2. Svratoušské zprávičky roku 2022
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
přicházíme za Vámi s dalšími Svratoušskými zprávičkami v době prázdnin a dovolených, které si jistě plně
užíváte.
Je dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice a obecního úřadu. V úterý 19. července 2022
proběhla úspěšně kolaudace stavby. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a nic nebrání tomu, abychom stavbu
nechali zapsat podle skutečného zaměření geometrickým plánem a podle kolaudačního souhlasu vydaného
MěÚ Hlinsko do katastru nemovitostí. Nově bude i stavba zapsána do majetku obce. Původně zvažovaný
termín stěhování od začátku července jsme přehodnotili a odsunuli až po setkání rodáků. Měli jsme a máme
hodně práce s přípravou naplánovaných akcí – setkání historických vozidel u muzea a setkání rodáků. A
hlavně Vám chceme umožnit prohlídku celé budovy bez omezení. Do setkání rodáků se nám podaří
přestěhovat hasičská vozidla do nové hasičské zbrojnice. V těchto dnech dovybavujeme celý objekt
nábytkem. Vše budete mít možnost si prohlédnout na setkání rodáků, kde bude objekt předán Vám
občanům. Doufáme, že bude sloužit k Vaší spokojenosti a že se Vám bude líbit.
Máme požádáno o vydání stavebního povolení na nové větší víceúčelové sportovní hřiště v horní
části obce na místě stávajícího antukového. Toto by mělo splňovat rozměry na hru tenisu. Máme
podepsanou smlouvu na přeložku podzemního kabelového vedení elektřiny pod povrchem hřiště s firmou
ČEZ. Musí byt uloženo mimo hrací plochu. V 2. polovině tohoto roku by měl být vyhlášen dotační titul na
výstavbu nových a obnovu stávajících sportovišť, budeme se ucházet o tyto finanční prostředky. Jestliže
nebudeme úspěšní, tak si již nové zastupitelstvo obce po podzimních volbách rozhodne, zda v roce 2023
bude výstavbu provádět z obecního rozpočtu, nebo bude čekat na další dotační výzvu. Předpokládaná cena
je cca 2,5 – 3 mil. Kč dle ceníku RTS DATA (ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů
poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících
služeb). Pokud bude obec stavět sama z rozpočtu bez dotací, jsem přesvědčen, že se to podaří postavit
levněji.
Cyklostezka Svratka Svratouch probíhá dle schváleného harmonogramu, ale neustále se potýkáme
s vodou, která vytéká z náhonu k Peřinovým ve Svratce, a s nestabilním podložím. To je způsobeno tím, že
trasa vede v některých částech bývalým korytem potoka. Předpokládaný termín stavby dokončení by měl být
do podzimních voleb, tj. do září tohoto roku.
Ve dnech 28. a 29. července 2022 bude provedeno zateplení půdních prostor v budově základní
školy a to formou foukané izolace mezi stropní konstrukci. Zateplení bude provádět firma IP IZOLACE Polná,
která nám nabídla nejnižší cenu. Pokračovat budeme v 2. polovině srpna výměnou všech oken a
zásobovacích zadních dveří firmou PKS okna. Ihned poté, koncem srpna a začátkem září dle počasí, bude celý
objekt očištěn od mechu, napenetrován a opatřen novým nátěrem firmou Štěpán Vodička, Studnice. V
případě, že nám tyto venkovní práce zasáhnou do školního roku, nemělo by to vadit běžnému chodu školy a
školky. Budova školy tak po 20 letech získá „nový kabát“ a doufám, že bude dál sloužit našim školákům k plné
spokojenosti. Vynaložené náklady se nám budou postupně vracet, protože těmito úpravami snížíme
energetickou náročnost objektu z důvodu stálému nárůstu cen energii. Celou rekonstrukci budeme hradit
z rozpočtu obce.
Dne 14. července 2022 bylo předáno staveniště na výstavbu protipovodňových opatření Svratouch
vítězné firmě výběrového řízení INSTAV Hlinsko, která pro nás bude celou stavbu provádět. Čeká nás
zbourání a rozšíření mostu, včetně přeložek inženýrských sítí, které pod mostní konstrukcí vedou – obecní
voda, elektrika. Následně bude tok rozšířen a prohlouben, aby byl připraven a schopen pojmout tzv. stoletou
vodu. Toto je největší, nejtěžší, ale také nejdražší část stavby. Po dobu cca 3 měsíců musíme odklonit cestu z
Pasek na Karlštejn. Budeme se snažit, aby nákladní automobily s větší zátěží využívaly lesní cestu od
Čachnova. Rádi bychom celou akci dokončili ještě letos, vše záleží na počasí a v tuto dobu nejsme schopni
odhadnout, jestli bude vše probíhat, jak si myslíme. Možná se Vám bude zdát poněkud podivné, že jsme
udělali novou silnice na Pasekách a teď budeme bourat v tomto místě most. Ale i při nejlepší vůli se nám
nepodařilo skloubit tři dotační tituly dohromady. Proto je na mostě jen symbolická vrstva asfaltobetonu 4cm,
aby byla vzniklá škoda co nejnižší. Vás všechny, kteří budete touto stavbou jakkoliv omezeni, prosíme o

trpělivost a schovívavost. Jedině tak dokážeme zabránit v případě rozvodnění potoka, aby nedošlo k zatopení
objektů v jeho těsné blízkosti. Most, který je na nové komunikaci v nové zástavbě rodinných domů, je již
projektován na velkou vodu, stejně jako most pod Bouškovými. Největší problém v případě povodně by byl
na mostě na hlavní silnici mezi Svratkou a Svratouchem. Ten ale není náš. Pokud se nám celou stavbu
nepodaří dokončit v tomto roce, bude se pokračovat v 1. polovině roku 2023. Komunikace Svratouch
Karlštejn nebude v zimě zatížena stavbou, bude průjezdná. Jsme moc rádi, že se nám podařilo zajistit finanční
prostředky na tuto stavbu, podle současného ceníku bude rekonstrukce mostu stát cca 5 mil korun, které
bychom museli vydat ze svého.
Z finančních prostředků z Programu obnovy venkova jsme vybudovali komunikaci k multifunkčnímu
hřišti u DPS a zrekonstruovali obchvat Paseky. Tam sice silnice byla, ale již značně zdevastovaná, zarostlá a
zúžená. Tato komunikace bude také po dobu rekonstrukce mostní konstrukce stavby protipovodňových
opatření využívána jako objízdná trasa na Karlštejn. Současně s komunikací k hřišti jsme rozšířili parkovací
stání před DPS, abychom umožnili víkendovým návštěvníkům fotbalových turnajů a utkání na našem hřišti
bezpečné parkování mimo místní komunikace. Nebrání tak případnému příjezdu vozidel IZS (hasičů,
záchranářů) k hřišti.
Nebyli jsme úspěšní se žádostí a výstavbu workoutového hřiště za stávajícím multifunkčním hřištěm.
Již nové zastupitelstvo obce rozhodne, zda bude žádat znovu.
Děkujeme touto cestou Vám občanům naší obce, ale i chatařům a chalupářům, za včasnou úhradu
vodného a stočného, dále za úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu (800,- Kč) a poplatku ze psů
(200,- Kč). Kdo tak ještě neučinil, tak to připomínáme. Zaplatit jej můžete hotově v kanceláři OÚ, složenkou
nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 1144912329/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo
popisné objektu.
7. Setkání historických vozidel u našeho muzea v sobotu 16. 7. 2022 vyšlo podle mnoha kladných
ohlasů návštěvníků „na jedničku“. Za to patří největší dík Vám všem, kteří jste pomáhali s přípravou této
organizačně náročné akce. A bylo Vás hodně. Ještě jednou děkujeme. Po dvou deštivých ročnících byl tento
konečně slunečný. To bylo poznat na vysoké účasti návštěvníků se svými historickými vozidly. Odhadem letos
na naše setkání přijelo 82 traktorů, 75 automobilů a 100 motocyklů. Děkujeme také všem, kteří se přišli jen
podívat a dát si něco dobrého z naší bohaté nabídky občerstvení.
Přípravy 6. Setkáním rodáků a přátel obce Svratouch u příležitosti 630. výročí založení naší obce jsou
již v plném proudu. Uskuteční se v sobotu 6. 8. 2022. Ani letos nebudeme my rozesílat pozvánky na setkání
rodáků poštou. Sice máme nějaké adresy, ale ty nejsou ověřené a aktuální. Pozvánku jsme zveřejnily na
stránkách obce, Facebooku obce, rozeslali jsme je do okolních obcí. Budou vyvěšeny na vývěsních tabulích.
Pozvánka bude zveřejněna také v Chrudimském a Žďárském deníku. V Českém rozhlase Pardubice nám
budou vysílat krátký reklamní spot s pozvánkou v různých časech a po několik dní před setkáním. Vás chceme
poprosit také o spolupráci. Pozvánku si můžete stáhnout z našich internetových stránek a přeposlat svým
známým, rodinným příslušníkům, rodákům elektronicky emailem. Součástí těchto zpráviček je jedna
pozvánka a Vás tímto poprosíme, abyste ji doručili na adresy rodáků. Abychom ušetřili Vaše finanční náklady
spojené s posíláním těchto pozvánek, obdržíte na vyžádání na obecním úřadě, na poště nebo v obchodě u
pekárny obálku se známkou, abyste mohli pozvánky zaslat zdarma dalším možným účastníkům našeho
setkání. Zde si budete moci vyzvednout případně i další vytištěné pozvánky. Letošní setkání bude jiné i v tom,
že je pouze jednodenní. I tak jsou přípravy organizačně náročné a myslíme si, že program je bohatý. Tímto
Vás také prosíme o pomoc s přípravami a s úklidem naší obce. Ať se můžeme naší krásnou čistou obci
pochlubit. Prosíme Vás, abyste si ořezali větve stromů a keřů, které zasahují do místních komunikací. Brání
totiž průjezdu větších vozidel pracovníků naší VHJ, ale i vozidlům Technických služeb Hlinsko. Pracovníci naší
VHJ a pracovníci na veřejně prospěšné práce, jak jste si jistě všimli, se snaží naši obec udržovat posekanou,
čistou a v pořádku.
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 přízeň a přejeme krásný zbytek léta, prázdniny a dny dovolených plné slunce,
prožité v pohodě a ve zdraví.
Jiří Socha, starosta obce

