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Úvodní slovo
V posledních třech letech jsme Vám prostřednictvím Soběhrdského zpravodaje předkládali informace
o tom, co jako zastupitelstvo děláme, co pro Vás připravujeme a na čem právě pracujeme. Podle většiny ohlasů
to byla pozitivně přijatá aktivit, a i když je s přípravou
zpravodaje dost práce, tak to jistě stojí za to.
Tentokrát máte v ruce mimořádné číslo, které má jediný cíl. Poskytnout základní jednoduché informace
o kandidátech, kteří se ucházejí o místa v zastupitelstvu
obce pro nadcházející období. Některé kandidáty určitě dobře znáte, některé možná méně a jsou mezi námi
i spoluobčané, kteří se přistěhovali relativně nedávno
a nemají zde ještě zapuštěné kořeny. Chceme proto poskytnout všem stejnou výchozí pozici.
Snad Vám tento zpravodaj pomůže se lépe zorientovat a dobře rozhodnout.
Pavel Bartík

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:

Vít Babinský
1. Narodil jsem se roku 1975
ve Vlašimi. Vystudoval jsem
Střední průmyslovou školu –
obor strojírenství. Od útlého
dětství se aktivně věnuji sportu, především lednímu hokeji.
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Od roku 1997 pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru – výroba jímek, septiků a bazénů. Do
vesnice Žíňánky jsem se přistěhoval spolu se ženou a
dcerou roku 2008.
2. Hlavní priority zastupitelstva – vytvoření obce, ve
které žijí sebevědomí, spokojení a zodpovědní občané
se zájmem o budoucnost
3. V případě zvolení do zastupitelstva se budu zasazovat o to, aby bylo účelně nakládáno s penězi daňových
poplatníků, vytváření zdravého a přátelského prostředí, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Pavel Bartík
1. Je mi 40 let a celý život jsem
prožil v Soběhrdech. Zhruba
dvacet let jsem funkcionářem
místního fotbalového klubu a
v posledním volebním období
pracuji v obecním zastupitelstvu. Pracuji jako OSVČ ve finančnictví a zabývám se také
školením v oblasti prodeje, managementu a podnikání. Nyní dálkově studuji obor
Management a marketink na Vysoké škole ESMA
BARCELONA.
2. Za hlavní prioritu budoucího zastupitelstva považuji dokončení velkých rozpracovaných projektů
(zásobování vodou, sportovní areál a přestavba budovy OÚ). Bude také třeba se více zaměřit na úpravu
veřejných prostranství v obcích, zejména vybudování
chodníků kolem hlavní silnice v Soběhrdech. Zastupitelstvo by se dále mělo snažit 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. Rád bych také zajistil pokračování
nastaveného trendu v informování občanů o činnosti zastupitelstva. Za důležitou považuji také spolupráci mezi všemi zastupiteli a jejich aktivní zapojení do práce pro obec. I tady vidím prostor pro svoje
působení.
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Mgr. Maciej Kucharski, CSc.
1. Jsem „naplavenina“, ale už
33 let soužiji s touto obcí, a mám
ji velmi rád.
2. Zajistit v Soběhrdech důstojnou společenskou místnost
pro pořádání společenských
akcí. Vybudovat obecní vodovod.
3. Přijmu každý úkol, jehož plnění je nutné pro zdárné fungování samosprávy (např.
zajišťování investičních akcí).
Ing. Jan Pillvein
1. Je mi 35 let, pracuji jako vedoucí stavebního úřadu v Říčanech, kde jsem donedávna
bydlel. Mé záliby jsou cestování, sporty v přírodě (nyní včetně sportu hasičského) a dále má
současná práce, zejména územní plánování. Po pečlivém zvažování výběru bydlení jsme před rokem a půl s mou novomanželkou Evou
koupili nemovitost v Žíňanech, kterou nyní s chutí rekonstruujeme.
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.
3. Stavebnímu právu a územnímu plánování, dále
celkové podpoře příležitostí setkávání mezi obyvateli,
jako příjemné možnosti vytváření informované a přátelské společnosti.

mi, které budou pro obec pracovat a jejich kontrolou.
Ve spolupráci s ostatními zastupiteli bych se snažil o co
nejspokojenější život všech obyvatel.
Zdeněk Rezek
1. Jsem dlouholetým členem
SDH Soběhrdy. Pracuji ve stavebnictví.
2. Jako každý občan bych se
měl zamyslet jak zlepšit život
v naší vesnici a hlavně se snažit,
aby předvolební sliby nezůstaly jen na papíře.
3. Jelikož mám dlouholetou praxi ve stavebnictví, tak
bych se snažil v tomto oboru pracovat i pro obec.
Roman Řepásek
1. Je mi 28 let a bydlím v Žíňankách. Jsem živnostník v oboru kovovýroby a zemních prací.
Jsem členem sboru dobrovolných hasičů žíňany, kde zastávám funkci strojníka.
2. Hlavní priority budoucího
zastupitelstva: podpora spolků
ve všech osadách obce, zkvalitnění služeb a občanské vybavenosti, získání dotací na
různé projekty, oprava komunikací.
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
komunikaci.
Michaela Sahulová

Ing. Miloslav Potůček
1. Pocházím z Mezihoří, je mi
50 let a celý život pracuji v zemědělství. V současné době jsem
zaměstnán v DZS Struhařov
a zde se zabývám výkrmem kuřat. Do zastupitelstva obce jsem
byl prvně zvolen v roce 1998.
2. Ačkoliv to zní jako fráze, tak zastupitelé mají hájit
zájmy lidí, zastupovat je a vytvářet podmínky pro spokojený život. V praxi to znamená dotáhnout do konce
naplánované úkoly a ve spolupráci s voliči vytvářet další. Základem je zabezpečit klidný chod celé obce, tj. vyřešení odpadového hospodářství, zimní údržby, provozu na komunikacích, ochrany životního prostředí, ale
samozřejmě i řešení volnočasových aktivit.
3. Tato otázka souvisí s tou předchozí. Soustředil
bych se na jednání s nadřízenými institucemi a firma-
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1. Již od narození, data
17. srpna 1991, žiji zde, v Soběhrdech. Momentálně studuji čtvrtým rokem gymnázium
v Benešově a po jeho ukončení bych se ráda věnovala studiu
historie, popřípadě mezinárodních vztahů.
2. Spokojenost obyvatel obce
(v rámci úkonů zastupitelstva). Systematické zvelebování
obce. Snaha o zviditelnění obce
(v širším okolí). Snaha o získání
maxima státních dotací (pro již zmíněné zvelebování
či jiné obecní zájmy)
3. Ráda bych pronikla a poté se i prostřednictvím
své činností aktivně podílela v otázce prosperity obce
a její prezentace.
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František Sobotka
1. Jmenuji se františek Sobotka, je mi 44 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Bydlím v Soběhrdech č.p. 72. Pracuji jako
OSVČ v oboru truhlářství.
2. Kolektivně pracovat na rozvoji obce a to zejména po stránce technické, kulturní,
ale i mezilidských vztahů.
3. V obecním zastupitelstvu bych se rád věnoval zejména realizaci stávajících a budoucích projektů a řešení problémů, které přinášejí.

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, budova OÚ).
3. Požární ochraně – opravě
a budování vodních zdrojů (požární nádrže, hydranty).
Vybavení zásahové jednotky obce, její odborná příprava k plnění svých povinností.
Jan Šíma

Josef Stareček
1. Narodil jsem se 24. 11. 1962,
jsem ženatý a mám dva syny 12
a 18 let. Pracuji v DZV Nova
Bystřice jako technik. Jsem členem SDH v Petroupimi. Mezi
mé hlavní koníčky patří sport.
2. Pokračování ve výstavbě obecního vodovodu. Údržba a obnova obecních komunikací. Výstavba
chodníků. Čistota a vzhled veřejných prostranství. Vyrovnaný rozpočet obce.
3. Chtěl bych zlepšit spolupráci mezi DZV Nova Bystřice a obecním úřadem. Chci být nápomocný při rozvoji obce.
Lucie Stropnická
1. Je mi 41 let, narodila jsem
se v Praze, ale již přes 20 let
trvale žiji v Soběhrdech. Původním povoláním jsem zahradnice, ale nyní pracuji jako asistentka veterináře. V této práci mohu
uplatnit svůj vztah ke zvířatům
i přírodě jako takové.
2. Zastupitelstvo má pracovat pro občany a zajišťovat chod celé obce. Důležitou částí jeho činnosti je péče
o majetek obce a jeho údržba. Zastupitelstvo by také
mělo dbát o komunikaci mezi občany a obcí.
3. V případě mého zvolení bych se ráda věnovala
péči o veřejná prostranství. Mohu zde využít své zkušenosti z mého původního povolání a vztah k přírodě.
Ráda bych také využila své organizační a komunikační schopnosti např. pro organizaci brigád nebo komunikaci s mládeží. Jsem připravena se aktivně podílet na
potřebných činnostech.
Zdeněk Šašek
1. Narodil jsem se 15. 6. 1963. Bydliště do roku 1988
Žíňany, od roku 1988 do roku 1990 Bukovany a od roku
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1. Je mi 33 let, jsem ženatý,
mám dvě děti a bydlíme v Žíňanech. Pracuji ve společnosti Gepard Finance jako ředitel franšízy. V letech 1993 – 99 jsem byl
jednatelem SDH Soběhrdy. Od
2000 do současnosti jsem velitelem SDH Žíňany. Sbor rovněž
zastupuji v obecně prospěšné
společnosti Posázaví, kde jsem
členem výběrové komise pro projekty dotované programy EU.
2. Obávám se, že peněz na velké akce bude v nadcházejícím období čím dál méně a proto se budeme v rámci možností naší „kasy“ snažit udržet obec minimálně
v tomto (dobrém a pěkném) stavu a realizovat alespoň
menší projekty a nápady za přispění aktivních spolků
a lidí našich vesnic.
3. Myslím, že dokážu přinést ku prospěchu obce své
zkušenosti z oblasti dotací a přípravy projektů. Rád
bych se věnoval dalšímu rozvoji zeleně v osadách a krajině, zlepšení vztahů, vzájemného respektu a spolupráce
s místními zemědělci. Druhou oblastí je pak dokončení rozpracovaného projektu obnovy návsi v Žíňánkách.
Třetí pak podpora fungování a spolupráci spolků v oblasti kultury a volného času.
Ing. Václava Šímová
1. Jmenuji se Václava Šímová,
je mi 26 let a od malička bydlím v Soběhrdech. Vystudovala
jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem se mimo
jiné věnovala oboru Rozvoj
měst, obcí a regionů. Nyní pracuji na Ministerstvu vnitra jako
referent Odboru strukturálních
fondů. V uplynulém volebním období jsem byla členkou zastupitelstva obce a od minulého roku mám na
starosti i administrativní chod obecního úřadu. Jsem
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aktivní členkou sboru dobrovolných hasičů v Soběhrdech.
2. Zastupitelstvo by se mělo v maximální možné
míře snažit získávat dotace, ale zároveň při tom používat selský rozum a neutrácet za zbytečnosti. Na co zaměřit pozornost? V Soběhrdech chybí pořádná hospoda se sálem, kde bychom se mohli scházet. Zásadním
problémem je otázka bezpečnosti kolem hlavní silnice. Časovanou bombou je současný vodovod, kde nejsou vyřešeny vlastnické vztahy a jehož stáří a stav mě
znepokojuje. Nesmíme zapomínat ani na hasičskou zásahovou jednotku obce, které je třeba zajistit odpovídající podporu.
3. Mám Soběhrdy ráda a chci jim dát k dispozici maximum toho, co umím. Díky studiu i současné práci
se orientuji v problematice dotačního managementu,
což je v naší situaci více než potřeba. Jsem spolehlivá, zodpovědná a pečlivá, což je pro realizaci nejrůznějších projektů i pro vytvoření kvalitního zázemí pro
chod obce nezbytné. Ráda bych zlepšila informovanost
a komunikaci obce s občany. Také se nebojím dát ruku
k dílu, vzít např. hrábě do ruky a jít dělat. Jak jsem uvedla v předešlé otázce, prostoru k realizaci našich plánů je
více než dost, stačí dát pár šikovných hlav a rukou dohromady a vrhnout se do práce.
Jaroslav Vilímek
1. Bydliště Mezihoří 43. Je mi
55 let. Moje zájmy jsou sport –
pasivně a někdy aktivně a cestování.
2. Budou-li dotace, pak výstavba fotbalového hřiště, započetí výstavby obecního vodovodu, oprava místních komunikací a jejich údržba.
3. Zlepšení komunikace občanů v obci mezi sebou.
Zapojení více mladých lidí do dění v obci – tj. brigády,
více aktivity ve spolcích.
Petra Vilímková
1. Pracuji ve firmě zabývající
se vytápěním, větráním a elektrickými ochrannými systémy.
Dálkově studuji obor Sociální komunikace ve státní správě.
Díky dřívějším praxím jsem se

dostala k záležitostem týkajících se státní správy, samosprávy a jejího chodu.
2. Mezi priority obce by měla samozřejmě patřit spokojenost obyvatelstva jak v rámci jedné obce, tak celého
společenství obcí, které pod Soběhrdy patří. Dotažení
projektů, které započalo zastupitelstvo v předchozím
období – jako výstavba nové budovy obecního úřadu,
vybudování obecního vodovodu a vytvoření fotbalového hřiště. Dále rozvoj a udržování stávajícího kulturního života, společenských akcí a obecních spolků.
3. V případě svého zvolení bych chtěla pomoci při
přípravách projektů a získávání grantů ze státních
a evropských fondů a zapojit se samozřejmě do dalších
činností, kde bych mohla být prospěšná.
Pokyny k volbám
– volit může každý občan, který v den voleb dosáhne 18 let a má trvalé bydliště v Soběhrdech a okolních
osadách
– volební místnost je tradičně v zasedací místnosti
obecního úřadu
– volební místnost bude otevřena v pátek 15. října od
14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin
– pokud Vám zdravotní stav neumožní přijít do volební místnosti, volební komise k Vám může přijít
s přenosnou hlasovací urnou (pokud toto chcete využít, zavolejte na tel. 724 98 18 78 nebo tuto informaci vzkažte po sousedech, kteří půjdou volit do volební místnosti)
– v těchto volbách kandidují pouze nezávislí kandidáti, nikoli sdružení či politické strany
– do Zastupitelstva obce Soběhrdy se volí přesně
9 členů. Na volebním lístku je uvedeno 16 kandidátů – z těchto kandidátů vyberte 9 lidí, které chcete
v zastupitelstvu mít a označte je křížkem. Jiný počet
není přípustný. Ve volebním lístku není možné škrtat, přepisovat či dopisovat nejrůznější údaje.
– v případě, že na volebním lístku bude označen jiný
počet kandidátů než 9, v lístku bude cokoli škrtáno či
dopisováno, je tento hlas neplatný
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