2. Svratoušské zprávičky
roku 2018
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
toto vydání zpráviček vychází v době léta a mnozí z Vás si užívají zaslouženou dovolenou a děti
prázdniny.
Navážeme na 1. zprávičky, kde jsme Vás informovali o stavu ZTV Paseky pro 18 RD. Celá stavba
se nám o přibližně 1 měsíc zdržela. V těchto dnech máme uložen do země kabel NN a kabel pro veřejné
osvětlení. Máme dokončenou plynofikaci staveniště. Obě tyto inženýrské sítě (NN i plynovod) jsou
zakončeny v pilířích, které tvoří hranici stavebních parcel. 2. července jsme předali staveniště firmě MSILNICE, která podala nejnižší nabídku na zhotovení místních komunikací v dané lokalitě. V příštím týdnu
se budou ukládat hraniční obrubníky, a pokud vše půjde jak má, tak bychom rádi poslední týden
v červenci nebo první v srpnu dokončili pokládku asfaltobetonové směsi. Potom bude následovat
shromáždění materiálů nezbytných ke kolaudaci, abychom mohli ve třetím čtvrtletí začít s prodejem
parcel. Po vyčíslení vynaložených nákladů rozhodne zastupitelstvo obce o ceně prodávaných parcel. Jistě
už víme, že podmínkou prodeje stavebních parcel bude stavba rodinného domku k trvalému pobytu.
Neradi bychom z této krásné lokality měli chatovou oblast. Ostatní podmínky prodeje stanoví
zastupitelstvo a budou projednány s právníkem a zahrnuty do smlouvy. Až bude vše dokončeno, tak
bychom chtěli společně se zastupiteli slavnostně předat tuto stavbu občanům. Budete pozváni
prostřednictvím rozhlasu nebo příštích zpráviček.
Pokračujeme na stavbě nového vodojemu o kapacitě 250 tis. litrů. V těchto dnech je již vodojem
zakrytý, připravuje se stavba propojovacího krčku a průlezu. Po té bude celý vodojem zabetonován
nepropustnou vrstvou a následně překryt zeminou, jak je to u prvního vodojemu z roku 1992/93.
Současně se stavbou probíhá výměna technologie. Stávající litinová bude nahrazena nerezovou. Dojde
k výměně signalizačního zařízení, stávající mechanický hlásič stavu vody bude nahrazen elektronickými
čidly ovládanými z úpravny vody přes počítač. Celou stavbu bychom rádi dokončili v září a taktéž bude
slavnostně uvedena do provozu a otevřena pro vás občany, kteří budete mít zájem se podívat, co se nám
podařilo vybudovat a jak to vlastně celé funguje. S uvedením nového vodojemu do provozu nám skončí
problémy a obavy, které jsme měli při každém čištění vodojemu, že se nám systém obecního vodovodu
zavzdušní. Předpoklad je takový, že provoz bude zajišťován z obou komor současně, aby nedocházelo ke
kažení vody, a bude řízen počítačově z úpravny vody. Doufám, že tímto rozšířením vodojemu jednou pro
vždy vyřešíme problém se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. Tím, že jsme před 4 roky zhotovili
nové vrty a před 2 lety zrekonstruovali úpravnu vody, máme celý systém zmodernizován. Pokud
nenastane mimořádná situace, tak obec Svratouch bude mít zajištěný dostatek vody, a to i v případě
svého rozvoje. Neuvažujeme do budoucna, že bychom naši vodu prodávali někomu jinému. Budeme
rádi, když ji budeme mít dostatek pro sebe.
Získali jsme dotaci na rozšíření prostor v Muzeu historických motocyklů z referátu rozvoje a
cestovního ruchu Pardubického kraje ve výši 150 tis. Kč a dalších 120 tis. Kč z Programu obnovy venkova.
Když k tomu přidáme svých cca 200 tisíc Kč, budeme moci započít s budováním stropní konstrukce
v muzeu. Náklady na vybudování půdní expozice jsou vyčísleny na cca 1,5 mil Kč. Pokud se nám nepodaří
sehnat výrazně vyšší částku, budeme tuto expozici dělat ještě následující dva roky. Jedná se o řemeslně
náročnou stavbu. Chceme zachovat původní trámoví, aby i naši nástupci mohli posoudit, jak šikovní byli
dříve tesaři a řemeslníci, kteří bez moderních nástrojů vystavěli takovéto dílo. Stavbu bude zajišťovat
INSTAV Hlinsko, který dal nejnižší nabídku. Zahájena bude ve 4. čtvrtletí tohoto roku, až dokončí jiné
venkovní stavby. Je problém sehnat dnes firmu, která by se do této rekonstrukce pustila. Jedná se o
památkově chráněný objekt, jeho úpravy mají svá specifika a ty je nutné dodržet.
V 1. zprávičkách jsme vás informovali, že bude v květnu dokončena komplexní obnova
mapového operátu. Celý proces se nestihl dokončit a byl posunut na září tohoto roku. V prázdninovém

období by mělo být vyhlášeno připomínkové řízení, kde budou mít vlastníci nemovitostí v dolní části
obce možnost se vyjádřit a případně vznést připomínky. Po té bude celý proces ukončen a po zplatnění
bude zveřejněn na portálu ČÚZK. Po dokončení této etapy bude muset obec požádat o aktualizaci
pasportu místních komunikací, protože ten stávající již nebude pravdivý.
Máme požádáno o modernizaci čistírny odpadních vod, která bude spočívat v odstranění tuků a
písku z odpadní vody. Písek nám systematicky ničí čerpadla a řezací ústrojí na čerpadlech. Tuk nám
způsobuje velké problémy na hladině čistírny, kde se vytvářejí páchnoucí obrovské koule, které musejí
zaměstnanci ručně odstraňovat hrabičkami. Nové zařízení by mělo být postaveno mezi budovu stíraných
česel a nátokovou nádrží, aby se do ČOV tyto dva komponenty už vůbec nedostávaly. To bude zřejmě
poslední modernizace ČOV. Budeme doufat, že nám Pardubický kraj žádost o dotaci kladně vyřídí a my
budeme moci v příštím roce začít s realizací.
Podali jsme žádost o dotaci na vybudování sběrného dvora, který by měl být umístěn za čistírnou
odpadních vod. Dotace se bude projednávat na SFŽP v tomto měsíci. V srpnu bychom měli vědět, zda
jsme byli úspěšní. O tom bych Vás informoval v dalších zprávičkách.
Již po 4. jsme nebyli úspěšní při získání dotace na víceúčelové hřiště. Počet žádostí byl
několikanásobně vyšší, než byla na MMR vyčleněná částka na pokrytí projektů. V těchto dnech mám na
stole nabídku od jiné firmy, která by se pokusila o získání dotace na stejné hřiště z jiného dotačního
programu. S uvedenou firmou navážeme kontakt a budeme se snažit získat prostředky jinde. Musíme
vydržet a snad se nám to jednou podaří. Rovněž nebyla schválena naše žádost o finanční prostředky na
rekonstrukci místní komunikace v části obce Paseky. Nevzdáváme to a požádáme znovu.
Nechali jsme zpracovat žádost o dotaci na elektromobil do DPS z MAS Havlíčkova Borová, kde
dotace činí 90% a 10% platí obec ze svého rozpočtu. Podmínkou je, že automobil bude poháněn pouze
elektrickou energií, nikoliv naftou nebo benzínem. Jedná se o automobil Nissan a jeho pořizovací
hodnota je cca 1 mil Kč. Vyřešíme tak problém s nákupem nového automobilu pro DPS, protože Renalt
Kangoo je už dnes na hranici životnosti.
Využili jsme také možnosti požádat o dotaci na auto pro zásahovou jednotku SDH na přepravu
osob. Dotace na tento automobil je rovněž 90% a částečně by se vyřešila otázka přepravy hasičů a
mladých hasičů na soutěže, soustředění a k požáru.
Podařilo se nám vrátit „do hry“ o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice a obecního úřadu.
Byla navýšena rozdělovaná částka finančních prostředků, a tím pádem ty obce, které byly tzv. pod čarou,
mají znovu šanci na získání požadované podpory.
Chtěl bych vám touto cestou poděkovat za ukázněnost při jarním svozu nebezpečného a
velkokapacitního odpadu. Pracovníci technických služeb byli opravdu rádi, že jste netvořili hromady
odpadů před svozovým dnem, ale že jsme dávali odpad přímo na svozová vozidla v den svozu. Další
podzimní svoz proběhne v sobotu 6. 10. 2018 na obvyklých místech a v obvyklém čase.
Chci Vám poděkovat za účast na letošním 14. Pálení čarodějnic a pořadatelům za přípravu této
již tradiční akce. Další zdařilou akcí byla i letošní květnová Svratoušská pouť.
Srdečně Vás touto cestou zvu na 3. Setkání historických vozidel u našeho Muzea historických
motocyklů v sobotu 21. 7. 2018. Pokusíme se, aby se tato akce stala v naší obci tradicí, když máme tak
krásnou expozici veteránů. Za první setkání považujeme slavnostní otevření muzea dne 9. 7. 2016, druhé
bylo vloni u příležitosti 5. Setkání rodáků 29. 7. 2017 a uvidíme, jak se vydaří letos. Jedná se o pohodové
setkání přátel vůně benzínu a starých časů. Budeme rádi, když se přijdete podívat, dobové oblečení je
vítáno. Prezentace vozidel je od 9,00 – 12,00 hodin, ve 13,00 vozidla vyjedou na projížďku po okolí
Svratouchu. Po celý den bude pro Vás připraveno občerstvení, voňavým lákadlem bude pečené selátko
na grilu.
I tento rok se družstvo svratoušských nadšenců v sobotu 4. 8. 2018 od 9,00 hodin zúčastní Her
bez hranic. Tentokrát tento den plný soutěží a srandy připravuje obec Kadov na hřišti u obecního úřadu.
Budeme rádi, když naše soutěžící svojí účastí pojedete podpořit.
Závěrem Vám všem přeji hezkou letní dovolenou a dětem prázdniny plné nezapomenutelných
zážitků a sluníčka.
Jiří Socha, starosta obce

