3. Svratoušské zprávičky
roku 2018
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
toto vydání zpráviček vychází o něco dříve, protože Vám chceme sdělit několik důležitých informací.
Oznamujeme Vám, že v budově Obecního úřadu Svratouch, v zasedací místnosti úřadu, v období od
19.9.2018 do 3.10.2018, vždy v pondělí a středu v době od 8 do 17 hod. – v ostatní pracovní dny v době od 8 do
14.30 hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální
katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Svratouch (pouze jižní část – od
sokolovny dolů) obce Svratouch. Ve dnech 19. 9. 2018 a 3. 10. 2018 bude veřejnému nahlédnutí přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. V
případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout
zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho
vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na
adrese:http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. Jestliže nedojde k žádnému námitkovému řízení,
budou nové mapy zplatněny 19. 10. 2018.
V návaznosti na zdržení zplatnění komplexní obnovy mapového operátu se nám posune i termín prodeje
18 stavebních parcel v lokalitě Na Pasekách a to na konec října nebo listopadu 2018. Teprve po zplatnění bude
geometr moci vyhotovit geometrický plán na rozdělení parcel a bude se moci začít s přípravou smluv. V té době
chceme svolat všechny žadatele, kteří mají o výstavbu rodinného domu k trvalému pobytu požádáno a seznámit
je s podmínkami prodeje a cenou. Pak musí být záměr obce prodat vyvěšen na úřední desce a již novým
zastupitelstvem schválen. Bude následovat podepisování jednotlivých kupních smluv. Někteří naši spoluobčané
se pozastavují nad tím, proč obec Svratouch buduje ZTV pro 18 rodinných domů a považují to za zbytečné. Proto
na vysvětlenou uvádím následující. Když jsem po sametové revoluci v říjnu 1990 byl zvolen do funkce starosty,
měla obec 925 obyvatel. K dnešnímu dni je to o cca 50 lidí méně. Vím, že je to celostátní problém, že se vesnice
v ČR, pokud nejsou v blízkosti velkého města, vylidňují. Ale já bych byl rád, aby náš Svratouch byl v tomto
případě výjimka. Toto ovšem není jediný důvod, proč chceme udržet stav obyvatel na určité výši. Pokud se bude
toto číslo stále snižovat, můžeme v budoucnosti přijít o poštu, prodejnu potravin, ale hlavně nebudeme mít
dostatek dětí do základní a mateřské školy. Mladí lidé nám budou odcházet tam, kde budou mít možnost si
rodinný dům postavit. Toto jsou, myslím, dost pádné argumenty, proč jsme se do této finančně náročné akce
pustili. Poslední kolaudační řízení proběhlo 11. 9. 2018 a tím bude celá stavba připravena k následnému
rozdělení a prodeji. Zaměstnanci VHJ dokončují ještě úpravy povrchů, abychom předávali stavebníkům parcely
v pořádku a aby měli všichni stejné podmínky k zahájení stavby. Již v minulých zprávičkách jsem Vás zval na
slavnostní otevření ZTV Paseky po kolaudaci, doufám, že se uskuteční v druhé polovině října tohoto roku.
V tomto týdnu dokončujeme i další významnou stavbu nového vodojemu včetně nahrazení původní 25
let staré technologie. Kolaudace stavby by měla být do konce září, ale montáž poslední technologie bude až po
15. 10. 2018, protože jsem navrhl ještě před dokončením stavby vylepšení ovládacích mechanizmů ve vodojemu,
aby vše fungovalo bez obsluhy v součinnosti s rekonstruovanou stávající úpravnou vody. Tato modernizace
nebyla součástí projektu, proto bude celé zařízení zkolaudováno a pak bude toto vylepšení ještě doinstalováno.
Důvodem zdržení je i fakt, že firmy, které montáž nové technologie provádějí, nemají navíc volné pracovní
kapacity, aby se vše udělalo najednou. Probíhají dokončovací práce na přístavbě manipulační komory, bude
následovat úprava vstupu do objektu, výměna zateplených dveří, zhotovení nového žárově zinkovaného
schodiště. Rovněž na prohlídku této stavby bychom vás rádi pozvali možná ve stejném termínu, jako bude
slavnostní otevření ZTV Paseky.
Jak jsem Vás již informoval, obdrželi jsme dotaci na Muzeum historických motocyklů. Práce zahájíme
koncem září nebo začátkem října tohoto roku. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří nám
pomohli se zajištěním Setkání historických vozidel u našeho muzea. Doufám, že se stane v naší obci tradicí, když
máme tak krásné muzeum. Byla to akce poměrně organizačně náročná. Přiznávám, že jsme nečekali takovou
vysokou návštěvu z řad majitelů veteránů, ale velice nás to potěšilo, povzbudilo a utvrdilo v názoru, že dělat
takovéto akce není zbytečné. S provozem muzea historických motocyklů považuji za důležité vysvětlit některé
souvislosti s tím spojené. Mezi některými občany koluje domněnka, že výtěžek z muzea ze vstupného nebo
z akce setkání jde na účet pana Pavla Šillera. Prohlašuji tímto, že to není pravda a zastupitelé obce by takovou

věc neschválili ani nepodpořili. Veškeré zisky spojené s provozováním muzea i setkání jdou na účet obce a jsou
z nich hrazeny režijní platby spojené s provozováním muzea. Ponižují se tím i náklady, které jsme do této budovy
v minulosti investovali. Připravujeme smlouvu mezi Obcí Svratouch a panem Pavlem Šillerem, kde budou
všechny vzájemné podmínky podrobně specifikovány. My neplatíme za propůjčení motorek a on nám neplatí za
prostory. Toto jsem se snažil ozřejmit již na schůzce přípravné skupiny akce setkání vozidel a po zjištění, že to je
pro některé novinka a mnozí si opravdu mysleli, že výtěžek jde za panem Šillerem, jsem považoval za nutné toto
zveřejnit i zde ve zprávičkách, abyste o tom byli informováni všichni. Závěrem snad ještě zmíním, že návštěvnost
muzea se od otevření stále zvyšuje. Stává se, dle jejich vyjádření, příjemnou zastávkou a cílem pro mnohé
turisty, cyklisty a hlavně pro motorkáře, veteránisty a přátele vůně benzínu při jejich náhodných nebo i
plánovaných hromadných vyjížďkách a setkáních v našem okolí. Přibližně se domníváme, že naše muzeum
navštívilo cca 4.000 osob.
Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně
bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme
vlastníky lesů, aby pravidelně v týdenních intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění
usychajících stromů s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně v
součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení, odkornění či
chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků musí sledovat zdravotní stav
stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých
organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí.
Získali jsme dotaci na modernizaci čistírny odpadních vod. Stavbu bude provádět firma Building Expert
s.r.o., která vyhrála výběrové řízení a s prácemi započne ve 2. čtvrtletí 2019. Dalším úspěchem je získání dotace
na vybudování sběrného dvora. Bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a výstavba by měla být zahájena
také v jarních měsících příštího roku. Byla nám schválena dotace na cisternovou stříkačku CAS pro zásahové
jednotky SDH. Dne 26. 9. 2018 bude v Praze zasedat výběrová komise a bude hodnotit doručené nabídky. Po
vybrání dodavatele bude vozidlo objednáno u vítězné firmy, která má 6 měsíců na to, aby CAS vystrojila dle
našich požadavků. Předpokládáme, že asi v červnu 2019 bychom mohli CAS převzít a slavnostně ho předat našim
hasičům. S tím nám ovšem přichází problém, protože nemáme v současné době prostory, kde toto vozidlo
zaparkujeme. Dotace na rekonstrukci obecního úřadu, při které se měly zrekonstruovat a hlavně zvětšit stávající
garáže hasičských vozidel, jsme prozatím nezískali. Toto nové vozidlo se nevejde ani do garáže ve firmě Dílo
Svratouch. Doufáme, že se nám tento problém podaří do té doby nějak vyřešit.
Již po páté budeme žádat o dotaci na víceúčelové hřiště tentokrát s jinou firmou. Podmínkou je vydání
stavebního povolení. Protože oplocení hřiště je pod vedením vysokého napětí, probíhá jednání s firmou ČEZ
Distribuce o povolení výjimky. Doufáme, že se to podaří a pátá žádost bude podána.
Svoz nebezpečného a velkokapacitního odpadu proběhne v sobotu 6. 10. 2018 na obvyklých místech a
v obvyklém čase. Žádáme Vás, abyste ukládali odpad přímo na svozová vozidla v den svozu. V souvislosti se
svozem TKO a s nadcházejícím zimním obdobím žádáme majitele stromů, které zasahují do komunikace nebo do
chodníku, aby si je ořezali. Brání to průjezdu sběrného vozu, který je vysoký a široký, a našim zaměstnancům VHJ
pří odklízení sněhu z chodníků.
Ve dnech 5. - 6. října 2018 se budou konat volby do Zastupitelstva obce Svratouch a do Senátu
Parlamentu ČR. Bude pro Vás otevřena volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu v čp. 290. Volební
lístky Vám budou doručeny do schránek do úterý 2. 10. 2018, případně si je můžete vyzvednout přímo v den
voleb ve volební místnosti. V případě 2. kola voleb do Senátu PČR ve dne 12. a 13. 10. 2018 se volební lístky
nebudou doručovat do schránek, ale obdržíte je přímo 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.
Na závěr těchto zpráviček i volebního období děkuji touto cestou všem stávajícím zastupitelům a
příznivcům naší obce, kteří společně s námi budovali Svratouch do dnešní podoby. Za uplynulé 4 roky se nám
toho spoustu podařilo, ale stále je ještě co zlepšovat. Práci starosty vykonávám rád, ale je pravdou, že někdy pro
mne není lehké řešit mezilidské spory ke spokojenosti všech zúčastněných. Novým zastupitelům přeji při výkonu
své funkce, ať se jim daří, alespoň tak jako nám, aby je tato práce bavila a naplňovala. Bez tohoto nelze toto
získané poslání svědomitě vykonávat. Vám voličům přeji ve volbách šťastnou ruku. Jenom na Vás záleží, jestli
bude ten „náš Svratouch“ nadále vzkvétat a rozvíjet se tím správným směrem.
Přeji Vám krásný podzim a ještě mnoho slunečných dnů před nadcházejícím zimním obdobím.
Jiří Socha, starosta obce

