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Úvodní slovo ❦ Volební speciál
Zanedlouho nás čekají volby do obecního zastupitelstva.
Rozhodli jsme se podzimní zpravodaj věnovat jim. Chceme
Vám představit všechny kandidáty.
Než tak učiníme, dovolte mi poděkovat dosavadnímu
zastupitelstvu. Nechci hodnotit jeho úspěchy či neúspěchy, co se podařilo, co se nepodařilo, co mohlo být lepší.
Chci jen poděkovat 9 skvělým lidem za jejich ochotu, trpělivost a snahu dělat naše vesničky krásnější. Uplynulé
čtyři roky byly poměrně náročné, zastupitelstvo bylo postaveno před řadu obtížných situací. A právě v těchto situacích se ukázalo, že naši zastupitelé jsou slušní a pracovití
lidé, kteří se umějí dohodnout, postavit se problémům
čelem a hlavně přidat ruku či hlavu ke společnému dílu.
Především se ale sluší poděkovat několika z nich, kteří
se už rozhodli v zastupitelstvu nepokračovat. Jsou to Barbora Sobotková, Jan Špaček, Miloslav Potůček a František
Sobotka. Každý z nich strávil v zastupitelstvu několik
období a dal tak kus svého života ve prospěch obce a občanů. Miloslav Potůček byl dokonce několik let starostou
obce. Za každým z nich tak zůstává kus práce, kterou ve
prospěch ostatních vykonali, na úkor vlastní práce, rodiny
i svého osobního času. Za všechny občany Vám DĚKUJI!
Do letošních voleb kandiduje čtrnáct členů, zastupitelstvo je devítičlenné. Je fajn vědět, že kolem sebe máme tolik
lidí ochotných udělat něco navíc. Všichni kandidují jako
nezávislí kandidáti, nejsou uskupeni do žádných sdružení, což znamená, že budete vybírat konkrétní jména. Do
zastupitelstva se tak dostane ten, kdo získá nejvíc hlasů.
Na hlasovacím lístku proto označíte maximálně 9 osob,
které byste v zastupitelstvu chtěli.
Volby se budou konat v pátek 23. září (14.00–22.00 hodin) a v sobotu 24. září (8.00–14.00 hodin). Volební místnost
bude jako obvykle v budově obecního úřadu. V případě, že
byste ze zdravotních důvodů chtěli volit doma do přenosné
volební schránky, ozvěte se V. Baštářové (tel. 724 98 18 78)
nebo vzkažte po sousedech, až půjdou volit. Zástupci volební komise k Vám dojdou. Hlasovací lístky obdržíte do
úterý 20. 9., případně ve volební místnosti.
Děkujeme, že půjdete volit!
Václava Baštářová

Představení kandidátů do zastupitelstva obce Soběhrdy
Všem zastupitelům jsme položili následující dvě otázky:
1. Představte se prosím našim voličům...
2. Čemu se chcete věnovat v rámci činnosti obce
a zastupitelstva?
Pozn.: Kandidáti jsou seřazeni podle abecedy.

Pavel Bartík
1. Je mi 52 let a celý život jsem prožil v Soběhrdech.
Mám moc rád český venkov a považuji ho za nejlepší
místo k životu. Už 16 let se jako zastupitel snažím, aby
se nám tady dobře žilo a věřím, že se naše obce pomalu,
ale jistě, stávají v mnoha oblastech vzorem pro ostatní.
Ovšem stále je před námi spousta práce. Proto chci pro
obec a komunitu ještě pár let pracovat.
2. Současná turbulentní
doba staví před samosprávy nové úkoly. Obce mají
příležitost se stát klíčovým prvkem rozvoje regionů. Potřebujeme k tomu
kvalitní spolupracovníky
a partnery. Rád bych byl
tím, kdo bude do práce
pro obec vtahovat další
šikovné lidi a umožní jim
se na rozvoji obce podílet.
Sám bych se rád věnoval
především energetickým
projektům, které nás mohou v dalších desítkách let
ochránit před krizemi.

Marcela Hrušková
1. Jmenuji se Marcela Hrušková, rozená Chlistovská. Narodila jsem se 4. 6. 1967 v Benešově. Od narození jsou mým domovem Žíňánky. Vyučila jsem se v oboru prodavačka
drogistického zboží. V této profesi jsem pracovala 34 let, z tohoto období jsem 15 let
podnikala a provozovala dvě prodejny v Benešově. V současné době pracuji pátý rok na
zámku Konopiště. Ráda jezdím na výlety na kole a v poslední době také na koloběžce.
2. Naše obce se mění a myslím, že jdou správným směrem. Budu ráda, pokud se budu
moci podílet na jejich rozvoji ve prospěch všech občanů Phova, Mezihoří, Soběhrd,
Žíňan a Žíňánek. Přála bych si, aby se nám všem v našich obcích žilo hezky a spokojeně i v časech, které nebudou jednoduché. V rámci obecní práce bych chtěla využít
svých zkušeností hlavně při rozvoji dostupnějších služeb pro občany a také kulturních aktivit pro dospělé i děti.

Atila Koncz
1. Je mi 33 let a 5 let žiji v Soběhrdech. Pracuji jako obchodní manažer v oboru dodávek nerezové oceli. Ve volném čase se věnuji zahradě, chalupě a lesům. Pokud mi to
čas dovolí, snažím se zúčastnit i obecních brigád.
2. V novém zastupitelstvu bych rád přiložil ruce k dílu. Je před námi spoustu projektů, které je potřeba dotáhnout do úspěšného cíle. Co mohu nabídnout naší obci?
Houževnatost, chuť k práci a selský rozum. Nejvíce se zajímám o lesy a udržení vody
v krajině a na to bych případně i navázal jako budoucí zastupitel.

Iveta Nácovská
1. Jmenuji se Iveta Nácovská, je mi 28 let a pracuji jako koordinátorka prevence na
Krajském ředitelství Policie hl. m. Prahy. Jsem rodačkou z malé vesničky Mezihoří,
působím v tamějším divadelním spolku „Kašpaři“ a taktéž ve spolku SDH. Jsem komunikativní, spolehlivá a mám ráda společnost.
2. Zaměření činnosti v rámci obce bych spatřovala nejen ve zkvalitnění infrastruktury, ale taktéž ve zkvalitnění společenských vztahů mezi občany, neboť právě
semknuté a plně spolupracující obce mohou plnohodnotně a kvalitně vytvářet ty
nejlepší podmínky pro spokojený život občanů.

Jan Pillvein
1. Je mi 47 let, narodil jsem se v Prachaticích a žiji s manželkou a dvěma dětmi v bývalé hospodě v Žíňanech. Pracuji jako vedoucí stavebního úřadu, ovšem nejraději
pracuji rukama. Ve volném čase se věnuji rodině, rekonstrukci domu a bádáním nad
zpomalením času.
2. Chci se věnovat posilování soběstačnosti obce. Budoucí svět vidím v soudržné
spolupráci občanů, a to i ve službách i ve výrobě. Podporuji lásku k vlasti, obci a občanské soudržnosti.
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Markéta Poláková
1. Já jsem Markéta. Bydlím ve Phově a bydlím tu moc ráda. Mám čtyři děti a jsem
hudebnice. Mojí prací je učit děti (nejen) hrát na klavír. Vnímám lidi a přírodu kolem
sebe, snažím se pomáhat všem, kteří to potřebují. Za každých okolností bojuji za spravedlnost. Věřím vždy v to lepší a dokážu pro to hodně udělat. Vážím si práce současného starosty i zastupitelů.
2. Pokud mi dáte svou důvěru a hlas, budu pokračovat ve všem, co je správné a funguje, a zároveň s odvahou hledat cestu tam, kde je třeba věci změnit a zlepšit.

Lukáš Rezek
1. Jmenuji se Lukáš Rezek, je mi 42 let a pracuji jako programátor průmyslových
strojů a aplikací. Od dětství jsem žil v Soběhrdech a nyní s rodinou je naším domovem Mezihoří. Ve volném čase se věnuji hlavně rodině, rekonstrukci domu, zahradě
a sportu…
2. Zdejší kraj mi přirostl k srdci, a proto bych se rád spolupodílel na vytváření podmínek pro spokojený život jak dětí, tak i dospělých. Za důležité považuji pokračování
v již započatých projektech. Zejména zajištění dostatku pitné vody a zajištění bezpečnosti. Citlivě přistupovat k rázu naší krajiny a dbát na ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Dále pak podpora spolků, sousedských vztahů a volno-časových
aktivit, zejména pak pro naše ratolesti.
Zdeněk Rezek
1. Je mi 60 let a narodil jsem se v Benešově. Dětství jsem prožil v Mezihoří se svými
rodiči a bratrem. Do Soběhrd jsem se přestěhoval před cca 33 lety se svou manželkou
a dvěma dětmi. Od mládí jsem aktivním členem SDH Soběhrdy. Pracuji jako mistr
brusič. V zastupitelstvu jsem již 4. volební období.
2. Rád bych uplatnil své letité zkušenosti ve stavebnictví a již získané zkušenosti z pozice zastupitele. Nadále bych se rád věnoval rozvoji obce a spolupráci na již
rozpracovaných projektech, jako např. stavba víceúčelového domu, který se plánuje
postavit ve středu obce, zvelebování obce i okolních osad atd. Také bych i nadále chtěl
podporovat chod hasičského sboru a fotbalového klubu Soběhrdy.

Filip Sobotka
1. Narodil jsem se v roce 1988 a většinu let jsem prožil v Soběhrdech. Všední dny
trávím především v kanceláři a jako právník pracuji v oblasti fi nancí a informačních
a komunikačních technologií. Rád se zabývám historií a prostředím kolem nás. Jsem
amatérský běžec, nadšený turista, zedník samouk, hráč fotbalu a za/vysloužilý dobrovolný hasič.
2. Při práci pro obec bych rád podporoval myšlenku moderně spravované a komunikující obce, stejně jako spolkového a komunitního života pro lidi, kteří chtějí udělat
něco navíc. Naše osady nepotřebují rozmach do okolí, naopak potřebujeme zachovávat a rozvíjet to, co máme (místa, stavby, zeleň). To je něco, na čem se chci podílet.
V neposlední řadě bude do budoucna určitou výzvou nakládání s dešťovou a obecně
s povrchovou vodou na území obce, u čehož také vidím své místo.
Jiří Strachota
1. Je mi 37 let a s manželkou a dvěma malými syny bydlím v Soběhrdech. Pracuji
jako servisní poradce v autoservisu nákladních vozidel. Jsem starostou místních dobrovolných hasičů. Mám rád klidný, vesnický život, se vším, co k němu patří, a také
starou techniku. Poslední volební období jsem členem obecního zastupitelstva.
2. Rád bych se i nadále věnoval udržování a rozšiřování přírodních krás okolo
Soběhrd i našich osad, podílel se na péči o naše lesy a sady, a byl nápomocen k udržování krás vesnice a podpoře dobrovolných spolků, bez kterých by to prostě nefungovalo.
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Martin Šašek
1. Je mi 31 let, od narození bydlím v Soběhrdech. Více než 6 let pracuji v logistické
firmě Hopi s.r.o. jako SAP operátor. Od roku 2005 jsem členem SDH Soběhrdy, kde již
druhé volební období zastávám funkci jednatele. Dále jsem členem zásahové jednotky
SDH. Mezi mé koníčky patří hasiči, sport a nově i rekonstrukce domku.
2. Jako prioritu vidím dokončení rozpracovaných projektů. Především zavezení
strouhy v Soběhrdech „U hřišťátka“ a následné zvelebení vzniklé plochy. V zastupitelstvu bych chtěl podporovat všechny dobrovolné spolky, jejichž činnost je pro
fungování obce velmi důležitá. Dále bych se rád podílel na obnově dětských hřišť
a pomohl zlepšovat podmínky pro spokojený život v obci.

Jan Šíma
1. Jmenuji se Jan Šíma. Je mi 45 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
skoro 20 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 dobrovolná
hasičina, včelaření, rodinný statek a na něm malé farmaření a historie. Stále považuji za správnou věc udělat každý den něco „navíc“, nekoukat jen na vlastní zájem, ale
dát „kousek“ ve prospěch ostatních.
2. Po celou dobu mé práce pro obec se snažím dělat věci, které obci přispějí a pomohou zlepšit život a prostředí v našich vesnicích. Chci pomoci udržet dobrou partu
lidí, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas a energii právě takovým věcem, které budou
dál zlepšovat tato místa. Z předchozích let si neseme řadu rozpracovaných projektů
a vizí, ve kterých vidím smysl a chci se podílet na jejich dokončení – a je jedno, zda
jako zastupitel či jen aktivní občan.
Daniel Špidra
1. Je mi 38 let. Jsem ženatý a mám dvě dcery. Pracuji jako mistr svařovny ve společnosti Kemper. V roce 2007 jsem začal hrát fotbal za FK Soběhrdy a v roce 2012 jsem
se zde šťastně přiženil. Aktuálně se aktivně věnuji trénování mládeže FK Soběhrdy
a zároveň jsem členem SDH Soběhrdy. Mezi mé záliby patří sport (běh a cyklistika)
a horská turistika.
2. V případě zvolení bych se chtěl aktivně podílet na jak rozpracovaných, tak
i nových projektech obce. Dále bych rád podporoval (udržoval) tradiční venkovský
život v naší vsi a spádových obcí např. obnova cest, vysazování ovocných stromů
(sadů), zvelebování přírodních míst, která budou určena pro společná setkávání.
Rád bych se i nadále podílel v podporování místních spolků, převážně FK Soběhrdy
a SDH Soběhrdy, ke kterým mám nyní nejblíže.
Filip Vykydal
1. Je mi 27 let a v Soběhrdech žiji s manželkou a dvěma dcerami. Vystudoval jsem
obor Konstrukce staveb v Českých Budějovicích. Nyní pracuji jako stavební inženýr
a tesař. V současné době se podílím na dění v obci tím, že jsem členem místního sboru
hasičů, vedoucím v kolektivu mladých hasičů a členem okresní rady mládeže.
2. Rád bych se aktivně věnoval udržitelnému rozvoji obce, a to především stavebně
technickým otázkám jako např. zvýšení bezpečnosti na silničních komunikacích
výstavbou chodníků, zkvalitnění komunikací, či obnovu a údržbu obecních staveb.
Dále považuji za důležité věnovat se rozšiřování komunitních míst pro společenský
život v obci a tím udržet funkci místních spolků a organizací. A v neposlední řadě
zajistit funkci a rozšíření veřejné technické infrastruktury.
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