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1 Sdružení nezávislých  
kandidátů Budoucnost

Vážení spoluobčané, 
naše sdružení nezávislých kandidátů Budoucnost se letos již popáté uchází o  vaši podporu 
v nadcházejících volbách. 
Rádi bychom Vás seznámili s našimi prioritami v rozvoji obce v následujících letech. 
Jsme si vědomi mnoha potřebných oblastí rozvoje Jedovnic, ale zároveň velmi dobře známe 
možnosti obecního rozpočtu. Z tohoto důvodu dáváme přednost těmto hlavním úkolům.

Jak dál v rozvoji obce:
•	 	pokračovat v úspěšném čerpání finančních prostředků z dotací EU (např. modernizace a rozší-

ření kapacity  Základní školy)
•	 pokračovat v úspěšné výměně inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace a plynu) po dohodě 

a z prostředků jejich majitelů
•	 v návaznosti  následně opravit další  místní komunikace a chodníky (zvláště v ulicích Za Koste-

lem, Jiráskova, Olšovecká a v Chaloupkách) 
•	 řešit problematiku obnovy veřejného osvětlení
•	 provádět potřebnou údržbu kulturního domu, objektu č.p. 44,  smuteční obřadní síně a všech 

objektů v majetku městyse. V souladu s dotačním titulem - Zelená úsporám - řešit budovy 
radnice, Kulturního domu i Základní školy v Jedovnicích.

•	 vytvářet  podmínky pro výstavbu rodinných domů a bytů 
•	 pokračovat v úspěšném provozu domu s pečovatelskou službou
•	 dokončit a rozšířit počet  parkovacích míst Na Kopci
•	 umístit lavičky po hlavní trase městyse 
•	 zabývat se řešením celkové úpravy a vzhledu náměstí v návaznosti na projekty intenzifikace 

čistírny odpadních vod a průtahy obcí směr Podomí a Křtiny 
•	 podpořit rozvoj průmyslové zóny se zřetelem na vytvoření nových pracovních příležitostí 
•	 ještě více dbát o celkový vzhled Jedovnic i okolí rybníků

Co pro děti a mládež:
•	 podporovat Školní klub Základní školy Jedovnice i další smysluplné zájmové činnosti dětí v je-

jich volném čase
•	 pokračovat v postupné realizaci nutných oprav budov MŠ i ZŠ 
•	 zvýšit podporu organizacím, které se podílejí na výchově dětí a mládeže (ZUŠ, hasiči, Skaut, 

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

Životní prostředí:
•	 pokračovat v třídění komunálního odpadu,  optimalizovat počet kontejnerů na jednotlivých 

sběrných místech a tato stanoviště upravit
•	 řešit optimální provozování Sběrného dvora
•	 pečlivě pokračovat v péči o zeleň na základě zpracovaného dokumentu - Pasport obnovy ze-

leně
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•	 obnovit výsadbu zničených lesních porostů a  zelených ostrůvků  na náměstí
•	 podpořit zvýšenou kontrolu dodržování přijatých norem k ochraně životního prostředí a  in-

tenzifikaci čistírny odpadních vod
•	 dále řešit kvalitu vody v rybníku Olšovci

Oblast sociální
•	 dále  rozvíjet a rozšiřovat činnost  pečovatelské služby pro potřebné spoluobčany
•	 umožnit starším spoluobčanům společensky žít a nadále rozvíjet jejich aktivity
•	 ve spolupráci se ZŠ organizovat nejrůznější kurzy a aktivity  nejen pro seniory

Veřejný pořádek a bezpečnost občanů
•	 ve spolupráci s odborníky řešit bezpečnost dopravy na místních komunikacích, ale i bezpeč-

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

a užší spolupráci s obecní policií
•	 podporovat činnost JSDH a Policie městyse
•	 nekompromisně vyžadovat dodržování  rychlosti v obci a obecně závazných vyhlášek měs-

tyse 
•	 společně s JMK řešit křižovatku v Chaloupkách a u čerpací stanice

Kultura, rekreace a sport
•	 vytvářet podmínky společenského života v obci pro místní i rekreanty
•	 pokračovat ve spolupráci se Střední průmyslovou školou při využívání sportovní haly a spor-

tovišť, která nejsou v majetku městyse,  pro  místní kluby a spolky a naše spoluobčany
•	 přispívat na údržbu hřišť využívaných organizovaně či neorganizovaně občany Jedovnic
•	 řešit zázemí fotbalového hřiště
•	 vybudovat společné sportoviště u ZŠ a SPŠ
•	 zlepšit prezentaci obce ve spolupráci s organizátory velkých akcí, zvláště v ATC
•	 využít prostory ATC pro pořádání akcí pro občany Jedovnic
•	 do spoluorganizace těchto akcí zapojit zájmové a kulturní složky 
•	 rekreační využití rybníka Olšovce a jeho okolí povýšit nad rybochovné hospodaření
•	  tím přispět k dalšímu rozvoji rekreace a většímu přínosu ATC do obecního rozpočtu
•	 řešit stabilizaci a rozvoj obecní společnosti Olšovec s.r.o. 
•	 rozšířit nabídku sportovních aktivit v okolí rybníka Olšovce (vodní lyžování, kolečkové brusle, 

cyklostezky, cesty pro Nordic Walking…)

Vážení občané,
patnáct osobností z kandidátní listiny č. 1 - Budoucnost, je podle našeho názoru zárukou 
zodpovědné práce v zastupitelstvu městyse Jedovnice.  
Nyní je již na Vás, komu dáte svůj hlas. Byli bychom rádi, kdyby Vás oslovili naši kandidáti.
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2 Sdružení nezávislých kandidátů 
Společně pro Jedovnice

Vážení přátelé,
vstupujeme do voleb s cílem navázat na to dobré, co se již podařilo: postupná rekonstrukce ZŠ a MŠ 
včetně nového vybavení zahrady, nové komunikace v ulici Legionářské a v Chaloupkách, nové klu-
bovny na č.p. 44 nebo dokončovaný sběrný dvůr. 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.“

Naši práci chceme zaměřit na následující oblasti:

Informovanost občanů
•	 častěji komunikovat s občany formou besed před zahájením důležitých akcí, např. úpravou náměs-

tí nebo generálními opravami ulic, vždy ale minimálně 1x za rok před schválením rozpočtu
•	 pokračovat ve vylepšování prezentace městyse na internetu (zavést webové kamery, ankety)
•	 zavést na internetu odpovědi pověřených pracovníků na podepsané dotazy
•	 i nadále podporovat fungování a modernizaci Jedovnického infokanálu a vydávání Jedovnického 

zpravodaje

Děti, mládež a senioři
•	 podporou dětských a mládežnických organizací aktivně bojovat proti drogám a vandalismu
•	 vybudovat nové dětské hřiště v ul. u Hrubé lípy, zrenovovat stávající hřiště na ul. Legionářské
•	 zachovat zrušení poplatku za odpad pro děti do 4 let
•	 podporovat aktivity našich seniorů, postupně zřizovat bezbariérové vstupy do veřejných budov

Školství, kultura a sport
•	 podporovat moderní vybavení ZŠ a MŠ a opravy jejich zanedbaných budov včetně zateplení
•	 finančně podpořit pořádání festivalů (postupně střídat divadlo, hudbu a sport), pořádat „Jedov-

nické kulturní léto“ se slavnostním zahájením rekreační sezóny, koordinací těchto aktivit včetně 
jejich propagace pověřit knihovnu a TIC 

•	 podporovat nezisk. org. při využívání kinosálu, KD a sálu Chaloupky (dobudovat WC a zázemí)
•	 pokračovat v partnerství s Aschheimem
•	 vytvářet podmínky pro sportovní vyžití všech věkových skupin, mj. zlepšením fotbalových kabin
•	 vybudovat za fotbalovým hřištěm víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

Bezpečnost
•	 zefektivnit činnost policie městyse, rázně řešit „vraky“, posunout ranní dozor na přechodech pro 

chodce před sedmou hodinu
•	 podporovat bezpečnost seniorů
•	 využít webové kamery k monitorování problémových míst, např. prostorů u KD
•	 řešit křižovatky v Chaloupkách a u benzinky jako tvar T včetně přechodů pro chodce
•	 častěji kontrolovat rychlost aut, měřit i jinde než u značky Jedovnice, osvětlit všechny přechody

Životní prostředí
•	 pokračovat rychleji v rekonstrukci místních komunikací (Za Kostelem, zbytek Legionářské atd.)
•	 dále zlepšovat údržbu zeleně kolem rybníka a v městysi 



JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJVOLBY 2014

5

•	 podpořit čisté ovzduší (svoz zeleného odpadu namísto jeho pálení, zahájit ho dřív a ukončit poz-
ději), pořídit štěpkovač, více využívat zametací soupravu

•	 za vykácené stromy vysazovat nové, např. v aleji u fotbalového hřiště
•	 motivovat občany k údržbě svých domů a jejich okolí (předzahrádky, balkony),
•	 občany nechat hlasovat v soutěži „Rozkvetlé Jedovnice“ formou ankety na webu a v knihovně
•	 řešit znečišťování rybníků vodami přitékajícími z okolních obcí
•	 udržovat stráň mezi restaurací Barachov a hotelem Terasa, využít k tomu novou terénní sekačku
•	 nevybírat za uložení odpadu do ekodvora od jedovnických občanů (zahrnuto v poplatku za odpad) 

Správa obce
•	 pokračovat ve výstavbě průmyslové zóny, která přinese nová pracovní místa
•	 řešit parkování u bytovek Na Kopci, podporovat individuální i družstevní bytovou výstavbu
•	 na úřadě městyse zavést možnost úhrady poplatků platební kartou
•	 zefektivnit hospodaření autokempu a zprůhlednit ho pro zastupitele městyse
•	 zahájit obnovu veřejného osvětlení

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, nerozšiřovat chatovou oblast
•	 vyasfaltováním promenádní pískové cesty za tenisovými kurty dobudovat okruh okolo rybníka 
•	 pro in-line bruslaře a maminky s kočárky, propagovat kulturní a sportovní vyžití

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  – nenechte za sebe rozhodovat ostatní! 

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), 40 let, učitel na SPŠ, Legionářská 51
2. Ing. Radek Lebiš, Ph.D. (HC Barachov, SK Jedovnice), 35 let, živnostník, Kostelní 765
3. Svatava Paarová (TJ Sokol), 54 let, účetní, Habeš 732
4. Iveta Plchová (Ulická chasa), 47 let, prodavačka, Legionářská 167
5. Ondřej Javorský (Bivojanka), 25 let, zdravotnický pracovník, Barachov 117
6. Jiří Šubrt (NONUS), 53 let, živnostník, Jiráskova 477
7. Mgr. Jaroslav Vávra (TJ Sokol), 50 let, učitel na ZŠ, Za Kostelem 426
8. Ing. Irena Žižková (Klub rodičů při MŠ), 46 let, samostatná účetní, Havlíčkovo nám. 26
9 . Kateřina Javorská (PS Píseň), 31 let, učitelka na ZUŠ, Barachov 117
10. Petr Matuška (JIK), 28 let, obchodní zástupce, Za Kostelem 457
11. Ing. Sylva Vágnerová (Bivojanka), 30 let, vedoucí inv. odd. na MD, Na Kopci 636
12. Ing. Ondřej Šíbl (Bivojanka, HC Barachov), 32 let, servisní technik, Sadová 748
13. David Janíček (AKCENT), 35 let, technolog, U Hrubé lípy 602
14. Vít Pernica (Black Snow, JIK), 19 let, student, K Propadání 185
15. Mgr. Anna Trojáčková (Bivojanka), 27 let, učitelka na MD, U Hrubé lípy 601
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3 Křest’anská a demokratická unie 
- Československá strana lidová

Kandidáti KDU-ČSL mohou navázat na úspěšnou práci našich zastupitelů v minulých volebních ob-
dobích. I v nadcházejícím volebním období 2014-2018 jsou připraveni zodpovědně plnit své úkoly. 
Co nabízíme pro další období?

Hospodaření městyse:
•	 Pracovat s finančními prostředky městyse efektivně, hospodárně, účelně.
•	 Optimalizovat řízení Olšovce, s.r.o., zpracovat koncepci jeho rozvoje, 1x ročně informovat veřejnost 

o výsledku hospodaření společnosti.
•	 Aktivně hledat další finanční zdroje potřebné pro rozvoj Jedovnic.

Výstavba, doprava, vzhled městyse
•	 Zpracovat koncepci rozvoje Jedovnic s výhledem na dalších 5 a 10 let.
•	 Vytvořit předpoklady pro další rozvoj bydlení a novou výstavbu (intenzifikace ČOV...).
•	 Pokračovat v rekonstrukci komunikací, chodníků a inženýrských sítí.
•	 Řešit dopravní situaci v problematických částech Jedovnic (vjezd do Chaloupek, křižovatky u ben-

zinky a v Chaloupkách).
•	 Veřejně prezentovat občanům projekty a studie, které se podstatným způsobem dotýkají jejich lokalit.
•	 Rekonstruovat veřejné osvětlení, rozšířit osvětlení na parkovišti nad kulturním domem.
•	 Vybudovat nové zastávky ČAD (Chaloupky – směr z Brna, u benzinky - směr do Vilémovic a z Kot-

vrdovic), rekonstruovat stávající zastávky.
•	 Zvyšovat bezpečnost na přechodech vybudováním nového osvětlení.
•	 Zřídit komisi pro estetický vzhled městyse, která by se podílela na rozhodování o vzhledu veřej-

ných prostranství v obci i rekreační oblasti.

Pro děti, občany, rodiny
•	 Podporovat další rozvoj ZŠ a MŠ.
•	 Hledat vhodný objekt pro seniory, kteří potřebují neustálý dohled a pomoc druhých.
•	 Jednat s Jihomoravským krajem o rozšíření kapacity základní umělecké školy.
•	 Zachovat nulový poplatek za odpad pro děti do 4 let.
•	 Překlenovat generační propast mezi mladými a seniory (podporovat vystoupení dětí MŠ na DPS, 

dozor seniorů na akcích škol, podpora Dne matek, Dne seniorů).

Rekreace
•	 Řešit kvalitu vody v Olšovci.
•	 Hledat možnosti vybudování vhodného koupaliště.

Kultura, sport
•	 Dokončit dětské hřiště na „pískovém parkovišti“ u rybníku (doplnění herních prvků, další výsadba, 

případně oplocení).
•	 Vybudovat nová hřiště na dalších místech Jedovnic.
•	 Podpořit konání kulturních akcí a festivalů.
•	 Digitalizovat obecní kroniky a umístit je na stránky městyse.
•	 Pokračovat v rozvoji kabelové televize.
•	 Podporovat činnost spolků, sportovní činnost.
•	 Aktualizovat a doplnit informační systém městyse (směrovky, panely).
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•	 Podpořit zájmové kurzy (ruční práce, taneční pro dospělé…).
•	 Hledat vhodný dotační titul pro rekonstrukci objektů v majetku městyse, ve kterých by bylo možné 

zbudování prostor pro nové informační centrum a místní galerii (muzeum).
•	 Nabídnout našim občanům kurzy práce s počítačem, zaměření podle zájmu (elektronická pošta, 

bankovnictví…) a požadavků (pro maminky na MD, starší občany atd.).
•	 Navázat na spolupráci se Spolkem Moravský kras a společně s okolními obcemi hledat finanční 

zdroje, které by rozvíjely náš region.

Nabízíme spolupráci s ostatními volebními subjekty
Děkujeme za Vaši podporu.

1. Mgr. Anna Bayerová 2. Marie Gabrielová 3. Ing. Josef Vágner 4. Ing. Josef Plch

5. Bronislava Pernicová 6. Tatiana Přibylová 7. Ing. Kamil Hudec 8. Josef Grim

9. Ing. Miroslav Kala 10. Jana Sehnalová 11. Ing. Zdeněk Štreit 12. Anna Kohoutková

13. Mgr. Vít Pleskač 14. Bc. Martin Řezníček 15. Petr Málek
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4 Sdružení politického hnutí Starostové a nezávislí 
a nezávislých kandidátů Naše Jedovnice

Přejete si zlepšit komunikaci 
s vedením obce?

Chcete průhledná výběrová řízení 
a jejich prezentaci na webu obce?

Zajímá vás hospodaření obce a kempu?
Do čeho by obec měla investovat 

bez zbytečných dluhů?
Chcete, aby obec získala více dotací?

Přejete si vylepšit náměstí, 
chodníky, sportoviště?

Jste pro podporu drobného podnikání?
Jak dál s rekreační oblastí?

HLEDEJTE ODPOVĚDI 
S NÁMI!

VOLTE 4!
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Kandidáti:
1. Mgr. Kateřina Pinková, 46 let vedoucí domova seniorů
 Jedovnice, Na Větřáku 692
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
2. MUDr. Aleš Kleinbauer, 54 let lékař
 Jedovnice, Olšovecká 327
 Bez politické příslušnosti, navržen STAN
3. Mgr. Zdeněk Doležel, 52 let učitel
 Jedovnice, Palackého 292
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
4. JUDr. Jiří Pokorný , 66 let podnikatel
 Jedovnice, Kopeček 532
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
5. Ing. Milan Nezval, 48 let podnikatel
 Jedovnice, Palackého 292
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
6. Ing. Ivo Klimeš, 57 let projektový manažer
 Jedovnice, Vyškovská 647
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
7. Bc. Michal Knecht, 47 let vedoucí odd.dopravně správních agend
 Jedovnice, Na Kopci 638
 Bez politocké příslušnosti, nezávislý kandidát
 8. Bc. Lenka Fajfrová, 25 let vychovatelka ŠD
 Jedovnice, Kostelní 655
 Bez politické příslišností, neezávislý kandidát
9. Zdeněk Urbánek, 39 let technolog
 Jedovnice, Za Kostelem 492
 Bez politické příslušnosti, neávislý kandidát
10. Bohuslav Povýšil, 66 let důchodce
 Jedovnice, Tyršova 519
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
11. Adrian Hrivik, 43 let manažer
 Jedovnice, Na Větřáku 696
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
12.Ing. Květa Holubová, 39 let asistentka marketingu
 Jedovnice, Olšovecká 671
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
13. Zdeněk Klíma, 56 let podnikatel
 Jedovnice, Habeš 347
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
14. Jaromír Chatrný, 51 let technik
 Jedovnice, Havlíčkovo nám.3
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
15. Ing, Zdeněk Zemánek, 55 let technik
 Jedovnice, Nad Rybníkem 296
 Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
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5 Sdružení nezávislých kandidátů  
Volný čas

Motto :  
„Jen rozumné hospodaření městyse a dobré  

investice můžou vést k jeho rozkvětu“.

Finanční zdroje
•	 Účelně, úsporně, cíleně a transparentně užívat obecní peníze
•	 V kulturním domě provést úpravy vytápění a ušetřené peníze vrátit do moder-

nizace zařízení v KD
•	 Udržet finanční výnos pro městys z provozování kempu na úrovni 1.300.000,- 

Kč
•	 Sledovát dotační tituly a maximálně je využívat ve prospěch městyse 

Cíle rozvoje městyse
•	 Pozvednout Jedovnice jako rekreační oblast (zvýšení návštěvnosti a prosperity 

městyse)
•	 Pokračovat v opravě havarijních komunikací po Jedovnicích
•	 Dořešit křižovatku u  Benzinky a zvýšit tak bezpečnost silnic v Jedovnicích
•	 Zprovoznit propojení ze čtvrti Větřák do Podhájí
•	 Podpořit podnikatele, kteří by měli zájem přispět k vylepšení turistického ruchu

ZŠ – MŠ 
•	 Zpřístupnit zahradu MŠ veřejnosti
•	 Usilovat o maximální využití kapacity zařízení městyse (školní jídelna, tělocvič-

na)

Náš volný čas
•	 Zvelebovat i  nadále přírodní areál kolem rybníků a  rybníky samotné (čistota 

vody)
•	 Podpořit vybudování víceúčelového zařízení pro volný čas
•	 Umožnit zbudování dalších  vodních  atrakcí
•	 Udržet a podporovat společenský, sportovní, kulturní a duchovní život v Jedov-

nicích a spravedlivě rozdělovat peníze do jednotlivých oblastí
•	 Klub mládeže v lihovaru – poskytnout stálou podporu chráněnému centru mlá-

deže 
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•	 Zaměřit se na úzkou spolupráci mezi městysem a TJ Sokol s cílem smysluplné-
ho využití hřiště Na Kopci

•	 V rámci turistického a informačního centra rozšířit provozní dobu i o víkendech
•	 Vytvořit informační publikaci pro turisty 
•	 Rozšířit nabídku na využití volného času o besedy, přednášky
•	 Opravit, modernizovat stávající  dětské hřiště a hledat lokality pro vybudování 

nových (Chaloupky, Za Kostel, Habeš  a další)

Sociální oblast
•	 Budeme usilovat o  získání dalšího obvodního lékaře a  specialisty (ortoped, 

neurolog)
•	 Nabídnout občanům širší možnost finančně  dostupného vzdělávání (kurzy 

na PC a kurzy cizích jazyků a další podle případného zájmu)
•	 Podpora pro zvýšení pracovních pozic v Jedovnicích

Volte č. 5 – Volte č. 5 - Volte č.5 – Volte č. 5 – Volte č. 5

Naši kandidáti:
1. Leoš Blažek, 42 let, provozní technik, bez politické příslušnosti
2. JUDr. Marie Musilová, 58 let, advokátka, bez politické příslušnosti
3. Libor Vymazal, 42 let, obsluha skupinového vodovodu Jedovnice, bez pol. příslušnosti
4. Lubomír Paar, 31 let, přípravář – konzultant, bez politické příslušnosti
5. Mgr. Renata Valentová, 46 let, manažerka ve zdravotnictví, členka ČSSD
6. Miroslava Štěrbová, 63 let, důchodce, bez politické příslušnosti
7. Sylva Kolářová, 48 let, učitelka MŠ, bez politické příslušnosti
8. Josef Rimpler, 67 let, důchodce, bez politické příslušnosti
9. Andrea Vágnerová, 37 let, kuchařka, bez politické příslušnosti
10. Marie Šebelová, 66 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti
11. Marcel Čopák, 33 let, živnostník, bez polické příslušnosti
12. Ing. Petr Krejčiřík, 51 let, projektant, bez politické příslušnosti 
13. Bc. Hana Bartošková, 49 let, živnostník, bez polické příslušnosti
14. Eva Hinštová, 32 let, pečovatelka, bez politické příslušnosti 
15. Vlasta Daňková, 69 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti 

Volte č. 5 – Volte č. 5 - Volte č.5 – Volte č. 5 – Volte č. 5
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6 Komunistická strana  
Čech a Moravy

Vážení občané, po čtyřech letech se opět ucházíme o Vaši přízeň pro volební období 2014-2018. 
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 2010-14, 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 plá-

nem obce k výstavbě bytů, podnikatelských aktivit, občanské vybavenosti.
•	 Podporovat rekonstrukce a opravy místních komunikací jako jednu z hlavních a nutných pri-

orit 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 
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 rozší-
ření vodovodní a kanalizační sítě pro další nemovitosti včetně rekreační oblasti.

•	 Vytvářet podmínky pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ochrany veřejného a soukro-
mého 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 kvalifikovaný přístup k řešení jejich problémů.
•	 Vytvářet technické podmínky pro moderní řízení městyse, podílet se na kvalifikované činnosti 

orgánů městyse.
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•	 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 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 spor-

tovních 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 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, spo-
lečenského a kulturního rozvoje Jedovnic. 

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

KANDIDÁTNÍ LISTINA – KSČM 
1. Jaroslav Zelinka, 61 let, podnikatel, Podhájí 176,KSČM
2. Jaroslav Charvát, 64 let, důchodce, Na Větřáku 529, KSČM
3. JUDr. Emil Procházka, 67 let, důchodce, K Propadání 248, KSČM
4. Roman Žilka, 45 let, podnikatel, Absolonova 658, bez.pol.př.
5. Vladimír Klein, 58 let, podnikatel, Tyršova 324bez pol.př.
6. Josef Přibyl, 44 let, dělník, Havlíčkovo nám. 584bez pol.př
7. František Marek, 56 let, dělník, Havlíčkovo nám. 80, KSČM
8. Alois Chlup, 58 let, inv.důchodce, Na Kopci 566, KSČM
9. Dagmar Jannová, 60 let, důchodkyně, Palackého 281, bez pol.př.
10. Dana Marková, 52 let, inv.důchodkyně, Havlíčkovo nám. 80, bez pol.př.
11. Věra Přibylová, 66 let, důchodkyně, Zahradní 699, KSČM
12. Pavel Kozák, 44 let, dělník, Na Kopci 502, bez pol.př.
13. Jiří Doležel, 60 let, mistr, Za Kostelem 444, bez pol.př.
14. František Kubeš, 63 let, důchodce, Jiráskova 462, KSČM
15. Václav Hlávka, 67 let, důchodce, Absolonova 409, KSČM
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7 Sdružení nezávislých kandidátů  
Jedovnice, bude líp

Vážení spoluobčané,
vzhledem k blížícím se komunálním volbám se Vám dovolujeme představit jako subjekt, který 
vznikl na základě naší osobní občanské angažovanosti a také ve snaze věnovat svůj čas a zkuše-
nosti pro rozvoj Jedovnic a občanů.  

Jaké oblasti budeme řešit? Jak je budeme řešit?
Oblast financování: uvedení detailních informací o rozpočtu; odpovědné zadávání veřejných zaká-
zek, které zaměstná více místních občanů; uveřejníme všechny smluvní vztahy  na internetu a zkont-
rolujeme jejich výhodnost; ukončíme rozpočtové provizorium městyse, které je pro nás nevýhodné; 
zavedeme průhledný grantový systém pro poskytování příspěvků na činnost spolků, zavedeme tzv. 
participativní rozpočet – vyčleníme procentní částku z  rozpočtu, o  které rozhodnete vy; zvýšíme 
čerpání dotací EU, kraje a ministerstev -  pro městys, ale i další subjekty v obci.
Oblast fungování a správy městyse: vybudujeme elektronický obecní úřad – vše bude možné po-
dávat v elektronické podobě; zvýšíme zapojení občanů do správy městyse prostřednictvím zkvalit-
nění práce jednotlivých komisí; podpoříme rozvoj spolupráce městyse v rámci regionálních sdružení, 
včetně mezinárodní spolupráce s partnerskými městy; podpoříme rozvoj obecní policie a jejího fun-
gování; nastavíme flexibilní úřední hodiny včetně elektronických rezervací; Uveřejníme zápisy z Rad 
a Zastupitelstva v celém znění; zajistíme emailovou komunikaci s občany.
Oblast investic:	opravíme náměstí spolu s hlavní silnicí přes Jedovnice v roce 2015; na parkovištích 
zajistíme překreslení vodících čar pro parkování; opravíme obřadní síň; oplotíme dětské hřiště u ryb-
níku; ve spolupráci s VaK Boskovice podpoříme rekonstrukci a opravu stávající kanalizace a zabezpe-
číme následnou opravu všech chodníků; opravíme schody směřující na ZŠ; zahájíme aktivní přístup 
k řešení stavebních pozemků v Jedovnicích; zajistíme parkování pro handicapované občany. 
Oblast sociální péče a  zdravotnictví: po  dohodě s  pečovatelskou službou vytvoříme kvalitnější 
podmínky pro fungování sociálních služeb na území městyse, včetně možnosti rozšíření; ve spolu-
práci se sociálním odborem budeme věnovat velkou pozornost sociálně slabším spoluobčanům a ro-
dinám; DPS - zavedeme transparentní kritéria k umisťování klientů; zavedeme pozici tzv. komunitní-
ho pracovníka; podpoříme výstavbu sociálních bytů; zajistíme tzv. mobilního úředníka pro seniory 
a seniorky v Jedovnicích s docházkou do domu; zvýšíme  počet obvodních lékařů.    
Oblast školství: budeme vytvářet kvalitní podmínky pro další rozvoj základní školy, mateřské školy, 
včetně udržení jejich kapacit; zabezpečíme vybudování školního hřiště pro základní školu; umožní-
me využití zahrady mateřské školy pro mladé maminky a jejich děti na MD; podpoříme rozvoj základ-
ní umělecké školy a střední průmyslové školy ve spolupráci s krajem; zahájíme diskuzi o učňovském 
školství v Jedovnicích. 
Oblast pracovních trhu: podpoříme  poloviční úvazky pro ženy na MD/RD;  podpoříme vznik nových 
pracovních míst u podnikatelů i formou dotací; zaměříme se na rozvoj průmyslové zóny; podpoříme 
vstup nových obchodních řetězců, prostřednictvím veřejných zakázek městyse zvýšíme zaměstnání 
místních občanů.   
Oblast cestovního ruchu:	podpora cestovního ruchu i mimo sezónu; zbudujeme inline cesty; pod-
poříme rozvoj sportovních a vodních aktivit; zaměříme se na koupání v Jedovnicích zlepšením kva-
lity vody a odstraněním atrakcí v katastrofálním stavu; zbudujeme sprchy a přístupy do vody a zajis-
tíme úpravy pláží; zabezpečíme lepší využívání obecního majetku, včetně zprůhlednění financování 
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obecní společnosti Olšovec s.r.o. včetně informování o  hospodaření a  zvýšení investic do  rozvoje 
a provozu. 
Oblast spolků a organizací:	podpoříme spolkovou činnost všech organizací v obci – majetkově a fi-
nančně;  zlepšíme vybavenost hasičského sboru; zavedeme průhledný grantový systém pro poskyto-
vání příspěvků na činnost spolků, jak stávajícím, tak i nově vzniklým; zabezpečíme rozvoj kulturního 
domu a kina formou rekonstrukce a zavedením nových technologií.
Oblast celkové čistoty: v Jedovnicích a okolí:	podpora technických služeb; údržba sadů na území 
městyse; zajištění sáčků na  psí exkrementy; pravidelná kontrola lipových alejí s  ohledem na  bez-
pečnost a  nutnou prořezávku i v prostoru kemp; v oblasti životního prostředí zabezpečíme úklid 
a čistotu obce; údržbu místní zeleně včetně rekonstrukce a revitalizace náměstí městyse; zapojení 
občanů s jejich podněty k úklidu. 
Oblast sportu a  kultury:	podpora kulturního vyžití v  sezóně i  mimo ni; povolení pro podnikající 
osoby; výjimky nočního klidu; zlepšení akce Vánoční strom; podpora hodových slavností  v létě; dis-
tribuce cestovních kuchařek o dění v obci i za hranice Jedovnic, podpora sportu - zlepšení sezení 
u fotbalového hřiště. 

Kdo Vás bude zastupovat?
1  Bc. Lenka Šebelová DiS., 32 let, podnikatelka, U Hrubé lípy 615  Jedovnice 679 06, ANO 2011                                        
2  Mgr. Michal Ševčík, 41 let, kurátor pro děti a mládež, Podhájí 568 Jedovnice 679 06, ANO 2011 
3  Petr Hýzl, 40 let, obchodní zástupce, Na Větřáku 715 Jedovnice 679 06, ANO 2011
4  Vlastimil Burian, 58 let, obchodní zástupce, Barachov 262 Jedovnice 679 06, bez pol. příslušnosti  
5  Miroslav Marinčák, 49 let, vedoucí odboru školství a  sociální péče, Za  Kostelem 702 Jedovnice 

679 06, bez pol. příslušnosti  
6  Mgr. Jiřina Novotná, 31 let, advokátka, Za Kostelem 422 Jedovnice 679 06, bez pol. příslušnosti  
7  Bc. Michal Farlík, 32 let, obchodní manažer, Tyršova 740 Jedovnice 679 06, bez pol. příslušnosti  
8  Jaroslav Farlík, 31 let, obchodní ředitel, U Hrubé lípy 569 Jedovnice 679 06, bez pol. příslušnosti  
9   PaedDr. Anna Šplíchalová, 71 let, důchodkyně, Nad Rybníkem 526 Jedovnice 679 06, bez pol. pří-

slušnosti  
10  Ing. et Ing. Michal Šebela, 35 let, projektový manažer staveb, U Hrubé lípy 615 Jedovnice 679 06, 

bez pol. příslušnosti  
11  Petra Hemzalová, 26 let, specialista péče pro firemní zákazníky a státní správu, U Hrubé lípy 606 

Jedovnice, bez pol. příslušnosti  
12  Miroslava Kakáčová, 38 let, rodičovská dovolená, Tyršova 330 Jedovnice, bez pol. příslušnosti  
13  Mgr. Tereza Mrhálková, 34 let, sociální pracovnice, Jiráskova 459 Jedovnice 679 06, bez pol. pří-

slušnosti  
14  Josef Hýzl, 77 let, důchodce, Na Větřáku 715 Jedovnice 679 06, bez pol. příslušnosti  
15  Jaroslav Pernica, 31 let, technik, Na Kopci 751 Jedovnice 679 06, bez pol. příslušnosti  

Jak se na nás obrátit?
Email: jedovnicebudelip@seznam.cz
Mobil: +420 723 709 963
V ulicích městyse – oslovte nás s Vašimi náměty…

Děkujeme za Vás čas a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Volte číslo 7 a v „Jedovnicích, bude líp“
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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 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 zastupi-
telstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje :
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 11. října 2014 od 8.00 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 re-
publiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazu-
je 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 líst-
ku, 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 24. 9. 2014
 Ing. Jaroslav Šíbl v. r. 

starosta městyse Jedovnice

Složení okrskové volební komise č. 1: 
Klára Řezníčková – předsedkyně 

Ing. Jana Gabrielová - místopředsedkyně 
Magdalena Šíblová, Emilie Kvasnicová, Lenka Studená, Markéta Pernicová 

Složení okrskové volební komise č. 2: 
Martina Šenkýřová – předsedkyně 

Alois Musil – místopředseda 
Barbora Řezníčková, Lukáš Vavrčík, Martina Maňoušková


