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Volte č. 1
Sdružení nezávislých kandidátů - V O L N Ý   Č A S

Dovolíme si Vám představit naše kandidáty, jsou mezi námi zástupci 
společenských, sportovních a kulturních spolků z Jedovnic a jejich příznivci.

Naši kandidáti:

1. Leoš Blažek, 50 let, provozní technik, Divadelní soubor Vlastimil, Jedovnické jarmarky

2. Ing. Kateřina Klimešová, 56 let, ekonomka a hospodářka ZUŠ Jedovnice, starostka Sokola 

3.   Libor Vymazal, 50 let, obsluha skupinového vodovodu Jedovnice, Pionýr Jedovnice

4. Jan Skoták, 60 let, kuchař, spolupráce se spolky

5. Jan Bezděk, 35 let, technický ředitel, spolková činnost

6. Lubomír Paar, 39 let, přípravář – konzultant, Sokol Jedovnice a kemp Tyršova osada

7. Jaromír Šebela, 35 let, manažer výkupního oddělení, Myslivecký spolek SPOLEČNÁ

8. Mgr. Renata Valentová, 54 let, manažerka ve zdravotnictví, členka ČSSD, FV městyse

9. Tomáš Kouřil, 21 let, student, Autokemp Olšovec Jedovnice

10. Sylva Kolářová, 57 let, učitelka MŠ, Divadelní soubor Vlastimil

11. Martin Plíšek, 35 let, seřizovač, spolková činnost

12. Ing. Petr Krejčiřík, 59 let, projektant, stavební, projekční a poradenská činnost pro městys

13. Andrea Vágnerová, 45 let, kuchařka, Mateřská škola Jedovnice

14. Matěj Tetur, 18 let, student, SK Jedovnice, Hasiči Jedovnice

15. Jarmila Holá, 79 let, důchodkyně, Klub dobré pohody, ČČK Jedovnice, SZP Jedovnice

Vážení Jedovničtí, přijďte k volbám a podpořte naše kandidáty.

Volte naše sdružení  - V O L N Ý   Č A S  volte č. 1
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Volební program –VOLNÝ ČAS  2022– 2026 
V nadcházejícím volebním období se chce zaměřit na řešení ….. 

 
VOLNÝ ČAS a veřejné prostranství 

• Pokračovat v opravěkomunikacív Jedovnicích (Chaloupky) 
• Propojit komunikačně Větřák s Podhájí 
• Dokončit úpravu horní části náměstí (projekt a realizace) 
• Projektovou přípravu pro propojení komunikace ul. Pod Horkou s ul. Zahradní 
• Podpořit realizaci projektu „Křižovatka u benzinky“ – bezpečnost chodců 

 
VOLNÝ ČAS aškolství 

• Provéstrozšíření odborných učeben v půdní vestavběZŠ, navýšit kapacitu školy 
• Podpořit společný projekt (ZŠ a SPŠ) - venkovní hřiště u škol 
• Spolupracovat a podporovat ZUŠ (kulturních akce pro veřejnost) 

 
VOLNÝ ČAS a společenský život 

• Podpořit realizaci projektu – víceúčelová budova č. p. 44 – Havlíčkovo nám. 
(výstavní síň, klubovny pro spolky, knihovna) 

• Stávající dětská hřiště opravit a doplnit o další moderní herní prvky 
• Podpořit vybudování multifunkčního hřiště za fotbalovým hřištěm 
• I nadále podporovat společenský, sportovní, kulturní a duchovní život v Jedovnicích 
• Spravedlivě rozdělovat peníze do jednotlivých oblastí 
• Vyhotovit stavební dokumentaci na přístavbu zázemí pro sál v Chaloupkách  

a následně připravit její realizaci 
 
VOLNÝ ČAS a rekreace 

• Pokračovat v modernizaci ubytovacích kapacit v areálu kempu (chaty) 
• Celkovou opravu půjčovny lodí u kempu a doplnění o další plavidla 
• Doplnění a rozšíření odpočinkových stanovišť v okolí rybníků (altány, herní prvky) 
• Oprava objektu pod hrází - realizovatstavbu„Víceúčelový objekt pro rybochov“ 
• Snažit se najít nástroje na regulaci počtu návštěvníků a jejich chování tak, aby byl 

život místních komfortní (parkování v rekreační oblasti) 
 
VOLNÝ ČAS a propojenost s okolními obcemi 

• Projekčně připravit a vybudovat propojení Jedovnic s Rudicí po stávající polní cestě 
(cyklostezka + stezka pro pěší) 

VOLNÝ ČAS a spolupráce i za hranicemi Jedovnic 

• Podpořit obnovení setkávání  – Parohatá města a obce ČR 
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Vážení spoluobčané, 
jsme připraveni zodpovědným přístupem a aktivní spoluprací s ostatními zastupiteli přispět 
k rozvoji našeho městyse a ke zkvalitnění života v Jedovnicích. V období 2022-2026 budeme 
usilovat o splnění následujících bodů: 

 
PROGRAM KDU – ČSL 

J Jasné 
plánování 

 vytvořit strategický plán rozvoje městyse na základě veřejné diskuze 

E Efektivnost 
 zodpovědně hospodařit se schváleným rozpočtem a majetkem městysu 
 aktivně vyhledávat dotační tituly a zapojovat se do programových výzev 
 účelně využívat možnosti ke zvýšení bezpečnosti osob a majetku občanů  

D 
Doprava, 
místní 
komunikace  

 řešit úpravu křižovatky u benzínové stanice 
 vybudovat chodník s osvětlením od garáží ČAD k Hrubé lípě 
 pokračovat v opravě místních komunikací a chodníků 
 řešit zpevnění svahu u potoka podél komunikace v Podhájí 
 zbudovat komunikační propojení ulic Habeš - Na Větřáku 

O Obnova, 
modernizace 

 revitalizovat objekt panského dvora (lihovaru) a jeho okolí, včetně řešení 
parkování Na Kopci  

 opravit a modernizovat sál v Chaloupkách a kulturní dům 
 řešit úpravy veřejného prostranství v ulici K Propadání 
 přehodnotit návrh rekonstrukce obecního domu č. 44 na náměstí 

(květinářství) 

V Volný čas, 
vzdělávání 

 podpora místních spolků, zájmových skupin a kulturních akcí 
 řešení umístění skautské klubovny  
 vybudování komunitního centra (např. areál panského dvora nebo dům č. 44) 
 podpora činnosti mateřské a základní školy a zájmového vzdělávání 
 digitalizace obecních kronik 
 vybudování multifunkčního sportovního hřiště 
 modernizace stávajících hřišť, rozšíření o workoutové prvky 
 podpora krojovaných hodů, příp. doplnění zábavných atrakcí pro děti 
 úprava pietního místa významného jedovnického rodáka profesora Ševčíka 
 ve spolupráci se Sokolem hledat řešení modernizace hřiště Na Kopci 

N 
Naše okolí,  
životní 
prostředí 

 řešit estetický vzhled míst pro umístění nádob na tříděný odpad 
 zvolit ekonomické řešení nakládání s odpady v obci i v chatové oblasti 
 zpracovat studie úpravy a využití pískového parkoviště u rybníka 
 upravit parkoviště na Barachově a zavést na něm zpoplatněné stání 

I Informovanost 
 zlepšit informovanost občanů o záměrech zastupitelstva a rady městyse 
 rozhodovat o projektech za spoluúčasti veřejnosti (ankety aj.) 

C Cestovní ruch 

 podpora rozvoje cestovního ruchu 
 budování nových turistických a cyklistických stezek s interaktivními prvky 
 údržba pěší zóny okolo rybníku; více míst s lavičkami 
 vybudování muzea  
 příprava realizace stezky pro chodce a cyklisty do Rudice 

E Estetika, 
vzhled obce 

 sjednocení mobiliáře v obci (např. odpadkové koše, lavičky) 
 zefektivnění pravidelné údržby veřejných prostranství 
 úprava náměstí (fontána, zeleň, květinová výzdoba, odpočinková část) 
 vytvoření více klidových zón s lavičkami a zelení 

 

2 KřesťaNsKÁ a deMOKraticKÁ UNie  
– ČesKOsLOVeNsKÁ straNa LidOVÁ
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2. Ing. Josef Plch, 
57 let, technik, nestr.

3. Iva Kocmanová, 
57 let, OSVČ, nestr.

12. Marie Bezděková, 
58 let, učitelka MŠ, nestr. 

1. RNDr. Anna Bayerová, Ph.D., 
49 let, školní inspektorka 

– odborný rada, nestr.

4. Bronislava Pernicová, 
49 let, OSVČ, KDU-ČSL

10. Ing. Petr Franc, 
72 let, jednatel společnosti, 

KDU-ČSL

5. Miroslav Marinčák, 
57 let, zástupce vedoucího 
odboru městského úřadu, 

nestr.

7. Mgr. Martina Bezděková, 
28 let, účetní, nestr.

9. Kateřina Sedláková, 
44 let, pracovnice 

ve zdravotnictví, nestr.

11. Ing. Zdeněk Štrajt, 
52 let, programátor, nestr.

6. Jana Sehnalová, 
49 let, obchodní asistentka, 

nestr.

8. Ing. Miroslav Kala, 
50 let, technik, nestr.

14. Ing. Bohumila Ševčíková, 
35 let, vychovatelka, nestr.

13. Ing. Kamil Hudec, 
49 let, softwarový inženýr, 

nestr.

15. Mgr. Kateřina Veselá, 
46 let, zástupkyně ředitele 

ZUŠ Jedovnice, nestr.

Podpořte 
naše kandidáty, 

v roce 2022
volte číslo

2

Naši kandidáti
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3 sdružení nezávislých kandidátů  
JedOVNice 2022 

Vážení občané, přemýšleli jsme o tom, proč jsou již dlouhá léta volby v Jedovnicích jaksi jed-
notvárné a tak trochu nudné. Došli jsme k závěru, že je to tak proto, že ženy a muži z prvních míst 
kandidátek nejdou s kůží na trh a nedeklarují před svými voliči ochotu bojovat ve volbě o post 
starostky či starosty. Prosíme Vás, vážení voliči, ptejte se těch, které budete volit a jsou v čele 
kandidátních listin, jestli chtějí ve volbách vítězit a zastupovat Vás nebo už nyní ví, pro koho 
budou ve volbě starostky či starosty hlasovat.
Děkujeme Vám.

Pokud naše volební seskupení Jedovnice 2022 získá volbou občanů místa 
v Obecním zastupitelstvu, chceme jednáním přesvědčit ostatní zastupite-
le, aby společně s námi hlasovali pro tyto cíle.
1.  Tak jako v jiných obcích, pořizovat z hlasování zastupitelů jmenovitý záznam o tom, jak který 

zastupitel hlasoval.
2.  Z jednání zastupitelstva pořizovat kompletní obrazový a zvukový záznam.
3.  Stanovit pro občany přehledná pravidla pro využívání peněz a vypracování projektů v rámci 

participačního rozpočtu obce.
4.  Investiční akce v obci, opravy, údržba komunikací nemovitostí a dalšího majetku je nutné 

začít provádět podle plánů a průběžně v čase celého volebního období. Ne jednou za 4 roky.
5.  Napojení tlakových kanalizačních systémů ze sousedních obcí a z kempu na kanalizaci v Je-

dovnicích, a to způsobem jakým je dnes provedeno je špatné, protože zamořuje obec zápa-
chem. Začněme pracovat na vyřešení tohoto problému.

6.  Veřejná zeleň se ošetřuje. Pokácení vzrostlých stromů obecní zeleně je krajním řešením.
7.  Obec Jedovnice by měla začít spolupracovat s  Obcí Sokolskou na  zpřístupnění, využívání 

a udržování Sokolského hřiště tak, aby děti a mládež našli místo pro sport a hry.
8.  Chceme prosadit důkladnou péči obce o hřiště oficiální a také o neformální plácky, na kte-

rých si děti hrají.
9.  Současná podoba křižovatky u benzinové pumpy je nebezpečná pro chodce i pro provoz 

vozidel. Jednání se správcem komunikace o změně tohoto stavu musí být výrazně intenziv-
nější.

10.  Rychlé dobudování obecního stavebního dvora je nezbytné. Skládkování sutí a výkopových 
materiálů v centru obce obtěžuje občany, a přitom není nutné.

11. Vyjednat s vlastníkem objektu staré sýpky v  lokalitě Na Kopci optimální umístění nového 
bytového domu, vzhledem k  již stojícím bytovým domům a  k  jeho co možná nejlepšího 
začlenění do daného prostoru.

12. Vytvořit minimálně tři návrhy pro sanaci objektu lihovaru, pod ním se rozkládajícího dvora 
a navazujících obytných budov. Tyto budovy, které částečně ještě dnes slouží k bydlení, pře-
stavět na prostory pro děti a mládež.
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Kandidáti seskupení JEDOVNICE 2022

1 Přibyl Josef 52 let svářeč
2 Magula Gustav Ing. 62 let správce budov
3 Šebela Marek 49 let OSVČ
4 Chlup Martin 35 let řidič
5 Formánek Dominik 20 let studující
6 Formánková Monika 28 let hajná
7 Magula Petr Mgr. 37 let personalista
8 Urbánek Zdeněk 47 let výr. technik
9 Plch Dušan Ing. 49 let výr. manažer
10 Musil Marek Ing. 41 let výr. manažer
11 Čopák Marcel 41 let OSVČ
12 Jevický Libor Mgr. 55 let manažer
13 Bastl Pavel 53 let lesník
14 Král Josef 64 let důchodce
15 Máčel Ivo 84 let důchodce
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4    sdružení nezávislých kandidátů  
 Budoucnost 

Vážení spoluobčané, 
již pošesté se sdružení nezávislých kandidátů Budoucnost uchází o vaše hlasy pro získání man-
dátů do zastupitelstva městyse, a 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 naší obce, zároveň však také známe i omezené možnosti obec-
ního rozpočtu. Z tohoto pohledu dáváme přednost následujícím bodům:
Rozvoj obce 
•	 dále úspěšně čerpat finanční prostředky z dotací EU a JMK
•	 dokončit celkovou úpravu náměstí 
•	 pokračovat v úspěšné výměně sítí a rozvodů elektrické energie, z prostředků jejich provozo-

vatelů
•	 opravit další místní komunikace a chodníky
•	 obnovit veřejné osvětlení (např. v Chaloupkách, Tyršově ulici …)
•	 zrealizovat obchvat ulic Větřák a Habeš
•	 připravit a zrevitalizovat prostranství a komunikaci Na Kopci, včetně parkovacích míst
•	 vytvářet podmínky pro výstavbu rodinných domů a bytů včetně zajištění dostatečné občan-

ské vybavenosti (MŠ, ZŠ, lékaři, parkovací místa ...)
•	 podporovat drobné podnikatele a živnostníky
•	 revitalizovat další obecní budovy a pokusit se vyřešit jejich energetickou nezávislost (radnice, 

kulturní dům…)
•	 opravit objekt č. p.  44, provádět potřebnou údržbu smuteční obřadní síně a  všech dalších 

objektů v majetku městyse
•	 i nadále provozovat dům s pečovatelskou službou
•	 ještě více dbát na celkový vzhled obce a okolí rybníků
Děti a mládež
•	 podporovat smysluplnou zájmovou činnost dětí 
•	 vyřešit sportovní hřiště pro ZŠ
•	 podporovat organizace podílející se na výchově dětí a mládeže (ZUŠ, SDH – mladí hasiči, SK, 

Skaut, Pionýr, Sokol, Dymáček…)
•	 dále pokračovat v mezinárodní spolupráci s německým městem Aschheim
Životní prostředí
•	 nadále optimálně provozovat sběrný dvůr
•	 minimalizovat podíl směsného odpadu vytvořením lepších podmínek pro třídění odpadu 

(barevné popelnice domácnostem), tím optimalizovat počet kontejnerů na upravených sta-
novištích 

•	 pečlivě pokračovat v péči o zeleň na základě zpracovaného Pasportu obnovy zeleně 
•	 zrealizovat výsadbu lesních porostů v obecních lesích
•	 zrevitalizovat prostranství u kostela sv. Petra a Pavla a smuteční obřadní síně
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•	 podpořit ochranu životního prostředí a aktivity spolků s ní spojené 
Oblast sociální
•	 podporovat a dále rozšiřovat činnost pečovatelské služby pro potřebné spoluobčany
•	 zlepšit prostředí pro obyvatele DPS (altán, venkovní posezení …) 
•	 umožnit starším spoluobčanům společensky žít a nadále podporovat jejich aktivit
Veřejný pořádek a bezpečnost občanů
•	 ve spolupráci s odborníky řešit bezpečnost občanů, majetku a dopravy na místních komuni-

kacích (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 i obecně závazných vyhlášek městyse 
•	 společně s JMK dokončit křižovatky v Chaloupkách a u čerpací stanice, včetně chodníků pro 

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

ku městyse, pro místní kluby a spolky
•	 přispívat na údržbu hřišť využívaných občany Jedovnic
•	 vybudovat nové multifunkční hřiště včetně zázemí u KD
•	 zlepšit celkovou prezentaci obce s využitím sociálních sítí, mobilních aplikací 
•	 i nadále podporovat jedovnický infokanál
•	 zapojit zájmové a kulturní složky do spoluorganizace společenských akcí
•	 podporovat rozvoj ATC Olšovec 
•	 rozšířit nabídku sportovních aktivit v okolí rybníka Olšovce pro děti i dospělé

Vážení spoluobčané, předložený volební program Sdružení nezávis-
lých kandidátů BUDOUCNOST - volební číslo 4 - mohou zrealizovat 

naši kandidáti pouze s Vaší pomocí. 
Jsme si dobře vědomi, že naše plány jsou závislé nejen na finančních možnostech obce, ale také 
na dohodě všech členů nového zastupitelstva. 
Patnáct osobností, které většina z Vás dobře zná, je zárukou, že práci v obecním zastupitelstvu 
budou vykonávat dobře, zodpovědně a s přínosem pro Jedovnice. 
Nyní je jen na Vás, komu dáte svůj hlas. Budeme rádi, když to budou naši kandidáti.

Kandidátní listina
všichni naši kandidáti jsou bez politické příslušnosti

Ing. Jaroslav Šíbl, Kostelní 40
Mgr. Jitka Teturová, Jiráskova 361 
Michal Prause, Legionářská 53
Mgr. Hana Šíblová, Vyškovská 641
Josef Formánek, DiS, Kostelní 397
Ing. Josef Matuška, Sadová 750
Eva Černohlávková, Podhájí 125
Ing. Radomír Fiala, Za kostelem 436

Roman Pernica, Na Větřáku 529
Miroslav Špaček, Vyškovská 645
Ing. Radek Hédl, Ph.D., Hybešova 153
Miroslav Kozel, Na Kopci 634
Ing. Miroslav Doležel, Vyškovská 646
Pavel Doležel. Za Kostelem 450
Michal Černý, Habeš 338
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5 sdružení 
aLterNatiVa PrO JedOVNice

Jsme sdružení stran SPD, KSČM  
a Nezávislých občanů z Jedovnic. 

I my se chceme podílet na rozvoji našeho městyse. 
Na práci v různých komisích dle potřeby zvoleného 

zastupitelstva.
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5
ALTERNATIVA PRO JEDOVNICE

Jsme sdružení stran SPD, KCČM a Nezávislých občanů z Jedovnic. 
I my se chceme podílet na rozvoji našeho městyse. Na práci v různých komisích dle potřeby 

zvoleného zastupitelstva.
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6  sdružení nezávislých kandidátů 
 VOLBa PrO JedOVNice 

Milé dámy a pánové, Jedovničané,
dovolte, abychom vám představili společný projekt několika místních nadšenců, kterým není lhostejný 
život v našem městysi a rádi by přispěli k jeho rozkvětu. Do podzimních komunálních voleb vám nabízíme 
tým lidí všech věkových kategorií, který chce poctivě pracovat na dalším rozvoji Jedovnic.

Co Vám chceme nabídnout?
Správa a rozvoj městyse
•	 ještě více využívat dotační příležitosti od  státu, kraje i  jiných organizací, a  to i  etapově, pro rozvoj 

a údržbu majetku i prostředí
•	 řešit stávající areál lihovaru, nechat zpracovat odborné architektonické studie či návrhy, které by umož-

nily posouzení jeho využití jako celku nebo částečně
•	 s dostatečným předstihem seznamovat občany s připravovanými záměry a projekty
•	 před připravovanými opravami místních komunikací nezapomínat na obnovu rozvodů plynu, vodovo-

du, kanalizace, kabel. televize, elektřiny, vždy řešit s organizacemi, které jednotlivé sítě provozují a sna-
žit se sdružovat na tyto akce finanční prostředky

•	 zlepšit komunikaci úřadu s občany (osobní kontakt, sociální sítě, …)
•	 spolupracovat se stavebníky na  řešení budování inženýrských sítí pro budoucí výstavbu rodinných 

domů, kde to územní plán umožňuje

Životní prostředí a veřejný pořádek
•	 v maximální míře udržovat čistotu v městysi, zlepšil estetický vzhled míst pro sběr tříděného odpadu 
•	 přinést více zeleně, květin a odpočinkových zón na náměstí i do jiných částí městyse
•	 zlepšovat údržbu zeleně v městysi a kolem rybníka
•	 vánoční osvětlení celým průtahem městysem (bude-li to vzhledem k cenám energie ekonomické)

Děti, mládež a senioři 
•	 průběžně zajišťovat modernější vybavení MŠ a ZŠ dle jejich požadavků
•	 sledovat kapacity MŠ a ZŠ a s potřebným předstihem je navyšovat
•	 zvyšovat kapacitu a kvalitu sociálních služeb v závislosti na potřebách občanů městyse a okolních obcí 
•	 postupně zřizovat bezbariérové vstupy do veřejných budov

Bezpečnost, komunikace a doprava
•	 dořešit křižovatku u benzinové pumpy a v návaznosti na to vybudovat chodník od benzinové pumpy 

k Hrubé lípě 
•	 opravit cestu do kempu a vybudovat chodník pro pěší
•	 kontrolovat dodržování povolených rychlostí (50, 30, …) v městysi (spolupráce policie městyse s PČR)

Kultura a sport
•	 nadále budeme aktivně podporovat spolkovou činnost a volnočasové prospěšné akce a projekty. Váží-

me si práce místních spolků a budeme pro ně aktivně rozvíjet dotační program
•	 ve spolupráci s TJ Sokol hledat způsoby financování modernizace Sokolského hřiště a jeho budoucího 

využití pro širokou veřejnost (děti, senioři, …)
•	 podporovat nejen tradiční kulturní akce, ale i nové akce či festivaly
•	 vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, a to u základní školy

A proč jdeme do komunálních voleb v Jedovnicích?
Žijeme v různých částech Jedovnic a rádi přispíváme k lepšímu životu v městysi, který je naším domovem. 
Chtěli bychom navázat na to dobré, co se již předchozím zastupitelům podařilo a s nově zvolenými spolu-
pracovat na dalším rozvoji městyse. Pojďte do toho s námi, s volebním subjektem č. 6.
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Naši kandidáti:

1. Marie Gabrielová, 
67 let, důchodkyně

2. Bc. Lukáš Kocman, 
23 let, student VŠ

3. Hana Formánková, 
71 let, důchodkyně

4. Ondřej Javorský, 
33 let, pracovník ve zdra-

votnictví

5. Mgr. Bc. 
Kateřina Mašová, 

50 let, učitelka ZUŠ

6. Svatava Paarová, 
62 let, finanční referent

7. JUDr. Mgr. Bc. Kamil 
Pospíšil, LL.M., 59 let, 

soudní znalec, přísedící 
kr. soudu

8. Jaroslava Gernešová,  
57 let, prodavačka

9. Iveta Plchová, 
55 let, prodavačka

10. Ing. Jaroslav Maňou-
šek, 52 let, programátor

11. Ing. Radek Přibyl, 51 
let, geodet

12. Ing. Lukáš Grim, 
45 let, technik

13. Josef Tesař, 
39 let, technolog výr. procesů

14. Emanuel Kučera,
64 let, důchodce

15. Jitka Autratová, 
60 let, asistentka
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7 sdružení nezávislých kandidátů  
restart 7 RESTART

sdružení nezávislých kandidátů

Co chceme?

 stanovit jasnou a ucelenou koncepci rozvoje 
Jedovnic 

 přepracovat strategický plán rozvoje 
Jedovnic

 otevřeně, srozumitelně a včas informovat 
občany o dění v obci

 zajistit, aby zastupitelstvo opravdově zastu-
povalo všechny občany a pracovalo pro ně

 zveřejňovat zápisy a  videozáznamy ze 
zasedání zastupitelstva

 hospodařit transparentně, zveřejňovat 
smlouvy

 podporovat venkovský charakter Jedovnic, 
ne rozšiřování průmyslové zóny

 vytvořit prostor ke komunitnímu setkávání, 
znovu otevřít diskusi o možnostech využití 
budov bývalého panského dvora a lihovaru

 zabývat se budoucností kulturního domu, 
zvážit možnosti využití kinosálu

Proč to chceme?

 abychom zabránili nekoordinovanému rozvoji 
obce

 abychom zachovali výjimečné prostředí 
Jedovnic i pro budoucí generace

 abychom oživili místní historii a tradice

 aby si děti, teenageři, dospělí i senioři 
měli kde hrát

 abychom zavedli dialog mezi vedením 
obce a veřejností

 aby se občané nemuseli bát vyjádřit 

své názory

Jak toho chceme dosáhnout?

 spoluprací s odborníky pro konkrétní 
oblasti

 vytvořením dlouhodobého plánu 
rozvoje pomocí nástrojů územního 
plánování

 zapojením místních spolků 
a organizací do chodu obce

 otevřenou a smysluplnou komunikací 
s veřejností i v rámci zastupitelstva

 týmovou spoluprací v rámci našeho 
sdružení i po volbách

Kde na to chceme vzít?

 důsledným hospodařením 
s obecním majetkem i pozemky

 prostřednictvím dotačního poradenství 
získávat finanční prostředky z fondů

 účelným využitím prostředků 
z příjmů z turistického ruchu

 podporou investičních příležitostí 
k navýšení příjmů do rozpočtu městyse

RESTARTujme
Jedovnice!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Milí sousedé, 
letos máme možnost v Jedovnicích nastartovat změnu, nový začátek. Zkusit to jinak, s novou 
energií, s novým přístupem, s novým zastupitelstvem. Dospěli jsme k názoru, že pokud chceme 
něco změnit, musíme pro to sami něco udělat. A tak před pár měsíci vznikl RESTART. Parta lidí, 
která během krátké doby dokázala vytvořit tým a sehrát se natolik, že mohla svoje návrhy, nápady 
a vize představit široké veřejnosti.
Náš program neslibuje, kterou konkrétní silnici opravíme a co kde vybudujeme. Náš program 
hledá cesty a způsoby. Navrhuje možnosti a řešení. Podařilo se nám zapojit obyvatele do diskuse 
o tom, jaké by Jedovnice měly být. A chceme v tom pokračovat. Proto – zvolme jedovnický 
RESTART a nastartujme novou kapitolu naší obce.          

Zjistěte více o členech týmu RESTART, o konkrétních návrzích 

k řešení problémů, o našich motivech, cílech i obavách 

na stránkách www.restartjedovnice.cz
Děkujeme za vaši podporu a vaše hlasy.
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1. Jarmila Stehlíková, 
47 let, zdravotní sestra

2. Mgr. Dominika Žáková, 
32 let, referentka logistiky 

a přepravních nákladů

3. Ing. Irena Žižková, 
54 let, hlavní účetní

4. Zdenek Škvařil, 
47 let, technik nastavení 

elektronových mikroskopů

5. Martina Stehlíková,
 43 let, administrativní 

pracovnice

6. Mgr. Tereza Mrhálková, DiS., 
42 let, pedagožka

7. Jaromír Cejnar, 
33 let, správce  

korporátních půjček 
v zahraniční bance

8. Mgr. Soňa Plchová, 
56 let, kresebná 
dokumentátorka 

archeologických nálezů

9. Vladimír Žižka, 
58 let, odborný 

báňský pracovník

10. Mgr. Jiřina Novotná, 
39 let, advokátka

11. Ing. arch. Martin Vávra, 
41 let, architekt a urbanista

12. Lenka Žáková, 
54 let, ekonomka

13. Ing. arch. Mgr. 
Monika Vávrová, 
39 let, architektka 

a urbanistka

14. Ing. Petr Ševčík, 
60 let, sochař

15. Mgr. Sylvie Kocmanová, 
55 let, pedagožka

7 písmen, 7 vlastností, 
které nás vystihují – 

č. 7 RESTART

R e s p e k t
E l á n
S p o l u p r á c e
T ý m o v o s t 
A k t i v i t a
R o v n o s t
T r a n s p a r e n t n o s t
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Oznámení o době a místě konání voleb
1. Volby do zastupitelstva městyse Jedovnice a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:   

 v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Pokud nedojde ke zvolení senátora v  tomto termínu (prvním kole), druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se 

uskuteční: v pátek 30. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin v sobotu 1. října 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
3. Místem 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, Olšovec-
ká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera

•	 okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče 
bydlící v ulicích:  Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, 
Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou, Loučky

4. Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky. 
5. Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň 

druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, 
který druhý den voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen 
k pobytu v této obci, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 

6. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve 
druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

7. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hla-
sovací lístky ve volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky 
ve volební místnosti.

Způsob hlasování
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandi-

dátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. 

Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z li-

bovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany 
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. 

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této 
volební strany se v takovém případě nepřihlíží. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak 
je hlas voliče neplatný. 
Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky 
pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy 
šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.
Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný. 
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací 
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Složení okrskové volební komise č. 1:
Předseda: Petr Nezval. Místopředsedkyně: Tereza Gottwaldová. Členové:  Marek Kala, Jitka Koutná, 

Emilie Kvasnicová, Nikol Plíšková, Rostislav Vymazal. Zapisovatelka: Ing. Marta Tesařová

Složení okrskové volební komise č. 2:
Předsedkyně: Martina Maňoušková. Místopředsedkyně: Ing. Veronika Průchová. Členové: Mgr. Jana Musilová, Jonáš Plch, 

Veronika Sedláková, Miloslav Šebela, Ing. Jana Tesařová Gabrielová. Zapisovatelka: Michaela Doleželová

Za obsah zveřejněných materiálů odpovídají jednotlivé volební subjekty.   
Texty neprošly redakční jazykovou úpravou, jsou uvedeny tak, jak byly dodány. Sazba Ing. Petr Slavíček, tisk AMG s.r.o.


