
3. Svratoušské zprávičky 
roku 2019 

(aneb co se děje ve Svratouchu) 
Vážení spoluobčané, 
skončila doba dovolených a prázdnin. Děti se vrátily do školních lavic a my se musíme připravovat na 
nadcházející zimu.  

 S počátkem školy nám nastaly neočekávané práce s vysoušením Základní a mateřské školy. 
Museli jsme přerušit provoz školy na dva dny a školka byla na delší dobu v částečně omezeném provozu. 
Důvodem byla prasklá hadička na chlapeckých záchodech v prvním patře, která zapříčinila vytopení 
ředitelny, sborovny, úklidové místnosti a poloviny tělocvičny v prvním patře. Přízemí na tom bylo 
podstatně hůře. V prostorách MŠ došlo k promočení původní stropní konstrukce, vytopení šaten, 
umývárny a částečně i třídy pro starší děti naší MŠ. Byly promočeny stropy a zdi na přístupové hlavní 
chodbě. Dle stavu vodoměru jsme odhadli, že nám do budovy školy nateklo cca 3,5 - 4 m3 vody. Naštěstí 
již dnes víme, že nám nahlášenou pojistnou událost pojišťovna uznala. Okamžitě jsme zahájili sanační 
práce, které nám provedla firma Mibag spol. s.r.o. Praha. Bylo zde rozmístěno 16 vysoušečů, 10 
ventilátorů a 2 vysoušecí turbíny, které pomáhaly měnit vzduch a tím urychlit vysoušení objektu. Po 
třech týdnech klesla vlhkost natolik, že jsme mohli připravit třídu na návrat dětí. V těchto dnech od 1. 
10. 2019 máme školku opět v plném provozu. Čeká nás ale ještě hodně práce. Po dokonalém vyschnutí 
musíme opravit malbu, vyměnit části parket v tělocvičně a linoleum ve sborovně a ředitelně a nechat 
zhotovit nový nebo opravit poškozený nábytek. To vše se bude dělat postupně po celou dobu školního 
roku. V souvislosti s touto nemilou pojistnou událostí chci poděkovat zásahové jednotce SDH, 
zaměstnancům školy i jejich rodinným příslušníkům, kteří okamžitě po zjištění této nehody nastoupili a 
svým úsilím zabránili ještě většímu poškození objektu.   

V minulých zprávičkách jsem Vás informoval o provedeném zaplynování objektu Muzea 
historických motocyklů a o plánované rekonstrukci v půdních prostorách objektu, která začne po 15. 
říjnu tohoto roku. Tyto prostory budou sloužit jako 4. výstavní expozice. Rádi bychom, aby tyto práce 
byly dokončeny do konce roku 2019 a mohly se zde do začátku další sezóny umístit další exponáty. U 
příležitosti již 5. setkání historických vozidel u muzea v roce 2020 se budete moci s novou expozicí 
osobně seznámit. Musím se ještě samozřejmě vrátit k letošnímu setkání. Tato akce se velice zdařila, 
vyšlo nám počasí a přijelo neskutečné množství krásných vozidel, což jsme ani sami nečekali a mírně nás 
to překvapilo. Pro příští rok budeme muset vymyslet trochu jiný způsob, jak účastníky setkání co 
nejrychleji a nejlépe uspokojit, co se týká jídla a pití. Uvažujeme o využití i  kulturního areálu v Borovině 
a jeho okolí pro občerstvení a pro stání přijíždějících historických vozidel. Účastníků nám každým rokem 
přibývá a prostor u muzea je značně omezen. Musím opět touto cestou poděkovat všem občanům obce, 
pořadatelům, hasičů a sokolům, kteří nám pomohli s přípravou a zajišťováním této pořadatelsky náročné 
akce. Budu velice rád, když se na Vás budu moci obrátit s žádostí o pomoc i v roce 2020. Je jisté, že pro 
úspěšné pořádání takovýchto akci je potřeba dobrovolná pomoc mnoha lidí a také samozřejmě krásné 
počasí.    
 Započala výstavba modernizace ČOV. V současné době je dokončeno zahloubení šachty na 
odlučovače písku a tuku. Pokračovat budeme montáží technologie a následně zastřešením celého 
objektu. Do konce roku bychom rádi tuto akci dokončili, aby se mohla se začátkem nového roku 
využívat. Myslel jsem si, že v součinnosti s toto stavbou budeme provádět i výstavbu sběrného dvora, ale 
do dnešního dne se nám nepodařilo vyhlásit výběrové řízení na nového dodavatele a tím se celá akce 
odsouvá na jaro 2020. I přes tyto vzniklé problémy probíhá příprava staveniště vedle ČOV. Již 
vybagrovaný prostor bude sloužit jako sběrný dvůr a v jeho levé části bude stát montovaná hala o 
velikosti 15 x 8 m.  Právě ta je předmětem hlavního jednání, protože jsme bohužel zjistili, že ceny 
dodavatelů se výrazně liší. Proto poptáváme více dalších dodavatelů o cenovou nabídku, abychom 
nemuseli doplácet z prostředků obce zbytečně velké finanční prostředky. Základním problémem v tomto 
případě byl meziroční nárůst cen stavebních prvků od podzimu 2018 do jara 2019, a to téměř o 25%.  
 



Protože částka poskytnuté dotace byla přidělena koncem roku 2018, zasáhlo nás toto navýšení plnou 
měrou. Jednalo by se o cca 1,5 mil. Kč, které bychom museli vydat z našich prostředků. Což samozřejmě 
nechceme, hledáme další levnější možnosti a zahájení výstavby se tím oddaluje.   

Naše pečovatelská služba v DPS již začala používat nový elektromobil NISSAN. Garáž jsme museli 
vybavit nabíjecí stanicí. Dalším novým vozidlem, které je od minulého týdne v obci, je FORD Transit. 
Bude sloužit zásahové jednotce SDH a je pořízen z dotace. Dodáním tohoto automobilu jsme vyčerpali 
letošní obnovu automobilového parku. Domnívám se, že je to poprvé, kdy jsme během jednoho roku 
dostali 3 nové automobily s 90% dotací.   

V těchto dnech probíhají práce na zastřešení a zateplení objektu nové haly za dětským hřištěm. 
Tato hala měla původně sloužit jako sklad potřebné techniky pro obec, kterou máme zaparkovanou 
v různých garážích a halách ve Svratouchu a ve Svratce. Hala měla být pouze opláštěná, ale nezateplená. 
V okamžiku, kdy jsme věděli, že do obce přivezeme novou TATRU a FORD Transit pro potřeby hasičů, 
jsme se dostali do problému. Kam s tím? Přes letní období jsme měli TATRU ve stávající hale, ale 
s příchodem zimy to je nemyslitelné, protože bychom nedokázali udržet teplotu v této garáži nad bodem 
mrazu. Mohlo by se stát, že by v cisterně zamrzla voda. Hasiči zásahové jednotky přišli s návrhem, že 
bychom novou halu mohli využít, jako základní stanoviště pro hasičskou techniku včetně výzbroje a 
výstroje jednotky. V případě vyhlášeného poplachu budou vyjíždět z jednoho místa. Sice máme 
požádáno o dotaci na rekonstrukci stávající budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice, ale zatím jsme 
nebyli úspěšní. Do současných prostor „hasičárny“ se tato technika nevejde. Po zateplení nové haly tak 
bude sloužit jako plnohodnotná hasičská zbrojnice. V menší části této haly bude umístěna technika a 
materiál na zimní posyp komunikací, aby byl v suchu a v teple.   

 Svoz nebezpečného a velkokapacitního odpadu proběhne v sobotu 26. 10. 2018 na obvyklých 
místech a v obvyklém čase, u firmy Zasyko od 9,00-10,00 hodin, u OÚ od 10,00- 11,00 hodin a u 
prodejny Jednota od 11,00-12,00 hodin. Připomínáme, že mezi nebezpečné odpady patří: zbytky barev, 
ředidel a jiné spotřební chemie, rozpouštědla, motorové oleje, baterie, akumulátory, pneumatiky bez 
disků, vyřazená elektrická a elektronická zařízení, vše co je do zásuvky- pračky, mrazáky, počítače, 
hračky, elektrické nářadí, apod. Mezi objemné odpady patří: vyřazený nábytek- postele, kredence, skříně 
apod., kamna, bojlery, staré koberce a linolea, staré izolační materiály bez azbestu apod.  Žádáme Vás, 
abyste ukládali odpad přímo na svozová vozidla v den svozu a nezakládali skládky před svozovým dnem.  

V souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím žádáme majitele stromů, které zasahují do 
komunikace nebo do chodníku, aby je ořezali. Vadí to při průjezdu sběrného vozu, který je vysoký a 
široký, a našim zaměstnancům VHJ pří odklízení sněhu z chodníků. Při kondičních jízdách s novu TATROU 
hasiči narazili na ten stejný problém.  

 Upozorňujeme a žádáme Vás tímto, abyste neparkovali auta na místní účelové komunikaci, 
vystavujete se tak nebezpečí pokuty za porušení zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích § 25 odst. 3 -  při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy. Vzhledem k tomu, že opakovaně v naší obci řešíme neoprávněné stání na místních 
účelových komunikacích, byli bychom nuceni přistoupit i k razantnějším opatřením ve spolupráci s Policií 
ČR. Děkujeme za pochopení. 

Mnozí z Vás si jistě všimli, že hrobová místa na našem hřbitově, byla opatřena novými hrobovými 
čísly. V jarních měsících jsme provedli zaměření hrobových míst a hřbitova a vydali jsme řád pohřebiště 
podle platného zákona o pohřebnictví. Od roku 2020 budeme postupně vydávat nové nájemní smlouvy 
na hrobová místa. Zvýší se mírně i cena za pronájem. Nebude již paušální, ale bude odpovídat velikosti 
hrobového místa.  

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

obdobím.  
Jiří Socha  
starosta obce 

 


