
3. Svratoušské zprávičky 
roku 2017 

(aneb co se děje ve Svratouchu) 
Vážení spoluobčané, 
 čtvrt roku uběhlo jako voda a máme zde podzim a vydání 3. Svratoušských zpráviček v roce 2017.  
 

V sobotu 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 Vás upozorňujeme, že kontejnery na posečenou trávu budou na svých stanovištích přistaveny do 
15. 11. 2017.  

 
V souvislosti s blížící se zimou a sněhovou nadílkou žádáme majitele aut, kteří parkují na místních 

komunikacích, aby parkovali mimo komunikaci, nebo zanechávali alespoň jeden jízdní pruh volný 
v dostatečné šíři (min 3m) pro průjezd strojů na odklízení sněhu a hlavně pro případný průjezd vozidel 
IZS (hasiči, záchranka) a vozidel technických služeb při pravidelném vyvážení vašich popelnic.   

 
Navazuji na druhé zprávičky s informací o stavbě ZTV Paseky pro 18 rodinných domků. V těchto 

dnech dokončujeme stavbu mostu ve spolupráci s firmou INSTAV Hlinsko. Firma pro nás zajišťuje práce, 
které sami nemůžeme provádět, protože na ně nemáme příslušné oprávnění. V souvislosti s výstavbou 
mostu zavážíme materiálem ze zbouraného kravína a nadrceným kamenem budoucí tělesa místních 
komunikací, abychom ušetřili co nejvíce peněz za lomový kámen. Domnívali jsme se, že celou stavbu 
dokončíme letos. Bohužel firma, která pro nás bude zajišťovat pokládku kabelu NN, nemá dosud územní 
rozhodnutí a do konce roku to nestihne. Stejná firma pro nás bude stavět i elektroměrné budky a pilíře 
pro hlavní uzávěry plynu, takže ani potrubí STL zřejmě nestihneme uložit do země. Pravděpodobné 
dokončení stavby se z těchto důvodů odkládá na 1. pololetí roku 2018.  

 
Skončila 1. etapa protipovodňových opatření v obci, spočívající v instalaci rozhlasových hlásičů, 

sirén a protipovodňových čidel. Vše je ve zkušebním provozu a jak jste měli možnost se přesvědčit, 
nepodaří se hned vše udělat bez chyby. Hned druhý týden dodavatelská firma opravovala 26 kusů 
rozhlasů z celkového počtu 39. V této době prozatím všechno funguje jak má, ale budeme Vám vděčni za 
každé upozornění na špatnou funkci rozhlasových hlásičů. Někdy bude stačit třeba je jen lépe natočit, 
abyste lépe rozuměli. Na 1. etapu navazuje nezávisle 2. etapa, která spočívá v návrhu realizace 
případných oprav na vodoteči a záchytných bodech na svodnicích vody, kde by se měla voda zpomalit, 
zadržet nebo ji umožnit odtéci bez následných škod. V minulých dnech někteří z Vás dostali žádost o 
vyjádření od firmy ENVINCONS, které spočívalo ve výše popsaných protipovodňových opatřeních. Není 
podmínkou, že musíte s navrženým souhlasit, ale musíte na žádost reagovat třeba i zápornou odpovědí. 
Podmínkou získání dotace je projednání navržených protipovodňových opatření se všemi majiteli 
vytypovaných pozemků. Na základě schváleného dotačního titulu budeme moci žádat SFŽP o peníze na 
následnou realizaci, která z tohoto plánu vyplynula.  

 
S politováním Vám musím oznámit, že ani již 4. pokus o získání dotace na víceúčelové hřiště nám 

nevyšel, i když jsme žádali přes doporučenou firmu. Stejně dopadla i dotace na rekonstrukci místních 
komunikací v lokalitě Paseky a do chatových oblastí. Tento měsíc bude vyhlášen nový program na obě 
akce, a proto jsme vyřízení žádosti postoupili firmě, která pro nás v minulosti podobné akce zajišťovala a 
byla úspěšná. Jedná se o dotace na rok 2018, a pokud budeme úspěšní, mohli bychom touto dobou za 
rok již stavět anebo vědět, zda jsme byli úspěšní. Rovněž tak rekonstrukce čp. 290  
(obecní úřad a hasičská zbrojnice) na víceúčelovou stavbu nám nevyšla, prozatím jsme pod čarou, ale 
vzhledem k tomu, že žádosti dosud nebyly posuzovány, ale byly přijímány podle data podání, máme 



ještě šanci se do pořádníku úspěšných žadatelů zařadit. Tak budeme doufat, že aspoň v tomto případě 
nám bude přát štěstí.  
 

V tomto měsíci bude dokončeno územní a stavební řízení na akci - rekonstrukce a rozšíření 
vodojemu Svratouch, abychom mohli v listopadu celou akci vyúčtovat a požádat odbor životního 
prostředí Pardubického kraje o dotaci. Pokud dotaci získáme, zdvojnásobíme kapacitu našeho vodojemu 
ze stávajících 250m2 na 500 m2 a budeme tak mít dostatek vody i s rezervou pro všechny naše obyvatele 
i rekreanty a letní tábory v době prázdnin. Nedílnou součástí výstavby nového vodojemu je i obnova 
stávající manipulační komory, která je 24 let stará a ne všechny ventily a zařízení v ní instalované jsou 
funkční. Veškerá technologie bude v nerezu, jako v případě rekonstrukce úpravny vody. Další výhodou 
vodojemu bude, že při jeho čištění se nebudeme muset obávat toho, že se nám systém zavzdušní.  

 
Touto cestou děkuji všem účastníkům 5. Setkání rodáků u příležitosti 625 let od první písemné 

zmínky o obci Svratouch. Především chci poděkovat všem pořadatelům, účinkujícím, ale hlavně 
zastupitelům obce, bez jejichž dobré vůle by se tato akce nemohla uskutečnit. S odstupem času, kdy 
jsme měli možnost se seznámit s názory účastníků tohoto setkání, mohu jen konstatovat, že se vše 
vydařilo nad očekávání dobře. Přispělo k tomu samozřejmě i počasí, které nás za celé tři dny ani na chvíli 
nezradilo.  S potěšením také mohu konstatovat, že je velký zájem o knihu Svratouch v proměnách času, 
která byla k této příležitosti vydána. S napětím jsme očekávali kritiku a negativní reakce na obsah této 
publikace, ale prozatím slyšíme jenom chválu a kladné ohlasy. Jsem strašně rád, že je tomu tak, protože 
se jedná o první knihu, která o naší obci vznikla. Neměli jsme žádné zkušenosti s vydáváním podobné 
publikace, a přesto se nám vydařila a máme z ní radost. Děkuji touto cestou všem, kteří nám byli 
nápomocni při získávání informací a fotografií, které byly v této knize použity. Knihu, kalendáře na rok 
2018 a další upomínkové předměty si stále můžete nakoupit na obecním úřadu. Může to být i krásný 
vánoční dárek. Můžete si také vyzvednout na obecním úřadu DVD s videozáznamem z 5. Setkání rodáků.  
O tom zda se uskuteční další setkání rodáků a kdy, za pět nebo deset let, bude již rozhodovat nové 
zastupitelstvo obce, neboť v roce 2018 budou volby a nové zastupitelstvo.  
 

Zveřejňujeme záměr Obce Svratouch pronajmout kulturní areál v Borovině ve Svratouchu na 
letní sezónu 2018 v době od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 za nájem ve výši 25 tis. Kč. Podrobné informace 
Vám rádi zodpovíme na tel. č. 566 66 23 35, 603 32 59 13 nebo přímo v kanceláři Obecního úřadu 
Svratouch. 

 
Ve dnech 20. - 21. října 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Tak jako vždycky bude pro Vás otevřena volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v čp. 290. 
Volební lístky Vám budou doručeny do schránek do úterý 17. 10. 2017, případně si je můžete 
vyzvednout přímo v den voleb ve volební místnosti. Kdo by ze zdravotních důvodů nemohl přijít, a 
přesto chce volit, tak zavolejte na tel. 566 66 23 35 nebo mob. 603 32 59 13 a v den voleb Vás navštíví 
volební komise s přenosnou volební urnou.   

  

Informace MUDr. Marty Jílkové 
Vzhledem k šířícím se informacím sděluji následující: 
 Ač k mým těžkým ranním rozjezdům přichází těžkost s elektronickým receptem, rozhodně 

neplánuji ukončit moji praxi praktické lékařky ve Svratce a Herálci. 
 Pokud potřebujete výpis z dokumentace pro pracovně-lékařské prohlídky, je možné se objednat i 

telefonicky. Na prohlídky preventivní, prohlídky pro řidičský průkaz a zbrojní pas je třeba být objednán. 
Objednává sestra během ordinačních hodin.    

 
Přeji Vám krásný podzim a ještě mnoho slunečných dnů před nadcházejícím zimním obdobím.  

 
Jiří Socha, starosta obce 


