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Obce na Jedovnicku jsou nově napojené 
na vodovodní přivaděč z Velkých Opatovic

Platí do 31. 10. 2022.www.stredni-skola.cz 
PŘIHLÁŠKY DO UMĚLECKÝCH OBORŮ 

SE PODÁVAJÍ DO 30. 11. 2022.

Pořádají:

Pomáhejte celoročně formou DMS
ve tvaru DMS PASTELKA 60 na číslo 
87 777 nebo platbou na účet 
8888332222/0800, VS 3011.

Více na www.darcovskasms.cz,
cena SMS je 60 Kč.

Partneři:

Kupte si v ulicích pastelku a podpořte 
služby pro nevidomé a slabozraké
10.-12. října 2022

bilapastelka.cz

Jihomoravský kraj ve výši 5 milionů 
korun. Celkem tedy 49,4% z uznatel-
ných nákladů.
 „Propojení soustav je realizováno li-
tinovým potrubím o průměru 150 mili-
metrů v úseku z vodojemu Blansko-Pí-
sečná přes čerpací stanici Punkva do 
vodojemu Klepačov a odtud přes nový 

vodojem Rudice do řídícího vodojemu 
Jedovnice-Větřák, kde dochází ke smí-
chání vod z Jedovnické úpravny. V sou-
časné době voda může proudit oběma 
směry, tedy „z kopce“ i „do kopce“, což 
se také děje,“ podotkl místostarosta.

Text a foto: Michal Záboj

 Obyvatelům blanenské místní části 
Lažánky a také obcím v okolí Jedovnic 
se zlepšilo zásobování pitnou vodou. 
Svazek vodovodů a kanalizací měst  
a obcí totiž dokončil napojení tamní  
vodovodní soustavy na páteřní vodo-
vodní přivaděč Velké Opatovice – Bos-
kovice – Blansko. Projekt Pitná voda 
Jedovnicko I. etapa kromě toho zahrno-
val také vybudování nové úpravny vody 
v Jedovnicích, opravu vodojemu v Ru-
dici a stavbu nového vodojemu nad La-
žánkami. Slavnostní ukončení stavby 
se konalo koncem září v Zámecké sýp-
ce v Blansku. 
 V obcích v okolí Jedovnic bývaly 
problémy s vydatností vodních zdrojů 
a s poklesem tlaku vody ve vodovod-
ní soustavě. Nedostatek pitné vody Slavnostní ukončení stavby proběhlo v Zámecké sýpce v Blansku

pro tisíce obyvatel regionu vyřeší na-
pojení na přivaděč pitné vody z Vel-
kých Opatovic.
 „Stavba je důležitá zvláště pro obce 
na kopci, tedy Jedovnice, Rudice, 
Senetářov, Ostrov u Macochy nebo 
Kotvrdovice. Umožňuje provozovate- 
li provádět distribuci pitné vody dle 
aktuální potřeby a možností jednot- 
livých zdrojů,“ vysvětlil blanenský 
místostarosta a předseda Svazku vo-
dovodů a kanalizací města a obcí Ivo 
Polák.
 Investorem stavby, která začala  
v březnu roku 2020, je Svazek vodo-
vodů a kanalizací. Náklady činí 258 
milionů korun. Dotaci na projekt  
poskytl Státní fond životního prostře-
dí ve výši 122,5 milionů korun a také 


