1. Svratoušské zprávičky
roku 2019
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
začátek roku 2019 byl oproti minulým rokům, co se týče sněhové nadílky, poměrně náročnější. Udržení
obce ve sjízdném stavu nám dalo zabrat, ale přesto jsme přesvědčeni, že se s tím naši zaměstnanci
vypořádali v porovnání s jinými městy a obcemi na výbornou. Vždy, když jste se ráno probudili a chtěli
jet do práce, tak bylo již vyhrnuto. V případě, že se nestihla vyhrnout celá šíře komunikace, byl upraven
alespoň jeden jízdní pruh na projetí. Chodníky byly udržovány denně. Za to patří poděkování našim
zaměstnancům a pracovníkům na VPP.
Ve vánočním zpravodaji jsme Vás informovali o plánovaném prodeji stavebních parcel.
K dnešnímu dni je již prodáno 10 parcel, dalších 5 je zamluveno a zbylé 3 jsou zatím volné. Řešíme
převody přípojek odběrných míst elektriky na nové majitele. Doufáme, že rodinné domky zde vyrostou
ve velmi brzké době.
Také jsme Vás informovali o dokončení stavebních prací na vodojemu, které probíhají až v
těchto dnech, protože vodojem byl nedostupný kvůli sněhu. Při výměně technologie jsme zjistili, že je na
několika místech poškozeno opláštění vnitřního izolačního nátěru a na stropě starého vodojemu nám
začali prosvítat armatury panelů. Nedostatky jsme opravili odborně, abychom udrželi vodu pitnou.
Na rok 2019 máme přislíbeno na dokončení 4. expozice v Muzeu historických motocyklů
v půdních prostorách budovy cca 500 tis. Kč. K tomu přidáme cca 400 tis. Kč z rozpočtu obce a v zimních
měsících na přelomu roku 2019 až 2020, po uzavření muzea po sezóně, bychom rádi dokončili celou
stavbu, abychom mohli v roce 2020 již otevřít pro veřejnost zcela zrekonstruované muzeum.
V souvislosti s touto informací Vás samozřejmě srdečně zveme na 4. Setkání historických vozidel ve
Svratouchu, které se uskuteční v sobotu 20. 7. 2019 od 9 hodin. Podrobný program se brzo dozvíte na
plakátech, webových stránkách a Facebooku obce. Budeme rádi za Vaši účast na této akci a oceníme i
případnou pomoc při organizování akce.
Dne 2. dubna 2019 byla provedena obhlídka staveniště objektu ČOV, kde bude v nejkratším
možném termínu zahájena další potřebná modernizace ČOV, která spočívá v odloučení písku a tuku ze
splašků ještě před nátokem do čistírny. Navazovat na tuto stavbu bude také výstavba sběrného dvora,
na jehož dodavatele je v těchto dnech vyhlášeno výběrové řízení. Přepokládáme, že zemina vytěžená ze
stavby modernizace ČOV bude použita na dorovnání terénu pod budoucím sběrným dvorem. Ještě
nevíme, kdo bude stavbu sběrného dvora provádět, která firma bude úspěšná, ale rádi bychom
začátkem května zahájili přípravné práce.
Dále Vám připomínáme úhradu poplatku za svoz TKO za rok 2019. Činí to 650,- Kč na osobu nebo
rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. 4. 2019. Zaplatit jej můžete hotově v kanceláři OÚ,
složenkou nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 1144912329/0800. Jako variabilní symbol
uvádějte vždy číslo popisné objektu. Také upozorňujeme chovatele psů na povinnost zaplatit poplatek
ze psa do 30. 4. 2019. 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 mazlíčkovi psí exkrementy a nenechával ho volně pobíhat po obci.
I v tomto roce se budeme snažit zajistit údržbu obce pomocí pracovníků na veřejně prospěšné
práce a našich obecních zaměstnanců. Od 1. 4. 2019 jsme přijali další 3 pracovníky z úřadu práce a na
dva stávající nám byla prodloužena dohoda. Jedna pracovnice bude zajišťovat službu průvodce v muzeu.
Na udržení obce v takovém stavu, na jaký jsme zvyklí, jich moc není. Proto 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.
Projektové práce na cyklostezku Svratka - Svratouch by měly být v jarních měsících dokončeny.
Zajištujeme potřebné dokumenty od dotčených orgánů, abychom mohli požádat o zahájení stavebního a
územního řízení. Garantem této stavby bude Svratka, protože má větší podíl cyklostezky než naše obec.
Svratka bude i financovat celou akci a naše obec zaplatí vždy poměrnou část z platby podle délky stezky

na našem katastru. Po posledním jednání s CHKO musíme dodržet tyto dvě podmínky - cyklostezka musí
být ze zhutněného kameniva a nesmí být osvětlena. Stavbu budeme realizovat i za těchto podmínek,
protože rozhodnutí se stále mění a i toto nařízení může být přehodnoceno. Budeme doufat, že se nám
podaří povrch cyklostezky zhotovit alespoň ze zámkové dlažby.
Jak je to na malé vesnici obvyklé, donesla se nám informace, že kupujeme pro hasiče Tatru za 8
mil. Kč, kterou ani nevyužijeme. A proč nám nestačilo auto jako má Svratka? K tomu mohu uvést
následující vysvětlení. V době, kdy jsme žádali, se jednalo o dotaci z programu na velkoplošné hašení, na
obilná pole nebo strniska, kde hrozí nedostatek vody při požáru. Tím pádem jsme získali dotaci na
cisternu s 9 m3 vody. Jedná se o 90% dotaci, která bývá vyhlášena opravdu výjimečně, neboť se většinou
uděluje pouze 50% dotace. Přišlo nám proto rozumné pořídit nové hasičské vozidlo pro zásahovou
jednotku SDH Svratouch, které má hodnotu cca 8 mil. Kč, ale obec zaplatí z rozpočtu „jen“ cca 800 tis.
Kč. Máme již přidělenou SPZ a čekáme na výzvu od dodavatele na vyzvednutí vozidla. Dále musíme
vyřídit pojistku povinného ručení, které platí Ministerstvo vnitra, a havarijní pojištění, aby mohlo být
vozidlo převezeno do Svratouchu.
Výběrové řízení na dodávku elektromobilního auta značky NISSAN, které bude sloužit naší
pečovatelské službě, vyhrála firma AUTO IN s.r.o. Pardubice. Auto by mělo být dodáno do 30. 9. 2019.
Dle předběžných informací ho přivezeme již po 15. 8. 2019.
V těchto dnech probíhá specifikace požadavků na dopravní automobil FORD Transit pro SDH
Svratouch, aby mohlo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Předpokládáme, že dodací lhůta
bude stejná jako v ostatních případech, a to 6 měsíců od podepsání smlouvy.
Na základě informací od Místního mysliveckého sdružení žádáme majitele psů o omezení
volného pobíhání Vašich psů po honitbě. Pes by měl být na vodítku, aby neničil hnízda ptáků, neplašil a
neohrožoval zvěř. Majitelé psů by při venčení měli dodržovat zákon o myslivosti. Chodit po polích s volně
pobíhajícím psem ve skutečnosti znamená bezcitné vyhánění zvěře, která sem vždy patřila a my se
snažíme ji zde udržet. To stejné platí i pro motorkáře. Pokud se jezdci na motorových strojích vydají do
přírody, dopouštějí se přestupku. Porušují tím zákon o lesích.
Dále bychom Vás chtěli poprosit, abyste neparkovali svoje vozidla na chodníku. Ten patří
chodcům, a když se maminka s kočárkem musí vyhnout zaparkovanému vozidlu na chodníku, musí vjet
na silnici a hrozí, že se může stát nehoda. Proto jsme vybudovali chodníky, abychom tomuto předešli.
Prosíme Vás, abyste do modrých kontejnerů na bioodpad dávali pouze posekanou trávu,
shrabky a smetky ze zahrad. Také Vás poprosíme, abyste si ořezali větve stromů z vašich zahrad, které
přesahují do silnice nebo chodníků. Tyto větve poškozují vozidla technických služeb při vyvážení
komunálního odpadu z Vašich popelnic nebo naše vozidla, která pracovníci používají při údržbě silnic a
chodníků v létě, ale hlavně i v zimě.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili 15. Maškarního průvodu, ať už jako masky
nebo diváci. Děkujeme všem za finanční příspěvky do pokladniček našich cikánek.
Co nejsrdečněji Vás tímto již dnes zveme na 15. Pálení čarodějnic, které se bude konat v úterý
30. dubna v kulturním areálu „V Borovině“. S programem Vás včas seznámíme prostřednictvím plakátů,
internetových stránek, Facebooku a obecního rozhlasu.
Svratoušská pouť se bude letos konat v neděli 12. května v Borovině. Zajišťovat ji pro nás bude,
stejně jako v minulých letech, na základě podepsané smlouvy pan František Lagron z Pardubic. Kulturní
areál v Borovině bude snad již také v provozu a budete mít možnost k příjemnému posezení a
občerstvení.
Ve dnech 24. a 25. května proběhnou volby do Evropského parlamentu.
T. J. Sokol Svratouch Vás tímto srdečně zve na oslavu 100. výročí založení ve dnech 22. a 23.
června na místním hřišti. O podrobném programu budete včas informováni.
Obec Svratouch nabízí k pronájmu a provozování vybavenou restauraci s kuchyní v č. p. 177.
Podrobné informace Vám rádi sdělíme na obecním úřadu.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme Vám krásné jaro.
Jiří Socha, starosta obce

Vážení přátelé,
už se to blíží, už to brzy bude! Až budete tyto řádky počátkem dubna číst, už budu
znát kladný výsledek výběrového řízení z konce března, takže se bude schylovat k
poslední nutné záležitosti pro provoz nových ordinací praktického lékaře v Herálci i
Svratce – k smlouvám se zdravotními pojišťovnami.
Kvůli registracím budu přítomen v obou ordinacích od 8. 4. do 25. 4. a rád Vás
osobně poznám:
 pondělí a středa Svratka 8 – 11,30 hod.
 úterý a čtvrtek Herálec 8 – 11,30 hod. (ordinace)
Od 2. 5. do 10. 5. přislíbila registrační pomoc sestřička paní Božena Šillerová ve
stejné době. Kdyby nemohla, využijte registrace na e-mail – viz níže.
Při registraci Vás budeme zavádět do počítače, a postačí k tomu jenom:
Adresa Vašeho trvalého bydliště, rodné číslo, název pojišťovny a jméno současného
praktického lékaře, abychom si od něj mohli vyžádat výpis ze zdravotní
dokumentace.
Nebudete-li se moci dostavit osobně, všechny uvedené údaje uveďte kdykoli do emailu: hmpraktik@seznam.cz nebo mi zatelefonujte na číslo: 605 157 685.
Anebo pošlete SMS a já Vám zavolám. Ne však 26. 4. – 11. 5.
Vážení zájemci,
přiznávám, že to, aby Vás bylo v průběhu dubna a května zaregistrováno co nejvíc,
je pro nás hodně důležité. Začínáme od nuly pacientů a právě na počtu závisí naše
hodnocení.
Prosím Vás tak, máte-li zájem, s registrací neváhejte! Moc si toho budeme vážit,
radostněji se nám bude spolupracovat.
A kdy tedy začneme léčit naplno? Platnost smluv mám přislíbenou od 1. 5. 2019,
ale obě ordinace budou v plném provozu od pondělí 13. května 2019. V tu dobu již
bude stanovena pevná ordinační doba.
UPOZORNĚNÍ !!: ve dnech 8. 4. 2019 od 8 -11,30 hodin a 10. 4. 2019 od 9-12
hodin bude registrace probíhat v zasedací místnosti na Městském úřadě ve
Svratce, ve dnech 15. a 17. 4. 2019 a 22. a 24. 4. 2019 pak v nové ordinaci v
Ohradské ulici čp. 297.
S děkovným a přátelským pozdravem
MUDr. Martin Hatala
HM praktik, s.r.o.

