
Volební textžurnál

14. 9. – 20. 9. 2022

Komunální volby 2022
Délka bloku: 6 x 3 min  =  cca 18 min.

Tento volební texžurnál vysíláme na JIK 
denně

8 – 9 hod., 18 – 19 hod. a 22 – 23 hod.
15.09.2022 10:08



Každé kandidující uskupení dostalo

rozhodnutím rady městyse k dispozici

max. 3 minuty vysílání.

Za obsah, časování a členění stránek 

včetně jejich grafického uspořádání

a z toho plynoucí čitelnosti textu

odpovídají jednotlivé kandidující strany!



Celý volební program všech subjektů

najdete ve zvláštním vydání tištěného 

Jedovnického zpravodaje, který Vám bude 

doručen do poštovních schránek. 

I v něm si jednotlivé subjekty odpovídají

za obsah a formu své dvojstránky.

Tu obdržely subjekty i ke korektuře.





č. 1
Sdružení nezávislých kandidátů

VOLNÝ ČAS



Naši kandidáti:

Dovolíme si Vám představit naše kandidáty, jsou mezi námi zástupci spo-

lečenských, sportovních a kulturních spolků z Jedovnic a jejich příznivci. 

1. Leoš Blažek, 50 let, provoz. technik, DS Vlastimil, Jedovnické jarmarky

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

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

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

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

6. Lubomír Paar, 39 let, konzultant, Sokol Jedovnice a kemp Tyršova os. 

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



Naši kandidáti:

8.  Mgr. Renata Valentová, 54 let, manažerka, členka ČSSD a 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, projekční 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, KDP, ČČK Jedovnice, SZP  



VOLNÝ ČAS a veřejné prostranství

Projektově připravit propojení komunikace

ul. Pod Horkou s ul. Zahradní.

Pokračovat v opravě komunikací v Jedovnicích (část Chaloupky)

a propojit komunikačně čtvrť Větřák se čtvrtí Podhájí.

Vybíráme z volebního programu:



VOLNÝ ČAS a školství

Podpořit společný projekt (ZŠ a SPŠ)

na sportovní venkovní hřiště u škol. 

Provést rozšíření odborných učeben v půdní vestavbě ZŠ,

zvýšit kapacitu školy.



VOLNÝ ČAS a společenský život

Podpořit vybudování multifunkčního hřiště za fotbalovým hřištěm.

Vyhotovit projektovou dokumentaci na přístavbu zázemí

pro sál v Chaloupkách a následně připravit její realizaci.

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. 



VOLNÝ ČAS a rekreace

Uskutečnit projekt „Víceúčelový objekt pro rybochov“ pod hrází.

Pokračovat v modernizaci ubytovacích kapacit v areálu kempu 

(chaty), opravu půjčovny lodí a doplnit

a rozšířit odpočinkové stanoviště v okolí rybníků.



VOLNÝ ČAS a propojenost s okolními obcemi

Projekčně připravit a vybudovat propojení Jedovnic

s Rudicí po stávající polní cestě (cyklostezka).



VOLNÝ ČAS a spolupráce i za hranicemi Jedovnic

Podpořit obnovení projektu – Parohatá města a obce ČR.



Za vaši podporu a hlasy děkují kandidáti

sdružení nezávislých kandidátů

VOLNÝ ČAS – č. 1.





KOMUNÁLNÍ VOLBY 
2022

č. 2 



Vážení spoluobčané, 
jsme připraveni zodpovědným přístupem 
a aktivní spoluprací s ostatními zastupiteli 

přispět k rozvoji městyse 
a ke zkvalitnění života v Jedovnicích.

Ve volebním období 2022-2026 
budeme usilovat 

o splnění následujících priorit – cílů programu:
(vzhledem k omezenému rozsahu prezentace uvádíme 

úplný text programu ve Volebním zpravodaji) 



Jasné plánování – strategický plán rozvoje městyse sestavený na základě veřejné diskuze, …

Efektivnost – zodpovědné hospodaření, další využívání dotačních titulů, zvýšení bezpečnosti občanů, …

Doprava, místní komunikace – úprava křižovatky u benzínové stanice, pokračování oprav stávajících 

chodníků i komunikací, vybudování chodníku od garáží ČAD k Hrubé lípě, propojení Habeš – Na Větřáku, …

Obnova, modernizace – modernizace sálu v Chaloupkách, oprava kulturního domu, revitalizace panského

dvora, přehodnocení rekonstrukce domu na náměstí č. 44, úprava prostranství v ulici K Propadání, …

Volný čas, vzdělávání – podpora spolků, škol, budování dětských a workoutových hřišť, digitalizace kronik, …

Naše okolí, životní prostředí – nakládání s odpady, estetický vzhled míst s kontejnery, úpravy parkovišť, …

Informovanost – rozhodování za spoluúčasti veřejnosti, zlepšení informovanosti občanů, …

Cestovní ruch – podpora modernizace kempu, kvalitní pěší zóna kolem rybníka, turisticko-cyklistické trasy, …

Estetika, vzhled obce – sjednocení mobiliáře, zefektivnění údržby, úprava náměstí, klidové zóny, …



Kandidáti KDU-ČSL

1.
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.

49 let, školní inspektorka –
odborný rada

2. 
Ing. Josef Plch
57 let, technik

3. 
Iva Kocmanová

57 let, OSVČ



Kandidáti KDU-ČSL

4.
Bronislava Pernicová

49 let, OSVČ, 
člen KDU-ČSL

5. 
Miroslav Marinčák

57 let, zástupce vedoucího 
odboru městského úřadu 

6. 
Jana Sehnalová

49 let, obchodní asistentka



Kandidáti KDU-ČSL

7. 
Mgr. Martina Bezděková

28 let, účetní

8. 
Ing. Miroslav Kala

50 let, technik

9. 
Kateřina Sedláková

44 let,
pracovnice ve zdravotnictví



Kandidáti KDU-ČSL

10.
Ing. Petr Franc

72 let, jednatel společnosti, 
člen KDU-ČSL

11. 
Ing. Zdeněk Štreit
52 let, programátor

12. 
Marie Bezděková
58 let, učitelka MŠ



Kandidáti KDU-ČSL

13.
Ing. Kamil Hudec

49 let, softwarový inženýr

14. 
Ing. Bohumila Ševčíková

35 let, vychovatelka

15. 
Mgr. Kateřina Veselá

46 let, zástupkyně 
ředitele ZUŠ Jedovnice



Děkujeme za Vaši podporu, za Vaše hlasy.

2

V roce 2022
volte číslo





č. 3
Sdružení nezávislých kandidátů

Jedovnice 2022



Jedovnice 2022



Vážení občané,

přemýšleli jsme o tom, proč jsou již dlouhá léta

volby v Jedovnicích jaksi jednotvárné 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.

Kandidáti seskupení Jedovnice 2022



Josef Přibyl Gustav Magula

Pokud Vámi budou Josef Přibyl a Gustav Magula zvoleni
do zastupitelstva obce, jsou připraveni ucházet se

o post starosty obce Jedovnice.



Marek Šebela Martin Chlup Dominik Formánek



Petr Magula Zdeněk UrbánekMonika Formánková



Dušan Plch Marcel ČopákMarek Musil



Libor Jevický Pavel Bastl Josef Král



Ivo Máčel



Pokud naše volební seskupení Jedovnice 2022
získá volbou občanů místa v Obecním zastupitelstvu,

chceme jednáním přesvědčit ostatní zastupitele,
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 Jedovnicích,

a to způsobem jakým je dnes provedeno je špatné, protože zamořuje 

obec zápachem. Začněme pracovat na vyřešení tohoto problému.

6. 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.

7. 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 intenzivnější.



8. 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.

9. 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,

přestavět na prostory pro děti a mládež.





č. 4
Sdružení nezávislých kandidátů

Budoucnost



Vážení spoluobčané, 

sdružení nezávislých kandidátů Budoucnost se uchází 

o vaše hlasy. Rádi bychom Vás seznámili s našimi prioritami 

rozvoje Jedovnic v následujícím volebním období.

Všechny návrhy navazují na úspěšně splněné body našich 

předchozích volebních programů. 

Jsme si dobře vědomi, že naše plány jsou závislé 

nejen na finančních možnostech obce, ale také na dohodě 

všech členů nového zastupitelstva.

Č. 4  Budoucnost



1. Ing. Jaroslav Šíbl
59 roků, starosta městyse

Č. 4  Budoucnost

2. Mgr. Jitka Teturová
51 roků, učitelka ZŠ

3. Michal Prause
51 roků, hasič 

4. Mgr. Hana Šíblová
60 roků, učitelka ZŠ

5. Josef Formánek, DiS
34 roků, učitel ZUŠ

6. Ing. Josef Matuška
48 roků, učitel SPŠ

7. Eva Černohlávková
47 roků, živnostník

8. Ing. Radomír Fiala
59 roků, správce pavilonů BVV



9. Roman Pernica
59 roků, vedoucí kooperace

Č. 4  Budoucnost

10. Miroslav Špaček
51 roků, údržbář

11. Ing. Radek Hédl, Ph.D.
48 roků, výzkumný pracovník

12. Miroslav Kozel
58 roků, podnikatel

13. Ing. Miroslav Doležel
57 roků, zootechnik

14. Pavel Doležel
45 roků, technik

15. Michal Černý
53 roků, živnostník



Rozvoj obce

Realizovat obchvat 

ulic Větřák a Habeš

Opravit objekt č. p. 44 

(knihovna, klubovny,

přednášková místnost)



Děti a mládež

Podporovat organizace podílející 

se na výchově dětí a mládeže 
(ZUŠ, mladí hasiči, SK, skaut, Pionýr, 

Sokol, Dymáček…)

Vyřešit sportovní hřiště pro ZŠ



Životní prostředí

Zrevitalizovat prostranství 

u kostela sv. Petra a Pavla 

a smuteční obřadní síně

Minimalizovat podíl 

směsného odpadu: 

barevné popelnice 

domácnostem



Sociální oblast

Podporovat a dále rozšiřovat 

činnost pečovatelské služby 

pro potřebné spoluobčany

Zlepšit prostředí 

pro obyvatele DPS 

(altán, venkovní posezení, …) 



Veřejný pořádek a bezpečnost

Společně s JMK dokončit  

křižovatky v Chaloupkách

a u čerpací stanice 

včetně chodníků 

Nekompromisně vyžadovat 

dodržování rychlosti v obci

a obecně závazných 

vyhlášek městyse 



Kultura, rekreace a sport

Vybudovat nové multifunkční 

hřiště u KD včetně zázemí

pro spolky (přístavba KD)

Rozšířit nabídku sportovních 

aktivit v okolí rybníka Olšovce 

pro děti i dospělé





č. 5
Sdružení nezávislých kandidátů

Alternativa pro Jedovnice

Volební prezentace nebyla dodána.





č. 6
Sdružení nezávislých kandidátů

Volba pro Jedovnice



Jsme volební subjekt, jemuž bylo vylosováno č. 6.

Z hlediska numerologického značí šestka zodpovědnost ke společnosti

a domovu, soucit a loajalitu, smysl pro spravedlnost. Lidé kandidující

za Volbu pro Jedovnice ochotně podají ruku všem,

kteří potřebují jakkoli pomoci.

Budeme společně s ostatními hledat budovatele mostů a ne zdí.

Mosty spojují, zdi jsou z obou stran nepropustné.

Náš hlavní cíl – komunikace s občany na všech úrovních,

kteří jako my mají zájem o dění v našem městysi a chtějí se podílet

na vytváření prostředí, ve kterém všichni žijeme.

č. 6 – Volba pro Jedovnice



Naši kandi

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 zdravotnictví



Naši kandi

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



Naši kandi

9. Iveta Plchová,

55 let, prodavačka

10. Ing. Jaroslav 

Maňoušek,

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



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

- s dostatečným předstihem seznamovat občany s připravovanými záměry a projekty

- zlepšit komunikaci úřadu s občany (osobní kontakt, sociální sítě, …)

Děti, mládež a senioři
- průběžně zajišťovat modernější vybavení MŠ a ZŠ dle jejich požadavků

- sledovat kapacity MŠ a ZŠ a s potřebným předstihem vytvářet podmínky pro její navyšování

- zřídit bezbariérový přístup do kulturního domu

Vyhledávání drobností k vylepšení
- údržba místního hřbitova – obnovit funkci správce hřbitova

- hledat finanční zdroje na vylepšení cestiček na hřbitově

- hledat efektivnější způsoby parkování nejen na náměstí

č. 6 – Volba pro Jedovnice



Životní prostředí a veřejný pořádek

- v maximální míře udržovat čistotu v městysi, zlepšit estetický vzhled míst pro 
sběr tříděného odpadu 

- přinést více zeleně, květin a odpočinkových zón i do jiných částí městyse

- zlepšovat údržbu zeleně v městysi a kolem rybníka

č. 6 – Volba pro Jedovnice



Rekreační oblast
- spolupracovat na rozvoji cestovního ruchu, aby se k nám rekreanti rádi vraceli.

Nabídnout jim v Jedovnicích takové vyžití, aby zde jen nepřespávali
- sledovat kvalitu vody v Olšovci. Ve spolupráci s odborníky hledat vhodné úpravy

vodního hospodaření vedoucí ke zlepšení její kvality
- opravit a sjednotit osvětlení kolem rybníka
- opravit cestu do kempu a vybudovat chodník pro pěší

č. 6 – Volba pro Jedovnice



Zlepšení dopravní situace
- pokračovat v opravách místních komunikací (části Absolonova, K Propadání,

obě jsou v žalostném stavu, U Hrubé lípy, Zahradní, propojení ulice Podhájí
a Na Větřáku ...)

- dokončit přechod pro chodce u lékárny a regulovat podmínky pro parkování
v této lokalitě

č. 6 – Volba pro Jedovnice



Čtěte a přemýšlejte, prosím, pozorně, než vhodíte volební lístek do urny.

Neuvážené jednání má dlouhodobé následky (minimálně čtyřleté).

Pojďte do toho s námi,

s volebním subjektem č. 6.

Děkujeme za Váš hlas.

Více na Facebooku a stránkách www.volbaprojedovnice.cz.





č. 7
Sdružení nezávislých 

kandidátů

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



Kdo jsme?

V Jedovnicích jsme doma a záleží nám na tom, jak se 
naše obec bude dále rozvíjet. Dospěli jsme k názoru, že 
pokud chceme něco změnit, musíme pro to sami něco 
udělat. Proto kandidujeme do zastupitelstva jako nováčci 
bez politické zkušenosti.
Jsme připraveni se učit a rádi budeme spolupracovat s 
těmi zastupiteli, kteří budou prosazovat věci prospěšné 
pro společný domov nás všech.



Pojďte s námi RESTARTovat Jedovnice!
Hledejme ta nejlepší řešení s výhledem do budoucnosti, 
přizvěme k tomu odborníky.
Přestaňme hledat důvody, proč něco nejde, hledejme 
raději společně řešení problémů a zlepšeme vzájemnou 
komunikaci.
Zasaďme se o zkvalitnění života pro všechny, 
od dětí až po nejstarší spoluobčany.



Co chceme?

• stanovit jasnou a ucelenou koncepci rozvoje Jedovnic

• otevřeně, srozumitelně a včas informovat občany

• zveřejňovat zápisy a videozáznamy ze zasedání 
zastupitelstva

• hospodařit transparentně, zveřejňovat smlouvy

• podporovat venkovský charakter Jedovnic,

ne rozšiřování průmyslové zóny



• klást důraz na rozvoj občanské vybavenosti v souladu 
s rozvojem bydlení

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

• zrekonstruovat dětské hřiště a vybudovat workoutové 
hřiště pro teenagery a dospělé



• znovu zvážit možnosti rekonstrukce domu čp. 44 na 
náměstí s ohledem na zachování jeho historické 
hodnoty

• zabývat se budoucností kulturního domu, zvážit 
možnosti využití kinosálu



Začněme v Jedovnicích znovu,
s novou energií, s novým přístupem,

s novým zastupitelstvem.

Podpořte jedovnický RESTART a nastartujme společně 
novou kapitolu naší obce.

Děkujeme za Vaše hlasy.

Více o nás a našem programu najdete na 
www.restartjedovnice.cz

Restart Jedovnice restartjedovnice





Konec
volební prezentace


