2. Svratoušské zprávičky
roku 2015
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
2. vydání zpráviček vychází v době krásného, ale i suchého letního počasí. Až do středy tohoto týdne
hrozilo díky extremnímu suchu vysoké nebezpečí vzniku požáru. Také bychom mohli mít nedostatek pitné
vody v našich zdrojích. Jsem proto velice rád, že se nám podařilo dokončit napojení nových vrtů V-3 a V-4 na
stávající úpravnu vody. Jak jsem Vás již v minulém čísle informoval, započali jsme s přípravnými pracemi na
rekonstrukci úpravny vody a v současné době máme vybudovanou stavbu pro záložní zdroj. Další práce pro
nás bude zajišťovat firma STAVOKA Kosice - druhá v pořadí ve výběrovém řízení za firmou ABK, která ovšem
zanikla. Smlouvou o tzv. cesi převzala STAVOKA Kosice výše uvedenou zakázku za naprosto stejných
podmínek, a to včetně ceny a dodržení termínů zadávacího řízení. V nejbližších dnech začnou stavební práce
na úpravně vody. Budou spočívat v přípravě pro montáž nové technologie, budou nahrazena okna a vstupní
dveře a celý objekt bude zateplen. Na závěr bude provedena výměna střechy za novou valbovou, podobná je
na objektu vodojemu. Tím se zbavíme věčných oprav ploché střechy, kdy nám opakovaně v zimním období
zatékalo do budovy. Po dokončení stavebních úprav začneme s montáží nové technologie, která nahradí
stávající již zastaralou, a to včetně kompletní výměny elektrického rozvaděče. Máme již vzorky vody z nových
vrtů a jsou více než uspokojivé. Mohu Vám zaručit, že budete pít kvalitní podzemní vodu, která splňuje
požadavky na vodu kojeneckou. Podle dlouhodobé čerpací zkoušky by mělo být vody dostatek, nemusíme se
proto bát, že by v nejbližších letech byla naše obec bez vody. Všechny výše popsané práce budou probíhat za
plného provozu, nebude přerušena dodávka vody pro Vás občany ani na jediný den. O dalším průběhu stavby
Vás budu informovat v dalším čísle zpráviček.
Jistě jste si všimli, že jsme započali s výstavbou chodníků, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši
2.850 tis. Kč z programu na zvýšení bezpečnosti chodců ze SFDI. Možná Vám přijde nepochopitelné, že
bouráme něco, co jsme před 4 roky vybudovali. V té době jsme ale ještě nevěděli, že bude tento program
vyhlášen a že bude mít přísnější parametry na ochranu zdraví a bezpečnosti chodců. V některých místech
jsme museli vybourat vnitřní část chodníků i se zahradními obrubníky, protože by nám nevyšla výška 6 cm
nad povrch chodníku, jak to tento dotační titul požaduje. Nově budou vybudovány také zastávky autobusů,
které musí také splňovat určitou normu a musí být minimálně 13m dlouhé a 20cm vysoké nad okolní terén.
Barevné a signální pásy pro nevidomé jsou rovněž kladeny v souladu se schváleným projektem. Zdrží nás
trochu chodník, který se bude nově budovat od základní školy až po autobusovou zastávku střed. Důvodem
je přechod pro chodce u ZŠ, který nesmí končit v zeleném pásu, ale musí vést z chodníku na chodníku. Po
dohodě s dodavatelem by měla být celá stavba dokončena do konce srpna. Byl bych velice rád, kdyby 1. září
šly naše děti do školy již po novém chodníku. Doufáme, že se nám vše v uvedeném termínu podaří dokončit a
v příštích zprávičkách budu moci konstatovat, že stavba je hotová.
Obdrželi jsme dotaci ve výši 120 tis. Kč od Pardubického kraje na rozvoj cestovního ruchu na
vybudování Muzea historických motocyklů v objektu čp.231- presbyterna. Za tyto peníze bude celý objekt
opatřen kovanými mřížemi a zabezpečovacím zařízením, bude provedena kompletní rekonstrukce
elektrických rozvodů v objektu. Cílem je, abychom zprovoznili největší místnost v budově, kde doposud byla
knihovna, a aby tam mohli sběratelé historických motocyklů umístit své exponáty v co nejkratší době.
Následně budeme řešit využití půdních prostor a přestěhování knihovny, aby celý objekt mohl sloužit
zadanému účelu. Dotaci na přebudování schodiště a odstranění zděné verandy v zadní části jsme neobdrželi,
budeme žádat znovu. Do budoucna bychom rádi z přilehlého objektu zbudovali sociální zařízení, které by
sloužilo pro návštěvníky muzea, hřbitova i pro ostatní jako veřejné WC.

Je podepsaná smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Svratouch a panem Mayerem Jiřím a Vladimírem
na odkoupení části dolního kravína. Po postavení dělící příčky bude zahájeno se stavebním úřadem jednání o
demolici části objektu a současně bude připravena kupní smlouva na odkoupení objektu. Nejpozději by se
mělo začít s bouráním v květnu 2016. Probíhá zpracování projektové dokumentace na vybudování
inženýrských sítí v lokalitě za kravínem. Dle nejnovějšího návrhu zde bude 18 stavebních parcel o výměře cca
1000m2. Podařilo se nám odkoupit část pozemku za kravínem, který bude také využit k zástavbě. Pokusíme
se získat na vybudování sítí pro nové rodinné domky dotace, protože z vlastních peněz bychom to jen těžko
dokázali celé zafinancovat.
Získali jsme 100 tis. Kč z POV na opravu komunikace na Ohradách, jedná se o 50 % dotaci, za kterou
budou vyfrézovány veškeré části poškozené komunikace prorostlými kořeny a vyplněny asfaltobetonovou
směsí (obalovačka). Snad se nám tím podaří zabránit dalšímu poškozování silnice přirozenou erozí, která
nejvíce v zimním období praskliny po kořenech trhá a následně vymílá.
Připomínáme některým majitelům rekreačních objektů a některým našim občanům, že poplatek za
svoz TKO v tomto roce 2015 byl splatný do 30. dubna 2015, jedná se o částku 600,- Kč na osobu nebo
rekreační objekt. Zaplatit jej můžete v co nejbližším možném termínu v kanceláři OÚ hotově, složenkou nebo
bezhotovostním převodem na číslo účtu 1144912329/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo
popisné objektu. Vyhnete se tak vymáhání tohoto poplatku a zahájení správního řízení.
V sobotu 3.10.2015 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. Děkujeme, že jste při minulém svozu byli ukáznění a respektovali
naši žádost.
Touto cestou chci poděkovat všem občanům a pořadatelům za účast a přípravu letošního pálení
čarodějnic. Ze strany návštěvníků měla tato akce významný ohlas a myslíme si, že se vydařila. V příštích
letech pravděpodobně zůstaneme u pořádání v kulturním areálu „Na place“, protože příprava a úklid spojený
s touto akcí je mnohem jednodušší. Na kopci není elektrika, voda a velkým nedostatkem je chybějící WC,
hlavně pro ženy.
V sobotu 11. 7. 2015 ve 13,30 hodin budou v areálu Výletiště v Křižánkách pořádány již tradiční „Hry
bez hranic“, kterých se účastní také jedno družstvo ze Svratouchu. Budeme rádi, když svojí účastí podpoříte
naše soutěžící a hlasitým skandováním jim určitě pomůžete k vítězství.
Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů a plastik malíře Jana Odvárky a Vladimíra Vovo Novotného
v sokolovně ve Svratouchu. Výstava začíná v sobotu 11. 7. 2015 v 11,00 hodin a potrvá do 23. 8. 2015.
Otevřeno bude vždy od úterý až do neděle od 10-12 a od 14-17 hodin. V pondělí bude zavřeno.

Závěrem Vám všem přeji hezkou dovolenou, krásné a ničím nerušené prosluněné léto.

Jiří Socha, starosta obce

