3. Svratoušské zprávičky
roku 2021
(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 potěšením musíme říct, že práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice s obecním úřadem zatím probíhají dle
domluveného harmonogramu. Zbývá odizolovat zdivo staré budovy obecního úřadu, v tomto týdnu by se mělo
dokončit obvodové zdivo na přístavbách, dále položíme druhou vrstvu stropů a začneme s vazbou. Pokud bude vše
pokračovat jak dosud, tak do konce listopadu by měla být celá stavba uzavřena, aby v zimním období mohly probíhat
práce ve vnitřních prostorech. Prozatím můžeme počítat s tím, že termín dokončení bude dodržen.
Zahájili jsme stavbu víceúčelového hřiště, které musí být dokončeno a dofinancováno do konce října tohoto
roku. Výběrové řízení vyhrála firma INSTAV Hlinsko a.s., která ihned nastoupila a zahájila stavební práce. K hřišti by
měla být vybudována také asfaltová komunikace. Vzhledem k tomu, že jsme museli posunout termín zahájení opravy
komunikace na Pasekách, o které jsem Vás informoval v minulých zprávičkách, budeme muset odložit i tuto akci. Vše
záleží na počasí, kdy se zima ujme se vlády. Do sněhu se asfaltový koberec pokládat nedá a firmy, které tyto práce
provádějí, jsou natolik vytížené, že nejbližší volný termín máme 1. týden v prosinci. Od 15. prosince se uzavírají
obalovny. Dalším důležitým důvodem, proč byla posunuta oprava komunikace na Pasekách, bylo zjištění nesouladu
v parametrech zadávacího řízení se skutečností. Dle posledních informací nepřijdeme o přislíbenou dotaci, ale po
přepočítání a aktualizaci technických parametrů, nám bude finanční příspěvek adekvátně ponížen a snad i
prodloužen termín dokončení do konce 1. pololetí roku 2022.
V těchto dnech bylo vyhlášeno výběrové řízení na cyklostezku Svratka – Svratouch. Stavba by snad měla být
zahájena ještě v letošním roce, termín dokončení bude posunut na konec 1. pololetí roku 2022.
Protipovodňová opatření, na která jsme získali dotaci, jsou rovněž ve fázi výběrového řízení. Bude
dvoukolové a nejsem přesvědčen o tom, že se nám podaří s vítěznou firmou stavbu letos zahájit. Pokusíme se termín
posunout na začátek roku 2022. Také bychom byli rádi, kdyby se rekonstrukce mostu na Pasekách u domu
Preislerových a Moučkových, která je součástí protipovodňových opatření, podařila dokončit před rekonstrukcí
místní komunikace. To vše záleží na počasí a na spolupráci vítězných firem, které ještě neznáme.
Požádali jsme o dotaci na částečné zastřešení posezení v kulturním areálu v Borovině. Žádost prošla
úspěšně dvěma kontrolami a nyní je na Státním zemědělském intervenčním fondu, který rozhodne, jestli nám bude
přidělen finanční příspěvek. Poskytovatelem této dotace v případě kladného rozhodnutí bude MAS (Místní akční
skupina) Havlíčkova Borová, které jsme členem a která nám například pomohla získat dotaci na elektromobil NISSAN
do našeho domu s pečovatelskou službou. Celý stavební záměr je plánován tak, aby v něm bylo možné případně
i pokračovat.
V 2. polovině října 2021 začneme navážet kompostéry, které jste si u nás předběžně objednávali. Jedná se
o kvalitní kompostéry v hodnotě 8.000,- až 10.000,- Kč o objemu 1.500 nebo 2.000 litrů. Jsou zesílené, a proto by
měly mít dlouhou životnost. Od přiznání dotace na pořízení kompostérů došlo k výraznému zdražení plastových
výrobků. Tím se zvedla i finanční spoluúčast zapojených obcí do dotačního řízení přes Mikroregion Hlinecko z 850,- Kč
na 2.220,- Kč na jeden kompostér. V případě naší obce se jedná o celkovou částku cca 370.000,- Kč. Zastupitelstvo
obce bude na nadcházejícím zasedání rozhodovat, zda Vás občany, kteří budete mít tyto kompostéry v nájmu,
nepožádáme o finanční příspěvek. Udržitelnost projektu je pět let, po tuto dobu je nesmíte zcizit, prodat a musíte je
udržovat v řádném technickém stavu. Po této době budou již kompostéry Vaše. Současně s domovními kompostéry
dostaneme ještě jeden kontejner na sběrný dvůr na ukládání oděvů, které jsou vhodné na charitativní účely.
V minulých zprávičkách jsme psali o problémech, které nám někteří z Vás způsobuji špatným tříděním
odpadu na sběrném dvoře. Stále platí, že zaměstnanci musí téměř každý den přebírat Váš odpad. Většinu velkých
hříšníků dohledáme na kamerách. Hrozí Vám zablokování přístupového čipu a následný poplatek za odblokování.
Máme sběrný dvůr, který nám ostatní obce závidí. A to není žádná fráze. Proto bychom si toho měli také začít vážit
a při každém třídění odpadu se zamyslet, kam který odpad uložíme. Ale abychom jen nekritizovali. Musíme pochválit
ty z Vás, kteří toto činí automaticky a berou to jako samozřejmost. Vždyť tohle všechno děláme pro sebe, pro svoje
děti, pro naši přírodu, ale taky i pro naše peněženky. Platí jednoduchá rovnice. Čím lépe budete třídit Váš odpad na
našem sběrném dvoře, tím méně zaplatí obec za likvidaci Vašeho odpadu a tím méně budeme nuceni zvyšovat
každoroční poplatek za svoz TKO, který jste povinni platit. Rozhodně nechceme doplácet za likvidaci odpadu
z rozpočtu obce. Zvýšení poplatku pro rok 2022 nás již ale nemine. Záleží i na Vás, jak to bude v dalších letech
pokračovat. Prozatím nevíme, jak vysoká tato částka bude. Svozová firma přechází na jiný systém sběru odpadů
v souladu s novým zákonem. Bude docházet k vážení odpadů z naší obce, kterému předcházelo čipování všech
sběrných nádob. Prozatím je celá akce ve zkušebním provozu, ale od nového roku by se mělo vše spustit naplno.

Došlo i ke zdražení poplatků za ukládání domovního odpadu na skládku na 500,- Kč za tunu při množství odpadu 200
kg na poplatníka a rok. V případě, že tuto váhu překročíme, budeme platit ještě o 300,- Kč více. Do této částky se
započítává nejenom domovní odpad z Vašich popelnic, ale i veškerý odpad ze sběrného dvora. Mezi poplatníky se
počítají jen trvale žijící občané, ne rekreační objekty, jak tomu bývalo dříve. Na našem sběrném dvoře třídíme
neskutečné množství komodit a s postupem času a s novými zákony je udržení tohoto stále složitější. Nesmíme již
například odebírat použitý stavební polystyrén znečištěný lepidlem a omítkou a sádrokarton. Proto Vás prosíme,
abyste nám tyto komodity již do sběrného dvora nedávali. Nebezpečné odpady ukládejte jen za přítomnosti obsluhy
ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v sobotu od 10 do 11 hodin. Uložení nebezpečných odpadů, jako je lepenka, eternit a
velké pneumatiky z nákladních vozů a traktorů, je zpoplatněno. Obsluha Vám odpad zváží a ihned Vám vystaví doklad
k úhradě. Jestliže máte dotaz ke třídění odpadů, neváhejte nás kontaktovat.
Děkuji toto cestou všem občanům, kteří nám pomohli s přípravou a organizací 6. setkání historických vozidel
u muzea v sobotu 28. 8. 2021. I přesto, že nám počasí nepřálo a v tomto termínu byly i jiné podobné akce v okolí, se
domníváme, že účast byla celkem dobrá, nálada i ohlasy návštěvníků vynikající. Každý rok se snažíme odstraňovat
nedostatky z předchozích setkání a každý rok přijdeme na jiné. Třeba to jednou dotáhneme k dokonalosti i s tím
slunečným počasím. V příštím roce by se mělo konat 7. setkání, termín zatím nevíme, protože plánujeme i setkání
rodáků. Tyto dvě akce budeme muset rozdělit, jedna bude v červenci a druhá v srpnu. Přesné termíny Vám zavčasu
oznámíme. Již nyní Vás ale prosíme, abyste nám zachovali přízeň a pomohli nám s uspořádáním těchto organizačně
náročných akcí. Pokud se nezhorší covidová situace budeme moci navázat na tradici konání Maškarního průvodu a
Pálení čarodějnice. Kromě těchto zábavných a kulturních akci nás čeká i stěhování obecního úřadu zpět do „nového“.
Již dnes děkujeme za každou pomoc, podporu a přízeň.
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 tento rok Vás žádám s přicházejícím zimním obdobím, abyste při případné sněhové nadílce nechávali místní
komunikace a chodníky volné a nebránili tak průjezdu naší techniky, která odklízí sníh již v časných ranních
hodinách. Snažíme se, aby byla celá obec uklizená. Záleží jen na Vás, jak se podaří udržet i v případě nepříznivého
počasí obec sjízdnou.
Chceme Vás tímto srdečně pozvat na divadelní představení komedie Aldo Nikolaje Únos v Neapoli v podání
divadelního spolku Vicena Ústí nad Orlicí v sobotu 23. října 2021 v sokolovně ve Svratouchu. Vstupné bude
dobrovolné.
Děkujeme voličům za opravdu velkou účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Přeji Vám krásný barevný podzim a ještě mnoho slunečných dnů před přicházející zimou.
Jiří Socha starosta obce

