1. Svratoušské zprávičky
roku 2020
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
přicházíme za Vámi s dalšími Svratoušskými zprávičkami v době nástupu dlouho očekávaného jara, které nám všem
ovšem znepříjemňuje nelehká situace způsobená šířením nákazy koronaviru. Vím, že o tom slyšíte ve všech
sdělovacích prostředcích a novinách, ale bohužel se tomu nevyhneme ani my.
V těchto dnech probíhají v našem Muzeu historických motocyklů dokončovací práce na nové expozici
v půdním prostoru. V minulém měsíci byla stavba zkolaudována a rádi bychom ji otevřeli pro veřejnost, pokud to
ovšem situace v naší republice dovolí. Všechno, co jsme si předsevzali, se nám podařilo splnit a celá půdní expozice
dopadla nad očekávání dobře hlavně díky nadšení pana Pavla Šillera, který tomu v poslední době se svými přáteli a
pomocníky věnoval neskutečné množství času a vše dolaďuje k dokonalosti. Troufnu si říci, že budete mile
překvapeni, a jsem přesvědčen, že takovéto krásné muzeum v okolí nenajdete. Máme z něho radost. Určitě budou
nadšeni „příznivci starých časů a vůně benzínu“. Ale doufáme, že opět nalákáme i další turisty k návštěvě naší obce.
Novou expozici jsme chtěli zpřístupnit u příležitosti již 5. Setkání historických vozidel, které se mělo uskutečnit
v sobotu 18. 7. 2020. V této době nevíme, jestli tento termín dopadne. Budeme vás zavčasu informovat
prostřednictvím internetových stránek a Facebooku obce, na obecní vývěsce a místním rozhlasem.
O platbě vodného a stočného a o poplatcích za svoz TKO a ze psů jsme Vás podrobně informovali v letáčku,
který jste dostali v minulém týdnu do svých schránek. Doufáme, že to zvládneme společnými silami provést pokud
možno bezkontaktně do 30. 4. 2020. Děkujeme za nahlášení stavů, úhradu a za pochopení. V případě, že máte nějaký
dotaz k platbě, volejte na obecní úřad – 566 66 23 35, 603 32 59 13.
Plánovaný svoz velkokapacitního a nebezpečného odpadu, který se měl uskutečnit v sobotu 25. dubna
2020, je zrušen a bude vyhlášen buď náhradní termín, nebo bude platit podzimní termín – sobota 26. září 2020.
Prosíme Vás, abyste nikde na svozových místech nehromadili tento odpad a vydrželi do příštího termínu. Také Vás
žádáme, abyste nám pomohli s udržování pořádku na stávajících sběrných místech. Není výjimkou, že jedna osoba
nechá velký pytel s odpadem u kontejneru, i když je poloprázdný, a ostatní ji následují. Pak se stane, že kontejnery
jsou nenaplněné, ale kolem je neskutečný „bordel“. Dále Vás prosíme, abyste nevyhazovali k těmto kontejnerům na
TKO odpad, který tam nepatří, jako jsou křesla, sedací soupravy, matrace, židle, nábytek, koberce, mísy WC, plovoucí
podlahu, lepenku ze střechy, pneumatiky a tak dále a tak dále…. Seznam by byl dlouhý a asi byste nevěřili, co tam
pracovníci VHJ mnohdy nacházejí. Snažíme se prostřednictvím našich zaměstnanců a pracovníků na veřejně
prospěšné práce, aby byl náš Svratouch čistý a uklizený a věřte, že tohle k jeho kráse nepřispívá. Vždyť tu spolu
žijeme a chceme žít v čisté obci. Už nevíme, jak to jinak napsat, aby ti, kteří to dělají, to pochopili!
Když už jsme v tom vytýkání nešvarů, musíme také opakovaně upozornit na stálé parkování automobilů na
účelových komunikacích, kde jen stěží projede další osobní automobil, natož vozidlo hasičů, záchranky, vozidlo
technických služeb při vyvážení popelnic a podobně. Naši hasiči si to již mockrát zažili při cvičných jízdách s novým
zásahovým vozidlem TATRA. To se jednalo o cvičné jízdy, ale až se bude jednat o ostrý zásah, pak už to bude vážné.
Připadá mně, jako by tito občané čekali, až nastane problém. To ale může být už pozdě. Je potřeba se občas zamyslet
nad tím, že nikdo z nás neví, kdy bude potřebovat pomoc a může to být právě on, kdo svým neukázněným parkování,
tento problém zaviní. Mezi nejhorší úseky patří komunikace tzv. „stará na Čuraji“, kde jsme sice nainstalovali
retardéry, které by měly znemožňovat rychlou jízdu, ale nebrání majitelům vozidel, aby dále parkovali u krajnice a
zamezovali tak výhledu i pomalu projíždějícím vozidlům. Dalším kritickým úsekem je komunikace na Pasekách od
rodinného domu pana Milana Halmky směrem dolů a dále od pana Radka Pilaře směrem dolů novou ulicí mezi
novými domky. Snad nejhůře průjezdná je komunikace na dolním Svratouchu u dolních bytovek. Nejčastěji špatně
zaparkovaná auta jsou u bytovky čp. 295. Dva vraky nám také již více jak rok stojí na parkovišti, které má sloužit pro
návštěvníky obecní restaurace. Víme, komu patří. Je schválena legislativa, podle které budeme moci nechat vraky
odtáhnout na náklady majitele. To dosud nebylo možné. Již několikrát jsem upozorňoval, že budu nucen zavolat
Policii ČR. S některými občany se po dobrém nelze domluvit. Nejen, že si dělají nepořádek kolem vlastního bydlení,
ale pokračují s tím i na obecní pozemky. Stížnosti občanů na obecním úřadu se množí a stále opakují a já budu nucen
je řešit. Jenom nerad budu postupovat tímto způsobem, ale nic jiného nám nezbývá, protože pokud chceme udržet
v obci pořádek, musíme měřit všem stejným metrem.
Tento rok se z důvodu krizových opatření nebude konat Tradiční pálení čarodějnic a Svratoušská pouť.
V souvislosti s koronavirem také zakazujeme vstupu cizím osobám do DPS. Restaurace, dětské hřiště, základní škola
a mateřská škola budou uzavřeny do odvolání a kulturní areál bude otevřen po skončení stavu nouze. Doufejme, že
se vše v co nejkratší době v dobré obrátí.

A teď něco, z čeho máme radost! Podařilo se nám zakoupit do naší obce dva defibrilátory, které slouží
k záchraně osob i dětí, u kterých nastala defibrilace srdečního svalu. Jeden defibrilátor je umístěn v zásahovém
vozidle JSDH Mitschbischi L 200 a druhý je venku u vchodu do Domu s pečovatelskou službou čp. 15. Tím je přístupný
veřejnosti. V současné době jsou proškoleni všichni členové zásahové jednotky SDH, jak s tímto zařízením mají
zacházet. Rádi bychom uskutečnili školení i pro širší veřejnost, pečovatelky DPS a funkcionáře TJ Sokola Svratouch,
aby i oni uměli zařízení v případě potřeby použít. Vzhledem k současné situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat,
musíme toto školení odložit. V případě, že by kdokoliv z Vás defibrilátor potřeboval pro záchranu osoby, vytočí
telefonní linku 112 nebo 155, kde sdělí polohu Svratouch a operátor mu obratem na telefon, ze kterého volá, pošle
SMS zprávu. Zde bude uveden čtyřmístný kód, kterým si otevře zabezpečenou schránku s defibrilátorem. Dále ho
také bude telefonicky záchranář navádět, jak má postupovat. V okamžiku, kdy defibrilátor připojí dle nákresu na tělo
postiženého a zapne ho zeleným tlačítkem, začne mluvit i samotný přístroj. V českém jazyce, nahlas a srozumitelně
dává jasné pokyny. Do té doby by měla přijet zásahová jednotka SDH Svratouch nebo záchranka, která převezme již
další poskytování pomoci. V souvislosti s nákupem moc děkujeme všem sponzorům, kteří finančně přispěli. Oba byly
zakoupeny ze sponzorských darů a Obec Svratouch zakoupila pouze bezpečnostní schránku. Je pravda, že jsme rádi,
že v obci tento přístroj máme, ale budeme ještě raději, když ho nikdy nebudeme muset použít. A když ho budeme
muset použít, tak vždy s dobrým koncem.
Děkujeme touto cestou všem občanům naší obce, kteří respektují všechna nařízení vlády a chovají se tak, aby
ochránili sebe a svoje okolí před nákazou koronavirem. Především děkujeme všem švadlenkám, které nám
dobrovolně nabídly pomoc při zásobování našich obyvatel látkovými rouškami. Nebudeme děkovat jmenovitě,
protože jich bylo moc a neradi bychom na někoho zapomněli. Je neskutečně krásné, že si v nouzi dokážeme poradit a
nezištně pomoci. V této době látkových roušek máme dostatek pro všechny naše obyvatele. Kromě roušek Vám
můžeme nabídnout desinfekci na úklid domácnosti. Pokud máte zájem, přijďte si s malou PET lahví o objemu max.
0,5 litru na obecní úřad.
Dne 2. 3. tohoto roku byla zkolaudována a uvedena do provozu druhá modernizace ČOV Svratouch.
V návaznosti na tuto stavbu a budoucí stavbu sběrného dvora byla vybudována příjezdová komunikace, aby
nedocházelo k vytahování bláta na hlavní komunikaci. Koncem března bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele
stavby sběrného dvora. Vítěznou firmou je INSTAV Hlinsko, a.s., se kterou jsme uzavřeli smlouvu a k 1. 4. jsme
předali staveniště. V těchto dnech se bude firma stěhovat a v nejbližší době zahájí práce. Vše by mělo být dokončeno
nejpozději do konce června tohoto roku. Součástí stavby bude hala pro nebezpečný odpad, zpevněná plocha pro
velkokapacitní odpad a technologická buňka pro obsluhu sběrného dvora.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 2. 2020 rozhodlo o opravě účelové komunikace od mostu
v Borovině až k chatám na Koudelce. Poptávkovým řízením byla vybrána firma M – Silnice a.s., Chrudim. Stavba
bude zahájena 1. 6. 2020 a dokončena do 30. 6. 2020. Tato komunikace je již v dezolátním stavu. Kdybychom letos
nepřistoupili k opravě, mohlo by se stát, že následná pozdější oprava by se nám mnohonásobně prodražila. Když už
bude v obci najetá technika na opravu komunikace, chceme rozšířit i silnici v horní části obce za rodinným domem
Hufnágelových až po Kalousovi. Důvodem je i předpokládaná výstavba nových rodinných domků na soukromých
pozemcích v této části obce. Jsme si vědomi toho, že ve špatném stavu je i jiná komunikace v naší obci – na Pasekách
až ke Karlštejnu. Na tuto komunikaci máme požádáno o dotaci. Pokud nebudeme v letošním roce úspěšní, dohodlo
se zastupitelstvo obce, že v případě dostatečného množství finančních prostředků ji v příštím roce opravíme také
z vlastních zdrojů z obecního rozpočtu. Dalším důvodem, proč jsme tuto opravu ještě neprovedli, byla probíhající
rekonstrukce loveckého zámečku a plánované uložení venkovního vedení nízkého napětí elektriky na Karlštejně do
země. Výkopové práce budou v některých úsecích v těsné blízkosti stávající komunikace a bylo by nesmyslné dělat
novou komunikace před touto stavbou. Rekonstrukci NN bude financovat ČEZ, předpokládaný termín je rok 2021.
Stejná situace jako s touto komunikací je i v případě výstavby víceúčelového hřiště. Máme požádáno o dotaci
již po páté. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pokud nebudeme ani tentokrát úspěšní, vybudujeme toto zařízení v roce
2021 ze svých obecních finančních prostředků. Samozřejmě uvidíme, zda nám to finanční situace v roce 2021 dovolí.
Nyní nevíme, jaký bude mít současný krizový stav způsobený nákazou koronaviru vliv na rozpočet obce.
V prosincovém zpravodaji jsme psali, že Vám umožníme seznámit se s prostorami nové hasičské zbrojnice.
Vzhledem ke stávajícím omezením nelze toto uskutečnit. Omlouváme se.
Děkujeme Vám za přízeň a přejeme krásné jaro prožité v pohodě a ve zdraví.

Jiří Socha, starosta obce

Z fotbalového oddílu T. J. Sokol Svratouch
Zdravím příznivce našeho fotbalového oddílu. Opět po čtvrt roce bychom se rádi podělili o novinky, které se
udály. S rokem 2019 jsme se rozloučili klasickým silvestrovským fotbálkem, kterého se k naší velké radosti zúčastnil
jak velký počet hráčů tak i diváků a všem děkujeme za účast.
Muži zahájili přípravu na jarní sezónu v půlce ledna s četností tréninků pátek a sobota. Vrcholem bylo
víkendové soustředění v nedaleké Proseči, kde jsme byli již po páté a splnili si všechny požadavky pro připravenost
po kondiční stránce na jarní boje v krajské soutěži. Bohužel po odehrání dvou přípravných utkání nám vystavil
stopku celosvětový problém nemoci Coronaviru. Tudíž ani jarní část nebyla zahájena a zůstává otázkou, zda vůbec
bude. S největší pravděpodobností se bohužel soutěže nerozeběhnou. Dále přípravky absolvovaly také zimní
přípravu, trénovali 2x týdně ve středu a pátek. Zúčastnili se 5 turnajů, ve kterých vždy skončili na 4 místě. Vizitkou
naší přípravky je, že hráč Jiří Sláma mladší byl vybrán do výběru okresu Chrudim. Bohužel máme stále problémy
s malým množstvím dětí. Prosíme proto všechny rodiče, kteří by chtěli dát své děti do přípravky, ať se nebojí a
přijdou, budeme velmi rádi.
Další důležitou věcí je, že se nám
podařilo po dlouhé době uspořádat Valnou hromadu fotbalového oddílu, které se zúčastnilo devatenáct členů. Zde
jsme si demokratickou formou zvolili legitimní vedení našeho oddílu.
Předseda:

Martin Pavlík

Místopředseda:

František Fiala

Sekretář:

Petr Kampů

Členové výboru:
David Kašpar, Jiří Jelínek, Jiří Rejda, Filip Kaplan
Na valné hromadě jsme představili naše plány do budoucna a i to kam chceme oddíl směřovat dále. Ihned jak
nám počasí dovolilo, jsme uspořádali první brigády a začali plnit náš největší úkol – automatické zavlažování. Na hřišti
je již skoro hotový vrt a tudíž máme přístup k vodě. Ve zbytku jarní části bychom rádi vše dotáhli ke zdárnému konci.
Největší otázka nyní ovšem neleží v našich rukách, nýbrž na vyřízení dotace na Pardubickém kraji. Doufejme tedy, že
dotace bude schválena a budeme moci naši snahu dotáhnout do konečné fáze. Byl by to velký krok kupředu a
přispělo by to k vyšší úrovni našeho areálu.
Závěrem bych rád sdělil našim příznivcům, že je
budeme informovat o tom, jak to s jarní částí sezony bude. A to buď na sociálních sítích, nebo v našich vitrínách.
Za fotbalový oddíl T. J. Sokol Svratouch předseda Martin Pavlík

Potravinová pomoc pomáhá samoživitelům, rodinám i seniorům
Na Hlinecku je dostupná potravinová pomoc lidem, kteří se nacházejí v tíživé finanční situaci. Jen
během poslední poloviny roku 2019 pomohla dodávkou základních potravin a drogerie 165 osobám
z toho 90 dětem. „Počet podpořených osob je i pro nás překvapivý“, sděluje vedoucí hlineckého
sociálního odboru Martin Vtípil.
Dotazníkové šetření mezi občany a sociálními pracovníky v minulých letech ukázalo, že jsou mezi námi lidé, kteří se
sami nebo spolu se svými rodinami ocitají přechodně nebo trvale ve stavu chudoby. Jejich finanční situace jim
nedovoluje zabezpečit stravování a základní hygienické potřeby bez toho aniž by tím ohrozili další stránky svého
živobytí (platby za bydlení, studium dětí a další nezbytné výdaje). Chudobou nejsou zasaženi jen lidé bez domova, ale
i mnoho osamělých seniorů, lidí se zdravotními handicapy, rodičů samoživitelů či rodin s dětmi.

Jak vypadá potravinová pomoc
Právě pro osoby s nízkými příjmy nebo zcela bez příjmů vznikla v polovině minulého roku nabídka potravinové
pomoci v Hlinsku. Sociální odbor městského úřadu začal odebírat materiální pomoc z Potravinové banky Pardubice a
tu poskytovat potřebným. Jedná se o přebytky zemědělské a potravinářské produkce, neprodejné, ale poživatelné
potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech či školách.
Každý měsíc sociální pracovnice převezmou z této banky čerstvé i trvanlivé potraviny a nezbytné drogistické zboží
jako jsou pleny, prášek na praní, mýdlo či šampón. Pečivo, ovoce, zelenina a masné či mléčné výrobky jsou
žadatelům rozdány kvůli trvanlivosti ještě týž den. Část trvanlivých potravin jakou jsou těstoviny, konzervy, rýže,
mouka, olej nebo dětská výživa sociální odbor ponechá v zásobě a poskytuje potřebným pro okamžitou pomoc.
Tímto způsobem jen pracovnice sociálního odboru od července do konce minulého roku rozdali 108 třináctikilových
„balíčků“ potravin a hygienického materiálu. Ve většině případů se přitom jednalo o opakovanou pomoc
jednotlivcům či rodinám.

Jak potravinovou pomoc získat
Pokud Vy nebo někdo z Vašeho okolí potřebujete potravinovou pomoc získat a zároveň jste otevřeni k širší pomoci
spojené s řešením chudoby (hospodaření s penězi, starost o bydlení, podpora při pracovním uplatnění, pocit
osamocení, pomoc s výchovou apod.) zavolejte na následující kontakty a domluvte si osobní setkání.
Městský úřad Hlinsko, sociální odbor: Bc. Lucie Vařejčková, DiS., tel.: 739320159
Komunitní centrum Raná: Mgr. et Mgr. Ondřej Matula, tel: 732 536 873
Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Oblastní charita Nové Hrady u Skutče: Mgr. Dagmar Štanclová, tel.:
731 598 805
Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
S ohledem na zajištění dalších základních životních potřeb spojených s chudobou, schválila většina z 22 obcí
správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko komunitní plán sociálních služeb, který by měl
v následujících letech započít řešení dalších souvisejících témat jako je podpora při vypořádávání se s dluhy,
dostupnost krizové psychologické pomoci, šatního a hygienického servisu a dostupného bydlení pro nejohroženější
skupiny osob.
Chybí Vám nebo Vašim blízkým v Hlinsku či okolí nějaká sociální pomoc? Napište / zavolejte nám, o jakou pomoc se
jedná. Přispějete tím k rozvoji sociální pomoci ve Vaší obci. Pokud tu služba, na kterou upozorňujete, působí,
informujeme Vás o ní.
Kontakt na sociální pracovnice MÚ Hlinsko:
Dana Myšková, DiS., mail: myskova@hlinsko.cz, tel.: 737204659
Bc. Lucie Vařejčková, DiS., mail: varejckova@hlinsko.cz, tel.: 739320159
Ing. Ivana Víšková, mail: viskova@hlinsko.cz, tel.: 733612947
Autor článku:
Mgr. Jaroslav Marek, koordinátor komunitního plánování, MÚ Hlinsko, mail: rozvojsluzeb@hlinsko.cz

