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Bílé - z knihy České vánoce Josefa Lady
Bílý cukr, bílá sůl,
bílý ubrus, bílý stůl,
v bílém sáčku bílá mouka,
ať ji průvan nerozfouká.

Byla by tu miska bílá,
pokud se nám nerozbila.
Bílý papír tady leží
a od rána bíle sněží.

Bílé mléko v bílém hrnku
nemá nikde ani skvrnku.
Bílý tvaroh, bílé vejce,
to je bílé velmi křehce.

Sněží, sněží, sněží
to andělské peří,
až je všude krásně bílo.
Nebe zemi políbilo.

Čas se nenechá ošálit ani zastavit a tvrdošíjně si to šine kupředu. Pro většinu lidí to
znamená, že brzy přijdou, většinou lidí, milované vánoční svátky. Při myšlence na Vánoce
napadne každého člověka mnoho věcí, ale je jedna, která je s Vánocemi úzce spjata, a to jsou
obrázky Josefa Lady. V každém domě by se našel alespoň jeden jeho vánoční pohled. Jeden
z těchto obrázků jsme zvolili i pro úvodní stránku tohoto vydání zpravodaje a doplnili jsme
ho krásnými říkankami z knihy České Vánoce Josefa Lady a dalšími obrázky. Krása těchto
obrázků dokáže vyčarovat kouzelnou náladu, ať už jste se předtím cítili jakkoliv mizerně.
Dokáže naladit na pohodový čas, který by k těmto svátkům bezpochyby měl patřit. Můžeme
si k nim představit i zimní sněhovou nadílku, která nás v posledních letech v období adventu
naprosto míjí. O dotvoření iluze se pak postarají tyto vždy vlídné a dojímavé obrázky.
Zavřete oči a zkuste se na chvíli přenést do té
doby, kterou zachycují. Cítíte z nich očekávání, radost,
klid, pohodu a mír, pokoru a skromnost, cítíte vůni, cítíte
tu pravou vánoční náladu blížícího se konce roku, cítíte
čas smíření s tím, co nám ten rok přinesl, nebo taky vzal.
Slyšíme cinkání zvonků, troubení ponocného, slyšíme…
ticho, padající sníh. Je mnoho dalších slov, která nás
napadnou při pohledu na tento obrázek.
A teď, když oči otevřeme, tak vidíme co? Stres, paniku a spěch, obchody plné lidí.
Musíme uklidit, navařit, napéct, nakoupit co nejvíce jídla a dárků. Zapomínáme na to, že
Vánoce tu nejsou kvůli dárkům. O tom není třeba se moc rozepisovat, asi každý moc dobře
ví, co tím myslíme.
Je až s podivem, že přes to všechno, co udělala z Vánoc dnešní komerční doba, přeci
jenom v závěru toho shonu se dokážeme ve skrytu naší lidské duše každý po svém vrátit
k tomu pravému vánočnímu klidu. Máme radost z rozzářených dětských očí u vánočního
stromku, sejdeme se u jednoho stolu a popřejeme si hodně zdraví, zavzpomínáme na ty, kteří
už s námi nemohou být, dokážeme si sednout s přáteli u skleničky dobrého vína, teplého
punče, nikam nespěchat, smát se, vzpomínat, zazpívat třeba i koledy. Dokážeme se mít rádi a
odpouštět si, žít tak, jak to cítíme z Ladových obrázků.

Kdo naděluje
Pochlubil se Mireček:
„My už máme stromeček.“
Svěřila se Lucinka:
„Dárky dává maminka.“
„Dárky dává tatínek,“
doplnil ji Martínek.
Rozkřikl se Bedříšek:
„Naděluje Ježíšek!“

Společenská kronika
V roce 2016 se narodilo 8 dětí:
Vamberová Amálie, č.p. 220
Cajska Šimon, č.p. 11
Hromádko Barnabáš, č.p.111
Pešková Alžběta, č.p. 155
Kyncl Štěpán, č.p.367
Kučerová Sofie, č.p.144
Jebas Janek, č.p.247
Vítková Beata, č.p.300

„Neexistují

dokonalí rodiče, ani dokonalé děti.
Existuje jen nespočet dokonalých chvil na naší cestě.“
Dave Willis
V letošním roce nás navždy opustili:
Hegr Jindřich, č.p.22 (zemřel na konci roku 2015)
Kyncl Adolf, č.p.74
Filipi Josef, č.p.113
Burešová Marta, č.p.88
Cach František, č.p.164
Cach Jiří, č.p. 135
Kyncl Jiří, č.p.187
Myšková Božena, č.p.29
Šupka Tibor, č.p. 15
Macháčková Emilie, č.p.73

,,Život se nepíše, život se žije."
Josef Čapek

A je tady advent – většina domácností již voní vánočními vůněmi,
cítíme cukroví, vanilku, koření, … Přejeme Vám příjemné a pohodové
chvíle strávené v kuchyni při pečení dobrůtek a hlavně, ať Vám peče
dobře trouba!
 Recepty na pečené cukroví:
Medová kolečka s karamelovým krémem
Na těsto: 600 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 lžíce jedlé sody,
200 g moučkového cukru, 6 lžic mléka, 4 lžíce medu, 2 vejce, 120 g Hery
Na krém: 1 plechovka zkaramelizovaného Salka, 250g másla, 3 lžíce
moučkového cukru, mleté ořechy, rum dle chuti, tmavou a bílou polevu
Postup přípravy: Na vál prosejeme mouku s jedlou sodou a práškem do
pečiva, přidáme ostatní suroviny a zpracujeme těsto, které necháme nejlépe přes noc v chladu
odležet. Těsto vyválíme na pomoučněném vále a vykrajujeme kolečka, v troubě nabudou, tak je
nedávejte příliš blízko k sobě. Salko zkaramelizované smícháme s máslem a ostatními surovinami
a vyšleháme tuhý krém, kterým k sobě slepujeme kolečka. Vršek namáčíme v tmavé polevě a
postříkáme bílou polevou. Jsou výborné a chuťově připomínají medovník
 Nepečené cukroví:
Super kuličky z ovesných vloček
Ingredience: 250 g ovesných vloček, 125 g másla, 150 g krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 30 g
ořechů (není nutné), 30 g rozinek (není nutné), 1 - 2 lžíce medu, 4 lžíce rumu, kokos, kakao nebo
zdobení na obalení
Postup:Opražíme vločky na pánvi bez tuku za občasného míchání, dáváme pozor, aby se
nepřipálily. Vybíráme vločky, kde není moc obilek. Necháme vychladnout. V míse smícháme
vločky s cukrem a vanilkovým cukrem. Přidáme nasekané ořechy a rozinky, rum a na kousky
nakrájené máslo. Těsto propracujeme a dle potřeby přidáme ještě med. Těsto zabalíme do
potravinářské folie a vložíme na hodinu do lednice ztuhnout. Z těsta tváříme kuličky, které obalíme
ve strouhaném kokose, kakau, barevných kuličkách nebo pražených vločkách, a uložíme do
košíčků. Pokud by se kuličky rozpadaly, tak je nutné těsto ještě nechat chvíli v lednici a pak rychle
udělat kuličky. Následně vločkové kuličky uchováváme při chladné teplotě. Z této porce se připraví
asi 45 kuliček, záleží na velikosti.
 Kapřík nesmí chybět na vánočním stole, pokud ho nepustíte do rybníka.
Kapří hranolky
Na přípravu 4 porcí kapřích hranolek potřebujete: kapr filet 600 g, sůl, paprika sladká, česnek,
kmín mletý, zázvor mletý, sójová omáčka, mouka hladká, škrobová moučka, olej na smažení
Filety z vykostěného kapra nakrájejte na delší tenké kousky, hranolky. Ty
potom osolte, vetřete do nich lisovaný česnek, koření a sojovou omáčku a
nechte je odležet.
Kousky kapra obalte v hladké mouce smíchané s trochou papriky a
škrobovou moučkou a smažte je v rozpáleném oleji. Usmažené nechte
chvilku okapat v sítu nebo na papírové utěrce a podávejte. Je vhodné doplnit je studenou
omáčkou například kysanou smetanou s křenem a podobně.
Jako přílohu doporučuji bramborovou kaši, do které vmícháte vařené kysané zelí a osmaženou
cibulku čili kočičák nebo též lepenici.
 A ještě něco na zahřátí!
Vánoční punč se zázvorem
500 ml vroucí vody, 200 ml červeného vína, 200 ml rumu, 50 ml pomerančové šťávy, 4 lžičky
medu, 1 lžíce kvalitního sypaného černého čaje, 20 g čerstvého zázvoru, 5 hřebíčků, 2 malé
kousky skořice, 4 kolečka pomeranče na ozdobení
Čajové lístky zalijeme vroucí vodou a necháme 3 minuty louhovat. Potom čaj scedíme do menšího
hrnce. Zázvor nastrouháme a vymačkáme z něho šťávu. Do čaje přilijeme rum, červené víno,
zázvorovou i pomerančovou šťávu, ochutíme medem, přidáme hřebíček a skořici a zahřejeme k
bodu varu (ale nevaříme). Horký punč nalijeme do sklenic, které ozdobíme plátkem pomeranče.

Zprávy z Obecního úřadu
Dnešní zprávy navazují na 3. Svratoušské zprávičky a budeme Vás v nich opět stručně
informovat o dění v naší obci.

Kanalizace Paseky
V těchto dnech probíhá kolaudace stavby „Odkanalizování obce Svratouch v části obce
Paseky“, která předchází dokončení ZTV pro budoucích 18 rodinných domků. Vzhledem k tomu,
že se jedná o inženýrské sítě v majetku obce, vybudovali jsme současně i kanalizaci dešťovou a
připravili jsme rozvod pitné vody na všechny parcely. Jak jsem informoval v minulých zprávičkách,
tak některé rodinné domky na Pasekách trpí nedostatkem vody (malý tlak) a tento problém jsme
se také v souvislosti s prováděním této stavby pokusili vyřešit. Provedli jsme propojení
neredukovaného vodovodního řadu do stávajícího potrubí, čímž, jak přepokládáme, navýšíme
nejen množství dodávané vody, ale také tlak. Vše je připraveno, odtlakováno a čekáme na vhodný
okamžik (oteplení), abychom mohli celé zařízení odvodnit a zkusit napojit. Tomu bude předcházet
montáž redukčních ventilů do níže položených obydlí, protože předpokládáme, že se zvýší tlak
v potrubí a nechceme ohrozit tepelné spotřebiče opatřené pojistným ventilem. Pokud vše bude
fungovat tak, jak předpokládáme, měl by být tento problém s vodou jednou provždy vyřešen.
K určitému zlepšení došlo již výměnou redukčního ventilu u obecního úřadu, který byl již zastaralý
a neplnil svou funkci (průtok), tak jak by měl. Vezmeme-li v úvahu, že obecní vodovod obce
Svratouch byl zpuštěn do zkušebního provozu v roce 1993, kdy ještě řada obyvatel měla vlastní
studnu a naši vodu používala pouze na vaření nebo vůbec, není se čemu divit. Jedná se o
zařízení 23 let staré, a i když se je snažíme postupně novelizovat a zastaralou technologii
nahrazovat novou, někdy se stane, že tomu nestačíme. Žádám Vás proto o trpělivost a
shovívavost.

Vodojem
Na obnovu vodovodu bezprostředně navazuje vybudování nového vodojemu. Získali jsme
dotaci na pořízení projektové dokumentace na výstavbu vodojemu o kapacitě cca 250 m 3 vody,
který by měl do budoucna pokrýt potřebu obyvatel celé obce. O průběhu celé stavby Vás budeme
informovat v některých příštích zprávičkách.

Muzeum historických motocyklů
Jak jsme předpokládali, návštěvnost v zimních měsících poklesla. Přistoupili jsme
k náhradnímu řešení, kdy není v muzeu stálá obsluha, ale toto zařízení funguje pouze na zavolání
na telefon, který je vyvěšen na ceduli na dveřích objektu. Když se jedná o větší skupinu, tak
prohlídku provede některý z pracovníků obecního úřadu nebo pan Pavel Šiller. Také jsme tohoto
období využili k obnově stávající expozice a k dokončení expozice ve třetí místnosti, která bude na
další sezonu otevřena. Začali jsme s výstavbou veřejných WC, kde máme kompletně rozvedenou
veškerou instalaci, hotové izolace podlah a dokončené betonové podklady. Začátkem příštího
roku budeme pokračovat montáží sádrokartonových konstrukcí, následovat budou keramické
obklady a osazení již hotových venkovních dveří. Předpokládáme, že do zahájení turistické
sezony 2017 budou záchody sloužit nejenom pro návštěvníky muzea, ale jak již jsem dříve uvedl,
budou je moci využívat i návštěvníci hřbitova a obce.

Protipovodňová opatření
Byli jsme úspěšní při získání dotace na protipovodňová opatření spočívající ve výměně
stávajících rozhlasových hlásičů, rozhlasové ústředny, rotačních sirén a protipovodňových čidel ve
výši 1.775 tis. Kč. Tato akce bude realizována v roce 2017 a na ni by měla navazovat, jak jsem
Vás v minulém čísle zpráviček informoval, další protipovodňové opatření. To bude řešit realizaci
projektu, aby nedocházelo k rozlivu vody z břehů potoka. Toto je ve stádiu zpracovávání žádosti a
komunikace se SFŽP.

Digitalizace katastrálních map obce
V souvislosti s provedenou opravou katastrálních map do digitální podoby byla dokončena
1. etapa komplexní opravy mapového operátu. V současné době probíhá zpracování
zeměměřičských plánů a v průběhu jarních měsíců 2017 budou všechny změny projednávány
s Vámi - občany obce, kterých se to týká. V případě, když dojde k odsouhlasení veškerých změn
do nově zpracovaných map, bude plán zaveden do systému ČÚZK a k tzv. zpoplatnění. V těchto
dnech probíhá jednání mezi KÚ a obci Svratouch o pokračování v druhé části obce. Vše
nasvědčuje tomu, že v roce 2017 navážeme na to, co jsme letos započali. Až bude vše
dokončeno, bude mít Svratouch konečně čitelné a přehledné katastrální mapy, které nám všem
dosud tolik chyběly.

Místní komunikace
Nově máme požádáno o dotaci na místní komunikace, která je sice pouze 50%, ale lepší
něco, nežli nic. Pokusíme se za získané prostředky opravit alespoň část místní komunikace na
Paseky směrem na Karlštejn a případně i do chatové oblasti za rybníkem. Vzhledem k tomu, že
maximální výše dotace je 1 mil. Kč, nepodaří se nám vybudovat vše, co bychom si přáli.

Víceúčelové hřiště
Opakovaně žádáme o dotaci na víceúčelové hřiště. Oslovili jsme tentokrát jinou firmu, která
tvrdí, že umí tyto dotace zajistit. Doufáme, že na třetí pokus budeme úspěšnější.

Ceny vodného, stočného a svozu TKO
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo, že cena vodného a stočného pro rok 2017
se nebude měnit. Vodné je 19,- Kč /m3 a stočné 26,- Kč/m3, celkem 45,- Kč/m3. Pro ty občany,
kteří nemají obecní vodu a nemají vodoměr na vlastní vodě, platí paušální částka stočného 900,Kč na osobu a rekreační objekt. Nevíme, jak dlouho se nám tyto ceny podaří udržet, ale musíme
počítat i s tím, že v roce 2018 dojde k navýšení ceny z důvodu zvýšení nákladů a poplatku za
odběr podzemních vod.
Rovněž poplatek za svoz TKO nebudeme pro rok 2017 navyšovat, i když nám Technické
služby Hlinsko navýšily cenu za odvoz o inflaci. Pro rok 2017 zůstává tedy 600,- Kč za osobu a
rekreační objekt.

Zimní údržba komunikací
I tento rok Vás žádám, abyste při případné sněhové nadílce
nechávali místní komunikace volné a nebránili tak průjezdu naší
techniky, která odklízí sníh. Snažíme se, aby byla celá obec uklizená
a měl každý stejnou možnost dostat se ke svému obydlí bez
zbytečných překážek. Pokud jsou na krajnicích komunikace
zaparkovány automobily, nezaručujeme, že tyto úseky budeme
schopni uklidit. Záleží jen na Vás, jak se podaří udržet i v případě
nepříznivého počasí obec sjízdnou. Berte, prosím, na vědomí, že
mnohdy je potřeba, aby k objektům zajížděla i sanitka nebo zde bydlí občané s tělesným nebo
zdravotním postižením. Pokud brání špatně zaparkovaná auta odklizení sněhu, hrozí i nebezpečí
následné ujmy na zdraví nebo majetku. Také Vás žádáme, abyste neparkovali auta na chodníku,
vystavujete se tak nebezpečí pokuty za porušení zákona č.361/2001 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích. Také nenechávejte popelnice na chodníku, chodník slouží pro chodce a v zimě se
musí udržovat technikou již v časných ranních hodinách. Děkujeme.
Tohle je citace z minulého čísla zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se nám do dnešního dne
nepodařilo v některých částech obce sjednat pořádek a opakovaně zde řešíme neoprávněné stání
na místní komunikaci, budeme nuceni přistoupit k razantnějším opatřením, které budou spočívat
buď ve spolupráci s Policií ČR, která na požádání přijede a případ na místě vyřeší, buď jako

dopravní přestupek nebo přestupek proti občanskému soužití. Další možností je veřejnoprávní
smlouva s Městskou policií Hlinsko, která také přijede a všechna špatně zaparkovaná auta na
místních komunikacích, kde nebude zachován jízdní pruh o šířce minimálně 6 metrů, opatří
zábranou (botičkou) a majitel vozidla bude muset uhradit pokutu za porušení silničního zákona.
Poté mu bude botička odstraněna.
Věřte, že to nedělám rád a že za celou dobu ve funkci starosty jsem na nikoho nemusel
zavolat Policii ČR a nikdy jsem ještě nemusel přistupovat k tak razantním opatřením. Ale byl jsem
nařknut z toho, že jsem nespravedlivý k těm občanům, kteří tato naprosto samozřejmá pravidla
dodržují. Mně nezbývá, než jim dát za pravdu. Společně se zastupitelstvem obce se snažíme najít
nejvhodnější řešení.

Stříbrný smrk u základní školy
V těchto dnech jsme byli nuceni pokácet stříbrný smrk u naší
školy, protože začal být nebezpečný svému okolí. Při větším větru
nám kořeny začaly zvedat chodník a hrozilo nebezpečí, že spadne
na školní zahradu, kde si hrají děti, nebo na školní budovu a
poškodí ji.

Pečovatelská služba
Připomínáme občanům, že v naší obci funguje pečovatelská
služba v Domě klidného stáří. Nabízíme Vám dovoz obědů, dopravu k lékaři a další služby dle
ceníku. Kdo má zájem tuto službu využívat, může kontaktovat pečovatelku paní Květu Pavlíkovou
na telefonu 566 502 271, mob. 777 839 173 nebo se obrátit na pracovnice obecního úřadu.

Poděkování zaměstnancům
Děkuji touto cestou všem zaměstnancům obce, i těm, kteří u nás v letošním roce vykonávali
veřejně prospěšné práce. Domnívám se, že to je vidět i na vzhledu naší obce.

Setkání rodáků
V prvním týdnu v srpnu 2017 nás čekají již páté oslavy založení obce. Jedná se o 625.
výročí, kdy chceme opět uspořádat „Setkání svratoušských rodáků“. Byli bychom rádi, kdyby se
nám podařilo pro Vás vymyslet co nejhezčí program, abychom uspokojili všechny věkové skupiny.
Rádi bychom u této příležitosti vydali také pamětní knihu o historii a současnosti obce, aby měl
každý návštěvník těchto oslav možnost si ji zakoupit a později si připomenout toto významné
výročí. V této době již připravujeme podklady pro vydání této publikace a není vyloučeno, že
některé z Vás (pamětníky) členové přípravné skupiny navštíví a budou se snažit od Vás získat
cenné informace z dob minulých. Budeme rádi, když se kdokoliv z Vás přihlásí a nabídne pomoc
při zajišťování této programově a časově náročné, ale krásné akci.

Kulturní areál v Borovině
Nabízíme Vám touto cestou možnost pronájmu kulturního areálu v Borovině na letní sezónu
v roce 2017 v době od 1.5.2017 do 31.10.2017 za cenu 25.000,- Kč za celé období. Žádosti
můžete doručit na obecní úřad.

Kulturní a sportovní dění v obci
Touto cestou chci poděkovat všem organizátorům a účastníkům kulturních a sportovních
akci, které jsme se pro Vás v tomto roce my ve spolupráci s hasiči a sokoly, nebo přímo jednotlivé
spolky snažili připravit. Výčet je to dlouhý a začneme pěkně od začátku roku - byly to Sokolský
ples - 16.ledna, Hasičský ples - 6.února, Maškarní průvod - 20.února, Pálení čarodějnic 30.dubna, Oslavy 40. výročí založení fotbalového oddílu TJ. Sokolu Svratouch - 18.června,
Slavnostní otevření Muzea historických motocyklů - 9.července, Oslavy 120. výročí založení SDH

Svratouch - 13.srpna, Hry bez hranic - 20.srpna, Den dětí – pohádkový les - 28.srpna, Drakiáda 16.října. Nesmíme zapomenout i na různé fotbalové turnaje a utkání na našem hřišti, rybářské
závody pro děti i dospělé u našeho rybníka, divadelní představení souboru Vicena z Ústí nad
Orlicí a ze Světnova, Výstavu obrazů paní Ivy Hauptmanové a Výstavu květin v sokolovně.
Myslím, že i akce Rozsvícení vánočního stromu na 1. adventní neděli 27. 11. 2016 byla vydařená.
Nová jedlička nám opět o kousek povyrostla a vánočně zdobí naši obec. Děkujeme spolku „Děti
z obce si hrají“, který nám sehrál veršované představení „Narodil se Ježíšek“, a sokolkám, které
v zasedací místnosti Obecního úřadu připravily Retro výstavu vánočních pohlednic. Děkujeme i
všem, kteří se k nám přidali a zazpívali si s námi vánoční koledy u stromečku.
Tento rok byl opravdu bohatý v tomto směru a věřte, že je za tím schováno mnoho práce
s přípravou. Doufáme, že jsme v našem výčtu akcí na nic nezapomněli, jestli ano, tak se
omlouváme. Jsme moc rádi, že se u nás pořád něco děje a ještě jednou moc děkujeme.
Zveme Vás touto cestou na dvě poslední akce, které se uskuteční do konce tohoto roku.
Jedná se o pěveckou soutěž „Svratouch hledá svoji SuperStar“ v sobotu 17.prosince 2016 od
17,00 hodin v sokolovně ve Svratouchu a Vánoční besídku dětí naší ZŠ a MŠ Svratouch, která se
uskuteční ve středu 21. prosince. 2016 v 15,00 hodin také v sokolovně.
Další akce již v roce 2017 budou: 14.1. Sokolský ples - zahraje k tanci a poslechu kapela
Qwalt, 18.2. Hasičský ples – kapela Rytmik a 4.2. Maškarní průvod. Na všechny uvedené kulturní
akce Vás srdečně zvou pořadatelé a těší se na Vaši hojnou účast.
Vážení spoluobčané, je mou milou povinností na závěr Vám poděkovat za svoji osobu, ale i
za pracovníky obecního úřadu a zastupitelstvo obce za přízeň, kterou nám věnujete. Vám všem a
vašim rodinám ze srdce přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, osobní,
rodinné a pracovní pohody v novém roce 2017.

Jiří Socha, Váš starosta obce

Vánoční
Všude voní cukroví,
co dnes bude, kdo to ví?
Přilepšíme zvířátkům,
dáme chleba jehňátkům.

Maminka nám kapra smaží,
polévku z ryb v hrnci vaří.
Každý touží drobátko,
vidět zlaté prasátko.

Slepičkám i kohoutkovi,
drobím koláč jablkový.
Pejsek dostal novou kost,
kočka hračku pro radost.

Oblečem se svátečně,
kdy už přijde, konečně?
Dneska večer zajde k nám,
je moc hodný, já ho znám!
Svítí do tmy stromeček,
když zazvoní zvoneček.
Vánoce jsou krásné svátky,
vracejí nás v čase zpátky!

