1. Svratoušské zprávičky
roku 2017
(aneb co se děje ve Svratouchu)

Vážení spoluobčané,
čtvrt roku uběhlo jako voda a máme zde jaro a vydání 1. Svratoušských zpráviček v roce 2017.
Hned v úvodu Vám připomínáme úhradu poplatku za svoz TKO pro tento rok 2017. Je to 600,- Kč
na osobu nebo rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. 4. 2017. Zaplatit jej můžete hotově
v kanceláři OÚ, složenkou nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 1144912329/0800. Jako
variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné objektu.
V sobotu 20. 5. 2017 a 7. 10. 2017 proběhne tento rok na obvyklých místech a v obvyklém čase
svoz nebezpečného a velkokapacitního odpadu. Stále platí, že odpad se nesmí ukládat večer před
svozem.
Dále upozorňujeme chovatele psů na povinnost zaplatit poplatek ze psa do 30. 4. 2017. Lze ho
uhradit stejným způsobem jako poplatek za svoz TKO. Je to 100,- Kč za psa.Vzhledem k tomu, že je
tento poplatek v naší obci stále tak nízký, považujeme za slušnost, aby každý majitel psa uklízel po svém
miláčkovi psí exkrementy. Je naprosto nevhodné a neobvyklé, aby občané, kteří toto naprosto běžné
pravidlo respektují nebo psy nemají, do těchto pokladů například na chodníku šlapali. Pokud budeme
nucení zavést stojany se sáčky na psí exkrementy, budeme samozřejmě zvyšovat i poplatek ze psů.
V prosinci minulého roku jsme dokončili a zkolaudovali akci „ Odkanalizování Obce Svratouch
v části obce Paseky“, na kterou bude navazovat dokončení základní technické vybavenosti pro
budoucích 18 rodinných domů. Protože na plánovanou stavbu nelze získat žádné dotace, musíme si
s tím poradit sami. Jedná se o zemní práce spočívající ve zhotovení podkladů pod místní komunikace,
vybetonování základů pod budoucí most a usazení mostových prvků tzv. Benešových rámů přes potok
Brodek. Dále budeme provádět zemní práce pro pokládku STL plynovodu, NN rozvodů pro ČEZ a
pokládku kabelů pro veřejné osvětlení. Rozvod elektriky ani plynu už sami ale nesmíme dělat a musíme
si na to zjednat odborné firmy. Toto vše sebou přináší velké předsuny zeminy, a proto jsme za tímto
účelem zakoupili pro obec novou techniku. Jedná se o použitý kolový čelní nakladač JCB 407 ZX a použitý
nákladní automobil TATRA 815 S1. Budeme s nimi navážet mimo jiné i zásypové materiály z lomu. Oproti
tomu jsme prodali jeden kolový nakladač UNC 750, který by byl při současném stavu málo využívaný. Jak
jsem výše popsal, tuto stavbu budeme zajišťovat z vlastních zdrojů a ze zkušenosti vím, že přesun hmot a
zemní práce jsou u takovýchto staveb nejvyšší položkou a my bychom neměli na to, abychom je
objednali u dodavatelské firmy. Další práce, kterou nejsme schopni udělat, je pokládka živičných hmot
(obalovačky), na tuto práci budeme v předstihu provádět výběrové řízení na dodavatele. Předpokládám,
že pokud bude vše probíhat dle nastaveného harmonogramu, měla by být ZTV dokončena na sklonku
tohoto roku. Nejsem schopen odhadnout, jestli budeme parcely prodávat ještě letos nebo na jaře roku
2018 a také ještě nevím, za jakou cenu. Vše se bude odvíjet od skutečně vynaložených nákladů a
momentální finanční situace obce Svratouch.
Mezi vánočními svátky v minulém roce byla dokončena třetí expozice v Muzeu historických
motocyklů. Tento rok byly provedeny stavební úpravy přilehlé budovy na WC. V příštím týdnu bude
proveden obklad a po jeho zaschnutí bude následovat vybavení sociálního zařízení sanitární keramikou.
Nemělo by nic bránit, aby s otevřením muzea na letošní návštěvní sezonu bylo v provozu už i nové WC a
budeme rádi, když bude sloužit nejen pro muzeum, ale i pro návštěvníky hřbitova, obce a při pohřbech.
Máme trochu obavy, aby nám je vandalové nepoškodili. Zvažujeme i nějaké vhodné zabezpečení, kterým
bychom tomuto předešli. Ještě přesně nevíme, jak to vyřešíme. V muzeu provozujeme prohlídky na
zavolání, návštěvníky doprovodí někdo z pracovníků obecního úřadu nebo Pavel Šiller. Od května
bychom chtěli zahájit omezený provoz a uvidíme, jak brzo se nová sezona rozjede. Bude Vás asi zajímat,
že v loňském roce od otevření muzea 9. 7. 2016 do konce roku bylo vybráno na vstupném téměř 100

tisíc korun. Tento fakt rozptýlil naše obavy o tom, zda bude provoz takového zařízení v naší obci
efektivní a nebudeme na něj doplácet. Vzhledem k tomu, že prohlídku zajišťovaly pracovnice na VPP,
náklady na provoz byly minimální. O to se pokusíme i letos.
Pokračujeme v realizaci akce „Protipovodňová opatření“ spočívající ve výměně stávajících
rozhlasových hlásičů. Ještě v tomto měsíci by mělo dojít k přípravě původních stožárů VO k umístění
nových dálkově ovládaných hlásičů. Do konce 1. pololetí tohoto roku by mělo dojít ke kompletní realizaci
této akce. Je možné, že budete informování prostřednictvím nových hlásičů o zkouškách tohoto zařízení
a nových sirén ve zkušebním provozu, abychom měli jistotu, že vše správně funguje.
Započali jsme s 2. etapou komplexní obnovy mapového operátu v dolní části naší obce. V těchto
dnech probíhá jednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a s firmou Lesy ČR k určení a
vytyčení hranic pozemků. Majitelé pozemků budou postupně zváni k místnímu šetření. 1. etapa obnovy
horní části obce by měla být doměřena do konce května a následovat bude veřejné projednání, o kterém
budete včas informováni.
Po 15. 4. 2017 bychom měli být obeznámeni s výsledkem žádosti na opravu místních komunikací
na Paseky a do chatové oblasti a ve stejném termínu by se mělo rozhodovat i o víceúčelovém hřišti u
DPS. Pokud budeme úspěšní, je možné, že ještě na sklonku roku 2017 nebo začátkem roku 2018 budou
obě akce realizovány. O výsledku Vás budeme určitě informovat v dalším čísle zpráviček.
Opakovaně připomínáme občanům, že v naší obci funguje pečovatelská služba v Domě klidného
stáří. Nabízíme Vám dovoz obědů, dopravu k lékaři a další služby dle ceníku. Kdo má zájem tuto službu
využívat, může kontaktovat pečovatelku paní Květu Pavlíkovou na telefonu 566 502 271, 777 839 173
nebo se obrátit na pracovnice obecního úřadu.
Setkání rodáků v letošním roce se uskuteční od pátku 28. 7. do neděle 30. 7. 2017. Nemohli
jsme ho udělat jako v minulých letech 1. týden v srpnu, protože tento týden se koná ve Svratce již
tradiční Retroden a bylo by to ke škodě pro obě akce. Chystáme vydat pamětní knihu o historii naší obce
a již od konce minulého roku na ni realizační tým intenzivně pracuje. Při pátrání v archivech jsme zjistili,
že chybí kronika z let konce 19. století do roku 1927. Víme, že byla psána a že byla před 2. světovou
válkou ve Svratouchu, ale bohužel se ztratila a není ani v archivu. Máme důvod se domnívat, že ji třeba
někdo uschoval, aby nepadla do rukou nacistických okupantů, máte ji doma a třeba o tom ani neví.
Proto Vás prosíme, abyste se podívali ve starších domech „za trámy“ na půdu a případně zavzpomínali,
kde by mohla být. Budeme vděčni za každou informaci, abychom pro nás tak vzácný dokument případně
dostali zpět. V květnu bude svolána první schůzka realizačního týmu k zajištění průběhu rodáků, který již
začne připravovat program, aby tyto oslavy proběhly k plné spokojenosti Vás, našich občanů, našich
rodáků a dalších návštěvníků. Oslovíme všechny společenské organizace a spolky s prosbou o pomoc.
Budeme vděčni každému z Vás, kdo nám nabídne svoji pomoc při přípravě nebo organizaci. Doufáme, že
i když máme o týden jiný termín, vyjde nám počasí. A když bude přát počasí, tak se určitě vydaří s Vaší
pomocí i celá oslava.
Stále platí nabídka možnosti pronájmu kulturního areálu v Borovině na letní sezónu v roce 2017
v době od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017 za cenu 25.000,- Kč za celé období. Žádosti můžete doručit na
obecní úřad.
Svratoušská pouť se bude letos konat dne 14. 5. 2017. Zajišťovat ji pro nás bude stejně jako
v minulých letech na základě podepsané smlouvy pan František Lagron z Pardubic. Pouť se uskuteční již
tradičně na parkovišti v Borovině.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili 13. Maškarního průvodu, ať už jako masky
nebo diváci. Děkujeme za finanční příspěvky do pokladniček našich cikánek.
Co nejsrdečněji Vás tímto již dnes všechny zveme na 13. Pálení čarodějnic, které se bude konat
opět 30. dubna v kulturním areálu „V Borovině“. S programem Vás včas seznámíme prostřednictvím
plakátů, internetových stránek, facebooku a obecním rozhlasem.
Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků a jarních měsíců.
Jiří Socha, starosta obce

