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Úvodní slovo
Rok se s rokem sešel a opět máte možnost začíst se
do netypického čísla Soběhrdského zpravodaje, který
má jediný cíl. Poskytnout vám základní a jednoduché
informace o kandidátech, kteří se ucházejí o místa
v zastupitelstvu obce pro nadcházející období. Snad
vám tento zpravodaj pomůže se lépe zorientovat
a dobře rozhodnout.
Máte k tomu všechny předpoklady. Mezi malými
obcemi, které spadají pod Městský úřad v Benešově,
kandiduje v Soběhrdech nejvíce kandidátů. A vždy je
dobré, když máme možnost vybrat. Vybírat si budeme
10. a 11. října devět zastupitelů ze šestnácti kandidátů.
Všem kandidátům jsme položili tři stejné otázky:
1. Co můžete potenciálním voličům říci o sobě? (Představte se voličům…)
2. Co má mít budoucí zastupitelstvo jako své hlavní
priority?
3. Čemu se chcete v případě zvolení do zastupitelstva
věnovat v rámci činnosti obce?
A zde jsou odpovědi abecedně seřazených kandidátů:
Babinská Zuzana:
1. Jmenuji se Zuzana Babinská,
je mi 39 let a do Žíňánek jsem se
přistěhovala spolu s manželem
a dcerou před 6 lety. Od prvního
okamžiku jsem si toto místo
zamilovala a cítím se tu "doma".
Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu Vlašim - obor
strojírenství a Střední pedagogickou školu Praha - obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní pracuji jako učitelka v mateřské škole.
2. Prosazování návrhů a projektů, které přispějí
k dalšímu zlepšení života v obcích po všech jeho stránkách a podílení se na jejich následných realizacích.
3. Ráda přijmu úkoly, které budou ku prospěchu
našich obcí. Za důležité považuji podporu místních
spolků a volnočasových aktivit dětí, ochranu životního
prostředí a vytváření přátelského prostředí, kde všichni
společně plánují, spolupracují a realizují.
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Bartík Pavel:
1. Je mi 44 let a celý život jsem
prožil v Soběhrdech. V posledních dvou volebních obdobích
jsem byl členem zastupitelstva
obce. Byla to náročná, ale
zajímavá práce a jsem rád, že
jsem měl možnost se na ní
podílet. Pracuji jako OSVČ
ve finančnictví a zabývám se
také poradenstvím a školením
v oblasti podnikání, prodeje,
managementu a osobního rozvoje. Ve volném čase
rád sportuji a čtu.
2. Za hlavní prioritu budoucího zastupitelstva
považuji pokračování rozpracovaných projektů (zásobování vodou, zázemí fotbalového hřiště v Soběhrdech
a úprava veřejných prostranství). Zastupitelstvo by
i nadále mělo také usilovat o podporu všech spolků
působících na území obce.
3. V zastupitelstvu bych se rád věnoval právě dokončení rozpracovaných velkých projektů, na kterých jsem
se již podílel. Za důležitou považuji také spolupráci
mezi všemi zastupiteli a jejich aktivní zapojení do práce
pro obec.
Háková Jitka:
1. Jmenuji se Jitka Háková. Již
35 let žiji v Soběhrdech, které
jsou mojí srdeční záležitostí.
Vystudovala jsem obor Management - marketing a nyní
pracuji jako asistentka ve firmě,
zabývající se výrobou zdravotnických potřeb. Mezi mé záliby
patří sport, turistika, historie,
příroda a především má rodina.
Původně by mě nikdy nenapadlo, že bych mohla kandidovat, nicméně přijala jsem výzvu a řekla si, proč ne.
Možná by stálo za to zkusit prosadit zájmy i někoho
jiného - a to Vaše.
2. Ráda bych vyplnila prostor, který je dle mého
názoru výrazně opomíjen a to práce s našimi nejmenšími. Ať již se jedná o více aktivit, zájmových
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sdružení nebo jen příležitostných akcí zaměřených
čistě na děti. A to včetně životního prostoru pro
realizaci této činnosti u nás. Nosnou součástí společenského, kulturního i sportovního života v obci
jsou bezesporu občanská sdružení a občanské
spolky, které mohou práci s dětmi zaštítit. Dále
považuji jako nutnou součást našich hřišť a herních
prostor i vytvoření bezpečné cesty k nim. Je třeba se
zaměřit na zvelebování veřejných prostor a zeleně,
včetně motivace obyvatel obce k aktivnějšímu přístupu ke vzhledu obce a hrdosti na její samotnou
existenci..
3. V zastupitelstvu bych tedy ráda podpořila především zájmové akce a celoroční aktivnější činnost
s dětmi. Nebojím se práce a úkolů, které si společně
stanovíme jako prioritní a nezbytné a které povedou
ke spokojenějšímu životu nás všech.
Hovorka Ladislav:
1. Je mi 38let, v Soběhrdech
bydlím od roku 2007. Vystudoval jsem SPŠ elektrotechnickou
v Písku a posléze ČVUT v oboru
radioelektronika. V oboru jsem
zůstal, nejprve jako výzkumný
pracovník na AVČR, posléze
v soukromé sféře jako vývojář
řídicích systémů pro vlaky.
Posledních 8 let se pohybuji
ve vrcholovém vedení, v současnosti ve firmě s globální působností, zabývající
se vývojem a výrobou medicínských přístrojů.
Krom pracovního vytížení se amatérsky zabývám
uměleckým kovářstvím a sportovním rybolovem.
2. Je jasné, že zdroje peněz jsou omezené,
tématem by tedy měla být optimalizace režijních
nákladů na samosprávu a případně hledání alternativních zdrojů peněz na realizaci menších a hlavně
„všeobecně prospěšných“ projektů. Hlavní priority
zastupitelstva by tedy měly spočívat v realizaci
projektů strategického plánu rozvoje obce. Prostor
vidím např. v revitalizaci panelky v Soběhrdech,
revitalizaci rybníčku v Soběhrdech, rozšíření prostorů pro aktivity maminek s dětmi, vybudování
chodníků alespoň v kritických místech, dokončit
bezpečnostní opatření na hlavní silnici ke zpomalení neukázněných řidičů, podpora ekologického
smýšlení občanů k zajištění lepšího ovzduší v zimních měsících.
3. Rád se ujmu jakékoli činnosti, která bude pro
obec nějak prospěšná. Mohu nabídnout zkušenosti
s řízením nákupních a investičních akcí, hledáním
prostoru pro úspory ve vlastní činnosti, a vizionářské smýšlení při tvorbě strategií a plánů.

Hradečný Ondřej:
1. Narodil jsem se 15. 8.
1962 v Praze, vyrůstal jsem
na východní Moravě - Valašsku.
Vystudoval jsem strojní průmyslovku a ČVUT - fakultu strojní.
Jsem autorizovaným inženýrem
pro technologická zařízení staveb,
technikem pro vytápění a větrání.
V roce 1992 jsem s kolegou založil
společnost JOBI ENERGO s.r.o., která projektuje a dodává
energetická zařízení a ve které pracujeme spolu s dalšími
zaměstnanci dodnes. Jsem ženatý, s manželkou Pavlínou
máme dva dospělé syny Vojtěcha a Jakuba. Bydleli jsme
v Benešově a od roku 2000 bydlíme v Mezihoří. Zde jsem
se, myslím, poměrně aktivně zapojil do veřejného života –
SDH, divadelní spolek, sousedská posezení apod.
2. Obecní zastupitelstvo by podle mého povědomí mělo
zastupovat obec a zájmy občanů ve vztahu ke státním
a veřejnoprávním institucím, vést obec a spravovat obecní
majetek po stránce ekonomické, právní a technické a to
i s výhledem na dobu po jeho funkčním období. Dále by
mělo vytvářet co nejlepší podmínky pro spokojený život
v obci. Z tohoto obecného výčtu mám jako priority zajištění
dostatečných zdrojů pitné vody, na to navazující likvidace
odpadních vod a komunálního odpadu (pokračování v již
započatých projektech). Za tím následuje „drobná práce“
při zajištění údržby a rozvoje veřejných částí obce.
3. V případě mého zvolení mohu pomoci při řešení již
započatých prací ohledně zajištění vodovodu, provozu
obecní čističky odpadních vod a dalších záležitostí technického charakteru. V oblasti osvěty a informovanosti
mohu přispět svými znalostmi ohledně plánovaného
zpřísnění zákonů o ochraně ovzduší, zejména ve vztahu
ke kotlům ústředního vytápění a alternativním energiím.
Mým záměrem je rovněž vytvořit aktuální technickou
mapu inženýrských sítí obce.
Kucharski Maciej:
1. Je mi 72 roků a jsem
v důchodu, avšak pracuji ještě jako
OSVČ v technickém poradenství
v oboru vláknová optika. V posledním volebním období pracuji
v obecním zastupitelstvu jako
místostarosta.
2. Zastupitelstvo by se mělo
věnovat dokončení rozpracovaných projektů, jako je fotbalové hříště a obecní vodovod.
Dále považuji za důležité dořešit majetkoprávní vztahy
u místních komunikací a zlepšit bezpečnost chodců
v Soběhrdech výstavbou chodníků. Za hlavní prioritu
budoucího zastupitelstva považuji však snahu přispívat
k tomu, aby obec byla nejlepším místem k bydlení pro
občany všech věkových skupin.
3. Rád přijmu každý úkol směřující ke zkvalitnění
života v obci.
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Pillvein Jan:
1. Je mi 39 let, pracuji jako
vedoucí
stavebního
úřadu
v Říčanech. V profesní činnosti
mě zajímá územní plánování
a ekonomika sídel. Mé záliby se
v současné době zúžily na rodinu
a rekonstrukci domu. Se svou
ženou a dvěma dcerkami žijeme
v bývalé hospodě v Žíňanech.

2. Hlavní priority budoucího zastupitelstva: podpora spolků ve všech osadách obce, zkvalitnění služeb
a občanské vybavenosti, získání dotací na různé projekty, oprava komunikací.

2. Pokračování ve vyváženém
a citlivém vývoji obce, tedy zejména kvalitní územní plán
reagující na změny ve společnosti. Zajištění nezávislosti
obce v základních přírodních zdrojích a hodnotách pro
budoucnost. Šetrné zacházení s obecním majetkem.

Strachota Jiří:
1. Narodil jsem se v roce
1985, a do Soběhrd jsem
se přestěhoval v roce 1989.
V roce 2003 jsem se vyučil
v oboru automechanik, a o dva
roky později jsem dokončil
středoškolské vzdělání složením maturitní zkoušky
v oboru provozní technika.
Po ukončení školy jsem
začal pracovat jako automechanik, čímž se ve velké
německé společnosti živím doposud. Téměř dvanáct
let jsem členem místních hasičů, a strojníkem v jejich
zásahové jednotce.

3. Stavebnímu právu a územnímu plánování, dále
podpoře příležitostí setkávání mezi obyvateli a ochrana
obecního majetku.
Potůček Miloslav:
1. Pracuji jako zootechnik
v SPZV Ostředek.Je mi 54 let,bydlím v Mezihoří. Do zastupitelstva obce jsem byl prvně zvolen
v roce 1998 a i nadále mám
zájem pro obec pracovat.
2. Vytvářet podmínky pro spokojený život v naší obci,
tzn. opravy komunikací, odpady, úklid prostranství, příkopů atp. dále podpora kulturních a sportovních akcí.
3. Snažil bych se pracovat jako doposud. Slyšel jsem
už názory, že bychom to měli nechat někomu novému
ale to záleží na voličích.
Rezek Zdeněk:
1. Jmenuji se Zdeněk Rezek
a pocházím z Mezihoří, je mi
52 let a v Soběhrdech žiji se svou
rodinou již od roku 1989. Pracuji
jako řidič a před tím jsem dlouhá
léta pracoval ve stavebnictví.
2. Zvelebování obce a zdárně
dokončit rozdělané projekty.
3. Převážně dozor nad stavební činností v obci
a jejím okolí.
Řepásek Roman:
1. Je mi 32 let a bydlím v Žíňankách. Jsem živnostník v oboru
kovovýroby a zemních prací.
Jsem členem sboru dobrovolných
hasičů Žíňany, kde zastávám funkci
strojníka.
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3. Chtěl bych se věnovat hlavně ve zkvalitnění
služeb obce pro občany a jejich bezproblémovému
fungování - především v oblasti komunálních
odpadů, zimní údržba komunikací a celkově opravám
a údržbě komunikací.

2. Úkolem zastupitelstva by mělo být vytvoření kompletně fungující obce s ohledem na občanskou vybavenost, infrastrukturu, spolehlivě fungující inženýrské
sítě, apod.
3. Rád bych docílil toho, aby Soběhrdy, včetně svých
osad, byly obcí, kde by vše fungovalo, tak jak má,
a obyvatelé na ní mohli být pyšní.
Sobotka František:
1. Je mi 48 let, jsem ženatý
a mám dvě děti. V Soběhrdech
bydlím od svého narození
a pracuji zde jako OSVČ
v oboru truhlářství.
2. Prioritou nového zastupitelstva by měla být v prvé řadě
spokojenost obyvatel a všestranný rozvoj obce. Toho by
mělo dosahovat zejména dokončením projektů, které
započaly v minulém volebním období (např. vodovod,
sportovní hřiště) a přípravou a realizací nových návrhů
a plánů.
3. V případě mého zvolení bych se aktivně zapojil
do plnění těchto cílů a priorit, podporoval bych činnost
místních spolků a byl nápomocen v dalších oblastech
působnosti naší obce.
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Šašek Zdeněk:
1. Narodil jsem se 15. 6.
1963. Bydliště do roku 1988
Žíňany, od roku 1988 do roku
1990 Bukovany a od roku 1990
Soběhrdy. Zaměstnání zámečník. Od roku 1980 členem SDH,
od roku 1999 velitel zásahové
jednotky Obce Soběhrdy.
2. Péči o životní prostředí, realizaci a zdárné dokončení započatých projektů (sportoviště, vodovod).
3. Požární ochraně – opravě a budování vodních
zdrojů (požární nádrže, hydranty). Podpora dobrovolných spolků v obci.
Šíma Jan:
1. Jmenuji se Jan Šíma. Je mi
37 let, jsem ženatý, mám tři děti
a s rodinou bydlíme v Žíňanech.
Pracuji jako manažer distribuční
sítě v Modré Pyramidě (stavební
spořitelně). Již 4 volební období se
podílím na chodu naší obce. Jsem
také více než 13 let velitel SDH
Žíňany. Mám rád historii těchto
míst, krásu naší okolní přírody a snažím se tyto věci
uchovávat a rozvíjet. Ve volném čase s dětmi a kamarády
včelařím. Mým cílem je nekoukat jen k vlastnímu plotu,
ale udělat něco navíc pro hezčí život nás všech.
2. Priority budoucího zastupitelstva vidím zejména
ve třech oblastech – efektivnost hospodaření obce – pracujeme s omezeným množstvím peněz a tak je důležité
mít pod kontrolou nezbytné výdaje a rozumně investovat to, co je k dispozici. Myslím, že bude dobré zaměřit
se na snížení zadlužení obce. Druhou věcí je mít „program“ pro každou osadu – nesoustředit se jen na jedno
místo, ale v každé vesnici každoročně ve spolupráci
s místními lidmi a spolky něco zlepšit. Třetí prioritu
vidím v zlepšování životního prostředí a zeleně – je zde
ještě dost míst, kde lze například vysadit stromy, obnovit
aleje a sady, zkrátka udělat něco pro další generace.

Špaček Jan:
1. Jsem další Pražák, který
se natrvalo usídlil v tomto
krásném koutě Středních Čech.
Po dvaceti letech chalupaření
jsem loni definitivně získal
status phovského občana. Je mi
66 let, na které se však v žádném
případě necítím – cítím v sobě
naopak dostatek sil i zásobu
pracovní energie. Vystudoval jsem architekturu
na ČVUT. S trochou nadsázky se dá říct, že i když
to bylo na fakultě stavební, celý život se věnuji spíš
výtvarné a estetické složce tohoto oboru.
2. Z mého pohledu je proto prioritní dobrý stav
vzhledu místa, kde žijeme. To pak sebou zákonitě přináší i pohodu a pocit štěstí.
3. Pro obecní blaho mohu tedy nabídnout své zkušenosti architekta projektanta, ale i člověka, který má rád
harmonii, krásu a pořádek.
Tichá Barbora:
1. Je mi 22 let a od malička
bydlím v Soběhrdech. V současnosti studuji francouzský
jazyk a společenské vědy
na Pedagogické fakultě UK
v Praze. Jsem aktivní členkou
SDH Soběhrdy a ve svém volném čase pracuji jako průvodkyně na zámku Konopiště.
2. Jedna z nejzákladnějších priorit obecního zastupitelstva by měla být bezpečnost v obci. Myslím, že je
nutné, aby byl u hlavní silnice v Soběhrdech alespoň
jeden chodník a lidé se tak nemuseli obávat projíždějících aut. Za nezbytné také považuji dokončení obecního vodovodu.
3. Vzhledem k mému humanitnímu zaměření mohu
přispět k organizaci nejrůznějších kulturních akcí pro
všechny věkové skupiny. Nebojím se také nových zkušeností a ráda se naučím něco nového.

3. Svůj prostor vidím právě v rozvoji zeleně v osadách
a krajině. Druhou oblastí je celkový rozvoj obce – aktualizovat rozvojový plán obce, stanovit priority a hledat
možnosti financování a realizace. V neposlední řadě
pak i podpora fungování a spolupráci spolků v oblasti
kultury a volného času.
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