2. Svratoušské zprávičky
roku 2016
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
navazuji na první zprávičky tohoto roku a začínám slavnostním otevřením Muzea historických motocyklů,
které se nám proti původnímu záměru o necelý měsíc posunulo. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli mít v muzeu co
nejvíce exponátů a co nejlépe připravenou výstavní expozici, tak to bylo jen ku prospěchu. Myslím si, že účast
předčila naše očekávání. Zájem svratoušských občanů, ale i přespolních, byl opravdu nečekaný. Ani jsme
nedoufali, že expozice tohoto typu v naší obci bude mít takový úspěch. Vy, kteří jste tam byli, jste si určitě všimli,
že nedostatkem nového muzea je chybějící sociální zařízení. Budeme se snažit v co nejkratší době tento problém
odstranit a vybudovat ho v přilehlé budově, která kdysi k tomuto účelu sloužila. Toto zařízení by bylo přístupné i
pro účastníky pohřbů v našem kostele a pro příchozí na náš hřbitov. V muzeu máme otevřeny dvě expozice,
v průběhu roku bude otevřena ještě třetí, která bude umístěna v místnosti, kde bylo při otevření umístěno
občerstvení. Naším velkým přáním je využít i půdní prostory, kde bychom rádi měli nejcennější exponáty.
Prozatím je to ve fázi projektové přípravy, a když se nám podaří na to sehnat peníze, mohli bychom na tom
pracovat v roce 2017. Děkuji toto cestou všem, kteří se slavnostního otevření zúčastnili, vystavovatelům, kteří
přijeli se svými veterány, návštěvníkům, těm kdo přišli v retro oblečení, ale především těm, kteří se starali o to,
abyste se tam cítili dobře a netrpěli hladem ani žízní. Přeji tomuto muzeu a tím nám všem, aby bylo v budoucnu
dobře zapsáno do podvědomí občanů, kteří naši obec navštěvují a aby bylo hojně navštěvováno. Provozní doba
muzea v době prázdnin bude mimo pondělí, kdy bude zavřeno, každý den od úterý do neděle od 10-17 hodin. Po
prázdninách bude provozní doba pravděpodobně trochu upravena.
Minulý měsíc skončilo šetření pracovníků katastrálního úřadu v souvislosti s komplexní opravou
mapového operátu horní části obce. Na provedené místní šetření s majiteli pozemků nyní navazuje zpracování
všech podkladů a následovat budou zeměměřičské práce od poloviny září do poloviny listopadu tohoto roku. Poté
bude vše zpracováno do mapových podkladů a budete se s nimi moci podrobně seznámit na obecním úřadě. Až
budou všechny připomínky vyřízeny a zakomponovány do nového zpracování, bude nový mapový operát tzv.
„zplatněn“ a bude uveřejněn na portálu ČÚZK. To bude asi někdy v průběhu 1. -2. čtrtletí roku 2017. V červenci a
srpnu budou ještě pracovníci KÚ doměřovat odchylky a nesrovnalosti zjištěné při svém prvním měření. Nedivte se,
prosím, když je uvidíte ještě pracovat v terénu. Doufáme, že tato oprava přinese jenom kladné výsledky. Odstraní
se tím nesoulad v katastru nemovitostí vzniklý digitalizací a podaří se s tím vyřešit i některé vleklé sousedské
spory.
Navazuji na informaci v minulých zprávičkách o budování cyklostezky Svratouch - Svratka. Museli jsme
přizpůsobit původní záměr podle AOPK CHKO Žďárské vrchy, která nesouhlasí s umístěním cyklostezky tak, jak ji
využíváme dnes, Hájkem po pravé straně vodoteče. Řešíme novou trasu, která by přecházela vedle mostu na
konci obce u ČOV a pokračovali bychom po levé straně vodoteče až do Svratky, kde by se vracela zpět na místní
asfaltovou komunikaci v části Svratky u bývalé MŠ nyní DPS. Z tohoto důvodu se přepracovává projektová
dokumentace, ale hlavně se nám objevili další vlastníci pozemků. My musíme nejprve vykoupit nebo směnit
pozemky v nové trase od stávajících majitelů a až budeme mít projektovou dokumentaci na tuto trasu, tak
musíme požádat ÚPZSVM o odkoupení části pozemku, přes který stezka také povede. Celé se to zkomplikovalo,
ale věříme, že do konce tohoto roku budeme mít vše majetkoprávně dořešeno, abychom mohli v roce 2017
požádat o dotaci a začít s výstavbou.
Nebyli jsme úspěšní se žádostí o dotaci na sběrný dvůr, kde jsme byli vyřazeni a v podstatě ani nevíme
proč. Firma, která pro nás žádost zajišťovala, tvrdí, že bylo vše v pořádku a že budeme při opakovaném podání
žádosti již úspěšní. Vzhledem k tomu, že tato firma dostane zaplaceno až v případě, že bude žádost přijata a my
dostaneme peníze, tak ji tuto možnost dáme ještě jednou. Rovněž jsme nebyli úspěšní se žádostí o víceúčelové
hřiště, kde jsme byli vyřazeni pro velký počet žádostí, a proto nebylo možno vyhovět všem. I v tomto případě
budeme žádat znovu. Vždyť na kanalizaci jsme žádali opakovaně 15 let a nakonec jsme finanční prostředky získali.
Musíme být trpěliví.
Jistě jste si všimli, že se nám podařilo zbourat v rekordním čase část budovy dolního kravína. Pomocí
schválené technologie jsme ho přeměnili na stavební materiál a budeme ho dále využívat při výstavbě komunikací
pro zasíťování 18 stavebních parcel pro rodinné domky, které zde v průběhu tohoto a příštího roku vzniknou.

V letošním roce chceme vybudovat část kanalizace, na kterou budou napojeny stávající objekty a nové objekty,
vodovod a odvodňovací kanalizaci pro místní komunikaci. V roce 2017 pak musíme vybudovat most přes vodoteč
a dokončit výstavbu plynofikace, nízkého napětí, veřejného osvětlení a nakonec místní komunikace. Prozatím
máme asi pět zájemců o stavební parcely v této lokalitě, ale věříme, že během letošního a příštího roku se přihlásí
další. Podmínkou je, aby noví majitelé rodinných domků byli trvale hlášeni v naší obci a aby budoucí rodinné
domky byly využívání k trvalému bydlení a ne k rekreaci. Hlavním důvodem je fakt, že se naše obec vylidňuje a
výstavbou nových domů získáme další mladé obyvatele a tím i děti do naší mateřské a základní školy.
Získali jsme dotaci na Protipovodňová opatření, která spočívá ve výměně všech stávajících hlásičů
místního rozhlasu za bezdrátové s napojením na novou digitální ústřednu. Vyměněny budou také stávající rotační
sirény za digitální, které jsou schopny ohlásit i cvičný poplach. V návaznosti na tuto dotaci bude pořízena i
protipovodňová čidla na mostech, které povodeň v minulosti zasáhla. Předpokládáme, že po dokončení této
rekonstrukce už nebude ve Svratouchu hluché místo a že budou všichni občané slyšet místní rozhlas bez omezení.
Dne 20.8 tohoto roku se na místním hřišti uskuteční Hry bez hranic, které v letošním roce zajišťuje Obec
Svratouch. Budeme rádi, když naše soutěžící svojí účastí přijdete podpořit, případně když nám pomůžete
s organizací této poměrně náročné akce. Bližší informace se dozvíte včas na plakátech na vývěskách a internetu.
Od 1. 8. 2016 do 28. 8. 2016 chceme pro Vás připravit v zasedací místnosti naší sokolovny ve Sratouchu
výstavu obrazů paní Ivy Hauptmanové. O podrobnostech Vás budeme včas informovat.
Dne 22. 4. 2016 jsme Vám umožnili prohlídku naší nově zrekonstruované úpravny vody a chtěli jsme Vás
seznámit s tím, jak se v naší obci pro Vás vyrábí pitná voda. Bohužel o tuto akci jste neměli moc zájem, přišlo cca
20 občanů. Mrzí nás to, ale asi nám plně důvěřujete, že výroba vody v naší obci je na výborné úrovni.
Jménem naší obce a jménem vedoucí místní pošty bych Vás chtěl poprosit, abyste co nejvíce využívali naši
místní poštu k poštovním službám a k nákupu novin a časopisů. Víme, že některým z Vás nevyhovuje upravená
pracovní doba, ale v případě, že budete jezdit na poštu do Svratky, bude hrozit naší poště zrušení nebo ještě větší
omezení provozní doby.
ZO ČSCH Hlinsko Vás chce pozvat na 10. Krajskou výstavu Pardubického kraje králíků, holubů, drůbeže a
exotického ptactva, kterou pořádá v městském parku Na Drahách v sobotu 27. srpna od 8,00 do 17,00 hodin a
v neděli 28. srpna 2016 od 8,00 do 15,00 hodin. Děti mají vstup zdarma.
Připomínáme hlavně majitelům rekreačních objektů úhradu poplatku za svoz TKO pro tento rok 2016. Je
to 600,- Kč na osobu nebo rekreační objekt. Poplatek byl 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 nebo evidenční objektu. V sobotu 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.
Spolek „Děti z obce si hrají“ chce ze srdce poděkovat všem místním občanům a občánkům, kteří se s námi
v pondělí 27.6.2016 přišli zasmát na Vodnické pohádkové odpoledne a podpořit nejen nás, ale také Sluneční dům
ve Slatiňanech (http://www.dss.cz/), na který se s vaší laskavou pomocí vybral krásný příspěvek v hodnotě 7.500,Kč, v obecní vývěsce můžete shlédnout darovací smlouvu. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a budeme se těšit
někdy příště - na shledanou.
Již od roku 2002 stojí věžní hodiny na věži evangelického kostela. Po instalaci druhého zvonu do věže
kostela se je již nepodařilo znovu zprovoznit. Rozhodli jsme se, že věžní hodiny zase rozhýbeme, aby ukazovaly ten
správný čas. Starý hodinový stroj bude nahrazen novým plně automatickým pohonem. Po jednání s několika
hodinářskými firmami jsme dospěli k přijatelné ceně 75. 000,- Kč. Vyhlásili jsme tedy v našem evangelickém sboru
sbírku na věžní hodiny. Oslovili jsme také zastupitelstvo obce Svratouch s žádostí o podporu a jsme zastupitelům
vděční za dar 25. 000,- Kč. K dobrovolné sbírce na věžní hodiny se může připojit každý, kdo nám chce pomoci.
Sbírka probíhá při každých bohoslužbách v celém evangelickém sboru (ve Svratouchu, Krouně a Skutči). Je možno
přispět také na náš účet č. 107-5716330227/0100, variabilní symbol 062016, dále u pana Vlastimila Mayera, který
bydlí hned pod naší farou ve Svratouchu č. p. 16. Každému dárci jsme samozřejmě ochotni vystavit doklad o daru
a na konci roku také potvrzení o daru církvi pro daňové účely. Věříme, že se nám podaří věžní hodiny zase
rozběhnout ještě tento rok na podzim. Za každý dar budeme vděčni.
Marek Váňa, evangelický farář

Závěrem Vám všem přeji hezkou letní dovolenou a dětem prázdniny plné nezapomenutelných
zážitků a sluníčka.
Jiří Socha, starosta obce

