3. Svratoušské zprávičky
roku 2016
(aneb co se děje ve Svratouchu)
Vážení spoluobčané,
největší akcí, kterou jsme od vydání posledních zpráviček prováděli, bylo budování kanalizace a vodovodu
na budoucích stavebních parcelách v lokalitě u bývalého dolního kravína. V těchto dnech máme téměř vše
hotovo. V této etapě zbývá propojit vodovodní řad s původním vodovodním řadem z roku 1995. Tím chceme také
docílit zvýšení tlaku vody na Pasekách, kde nám přibyly nové stavby, a proto je tlak vody v některých domech
nedostačující. Připravujeme podklady pro územní rozhodnutí a stavební povolení následujících sítí v této lokalitě rozvod plynu, vedení nízkého napětí elektrické energie a veřejného osvětlení. Následovat bude stavba mostu a
nakonec komunikace, která celou lokalitu propojí se stávajícími místními komunikacemi. Pokud tuto stavbu
sledujete a chodíte se dívat, jak pokračujeme, tak jistě víte, že jsme narazili na takové ložisko kamenů, že bychom
mohli otevřít lom. Pokud má někdo zájem o vyhrabané kameny, nebo o jakékoliv množství zeminy, stačí říct a
můžete si cokoliv odvést. Pokud vše dobře půjde, tak příští rok touto dobou nebo začátkem roku 2018 budou
stavební parcely připraveny k prodeji. V této době máme předběžně zamluveno 12 parcel z 18.
V minulém čísle zpráviček jsem Vás informoval i o chybějícím WC u Muzea historických motocyklů, které
jsme v červenci tohoto roku otvírali. Započali jsme s rekonstrukcí přilehlého objektu. V minulosti sloužil jako WC
pro evangelickou školu, ale nebyla v něm zavedena elektrika, voda a odpady. V těchto dnech máme veškeré
uvedené instalace v objektu zavedeny a připravujeme jejich rozvedení po objektu, abychom mohli následně
zabetonovat podlahu a začít s budováním minimálně dvou kabinek. Celý objekt musíme zateplit a opatřit novými
vchodovými dveřmi, aby nám v zimě nezamrzal. Budeme se snažit, aby toto sociální zařízení bylo dokončeno do
začátku příští návštěvní sezóny. Když jsme muzeum budovali, nedokázali jsme odhadnout, kolik návštěvníků ho
bude navštěvovat a jaký o něj bude zájem. Po třech měsících provozu musíme konstatovat, že tato expozice se
stále více dostává do povědomí návštěvníků naší obce a k naší spokojenosti začíná přinášet i zisk do rozpočtu
obce. Do této doby jsme tento objekt využívaný jako knihovnu jenom dotovali. O tom, jaký je finanční příjem
z tohoto objektu, Vás budeme informovat, až bude v provozu alespoň jeden rok. Domníváme se, že v zimních
měsících bude návštěvnost nižší.
Opakovaně žádáme o dotaci na vybudování sběrného dvora v dolní části obce vedle ČOV. Doplnili jsme
všechny chybějící doklady a aktualizovali jsme data z minulé žádosti a pokoušíme se žádat znovu na SFŽP.
Doufáme, že budeme úspěšní. Zařízení tohoto typu v naší obci chybí a jeho stavbou docílíme ještě čistší a krásnější
vesnice, než jakou máme teď. Dobře víme, že nekonečné hromady odpadu u dolní prodejny nejsou dobrou
vizitkou obce. Snažíme se o to, aby naše obec byla co nejhezčí. V případě, že se nám podaří sběrný dvůr
vybudovat, budeme redukovat kontejnery na stávajících stanovištích a co nejvíce odpadu umístit v lokalitě
sběrného dvora. O tom, zda budeme úspěšní, Vás budeme informovat ve vánočním zpravodaji nebo v prvních
zprávičkách. Není to první případ, kdy jsme nedostali peníze na první pokus. Vždyť o dotaci na kanalizaci jsme
žádali opakovaně 15 let, na chodníky 4x.
Již jsem Vás informoval o dotaci na protipovodňová opatření. Spočívá ve výměně stávajících rozhlasových
hlásičů a rotačních sirén. V návaznosti na tuto akci jsme požádali o další titul protipovodňových opatření. Jedná se
o finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace, která se bude podrobně zabývat předcházení vzniku
povodní v katastru naší obce. Z povodně v roce 2014, jsme se poučili, která místa jsou v naší obci nejvíce
ohrožena, a právě tato místa budou výše popsaným opatřením řešena. Prozatím nevíme, jaké zpracovatelská
firma navrhne řešení a co vše bude nutné vybudovat, abychom vodu ve vodních tocích dokázali udržet a zabránit
rozlivu do obytných zón. Právě tento projekt bude podkladem pro vytipování daných lokalit a na základě výstupu
z této dokumentace bude možno žádat SFŽP o finanční podporu na vybudování protipovodňových opatření.
Jednalo by se o 85% dotaci, kde obec přispívá 15% z vlastního rozpočtu. O výstupu a navržených opatřeních Vás
budeme informovat po dokončení celého projektu v dalších zprávičkách.
Vzhledem k letnímu suchu, které v letošním i loňském roce naši lokalitu postihlo, jsme požádali o dotaci
na vyprojektování dalšího vodojemu. Z posledních zkušeností víme, že v běžných měsících by nám kapacita
stávajícího vodojemu o množství 250m3 stačila, ale v letních měsících, kdy jsou zde tábory, chalupáři a chataři
máme problém udržet dostatečnou zásobu vody pro Vás, naše občany. Také čištění vodojemu, které se musí
provádět 1x ročně, je náročné. Provádí se v nočních hodinách, kdy je nižší odběr, abychom neohrozili dodávku

vody k Vám domů a aby se nám celé zařízení nezavzdušnilo. Trvalo by minimálně 14 dnů, než by se celý
vodovodní řad odvzdušnil a fungoval, tak jak má, aniž by docházelo ke kolísání tlaku v potrubí. Právě vybudováním
druhého vodojemu bychom výše uvedené problémy dokázali odstranit a mohli bychom jednotlivé vodojemy čistit
bez výše popsaných problémů. V současné době máme smlouvu na dotaci určenou ke zhotovení projektové
dokumentace na vybudování a napojení dalšího vodojemu k systému vodovodu Svratouch. Po dopracování PD
budeme žádat o dotaci na zhotovení nového vodojemu.
Žádali jsme o dotaci na pořízení nového hasičského auta z programu, který řešil povodně, sucha a lesní
požáry, protože jsme se odstraňováním těchto havárií zabývali a naše zásahová jednotka SDH u těchto akcí
nejednou zasahovala. Víme, že hasiči s dobrou technikou jsou v těchto situacích nepostradatelní. Po vyhodnocení
všech žádostí je Svratouch tzv. na 4. místě pod čarou, což znamená, že jsme prozatím nebyli vybráni. Podle
dostupných informací se jedná o dotaci, která musí být předfinancována. Což znamená, že musí být zaplacena
v celé výši z vlastních prostředků obce a následně žadatel po vyúčtování dotace dostane 90% z uhrazené částky.
Předpokládáme, že ne všichni žadatelé budou mít dostatek volných finančních prostředků na uhrazení této dotace
z rozpočtu obce. Potom bychom postoupili výše a dostali se mezi vybrané uchazeče. V této souvislosti se
pokusíme žádat o dotaci na rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice spojené i s rekonstrukcí obecního úřadu.
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. Dále Vás upozorňujeme, že
kontejnery na posečenou trávu budou na svých stanovištích přistaveny do 15. 11. 2016. A v souvislosti s blížící se
zimou a sněhovou nadílkou žádáme majitele aut, kteří parkují na místních komunikacích, aby, pokud to je možné,
parkovali mimo komunikaci, nebo zanechávali alespoň jeden jízdní pruh volný v dostatečné šíři pro průjezd strojů
na odklízení sněhu a hlavně pro případný průjezd vozidel IZS – hasiči, záchranka.
Věžní hodiny na evangelickém kostele
Vážení spoluobčané, jak jste si jistě již všimli, věžní hodiny na našem kostele znovu ukazují správný čas. Jsme rádi,
že se nám je po několika letech podařilo opravit. Je to také Vaše zásluha. Na začátku léta jsme Vás požádali o
pomoc formou sbírky na tyto věžní hodiny. Děkujeme Vám za to, že mnozí z Vás nás svými finančními dary
podpořili, bez Vaší pomoci bychom v tak krátké době potřebné finanční prostředky neshromáždili. Celkový
výtěžek sbírky činil 63.347,-Kč a od obcí jsme obdrželi dary ve výši 30.500,-Kč. Celkové shromážděné prostředky
tak přesáhly cenu opravy věžních hodin, která byla necelých 71.000,-Kč. V příštím roce plánujeme opravu nátěru
střechy kostela a tyto prostředky na ni využijeme. Možná jste si také všimli, že věžní hodiny sice jdou, ale zatím
neodbíjejí půl a celou, jak tomu bylo dříve. I to v nejbližších dnech napravíme. Potřebné zařízení je nainstalováno,
ale ještě se potýkáme s malým technickým problémem. Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši velkorysou pomoc.
Jménem Farního sboru Českobratrské církve evangelické - Marek Váňa, farář
Děkujeme voličům za účast ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje.

Jiří Socha, starosta obce

