
Komunikativnost správy obce a spravedlivý přístup vůči všem občanům
Otevřenost veřejných zakázek a rozumnější investiční politika
Zvýšení úsilí o vybudování stezky pro pěší a cyklisty do Přelouče
Modernizace hasičské zbrojnice i knihovny a vytvoření místa setkávání občanů i spolků
Zkulturnění návsi, chodníků a reprezentativních ploch obce
Zefektivnění fungování Autokempu v návaznosti na rozšíření využití pro občany obce

Zajistíme spravedlivý a rovný přístup všem obyvatelům ke všem 
akcím a aktivitám správy obce. Zvýšíme podporu spolkové činnos-
ti zejména modernizací a zvelebením knihovny, hasičské zbrojnice 
a přilehlých prostor s cílem vytvořit „spolkový dům“ a místo setká-
vání pro všechny od maminek s dětmi až po klub seniorů. Zajistíme 
přímou pomoc obyvatelům obce v tíživých zdravotních a sociálních 
situacích. Rozšíříme a podpoříme sociální péči ve spolupráci s pří-
slušnými sociálními a charitativními organizacemi. Zvýšíme podpo-
ru spolkové činnosti, a to zejména takové, jež bude ku prospěchu 
obyvatelům obce a povede k širší nabídce volnočasového vyžití. 

Sociální spravedlnost a solidarita

SOS Břehy
spravedlnost - odpovědnost - solidarita

Prosadíme otevřený správní úřad - komu-
nikativní a spravedlivý vůči všem občanům. 
Dohlédneme na otevřenost zadávání obec-
ních zakázek a přístup obyvatel k procesu 
výběru dodavatelů. Budeme odpovědně 
nakládat s obecním majetkem a daňovými 
příjmy ve prospěch všech obyvatel obce 
a ve shodě s jejím trvale udržitelným roz-
vojem. Podporujeme reálné a realizovatel-
né projekty, nikoli megalomanské vzdušné 
zámky. Prosazujeme vyrovnané hospoda-
ření, které nepovede k zadlužování obce 
dlouhodobými vysokými úvěry.

Správa obce

Budeme nadále usilovat o zbudování cyklostezky 
a stezky pro pěší do Přelouče v návaznosti na  vytvo-
ření protipovodňové hráze. Zvýšíme bezpečnost 
chodců opravami havarijních chodníků a vybudová-
ním nových, aby v každé ulici byl alespoň po jedné 
straně. Zajistíme širší návaznost hromadné dopravy 
pro dostupný a bezpečný přístup za zaměstnáním 
i zábavou. Budeme více spolupracovat s policií zejmé-
na v oblasti kontroly dodržování rychlosti a povolené 
hmotnosti nákladních vozidel.

Bezpečnost

Budeme usilovat o zlepšení a ochranu životní-
ho prostředí tak, aby současným i budoucím  
generacím byla zachována možnost uspoko-
jovat životní potřeby, aniž by byla nevratným  
způsobem poškozena příroda. Zefektivníme 
ekologické nakládaní s odpady a eliminuje-
me černé skládky. Zajistíme větší množství 
nádob na tříděný odpad. Zřídíme sběrný dvůr 
s celoročním provozem a dalšími kontejnery 
na ostatní druhy nesměsných odpadů. 

Ekologie

Podpoříme rozvoj podnikání místních firem a živnostníků vedou-
cí k vytvoření širší nabídky služeb v obci. Zasadíme se o efektivní 
fungování Autokempu Buňkov s cílem rozšíření volnočasového 
vyžití i pro občany obce Vytvoříme informační systém veřejně 
ozřejmující sídla jednotlivých firem i živnostníků a nabídku jejich 
služeb a zboží. Podpoříme vytváření cyklostezek a hypostezek 
v katastru obce a iniciování rozšíření stezek v okolí, včetně nauč-
né stezky po břežských kulturních a přírodních památkách.

Podpora podnikání a cestovního ruchu

Rozšíříme autobusovou dopravu do Přelouče a zlep-
šíme stezku pro bezpečnou cestu do školy. Podpoříme 
zdravější stravování ve školních jídelnách. V maximální 
míře budeme podporovat všechny společenské, kulturní 
a sportovní organizace i spolky a iniciovat jejich aktivní 
činnost rozšiřující možnosti volnočasového vyžití obča-
nů. Mimořádnou podporu pak poskytneme těm, kteří 
se budou věnovat především mimoškolským aktivitám 
dětí. Zavedeme celoroční provoz digitálního kina. Obno-
víme břežské památky a rozšíříme je o upomínky k poctě 
slavných rodáků.

Školství a kultura

SOS Břehy
spravedlnost - odpovědnost - solidarita
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Je absolventem 
University Karlovy 
a universit v Hei-
delbergu a Hrad-
ci Králové. Od 
roku 1999 působí 
zejména v oborech 
kulturní antropo-
logie a sociologie 
jako universitní 

pedagog a vědec. V obci žije od druhé 
poloviny devadesátých let a vycho-
vává zde spolu s partnerkou dva 
syny. Mezi jeho zájmy patří zejména 
divadlo, horolezectví, ochrana pří-
rody a šachy, ke kterým vede i děti 
v místním sokole.

PhDr. Miroslav Tyč
38 let, vědecký pracovník

Narodil se v Par-
dubicích. Vyučil se 
truhlářem a nyní 
pracuje ve společ-
nosti KIEKERT-
CS. Ve Břehách 
žije od narození 
a s manželkou zde 
také vychovává 
dvě děti. Ve vol-

ném čase zejména aktivně rybaří, 
věnuje se sportu a rád poslouchá 
hudbu.

Je absolventem 
Střední průmyslo-
vé školy elektro-
technické v Pardu-
bicích. Po studiích 
pobýval několik 
měsíců pacovně 
i studijně v Anglii. 
Nyní pracuje jako 
OSVČ v oblasti IT. 

Ve Břehách žije od narození. Byl čle-
nem zásahové jednotky sboru dobro-
volných hasičů. K jeho zálibám patří 
četba, cestování a poznávání jiných 
kultur, zdravý životní styl, permakul-
tura a zejména sporty všeho druhu.

Po studiu na che-
mické průmyslovce 
pracoval 10 let jako 
chemik na ČOV ve 
chvaletické elek-
trárně, poté u TS 
ve Břehách a teď 
čtvrtým rokem na 
čistírně odpadních 
vod NCL v Semtí-

ně. Od narození bydlí ve Břehách, 
kde s manželkou vychovává 2 děti. Je 
aktivním členem zásahové jednotky 
sboru dobrovolných hasičů ve Bře-
hách ve funkci velitel družstva. Má 
rád stará auta a motorky a je vášni-
vým sběratelem.

Petr Jirák
30 let, technik

Narodila se v Par-
dubicích, kde 
v y s t u d o v a l a 
i Střední zdravot-
nickou školu. Od 
roku 1997 strávila 
pracovně sedm 
let v USA a Fran-
cii. Nyní pracuje 
v sociálních služ-

bách v Domově u fontány v Přelou-
či. Aktivně působí v místním Sboru 
dobrovolných hasičů. Mezi její zájmy 
patří zejména cestování a rodina. 

Eliška Zatorska
36 let, pracovník v soc. službách

Jaroslav Jelínek
38 let, dělník

Tomáš Musil
37 let, chemik ČOV

Narodil se v roce 
1969 v Pardubi-
cích. Je vyučen 
v oboru nástrojař 
a momentálně 
pracuje jako OSVČ 
se zaměřením na 
pokládku kera-
mických a kamen-
ných obkladů 

a dlažeb. V minulosti také pracoval 
11 let u Technických služeb Břehy. 
Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho 
koníčky patří motorismus, cestování 
a v neposlední řadě rodina a práce.

Jiří Němec
44 let, živnostník

Je absolventem 
fakulty elektro-
technické na Čes-
kém vysokém 
učení technickém 
v Praze. Od roku 
1975 působil v ČKD 
a ČEZ zejména 
jako vedoucí pra-
covník a specialis-

ta měření a regulace. Již čtyři roky 
užívá zaslouženého důchodu a aktiv-
ně pěstuje své zájmy, mezi které 
patří zejména hudba, četba, zahrada 
a domácí kutilství.

Ing. Rudolf Fišer
66 let, důchodce

Je absolventem 
fakulty elektro-
technické na Čes-
kém vysokém 
učení technickém 
v Praze. Od stu-
dií se až do svého 
důchodu věnoval 
svému oboru tech-
nická kybernetika. 

Několik volebních období po roce 
1990 pracoval jako zastupitel a sta-
rosta obce. Mezi jeho nynější zájmy 
patří zejména práce na zahradě, ces-
tování a fotografování.

Ing. Jiří Němec
72 let, důchodce

Narodila se v Lito-
myšli, ale ve Bře-
hách žije již od 
konce osmdesá-
tých let. Vystudo-
vala gymnasium 
a zároveň se vyu-
čila aranžérkou. 
Nyní již na Gym-
nasiu v Přelouči 

pracuje jako referent zásobování. Ve 
svém volném čase se věnuje zpívání 
ve sboru a zejména práci pro místní 
hasičský sbor, jehož je v posledním 
roce i starostkou. 

Helena Kupčíková
52 let, zásobovačka


