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1 Sdružení nezávislých kandidátů  
JEDOVNICE 2018 

Kandidující členové Sdružení nezávislých kandidátů Jedovnice 2018 mají ambici praco-
vat pro městys jako členové komisí, zastupitelé, radní včetně vrcholné odpovědnosti 
za  chod městyse a  pravdivě a  pravidelně informovat občany městyse o  tom, co tato 
práce přinese pro ně samotné. Nejde nám o prosazování vlastních zájmů, uspokojení 
politických ambicí, či získání jakýchkoliv výhod. Jsme jedovničtí občané, kteří se rozhod-
li zvednout se ze svých židlí v pohodlí domova, přestat si stěžovat na špatné fungování 
městyse a pokusit se o nápravu a zlepšení současného stavu s vaší podporou. Budeme 
vždy stát na vaší straně a s vaší pomocí uděláme z Jedovnic lepší místo pro život našich 
rodin. Chceme svěží moderní obec, která bude chloubou nás všech.

Body volebního programu
• Zasadíme se o zprůhlednění výsledků jednání zastupitelstva a rady. Zrealizujeme zve-

řejňování výsledků hlasování, tak aby si občan mohl ověřit, jak který zastupitel kon-
krétně hlasoval. 

• Koncepční práci a dlouhodobé plány chápeme jako základ promyšleného a perspek-
tivního rozvoje Jedovnic. 

• Využijeme půdních prostor areálu lihovaru (Na Kopci 83) pro vybudování malých ná-
jemních bytů. 

• Na základě architektonické soutěže připravíme několik variant urbanistického řešení 
dvora lihovaru (Na Kopci 83) coby odpočinkové zóny. Vítěznou variantu vyberou ob-
čané. 

• Pro bezpečí dětí a dalších občanů městyse začneme bezodkladně řešit příjezdovou 
cestu na Větřák a ke škole.

• Zefektivníme fungování úřadu městyse vůči občanům. Chceme maximálně vstřícný 
a otevřený úřad pro všechny občany. 

• Zefektivníme činnost policie městyse zejména v období letních měsíců.

• Jedovnice musí být upravené a pěkné - zlepšíme údržbu veřejných prostranství a do-
budování cest vč. stále opomíjených míst. Budeme klást důraz na pečlivé dokončování 
prací. 

• Podpoříme činnost místních zájmových spolků, místních občanských sdružení a dal-
ších občanských aktivit. 

• Prověříme možnost vzniku letního koupaliště s ohledem na přání občanů a reálné fi-
nanční možnosti městyse 



3

• Zasadíme se o vznik nového, otevřeného multifunkčního hřiště na místě mlátového 
hřiště mezi rybníkem a fotbalovým hřištěm. 

• Zřídíme rubriku pro občany „podněty/stížnosti“ v rámci webových stránek městyse 
Jedovnice. 

• Budeme podporovat zkvalitňování školského zázemí pro vzdělávání našich dětí těs-
nou spoluprací s vedením mateřské a základní školy.

Sdružení nezávislých kandidátů 
JEDOVNICE 2018

Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti

1. Josef Přibyl 48 roků svářeč
2. Ing. Gustav Magula 58 roků kurz programování CNC strojů
3. Ing. Lukáš Králík 48 roků výzkumný pracovník 
4. Václav Fiala 59 roků OSVČ
5. Mgr. Petr Magula 33 roků personalista
6. Marek Šebela 45 roků ekonom
7. Ing. Klára Řezničková 28 roků specialista logistiky
8. Marcel Čopák 37 roků OSVČ
9. Ing. Dušan Plch 44 roků vedoucí technologického centra
10. Pavel Julínek 35 roků OSVČ
11. Mgr. Libor Jevický 51 roků řídící pracovník banky
12. Milan Keprt 57 roků OSVČ
13. Ing. Marek Musil 37 roků vedoucí projektu
14. Mgr Karel Smejkal 57 roků učitel
15. Ing. Zdeněk Zemánek 59 roků vedoucí technický pracovník
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2 Sdružení nezávislých kandidátů 
BUDOUCNOST 

Vážení spoluobčané, 
již pošesté se sdružení nezávislých kandidátů Budoucnost uchází o vaše hlasy pro získání mandá-
tů do zastupitelstva městyse. Proto bychom Vás rádi seznámili s našimi prioritami rozvoje Jedovnic 
v následujícím volebním období. 
Všechny návrhy navazují na úspěšně splněné body našich předchozích volebních programů. Dobře 
známe potřeby občanů a obce, zároveň však také omezené možnosti obecního rozpočtu. Z tohoto 
pohledu dáváme přednost následujícím bodům:

Rozvoj obce 
• pokračovat v úspěšném čerpání finančních prostředků z dotací EU a JMK
• dokončit celkovou úpravu náměstí 
• pokračovat v úspěšné výměně sítí (vodovod, kanalizace, plyn - z prostředků jejich provozovate-

lů) a následně v opravách dalších místních komunikací, chodníků a obnovy veřejného osvětlení 
(v Chaloupkách, Na Kopci…)

• zrealizovat obchvat ulic Větřák - Habeš
• připravit a zrealizovat opravu komunikaci Na Kopci, včetně parkovacích míst
• vytvářet podmínky pro výstavbu rodinných domů a bytů
• podpořit rozvoj průmyslové zóny s ohledem na nové pracovní příležitosti a drobné podnikatele 

a živnostníky
• revitalizovat další obecní budovy (mateřská škola, radnice, kulturní dům)
• opravit objekt č.p. 44 a provádět potřebnou údržbu smuteční obřadní síně a všech dalších objektů 

v majetku městyse
• úspěšně provozovat dům s pečovatelskou službou
• ještě více dbát na celkový vzhled obce a okolí rybníků

Děti a mládež
• podporovat školní klub při základní škole a smysluplnou zájmovou činnost dětí 
• pokračovat v postupné realizaci nutných oprav budov mateřské a základní školy 
• podporovat organizace, které se podílejí na výchově dětí a mládeže (ZUŠ, hasiči, SK, Skaut, Pionýr, 

Dymáček…)
• dále podporovat mezinárodní spolupráci s německým městem Aschheim

Životní prostředí
• pokračovat v optimálním provozování sběrného dvora
• i nadále třídit komunální odpad, optimalizovat počet kontejnerů na upravených stanovištích 
• pečlivě pokračovat v péči o zeleň na základě zpracovaného Pasportu obnovy zeleně 
• zrealizovat výsadbu lesních porostů 
• zrevitalizovat prostranství u kostela sv. Petra a Pavla
• dokončit výstavbu ČOV 
• podpořit zvýšenou kontrolu dodržování přijatých norem k ochraně životního prostředí
• podpořit celostátní akci „Ukliďme Česko“

Oblast sociální
• podporovat činnost pečovatelské služby a dále ji rozšiřovat pro potřebné spoluobčany
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• vybudovat venkovní posezení u DPS
• umožnit starším spoluobčanům společensky žít a nadále podporovat jejich aktivity
• společně se ZŠ organizovat kurzy a aktivity nejen pro seniory

Veřejný pořádek a bezpečnost občanů
• ve spolupráci s odborníky řešit bezpečnost občanů, majetku a dopravy na místních komunikacích 

(rozšířit kamerový systém) 
• vyžadovat na státní policii plnění jejich úkolů v naší obci, dále prosazovat společné služby a úzkou 

spolupráci s obecní policií
• podporovat činnost jednotky SDH a obecní policie 
• nekompromisně vyžadovat dodržování rychlosti v obci a obecně závazných vyhlášek městyse 
• společně s JMK dokončit křižovatky v Chaloupkách a u čerpací stanice

Kultura, rekreace a sport
• vytvářet podmínky společenského života v obci pro místní i rekreanty
• pokračovat ve spolupráci se SPŠ při využívání sportovní haly a sportovišť, která nejsou v majetku 

městyse, pro místní kluby a spolky
• přispívat na údržbu hřišť využívaných občany Jedovnic
• řešit zázemí fotbalového hřiště a vybudovat nové multifunkční hřiště
• zlepšit celkovou prezentaci obce 
• zapojit zájmové a kulturní složky do spoluorganizace společenských akcí
• podporovat rozvoj ATC Olšovec  
• rozšířit nabídku sportovních aktivit v okolí rybníka Olšovce (turistické stezky)
• pokusit se zřídit muzeum

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám k posouzení volební program Sdružení nezávislých kandidátů BUDOUCNOST - vo-
lební číslo 2, který jsou naši kandidáti schopni zrealizovat pouze s Vaší pomocí. 
Jsme si vědomi, že mnohé naše plány budou závislé nejen na finančních možnostech obce, ale také 
na dohodě všech členů nového zastupitelstva. 
Patnáct osobností, které většina z Vás zná, je podle našeho názoru zárukou, že práci
v obecním zastupitelstvu budou vykonávat dobře, zodpovědně a s přínosem pro Jedovnice.  
Nyní je již na Vás, komu dáte svůj hlas. Byli bychom rádi, kdyby to byli tito naši kandidáti.

1. Ing. Jaroslav Šíbl 55 roků starosta městyse
2. Michal Prause 47 roků příslušník hasičského sboru
3. Mgr. Jitka Teturová 47 roků učitelka ZŠ
4. Josef Formánek DiS 30 roků učitel ZUŠ
5. Mgr. Hana Šíblová 56 roků učitelka ZŠ
6. Daniela Stará 51 roků zdravotní sestra
7. Lukáš Kunc 38 roků policista
8. Miroslav Kozel 54 roků podnikatel ve stavebnictví
9. Roman Pernica 55 roků vedoucí kooperace
10. Miroslav Špaček 47 roků údržbář
11. Ing, Oldřich Horák 39 roků jednatel společnosti
12. Ing Radomír Fiala 55 roků správce pavilonu BVV
13. Ing. Miroslav Doležel 53 roků zootechnik
14. Pavel Doležel 41 roků technik
15. Michal Černý 49 roků příslušník hasičského sboru
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3 Sdružení nezávislých kandidátů 
a hnutí Starostové a nezávislí  
NAŠE JEDOVNICE 

TAM, KDE 
OSTATNÍ KONČÍ,
MY ZAČÍNÁME

NAŠE 
JEDOVNICE
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• Máte zájem na zlepšení komunikace s vedením obce?
• Chcete více informací o hospodaření obce?
• Přejete si vylepšit náměstí, infrastrukturu, dobudovat spor-

toviště a dětská hřiště?
• Jak dál s rekreační oblastí a co bude s rybníkem?
• Jste pro podporu podnikání?
• Pomůžeme více našim seniorům?
• Chcete KONEČNĚ změnu?

VOLTE 3
1. MUDr. Aleš Kleinbauer, 58 let, lékař
2. Iva Kocmanová, 53 let, OSVČ
3. Mgr. Zdeněk Doležel, 56 let, učitel
4. JUDr. Jiří Pokorný, 70 let, jednatel RK
5. Miroslava Kakáčová, 42 let, odborná referentka OSSZ
6. Mgr. Kateřina Pinková, 50 let, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
7. Lea Doleželová Stejskalová, 48 let, kulturně administrativní pracovnice
8. Bc. Hana Králíková, 45 let, OSVČ
9. Jaromír Chatrný, 55 let, vedoucí autodopravy
10. Kateřina Magulová, 29 let, manažerka produkce
11. Ing. Milan Nezval, 52 let, THP
12. Ladislav Kostka, 70 let, jednatel firmy
13. Michal Krejčí, 44 let, jednatel společnosti
14.  MUDr. Alena Dvořáková, 36 let, lékařka
15.  Zdeněk Urbánek, 43 let, výrobní dělník
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BUDEME PRO VÁS PRACOVAT 
EFEKTIVNĚ, ODPOVĚDNĚ 
A S CHUTÍ

Iveta Pernicová

Miroslav Marinčák

Bc. Lenka Šebelová, DiS.

Mgr. Michal Ševčík

Jiří Malý

Tomáš Veverka

Dagmar Tomešová

Martina Maňoušková

Patrik Randula

Dagmar Vymazalová

VOLTE 
Č. 4

projektová manažerka

zástupce vedoucího odboru ŠMT

kurátor pro děti a mládež

zaměstnankyně pošty

Hinštová Zdenka, zdravotní sestra

Ing. et Ing. Michal Šebela, stavební inženýr

Stanislav Gulda, senior

Marek Šebela, skladník

JUDr. Mgr. Pospíšil Kamil, LL.M.

administrativní pracovnice ČP administrativní pracovnice ČP

senior seniorka

generální ředitel zahraniční 
společnosti

administrativní pracovník

ANOBlanenskoBoskovicko

www.chcemelepsicesko.cz

jedovnice.anobudelip.cz
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CHCEME ZMĚNIT:
1. Zvýšení a podpora efektivnosti 
obecního úřadu na základě 
personálního auditu a fi nančního 
auditu zveřejněného na úřední desce, 
zavedení transparentního bankovního 
účtu,digitalizace obecního úřadu, 
schvalování rozpočtu v řádném termínu 
a ukončení rozpočtového provizoria.

2. Zvýšení o 40% čerpání krajských, 
státních a strukturálních dotací pro 
snížení výdajů ze strany městyse.

3. Podpora a rozvoj bydlení, zasíťování 
pozemků pro výstavbu rodinných domů, 
a zajištění převodů státních pozemků na 
městys.

4. Zlepšení a podpora pro kvalitní 
fungování obecní policie a veřejné 
zeleně (tzv. rychlá rota), květinová 
výzdoba nejen na náměstí, údržba 
chodníků a silnic včetně veřejných hřišť 
a míst v městysi.

5. Veřejná diskuze k  opravě náměstí, 
zapojení občanů do diskuze, hlasování 
o fi nální podobě, zajištění rezidenčního 
parkování na náměstí a v  okolí, 
oprava všech stávajících komunikací 
v podobě asfaltového povrchu.

6. Olšovec s.r.o. /kemp/ – personální 
a fi nanční audit, zbourání nadbytečných 
chatek, úprava cest v  kempu 
a kolem celého rybníku, vybudování 
tzv. promenády pro pěší, osvětlení 
cesty a odstranění starých skluzavek, 
rekultivace porostů kolem vodních 
ploch, vybudování bazénu v kempu.

7. Vypracování rozvoje městyse na roky 
2019 - 2022 spolu s občany s ohledem 
na stárnutí populace, životní prostředí, 
fi nance atd.

8. Zajištění autonomie obecních 
institucí při rozhodování a to pro 
rychlejší a lepší rozvoj jejich služeb 
a zaměstnanců/kyň.

9. Návrhy na řešení hospodaření s vodou 
a příprava na tzv. suché období.

10. Senior taxi pro občany v odlehlých 
částech městyse.

11. Zřízení městského kulturního 
centra, oprava kulturního domu, vznik 
sociální kavárny a oprava objektu číslo 
popisné 44 pro občany, vybudování 
multifunkčního hřiště.

12. Participativní rozpočet a zvýšení 
částky pro rozhodování občanů na 
500 000,- Kč.

13. Zlepšení zázemí pro spolky 
a pomoc při podávání žádostí o dotace.

NADÁLE BUDEME 
PODPOROVAT:
SPOLKY A AKTIVNÍ FYZICKÉ OSOBY, 
SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ,
K U LT U R U ,  PA R T N E R S T V Í 
S  ASCHEIMEM, OBECNÍ INSTITUCE 
(MŠ, ZŠ, DPS ATD.), SPOLUPRÁCI 
SE SPŠ, SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI 
OBCEMI

PRIORITY HNUTÍ ANO 2011
JEDOVNICE PRO

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
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5 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE  
– ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Vážení spoluobčané,
kandidáti KDU-ČSL jsou připraveni přispět svým úsilím a spoluprací s ostatními zastupiteli k roz-
voji Jedovnic. V souladu se zodpovědným a efektivním hospodařením budou věnovat zvláštní 
pozornost prosazení těchto cílů:  

Hospodaření, správa obce
• sestavit strategický plán rozvoje městyse
• posílit spolupráci s občany (ankety, veřejné prezentace záměrů, projektů, významných akcí).

Výstavba, inženýrské sítě
• podpořit rozvoj bydlení podle územního plánu, připravit k výstavbě např. lokalitu  

nad benzínkou
• pokračovat v opravách inženýrských sítí (elektrické vedení, vodovod, kanalizace)
• snížit náklady na provoz obecních budov – kulturní dům, úřad městyse (zateplení, topení)
• připravit projekt revitalizace objektu „lihovar“ Na Kopci
• řešit úpravy sálu v Chaloupkách.

Komunikace, doprava
• osvětlit přechody na hlavní komunikaci
• zvýšit bezpečnost dětí při cestě do škol (především Záměstí, Podhájí, Chaloupky)
• pokračovat v rekonstrukci ulic (Na Kopci, náměstíčko v Chaloupkách aj.)
• dořešit úpravy křižovatky u benzínky, v Chaloupkách
• řešit dopravní situaci a propojení lokalit Záměstí – Habeš – Na Větřáku.

Veřejná prostranství, zeleň
• řešit a postupně realizovat úpravy náměstí
• upravit prostor pod lipami u hřbitova, vysadit nové stromy
• zbudovat místa pro odpočinek (altánky např. u hřiště v Legionářské ulici, v Chaloupkách)
• doplnit a sjednotit mobiliář v obci (odpadkové koše, lavičky), řešit estetický vzhled  

míst s kontejnery
• vybudovat čekárny (v jednotném stylu) na všech autobusových zastávkách v Jedovnicích.

Sport, školství, kultura
• výstavba multifunkčního sportovního hřiště
• obnovení a zvýšení počtu herních prvků na dětských hřištích
• doplnění venkovních posilovacích prvků (workoutových) na plochách u rybníka a dětských 

hřišť
• podpora dalšího rozvoje a modernizace mateřské a základní školy
• digitalizace obecních kronik

Rekreace
• vybudování koupaliště u kempu Olšovec
• sestavení plánu rozvoje cestovního ruchu v Jedovnicích (cestovní ruch je významnou součástí 

ekonomiky v každém regionu)

5 Křesťanská a demokratická 
unie – Československá strana 
lidová 
 
Vážení spoluobčané, 
my, kandidáti KDU-ČSL, jsme připraveni přispět svým úsilím a spoluprací s ostatními zastupiteli 
k rozvoji Jedovnic. V souladu s efektivním a zodpovědným hospodařením budeme věnovat 
zvláštní pozornost prosazení těchto cílů:   
 

• Hospodaření, správa obce 
- sestavit strategický plán rozvoje městyse 
- spolupracovat s občany (ankety, veřejné prezentace záměrů, projektů, významných akcí). 
 

• Výstavba, inženýrské sítě 
- podpořit rozvoj bydlení podle územního plánu, připravit k výstavbě např. lokalitu nad 
benzínkou 
- pokračovat v opravách inženýrských sítí (elektrické vedení, vodovod, kanalizace) 
- snížit náklady na provoz obecních budov – kulturní dům, úřad městyse (zateplení, topení) 
- připravit projekt revitalizace objektu „lihovar“ Na Kopci 
- řešit úpravy sálu v Chaloupkách. 
 

• Komunikace, doprava 
- osvětlit přechody na hlavní komunikaci 
- zvýšit bezpečnost dětí při cestě do škol (především Záměstí, Podhájí, Chaloupky) 
- pokračovat v rekonstrukci ulic (Na Kopci, náměstíčko v Chaloupkách aj.) 
- dořešit úpravy křižovatky u benzínky, v Chaloupkách 
- řešit dopravní situaci a propojení lokalit Záměstí – Habeš – Na Větřáku. 
 

• Veřejná prostranství, zeleň 
- řešit a postupně realizovat úpravy náměstí 
- upravit prostor pod lipami u hřbitova, vysadit nové stromy 
- zbudovat místa pro odpočinek (altánky např. u hřiště v Legionářské ulici, v Chaloupkách) 
- doplnit a sjednotit mobiliář v obci (odpadkové koše, lavičky), řešit estetický vzhled míst s 
kontejnery 
- vybudovat čekárny (v jednotném stylu) na všech autobusových zastávkách v Jedovnicích. 
 

• Sport, školství, kultura 
- výstavba multifunkčního sportovního hřiště 
- obnovení a zvýšení počtu herních prvků na dětských hřištích 
- doplnění venkovních posilovacích prvků (workoutových) na plochách u rybníka a dětských hřišť 
- podpora dalšího rozvoje a modernizace mateřské a základní školy 
- digitalizace obecních kronik 
 

• Rekreace 
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• doplnění informačního systému městyse (směrovky, mapy Jedovnic, okolí, nabídka služeb)
• obnovení a zaktualizování panelů naučných stezek
• řešit způsoby omezení znečišťování Olšovce vodami přitékajícími z okolních obcí

1. RNDr. Anna Bayerová Ph.D.,  
45 let, místostarostka, nestr.

2. Bronislava Pernicová, 45 let, 
cukrářka, KDU-ČSL

3. Ing. Josef Vágner, 41 let, 
technik, nestr.

4. Ing. Mgr. Jan Fránek, 36 let, 
projektový manažer, nestr.

5. Ing. Miroslav Kala, 46 let, 
technik, nestr.

6. Ing. Zdeněk Štreit, 48 let, 
programátor, nestr.

7. Mgr. Vlasta Vládková, 49 
let, farmaceutická obchodní 

poradkyně, nestr.

8. Ing. Kamil Hudec, 45 let, 
programátor, nestr.

9. Dominik Málek, 21 let, 
student VŠ, nestr.

10. Ing. Zdeňka Šíblová, 53 let, 
auditorka, nestr.

11. PharmDr. Eva Francová,  
38 let, lékárnice, nestr.

12. Dana Pavléková, 63 let, 
důchodkyně, nestr.

13. Magdalena Javorská, 68 let, 
důchodkyně, nestr.

14. Jarmila Plisková, 74 let, 
důchodkyně, nestr.

15. Kateřina Sedláková, 40 let, 
sanitářka, nestr. 

Naši kandidáti:

Děkujeme Vám za podporu, děkujeme za Vaše hlasy.
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6 KOMUNISTICKÁ STRANA  
ČECH A MORAVY 

VOLTE Č. 6 KANDIDÁTY ZA KSČM
Již 7 funkčních období prokazují, že umí dát svoje schopnosti ve prospěch Jedovnic.

KANDIDÁTNÍ LISTINA – KSČM:
1. František Marek 60 let dělník Havlíčkovo nám. 80 KSČM
2. Roman Žilka 49 let podnikatel Absolonova 658 bez pol. př.
3. Jaroslav Zelinka 65 let podnikatel Podhájí 176 KSČM
4. Zdeněk Šebela 63 let podnikatel Nad rybníkem 527 bez pol. př.
5. Jaroslav Charvát 68 let důchodce Podhájí 211 KSČM
6. Jan Pupák 66 let důchodce Na kopci 566 bez pol. př.
7. JUDr. Emil Procházka 71 let důchodce K Propadání 248 KSČM
8. Dana Marková 56 let inv. důchodkyně Havlíčkovo nám. 80  bez pol. př.
9. Alois Chlup 62 let inv. důchodce Na Kopci 566 KSČM
10. Pavel Kozák 48 let dělník Na Kopci 502 KSČM
11. Věra Přibylová  70 let důchodkyně Zahradní 699 KSČM 
12. Jiří Doležel 64 let důchodce Za Kostelem 444 bez pol. př.
13. František Kubeš 67 let důchodce Jiráskova 462 KSČM
14. Zbyněk Hamerský 54 let dělník Na kopci 634 bez pol. př.
15. Václav Hlávka 71 let důchodce Absolonova 409 KSČM
Vážení občané, po čtyřech letech se opět ucházíme o Vaši přízeň pro volební období 2018-2022. 
Máme za to, že v uplynulém volebním období jsme splnili většinu ze svého volebního progra-
mu. Za  tímto hodnocením je skryto značné úsilí nejen našich zvolených zastupitelů, ale i  za-
stupitelů ostatních volebních subjektů, bez jejichž a  samozřejmě i  Vaší podpory by výsledky 
volebního období 2014-18 nebyly tak úspěšné. Za tuto podporu Vám upřímně děkujeme. Ne 
všechno se nám podařilo splnit dle našich představ. V obci zůstává řada záležitostí a problémů, 
které je potřeba společně řešit. Jsme připraveni dát podporu i volebním programům ostatních 
subjektů, pokud budou směřovat k  rozvoji obce. Naši kandidáti, v případě zvolení, se zaměří 
především na vytvoření všestranného ekonomického společenského a kulturního života v obci.

Rozvoj obce a životní prostředí
Vytvářet podmínky pro bytovou výstavbu a přípravu dalších území určených územním plánem 
obce k výstavbě bytů, podnikatelských aktivit, občanské vybavenosti.
Podporovat rekonstrukce a opravy místních komunikací jako jednu z hlavních a nutných priorit 
obce.
Podporovat rozvoj služeb středního a  drobného podnikání ke  zvýšení zaměstnanosti v  obci. 
Podporovat rozvoj podnikatelských aktivit obce a obecní společnosti Olšovec, s.r.o. včetně roz-
voje cestovního ruchu.
Životní prostředí chápeme jako důležitou součást kvality života našich občanů, proto budeme 
věnovat zvýšenou pozornost úklidu a čistotě obce, údržbě zeleně, místního hřbitova, výsadbě 
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a údržbě obecních lesů, úpravám vodních toků včetně vybudování nové vodní nádrže v trati 
u „kůlny“, sběru tříděného a komunálního odpadu.
Podporovat rekonstrukce zbývající části starého vodovodního zařízení obce a umožnit rozšíření 
vodovodní a kanalizační sítě pro další nemovitosti včetně rekreační oblasti.
Vytvářet podmínky pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ochrany veřejného 
a soukromého majetku, veřejného pořádku a požární ochrany.

Hospodaření obce
Spolupracovat při získávání dotací z EU, státního rozpočtu, státních fondů, krajských zdrojů.
Podporovat vyšší ekonomické zhodnocení pronajatých obecních majetků, vyžadovat důsled-
nější opravy pronajatého majetku.
Nebudeme podporovat případné snahy privatizovat a pronajímat lukrativní majetek městyse 
(ATC, rybníky) jinému, než obecní společnosti Olšovec s.r.o. a vyžadovat důslednější kontrolu 
hospodaření této společnosti.
Podporovat účelné zadlužení obce při tvorbě mimořádných finančních zdrojů na investiční akce 
až do výše 15 % rozpočtu.

Správa městyse
Snažit se o vyšší podíl občanů na správě městyse, jejich lepší informovanost o dění v obci a kva-
lifikovaný přístup k řešení jejich problémů.
Vytvářet technické podmínky pro moderní řízení městyse, podílet se na kvalifikované činnosti 
orgánů městyse.
Podporovat rozvíjení spolupráce v rámci regionu, sdružení, ve kterých je městys organizován, 
mezinárodní spolupráci s městem Aschheim.
Podílet se na  dořešení zbývajících majetkových problému v  areálu autokempu  
po vyřešených restitucích.

Školství, kultura, sport, mládež
Vytvářet podmínky pro další rozvoj mateřského a základního školství, podporovat rozvoj umě-
leckého školství.
Dbát na rozvoj volnočasových aktivit mládeže jako jedné z prevencí proti nárůstu trestné čin-
nosti a protispolečenského jednání mládeže.
Vytvářet podmínky pro rozvoj kulturního domu, kina a kluboven mládeže.
Podporovat rozvoj sportu a tělovýchovy, činnost dětských, mládežnických organizací sportov-
ních klubů, neziskových občanských sdružení včetně vytvoření materiálních podmínek pro je-
jich činnost.

Sociální péče
Vytvářet podmínky pro rozšiřování služeb poskytovaných pečovatelskou službou seniorům, so-
ciálně a zdravotně potřebným občanům
Větší pozornost věnovat osamoceně žijícím a starším občanům včetně případné materiální pod-
pory.

Vážení občané, plně si uvědomujeme, že realizace našich volebních záměrů je přímo odvis-
lá od finančních možností městyse a Vaší podpory, o kterou Vás tímto žádáme. Vaše hlasy 
pro naše kandidáty jsou zárukou dobrého hospodaření městyse, vyváženého ekonomické-
ho, společenského a kulturního rozvoje Jedovnic.
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7 Sdružení nezávislých kandidátů  
VOLNÝ ČAS

Představujeme Vám kandidáty nezávislého sdružení „VOLNÝ ČAS“, jsou mezi námi zá-
stupci společenských, sportovních a kulturních spolků z Jedovnic a jejich příznivci.

1. Leoš Blažek, 46 let, provozní technik, Divadelní soubor Vlastimil

2. Ing. Kateřina Klimešová, 52 let, ekonomka a hospodářka umělecké školy, starostka 
Sokola Jedovnice

3. Libor Vymazal, 46 let, obsluha skupinového vodovodu Jedovnice, Pionýr 

4. Jan Skoták, 56 let, kuchař, Spolková činnost

5. Mgr. Renata Valentová, 50 let, manažerka ve zdravotnictví, členka ČSSD, FV městyse

6. Lubomír Paar, 35 let, přípravář – konzultant, Sokol Jedovnice a Tyršova osada

7. Antonín Šebela, 50 let, pracovník OPK, spolková činnost

8. Sylva Kolářová, 53 let, učitelka MŠ, Divadelní soubor Vlastimil

9. Andrea Vágnerová, 41 let, kuchařka, Mateřská škola Jedovnice 

10. Ivo Máčel, 80 let, důchodce, SPOZ a dopisovatel do zpravodaje

11. Miroslava Štěrbová, 68 let, důchodkyně, Sokol Jedovnice

12. Ing. Petr Krejčiřík, 55 let, projektant, stavební a projekční činnost pro městys

13. Marie Šebelová, 70 let, důchodkyně, Sokol Jedovnice

14. Eva Hinštová, 37 let, pečovatelka, ekologické aktivy pro městys

15. Vlasta Daňková, 73 let, důchodkyně, Divadelní soubor Vlastimil

Vážení Jedovničtí, přijďte k volbám  
a podpořte naše kandidáty.

Volte naše sdružení – VOLNÝ ČAS - volte č. 7
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Volební program – VOLNÝ ČAS 2018 – 2022
Cílem nezávislého sdružení VOLNÝ ČAS je prohloubit spolupráci zastupi-
telstva s občany ve prospěch Jedovnických i návštěvníků městyse.

VOLNÝ ČAS a finance městyse
• Provést audit nájemních smluv
• Finanční výnos pro městys z provozování kempu udržet na úrovni 1.700.000,- Kč
• Dotační tituly sledovat a využívat je ve prospěch Jedovnic

VOLNÝ ČAS a veřejné prostranství
• Postupně opravovat komunikace v Jedovnicích (Chaloupky, Na Větřáku, Tyršova, Nad 

Rybníkem)
• Propojit komunikačně čtvrť Větřák se čtvrtí Podhájí
• Vybudovat parkovací místa v lokalitách Legionářská, Chaloupky, Na Kopci
• Dokončit zastávku na náměstí (směr Vyškov) – vybudování trafiky a zázemí pro cestu-

jící (zastřešení, WC)

VOLNÝ ČAS a školy
• Dokončit projektovou dokumentaci na komunikaci k ZŠ, SPŠ a urychlit její realizaci 
• Dokončit zateplení obou budov MŠ a modernizovat vytápění
• Spolupracovat se ZUŠ na kulturních akcích pro veřejnost

VOLNÝ ČAS a společenský život
• Pokračovat ve zvelebování prostoru kolem rybníků (altánky a další mobiliář)
• Účelněji využít plochu navazující k restauraci Hastrman a budovu s ní sousedící
• Připravit projektovou dokumentaci pro vybudování sportovně víceúčelového zařízení 

(stávající dětská hřiště doplnit o další hrací prvky)
• I nadále podporovat společenský, sportovní, kulturní a duchovní život v Jedovnicích 

a spravedlivě rozdělovat peníze do jednotlivých oblastí 
• Vyhotovit projektovou dokumentaci na přístavbu zázemí pro sál v Chaloupkách a ná-

sledně připravit její realizaci
• Vytvořit prostory pro jedovnickou výstavní síň

VOLNÝ ČAS a sociální oblast
• Usilovat o získání dalšího obvodního lékaře pro Jedovnice
• Podpořit navýšení pracovních pozic v Jedovnicích

VOLNÝ ČAS a spolupráce s okolními obcemi
• Projekčně připravit a  realizovat propojení Jedovnic s  Rudicí po  stávající polní cestě 

(cyklodoprava)
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8 Sdružení nezávislých kandidátů  
SPOLEČNĚ PRO JEDOVNICE

Vážení přátelé,
vstupujeme po  několikáté do  komunálních voleb s  cílem navázat na  to dobré, co se již podařilo: 
postupná rekonstrukce ZŠ a MŠ, nové komunikace v Habeši, v ul. Olšovecké, v Chaloupkách nebo 
fungující sběrný dvůr. Ovšem i nadále je co vylepšovat, proto před Vás předstupujeme s naším vo-
lebním programem.
Vše, co trápí obyvatele obce, je záležitostí zastupitelstva obce.
Nebudeme se od ničeho distancovat.
Budeme zodpovědně nakládat s dědictvím minulých generací a podporovat další rozvoj naší obce jako 
dobrého místa pro život a významné rekreační oblasti.

Kandidátní listina 
Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti. Svou prací v  našich dětských, kulturních, sportovních 
a společenských organizacích dokazují, že jim veřejné působení není cizí a nebojí se ho.
1. Ing. Josef Matuška (Spolek Bivoj, JIK), 44 let, učitel SŠ, Legionářská 51
2. Marie Gabrielová (MS ČČK), 64 let, důchodce, Havlíčkovo nám. 234
3. Svatava Paarová (TJ Sokol), 58 let, finanční referent, Habeš 732
4. Ing. Radek Přibyl, 47 let, geodet, Jiráskova 210
5. Iveta Plchová (Ulická chasa), 51 let, prodavačka, Legionářská 167
6. Ondřej Javorský (Bivojanka), 29 let, zdravotnický pracovník, Barachov 117
7. Ing. Irena Žižková (Klub rodičů při MŠ), 50 let, účetní, Havlíčkovo nám. 26
8. Ing. Jaroslav Maňoušek (BD Veselec), 48 let, programátor, Zahradní 676
9. Bc. Michal Farlík (Bivojanka, HC Barachov), 37 let, obchodní manažer ČP, Tyršova 740
10. Jakub Vávra (TJ Sokol, Staré časy), 24 let, student VŠ, Za Kostelem 426
11. Kateřina Javorská, DiS. (PS Píseň, ZUŠ), 35 let, učitelka ZUŠ, Barachov 117
12. Mgr. Anna Trojáčková (Bivojanka), 31 let, učitelka ZŠ na MD, U Hrubé lípy 601
13. Bc. Petr Matuška (JIK), 32 let, obchodní zástupce, Za Kostelem 457
14. Ing. Radek Lebiš (SK Jedovnice, HC Barachov), 40 let, živnostník, Kostelní 765
15. Ing. Lukáš Grim (Bivojanka), 41 let, technik, Sadová 749

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů 
SPOLEČNĚ PRO JEDOVNICE
Komunikace s občany 
• náš hlavní cíl: komunikace s občany, kteří mají zájem o dění v obci a chtějí se podílet na vytváření 

prostředí, ve kterém všichni žijeme
• s předstihem seznamovat občany s projekty a studiemi, které se podstatným způsobem dotýkají 

lokality, kde občané bydlí
• i nadále podporovat fungování a modernizaci Jedovnického infokanálu a vydávání Jedovnického 

zpravodaje

Děti, mládež a senioři
• podporovat aktivity našich seniorů včetně jejich bezpečnosti
• podporou dětských a mládežnických organizací aktivně bojovat proti drogám a vandalismu
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• zrenovovat a dokončit dětské hřiště za OD Jednota, vybudovat skatepark 
• postupně zřizovat bezbariérové vstupy do veřejných budov

Školství, kultura a sport
• přebudovat č.p. 44 v čele náměstí na spolkový dům (stávající stav je nevyhovující) 
• podporovat moderní vybavení ZŠ a MŠ (u MŠ včetně zateplení)
• finančně podpořit pořádání festivalů (postupně střídat divadlo, hudbu a sport), pořádat „Jedov-

nické kulturní léto“ se slavnostním zahájením rekreační sezóny
• podporovat občany a spolky v aktivitách, které přispívají k rozvoji obce, i nadále jim umožnit vyu-

žívání kinosálu, KD a sálu Chaloupky – zde dobudovat WC a zázemí
• pokračovat v partnerství s Aschheimem včetně partnerství ZŠ
• podpořit vznik nových sportovních kroužků 
• vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, a to u základní školy

Bezpečnost
• řešit bezpečný příchod dětí do ZŠ z Havlíčkova náměstí k mostku v Záměstí (ulice u Podrazilů)
• zkvalitnit kamerový systém a rozšířit ho na další problematická místa
• řešit křižovatku u benzinky a to jako tvar T, realizovat chodník od benzinky k Hrubé lípě
• měřit rychlosti i jinde než u dopravní značky Jedovnice, osvětlit všechny přechody pro chodce
• pořádat preventivní besedy policie městyse na MŠ a ZŠ

Životní prostředí
• pokračovat v rekonstrukci místních komunikací – rychleji a kvalitněji
• dále zlepšovat údržbu zeleně kolem rybníka a v městysi 
• podpořit čisté ovzduší (svoz zeleného odpadu namísto jeho pálení), více využívat zametací sou-

pravu a celkově zlepšit úklid obce a rekreační oblasti 
• za vykácené stromy vysazovat nové
• motivovat občany k údržbě svých domů a jejich okolí (předzahrádky, balkóny)
• pomáhat občanům s vyřizováním „ekologických“ dotací (výměna kotlů, studny, dešťovka, …)

Správa obce
• řešit parkování v obci, podporovat individuální i družstevní bytovou výstavbu
• na úřadě městyse zavést možnost úhrady poplatků platební kartou
• zefektivnit hospodaření autokempu a zprůhlednit ho pro zastupitele městyse, okamžitě zrušit ře-

ditelské místo jako politickou funkci
• pokračovat v obnově veřejného osvětlení
• diskutovat veřejně o nové podobě náměstí, a vybírat z více návrhů od více projektantů

Cestovní ruch
Jedovnice jako dobré místo pro život a  významná rekreační oblast si zaslouží kvalitní koupání 
po celou letní sezonu. Proto budeme:
• prosazovat úpravy vodního hospodaření pro zlepšení kvality vody v Olšovci včetně jeho přítoků
• hledat cesty pro zřízení bazénu popř. menšího aquacentra v kempu
• podpořit vytvoření jednotné strategie rozvoje cestovního ruchu v Jedovnicích
• obnovit informační panel a přehlednou mapu Jedovnic v centru městyse
• dokončit asfaltový okruh okolo rybníka (za Jednotou). 

Jsme si vědomi našich omezených finančních zdrojů. Chceme maximálně podpořit podávání předem  
připravených projektů na  čerpání financí z  dotací, každý zpracovaný projekt po  úpravách podávat  
na více míst. Podpoříme boj malých obcí za spravedlivější rozdělení daní.

Seznamte se, prosím, s kandidáty a programem č. 8 – Společně pro Jedovnice  
a hlavně přijďte k volbám – nenechte za sebe rozhodovat ostatní!
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Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, Česká republika

Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva městyse Jedovnice

Starosta městyse Jedovnice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o z n a m u j e : 

Volby do zastupitelstva městyse Jedovnice se uskuteční: 
v pátek 5. října 2018 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 6. října 2018 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 
Místo konání voleb:

okrsek č. 1 - Městečko – obřadní síň v přízemí  budovy Úřadu městyse 
Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo 
náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, 
Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé 
lípy, Sadová, Riviera  

okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřa-
du městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: 
Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Ab-
solonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Hor-
kou

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, stát-
ní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném 
okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občan-
ství, musí být platné.
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Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební 
místnosti. 
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro 
úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise neumožní hla-
sování.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto pří-
padě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V Jedovnicích 13. 9. 2018
Ing. Jaroslav Šíbl v. r.

starosta městyse Jedovnice

Složení okrskové volební komise č. 1:
Ing. Jakub Bayer – předseda
Marek Kala - místopředseda
Ing. Oldřiška Francová, Emilie Kvasnicová, Jana Paarová – členky
Ing. Marta Tesařová – zapisovatelka

Složení okrskové volební komise č. 2:
Ing. Jana Tesařová Gabrielová – předsedkyně
Gabriela Plchová – místopředsedkyně
Iva Králová, Eva Randulová, Lukáš Kocman - členové
Michaela Doleželová – zapisovatelka 



Za obsah zveřejněných materiálů odpovídají jednotlivé volební subjekty. 
Texty neprošly redakční jazykovou úpravou, jsou uvedeny tak, jak byly dodány.

Uspořádala redakce Jedovnického zpravodaje. Sazba Ing. Petr Slavíček, tisk Grafex, s.r.o.


