a prostranství kolem 
ní na odpo inkovou zónu.

Jsme:

Jsme:

Jsme:

NÁŠ PROGRAM

Jsme si v domi, že alfou a omegou 
úsp šnosti jakýchkoliv aktivit je 
stabilní a p íznivá  nan ní situace 
obce, vyvážené investování, 
stanovení priorit a d sledná kontrola.

Musíme si uv domit, že v novém 
volebním období nebude do

obecního rozpo tu p ipsána 
ástka cca 16 milion  korun za pozemky na splavn ní Labe, 
které m lo sou asné vedení obce k dispozici. O to musí být 
rozpo tová a investi ní politika obce odpov dn jší.. 3
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VZD LÁNÍ A ZÁJMOVÉ SPOLKY

CENTRUM OBCE A JEJÍ PREZENTACEPODNIKÁNÍ A DOTACE

PRO kvalitní cestu do školy a její údržbu nebo 
nalezení alternativ bezpe né cesty do školy.
PRO odhlu n ní h išt  u školy od hlavní silnice.
PRO prosazení internetu v obci B ehy pro 
ob any za zvýhodn né tarify.
PRO kulturní a sportovní zážitky pro d ti 
a dospívající v obci.
PRO vybudování nového d tského h išt  v lokalit  
na Severu, modernizaci a údržbu stávajících h iš  
s p ihlédnutím na r zný v k d tí.
PRO rekonstrukci celého objektu obecní 
knihovny a hasi ské zbrojnice a využití p dního 
prostoru pro innosti obce, spolk  a sdružení 
a pro pot ebu ob an , jako je nap íklad vítání 
ob ánk .
PRO vznik a fungování nových spolk  v obci, 
jako je Junák, Senior klub, Klub maminek 
a podobn  a jejich podporu.
PRO vznik domácích školek a jejich podporu ze 
strany obce.

PRO kompletní rekonstrukci prostoru p ed 
restaurací Na K ižovatce na reprezentativní 
centrum obce. 
PRO podporu všem, kdo reprezentují obec 
B ehy, spolk m i jednotlivc m a jejich aktivní
prezentaci na internetových stránkách obce. 
PRO rozší ení po tu ú edních výv sek 
a vybudování výv sek spolk  a sdružení.
PRO prezentování podnikatel  a zajímavých míst 
katastru obce B ehy pro návšt vníky obce.

PRO prov ení innosti spole ností a útvar , 
které jsou majetkem obce a vyhodnocení jejich 
úsp šnosti pro obec (Autokemp Bu kov, s.r.o., 
Technické služby a jiné).
PRO podnikání, jehož cílem je tvorba zisku, 
a to bu   nan ního, nebo hodnotového. 
V p ípad , že spole nosti nebo útvary 
dlouhodob  nevytvá í zisk, jsme pro zvážení 
jejich reorganizace, pronájem nebo prodej.
PRO spolupráci s odborníky pro získávání dotací 
a grant  na nejr zn jší innosti obce a spolk  
v obci. 
PRO možnost prezentací místních podnikatel  
a živnostník  na internetu, nap íklad pod 
doménou www.název_živnostníka.obecbrehy.cz, 
eventuáln  formou odkazu na již existující stránky 
podnikatel .

Jsme:

Jsme:Jsme:

PROTI netransparentnímu podnikání v obci 
B ehy.

PRO MLADÉ:   
Otev ené sportovišt  pro nejr zn jší sporty, 
podporu místních sdružení a podporu vzniku 
nových spolk , jako je t eba staronový Junák 
a Fotbalový klub. 

PRO SENIORY: 
Více spoj  do P elou e, maximální pomoc 
p i ešení složitých životních situací, podpora 
dovážení ob d  pro ob any, z ízení místa pro 
služby – kade ník, pedikúra, masáže a zdravotní 
a pe ovatelská služba. Kulturní a vzd lávací 
programy zam ené na seniory.

PRO HASI E A SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ: 
Nová spole enská místnost nad knihovnou 
a oprava celého objektu hasi ské zbrojnice 
a požární nádrže v obci. Oprava sportoviš  
a rozší ení nabídky o další sporty, podpora všem 
sdružením podle jasných pravidel. Pomoc p i jejich 
prezentaci (nap . výv sky, internet). 

PRO MLADÉ RODINY S D TMI: 
Aktivní podpora ze strany obce ob ma školám, 
vytvo ení a údržba bezpe ných d tských h iš , 
podpora kulturních a sportovních program  
ur eným pro rodiny s d tmi. Pomoc v tíživých 
životních situacích.

PRO VŠECHNY OB ANY OBCE B EHY: 
Jasná pravidla, maximální informovanost ob an , 
hospodárné zacházení s obecním majetkem 
pod kontrolou všech ob an , diskutování 
s ob any o d ležitých investicích nebo plánech 
obce, možnost aktivního se zapojení do chodu 
obce. Kulturní a sportovní akce a zájezdy. Vyšší 
bezpe nost v obci. Transparentní pronájmy 
a prodeje obecního majetku. Volný vstup do 
areálu kempu pro všechny ob any obce.
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30 let, manager marketingu

35 let, referent investi ního odd lení

26 let, inženýr kvality

68 let, d chodce

37 let, technik

30 let, státní zam stnanec

67 let, d chodkyn

32 let, zdravotní sestra

25 let, živnostník

Ve B ehách žiji celý sv j život a chci, aby 
B ehy byly moderní a krásná obec, kde 
se bude dob e žít jak mladým lidem, tak 
senior m. Aby se toto da ilo, je pot eba 
mít rozumné a slušné zastupitele. 
Pokud budu zvolen, chci se v novat 
komunikaci s ob any a kontrole práce 
obecního zastupitelstva.

Jsem vdaná a mám dv  d ti. 
Pracuji v investi ním odd lení 
spole nosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. Podle mého názoru 
by m l být zastupitel p edevším 

estný lov k, který bude init 
vše pro blaho obce, nikoliv svoje 
vlastní.

Pracuji jako inženýr dodavatelské 
kvality v nadnárodní spole nosti. 
V minulém volebním období 
2006 – 2010 se podivným zp sobem 
prodával obecní majetek. Proto budu 
prosazovat maximální informovanost 
ob an  o obchodování s obecním 
majetkem (majetkem nás všech) 
a dále transparentnost a hospodárnost 
t chto obchod .

Ve B ehách žiji již 44 let a mám 
zájem, aby obec vzkvétala. 
V obecním zastupitelstvu jsem již 
pracoval, z toho 6 let jako starosta. 
Pokud budu zvolen, chci se v novat 
ekonomice a  nancím.

Pracuji již patnáct let u  rmy 
zabývající se montáží internetu 
a po íta . Ve své obci bych cht l 
zejména obnovit ztracenou d v ru 
ob an  ve vedení obce a p isp t 
k jejímu zvelebení a rozvoji, sloužícímu 
ne jedinc m, ale všem.

Od narození žiji ve B ehách 
a v sou asnosti zde stavím rodinný 
d m. Mým hlavním cílem je p isp t 
k otev enosti a hospodárnosti 
obecního ú adu. Rád bych také, 
aby se za ala ešit otázka pravidel 
nákup  a prodej  obecního majetku. 
Chci stejná pravidla pro všechny 
ob any naší obce.

Jsem roda ka ze B eh  a chci, aby 
zastupitelstvo v novalo v tší pozornost 
p vodní ásti obce a jejím pot ebám.
Jako lenka eské komory  
auto rizo vaných inženýr  inných ve 
výstavb  mohu své zkušenosti uplatnit 
v oblasti investi ní politiky a rozvoje 
obce.

Jsem zdravotní sestra a maminka 
dvou d tí. V p ípad  zvolení bych 
ráda p isp la k v tšímu rozvoji služeb 
v oblasti zdraví a pé e pro ob any 
obce, dostupné pro seniory, ale 
i ostatní obyvatele obce. Dále chci 
kvalitní a bezpe nou cestu pro naše 
d ti do základní školy.

Podnikám a jsem tedy pro to, aby 
obec B ehy maximáln  p emýšlela, 
jak a do eho bude investovat. 
V zastupitelstvu obce bych se cht l 
v novat sportu a práci s mladými 
lidmi.

KANDIDÁTINAŠI KANDIDÁTI

Se svými dotazy nás m žete kontaktovat na emailu zmenaprobrehy@seznam.cz, 
telefonu 604 318 635 nebo   F acebooku ve skupin  Zm na pro B ehy – za rovné šance pro všechny. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

Fotogra  e: Petr Lidický – http://foto-vychodni-cechy.wz.cz


