1. Svratoušské zprávičky
roku 2016
(aneb co se děje ve Svratouchu)

Vážení spoluobčané,
čtvrt roku uběhlo jako voda a máme zde jaro a vydání 1. Svratoušských zpráviček v roce 2016. Navážeme
na prosincové zprávy z obecního úřadu v našem zpravodaji.
Připomínáme Vám úhradu poplatku za svoz TKO pro tento rok 2016. Je to 600,- Kč na osobu nebo
rekreační objekt. Poplatek je splatný do 30. dubna 2016. 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 28. 5. 2016 a 22. 10. 2016 proběhne na obvyklých místech a v obvyklém čase svoz
nebezpečného a velkokapacitního odpadu. Stále platí, že odpad se nesmí ukládat večer před svozem.
Jak jsme Vás informovali v prosincových zprávách, proběhly dne 15. 12. 2015 na obecním úřadě čtyři
kolaudační řízení. Jednalo se o garáže VHJ, ZTV Paseky pro 3 RD, rekonstrukce úpravny vody a chodníky v obci.
Kolaudace proběhly bez problému a před vánočními svátky 22. 12. jsme od příslušných úřadů obdrželi kolaudační
rozhodnutí. 28. 12. 2015 jsme požádali katastrální úřad o zapsání chodníků, úpravny vody a garáží do katastru
nemovitostí. Rádi bychom Vás tímto pozvali na Den otevřených dveří v úpravně vody, který bude 22. dubna od
15 hodin. Budete se moci podrobně seznámit s výrobou pitné vody v naší obci.
Pokračujeme v budování Muzea historických motocyklů v bývalé presbyterně, které bychom chtěli
zpřístupnit pro Vás a pro návštěvníky v měsíci červnu tohoto roku. O termínu slavnostního otevření budete včas
informováni prostřednictvím rozhlasu, webových stránek a vývěsky obecního úřadu. Na rekonstrukci muzea jsme
dostali dotace 120 tis. Kč z Programu na rozvoj cestovního ruchu, máme předběžně schváleno 100 tis. Kč z POV a
50 tis. Kč z Programu na ochranu památek. K uvedeným finančním prostředkům musíme vždy přiložit
předepsanou část z vlastních prostředků.
Máme vydaný demoliční souhlas na bourání části objektu dolního kravína (chlévy), který začneme
likvidovat po dohodě s bývalým majitelem v předstihu, tj. po 15. dubnu 2016. Azbestovou krytinu musíme odvézt
na řízenou skládku, krovy a dřevěné konstrukce uložíme a použijeme na případnou rekonstrukci objektu č. p. 290
(Obecní úřad a hasičská zbrojnice). Cihelné zdivo a betonové podlahy budou rozdrceny pomocí drtiče na zrnitost
32 – 64 a ta bude následně použita jako podkladový materiál pod budoucí komunikace na ZTV Paseky 18 RD
v této lokalitě. Demoliční práce budeme provádět vlastními silami s pracovníky na VPP za dozoru odpovědného
pracovníka pana Ing. Petra Šafáře z Poličky, který demolici projektoval. Po odklizení stavby začneme s pokládáním
splaškové kanalizace, která je v majetku obce a bude sloužit mimo jiné i k odkanalizování některých stávajících
objektů v uvedené lokalitě.
Máme požádáno o dotaci na víceúčelové hříště od MŠMT, dotaci na sběrný dvůr od SFŽP a na
protipovodňová opatření od SFŽP. O tom, zda budeme úspěšní při získání, Vás budeme informovat.
V současné době zaměstnává obec Svratouch čtyři zaměstnance na VPP. Měli jsme požádáno o 9, ale
vzhledem k tomu, že se zpřísnila pravidla, tak nám komise schválila pouze 4. Pokusíme se požádat v co nejkratší
době o další pracovníky, protože vzhledem k rozsahu prací, které máme na letošní rok naplánovány, bychom
nebyli schopni to s tímto počtem pracovníků stihnout. Budeme vděčni za každou pomoc při úklidu okolí vašich
obydlí i veřejných prostranství.
Chtěli bychom dokončit úpravu veřejných prostranství ve středu obce navazující na projekt regenerace
zeleně v naší obci. Započali jsme již v loňském roce s opravou studánky („rejhy“), ke které chceme obnovit
chodníček a dokončit výsadbu zeleně v souladu s projektem. Další úprava zeleně by měla být provedena na
chodníku k prodejně a následně pak v místech, kde jsou dnes umístěny kontejnery na plast a sklo. Přemístění
kontejnerů navazuje na získání dotace na sběrný dvůr.
Svratoušská pouť se bude letos konat dne 15. 5. 2016. 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 2015
velice spokojeni. Pouť se uskuteční již tradičně na parkovišti v Borovině. Také kulturní areál bude v té době již
předán nájemci a k tomuto datu bude snad otevřen a v případě hezkého počasí se uskuteční i pouťová zábava.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili 12.Maškarního průvodu, ať už jako masky nebo
diváci. Svojí účastí nás stále utvrzujete v rozhodnutí, že tuto kulturní akci má smysl pořádat i v příštím roce.
Děkujeme za finanční příspěvky do pokladniček našich cikánek.
Co nejsrdečněji Vás tímto již dnes všechny zveme na 12. Pálení čarodějnic, které bude opět 30. dubna
v kulturním areálu „Na place“. S programem Vás včas seznámíme prostřednictvím plakátů, internetových stránek
a obecním rozhlasem.
Moravský rybářský svaz, PS Svratka - MS Svratouch - Vážení spoluobčané, dovolte
nám Vás v krátkosti informovat o činnosti naší místní skupiny rybářů ve Svratouchu. Již
tradičně se i letos na našem rybníku uskuteční rybářské závody pro děti spojené s rybářskou
výukou a dovednostními soutěžemi, dále pak závody pro dospělé. Také se podílíme na
přípravě závodu v lovu dravých ryb na rybníku Kuchyně v Herálci. Na rybníku Chochol
probíhají několikrát ročně brigády na údržbu rybníka a okolí. Celoročně se musí hlídat alkalita vody. Voda musí být
kvůli kyselosti vápněna. Rybník a jeho zázemí je ve velmi dobrém stavu a je vyhledávaným místem ke koupání a
rekreaci. V letošním roce se obnovil rybářský kroužek pro děti školního věku a my doufáme, že bude o kroužek
zájem a dokážeme tak děti odlákat od počítačů do přírody. Informace o kroužku a činnosti našeho spolku najdete
na našich stránkách -> www.rs-svratka.cz. Na závěr bychom chtěli poděkovat Obci Svratouch a všem našim
sponzorům, kteří nás podporují v naší činnosti. Díky a Petrův zdar.
V sobotu 27.2 2016 zavítal do Svratouchu divadelní spolek Vicena z Ústí nad Orlicí s komedií Donalda
Churchila Natěrač. Přišlo asi 50 diváků. V neděli 3. 4. 2016 jsme mohli v sokolovně zhlédnout divadelní
představení pohádky O poctivém loupežníkovi aneb Trampoty mladého Lotranda, které si pro nás připravili
světnovští ochotníci. Tentokrát přišlo asi 40 diváků. Mrzí nás, že se těchto akcí, když už je pro Vás zajišťujeme,
účastní tak málo lidí.
Pozdržela se nám realizace cyklostezky Svratouch - Svratka, protože na přelomu roku 2015/2016 došlo
k novelizaci silničního zákona, která změnila podmínky pro povolování místních komunikací, chodníků a všech
staveb souvisejících s dopravou. Vzhledem k tomu, že cyklostezka Svratouch - Svratka je na rozhraní dvou krajů,
bude muset dojít po souhlasu se SFDI k dohodě mezi oběma kraji, který z nich bude gestorem celé stavby. V této
době je geodetem vytyčována trasa budoucí cyklostezky a projektová kancelář připravuje projektovou
dokumentaci pro územní řízení. Následovat bude projektová dokumentace pro provedení stavby, kde už budou
muset být vyřešeny všechny majetkoprávní vztahy na obou stranách obcí. Nestihneme jarní výzvu, ale budeme
žádat v podzimní výzvě, pokud bude vyhlášená. O dalším postupu Vás budeme informovat.
Policie ČR obvodní oddělení Hlinsko nás požádalo o zveřejnění náborového letáku pro získání nových
členů do řad Policie ČR. Vzhledem k tomu, že leták je poměrně rozsáhlý a hlavně barevný, nedáváme ho do
zpráviček, ale najdete ho na internetových stránkách naší obce.
Oznamujeme Vám, že Katastrální úřad pro Pk, pracoviště Chrudim, v naší obci zahájí dne 2. 5. 2016
zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.
Před samotným zjišťováním průběhu hranic proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Svratouch dne
19.4.2016 v 17,00 hodin veřejné projednání, kde se vlastníci dotčených pozemků dozvědí veškeré potřebné
informace k obnově operátu novým mapováním včetně informací o potřebné součinnosti vlastníků nemovitostí s
katastrálním úřadem a její výhodnosti pro řádnou evidenci jejich nemovitostí v katastru. Dále jim zde budou
zodpovězeny veškeré případné dotazy. Jedná se o majitele nemovitostí v horní části obce Svratouch až po
křižovatku u sokolovny.
Upozorňujeme občany, kteří bydlí v blízkosti vodoteče v dolní části obce, aby si po zkušenostech
s bleskovou povodní v roce 2014 zkontrolovali svoje pojistné smlouvy svých nemovitostí, zda jsou proti tomuto
živlu pojištěni.
V současné době řešíme několik sousedských sporů, které zbytečně znepříjemňují život a nás zbytečně
zdržují od potřebnější a důležitější práce. Věřte tomu, že není nic horšího v práci starosty, než je řešit takovéto
spory. Jen málokdy se podaří dojít ke kompromisu a vzájemné dohodě. Většinou musí starosta nebo
zastupitelstvo rozhodnout ve prospěch jedné strany a tím znevýhodnit stranu druhou. Byť rozhodujeme všichni
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, poškozená strana si to většinou nemyslí a hlavně to nepřispívá k dobrým
vztahům mezi obyvateli naší obce a o ty nám jde především.
Přeji Vám krásné prožití jarních měsíců.
Jiří Socha, starosta obce

