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Vánoční 
 

Betlémská světýlka nesou se tmou, 

na stromech září s oblohou, 

šedý mráz přírodě korunu strojí, 

na oknech ledové obrazce zdobí. 

 

Pokoj se jehličím s purpurou provoní, 

Děda Mráz možná i přijede na saních, 

cukroví na míse a světla svíce, 

vánoční koledy a salát v míse. 

 

 

 

 

 

V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, 

po vodě pustíš z oříšku lodičku, 

popluje daleko, popluje v dál, 

sváteční nálada zahalí kraj. 

 

V srdeční krajině teplo se rozvlní, 

duše se obalí vánoční nadějí, 

do očí dětiček vloudí se těšení, 

tisíce lidiček ukončí běsnění. 

 

Podání rukou od srdce jdou,  

pohledy očí zasněné jsou, 

lidé se scházejí a šťastní jsou, 

užij si pohodu, Vánoce jdou.

 

 

 

Tak už je tu opět prosinec a s ním přichází samozřejmě zima. To roční období, které někdy nemáme 

rádi a někdy ho naopak milujeme. I zima v sobě skrývá něco nádherného, zima má své nenapodobitelné 

osobní kouzlo.  

Náladu nám dokáže zkazit, když ráno vstaneme a venku hustě chumelí. Musíme vzít do ruky lopatu 

na sníh, oškrabat auto a zmrzlí a upachtění vyrazíme za tmy do práce a domů se vracíme opět za tmy. 

Udržovat teplo v našich domovech nás stojí hodně času i peněz. Ve výčtu záporů zimy bychom mohli ještě 

dlouho pokračovat.   

Snad proto se v zimě slaví Vánoce.  Patří ke kladům zimního období. Tyto svátky nás dokáží zahřát 

příjemně na duši i bez sluníčka, ať jsme věřící nebo nevěřící, děti nebo dospělí. Těšením se a přípravou na 

Vánoce si zkrátíme ten zimní čas. Na sklonku roku se vše halí do svátečního hávu, o slovo se hlásí 

neopakovatelná atmosféra vánočních svátků, která nás dokáže vždy dobře naladit. Už samotná příprava nám 

zvýší množství adrenalinu v krvi a tím nás prohřeje.  Začíná to svatým Martinem, přijede občas na bílém 

koni, tak si upečeme husičku, připijeme si Svatomartinským vínem. A hned nám je líp. Když nás neodnesou 

čerti, tak můžeme začít péct cukroví, nejlépe dvanáct druhů, uklízet, nakupovat, zdobit. Těšíme se na Ježíška 

a na rozzářené oči našich dětí, když se v pokoji objeví stromeček a dárky. Máme radost, když někoho 

můžeme obdarovat, koupit mu nebo udělat překvapení, které ho potěší. Krásné je i dát úsměv, když natěšeně 

rozbalujeme balíček od… Ježíška.  Za celou dobu, co se Vánoce slaví, jsme si vymýšleli a přidávali mnoho 

věcí, kterými si zpříjemňujeme zimu. Jsou to většinou drobnosti, ale prostě k tomu patří a s postupem věků 

se stále mění. Je na každém, které si vybere. Zpíváme koledy, pijeme teplý punč, svařák, pečeme vánočku, 

perníčky. Rozsvěcíme postupně čtyři svíčky na adventním věnci. Otvíráme okýnka v adventním kalendáři. 

Stojíme nekonečnou frontu u pokladny v obchodním domě, zajedeme si na vánoční trhy. Zdobíme 

stromeček a celý dům světýlky. Rozkrojíme jablíčko a vidíme krásnou hvězdičku uvnitř. Máme radost, když 

nám rozkvete větvička z třešně - barborka, příslib jara na vánočním stole. Líbáme se pod darovaným jmelím, 

protože nám to přinese štěstí. A co dát si šupinku z kapříka pod talíř, aby se nás držely peníze. Lijeme olovo, 

pouštíme skořápky ořechů po vodě. Smažíme kapra, mícháme salát. Tomu předchází pokus dodržet půst a 



možná někdy uvidíme i to Zlaté prasátko. Koukáme na pohádky, jdeme na půlnoční do kostela… Je toho 

mnoho a mnoho, nejraději to děláme v kruhu svých přátel a rodiny.  

Dojímáme se při vzpomínce na ty, kteří tu s námi již nemohou být. V tu chvíli je nejdůležitější nebýt 

sám, třeba jen ruku v ruce vyrazit ven, zalyžovat si, sáňkovat, nebo jen postavit sněhuláka, koulovat se. 

Mrzne, tak prostě vyrazíme na procházku. Večer, když ztichne celý kraj, není krásnější zvuk než vrzání 

sněhu při každém kroku a noční světlo odrážející se v každé jednotlivé vločce.  

Vánoční zimu si musíme umět užít všemi smysly, slyšet ji, vidět, cítit, ochutnat ji a sáhnout si na ni. 

Pak snadněji zapomeneme na to špatné a těšíme se z toho krásného.  

 

František Halas – Jak hrdlička přišla k pásku 
 

Maria Panna v samé práci 

a Ježíšek nechce spát. 

Poklízet vařit zašívat si 

a ještě k tomu kolíbat. 

Hrdlička lítá samá legrace 

nechce se jí mršce do práce. 

Durdí se Panna: "Co se máš co smát? 

Ježíška budeš kolíbat!" 

 

 

Kolíbala hrdlička, 

kolíbala Ježíška. 

Sotva zavřel očička, 

ulítla mu hrdlička. 

Kolíbka se zastavila, Ježíšek ten pláče zas, 

mlíko z plotny utíkalo, k obědu byl právě čas. 

"Ty lajdačko hned pojď sem, 

počkej, my tě přivážem!"

Vzala Panna sametku. 

"Ty, ty, poběhlice" 

uvázala hrdličku, 

rovnou ke kolíbce. 

Oběd už je uvařený a Ježíšek spinká dál, 

neposeda nesměje se, pásek se jí zařezal. 

"Prosím, prosím, Svatá Panno, dej mi trošku zalítat, 

já už budu tuze hodná, přijdu zase kolíbat. 

 

Ježíškovi do kašičky,  

cukrů, cukrů, cukrů dám, 

cukrů, cukrů, do hubičky, 

řekni "Už se nehněvám!" 

Pana v smíchu klopí řasy: 

"Kš, Kš, leť si pohane! 

Za trest však na věčné časy 

pásek ti už zůstane. 



Společenská kronika 

 

V roce 2017 se narodilo 11 dětí: 

 

  Buchta Jan, čp.357                       

  Gregorová Izabel, čp.89                         

  Tichá Adéla,  čp.259                       

  Kyncl Kryštof, čp.373                       

  Šír Ondřej,  čp.78                        

  Drahošová Alžběta, čp.233                        

  Andrlík Mike, čp.177                       

 Mládek Jiří, čp.166 

 Hauptman Michal, čp.35                       

 Dostálová Adéla, čp.100                       

 Mošnerová Gabriela, čp.104                        
 
 
 

„I ten nejmenší člověk dokáže změnit směr budoucnosti.“ 

       J. R. R. Tolkien 
 

 

 

 

V letošním roce nás navždy opustili: 

        

  Pražan Jan, č.p.276 

   Tlustá Vlasta, čp.39  

   Kučerová Marie, č.p.251  

   Gregor Jaroslav, č.p. 263  

   Pavlík Libor, č.p.290  

   Kaplanová Růžena, č.p.40 

   

 

 

 ,,Jak důležitý je pro tebe ten druhý člověk,  

poznáš až tehdy, když odejde z tvého života." 

  

      



Vánoční recepty 
Kapr trochu jinak - Vánoční kapr bez smažení 
4-6 porcí kapra, sůl, citronová šťáva, hořčice, 3 lžíce hladké mouky, 3 lžíce strouhanky, 3 lžičky koření na 

ryby, 5 lžic drcených mandlí, trochu oleje 

Omyté a osušené porce kapra ze všech stran osolíme a pokapeme citronovou šťávou. Necháme půl hodiny 

až hodinu v chladu odležet. Pak znovu osušíme a lehce potřeme hořčicí. Smícháme mouku, strouhanku, 

koření a mandle. V této směsi obalíme porce kapra, dobře přitlačíme. Pekáč vyložíme papírem na pečení, 

papír potřeme olejem, naskládáme na něj rybu a každou porci pokapeme asi půl lžičkou oleje. Vložíme do 

trouby vyhřáté na 200-210°C. Pečeme asi 40 minut, během pečení občas otočíme, aby se rovnoměrně opekl 

ze všech stran. Podáváme s bramborovým salátem. 

Co zkusit ještě jinou rybičku - Tataráček z lososa a rajčat 
Na tataráček: 200g čerstvého lososa (filet bez kůže), 100g uzeného lososa (plátky), 250g rajčat  

Na zálivku: čerstvě vymačkaná šťáva z 2 citronů, 3 lžíce olivového oleje, 1 lžíce dijonské hořčice, snítka 

kopru, 1 jarní cibulka s natí, mletý pepř, sůl  

Čerstvý lososový filet i uzené lososové plátky nakrájíme na drobné kostičky. Rajčata oloupeme, zbavíme 

jadérek a taktéž překrájíme na kostičky. Toto všechno dáme do misky, promícháme a odložíme do lednice. 

Připravíme si zálivku. Do misky si dáme olivový olej, citronovou šťávu, hořčici, sůl, pepř a řádně 

prošleháme. Přidáme na jemno nakrájenou cibulku a kopr. Zálivkou přelijeme tataráček a promícháme. 

Můžeme dosolit a připepřit dle chuti. Necháme cca 30 minut v chladu odpočívat. Podáváme na opečené 

bagetě. Tu si můžeme opéci nasucho v toustovači nebo na pánvi. Taky lze bagetky pokapat olivovým olejem 

a opéci v troubě s funkcí "gril". Můžeme dozdobit kopečkem kysané smetany a snítkou kopru. 

Bez pečení, rychle a chutně - Hromádky z kukuřičných lupínků bez pečení 
6-10 lžic krystal. cukru - podle toho, jak máme rádi sladké, 8 lžic medu, 250g másla - ne Hera apod., 100g 

vlašských ořechů, 100g hořké nebo na vaření čokolády, 300g kukuřičných lupínků 

V nádobě nad parou rozpustíme med a cukr, přidáme máslo, čokoládu, na hrubo nasekané ořechy a nakonec 

v ruce pomačkané lupínky. Můžeme přidat perníkové koření, aby voněly vánočně, nebo i sušené ovoce, aby 

byly takové bohatší. Promícháme, až se všechny ingredience spojí. Ještě horké pomocí lžičky plníme do 

malých papírových košíčků. 

Ještě si upečeme - Kostky s čokoládovou polevou a strouhaným kokosem 
Korpus: 4 vejce, 1 balení vanilkového cukru, 200g cukru, 200ml mléka, 200g 

hladké mouky, 1 balení prášku do pečiva  

Čokoládová poleva: 350ml mléka, 100g hořké čokolády, 3 lžíce holandského kakaa, 

3 lžíce cukru, 150g másla, na obalení 250-300g strouhaného kokosu 

Oddělte bílky a žloutky. Bílky vyšlehejte s polovinou cukru do sněhu a dejte 

stranou. Žloutky rozetřete se zbývajícím cukrem a vanilkovým cukrem. Přisypte 

mouku smíchanou s práškem do pečiva, přilijte mléko a rozmíchejte do hladkého 

těsta. Nakonec vmíchejte bílkový sníh, těsto nalijte do formy vysypané moukou  

a pečte v předehřáté troubě na 180 °C přibližně 20 až 25 minut. Nechte korpus 

úplně vychladnout a poté jej rozřežte na libovolně velké čtverce či obdélníky. Do 

rendlíku nalijte mléko, čokoládu rozlámanou na kousky, kakao, cukr a máslo. Za 

stálého míchání zahřívejte, dokud se vše nesmísí. Směs nechte trochu vychladnout a obalujte v ní kusy 

korpusu. Každou kostku obalte ještě v kokosu, vložte na talíř a dejte do lednice aspoň na půl hodiny. 

A na závěr si uděláme lahodný nápoj na zahřátí - Pomerančový punč 
0,5l červeného vína, 0,5l pomerančového džusu, 1 čerstvý pomeranč, 4 hvězdičky badyánu, 2-3 celé skořice, 

cukr na dochucení 

Víno ve větším nerezovém hrnci svaříme společně s džusem a kořením. Po krátkém provaření odstavíme a 

dochutíme cukrem, aby nebyl příliš kyselý. Doplníme a ozdobíme punč plátky pomeranče, jehož kůru 

nejdřív důkladně omyjeme a poté plátky naaranžujeme na okraje sklenic. Punč chutná ještě lépe, když 

použijeme místo pomerančového džusu čerstvě vymačkanou šťávu z pomerančů.   



Zprávy z Obecního úřadu 

 V dnešních zprávách Vás budeme informovat o dění v obci v roce 2017 a budeme se snažit, abychom 

neopakovali to, co již bylo ve Svratoušských zprávičkách.   

ZTV Paseky pro 18 RD 
 Byla téměř dokončena stavba mostu, zbývá dodláždit bočnice vodního toku. Bohužel se nám 

nepodařilo dokončit stavbu, protože do dnešního dne nemá firma, která zajišťuje rozvody nízkého napětí, 

vyjádření všech účastníků řízení, aby mohla požádat o vydání územního souhlasu. Z tohoto důvodu jsme 

nemohli zahájit ani stavbu plynovodu, protože domovní přípojky budou zaústěny do sdružených pilířů, které 

jsou součástí rozvodu nízkého napětí. V tomto období už ani nelze v těchto stavbách pokračovat, kabel NN i 

plynovodní potrubí se nesmí pokládat, pokud venkovní teplota klesne pod 9 °C. Snažíme se alespoň navážet 

kamenivo do tělesa místní komunikace, abychom v jarních měsících mohli co nejdříve započít s ukládáním 

inženýrských sítí do země. Předpokládáme, že pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné překážky, mohla 

by být stavba dokončena do konce 1. pololetí roku 2018.  

 

Vodojem 
 Jak jsem Vás informoval ve 3. zprávičkách, máme dnes pravomocné stavební povolení na výstavbu 

dalšího vodojemu. Je podmínkou pro získání dotace na následnou realizaci. V těchto dnech proběhne 

výběrové řízení na dodavatelskou firmu, to je další podmínkou dotace. Začátkem příštího roku budeme žádat 

Pardubický kraj o dotaci na tuto stavbu. Pokud budeme úspěšní, mohla by být tato stavba dokončena 

v závěru roku 2018.  

 

Muzeum historických motocyklů 
 Do konce tohoto roku bychom měli mít zpracovanou 

projektovou dokumentaci na rozšíření muzea do půdních 

prostor. V současné době máme požádáno o příspěvek ve výši 

100 tis. Kč z Programu obnovy venkova a na základě 

zpracované PD budeme žádat ještě o dotaci na odbor cestovního 

ruchu a památkové péče. O výsledcích Vás budeme informovat 

v následujících zprávičkách. 

 

Komplexní obnova katastrálního operátu 
 13. prosince tohoto roku bude zplatněna 1. etapa komplexní obnovy katastrálního operátu horní části 

obce. Od tohoto dne budou na ČÚZK zveřejněny nové mapy k nahlédnutí. Pokud vše půjde tak jak má, tak 

v květnu 2018 by měla být dokončena obnova i dolní části obce. Můžeme říci, že od června 2018 by měla 

být v pořádku celá obec. Vše, co se změnilo, bylo s Vaším souhlasem a stvrdili jste to svým podpisem. Pro 

nás je důležité, že Svratouch, který měl do této doby nejhorší mapy pozemkového katastru, byly nečitelné a 

poškozené, bude mít mapy nové, přehledné a pravdivé. Nebylo snadné žádat například o dotaci nebo 

stavební povolení podle starých map, když mnohdy nesouhlasily se skutečností. Pro Vás je ale důležitá ještě 

jedna skutečnost. Po této komplexní obnově katastrálního operátu v horní části Svratouchu až po sokolovnu 

došlo ke změně výměr pozemkových a stavebních parcel u všech majitelů nemovitostí. Pro Vás z toho 

vyplývá, že v lednu 2018 musíte podat nové úplné nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitosti na 

Finančním úřadě v Hlinsku, a to i když se jedná o jeden jediný metr. Snažili jsme se vyjednat, aby přijely 

úřednice FÚ do Svratouchu, ale neuspěli jsme. Nemohou vykonávat tuto agendu bez počítačů napojených na 

jejich centrální registr. Je ve vašem zájmu, abyste si opravu provedli a nevystavovali se tak zbytečným 

pokutám. Pro občany dolní části obce bude toto platit až po zplatnění 2. etapy obnovy katastrálního operátu, 

tedy v lednu 2019. V případě, že jste nevyužili možnosti nahlédnout do katastrálního operátu ve dnech 13. 

11. – 27. 11. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu za přítomnosti pracovníků Katastrálního úřadu 

Chrudim, tak Vám novou srovnávací sestavu a budoucí list vlastnictví po 13. 12. 2017 vytiskneme na 



obecním úřadu. To jsou podklady, které potřebujete na finanční úřad. Srovnávací sestavení parcel podle listů 

vlastnictví najdete také na webových stránkách ČÚZK na adrese 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.  

 

Ceny vodného, stočného a svozu TKO 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo, že cena vodného a stočného pro rok 2018 se nebude 

měnit. Vodné je 19,- Kč /m
3 

a stočné 26,- Kč/m
3
, celkem 45,- Kč/m

3
. Pro ty občany, kteří nemají obecní 

vodu a nemají vodoměr na vlastní vodě, platí paušální částka stočného 900,- Kč na osobu a rekreační objekt. 

Druhá část poplatku za vodné a stočné musí být vybrán do konce roku 2017 a pan Viktor Gregor již některé 

z Vás navštívil nebo v brzké době navštíví.  

Rovněž poplatek za svoz TKO nebudeme pro rok 2018 navyšovat, i když nám Technické služby 

Hlinsko navýšily cenu za odvoz o inflaci. Pro rok 2018 zůstává tedy 600,- Kč za osobu a rekreační objekt a 

je splatný od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018. V této souvislosti musím konstatovat jednu okolnost, že i přes 

zvýšené úsilí se nám nedaří udržovat pořádek na stanovištích kontejnerů, kde nám neukáznění občané, 

možná ne vždy místní, opakovaně dělají nepořádek a kazí tím vzhled a celkový dojem z obce. 

 

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 sanitka, vozidlo Technických služeb Hlinsko při vyvážení Vašich 

popelnic jednou za čtrnáct dní 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.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Nenechávejte popelnice na chodníku, chodník 

slouží pro chodce a v zimě se musí udržovat technikou již v časných ranních hodinách. Děkujeme.   

 Tuto informaci zveřejňujeme opakovaně ve zprávičkách a v každém zpravodaji. Vzhledem k tomu, 

že se nám přesto do dnešního dne nepodařilo v některých částech obce sjednat pořádek a opakovaně zde 

řešíme neoprávněné stání na místní komunikaci, budeme nuceni přistoupit i k razantnějším opatřením, které 

budou spočívat ve spolupráci s Policií ČR. Věřte, že to nedělám rád a 

že za celou dobu ve funkci starosty jsem pouze jednou musel zavolat 

Policii ČR, aby byla zjednána náprava. Opravdu nerad přistupuji k tak 

razantním opatřením, ale často slýchám z úst jiných občanů, že jsem 

nespravedlivý k těm, kteří tato naprosto samozřejmá pravidla dodržují. 

Mně nezbývá, než jim dát za pravdu. Společně se zastupitelstvem obce 

se snažíme najít vždy nejvhodnější řešení.  

 

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.  

 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx


Poděkování zaměstnancům  
 Děkuji touto cestou všem zaměstnancům obce a těm, kteří u nás v letošním roce vykonávali veřejně 

prospěšné práce. Domnívám se, že to je vidět i na vzhledu naší obce. Svratouch je díky jejich práci, ale 

samozřejmě i díky Vám, stále čistý a v pořádku. 

 

Kulturní a sportovní dění v obci 
 Touto cestou chci poděkovat všem organizátorům a účastníkům kulturních a sportovních akcí, které 

jsme se pro Vás v tomto roce 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 - 14. ledna, Hasičský ples - 18. 

února, Maškarní průvod - 4. února, Pálení čarodějnic - 30. dubna, 5.  Setkání rodáků 28. - 30. července, Den 

dětí – pohádkový les - 27. srpna, Drakiáda -  5. listopadu. Nesmíme zapomenout i na různé fotbalové turnaje 

a utkání na našem hřišti, rybářské závody pro děti i dospělé u našeho rybníka, Turnaj v mariáši, Výstavu 

obrazů Jitky Páralové a keramiky Hany Krejsové. Družstvo mladých hasičů také nezahálelo a děti se 

zúčastnily mnoha hasičských soutěží. Myslím, že i poslední akce Rozsvícení vánočního stromu na 1. 

adventní neděli 3. 12. 2017 byla vydařená. Nová jedlička nám opět o kousek povyrostla a vánočně zdobí 

naši obec. Děkujeme spolku „Děti z obce si hrají“, který nám sehrál představení „Jak ve Svratouchu padal 

duhový sníh“, a sokolkám, které v zasedací místnosti Obecního úřadu připravily krásnou Výstavu vánočních 

stromků. 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 Vánoční besídku dětí naší ZŠ a MŠ Svratouch, která se uskuteční ve 

středu 20. prosince. 2017 v 15,00 hodin v sokolovně.  

 Další akce již v roce 2018 budou: 20.1. Hasičský ples – kapela Emil, 3.2. - divadelní představení 

Deskový statek souboru Vicena, 10.2. Maškarní průvod a 24.2. Sokolský ples a 30. 4. již tradiční Pálení 

čarodějnic. Na všechny uvedené kulturní akce Vás srdečně zvou pořadatelé a těší se na Vaši hojnou účast.  

 

Nátěr a oprava střechy kostela ve Svratouchu 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krouně – 

kazatelská stanice Svratouch Vás touto cestou informuje, že 

probíhá generální oprava klempířských prvků, okapů, atik, říms 

a střešního pláště včetně finálního nátěru evangelického kostela 

v celkové hodnotě 150.000,- Kč. Prosíme všechny, kterým není 

lhostejný stav církevní budovy, abychom společnými silami a 

ochotou i finančně podpořili tyto jistě nutné práce. Své finanční 

dary můžete zaslat přímo na farní účet: 107-5716330227 / 0100 

nebo v hotovosti složit u pana br. Vlastimila Mayera, 

Svratouch, čp.16. Děkujeme. 

 

 

Závěrem letošního roku mně nezbývá než Vám poděkovat za 

vše, co jste pro naši krásnou obec vykonali. Protože se blíží vánoční 

svátky, tak Vám touto cestou přeji jejich krásné prožití, hodně zdraví, 

štěstí a rodinné pohody v roce 2018. To vše Vám přeji nejen já, ale i 

Vaši zastupitelé a zaměstnanci obce.         

         Jiří Socha, Váš starosta obce

 


