
1. Svratoušské zprávičky 
roku 2018 

(aneb co se děje ve Svratouchu) 
Vážení spoluobčané, 
 zima je již za námi, nastalo dlouho očekávané jaro a do rukou se Vám dostávají 1. Svratoušské 
zprávičky roku 2018.  

Hned v úvodu Vám připomínáme úhradu poplatku za svoz TKO pro tento rok 2018. Je to 600,- Kč 
na osobu nebo rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. 4. 2018. Zaplatit jej můžete hotově 
v kanceláři OÚ, složenkou nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 1144912329/0800. Jako 
variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné objektu. Dále upozorňujeme chovatele psů na povinnost 
zaplatit poplatek ze psa do 30. 4. 2018. 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 nebo kolem nich museli chodit. Pokud budeme nucení zavést 
stojany se sáčky na psí exkrementy, budeme samozřejmě zvyšovat i poplatek ze psů.  

V sobotu 19. 5. 2018 a 6. 10. 2018 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.  

Ve zprávách obecního úřadu v prosincovém zpravodaji jsme Vás informovali o stavu ZTV Paseky 
pro 18 RD. V těchto dnech probíhá navážení kameniva na budoucí komunikace, abychom věděli konečné 
výšky terénu a mohli začít s výstavbou pilířů a následným uložením kabelů nízkého napětí, STL 
plynovodu a kabelu veřejného osvětlení do technologického pásu. Zbývá dokončit dodláždění bočnic 
vodního toku u nového mostu, vybudování přechodu pro obojživelníky (nařízení CHKO). Rádi bychom 
celou stavbu dokončili v 1. pololetí tohoto roku, pak by mohlo v 2. pololetí dojít k prodeji zasíťovaných 
stavebních parcel. V současné době probíhá oslovení firem na dodávku dokončení komunikací, ocenění 
celé akce a po té bude provedeno výběrové řízení na nejlepší nabídku.  

Rada Pardubického kraje schválila dotaci na vybudování nového vodojemu. V těchto dnech jsme 
již započali se skrývkou zeminy a hloubkovými sondami, abychom věděli, co nás při zemních pracích na 
této stavbě čeká. 22. dubna bude tuto dotaci schvalovat Zastupitelstvo Pardubického kraje, a po té 
rozjedeme stavbu naplno. Pokud bude vše probíhat podle plánu, tak by celá stavba mohla být 
dokončena do konce září tohoto roku. Výběrové řízení na dodávku této stavby vyhrála firma INSTAV 
Hlinsko, byla nejlevnější ze tří oslovených firem. 

Máme požádáno o dotace na rekonstrukci půdních prostor našeho Muzea historických 
motocyklů. Stávající kapacita již nestačí pro stroje, které bychom zde mohli dále vystavovat. Majitelé 
veteránů by nám je rádi zapůjčili do muzea, ale není je kam umístit. Z dotace z odboru cestovního ruchu 
Pardubického kraje se nám snad podaří zafinancovat alespoň část prací na budování půdního prostoru. 
Bude to finančně opravdu náročná akce. Jedná se o památkově chráněný objekt a my chceme zachovat 
původní trámy, aby bylo vidět, jak byli naší předci zruční a co dokázali vybudovat bez pomocí svorníků, 
šroubů a jiných moderních technologií. Rádi bychom také pokračovali v již započaté tradici setkávání 
historických vozidel v naší obci. V letošním roce by to mělo být již třetí setkání. První bylo v roce 2016 u 
příležitosti slavnostního otevření muzea a druhé vloni při Setkání rodáků. Letos jsme vybrali termín - 
sobotu 21. 7. 2018. Tímto Vás na tuto akci srdečně zveme. O programu budete včas informováni. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o organizačně náročnou akci, budeme vděčni každému z Vás, kdo nám 
přijde pomoci. Byli bychom rádi, kdyby vedle Maškarního průvodu a Pálení čarodějnic se i toto stalo 
tradicí. Vždyť není nic lepšího, než když se lidé setkávají, pobaví, navazují nová přátelství a utužují 
stávající dobré vztahy. To si myslím, že k vesnici patří a vesnici to spojuje.  



V květnu tohoto roku by měla být zplatněna 2. etapa komplexní obnovy mapového operátu 
dolní části obce. Před tím budete mít možnost opět nahlédnout do nových map, podat případnou 
námitku nebo připomínku. O všem budete včas informováni místním rozhlasem.   

V tomto roce budeme mít problém se zajišťováním úklidu obce, protože přísná pravidla 
nastavená úřadem práce z důvodu nízké nezaměstnanosti nám neumožňují zaměstnat potřebný počet 
pracovníků na VPP.  Nyní jsme přijali jednoho pracovníka od dubna, jednoho dostaneme 
pravděpodobně od května. Ten bude zajišťovat službu průvodce v muzeu.  O další dva můžeme žádat až 
v červenci. Budeme moc rádi, když nám budete nápomocni při údržbě obce a postaráte se o okolí svého 
domu.  Možná se někdy bude jednat i o obecní pozemky, ale budeme Vám opravdu vděčni za každou 
vaši pomoc udržet ten náš Svratouch v takové podobě, jak jsme zvyklí a jak ho máme rádi. 

Na základě požadavku občanů horní části obce („Čuraj“) byly namontovány v souladu se zákonem 
4 zpomalovací prahy včetně dopravního značení na místní komunikaci. Hlavním přínosem by mělo být 
zpomalení průjezdu vozidel v této části obce a ukončení stížností občanů. 

Po dlouhých peripetiích snad došlo k vyjasnění podmínek pro vybudování cyklostezky Svratka -  
Svratouch. V této době probíhá doměřování budoucí trasy, aby mohl projektant konečně dokončit 
projektovou dokumentaci pro realizaci tohoto díla a my mohli požádat o vydání stavebního povolení a 
následně Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci. Stezka nemůže být asfaltová ani z dlažby, bude ze 
zhutněného kameniva. Pravděpodobně nebude moci být osvětlena. Takovéto podmínky si stanovilo 
CHKO vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě nachází chráněné druhy živočichů. Pokud bude vše 
probíhat dobře, předpokládáme, že do konce roku by mohlo být vydáno stavební povolení a požádáno o 
dotaci. Realizace by započala v roce 2019. Po dohodě s Městem Svratkou budou nositelem celé dotace 
oni, mají na svém pozemku větší část stezky a Obci Svratouch budou účtovat adekvátní část z pořizovací 
ceny. V této době ještě nevíme, kolik bude celá trasa stát, o tom Vás budu informovat v dalších 
zprávičkách.  

Přestože máme Čistírnu odpadních vod, která splňuje požadavky na provoz podobných zařízení, 
čas ukázal, že dochází k nadměrnému opotřebení řezacích nožů na čerpadlech vlivem písku, který se do 
nátokových šachet dostává. Problémy nám dělá i vysrážený tuk v podobě zapáchajících koulí, který nám 
čas od času plave po hladině nádrží. Tento tuk pak musí naši pracovníci ručně posbírat a odvést na 
skládku. Na základě těchto zkušeností jsme nechali zpracovat studii a prováděcí projekt na odstranění 
výše popsaných problémů a budeme žádat na Pardubický kraj o dotaci na odstranění těchto nedostatků. 
Budeme-li úspěšní, tak naše ČOV bude ve své kategorii jedna z nejmodernějších.  

Máme požádáno o dotaci na sběrný dvůr, který má být na pozemku u ČOV. Pokud získáme 
finanční prostředky, budou všechna sběrná místa zrušena a sběrné nádoby budou umístěny do 
oploceného prostoru sběrného dvoru. A Svratouch by byl zase o kousek krásnější.  

Také máme požádáno již po čtvrté o dotaci na víceúčelové hřiště, o kterém jsem se Vám 
zmiňoval i v minulých zprávičkách a které by mělo být nad DPS u hřiště TJ Sokol Svratouch. Podruhé jsme 
požádali o dotaci na rekonstrukci místní komunikace na Pasekách, byla by 50% a celkové náklady 
budou 2 mil Kč. 

  Svratoušská pouť se bude letos konat v neděli 20. 5. 2018. 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. Kulturní areál v Borovině má již pro tento rok nového nájemce a bude 
v této době otevřen k příjemnému posezení a občerstvení.  

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili 14. 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 14. Pálení čarodějnic, které se bude konat 
v pondělí 30. dubna v kulturním areálu „V Borovině“. S programem Vás včas seznámíme prostřednictvím 
plakátů, internetových stránek, facebooku a obecním rozhlasem. 

 
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme Vám krásné jaro.   

Jiří Socha, starosta obce 
 


