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

Úvodem dnešních zpráviček Vám všem chci poděkovat za účast na 13. pálením čarodějnic. Vaší
účastí jste nám potvrdili skutečnost, že se jedná o akci, která má vzestupnou tendenci a proto s ní
budeme počítat i na příští roky.
V souvislosti s konáním kulturních akcí musím říct, že i letošní pouť se nám velice vydařila. Jak na
počasí, tak i na množství instalovaných atrakcí. Pan František Lagron dostál svému slovu a doslova zahltil
plac k pořádání tradiční poutě atrakcemi.

ZTV Paseky
V minulém týdnu jsme dokončili kolaudaci základní technické vybavenosti pro tři rodinné domy
za mostem. V současné době nám tedy nebrání nic stavebníkům a novým majitelům parcel v budování
jejich rodinných domů. Jak jistě víte, někteří již začali s výstavbou a dokonce už vyzdívají obvodové zdivo.
Tímto jim přejeme, ať jim vydrží elán a ať mají stavby do podzimu hotové. Na tuto akci navazuje
výstavba ZTV Paseky pro 18 rodinných domků, kde jsme ještě nezačali, protože čekáme na vydání
stavebního povolení na místní komunikaci a stavbu mostu. Předpokládáme, že do konce června
vybudujeme základovou desku pro mostní konstrukci, která bude zhotovena z Benešových rámů.
Následně budou zhotovena opěrná křídla a budeme moci začít s podkladními vrstvami pro budoucí
místní komunikaci. Rádi bychom celou stavbu dokončili do konce roku 2017, abychom ještě v závěru
roku nebo začátkem roku příštího mohli prodávat zasíťované stavební parcely.

Protipovodňová opatření
V loňském roce započalo budování protipovodňových opatření v naší obci spočívající v instalaci
protipovodňových čidel, z nichž první je umístěno na mostě u Kocourových a další bude na mostě
v Borovině. Současně s tím začíná instalace tří kusů elektronických sirén, které budou umístěny na
budově Zasyka, obecního úřadu a Díla. Následovat bude výměna všech hlásičů (rozhlasů) za bezdrátové.
Bohužel nám ale ještě nebyl přidělen kmitočet pro ovládání tohoto zařízení, a tak se celá tato akce cca o
2 měsíce odkládá.

Víceúčelové hřiště
Jak jsem Vás již informoval v posledních zprávičkách, máme požádáno o vybudování
víceúčelového hřiště a podle posledních informací jsme byli úspěšní. Tuto situaci ovšem ale nepovažuji
za uzavřenou, dokud nebudu mít podepsanou smlouvu s MŠMT, protože již v minulosti jsme byli
v podobné situaci s výstavbou kompostárny, kde jsme již měli akceptaci od SFŽP a nakonec jsme žádné
peníze nedostali. Stejný případ je i s opravou místních komunikací na Karlštejn a do chatové oblasti.
Pokud budeme úspěšní, tak vás o všem budu informovat v příštích zprávičkách.

Nepořádek v naší obci
I když nerad, tak Vás musím požádat, abyste dbali na udržování pořádku v naší obci, především
v okolí kontejnerů, kde se nám tvoří opakovaně černé skládky a ukládání nepovoleného odpadu. Jeho
likvidace nás stojí nemalé peníze a sami nevíme, kdo tento nepořádek způsobuje. Je trochu paradox, že
my se snažíme, aby byla obec co nejhezčí a někteří neukáznění občané, ať už naši nebo přespolní, se
chovají právě naopak. Pokud budeme s Vaší pomocí znát pachatele těchto činů, můžeme sjednat
nápravu a vyžadovat tím úhradu nákladů spojených s likvidací nepořádku. V opačném případě jsme totiž
bezmocní.

Setkání rodáků
V souvislosti se setkáním rodáků Obce Svratouch u příležitosti 625. výročí založení naší obce se ji
snažíme udělat hezkou, např. jsme začali výměnou vývěsních tabulí u zastávky střed a dokončením WC u
muzea historických motocyklů. Dále pokračujeme vydlážděním prostoru za muzeem, kde chceme do
budoucna u příležitosti významných návštěv mít zpevněnou plochu pro případné postavení party
souprav a stanů s občerstvením. Také jsme zamezili nošení bláta při přechodu z jedné budovy do druhé.
Další akcí, kterou chceme dokončit před setkáním rodáků, bude vydláždění chodníku u studánky „Rejha“
ve středu obce, kde plánujeme mimi jiné opravit poškozené zídky a obnovit sezení pro návštěvníky naší
obce.
Vzhledem k tomu, že pozvánky na setkání rodáků se nám před 5 lety v mnoho případech vrátily z
důvodu, že např. adresát změnil bydliště, chceme letos použít jiný systém doručování pozvánek na
Setkání rodáků. Součástí těchto zpráviček jsou dvě pozvánky a Vás tímto poprosíme, abyste je doručili
svým známým, našim rodákům na adresu, kterou v mnoha případech my sami neznáme. Abychom
ušetřili Vaše finanční náklady spojené s posíláním těchto pozvánek, obdržíte na vyžádání na obecním
úřadě nebo na poště obálku se známkou, abyste mohli pozvánky zaslat zdarma dalším možným
účastníkům našeho setkání. Samozřejmě pokud budete chtít poslat více pozvánek, na obecním úřadě
Vám je poskytneme i s dalšími obálkami.
Snažili jsme se pro Vás připravit program na celé 3 dny tak, aby rodáci, kteří přijedou navštívit
naší obec po 5 letech, byli spokojení a samozřejmě budeme rádi, když se v co nejhodnějším počtu této,
pro nás pořadatele velice náročné akce zúčastníte.

Čištění vodoteče
V sobotu 24. 6. 2017 proběhlo čištění místní vodoteče, které pro nás zajistili hasiči naší obce.
Děkuji tuto cestou Všem, kteří přišli pomoci s touto časově i fyzicky náročnou prací. Naše obec je zase o
něco krásnější.
Závěrem dnešních zpráviček Vám všem chci popřát krásné léto, příjemnou a ničím nerušenou
dovolenou a hlavně hezké počasí. Také se těším, že se s Vámi všemi uvidíme u příležitosti Setkání rodáků
ve dnech 28. 7. - 30. 7. 2017.
Jiří Socha, starosta obce

