Sdružení nezávislých kandidátů - Budoucnost č. 1
Vážení spoluobčané,
letos se již počtvrté ucházíme se sdružením nezávislých kandidátů Budoucnost o získání Vašich
hlasů v nadcházejících volbách. Rádi bychom Vás seznámili s tím, co je pro nás v budoucím rozvoji
Jedovnic nejdůležitější. Neboť jsme si vědomi reálných možností obecního rozpočtu, vybíráme tyto
hlavní úkoly:
1. Jak dál v rozvoji obce
dále úspěšně čerpat finanční prostředky z dotací EU
pokračovat ve výměně sítí (vodovod, kanalizace, plyn)
následně dokončit opravy místních komunikací a chodníků
vytvářet podmínky pro výstavbu rodinných domů a bytů
provádět potřebnou údržbu všech objektů v majetku městyse (kulturního domu, smuteční
obřadní síně…)
řešit provozování domu s pečovatelskou službou
zajistit vybudování dalších parkovacích míst společně s majiteli bytových domů, např.
v lokalitě bytovek Na Kopci
zlepšit celkovou prezentaci obce a informovanost občanů ( zejména v problematice
místních vyhlášek, vodného a stočného, autokempu…)
vy řešit celkovou úpravu vzhledu náměstí
získat nové pracovní příležitosti díky rozvoji průmyslové zóny
podpořit stávající drobné podnikatele a živnostníky
ještě více dbát o celkový vzhled obce a okolí rybníků
2. Co pro děti a mládež
podporovat organizace, které se podílejí na výchově dětí a mládeže (ZUŠ, hasiči, Skaut,
Pionýr, Dymáček…)
podporovat středisko volnočasových aktivit v organizování smysluplné zájmové činnosti
dětí v jejich volném čase
podporovat mezinárodní spolupráci s německým městem Aschheim
postupně realizovat nutné opravy budov mateřské a základní školy
3. Životní prostředí
pokračovat v třídění komunálního odpadu, rozšířit třídění o textil
optimalizovat počet kontejnerů na jednotlivých stanovištích a tato místa upravit
v případě vybudování sběrného dvora řešit jeho provoz
pečlivě pokračovat v péči o zeleň na základě zpracovaného Pasportu obnovy zeleně
zrealizovat výsadbu zničených lesních porostů
podpořit zvýšenou kontrolu dodržování přijatých norem k ochraně životního prostředí
4. Oblast sociální
pomáhat pečovatelské službě v činnosti a dále ji rozšiřovat pro potřebné spoluobčany
umožnit starším spoluobčanům společensky žít a nadále podporovat jejich aktivity
ve spolupráci se ZŠ pokračovat v organizaci kurzů výpočetní techniky
5. Veřejný pořádek
vyřešit bezpečnost dopravy na místních komunikacích, zvláště pak křižovatku
v Chaloupkách a u benzínové pumpy
ve spolupráci s odborníky řešit bezpečnost občanů a majetku ( kamerový systém)
vyžadovat na státní policii plnění jejich úkolů v naší obci, dále prosazovat společné
služby a úzkou spolupráci s obecní policií
nekompromisně vyžadovat dodržování obecně závazných vyhlášek (rušení nočního klidu,
pálení, sekání trávy, řezání…)



6. Kultura 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 a naše spoluobčany
přispívat na údržbu hřišť využívaných jedovnickými občany i spolky
vést jednání o zpřístupnění sokolského hřiště
zefektivnit prezentaci obce spolu s organizátory velkých akcí, zejména v ATC
zapojit zájmové a kulturní složky do spoluorganizace těchto akcí
7. Rekreace
dokončit společně se ŠLP Křtiny úpravu lokality pod hrází rybníka Olšovce a za stejně
výhodných podmínek ve spolupráci pokračovat
povýšit rekreační využití rybníka Olšovce a jeho okolí nad rybochovné hospodaření a tím
přispět k dalšímu rozvoji rekreace
ve spolupráci s odborníky vyřešit stabilizaci rybochovného hospodářství na soustavě
rybníků (Olšovec s.r.o.)
Závěrem
Předkládáme Vám k posouzení myšlenky, které budou zvolení občané ze Sdružení
nezávislých kandidátů č. 1 - BUDOUCNOST prosazovat.
Chtěli bychom zdůraznit, že mnohé naše plány budou závislé na dohodě všech volebních
subjektů a možnostech budoucího zastupitelstva.
Patnáct osobností, které většina z Vás zná, je podle našeho názoru zárukou, že práci
v obecním zastupitelstvu budou vykonávat dobře, zodpovědně a pro Jedovnice budou přínosem.
Nyní je již jen na Vás, komu dáte svůj hlas. Byli bychom rádi, kdyby to byli naši
kandidáti.

Kandidátní listina č. 1
1. Ing. Jaroslav Šíbl		
47 let, starosta městyse - Jedovnice, Kostelní 40
2. Ing. Oldřich Horák
31 let, ředitel oddělení - Jedovnice, Absolonova741
3. Mgr. Hana Šíblová
48 let, učitelka - Jedovnice, Vyškovská 641			
4. Renata Kleinbauerová
44 let, farmaceutická laborantka - Jedovnice, Olšovecká 327
5. Roman Pernica
47 let, vedoucí kooperace - Jedovnice, Na Větřáku 529
6. Ing. Radomír Fiala
47 let, správce pavilonu BVV - Jedovnice, Za Kostelem 436
7. Michal Prause		
39 let, příslušník hasičského sboru - Jedovnice, Legionářská 53
8. Miroslav Kozel		
46 let, stavbyvedoucí - Jedovnice, Na Kopci 634
9. Michal Černý		
41 let, příslušník hasičského sboru - Jedovnice, Habeš 338
10. Daniela Stará		
43 let, zdravotní sestra - Jedovnice, Na Kopci 566
11. Lukáš Kunc		
30 let, vrchní inspektor SKPV SJmK - Jedovnice, Na Kopci 502
12. Mgr. Magda Fajfrová
44 let, učitelka - Jedovnice, Kostelní 655
13. Tomáš Kratochvil
35 let, referent ÚM - Jedovnice, Legionářská 505
14. Ivana Pernicová		
46 let, asistentka - Jedovnice, U Dymáku 701
15. Pavel Doležel		
33 let, technik - Jedovnice, Na Kopci 635
				
Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti.



Volební program Sdružení nezávislých kandidátů

č. 2 - SPOLEČNĚ PRO JEDOVNICE

Vážení přátelé,
vstupujeme do voleb s cílem navázat na to dobré, co se již podařilo: obnovení obecní policie,
zřízení dvou veřejných dětských hřišť, zlepšená zimní údržba komunikací, svoz zeleného odpadu
nebo rekonstrukce jídelny ZŠ.
Ovšem i nadále je co vylepšovat, proto před Vás předstupujeme s naším volebním programem.
„Neptejte se, co Jedovnice mohou udělat pro Vás,
ale co Vy můžete udělat pro Jedovnice.“

Kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů
č. 2 - SPOLEČNĚ PRO JEDOVNICE

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, (Bivojanka, JIK), 36 let, učitel na SPŠ Jedovnice, Legionářská 51
2. Iveta Plchová, (PS Píseň) 43 let, poštovní doručovatelka, Legionářská 167
3. Ing. Irena Žižková, (Klub rodičů při MŠ), 42 let, samostatná účetní, Havlíčkovo nám. 26
4. Jiří Šubrt, (NONUS), 49 let, živnostník, Jiráskova 477
5. Marek Pernica, (SK Jedovnice, HC Olšovec) 36 let, slévárenský mistr, Legionářská 506
6. Ing. Jana Gabrielová, DiS., (skaut, KPOZ), 29 let, státní úředník, Havlíčkovo nám. 234
7. Marcela Pernicová (MaRC Dymáček), 31 let, kuchařka, Legionářská 506
8. Ing. Radek Lebiš, Ph.D., (SK Jedovnice, HC Barachov), 32 let, živnostník, Palackého 307
9. Petr Matuška (JIK), 24 let, student, Za Kostelem 457
10. Jitka Kučerová, (MŠ), 47 let, ředitelka MŠ, Tyršova 322
11. Mgr. Marie Doleželová, (Bivojanka), 30 let, asistentka obch. odd. na MD, Na Kopci 635
12. Kateřina Javorská (PS Píseň, ZUŠ), 27 let, učitelka ZUŠ, studentka, Barachov 117
13. Ing. Sylva Vágnerová, (Bivojanka), 27 let, vedoucí inv. odd. na MD, Na Kopci 636
14. Ing. Lukáš Grim, (Bivojanka, HC Barachov), 33 let, systémový inženýr, Podhájí 197
15. Jarmila Stehlíková, (skaut, FR VJEK), 35 let, zdravotní sestra, Na Větřáku 526
Naši práci chceme zaměřit na následující oblasti:
1. Informovanost občanů
- častěji komunikovat s občany formou besed před zahájením důležitých akcí, např. úpravou
náměstí, vždy ale minimálně jednou za rok před schválením rozpočtu
- pokračovat ve vylepšování prezentace městyse na internetu (zavést webové kamery, ankety)
- namísto diskusního fóra na int., zavést odpovědi odpovědných pracovníků na podepsané otázky
- i nadále podporovat fungování a modernizaci Jedovnického infokanálu a vydávání dvojměsíčníku
Informace



2. Děti a mládež

- podporou dětských a mládežnických organizací aktivně bojovat proti drogám u mladistvých
a proti vandalismu
- řešit umístění mateřského a rodinného centra Dymáček
- zachovat zrušení poplatku za odpad pro děti do 4 let

3. Kultura a sport

- finančně podpořit pořádání festivalů (postupně střídat divadlo, hudbu a sport), pořádat „Jedovnické
kulturní léto“ a slavnostní zahájení rekreační sezóny
- podporovat využívání kinosálu a KD
- pokračovat v partnerství s Aschheimem
- vytvářet podmínky pro sportovní vyžití všech věkových skupin, mj. zlepšením fotbalových kabin

4. Školství

- rekonstruovat zahradu MŠ - nahradit nevyhovující herní prvky
- podporovat moderní vybavení ZŠ a MŠ a opravy jejich zanedbaných budov včetně zateplení
- vybudovat školní hřiště pro ZŠ

5. Bezpečnost

- zefektivnit činnost policie městyse, rázně řešit „vraky“, obnovit ranní dozor na přechodech v době,
kdy jdou děti do školy
- využít webové kamery k monitorování problémových míst, např. prostorů u KD
- řešit složitou situaci na křižovatkách v Chaloupkách a u Benzinky včetně přechodů pro chodce
- častější kontroly rychlosti aut

6. Životní prostředí

- pokračovat rychleji v obnově chodníků, zahájit postupnou celkovou rekonstrukci místních
		
komunikací (Legionářská, Habeš, Chaloupky, Za Kostelem, atd.)
- dále zlepšovat údržbu zeleně kolem rybníka a v městysi
- podpořit čisté ovzduší (svoz zeleného odpadu namísto jeho pálení, pořízení štěpkovače)
- za vykácené stromy vysazovat nové – např. v aleji u fotbalového hřiště
- motivovat občany k údržbě svých domů a jejich okolí – předzahrádky, občany nechat hlasovat
v soutěži „Rozkvetlé Jedovnice“ formou ankety na webu a v knihovně
- řešit znečišťování rybníků vodami přitékajícími z okolních obcí
- pokračovat ve výstavbě sběrného ekodvora

7. Správa obce

- pokračovat ve výstavbě průmyslové zóny, která přinese nová pracovní místa
- řešit parkování u bytovek Na Kopci, podporovat individuální i družstevní bytovou výstavbu
- nerozšiřovat chatovou oblast co do rozsahu, ani jejího rázu, zavést regulativy pro vzhled chat
- zprůhlednit hospodaření autokempu, zahájit obnovu veřejného osvětlení

8. Cestovní ruch

- zlepšit celkovou propagaci městyse včetně nabídky informačního centra
- obnovit informační panel a přehlednou mapu Jedovnic v centru městyse
- zřídit na náměstí pítko s pitnou vodou, řešit veřejné WC
Jsme si vědomi našich omezených finančních zdrojů a proto chceme pokračovat v boji malých obcí
za spravedlivé rozdělení daní. Chceme maximálně podpořit podávání projektů na čerpání financí
z Evropských i jiných fondů, každý zpracovaný projekt po úpravách podávat na více míst.

Seznamte se, prosím, s kandidáty a programem č. 2 – Společně pro Jedovnice
a hlavně přijďte k volbám



VOLTE Č. 3 KANDIDÁTY ZA KSČM
Již 5 funkčních období prokazují, že umí dát svoje schopnosti ve prospěch Jedovnic.

KANDIDÁTNÍ LISTINA – KSČM
1. Jaroslav Zelinka		
2. Jaroslav Charvát		
3. Jiří Doležel		
4. Josef Přibyl		
5. Václav Hlávka		
6. Ing.Hynek Pavelka
7. Vlasta Daňková		
8. František Marek		
9. Emílie Kovaříková		
10. František Kubeš		
11. Anna Kocmanová
12. Jiřička Meluzínová
13. Vladimír Kozohorský
14. Alois Chlup		
15. Věra Přibylová		

57 let
60 let
56 let
40 let
63 let
77 let
65 let
52 let
68 let
59 let
65 let
64 let
59 let
54 let
62 let

podnikatel
mistr		
mistr		
dělník		
důchodce		
důchodce		
důchodkyně
dělník		
důchodkyně
řidič		
důchodkyně
důchodkyně
nezaměstnaný
inv.důchodce
důchodkyně

Podhájí 176
Na Větřáku 529
Za Kostelem 444
Havlíčkovo nám.584
Absolonova 409
Zahradní 699
Záměstí 18
Havlíčkovo nám. 80
Jiráskova 510
Jiráskova 462
Palackého 500
Na Větřáku 529
Brněnská 573
Na Kopci 566
Zahradní 699

KSČM
KSČM
bez pol.př.
bez.pol.př.
KSČM
KSČM
bez pol.př.
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM

Vážení občané, po čtyřech letech se opět ucházíme o Vaši přízeň pro volební období 2010-2014.
Máme za to, že v uplynulém volebním období jsme splnili většinu ze svého volebního programu.
Za tímto hodnocením je skryto značné úsilí nejen našich zvolených zastupitelů, ale i zastupitelů
ostatních volebních subjektů, bez jejichž a samozřejmě i Vaší podpory by výsledky volebního období
2006-10, 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.
Dokončení komplexních úprav pod hrází Olšovce a umožnění napojení nemovitostí v ulici na Kopečku
na kanalizaci. 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
rozvoje 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 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 a soukromého
majetku, veřejného pořádku a požární ochrany.
Podpořit tvorbu nového územního plánu a výstavbu inženýrských sítí v zóně Pod Horkou.
Hospodaření obce
Spolupracovat při získávání dotací z EU, státního rozpočtu, státních fondů, krajských zdrojů.
Podporovat vyšší ekonomické zhodnocení pronajatých obecních majetků, vyžadovat důslednější
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 kvalifikovaný
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 uměleckého
školství.
Dbát na rozvoj volnočasových aktivit mládeže jako jedné z prevencí proti nárůstu trestné činnosti
a protispolečenského jednání mládeže.
Vytvářet podmínky pro rozvoj kulturního domu, kina a kluboven mládeže.
Podporovat rozvoj sportu a tělovýchovy, činnost dětských, mládežnických organizací sportovních
klubů, neziskových občanských sdružení včetně vytvoření materiálních podmínek pro jejich činnost.
Sociální péče
Vytvářet podmínky pro rozšiřování služeb poskytovaných pečovatelskou službou seniorům, sociálně
a zdravotně potřebným občanům
Větší pozornost věnovat problémovým rodinám, osamoceně žijícím a starším občanům včetně
případné materiální podpory.
Vážení občané, plně si uvědomujeme, že realizace našich volebních záměrů je přímo odvislá
od finančních možností městyse a Vaší podpory, o kterou Vás tímto žádáme. Vaše hlasy pro
naše kandidáty jsou zárukou dobrého hospodaření městyse, vyváženého ekonomického,
společenského a kulturního rozvoje Jedovnic.



VOLTE č. 4 – VOLTE č. 4 – VOLTE č. 4 – VOLTE č. 4

Sdružení nezávislých kandidátů - V O L N Ý Č A S
pro volby do Zastupitelstva městyse Jedovnice konané ve dnech
15. října a 16. října 2010

KANDIDÁTNÍ

LISTINA

Naši kandidáti:
1. Leoš Blažek, 38 let, provozní technik, K Propadání č. p. 558,
2. Ing. Gustav Magula, 50 let, živnostník, Barachov č. p. 191,
3. Mgr. Miroslava Králíková, 38 let, lékárnice, Na Větřáku č. p. 689,
4. Josef Vágner, 62 let, zaměstnanec ÚM, Za Kostelem č. p. 421,
5. Vladimír Pernica, 48 let, zaměstnanec firmy, U Dymáku č. p. 701,
6. Eva Hinštová, 28 let, pečovatelka, Za Kostelem č. p. 491,
7. Hana Bartošková, 45 let, studující, Na Kopci č. p. 636,
8. Ing. Karel Keprt, 47 let, živnostník, Na Kopci č. p. 634,
9. Marcel Čopák, 29 let, zaměstnanec firmy, Na Kopci č. p. 635,
10. Mgr. Tereza Mrhálková, 30 let, projektový manažer, Jiráskova č. p. 459,
11. Pavlína Hečová, 22 let, studentka VŠ Brno, Vyškovska č. p. 652,
12. Mgr. Karel Smejkal, 49 let, zástup. ředitele ZŠ Křtiny, Barachov č. p. 186,
13. Ing. Romana Pernicová, 45 let, ředitelka SPŠ Jedovnice, Na Kopci č. 636,
14. Ing. Kateřina Klimešová, 44 let, ekonomka, Na Kopci č. p. 635,
15. Iva Králová, 54 let, vychovatelka školního klubu, Tyršova č. p. 330,

Vážení spoluobčané,
představujeme Vám naše kandidáty do říjnových voleb. Jsou
mezi námi zástupci téměř všech společenských, kulturních,
sportovních a dětských organizací, kteří pracují v Jedovnicích.
V současném zastupitelstvu pracovali dva naši zástupci.



VOLTE č. 4 – VOLTE č. 4 –VOLTE č. 4 – VOLTE č. 4
Motto : Uvědomujeme si, že zastupitelé a pracovníci radnice
jsou pouze správci majetku a peněz Městyse Jedovnice. Tento
majetek a peníze patří Vám, jedovnickým občanům“.

Náš volební program Vám osobně přineseme do Vašich
domovů.

Také jej najdete i ve vysílání kabelové televize – Textžurnál,
v termínu 05. 10. 2010 – 12. 10. 2010.

Sdružení nezávislých kandidátů – Volný čas,
- je sdružením, které je složeno ze zástupců organizací
a zájmových spolků, jsme všichni občany Jedovnic.
- chceme i nadále zůstat otevřeni všem novým myšlenkám
a podmětným návrhům ze strany všech občanů i nezastoupených
zájmových organizací, kteří mohou přispět ke zlepšení kvality
života v Jedovnicích.
- všichni naši kandidáti jsou bez politické příslušnosti.
Volte kandidáty „Sdružení VOLNÝ ČAS“
volte č. 4


Milí spoluobčané,
dovolujeme si Vás seznámit s kandidáty a s programem místního sdružení Občanské
demokratické strany Jedovnice pro blížící se komunální volby 2010. Věříme, že
naší prací při prosazování programu můžeme dosáhnout větší spokojenosti občanů
s fungováním a službami Městyse Jedovnice. Žádáme Vás o hlas pro Občanskou
5.
demokratickou stranu Jedovnice – na kandidátní listině pod číslem:
Kompletní znění programu a další informace naleznete na:
www.odsjedovnice.cz (včetně možnosti diskuze)
Kandidáti pro komunální volby 2010 jsou:
1. Ing. Jaroslav Hloušek, 38 let, manažer, člen ODS Jedovnice
2. Mgr. Čeněk Pírek, 28 let, právník, člen ODS Jedovnice
3. Libor Kocman, 47 let, podnikatel v hostinské činnosti, člen ODS
Jedovnice
4. Mgr.et.Mgr. Kamil Pospíšil, 47 let, soudní znalec, člen ODS Jedovnice
5. Ludvík Dvořák, 65 let, důchodce, dříve ministerský rada a správce obce
Ladná, člen ODS Jedovnice
6. MUDr. Aleš Kleinbauer, 50 let, lékař, bez politické příslušnosti
7. Pavel Gryga, 46 let, jednatel stavební firmy, bez politické příslušnosti
8. JUDr. Jiří Pokorný, 63 let, jednatel obchodní společnosti, bez politické
příslušnosti
9. Jaroslav Pernica, 27 let, technik, bez politické příslušnosti
10. Ing. Jiří Pakosta, 49 let, projektový manažer, člen ODS Jedovnice
11. Ing. Jana Hloušková, 41 let, finanční poradce, bez politické příslušnosti
12. Martin Králík, 39 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
13. Ing. Zdeněk Zemánek, 51 let, technik, bez politické příslušnosti
14. Michaela Šubrtová, 25 let, referent v pojišťovně, bez politické
příslušnosti
15. Ing. Josef Tříska, 47 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti



ODS Jedovnice - PROGRAM PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

úřední hodiny Úřadu městyse Jedovnice pro občany 2x měsíčně až do 18:00
hod
průhledné hospodaření Jedovnic - detailní rozpočet Městyse Jedovnice
a účetnictví OLŠOVEC s.r.o. provozující autokemp zveřejněné na
www.jedovnice.cz
zápis z jednání zastupitelstva Městyse Jedovnice, včetně hlasování
jednotlivých zastupitelů, zveřejňovaný na www.jedovnice.cz
veškeré veřejné zakázky Městyse Jedovnice včetně zadávací dokumentace,
hodnotících kriterií, hlasování zastupitelstva, následně uzavřených smluv s
dodavateli, dodatků ke smlouvě a konečné ceny zveřejnit na www.jedovnice.
cz
revize priorit výdajů z rozpočtu Městyse Jedovnice, vyrovnaný rozpočet
Městyse Jedovnice
důsledné získávání finančních prostředků z dotací, grantů a strukturálních
fondů, a to z krajských, celostátních a evropských zdrojů
podpora nové výstavby rodinných domků v Jedovnicích – změna územního
plánu Jedovnic o rozšíření ploch určených k rodinné zástavbě
v součinnosti s občany Jedovnic
zlepšit celkový vzhled zanedbaného náměstí Městyse Jedovnice, snaha
o realizaci zpracované studie oprav náměstí
zvýšit dlouhodobě investice do rozvoje a údržby chodníků a silnic Městyse
Jedovnice - rozpočet pro rok 2010 počítá s investicí pouze 770.000,- Kč na
údržbu silnic (oproti celkovým příjmům rozpočtu na rok 2010 - 38.416.300,Kč)
oprava havarijního stavu vozovek a chodníků v Jedovnicích, např.: Habeš,
Chaloupky atd.
směřovat investice do cestovního ruchu tak, aby byly využitelné i pro občany
Jedovnic
cyklostezky do Rudice, Krasové, Vilémovic, stezka na in-line brusle
u rybníka Olšovce (Tyršova osada až tenisové kurty)
nerezignovat na dlouhodobou snahu o čistotu vody rybníka Olšovce (např.:
nepropustné žumpy chat, kanalizace chatové oblasti, kontrola přítoku z
Kotvrdovic a Krasové)
řešit situaci autokempu Olšovec, který postrádá dlouhodobou strategii
rozvoje a dlouhodobé zdroje investic do údržby
otevřít otázku dlouhodobého pronájmu autokempu Olšovec soukromému
subjektu za přísné a odpovědné kontroly podmínek provozu ze strany
Městyse Jedovnice
www.odsjedovnice.cz
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KANDIDÁTKA Č.6

s podporou Ing. Stanislava Juránka
1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

Ing. Josef Plch
konstruktér
Na Kopci 501

Mgr. Anna Bayerová
středoškolská učitelka
U Hrubé lípy 611

Ing. Petr Gabriel
specialista elektro
Havlíčkovo nám. 234

Ing. Josef Vágner
projektant
Na Kopci 636

Bc. Martin Řezníček
strážník měst policie
Na Větřáku 694

Jana Sehnalová
obchodní asistentka
Legionářská 124

Petr Málek
konzultant IS
Za Kostelem 456

Ing. Kamil Hudec
softwarový inženýr
Zahradní 676

Tatiána Přibylová
zdravotní sestra
Zahradní 677

Mgr. Vít Pleskač
podnikatel
Palackého 392

Broniclava Pernicová
cukrářka
K Propadání 185

Ing. Zdeněk Štreit
Elektromechanik

Kateřina Sedláková
pečovatelka
Palackého 313

Dana Zouharová
učitelka mateř. školy
U Hrubé lípy 616

František Zouhar
Důchodce
K Propadání 232
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Záměstí 9

Volební program pro komunální volby 2010 v Jedovnicích

Již 20 let pracují zástupci KDU-ČSL pro blaho městyse a povedlo se nám pro Jedovnice získat
mnoho milionů dotací na investiční akce. Děkujeme Vám za důvěru projevenou v minulých
volbách. Ve volebním období 2006-2010 všichni tři naši zastupitelé pracovali jako předsedové
komisí a odvedli svůj díl práce. I naši kandidáti pro období 2010-2014 jsou připraveni pracovat ve
prospěch městyse, a proto se uchází o Váš hlas. Naše priority vidíme v těchto oblastech:
Hospodaření městyse:
Zveřejnit stručný i položkový rozpočet městyse na webu městyse (transparentnost hospodaření
městyse). Informovat o hospodaření Olšovec s.r.o. – tato společnost musí být pro městys
ekonomicky přínosná. Provést analýzu hospodaření Olšovec s.r.o. – stávající stav i výhled do
budoucna. Zveřejňovat na webu městyse výběrová řízení městyse včetně kompletního zadání,
hodnotících kritérií a výsledku. Aktivně spolupracovat na získávání dalších dotací potřebných pro
rozvoj Jedovnic. Prověřit možnosti snížení nákladů na vytápění budov v majetku městyse. Prověřit
možnost převedení některých činností prováděných městysem na specializované organizace s cílem
snížit výdaje při zachování či zvýšení kvality těchto činností.
Vzhled městyse, pro turisty a návštěvníky:
Dále zlepšit vzhled náměstí, dořešit vzhled lokality pod hrází Olšovce. Obnovit náves
v Chaloupkách (parčík, dětské hřiště). Zvýšit počet laviček v Jedovnicích. Dále zkvalitnit prostor
kulturního domu a jeho okolí. Řešit parkování i celý prostor mezi kostelem a obřadní síní. Doplnit
informační panely o Jedovnicích a okolí k zastávkám v Chaloupkách. Doplnit informační systém
(např. o směrovky navádějící na parkoviště).
Pomoc rodinám s malými dětmi:
Zachovat nulový poplatek za odpad pro děti do 4 let. Podporovat další rozvoj základní i mateřské školy.
Hřiště a sportoviště:
Podporovat výstavbu a obnovu dětských i sportovních hřišť se zaměřením na ty části městyse, kde
hřiště chybějí. Ve spolupráci s vedením TJ Sokol se pokusit najít možnost širšího využití sokolského
hřiště Na Kopci.
Doprava a policie městyse:
Zlepšit dopravní situaci (např. Chaloupky, Jiráskova). Doplnit dopravní značení v obci. Zvýšit počet
parkovacích míst v lokalitě Na Kopci. Zvážit zavedení jednosměrného provozu v některých částech
městyse. Řešit opravu poškozených místních komunikací. Častěji měřit rychlost v městysi. Zajištění
služby po celou dobu trvání rizikových nočních akcí. Pokusit se zajistit v součinnosti se státní policií
častější kontrolu dodržování zákazu nalévání alkoholu mladistvým v restauračních zařízeních.
Ostatní záležitosti městyse:
Dát větší vážnost odborným komisím, více využívat jejich názory při rozhodování o dění v městysi.
Připravovaný územní plán doplnit regulačním plánem, který by vymezil podnikatelské i jiné aktivity
v městysi. Organizačně i finančně podporovat organizace i obecně prospěšné iniciativy občanů.
Veřejně prezentovat občanům projekty a studie, které se podstatným způsobem dotýkají stavu
městyse (se zajištěním účasti autorů). Dokončit připravený projekt sběrného dvora do úspěšného
konce. Zřídit nové prostory, které by spojovaly informační centrum, galerii a místní muzeum.
Prověřit připravenost městyse na „velkou vodu“ - stav vodních toků a odvodňovacích koryt.
Více se dozvíte na:

www.evyveska.cz/jedovnice
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ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, Česká republika
Oznámení o době a místě
konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky v Jedovnicích
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 některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MF č.233/2000 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění zákona č.212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.243/1999 Sb.
a zákona č.204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF č.396/2003 Sb., ve znění vyhlášky
č.345/2006 Sb.,
oznamuje:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 15. října 2010
		
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 16. října 2010			
od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Pokud nedojde ke zvolení senátora v tomto termínu (prvním kole), druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 22. října 2010			
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 23. října 2010 		
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Místem konání voleb:
•
okrsek č.1 - Městečko - obřadní síň v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo
nám 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, Riviera
•     okrsek č.2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice,
Havlíčkovo nám 71, pro voliče bydlící v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská,
Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky
a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo
státní občanství, musí být platné.
Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu
okrsková volební komise neumožní hlasování.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V Jedovnicích dne 27.09.2010
Ing. Jaroslav Šíbl, v.r.
starosta městyse Jedovnice
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Složení okrskové volební komise č. 1
1.

Předseda okrskové volební komise č. 1 (Městečko) v Jedovnicích
pan Radim Zouhar,  Jedovnice U Hrubé lípy 616

2.

Místopředseda okrskové volební komise č. 1 (Městečko) v Jedovnicích
paní Zdeňka Korčáková,  Jedovnice Zahradní 677

3.

Členové
Nikola Fialová, Jedovnice, Za Kostelem 436
Emílie Kvasnicová, Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 2
Tereza Opletalová, Jedovnice, Legionářská 469
Jindřich Pavlík, Jedovnice, Zahradní 677
Anna Šíblová, Jedovnice, U Hrubé lípy 601
Lucie Vlachová, Jedovnice, U Hrubé lípy 617

Marie Gabrielová
zapisovatelka okrskové volební komise č. 1

Složení okrskové volební komise č. 2
1.

Předseda okrskové volební komise č. 2 (Chaloupky) v Jedovnicích
slečna Magdaléna Šíblová, Jedovnice, Kostelní 40

2.

Místopředseda okrskové volební komise č. 2 (Chaloupky) v Jedovnicích
paní Jitka Koutná,  Jedovnice, U Hrubé lípy 623

3.

Členové
Anna Bayerová, Jedovnice, U Hrubé lípy 612
Michal Drozd, Jedovnice, Na Kopci 636
David Hlaváček, Kotvrdovice 206
Jaroslav Keprt, Kotvrdovice 225
Aleš Kleinbauer, Jedovnice, Olšovecká 327
Alois Musil, Jedovnice, Na Kopci 543

Božena Ševčíková
Zapisovatelka okrskové volební komise č. 2
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