2. Svratoušské zprávičky
roku 2020
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
přicházíme za Vámi s dalšími Svratoušskými zprávičkami v době prázdnin a dovolených. Koronavirové nebezpečí snad
máme za sebou a můžeme se jen těšit na slunečné léto. Děkuji Vám za respektování všech nařízení a opatření, která
jsme byli nuceni dodržovat, a jsem velice rád, že jsme to v klidu zvládli.
Jak jsem Vás informoval v minulých zprávičkách, bylo dokončeno a zkolaudováno Muzeum historických
motocyklů. Za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, dvou radních Pavla Šotoly a Václava
Kroutila, zastupitelů, našich příznivců a pracovníků, kteří se na jeho dokončení podíleli, bylo muzeum slavnostně
otevřeno symbolickým přestřižením pásky a předáno návštěvníkům v sobotu 6. 6. 2020. V souvislosti s tím byla
natočena pro Český rozhlas Pardubice 20 minutová reportáž o naší obci. Mluvilo se zde v krátkosti o její historii,
současnosti, o Meteorce Svratouch, Karlštejnu a přírodní památce Zkamenělý zámek. Hlavní byl ale rozhovor
s panem Pavlem Šillerem o Muzeu historických motocyklů a jeho nové expozici v půdním prostoru. Děkuji touto
cestou všem, kteří se na rozhlasovém vysílání podíleli a přispěli tak k prezentaci naší krásné obce. My, kteří tady
žijeme, si ani neuvědomujeme, jak je ta naše obec krásná a moderní. Na to nás ve většině případů musí upozornit
příchozí a návštěvníci z jiných částí republiky, protože my vše považujeme za samozřejmé.
Díky zmírnění koronavirových opatření jsme začali připravovat 5. Setkání historických vozidel u muzea na
sobotu 18. 7. 2020. Nyní jen doufáme, že nám vyjde počasí a že se nám nevrátí koronavir, abychom mohli toto
setkání uskutečnit. Nevíme a nedokážeme odhadnout, jakým způsobem se k této akci postaví návštěvníci. Zda
přijedou. Je pravdou, že mnoho akcí se neuskutečnilo. Musíme počítat s každou variantou. Budeme ovšem rádi, když
se vše vydaří, přijedou a přijdou se podívat přátelé vůně benzínu a starých časů z Vašich řad i z řad motorkářů a
veteránistů. Budeme samozřejmě rádi, když ti z Vás, kteří budou mít čas a fandí nám, přijdou pomoci s organizací
tohoto setkání.
Děkujeme touto cestou Vám občanům naší obce, ale i chatařům a chalupářům, za včasné nahlášení stavu
vodoměrů a následnou úhradu vodného a stočného. Již jsme Vám psali, že došlo ke změně sazby DPH u této
položky. Byli jsme nucení vybrat poplatek v neobvyklém termínu a ještě navíc bezkontaktně kvůli koronaviru. Byl to
takový „prubířský kámen“, nevěděli jsme, jak na to budete reagovat. Nakonec vše dopadlo výborně a až na malé
výjimky, se nám vše podařilo v termínu vybrat. Ještě jednou děkujeme za úžasnou spolupráci a vstřícnost.
Také děkujeme za respektování odloženého termínu sběru velkokapacitního a nebezpečného odpadu, který
se uskutečnil v sobotu 27. 6. 2020. Musím říct, že jsem byl hodně překvapen, kolik odpadu jste schopni každého půl
roku vyprodukovat. Když jsme tento svoz zaváděli, tak jsem se mylně domníval, že si lidi vyklidí domy a bude toho již
méně. Opak je však pravdou. Tohoto odpadu je stále více. Doufám, že to nebude narůstat neustále, protože již
v současné situaci, se musejí svozová vozidla několikrát točit na sběrný dvůr a skládku. Hrozí nebezpečí, že
předpokládaná kalkulace na tyto svozy nebude stačit a budeme muset systém svozu přehodnotit a zdražit. Na
druhou stranu jsem ale velice rád, že veškerý odpad končí na svozových autech a nesnažíte se ho ukládat na
nepovolených skládkách, v lesních příkopech a podobně. Podzimní svoz se uskuteční v sobotu 26. 9. 2020.
Jistě jste si všimli, že jsme opravili komunikaci směrem na Koudelku k chatám a rozšířili komunikaci „na
Čuraji“. Nyní plánujeme rekonstrukci komunikace na Pasekách až na Karlštejn. Rekonstrukce zámku byla dokončena.
V příštím roce firma ČEZ bude překládat vedení nízkého napětí v této oblasti do země. Poté budeme moci i tuto
lokalitu udělat přístupnější. Jednal jsem s majitelem zámku o případné možnosti spolufinancování této akce, a pokud
se nic nezmění, přislíbil částečnou finanční pomoc.
Zámek Karlštejn je po sedmileté rekonstrukci otevřen pro veřejnost od soboty 4. 7. 2020. Můžeme Vám jen
doporučit jeho návštěvu. Je to krásná procházka na nádherné místo ve Svratouchu, na které můžeme být hrdi, že je
naše. V cíli si můžete dát občerstvení a posedět v nové restauraci. Je úžasné, že se podařilo této pro nás historicky
významné budově vrátit život. Je zcela jedno, kdo je vlastníkem, ale je důležité, že památka nechátrá a bude sloužit i
pro veřejnost. Není to zase tak dávno, mnozí z Vás si to jistě pamatují, když byl tento objekt zcela vybydlený, chátral
bez oken a se špatnou břidlicovou střechou. Jako děti jsme tam chodily hledat poklady. Kromě restaurace zde bude
možnost i zámeckého ubytování, svateb a prohlídky výstavní galerie. První letošní událostí je výstava obrazů
populárního českého malíře a ilustrátora pana Zdeňka Buriana od soboty 18. 7. 2020.
Dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště jsme bohužel opět, již po páté, nedostali. Zastupitelstvo obce
rozhodlo na minulém zasedání, 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 krizový stav způsobený nákazou koronaviru vliv na rozpočet obce.

Žádáme občany, aby s okamžitou platností přestali ukládat biologicky rozložitelný odpad – shrabky a
smetky ze zahrádek, větve stromů a posekanou trávu na stávající skládku na horním Svratouchu u silnice na
Krounu. Jednáme s příslušnými orgány o vybudováním nové skládky v lokalitě pod lomem u cesty na Čachnov.
V těchto dnech dokončujeme stavbu sběrného dvora. Během měsíce července 2020 by měla být dodána
technologie a stavební část bude zkolaudována 23. července 2020. Předpokládáme, že koncem srpna nebo začátkem
září by mělo být vše dokončeno, aby mohl začít sloužit občanům obce.
Novinky z fotbalového oddílu T.J. Sokol Svratouch
Zdravím všechny naše příznivce a přináším Vám novinky o fotbale ve Svratouchu. Jak jistě víte, druhá část
krajské soutěže 1. B třídy byla kompletně zrušena, a tak jsme v premiérové sezoně skončili na krásném 9. místě.
Soutěže přípravek by se měly v následujících týdnech zřejmě dohrávat. O výsledcích Vás budeme dále informovat.
Bohužel fotbal musel jít v těchto měsících stranou, a tak jsme se mohli pustit do modernizace fotbalového
areálu. Jak jsme vás již dříve informovali, tak se vybudoval vrt, začalo se realizovat automatické zavlažování a byly
pořízeny nové branky. Peníze na tyto akce se nám podařilo získat za pomoci obecního zastupitelstva obce Svratouch
a dalších sponzorů (Falcon, Autocar Moučka, obec Chlumětín, Monte-Video, Richard Gibl, T.J. Sokol Svratouch a hráči
našeho oddílu). Stěžejní však byla schválená dotace z Pardubického kraje. Díky tomu budeme moci celý projekt začít
realizovat od 20. července.
Po uvolnění vládních nařízení jsme zorganizovali tři turnaje. Prví a třetí turnaj se vydařil bez sebemenších
problémů, jenom ten druhý turnaj se kvůli rozmarům počasí bude muset dohrát až 18. 7. 2020. Všichni jste srdečně
zváni na tyto utkání.
Velmi důležitou věcí, kterou bych chtěl zmínit, je zachování spolupráce s FK Kameničky ve spojení
mládežnických týmů. Díky ní můžeme opět postavit družstva do nové sezóny. Ovšem dětí není nikdy dost, a pokud by
měl někdo zájem o fotbal, tak za každého nového malého člena jsme rádi. Trénování bude zahájeno začátkem
července, o čemž vás budeme dále informovat v rozhlase, na sociálních sítích a informačních vitrínách.
Závěrem bych rád poděkoval obecnímu zastupitelstvu obce Svratouch a všem našim sponzorům za pomoc při
realizaci výše zmíněných projektů.
za fotbalový oddíl T.J. Sokol Svratouch Martin Pavlík, předseda

Děkujeme Vám za přízeň a přejeme krásné léto prožité v pohodě a ve zdraví.
Jiří Socha, starosta obce

