
3. Svratoušské zprávičky 
roku 2020 

(aneb co se děje ve Svratouchu) 
Vážení spoluobčané, 
v minulých zprávičkách jsme měli radost z toho, jak jsme zvládli koronavirové nebezpečí v naší obci a že to máme za 
sebou, a dnes, kdy za Vámi přicházíme s dalšími, tu máme tento nouzový stav opět. Budeme doufat, že i tentokrát to 
přejdeme v klidu a pohodě s optimistickou náladou. Musíme věřit, že bude líp!  
 Máme radost, že 5. Setkání historických vozidel u muzea motocyklů dne 18. 7. 2020 proběhlo v době, kdy 
bylo povoleno pořádání takovýchto akci. Musím konstatovat, že i přes nepříznivé počasí se sešlo velké množství 
příznivců vůně benzínu, starých časů a strojů. Přilákalo je otevření nové čtvrté expozice v půdních prostorách muzea. 
Návštěvnost muzea byla vysoká i v době letních prázdnin. Můžeme konstatovat, že letošní sezóna se opravdu 
vydařila. Chci touto cestou poděkovat všem pořadatelům, pomocníkům a příznivcům, kteří nám se zajištěním akce a 
provozu muzea pomohli. Samozřejmě byly opět nějaké nedostatky v organizaci, které se v průběhu akce objevily, 
takže máme do příštího setkání opět co dolaďovat. Ale i přesto dle ohlasu návštěvníků, kteří byli nadšení z nových 
exponátů i z občerstvení – výborné uzené a prasátko na grilu, se celá akce vydařila. Pokud se nestane nic 
mimořádného, tak ji zase za rok zopakujeme. 
 A nyní vám musíme sdělit novou důležitou informaci. Obdrželi jsme dotaci 11 mil. Kč na rekonstrukci budovy 
nynějšího obecního úřadu na hasičskou zbrojnici s obecním úřadem. Čeká nás nyní přestěhování obecního úřadu do 
náhradních prostor. V co nejkratší době musíme rozjet dobře fungující dočasný obecní úřad. Jedná o dotaci na 
opravu hasičské zbrojnice, a přitom chceme opravit i obecní úřad.  To budou další náklady cca 10 mil. Kč, ale již 
z rozpočtu obce. Cenová kalkulace na akci je z roku 2016, kdy jsme o tuto dotaci žádali. Dle současných cenových 
tabulek by se mohla konečná částka i o cca 3,5 mil navýšit. Stavbu bychom rádi dokončili v polovině roku 2022 a 
v případě, že se tento rok bude konat setkání rodáků, budeme se mít čím pochlubit. Také další volby do 
zastupitelstva obce, které v tomto roce budou, by už byly v nových prostorách obecního úřadu v přízemí budovy. 
Nyní doplňujeme různé číselníky, tabulky a dokumenty do elektronické žádosti pro splnění podmínek dotace, do 
konce roku bychom chtěli vybrat dodavatele, na začátku roku se přestěhovat a stavba by mohla začít. O dalším dění 
a postupu vás budeme informovat ve zpravodaji a zprávičkách.  

Děkujeme za ukázněnost při sběru velkokapacitního a nebezpečného odpadu a upozorňujeme, že byl 
poslední. Od 15. 10. 2020 bude již v provozu nové sběrné místo v dolní části obce u ČOV. Sběrné místo bude 
fungovat na systému osobních čipů, které si pro každé číslo popisné nebo evidenční můžete od pondělí 12. 10. 2020 
vyzvednout na obecním úřadu u paní Jany Kaštánkové. Pokyny pro provoz sběrného místa dostanete jako přílohu 
těchto zpráviček. V těch je stručně popsáno, jak se máte na sběrném místě chovat, co vám hrozí při ztrátě čipu, co a 
jak můžete třídit. Snažili jsme se je vytvořit srozumitelné a jednoduché. Doufáme, že nám bude sběrné místo sloužit k 
účelu, ke kterému je určeno, a že budete respektovat pokyny. Všechny kontejnery z nynějších sběrných míst po obci 
budou postupně mizet, kromě kontejnerů modrých na posekanou trávu, a budou všechny na novém sběrném místě. 
Všechny kontejnery budou označeny cedulkami s popisem, který odpad do kterého kontejneru patří. Je jasné, že 
pokyny pro provoz a druhy tříděných komodit se budou stále postupně aktualizovat a doplňovat. Doufáme, že tím 
skončí neustálý nepořádek v obci u sběrných nádob a snad bude náš Svratouch takový, jaký si ho přejeme, to je čistý 
a krásný. Prostor sběrného místa i před sběrným místem je monitorován kamerovým systémem se záznamem, je zde 
umístěna velkoplošná televize, která se v okamžiku, kdy otevřete vstupní dveře nebo vrata, společně se světly a 
kamerami zapne. My budeme vidět, kdo, co a kam ukládal zpětně po dobu cca 30 dnů. Chtěli jsme slavnostně sběrné 
místo uvést do provozu a předat ho Vám občanům k užívání. To ale nemůžeme udělat vzhledem k vyhlášenému 
nouzovému stavu. Musíte se tam podívat a zhodnotit tuto stavbu sami. V souvislosti s tímto musíme vydat a schválit 
novou Obecně závazná vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území obce Svratouch.  

Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona a to účinně bránit 
vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu - kůrovce, 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. 

V současné době jsme zahájili jednání o zřízení dočasné skládky pro biologicky rozložitelný odpad 
(posekanou trávu, shrabky a smetky ze zahrádek) v horní části obce směrem k Čachnovu pod lomem, kde bývalo 



hnojiště zemědělské farmy. Skládka by měla být koncipována jako komoditní kompostárna pouze pro občany naší 
obce a nesmí být překročeno množství 150 tun za jeden rok. Pokud se nám toto podaří zrealizovat, bude mít 
Svratouch vlastní kompostárnu a nebudeme se muset obávat kontrol a pokut, že provozujeme nelegální černou 
skládku. Pokuty jsou čím dál vyšší a kontrolorů čím dál více. Je to ve fázi zadané projektové dokumentace, pak bude 
následovat zajištění souhlasných stanovisek od dotčených orgánů. Od jara 2021 bychom ji rádi začali využívat. Tím by 
byla naše obec zase o krok dále, protože jinak bychom tento odpad museli vozit na nejbližší kompostárnu v Hlinsku.  

Upozorňujeme a žádáme vás tímto, abyste neparkovali auta na místních účelových komunikacích  
a na chodníku, a to hlavně v souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím. Vystavujete se tak nebezpečí pokuty za 
porušení zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že opakovaně v naší obci 
řešíme neoprávněné dlouhodobé stání na místních účelových komunikacích, byli bychom nuceni přistoupit i 
k razantnějším opatřením ve spolupráci s Policií ČR. Děkujeme za pochopení. 

Upozorňujeme občany na novou otvírací dobu pobočky České pošty ve Svratouchu s platností od 1. 10. 2020 
a to v pondělí a ve středu od 14:00 do 18:00 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 hodin. Pošta má také 
nové telefonní číslo 954 253 942.   

Děkujeme voličům za účast ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje. 

Novinky z fotbalového oddílu T. J. Sokol Svratouch 
Zdravíme všechny příznivce našeho fotbalového oddílu. Rádi bychom se s Vámi podělili o pár informací, které 

se udály za uplynulé období. V první řadě se nám podařilo dotáhnout projekt automatického zavlažování, který už je 
plně funkční. Muži rozehráli svoji soutěž 1. B třídu už začátkem srpna. Momentálně se nacházíme, po sedmi 
odehraných kolech, na skvělém druhém místě. 

Podařilo se nám opět navázat na spolupráci s FK Kameničky, kde se společně věnujeme nejmenším dětem. V 
současné době máme spojená družstva mladších žáků, starší a mladší přípravky. Dětí nám postupně přibývá, což je 
skvělé. Pokud by byli další zájemci o fotbal z řad dětí, neváhejte a přijďte na hřiště na trénink. 
                                                                            za fotbalový oddíl T. J. Sokol Svratouch Martin Pavlík, předseda 

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

 
Jiří Socha, starosta obce 


