1. Svratoušské zprávičky
roku 2015
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
setkáváme se u 1. vydání zpráviček v tomto roce. Jak jsem v loni mohl prohlásit, že pro nás byla zima
velice příznivá, tak letos, byť se tvářila podobně, v druhé polovině března a začátkem dubna se pokusila nás
trochu pozlobit. Doufám, že se nestane pravidlem, aby na velikonoční svátky bylo více sněhu než na svátky
vánoční. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat i s tímto rozmarem počasí a nic nebrání tomu, abychom
dokončili již započatý jarní úklid obce s pomocí pracovníků na VPP, kterých v této době zaměstnáváme 9.
Připomínáme, jako každý rok, že poplatek za svoz TKO pro následující rok 2015 je 600,- Kč na
osobu nebo rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. dubna 2015. Zaplatit jej můžete hotově
v kanceláři OÚ, složenkou nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 1144912329/0800. Jako
variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné objektu. V sobotu 25. 4. 2015 proběhne na obvyklých
místech a v obvyklém čase svoz nebezpečného a velkokapacitního odpadu. O tomto svozu Vás budeme
včas informovat prostřednictvím rozhlasu. Opět připomínáme, že mezi nebezpečné odpady patří: zbytky
barev, ředidel a jiné spotřební chemie, rozpouštědla, motorové oleje, baterie, akumulátory, pneumatiky bez
disků, vyřazená elektrická a elektronická zařízení, vše co je do zásuvky- pračky, mrazáky, počítače, hračky,
elektrické nářadí apod. Mezi objemné odpady patří: vyřazený nábytek- postele, kredence, skříně apod.,
kamna, bojlery, staré koberce a linolea, staré izolační materiály bez azbestu apod. Na žádost svozové firmy
Vás upozorňuji, že při tomto svozu nebudeme ukládat nadměrný KO večer a v noci před svozem na svozová
místa, ale musíme ho ukládat přímo na svozová vozidla a to ve vyhrazeném čase. Prosím Vás touto cestou,
abyste toto upozornění při tomto sběru respektovali a nezakládali skládky před svozovým dnem.
V druhé polovině dubna bude SFDI rozhodovat o rozdělení dotací na chodníky. Pokud budeme
úspěšní, započneme se stavbou v co nejkratším termínu, abychom do nástupu zimního období měli vše
hotové. Více se dozvíte v příštím vydání zpráviček.
Dotace na výstavbu víceúčelového hřiště, o kterou jsme žádali, bude na pořadu jednání komise
MŠMT v druhé polovině dubna a jestliže ji získáme, budeme postupovat stejně jako v případě chodníků.
V případě kompostárny je situace složitější. Prozatím nebylo vyhlášeno plánovací období 2014-2020,
takže dnes nevíme, zda bude vůbec SFŽP otevírat dotační titul na uvedené stavby. Předpokládá se, že do
konce dubna by měl být výše uvedený program snad vyhlášen a žádosti by měly být podávány v druhé
polovině tohoto roku. My se budeme o dotaci na naši kompostárnu určitě ucházet.
V druhé polovině března jsme započali se stavebními úpravami úpravny vody, kde jsme vybudovali
základ pro přístřešek na centrálu, která bude součástí nové technologie tohoto objektu. O této stavbě jsem
Vás informoval v minulém zpravodaji a dnes Vám chci jen oznámit, že jsme na ni získali dotaci ve výši 4,1 mil.
Kč a stavbu jsme úspěšně zahájili. O průběhu Vás budu informovat v dalších zprávičkách.
V souvislosti s jarním úklidem obce jsme začali s pravidelným přistavováním modrých kontejnerů na
biologicky rozložitelný odpad. Jedná se především o shrabky a smetky ze zahrádek při jejich jarním úklidu.
Prosím Vás, abyste do těchto kontejnerů nedávali ořezané větve ani vánoční stromky. Vzhledem k platnosti
nového zákona o sběru BRO a BRKO jsme povinni od Vás i tento odpad odebrat. Problém je pro nás míchání
posekané trávy s větvemi, protože se to potom špatně třídí. Na větve a keře budou přistaveny kontejnery
zvlášť a vy o tom budete včas informováni prostřednictvím obecního rozhlasu. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání 23. 4. 2015 bude projednávat a schvalovat obecně závaznou vyhlášku, která se bude touto
problematikou zabývat. S jejím obsahem budete seznámení prostřednictvím vývěsní tabule obecního úřadu a
také na elektronické úřední desce na stránkách naší obce.
Obec má požádáno o dotaci na „Regeneraci zeleně v obci Svratouch“, která spočívá v tom, že budou
dle posouzení odborníků odstraněny nebezpečné a přestárlé stromy a budou nahrazeny novou výsadbou dle
schváleného projektu. Součástí je i vykácení přerostlého lesoparku kolem studánky /dříve„rejhy“/ ve středu
obce, který bude nahrazen novým porostem. Studánka bude opatřena valbovou stříškou a budou opraveny
kamenné lavičky, tak aby toto zařízení sloužilo jako odpočinková zóna ve středu obce. Necháme odebrat

vzorky vody, která v minulosti byla z tohoto zdroje považována za jednu z nejlepších v obci. Jestliže bude
pitná, může sloužit i k občerstvení turistů, kteří naší obcí prochází. Také se nám podařilo najít, kde unikala
voda, která nám podmáčela celou náves. Veškeré potrubí prorostlé kořeny lesoparku bylo nahrazeno novým
plastovým potrubím.
V první polovině dubna přivezeme z Litomyšle nový vánoční strom, o tom jsme se zmínili již
v minulém čísle zpravodaje. Zasazen bude na místě skáceného kaštanu za rozvaděčem NN a veřejného
osvětlení u obecního úřadu. Pokud se ujme, a my doufáme, že ano, tak letošní slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu bude přesunuto na nové místo.
Svratoušská pouť se bude letos konat dne 10. 5. 2015. Je posunuta o týden dopředu oproti
správnému termínu. Zajišťovat ji pro nás bude stejně jako v loňském roce na základě podepsané smlouvy pan
František Lagron z Pardubic. Byli jsme s pořádáním pouti v roce 2014 velice spokojeni, a proto se
zastupitelstvo obce rozhodlo podepsat smlouvu na dalších pět let. Pouť se uskuteční již tradičně na parkovišti
v Borovině, které jsme rozšířili a přizpůsobili většímu množství pouťových atrakcí. Také kulturní areál bude
v té době již předán nájemci a k tomuto datu bude snad otevřen.
V tomto volebním období zastupitelstvo obce rozhodlo zasíťovat nové stavební parcely na Pasekách
v lokalitě za dolním kravínem směrem k rodinnému domku Topinkových. Bude zde cca 20 stavebních parcel.
Podmínkou je odstranění části dolního kravína /chlévů/, se kterou se již v územním plánu nepočítá. V těchto
dnech probíhá jednání s majiteli dolního kravína /s panem Mayerem Vladimírem a Jiřím/ o odkoupení této
části stavby, která bude následně na náklady obce zlikvidována. Pokud vše dobře půjde, mělo by se
s bouráním kravína začít v květnu 2016. Před tím již budeme moci začít s budováním inženýrských sítí. V této
době se zpracovává projektová dokumentace na základní technickou vybavenost, ta by měla být vybudována
do listopadu 2016. Po dokončení ZTV budou parcely připravené k prodeji. O průběhu stavby a o ceně nových
stavebních parcel budete včas informováni.
Podařilo se nám od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odkoupit pozemky na
Pasekách za novým mostem /na místě původní vodoteče/. V této době probíhá rozměření cca tří parcel
v této lokalitě a o jejich prodeji se bude jednat na některém z dalších zasedání ZO Svratouch.
Obec Svratouch odkoupila od firmy JHV doprava s.r.o., Drnovice, cca 0,75 ha vytěženého lesního
pozemku, který navazuje na stávající lesní porost v majetku obce. Tato firma provedla těžbu technikou, která
poškodila okolní porosty. Za to dostala od ČIŽP ČR pokutu, ze které obec obdrží 50%. Jedná se přibližně o
částku 25.000,- Kč. Tento les bude s pomocí pracovníků na VPP vyčištěn a připraven na jarní výsadbu.
Zastupitelstvo obce přijalo zajímavou nabídku pana Pavla Šillera, sběratele historických motocyklů,
podpořenou starostou obce, vybudovat v objektu čp. 231 /presbyterna/ „Muzeum historických motocyklů“.
K tomuto závěru jsme došli poté, kdy jsme usoudili, že budovat muzeum vesnické nebo historických řemesel,
jak bylo původně v plánu, by nebylo úplně v pořádku. Podobné muzeum je již v sousední Svratce. Naopak
muzeum historických vozidel se v našem okolí nenachází. Věříme, že tento záměr by mohl přilákat více
turistů do naší obce. Podpořil ho i Pardubický kraj- odbor cestovního ruchu a přispěl nám částkou 120 tis. Kč
na zamřížování oken a dveří. Odbor památkové péče Pardubického kraje nám schválil dotaci na opravu
schodiště a pískovcových portálů vstupních dveří. Z těchto výše popsaných důvodů byla také knihovna
prozatím přestěhována do bývalých kanceláří presbyterny. Do budoucna by měl být celý objekt včetně
půdního prostoru využit jako výstavní plocha historických motocyklů.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili maškarního průvodu, ať už jako masky nebo
diváci. Svojí účastí jste nás utvrdili v rozhodnutí, že tuto kulturní akci budeme pořádat i v příštím roce. Děkuji
Všem za finanční příspěvky do pokladniček našich cikánek. Také Vám chci vysvětlit, proč večer nebyla
maškarní zábava. V loňském roce bylo víc pořadatelů než návštěvníků. V letošním roce na tento termín vyšel i
sportovní karneval ve Svratce, který bývá hojně navštěvován. Za týden na to byly tradiční Šibřinky v Pusté
Kamenici, kterým také nemůžeme konkurovat.
Co nejsrdečněji Vás tímto již dnes všechny zveme na 11. Pálení čarodějnic, které bude opět
mimořádně 30. dubna v kulturním areálu „Na place“. S programem Vás včas seznámíme prostřednictvím
plakátů, internetových stránek a obecním rozhlasem.

Jiří Socha, starosta obce

