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PANTONE 871C
CMYK 20,35,85,15
ORACAL751-091
POLI-FLOCK 510

PANTONE Red 032C
CMYK 0,100,100,0
ORACAL751-032
POLI-FLOCK 508

PANTONE Cool Gray 4C
CMYK 0,0,0,20
ORACAL751-090
POLI-FLOCK 512

PANTONE Process Black
CMYK 0,0,0,100
ORACAL751-070
POLI-FLOCK 502
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Po čtyřech letech jsou před námi další volby
do obecního zastupitelstva. Tak jako v předešlých letech Vám v našem zpravodaji přinášíme
krátké představení všech kandidátů. Každý
kandidát opět odpověděl na 3 otázky. Kandidáti jsou seřazeni podle abecedy.
O místa v zastupitelstvu má zájem 12 kandidátů, na hlasovacím lístku můžete označit
maximálně 9 kandidátů. Ti, kteří dostanou
nejvíce hlasů, budou tvořit devítičlenné
zastupitelstvo.
Volby se uskuteční v pátek 5. října 2018
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října
2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnost tradičně najdete v jednací místnosti
obecního úřadu v prvním patře budovy OÚ
v Soběhrdech.
Spolu s volbami do zastupitelstva se konají
i volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Případné konání druhého kola těchto voleb
se uskuteční o týden později ve stejném čase
a místě, tj. 12. a 13. října 2018.
Starším a nemocným občanům nabízíme možnost volit do přenosné hlasovací
schránky v místě vašeho bydliště, stačí vzkázat
volební komisi nebo zavolat p. Baštářové (tel.
724 98 18 78).
Věříme, že osud našeho domova Vám není
lhostejný a přijdete k volbám!
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?
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PANTONE
- barevný model pro ofsetový tisk přímou barvou nebo pro sítotisk
CMYK
- barevný model pro ofsetový tisk procesními barvami nebo pro digitální tisk
ORACAL
- barevný model pro výřez ze samolepících PVC folií (Signmaking)
POLI-FLOCK - barevný model pro výřez ze samolepících termotransferových textilních folií

Zuzana Babinská
1. Jmenuji se Zuzana
Babinská, je mi 43 let
a pracuji jako učitelka
v mateřské školce. Žiji společně s manželem a dcerami v Žíňánkách. Toto
místo si mě od prvního
okamžiku získalo a cítím
se zde spokojeně. Mezi
mé radosti patří čas trávený s rodinou a přáteli,
toulky přírodou, ruční práce, četba...
2. Nejprve je třeba dokončit již rozpracované
projekty a nadále prosazovat takové, které přispějí
ke zkvalitnění života v našich vesnicích. Za důležité považuji citlivý přístup k životnímu prostředí,
rozumně investovat finance, podporovat místní
spolky a volno-časové aktivity dětí i dospělých.
V neposlední řadě je důležité vytvářet takové
prostředí, kde se budeme cítit spokojeně, bezpečně a žít v radosti. To nedokáží zajistit jen naši
zastupitelé, to zajistí každý z nás, svým empatickým chováním, tolerancí, dobrými sousedskými
vztahy a úctou k sobě i k druhým.
3. Ráda přispěji k realizací projektů, které se
budou ztotožňovat s mým vnitřním přesvědčením, že činím správnou věc.
Pavel Bartík
1. Je mi 48 let a celý
život
jsem
prožil
v Soběhrdech. Členem
zastupitelstva obce jsem
již 12 let. V životě
i v práci snažím se řídit
slovy Alberta Einsteina:
„Život je jako jízda na
kole. Když chceš udržet
rovnováhu, nesmíš přestat šlapat.“. Takže šlapu, co to jde.
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2. Za hlavní prioritu budoucího zastupitelstva považuji pokračování rozpracovaných
velkých projektů (zejména zásobování vodou
a chodníky v Soběhrdech) a pravidelnou
údržbu veřejných budov a prostranství.
Zastupitelstvo by se také mělo intenzivně
zabývat ochranou přírody a typického rázu
české krajiny. Je to s nimi jako se zdravím.
Krajinu a přírodu máme také jen jednu.
3. V zastupitelstvu bych se rád věnoval právě
dokončení rozpracovaných velkých projektů,
na kterých jsem se již podílel. Také bych rád
přispěl k podpoře spolupráce všech, kteří chtějí
k dobrému životu v našich obcích přispět.
Jan Pillvein
1. Je mi 43 let a 8 let žiji
s manželkou a dvěma dcerkami v Žíňanech. Pracuji
jako vedoucí stavebního
úřadu. Ve volném čase
se nejraději věnuji rodině
a rekonstrukci našeho
domu.
2. Priority budoucího
zastupitelstva vidím
v posilování soběstačnosti obce a vytváření
podmínek pro spokojený život obyvatel.
3. Rád bych se věnoval zadržování vody
v krajině, zvelebování prostředí a podpoře naší
tradiční kultury.
Miloslav Potůček
1. V Mezihoří žiji s krátkou přestávkou, než jsem
postavil, od narození. Je
mi 58 let. Pracuji jako
technik v zemědělství.
2. Hlavní prioritou
v současném době pro
většinu obyvatel bude zabezpečení dostatku
vody. Takže dále pracovat na již započatých
projektech co se týkají veřejného vodovodu
a následného hospodaření s veškerou vodou.
Dále údržba a rozvoj dětských hřišť a co nejlepším způsobem se starat o spokojený život
všech občanů.
3. V případě zvolení bych se rád podílel na
splnění výše jmenovaných priorit, podporoval činnost spolků a nadále pracoval jako
doposud.
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Zdeněk Rezek
1. Je mi 57 let a narodil
jsem se v Benešově. Dětství jsem prožil v Mezihoří
se svými rodiči a bratrem.
Do Soběhrd jsem se přestěhoval, před skoro 30-ti
lety, se svou manželkou
a dvěma dětmi, synem
Zdeňkem a dcerou Janou.
Již od mládí jsem aktivním členem dobrovolných hasičů v Soběhrdech. Již několik let
pracuji v německé společnosti ENDERS, jako
mistr brusič a řidič. V zastupitelstvu pracuji již
3 volební období.
2. Myslím si, že hlavní prioritou je rozvoj naší
obce, ať už se to týká např. nových chodníků,
nebo zvelebování vsi. V posledních letech se
rozrůstáme o nové spoluobčany, ať už o nově
příchozí mladé rodiny nebo se rozrůstající
se ,,starousedlíky" a naším cílem by mělo být,
aby i nadále naše obec rostla a zájem zde žít
a zakládat rodiny, tu stále byl.
3. Rád bych uplatnil své letité zkušenosti ve
stavebnictví a již získané zkušenosti z pozice
zastupitele. Také bych i nadále chtěl podporovat chod hasičského sboru a fotbalového klubu
Soběhrdy.
František Sobotka
1. Je mi 52 let, jsem
ženatý a celý život žiji
v Soběhrdech. Pracuji
jako OSVČ v oboru
truhlářství.
2. Prioritou nového
zastupitelstva by mělo být
pokračování v rozpracovaných projektech jako
jsou chodníky ve vesnici a obecní vodovod,
získávání dotací pro nové projekty a zvelebování veřejných prostor v obci.
3. Chtěl bych se podílet na řešení již rozpracovaných ale i nových projektů. Podpora fungování místních dobrovolných spolků a zlepšovat
podmínky pro lepší život v obci.

www.sobehrdy.cz

Jiří Strachota
1. Jmenuji se Jiří
Strachota a je mi 33 let.
V Soběhrdech bydlím od
roku 1989. Pracuji jako
servisní poradce v autoservisu. Jsem členem
místních hasičů, nyní
jsem i starosta sboru.
Zároveň jsem členem
zásahové jednotky SDHO. Jsem ženatý a máme
téměř ročního syna. Ve volném čase se věnuji
rodině, hasičům a rekreačně běhám.
2. Hlavní prioritou musí být dokončení rozpracovaných projektů, bezpečnost v obci a bezproblémově fungující inženýrské sítě. Dále také péče
o majetek obce a tím jeho zhodnocování.
3. Chtěl bych přispět k tomu, aby naše obec
i nadále vzkvétala, prosperovala a byla místem,
kde naši občané budou rádi bydlet. Také bych
chtěl zvelebovat obecní lesy.
Zdeněk Šašek
1. Je mi 55 let. Pracuji
ve fi. Mykko s.r.o. zabývající se kovovýrobou.
Pocházím ze Žíňan a od
roku 1990 bydlím se svou
rodinou v Soběhrdech.
Od roku 1980 jsem členem SDH. Od roku 2000,
kdy byla založena Zásahová jednotka obce,
jsem pracoval 15 let jako její velitel a nadále
jsem jejím členem. Poslední dvě volební období
jsem členem zastupitelstva obce.
2. Za prioritu zastupitelstva považuji zlepšení a rozšíření zásobování obyvatelstva obce
pitnou vodou. Dále obnova a budování nových
vodních zdrojů zadržujících dešťovou vodu.
V neposlední řadě ochrana a zvelebování
životního prostředí v obci.
3. Chtěl bych se věnovat hlavně těmto prioritám. Dále spolupráci s dobrovolnými spolky
obce včetně Zásahové jednotky zajišťující
požární ochranu v obci i mimo ni.
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Jan Šíma
1. Jmenuji se Jan Šíma.
Je mi 41 let, jsem ženatý,
mám 4 děti a s rodinou
bydlíme v Žíňanech. Pracuji jako manažer řízení
úvěrových
obchodů
v Modré Pyramidě (stavební spořitelně). Jako
zastupitel se od roku 1998
podílím na chodu naší obce. Jsem také více než
15 let velitel SDH Žíňany. Mám rád historii
těchto míst, krásu naší okolní přírody a snažím
se tyto věci uchovávat a rozvíjet. Mezi moje
koníčky patří hasiči, včelaření, rodinný statek
a na něm malé farmaření a historie. Považuji za
správnou věc, udělat každý den něco „navíc“,
nekoukat jen na vlastní zájem, ale dát „kousek“
ve prospěch ostatních.
2. Priority budoucího zastupitelstva vidím
v dokončení rozpracovaných velkých cílů jako
je třeba vodovod nebo chodníky. Dále pak při
zapojení místních lidí a spolků rozvíjet veřejné
prostranství či budovy v každé osadě jako místa
pro společenský život a potkávání se. Třetí prioritou (a pokračování rozdělané práce) je zlepšování životního prostředí a zeleně – máme zde
některé neúplně funkční rybníky, možná místa
na nové a je ještě dost míst, kde lze například
vysadit stromy, obnovit aleje a sady, zkrátka
udělat něco pro další generace.
3. Myslím, že na posledních 20 let jsem byl
vždy u věcí, které souvisely s výše popsaným
a zde i nadále vidím své místo v budoucím
zastupitelstvu:)
Jan Špaček
1. Jmenuji se Jan Špaček a žiji na Phově. Je mi
teprve 70 let a cítím se
skvěle, protože jsem už
zapustil hluboké kořeny
v tomto krásném místě.
Jsem architekt a výtvarník, který by prostřednictvím zastupitelstva s chutí dál pokračoval
svými profesními prostředky v práci pro
obec.
2. Jako milovník přírody a krásy prostředí
považuji za nutné dohlížet na kultivaci
každého koutu všech našich vesnic, brzdit
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nepěknou výstavbu, hlídat stav zeleně a pokud
možno ji co nejvíce rozšiřovat, hlídat kvalitu
a bezpečnost silnic, likvidovat co nejrychleji
jakékoli vzniklé nepořádky. Za nejdůležitější
však považuji snahu o zajištění dostatku vody
pro všechny obyvatele – nejen jejich zapuštěné
kořeny, ale i nové výhonky v mladých rodinách
jejím deficitem velmi trpí!
3. Věnovat bych se chtěl ze všech sil všemu,
co je popsané v bodě 2.
Barbora Tichá
1. Je mi 26 let a od
narození
bydlím
v Soběhrdech, kde patřím
mezi aktivní členy SDH.
Pracuji jako učitelka
francouzštiny na gymnáziu. Svůj volný čas se
snažím vyplnit aktivně,
především sportem.
2. Hlavní prioritou zastupitelstva by se měl
stát spokojený život občanů. V následujících
letech bude důležité se zaměřit na tristní
situaci s nedostatkem vody. Jako další problém
vnímám bezpečnost v obci – důležité tedy bude
dokončení chodníků a zajištění bezpečného
průchodu obcí.
3. Vzhledem k mému humanitnímu zaměření mohu přispět k organizaci nejrůznějších
kulturních akcí pro všechny věkové skupiny.
Zároveň bych ráda pokračovala v administrativní podpoře práce zastupitelstva a přinášení
nových vhledů na záležitosti obce umožňující
její další rozvoj.
Pozn. Slečna Tichá je od 1.9.2018 paní Sobotkovou, vzhledem k datu podání kandidátní
listiny (červenec 2018) je na všech volebních
materiálech uváděna pod svým dívčím příjmením 

Daniela Trnková
1. Narodila jsem se
v minulém století v Kolíně.
Prakticky celý vzdělávací
proces jsem absolvovala
v Praze, kde jsem v roce
1974 zakončila školní
docházku na provozně
ekonomické fakultě VŠZ.
Poté jsme se s manželem
přestěhovali do Benešova
a v roce 1979 jsme koupili chalupu v Mezihoří.
Původně na důchod, ale nakonec se nám
nechtělo tak dlouho čekat a už zde bydlíme 16 let.
Prakticky celý svůj profesní život jsem působila
na ekonomických funkcích ve Středočeských
státních lesích v Benešově a po jejich zrušení
v organizacích se stejným zaměřením. Znám
život ve velkoměstě, velkém městě i malém
městě, ale teprve Mezihoří se pro mne stalo tím
pravým pupkem světa. Patřím k zakladatelům
místního divadelního spolku a ráda se zapojím
radou i skutkem do veškerého dění u nás v obci.
2. Budoucí zastupitelstvo by mělo pokračovat v dobrém hospodaření tak jako to minulé,
aby bylo schopno dokončit všechny započaté
projekty a naslouchalo případným přáním
spoluobčanů na zlepšení každodenního
života.
3. Chtěla bych se zabývat problematikou péče
o seniory a to jak z ekonomického tak lidského
hlediska. Mohu při tom vycházet ze zkušeností
získaných v produktivním i důchodcovském
věku.
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