
1. Svratoušské zprávičky roku 2022 
(aneb co se děje ve Svratouchu) 

 
Vážení spoluobčané, 
přicházíme za Vámi s dalšími Svratoušskými zprávičkami v době nástupu dlouho očekávaného jara a budeme v nich průběžně 
navazovat na zprávy obecního úřadu v prosincovém zpravodaji roku 2021. 
 Byla provedena výměna mechanických vodoměrů za vodoměry s elektronickým odečtem ve všech objektech v naší 
obci. Na výměnu čekají již jen objekty určené k rekreaci. Výhody, které z toho plynou, jsou, že již nebude muset správce 
vodovodu docházet do vašich obydlí a odečet spotřeby vody provede na dálku z ulice před Vaším domem. Aplikace v tabletu 
správce má dosah cca 15 metrů, záleží na síle zdí a umístění vodoměrů. Další výměna bude provedena po 6 letech na konci 
roku 2027, kdy bude končit životnost měřidel a musí být nahrazeny novými s platnou revizí. Budeme doufat, že tento nově 
zvolený způsob se nám osvědčí a bude fungovat k naší spokojenosti. V tomto případě jsme předběhli dobu, protože od 1. 1. 
2022 již zákon toto ukládá. Děkujeme touto cestou občanům naší obce za včasnou úhradu vodného a stočného za 2. polovinu 
rok 2021. Cena vodného a stočného pro rok 2022 bude v celkové výši 60,- Kč/m3 s DPH (tj. 25,- Kč/m3 vodné a 35,- Kč/m3 
stočné) a cena paušálního poplatku za stočné ve výši 1.200,- Kč s DPH za osobu nebo rekreační objekt/rok. V červnu 2022 
bude probíhat v celém Svratouchu odečet již tzv. na dálku. 
 Oznamujeme Vám tímto, že pracovní doba obsluhy na sběrném dvoře se po Velikonocích z původního čtvrtka 
přesouvá na středu od 15 do 16 hodin. Sobotní provoz s obsluhou zůstává stejný. Byli bychom rádi, kdybyste pozorně četli 
veškeré informační tabule na sběrném dvoře, protože se stále doplňují a upřesňují jednotlivé komodity, které na našem 
sběrném dvoře vybíráme. Někteří z Vás již měli možnost se přesvědčit, že nainstalovaný kamerový systém, není jen tak pro 
legraci, ale že úspěšně funguje a že jsme schopni zpětně dohledat, kdo, kdy a co nám na sběrném dvoře uložil. Jestliže to jsou 
věci, které tam nepatří nebo které jsou zpoplatněny a smějí se ukládat jen za přítomnosti pracovníka obsluhy, musíme 
takového uživatele oslovit a uvést vše na pravou míru. Špatně uložený odpad si musí odvést, anebo uhradit poplatek dle 
ceníku. Hrozí Vám zablokování čipu a odblokování je zpoplatněno. Věřte, že jsme takových případů již řešili mnoho a většinou 
již druhý den po tomto neoprávněném uložení máme pachatele zjištěného. Bereme to tak, že se to stále ještě učíme a ještě 
jednou Vám připomínáme, že mezi zpoplatněné komodity za uložení na sběrný dvůr patří eternit, lepenka a velké pneumatiky 
z nákladních vozů a traktorů. Vždy platný provozní řád a ceník najdete na stránkách obce pod odkazem Sběrné místo 
Svratouch.  
 Všechny kompostéry, které jste si objednali, byly vydány. Vzhledem k velkému zájmu trvale žijících občanů, jsme 
museli ze seznamu objednaných vyřadit chalupáře a chataře. Tímto se jim omlouváme, ale zajisté to chápou. Nevíme, jestli se 
ještě někdy v budoucnosti bude tato dotace na předcházení vzniku biologických odpadů opakovat.  My si od toho slibujeme, 
že se nám sníží množství uložené zelené hmoty na kompostárně. Celou akci zajištoval Svaz obcí mikroregionu Hlinecko a Obec 
Svratouch se na tomto projektu podílela. Musíme podotknout, že naše obec odebrala největší počet kompostérů z celého 
mikroregionu. Udržitelnost projektu je 5 let, takže Vás žádáme, abyste se o kompostéry starali „s péčí řádného hospodáře“.  
 Úspěšně pokračujeme na rekonstrukci hasičské zbrojnice a obecního úřadu. V těchto dnech pokračují stavební práce, 
dokončují se obklady schodiště a všech sociálních zařízení a šaten, zavěšují se topné radiátory.  Je dokončen rozvod elektrické 
energie a datových kabelů. V tomto týdnu by mělo být dokončeno schodiště do třetího nadzemního podlaží, kde bude 
kotelna. Potom bude následovat zapojení kotlů a zprovoznění ústředního vytápění, abychom mohli topit a snížit vlhkost 
v objektu. Nevycházejí nám normy na vlhkost na položení vinylových podlah v objektu. Také je již ve výrobě nábytek do 
přízemních kanceláří obecního úřadu a zasedací místnosti. Nabídku vyhrála firma MIAS OC spol. s r.o. Krouna za cenu cca 
490.000,- Kč s DPH. Nábytek by měl být dokončen a namontován do 15. 5. 2022. Od tohoto termínu bychom se měli postupně 
začít stěhovat do nových prostor.  Vše záleží na tom, jak se podaří objekt vysušit.    
 V pátek 22. 4. 2022 v 10,00 hodin předáme nové multifunkční sportovní hřiště našim dětem. Budeme rádi, když se 
této malé oslavy také zúčastníte. Určený správce je pan Boris Jakubík a případný zástupce pan Petr Paseka. Pan Jakubík se 
bude o hřiště starat, za což mu předem moc děkujeme. Na venkovní straně hřiště bude umístěna schránka se sešitem, do 
kterého uživatelé budou zapisovat příchod, odchod z hřiště a případné závady. Pronájem si musíte domlouvat u pana Jakubíka 
na telefonu nebo emailem. Všechny potřebné informace najdete v provozním řádu, který je již zveřejněn na stránkách obce 
pod odkazem Multifunkční sportovní hřiště. Do konce 1. pololetí tohoto roku by měla být k hřišti vybudována i nová 
komunikace a dokončeny povrchové úpravy okolí, aby vše budilo hezký dojem jako celá naše obec.  Budeme rádi, když toto 
hřiště bude sloužit dětem i Vám ostatním k plné spokojenosti. Užívání hřiště nebude zatím zpoplatněno, takže doufáme, že se 
uživatelé budou k hřišti chovat jako k vlastnímu majetku, aby bylo stále pěkné, neponičené a dlouho nám vydrželo. Jen pro 
upřesnění, hřiště je vybaveno kamerovým systémem se záznamem. Tudíž budeme mít možnost všechny nepravosti 
monitorovat.  
 Započaly práce na cyklostezce Svratka - Svratouch, které provádí firma  Firesta – Fišer a.s., Brno. Tato firma byla 
vybrána na druhý pokus, protože první firma SPH - stavby s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem z akce odstoupila. Díky tomu se celé 
zahájení zdrželo, termín dokončení je stanoven na září. Obávám se, že slibovaný termín do konce června se nepodaří splnit. 
V těchto dnech probíhá kácení stromů, tahání pařezů a zaměření celé stavby. Bude následovat vybagrování přebytečné 
zeminy a zasypání základů kamenivem. Následně se budou betonovat pilíře pro usazení dvou mostů s dřevěnou konstrukcí. 
Jeden bude ve Svratouchu u plotu ČOV a druhý ve Svratce, kde vyúsťovala původní stezka. Celá trasa stezky půjde po levě 



straně toku ve směru do Svratky. Navíc zde musí být na žádost CHKO vybudovány tůně, které zde kdysi bývaly, ještě když 
koryto meandrovalo v těchto místech. Celá stavba se oproti prvnímu výběrovému řízení prodražila o cca 5 mil. Kč. I v tomto 
případě doufáme, že Vám bude sloužit k plné spokojenosti a že se nám podaří udržet ji v pěkném stavu. Stezka by měla zajistit 
bezpečnou cestu chodců a cyklistů do Svratky a zpět. 
 Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsme odstoupili od žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti 
budovy základní a mateřské školy. Důvodem je, že se jedná pouze o 50% dotaci a podmínkou bylo i vybudování rekuperace 
v objektu a celá rekonstrukce včetně výměny oken, zateplení fasády a stropů by stálá cca 9. mil Kč. Po zvážení všech okolností 
jsme usoudili, že pro nás je nejdůležitější výměna oken, případně zadních vchodových dveří do budovy. To se nechá pořídit z 
vlastní prostředků z rozpočtu obce do 1,5 mil Kč. Zateplíme stropní konstrukce, umyjeme a natřeme fasádu. Vše budeme 
financovat z vlastních zdrojů a předpokládáme, že se i tak dostaneme na poloviční cenu než s dotací.  Bez rekuperace se zatím 
obejdeme. Veškeré uvedené práce budeme provádět o prázdninách, abychom nenarušili chod školy a školky. O průběhu 
stavby Vás budeme informovat v dalších zprávičkách.      
 Všechny další žádosti o dotace, o které jsme žádali v loňském roce, jsou prozatím nevyřízené, protože dosud není 
schválen státní rozpočet ČR.  Od toho se vše odvíjí. 

Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající z lesního zákona, a to účinně bránit vývoji, 
šíření a přemnožení podkorního hmyzu, který v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby 
pravidelně, nejlépe v týdenních intervalech, prověřovali zdravotní stav svých lesů, zpracovávali a asanovali veškeré dříví 
atraktivní pro rozvoj podkorního hmyzu (vývraty, zlomy) 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. 

Připomínáme Vám úhradu poplatku za svoz TKO za rok 2022. Je to 800,- Kč na osobu trvale hlášenou v obci nebo na 
rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. 4. 2022. Zaplatit jej můžete hotově v kanceláři OÚ, složenkou nebo 
bezhotovostním převodem na číslo účtu 1144912329/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné objektu. Také 
upozorňujeme chovatele psů na povinnost zaplatit poplatek ze psa do 30. 4. 2022. Lze ho uhradit stejným způsobem jako 
poplatek za svoz TKO. Je to 200,- Kč za psa. Vzhledem k tomu, že je tento poplatek v naší obci stále tak nízký, považujeme za 
slušnost, aby každý majitel psa uklízel po svém mazlíčkovi psí exkrementy a nenechával ho volně pobíhat po obci.  

Děkujeme touto cestou občanům, kteří nám pomohli při zabezpečení údržby místních komunikací v zimním období. 
Pracovnici VHJ se snažili udržet naši obec sjízdnou i v časných ranních hodinách po nočním chumelení, kdy většina z nás ještě 
spí, aby když ráno vyjíždíte do práce, k lékaři, na nákup, bylo vše hotové i s chodníky. Je samozřejmé, že musíme vzít do ruky 
lopatu a odházet si zbývající sníh od branek a výjezdů. I tak se neustále naši pracovnici setkávají s nadávkami a nespokojenými 
narážkami ze stran některých občanů. Dále bychom chtěli poděkovat občanům, kteří si uklidili okolí svých domků po zimním 
období, krajnice silnic, chodníky, i když to jsou obecní pozemky. V letošním roce zatím ještě nemáme žádné pracovníky na 
veřejně prospěšné práce. I když jsme již žádali, tak zatím nebylo rozhodnuto o jejich přidělení. Vše je prozatím v jednání s 
Úřadem práce, protože teprve probíhá rozhodování ve věci rozpočtu aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2022. Proto 
budeme moc rádi, když nám i nadále pomůžete s údržbou naší krásné obce. Děkuji Vám všem občanům, kteří se snažíte 
kolem svých obydlí, na svých i obecních pozemcích udržet pořádek. Pro většinu z nás je to běžná věc života. Pak se nám v naší 
obci dobře žije a rádi se vracíme do svých domovů. Najde se v naší obci ale pár občanů, pro které to samozřejmé není, a 
obtěžují svým chováním a nepořádkem své sousedy. 

 Obec Svratouch nabízí k pronájmu kulturní areál v Borovině ve Svratouchu na letní sezónu 2022 v době od 1. 5. 2022 
do 31. 10. 2022 za nájem ve výši 25 tis. Kč. Podrobné informace Vám rádi zodpovíme na tel. č. 566 66 23 35, 603 32 59 13 
nebo přímo v kanceláři Obecního úřadu Svratouch.  

Po dvouleté odmlce se letos uskuteční Pálení čarodějnic v sobotu 30. dubna 2022 v kulturním areálu v Borovině. 
Letos nemáme prozatím žádného zájemce o pronájem tohoto areálu, takže přípravy na tuto akci budou o to složitější.  Po této 
akci bude muset být vše opět odklizeno. Většinou se parket předal po této akci novému nájemci a jelo se dál. Proto Vás 
prosíme o pomoc s organizací této akce. O programu, který nebude asi tak bohatý, jak bylo zvykem, Vás budeme informovat 
na vyvěšených plakátech, na internetových stránkách obce a na Facebooku.  

Letos se uskuteční svratoušská pouť v areálu v Borovině v neděli 22. 5. 2022. S pouťovými atrakcemi dorazí pan 
Lagron František z Pardubic.  

Dalšími velkými a významnými akcemi tento rok bude tradiční 7. Setkání historických vozidel u Muzea motocyklů 
v sobotu 16. 7. 2022 a po pěti letech 6. Setkání rodáků a přátel obce Svratouch v sobotu 6. 8. 2022. Uskutečnily se již schůzky 
organizátorů těchto akci z řad hasičů, sokolů, rybářů a myslivců.  Budeme samozřejmě potěšeni, když ti z Vás, kteří budou mít 
čas, nám přijdou pomoci s organizací těchto obou setkání. Jedná se o velice organizačně náročné akce a my děkujeme předem 
za každou pomoc.  

 Připomínáme tímto našim starším občanům, že v obci funguje pečovatelská služba v Domě klidného stáří. Nabízíme 
Vám dovoz obědů, dopravu k lékaři, úklid domácnosti a další služby dle platného ceníku. Každý čtvrtek dojíždí do našeho 
domu s pečovatelskou službou mobilní pedikúra - paní Ilona Bláhová. Kdo by měl zájem o tuto službu, může kontaktovat 
pečovatelku paní Květu Pavlíkovou na telefonu 566 502 271, mob. 777 839 173. 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme Vám krásné jaro a veselé Velikonoce.    
          Jiří Socha, starosta obce 


