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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o realizaci stávajících akcí a s tím, co se
připravuje. Začal bych Změnou územního plánu č. 1 obce Jedlová. Dne 22.6.
proběhlo veřejné projednání této změny. Vše proběhlo bez připomínek nebo
s připomínkami takovými, že není nutné další veřejné projednání. Po stanovených
lhůtách, daných zákonem, bude moci být změna ÚP schválena zastupitelstvem
a celý proces bude ukončen. Změna tak vstoupí v platnost. Stávající změna
územního plánu byla velmi rozsáhlá, proto to trvalo delší dobu, než bychom si
všichni představovali. Důležité je, že se bude moci začít s přípravami akcí, které se
mají realizovat a bez změny územního plánu to nešlo. Týká se to jak občanů, kteří
chtějí stavět rodinné domky, tak i potřeb obce, protože se bude moci konečně začít
pracovat na projektu pro přípravu stavebních parcel v lokalitě za mateřskou školou,
ale i na dalších akcí.
Dále jste si mohli všimnout, že byly
dokončeny nové plochy pod kontejnery na 6
místech po celé Jedlové. Součástí těchto ploch
bylo i pořízení kontejnerů na bioodpad, ty
přibyly tři a dále byly pořízeny kontejnery na
sklo, plast a papír, celkem 24 ks. Celková cena
za kontejnery a plochy činí 1.113.500 Kč. Na
tuto akci jsme získali dotaci ve výši 786.957 Kč.
Z kraje roku jsme začali připravovat potřebnou realizaci komunikace v nové
zástavbě v zatáčce u Sokolovny. Zde se nám opět podařilo získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládaná investice do komunikace činí
3.317.237 Kč. Z toho dotace je 2.598.529 Kč obec se bude podílet částkou
718.708 Kč. Komunikace se bude realizovat z jara příštího roku. Aktuálně zde
vzniklo nové veřejné osvětlení. Tato lokalita je nově osazena čtyřmi fotovoltaickými
světly, která nebudou zatěžovat rozpočet obce drahou elektřinou. Další dvě tato
světla jsou umístěna po obci, jedno v dolní části obce a druhé na horním konci.
Dále se realizovala oprava cesty pod Galerií, pracujeme na přístupové
komunikaci pro výstavbu RD na ulici Korouhevská a instalovali jsme dva
odvodňovací kanály na cestě ke Kuckovým v horní části Jedlové.

Jedlovský ZPRAVODAJ

Září 2022

Na začátku prázdnin jsme provedli výměnu vodovodního řadu v úseku
za bývalým horním obchodem potravin. Jednalo se o nový vodovod pro bytovku,
rodinný dům a zároveň se zřizovalo nové vedení pro plánovanou výstavbu nového
rodinného domu. Zde se do stávajícího potrubí speciální metodou vtlačovalo potrubí
nové, součástí byla výměna vodovodních uzávěrů. Celková částka na tuto akci činila
375.412 Kč. A byla hrazena z obecního rozpočtu.
O prázdninách jsme také začali s údržbou budov, konkrétně „Sokolovny
a Cykloubytovny“. Byly provedeny nátěry oken, oprava venkovních i vnitřních
omítek, oprava vstupního schodiště, sanační nátěr opukových zdí, nátěry
venkovních lavic a štítů s podhledy, montáž nové výkonné digestoře v kuchyni
a výmalba těchto prostor. V plánu je ještě oprava zámkové dlažby před Sokolovnou,
ale vzhledem k většímu stavebnímu zásahu jsme byli nuceni přesunout tuto realizaci
až na příští rok.
V rámci údržby obce se prováděly nátěry veřejného osvětlení, nátěry plotů
a bran na obou hřbitovech, nátěry zábradlí mostů po celé obci. Rovněž jsme zahájili
čištění koryta potoka v nejvíce zanesených úsecích. Postupně budeme pokračovat
ve zbylých částech. Čištění se bude týkat obou částí obce.
Zmínil bych také připravovanou rekonstrukci hasičské zbrojnice. Veškeré
podmínky jsme splnili a v současné době připravujeme podklady pro výběrové
řízení na dodavatele stavby. Ministerstvo a Pardubický kraj nám poskytli dotaci
v celkové výši 6 mil. Kč. Dobrou zprávou je, že ceny stavebního materiálu už dále
nerostou, ba naopak, je zde tendence mírného poklesu. Je však pravda, že v dnešní
době nelze predikovat na delší dobu s jistotou nic. Přesto jsem přesvědčen, že se
nám vše podaří zvládnout.
Rád bych také informoval o tom, že jsme pro Vás připravili novou knihu
o Jedlové. Kniha nese název „JEDLOVÁ včera a dnes“. Naleznete zde dochované
fotografie z mladší historie obce v porovnání s dnešními fotografiemi. Všechny
fotografie jsou doplněny popisujícími informacemi. Chtěl bych tímto poděkovat
paní Bc. Kateřině Štoudkové, která odvedla největší díl práce na této knize, dále
panu Petru Pucharovi, Petru Staňovi a fotografu Milanu Šustrovi. Věřím, že se Vám
kniha bude líbit.
Ve dnech 23. – 24. září proběhnou komunální volby do zastupitelstev obcí
a měst. V Jedlové jsou dvě kandidátní listiny, 3PK – Pro obec Jedlová a SNK
Jedlová, které máte dále ve zpravodaji. Zde máte v předstihu přiloženy jmenné
seznamy všech kandidátů obou zúčastněných stran a dále informace, jakým
způsobem se volí. Věřím, že Vám všem na Jedlové záleží a dostavíte se v hojném
počtu do volební místnosti, kde si zvolíte své zastupitelstvo.
Tolik ode mě vše podstatné, co jsem Vám chtěl sdělit. Zároveň všem přeji
pevné zdraví, pevné nervy a dostatek finančních prostředků v této turbulentní době,
která značně ztěžuje finanční situaci nejen všech našich domácností, ale i firem
a v neposlední řadě i naší obce.
Radomil Horníček,
starosta obce
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JEDLOVÁ včera a dnes
Od 1. září je pro občany a příznivce Jedlové k dispozici nová publikace
nesoucí název „JEDLOVÁ včera a dnes“. Jedná se o fotografickou knihu sestávající
se z historických fotografií naší obce v porovnání s novými snímky Jedlové. Může
sloužit k vyvolání vzpomínek u naši starších spoluobčanů, ale i jako seznámení se
s jedlovskou historií pro nové a nejmladší občany.
Kniha je k dostání na obecním úřadě v Jedlové a rovněž komunikujeme
s infocentry v Bystrém a Poličce, aby nám tuto publikaci pomohla distribuovat
i v okolí. Cena za knížku o téměř 100 stranách je 200 Kč.

Jak správně volit?
Ve dnech 23. – 24. září budou probíhat komunální volby do zastupitelstev
obcí. Po dvou volebních obdobích nastala u nás v obci změna a nebudeme mít pouze
jednu kandidátku, ale dvě. Pro mnohé z vás to může být po tedy dlouhé době
motivace k urnám přijít a rozhodnout o své budoucnosti pro následující 4 roky
na komunální úrovni, která je nám všem nejbližší a dotýká se nás nejosobněji.
V letošním roce se nás senátní volby netýkají.
Dovolte nám tedy vás seznámit se způsobem, jakým budete své zastupitele
volit, abychom měli co nejméně neplatných hlasovacích lístků a tím pádem vaše
námaha do volební místnosti dojít, nevyzněla do ztracena.
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V první řadě je nutné říct, že naše zastupitelstvo se skládá z 15 členů, a to
včetně starosty a místostarosty. Do svých domovních schránek dostanete hlasovací
lístky v modré obálce a to nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Hlasovací lístky
budou rovněž k dispozici ve volební místnosti, která se, jak již je pravidlem, bude
nacházet v obřadní síni na Obecním úřadě v Jedlové (č.p. 321).
Pro tyto volby se volební průkazy nevydávají. Nutné je s sebou přinést
platný nepoškozený občanský průkaz. Následně od komise dostanete úřední šedou
obálku a za plentou zvolíte své favority.
Jak již bylo řečeno, Jedlová má 15 zastupitelů, což znamená, že máte
k dispozici 15 hlasů. Hlasovat můžete několika způsoby, a to vždy vyznačením
křížku v připraveném obdélníku (fajfka, kolečko, či jiný způsob jsou považovány
za neplatný hlas).
Volba strany
Pokud označíte křížek u názvu jedné ze stran, tak to znamená, že každému
členovi z dané strany přidělujete jeden hlas. V případě označení křížkem pole
u obou stran, je hlas neplatný.
Výběr konkrétních kandidátů
V tomto případě máte 15 hlasů (křížků), které můžete libovolně rozdělit
konkrétním kandidátům z obou dvou stran. Výběr kandidáta znamená, že označíte
křížkem obdélník u jména osoby. Opravdu dávejte pozor na počet. Méně křížků
můžete udělit a pouze ty budou započítány, ale pokud udělíte více než 15, tak celý
hlasovací lístek je neplatný a z čítání hlasů je vyřazen.
Kombinace
V případě, že chcete dát hlas jedné straně, ale zároveň máte zájem udělit
hlasy i osobám z protější kandidátky, tak je možné označit celou stranu v políčku
u názvu strany a poté vybrat libovolný počet kandidátů z druhé strany. Vybraná
strana dostane pak tolik hlasů, kolik jste neudělili v druhé straně jednotlivým
kandidátům. Například označím jednu stranu, poté již jednotlivé kandidáty
z označené strany neoznačím (k těmto hlasům nebude přihlíženo, protože je
označena celá strana). Z druhé strany vyberu 3 kandidáty. Znamená to, že strana
první získá 12 hlasů (15-3=12) a to konkrétně kandidáti uvedeni na prvních 12
místech na kandidátce. Hlasy se udělují podle pořadí na kandidátce.
Hlasování do přenosné volební schránky
Pokud Vám zdravotní stav neumožňuje dostavit se do volební místnosti
osobně, je možné požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o možnost volit do přenosné hlasovací schránky. V případě zájmu volejte
na telefonní číslo +420 461 741 169.
Termín voleb

Pátek 23.9.
Sobota 24.9.
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Pozvánky
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Jmenné seznamy kandidátů
3PK – Pro obec Jedlová
Kandidát
poř.

příjmení, jméno, tituly

Politická
Povolání

věk příslušnost

Bydliště

1

Horníček Radomil

51

ČSSD

starosta

Jedlová

2

Sauer Miloslav Ing.

54

ČSSD

technik

Jedlová

3

Vápeník Josef

42

BEZPP

vedoucí potravin

Jedlová

4

Puchar Petr

63

BEZPP

předseda ZO-OS-KOVO

Jedlová

5

Břicháčková Zita Ing.

58

BEZPP

technik

Jedlová

6

Veselý David Ing.

39

BEZPP

projektant

Jedlová

7

Bidmon Jan JUDr.

28

BEZPP

právník

Jedlová

8

Kučera David JUDr.

27

BEZPP

právník

Jedlová

9

Sauerová Věra

50

BEZPP

prodavačka

Jedlová

10

Štoudek Martin

45

BEZPP

dělník

Jedlová

11

Romportlová Ilona Mgr.

56

BEZPP

učitelka

Jedlová

12

Štoudek Jiří Ing.

53

BEZPP

technik

Jedlová

13

Roušar Pavel

39

BEZPP

živnostník

Jedlová

14

Puchar Pavel

40

BEZPP

úředník

Jedlová

15

Bidmon Rostislav

52

BEZPP

živnostník

Jedlová

Strana nezávislých kandidátů
Kandidát
poř.

příjmení, jméno, tituly

Politická
Povolání

věk příslušnost

Bydliště

1

Puchar Petr

37

BEZPP

policista

Jedlová

2

Hájková Markéta DiS.

31

BEZPP

všeobecná sestra

Jedlová

3

Skalník Martin

49

BEZPP

řidič NA

Jedlová

4

Kučera Martin

52

BEZPP

obchodník, technolog omílacích zařízení

Jedlová

5

Kantor Karel

45

BEZPP

OSVČ - truhlář

Jedlová

6

Flídr Radek

37

BEZPP

servisní technik

Jedlová

7

Renza Jan

44

BEZPP

provozní technik

Jedlová

8

Synek Ladislav Ing.

33

BEZPP

elektroinženýr

Jedlová

9

Roušar Karel

61

BEZPP

pracovník TS Jedlová

Jedlová

10

Švecová Miroslava

55

BEZPP

skladnice

Jedlová

11

Hofman Karel

44

BEZPP

stavební technik

Jedlová

12

Švejcar Josef

55

BEZPP

majitel autoškoly

Jedlová

13

Lánský Jiří

43

BEZPP

OSVČ - zedník

Jedlová

14

Hlouš Zdeněk

65

BEZPP

důchodce

Jedlová

15

Petr Zdeněk

40

BEZPP

řidič NA

Jedlová
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