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Jedlovský

ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych zmínil několik informací, týkajících se naší obce. Začnu
modernizací prvního úseku stavby silnice č. II/362, úsek Polička – Jedlová
(po křižovatku na Korouhev). Podle posledních informací, které mi sdělili hejtman
Martin Netolický a bývalý hejtman Radko Martínek, při jejich návštěvě naší obce,
která se uskutečnila 27. října, proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby
v prosinci tohoto roku. Akce samotná se má začít realizovat na přelomu března
a dubna roku příštího. Na druhý úsek (od křižovatky na Korouhev, přes Bystré až
na hranici kraje) již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a momentálně se
čeká na vydání stavebního povolení. Jakmile bude vyhlášena vhodná dotace
z evropských fondů, může se začít soutěžit. Stavba by se tak mohla začít realizovat
v roce 2023. Celkově se jedná o modernizaci téměř 14 kilometrů silnice.
Předpokládaná investice je 110 milionů korun.

Návštěva hejtmana Pardubického kraje proběhla na obecním úřadě 27. října tohoto roku.

Dále jsem se s oběma výše uvedenými hosty bavil o dotačních programech
na podporu dobrovolných hasičů. Získali jsme dotaci na pořízení hasičského
dopravního automobilu. Vše je vysoutěžené a nyní se čeká na dodání vozidla
vítěznou firmou. Předpokládaný termín je březen příštího roku. Rovněž jsme jednali
o rekonstrukci hasičské zbrojnice. Zde je hotov projekt a vydáno stavební povolení.
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Zatím je v řešení financování, kde 4,5 mil. korun poskytne stát a dalších 1,5 mil.
korun Pardubický kraj. Je to ale zatím jen polovina prostředků, které jsou potřeba,
a to ani nemluvím o raketovém růstu cen stavebního materiálu. Každopádně
usilovně se snažíme získat ještě další finanční prostředky z jiných dotačních zdrojů.
Důležitou věcí pro rozvoj naší obce je změna územního plánu. Tuto změnu
nyní realizujeme. V současné době zpracovává podklady projekční kancelář REGIO
v Hradci Králové. Celá záležitost se však protáhla, a i nadále protahuje. Na vině je
obrovské zatížení všech projekčních kanceláří, zabývajících se změnami územních
plánů. Tato situace nastala po epidemii Covidu, kdy poptávka po pozemcích rapidně
vzrostla a spousta lidí se tím chrání před inflací a svoje finance tak vkládají právě
do nemovitostí, kde jsou relativně v bezpečí a dobře zhodnoceny. Obcím tak
nezbývá nic jiného, než provádět změny v územních plánech a oslovovat projekční
kanceláře, aby tato rostoucí poptávka po stavebních pozemcích byla pokryta. Přesto
věřím, že projekční kancelář REGIO dostojí závazku a do konce listopadu zvládne
změnu územního plánu projekčně dokončit.
Jak jste si mnozí mohli všimnout, v našem katastru momentálně probíhají
pozemkové úpravy. S mnohými jsme se potkali při vytýčení a zpřesnění hranic
pozemkových úprav. Tyto úpravy se týkají extravilánu obce (území od zastavěné
části směrem ven z obce), řeší zpřístupnění pozemků, scelení pozemků, upřesnění
výměr, protipovodňová a protierozní opatření. Úpravy budou trvat 3 až 4 roky.
Máme totiž jeden z největších katastrů, 2 300 hektarů a úprava se dotkne 1700
hektarů. V souvislosti s pozemkovými úpravami nás oslovil katastr nemovitostí
s tím, že by bylo vhodné v Jedlové provést mapování vnitřní části obce, tedy
od vytýčených hranic na pozemkové úpravy dovnitř obce. Stávající mapy jsou velmi
nepřesné, na spoustě nemovitostí nesedí zákres se skutečností, mnoho nemovitostí
není vůbec zapsáno. Katastr nemovitostí nás vyzval k součinnosti v celé této
záležitosti. Sice se jedná o spousty práce a vyplyne z toho mnoho povinností
pro obec i občany, ale vše by se dalo jednou pro vždy do pořádku. Jak mi bylo
sděleno vedoucí katastru ze Svitav Ing. Evou Kunčákovou, dříve nebo později by
nás to stejně neminulo.
V tuto chvíli bych rád ještě informoval seniory o tom, že letošní posezení
bohužel nebudeme moci opět uskutečnit. Vývoj epidemie koronaviru má opět
vzestupnou tendenci a momentálně by nebylo na místě tuto akci pořádat. Omlouvám
se tímto všem, kterých se to týká a zároveň pevně věřím, že příští rok se budeme
moci konečně sejít.
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Dne 17.9. se uskutečnil na fotbalovém hřišti již pátý ročník hudební akce
„Jedlovská muzikální tradice“. Tato akce se měla uskutečnit již v loňském roce, ale
z epidemiologických důvodů ji nešlo uspořádat. Jsem rád, že se nám to v letošním
roce podařilo. Vystupovaly skupiny Wohnout, Arakain a Paní věší prádlo. Akce už
je ve velkém povědomí nejen místních, ale i lidí v širokém okolí. Vše se velmi
vydařilo, návštěvnost byla vysoká. Na fotbalovém hřišti se sešlo cca 1200 lidí
a zaznamenali jsme velice pozitivní ohlasy. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří
se podíleli na pořádání a pomáhali nám tuto akci uskutečnit. Moc si toho vážíme
a děkujeme Vám.

Jedlovská muzikální tradice 2021 (Foto: Eva Křivková)
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Závěrem mi dovolte, abych všem popřál krásné prožití nadcházejících
vánočních svátků a příjemnou oslavu přicházejícího roku 2022. Věřím, že všichni
budeme moci svátky oslavit bez omezení, ve zdraví a v kruhu rodinném. Všem přeji,
aby nadcházející rok byl pro každého z Vás úspěšný a abychom ho všichni prožili
ve zdraví.
R. Horníček

Mobilní rozhlas
Spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme
efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už
nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle
Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace.
Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?






Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice,
dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás
zajímají (př: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo
a ulici, abychom Vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (př.
havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE:

jedlova-com.mobilnirozhlas.cz
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem
úřadu – rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy – Mobilní
Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store nebo
Google Play. Poté si stačí přidat naši a budete mít
informace vždy po ruce.

4

Jedlovský ZPRAVODAJ

Listopad 2021

Obec na sociálních sítích
Mnozí z Vás jste jistě možná zaznamenali, že
v letošním roce byla spuštěna facebooková stránka Obec
Jedlová, kde Vás informujeme o všem možném dění
v Jedlové a okolí. Budeme rádi, když nás budete sledovat
a třeba nám i pomůžete informovat sledující o věcech,
které se v Jedlové děli, dějí nebo budou dít. Můžete nám
například zaslat zajímavé historické nebo i aktuální
fotografie z obce a my je rádi uveřejníme nebo nasdílíme.

Vítání občánků 2021
V neděli 24.10. jsme u nás v obci přivítali nové občánky. Počet vítaných
„Jedlováčků“ byl v letošním roce neobvykle vysoký. Bylo to způsobeno tím, že jsme
byli nuceni předchozí Vítání odložit, opět kvůli Covidu. Vítání se zúčastnilo 21
„miminek“, ačkoliv některá novorozeňata již přišla „po svých“.
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Pozvánky

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má
škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře
vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto
jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé
společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců
nabízejících právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými
praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či
servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na
první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
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Policie proto radí:
-

Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu,
obzvlášť v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se
domáhá pitné vody.
Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému
rozhodnutí.
Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy
o koupi či prodeji.
Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned
vyzkoušejte a ověřte.
Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy
rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě
či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař koordinátor prevence Kr. řed. policie Pard. Kraje

Třídění odpadu
Víte, jak správně třídit a co patří do
barevných kontejnerů? Pokud to budeme
dělat správně, tak to teprve bude mít smysl.
Zdroj: ekokom.cz
Žluté kontejnery/vyvážené pytle na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích,
čistících
a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové
trubky
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Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat
jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze
dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe
zelený a bílý kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky
s fóliovými okýnky sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový,
mastný,
promáčený
nebo
jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už
nadále recyklovat. Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice.
8

Jedlovský ZPRAVODAJ

Listopad 2021

Odvoz odpadu 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

prosinec

listopad

říjen

září

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

únor

leden

V nadcházejícím roce dojde ke změně dne odvozu pytlů s plasty! Odvoz
nebude probíhat v pátek, jak tomu bylo doposud, ale dnem odvozu bude
ČTVRTEK. Konkrétní termíny nalezete v tabulce níže.

víkend
svoz domovního odpadu
svoz plastů (pytle)

O termínu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu v areálu Hedvy
Vás budeme včas informovat.
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HK Jedlová
Na závěr nám ještě dovolte seznámit Vás s výsledky hokejového týmu Jedlová,
kterých dosahují v letošní sezóně. Pokud byste měli zájem, tak můžete naše borce
přijít podpořit na zimní stadion do Poličky, a to v neděli 21.11. od 18:15. Další
výsledky a termíny nadcházejících utkání amatérské hokejové ligy můžete sledovat
na webových stránkách ahl.cz/klub/jedlova/.
listopad 2021
14/Ne

Pustá Kamenice

Jedlová

Polička

ahl Policka 21-22 - ZČ

3:3

6/So

Jedlová

Lezník

Polička

ahl Policka 21-22 - ZČ

21:1

30/So

Borovnice

Jedlová

Polička

ahl Policka 21-22 - ZČ

4:8

28/Čt

Jedlová

Pustá Rybná

Polička

ahl Policka 21-22 - ZČ

6:1

10/Ne

J+J Polička

Jedlová

Polička

ahl Policka 21-22 - ZČ

4:9

3/Ne

Jedlová

Krouna

Polička

ahl Policka 21-22 - ZČ

6:2

říjen 2021

V nadcházejícím čase adventním
i v době vánočních svátků Vám
přejeme mnoho pozitivních
myšlenek, jenom milé lidi kolem
sebe, hodně radosti
i z maličkostí, a především
pevné zdraví Vám i všem Vašim
blízkým. Do nového roku 2022
jen to nejlepší přeje

Obecní úřad Jedlová
Tel.: 461 741 169
E-mail: referent@obecjedlova.cz
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