
2. Svratoušské zprávičky 
roku 2021 

(aneb co se děje ve Svratouchu) 
Vážení spoluobčané, 
přicházíme za Vámi s dalšími Svratoušskými zprávičkami v době prázdnin a dovolených.  
 Jak jste si jistě všimli, začala stavba rekonstrukce obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Výběrové řízení 
vyhrála firma STAREDO s.r.o. Nové Město na Moravě s nejnižší cenovou nabídkou na zhotovení díla. Sice zahájili 
bourací práce s měsíčním zpožděním, ale i přesto doufáme, že vše bude dokončeno v plánovaném termínu, tj. v 1. 
polovině roku 2022. Prozatím se zdá, že všechny prováděné práce pokračují dle harmonogramu akce. Při 
pravidelných týdenních kontrolních dnech se snažíme odstraňovat nedostatky nebo rozpory s projektovou 
dokumentací či rozpočtem. O průběhu stavby Vás budeme průběžně informovat.  
 Dotaci na zateplení budovy základní školy jsme nedostali. Budeme žádat příští rok znovu. Naopak se nám 
podařilo získat finanční prostředky na víceúčelové hřiště a na opravu místní komunikace na Pasekách. Na obě akce 
budou vyhlášena výběrová řízení, která pro nás zajišťuje firma DLC Group Praha, a s firmami, které nabídnou nejnižší 
ceny, uzavřeme smlouvy o dílo. Předpokládáme, že bychom obě stavby měli stihnout ještě tento rok v měsících září 
až říjnu. Cyklostezka Svratka - Svratouch je stále v jednání. Splnili jsme všechna potřebná kritéria, a pokud bude na 
tomto dotačním titulu alokováno dostatečné množství finančních prostředků, bude ještě v červenci rozhodnuto, zda 
dotaci získáme. Pokud nám přijde kladné rozhodnutí, i tuto akci bychom rádi dokončili tento rok. V červenci se také 
bude rozhodovat o dotaci na protipovodňová opatření potoka „Řivnáč“. Dle předběžných informací máme 90% šanci, 
že budeme úspěšní. Máme platné stavební povolení a také tuto stavbu bychom zahájili ještě v letošním roce. 
Budeme se snažit, aby oprava mostu u Moučkových na Pasekách byla dokončena před rekonstrukcí místní 
komunikace, abychom nemuseli ničit nový povrch.   
 Pravděpodobně minulý pátek v noci z 2. na 3. července 2021 nám bylo odcizeno 6 litinových krytů veřejného 
osvětlení ve směru od mostu u kulturního areálu v Borovině k rybníku a ve směru k bývalému rekreačnímu středisku 
Náš sen. Prosíme vás, kdo jste si všimli nějaké podezřelé činnosti v této lokalitě, abyste nám tuto informaci sdělili. 
Jedná o trestný čin a chceme být nápomocni Polici ČR s odhalením pachatele. Dne 7. 7. jsem kontaktoval všechny 
sběrné dvory druhotných surovin v okolí, zda se je někdo nepokoušel zpeněžit. Prozatím jsem byl neúspěšný.  

Začali jsme společné se členy TJ SOKOLA a SDH Svratouch připravovat již 6. Setkání historických vozidel u 
našeho muzea motocyklů. Uskuteční se v sobotu 28. 8. 2021. Doufáme, že nám vyjde počasí, nezhorší se covidová 
situace a nezpřísní se proticovidová opatření, abychom mohli toto setkání uspořádat. Věříme, že 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 potěšeni, když ti z Vás, kteří budou mít čas a fandí této akci, nám přijdou pomoci s organizací 
tohoto setkání. Podrobný program najdete na pozvánce v závěru zpráviček.    

Děkujeme touto cestou Vám občanům naší obce, ale i chatařům a chalupářům, za včasné nahlášení stavu 
vodoměrů a následnou úhradu vodného a stočného, dále za úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu a 
poplatku ze psů. Kdo tak ještě neučinil, tak to připomínáme. Ještě jednou děkujeme za spolupráci a vstřícnost.   

Po téměř ročním provozu sběrného dvora se ještě někteří uživatelé nenaučili správně a efektivně třídit 
odpad. Téměř každý den musí naši zaměstnanci dotřiďovat a ukládat odpad tam, kam patří. Někteří uživatelé dosud 
nezjistili, že se některé komodity mohou ukládat i do haly a nevědí ani, jak se otevírá. Také je zde ovšem možnost, že 
to někdo dělá schválně a dělá mu to potěšení. To by nás ale neskutečně mrzelo a doufáme, že to není pravda, 
protože tak dobře vybavené sběrné místo má jen málo obcí v Pardubickém kraji a mnohé nám ho závidí. Byli bychom 
rádi, kdyby se nám tento nešvar podařilo odstranit a vše fungovalo tak, jak jsme si pří jeho budování představovali. 
To ale zvládneme jenom s vaší pomocí. Vždyť nejednoduší je, když na sběrný dvůr přijdete nebo přijedete roztřídit 
váš odpad, přečíst si v klidu cedule na kontejnerech, kde je popsáno, co kam patří a roztřídit podle toho. Díky tomu 
se nám sníží i cena za likvidaci odpadu, kterou zaplatíme my všichni dohromady. V září to bude rok, co jsme dvůr 
kolaudovali a uváděli do provozu a já jsem říkal, že bude trvat rok, než se naučíme my všichni společně správně 
nakládat s odpadem. Byl bych moc rád, kdyby toto moje zbožné přání bylo pravdivé a všechny nedostatky se nám 
podařilo odstranit. K dnešním zprávičkám přikládáme aktualizované Pokyny pro provoz Veřejného sběrného místa 
odpadů Svratouch. Již jste je jednou dostali do svých schránek. Prosíme vás o jejich přečtení, případně uschování. 
Zde najdete všechny důležité informace, jak správně třídit.   

V druhé polovině letošního roku také obdržíte kompostéry, o které si někteří z vás požádali. Protože došlo 
mezi přiznáním dotace a vybráním dodavatelské firmy ke značnému zdražení plastů, zvýšila se i cena kompostérů. 
Tuto zvýšenou finanční zátěž na sebe bere prozatím obec. Od toho si slibujeme, že se nám sníží množství biologicky 
rozložitelného odpadu na sběrném dvoře, v modrých kontejnerech rozmístěných po obci a na kompostárně a že 
majitelé kompostérů budou tento odpad kompostovat a využívat na svých zahrádkách. Kompostéry budou mít dvě 
velikosti – 1500 a 2000 litrů.  



Žádáme Vás, abyste neparkovali svoje vozidla u modrých kontejnerů na trávu, protože pracovnici VHJ se 
k nim potřebují dostat a manipulovat s nimi, když je vyvážejí.  

   

Zdravím příznivce našeho Fotbalového oddílu! 
Jak jistě všichni víte, jarní část sezóny 2020/2021 se opět neuskutečnila. Ročník byl tedy uzavřen a ukončen 

po deseti odehraných kolech, po kterých jsme se nacházeli na krásném čtvrtém místě pouhé dva body za lídrem z 
Lázní Bohdaneč. Nakonec se ukázalo, že ročník byl i tak postupový a Lázně Bohdaneč nahradily v 1. A třídě Načešice, 
které přihlásili jen okresní přebor. Bohužel se nedá nic dělat a my i další ročník budeme hrát 1. B třídu.  

I když se nemohl hrát fotbal, nezaháleli jsme a pracovali na další etapě rekonstrukce a modernizace našeho 
fotbalového hřiště a areálu. Podařilo se nám opět získat dotaci z Pardubického kraje. Díky tomu a finanční pomoci od 
Obce Svratouch jsme mohli začít realizovat projekt odvodnění. První fázi jsme úspěšně zvládli svépomocí začátkem 
června a druhou fázi máme v plánu realizovat opět svépomoci v červenci. Velké poděkování patří všem lidem, kteří 
nám přišli pomoci a to jak z řad současných hráčů, bývalých hráčů tak i fanoušků. Moc si této Vaší pomoci vážíme! 

Oproti minulému ročníku se nám podařilo dát dohromady mladší přípravku, a tak budeme mít konečně zase 
své samostatné mužstvo v soutěži. Na tréninkách, které se konají dvakrát týdně, v úterý a pátek, máme tři trenéry a 
docela velký počet dětí. Pokud by měl někdo zájem s námi hrát fotbal, tak budeme rádi za další nové členy.  

Dále se nám podařilo, díky velké zásluze celého výboru fotbalového oddílu, založit B tým mužů. Nebyl to 
vůbec jednoduchý úkol, všechny případné hráče obejít a oslovit, ale nakonec se nám to úspěšně podařilo. A tak 
většina hráčů, kteří před pěti lety po dorostu skončili s fotbalem, nyní opět začnou hrát pod vedením trenérů Jiřího 
Roušara a Filipa Kaplana.  

Závěrem bych rád poděkoval našim sponzorům a i všem, kteří nám pomohli s velkým projektem odvodnění, 
ať už finančně, prací nebo i jinak.  

Na konec bych také rád pozval všechny naše příznivce na novou sezónu 2021/2022, která odstartuje o 
víkendu 7. srpna 2021. 

                                                                 za fotbalový oddíl T. J. Sokol Svratouch Martin Pavlík, předseda 

 

 
 

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


