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Jedlovský

ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár informací k tomu, co se připravuje a co Jedlovou čeká
v letošním roce. Začal bych informací o nově připravovaných plochách
pod kontejnery na tříděný odpad. Některá stávající místa budou přemístěna a bude
pod nimi vytvořena zpevněná plocha ze zámkové dlažby. Jedná se zejména o plochy,
které nejsou na obecních pozemcích, ale i některé obecní plochy. Akce bude
realizována do konce května letošního roku. Součástí této akce je i doplnění
sběrných nádob na tříděný odpad – papír, sklo, tuky a také další kontejnery na bio
odpad. Na tuto akci jsme získali dotaci z MMR ve výši 70 % celkových nákladů
na realizaci. Zde bych chtěl zmínit, že náklady na svoz domovního odpadu stojí obec
ročně víc jak 1,2 mil. Kč. Poplatek na občana činí 600,- Kč na osobu. To dělá roční
příjem (cca 1040 obyvatel) přes 600 tis. Kč. Zbytek hradí obec z rozpočtu, což je
značná částka. Chtěl bych Vás tímto požádat o spolupráci. Dávejte do svozových
nádob, pokud možno směsný odpad, který opravdu nelze třídit. Vše, co lze roztřídit,
ukládejte prosím do kontejnerů k tomu určených. Zároveň do popelnic nepatří
stavební odpad. Obec totiž platí od tuny za svoz a ukládku a pokud někdo naplní
popelnici stavební sutí, která je velmi těžká a samozřejmě do popelnice nepatří,
projeví se to na celkové ceně a tím i na vyšších poplatcích za popelnici nám všem.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání koncem loňského roku schvalovalo
cenu vodného na rok 2022. Návrh kalkulace vodného vždy předkládá provozovatel
vodovodu, tedy VHOS Moravská Třebová. Cena byla odsouhlasena na 33,- Kč/m3
vč. DPH vody. Návrh byl samozřejmě vyšší, kdy provozovatel navrhoval cenu téměř
36,- Kč/m3. Vzhledem k tomu, že máme vodovod nový jsme se rozhodli
v zastupitelstvu, že paušální náklady na opravy vodovodu nebudou provozovatelem
účtovány, ale pokud nějaké vzniknou, budou konkrétně fakturovány obci. Tím došlo
ke snížení režie v kalkulaci od vodáren a cena se tak dostala na již zmiňovaných 33,Kč/m3. Bohužel začátkem března jsme obdrželi informaci, že dodavatel elektrické
energie, který měl smlouvu s VHOS Moravská Třebová, zkrachoval. Provozovatel
sítě tak byl nucen vybrat v aukci nového dodavatele. To se podařilo, ale cena
za elektřinu je mnohonásobně vyšší, než byla ta původní (všichni víme, jaká je nyní
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situace s nákupem všech energií). Tato cena se pochopitelně promítla do ceny
vodného a způsobila navýšení o 1,70 Kč/m3. Od 1.4. 2022 tak výsledná cena
vodného bude 34,70 Kč/m3 vody.
Dále bych vás chtěl informovat o plánované rekonstrukci silnice č. II/362
v úseku z Poličky do Jedlové. Akce je naplánována od začátku července letošního
roku a hotovo by mělo být koncem září příštího roku. Objízdné trasy nám zatím
nebyly sděleny. Jakmile dostaneme informace, budeme vás informovat.
Momentálně řešíme rekonstrukci hasičské zbrojnice. Situaci komplikuje
neustálé zdražování stavebního materiálu. Získali jsme dotaci z MVČR ve výši 4,5
mil. korun a dotaci od Pardubického kraje v částce 1,5 mil. korun. V době, kdy jsme
žádali o dotaci, byla cenová hladina stavebního materiálu podstatně nižší. Nyní se
připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Po vysoutěžení se zastupitelstvo
rozhodne, zda budeme akci realizovat nebo jestli od ní ustoupíme. Cena stavby
v době podávání žádosti činila 13,3 mil. korun, po přecenění do současných cen se
pohybujeme o 2,5 mil. korun výše. Pevně věřím, že se rekonstrukci podaří
zrealizovat. Na druhou stránku by bylo nezodpovědné jít do akce, která by šla jen
velmi těžko ufinancovat. Každopádně k tomuto projektu přistoupíme velmi
zodpovědně. Výsledek se dozvíte v příštím vydání zpravodaje.
Ve čtvrtek 7.4. bylo předáno nové dopravní vozidlo hasičskému sboru. Jedná
se o Ford Transit s pohonem všech kol v devítimístném provedení. Vozidlo je
vybaveno k zásahům a bude využíváno i pro potřeby obce. Získali jsme na něj dotaci
od MVČR v částce 400 tis. korun a od Pardubického kraje 300 tis. korun. Celková
cena vozidla činí 1. 294 000,- K4č. Rozdíl platí obec.

Foto: Jakub Fater

Od června letošního roku začne mapování intravilánu obce, které bude
provádět Katastr nemovitostí, konkrétně pracoviště ve Svitavách. Důvodem
mapování je velká nepřesnost stávajících hranic pozemků a jejich uvedení
do skutečného stavu. Bližší informace jsou v samostatném článku tohoto
zpravodaje.
2

Jedlovský ZPRAVODAJ

Duben 2022

Pro letošní rok jsou naplánovány další opravy místních komunikací, dále
plánujeme čištění potoka v některých úsecích, které jsou hodně zanešené. Čekají nás
některé práce na obecních budovách, Sokolovna vyžaduje nátěry oken a dveří,
opravu venkovního schodiště, oprava fasády atd.
Ve spolupráci s firmou PODA se připravuje optické vedení kabelu a rozšíření
dostupnosti internetu po obci, jednalo by se o levnější variantu. Optický kabel by se
vedl vrchem, po sloupech veřejného osvětlení, popřípadě elektrického vedení. Mělo
by to zásadní vliv na rychlost a kvalitu internetového připojení v naší obci. Firma
PODA momentálně připravuje technické řešení a plánuje celou akci zainvestovat.
Ještě bych vás rád informoval o probíhající Změně č.1 Územního plánu obce
Jedlová. Projekční kancelář již konečně dokončuje tuto změnu. Předpokládám, že
do začátku prázdnin by mohlo proběhnout veřejné projednání a následné schválení
této změny zastupitelstvem obce.
Všem přeji správné vykročení do jarních měsíců, pohodu a pevné zdraví
v této, poněkud složité, době. Věřím, že se v dohledné době situace ve světě uklidní
a zmírní se tlak na obyvatelstvo, ať už finanční, ale i psychický.

Cvičení pro děti
Od ledna letošního roku jsme díky dobrovolníkům mohli zahájit pravidelné cvičení
pro jedlovské děti. Tímto jim moc děkujeme za to, že si ve svém volném čase nachází
prostor věnovat se našim dětem bez nároku na odměnu. Určitě mezi sebou rádi
přivítají i další děti, proto neváhejte a běžte se s nimi na cvičení podívat. Třeba to
Vaše děti zaujme a budou moci již od útlého věku rozvíjet svou fyzickou kondici
a nacházet lásku ke sportu, což je v dnešním kybernetickém světě velmi důležité.
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Výběr místních poplatků

Pozvánky
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Výpadky veřejného osvětlení
V posledních měsících často docházelo k výpadkům veřejného osvětlení především
na Horní Jedlové. Výpadky jsou způsobeny již zastaralou technologií u tohoto
osvětlení. Vlivem velkých poryvů větru dochází ke kontaktu mezi dráty a tím
i ke zkratu. Závady se vždy snažíme obratem řešit, ale vzhledem k nutnosti
komplexnější opravy, bude nutné vydržet do letních měsíců, na kdy je zajištěna
společnost, která by měla tento problém odstranit. Za vzniklé potíže se Vám
omlouváme.

Změny v evidenci obyvatel
JEDLOVÁ

k 1.1.2021

k 15.3.2022

Celkem obyvatel

1022

1047

Průměrný věk obyvatel

41,95

41,34

Dospělí celkem

826

827

z toho muži

399

402

z toho ženy

427

425

Děti (15–18 let)

32

31

z toho chlapci

13

13

z toho dívky

19

18

Děti (do 15let)

164

187

z toho chlapci

86

99

z toho dívky

78

88

Děti (6 a 7 let)

25

24

Děti (do 3 let)

35

53

Svoz odpadu
Plasty (pytle): 7.4., 2.6., 28.7., 22.9., 3.11.
Shromažďování nebezpečného a velkoobjemového odpadu v areálu Hedvy
20.5.
21.5.
22.5.

pátek
sobota
neděle

14:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 12:00
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V Jedlové začíná mapování hranic
pozemků
Katastrální pracoviště ve Svitavách v zastavěné části obce Jedlová zahájilo obnovu
katastrálního operátu mapováním.
Jedná se společně s pozemkovými úpravami o nejpřesnější formu obnovy
katastrálního operátu. Výsledkem má být nová digitální mapa, která bude odpovídat
skutečné situaci v obci. Činnost je to časově velmi náročná, pro Vaši lepší představu
mapování v Jedlové je naplánováno na čtyři roky. V letošním a příštím roce komise
složená ze zaměstnanců katastrálního pracoviště ve Svitavách (paní Roušarovápředseda komise a pan Šotola) a ze zástupců obce (starosta Radomil Horníček, pan
Petr Puchar a pan Ing. David Veselý) obejde spolu s vlastníky hranice jejich
pozemků, které viditelně označí a odsouhlasí svým podpisem v soupise nemovitostí.
Komise zároveň na místě vyšetří změny obvodů staveb a určí skutečný druh
pozemku, který se může lišit od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí.
Výhodou pro vlastníky bude, že proběhne zpřesnění jejich hranic, že drobné změny
si nebudou muset nechat zapisovat do katastru geometrickým plánem na svoje
náklady, ale budou spraveny v rámci mapování. Při větších nesrovnalostech budou
vlastníci vyzváni k doložení potřebných listin a dokumentů. V případě zaplocení
do sousedního vlastnictví se zaplocená část oddělí, oparceluje a opět vlastníci ušetří
za geometrický plán a k budoucímu vypořádání vlastnictví bude stačit katastru
doložit pouze právní listinu.
Po šetření hranic bude probíhat zaměření vyšetřených hranic, obvodů staveb
a uzavřených dvorů. Následovat bude zpracování naměřených dat a tvorba nové
digitální mapy. Ta bude vystavena před dokončením mapování na obci a všichni
vlastníci budou k vystavení pozváni a seznámeni s výsledky mapování, zejména
se změnami ve výměrách jejich pozemků, které budou odpovídat skutečnému
zaměřenému stavu venku. Ukončení všech prací a zavedení nové mapy do katastru
nemovitostí je plánováno do konce roku 2026.
Zjišťování průběhu hranic začne ve středu 1. 6. 2022 v horní části obce a bude
probíhat cca tři dny v týdnu až do podzimu. Vlastníci o šetření hranic svých pozemků
budou informování dva až tři týdny předem doporučeným dopisem, ve kterém bude
uveden přibližný čas, kdy komise dojde k jejich parcelám. Ráda bych zdůraznila, jak
je důležitá přítomnost vlastníků. Šetřící komise může bez přítomnosti vlastníka
vyšetřit hranice sama. Není nutné mít v soupise nemovitostí vlastníka podepsaného.
Určitě se mnou budete ale souhlasit, že průběh vlastnických hranic odsouhlasený
sousedícími vlastníky lépe zabrání do budoucna možným konfliktům o určení
vlastnictví. K účasti šetření je možné zplnomocnit jinou osobu, formulář plné moci
bude přiložen u každé pozvánky. Komise má ze zákona o zeměměřictví právo
vstupovat na pozemky i do uzavřených dvorů a na Vaše požádání se zaměstnanci
katastrálního pracoviště prokáží úředním průkazem.
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Vzhledem k rozložení, velikostem, počtu a poloze pozemků nelze sezvat vlastníky
vždy tak, aby byly vzájemně přítomni v jeden čas u společných hranic. Tímto Vás
žádáme, abyste si své vlastnické hranice projednali se sousedem, pokud možno
předem a trvale označili. Pokud hranici netvoří např. plot, obrubník, zdivo stavby,
je třeba hranice označit jiným vhodným způsobem. Obec nakoupila plastové
mezníky, jimiž bude označovat hranice svých pozemků. Tyto mezníky budou
k dispozici i pro ostatní vlastníky na místě v den šetření.
Ing. Eva Kunčáková
vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí
Katastrální pracoviště Svitavy

Nájemní smlouvy na hrobová místa
Od začátku letošního roku rozesíláme nájemní smlouvy na hrobová místa na dolním
i horním hřbitově v Jedlové. Občas není možné dohledat aktuální nájemníky, proto
Vás žádáme o spolupráci. V případech, kdy víte, že předchozí nájemník nebyl
osloven z jakéhokoliv důvodu, kontaktujte nás na telefonním čísle
+420 461 741 169. V případě, že neznáte konkrétní číslo hrobového místa, dostavte
se osobně na obecní úřad v pracovní době uvedené níže.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

13:00 – 17:00
12:30 – 15:30
13:00 – 17:00

8:00 – 11:30

12:30 – 13:00

Výběr hotovosti na poště v Jedlové
Informujeme Vás, že pokud budete vybírat hotovost na pobočce České pošty
v Jedlové a tato hotovost přesáhne hodnotu 10.000 Kč, je nutné tuto skutečnost
nahlásit 3 dny předem. Děkujeme za pochopení.

Víkendová brigáda
Aktuálně sháníme zájemce o brigádu na Cykloubytovnu. Jedná se o práci za barem
a obsluhu zákazníků v odpoledních a večerních hodinách především o víkendech (je
možné domluvit i práci přes týden) dle aktuální otevírací doby. V případě zájmu, či
potřeby dalších informací nás kontaktujte na obecním úřadě.
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Historické fotografie obce
V současné době připravujeme fotografickou publikaci Jedlová – včera a dnes. Proto
Vás prosíme, zda byste mohli prohlédnout Vaše fotoalba a donést nějaké unikátní
fotografie Jedlové k nám na obecní úřad. Fotografie si oskenujeme a obratem
vrátíme, takže nedojde k jejich ztrátě ani poškození. Máme zájem především
o historické fotografie domů nebo významných míst v Jedlové. Za jakoukoliv
pomoc Vám předem děkujeme.

Jedlovský hokej
Trofej je opět naše. V letošní sezóně 2021/2022 se podařilo našim hokejistům vyhrát
amatérskou poličskou ligu. Po sérii vítězství nás v posledním předcovidovém
ročníku dokázal porazit jen výběr z Poličky. K vítězství moc gratulujeme a přejeme
všem pevné zdraví, abychom příští rok mohli opět slavit.
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Materiální sbírka pro Ukrajinu
Jak jsme Váš již formou letáčku informovali na obecním
úřadě probíhá shromažďování materiálních darů pro
ukrajinské občany, kteří se ocitli v pro nás nepředstavitelné
životní situaci.
Jednu naplněnou dodávku jsme již vyslali po týdnu od vyhlášení do centrálního
skladu humanitární pomoci v České Třebové. Odtamtud jsou věci zasílány kamiony
přímo na místa, kde jsou nejvíce potřeba. Chceme Vás informovat, že sbírka
na obecním úřadě stále probíhá a hned jak bude naplněno auto, tak vyšleme další
závoz. Věci je možné nosit kterýkoliv pracovní den.
V současné době jsou nejvíce potřebné:






volně prodejná léčiva, obvazový a fixační materiál,
spací pytle a sportovní potřeby pro nouzové přenocování (stany),
teplé zimní oblečení (pouze čisté a nepoškozené), přikrývky a matrace,
hygienické potřeby,
trvanlivé potraviny a konzervy.

Tyto potřeby se mohou měnit, proto prosím sledujte naše webové a FB stránky, kde
Vás o těchto změnách budeme informovat. Sbírka probíhá do odvolání.
Finační dary nepřijímáme. Pokud chcete poskytnou finanční dar zasílejte je na již
zřízené transparentní účty nebo využijte účet zřízený Oblastní charitou Polička.

Všem dosavadním i budoucím dárcům děkujeme.
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