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V půlnoční hodinu 

V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, 

radostnou novinu pastýřům zvěstuje. 

Nebes Pán naplnil sliby své zajisté, 

Kristus se narodil z Matičky přečisté. 

Pastýři, vstávejte, pospěšte k Betlému, 

zprávu tu povězte na cestě každému. 

 

 

 

 

 

Vstávají ze sna pastýři - Václav Renč 

Vstávají ze sna pastýři 

a diví se a žasnou. 

A bez váhání zamíří, 

kde vidí hvězdu jasnou. 

Nad holým chlévem z kamení, 

co hledí dolů k městu, 

hoří to Boží znamení 

a osvětluje cestu. 

Svolává k chlévu ze všech stran 

i anděle i lidi. 

A kdo má srdce dokořán, 

každý to světlo vidí… 

 

 

 

 

Když vyrazíte touto dobou na večerní procházku po Svratouchu, snad u každého domu 

uvidíte nějaké světýlko. Na zahradách září do tmy barevnými světýlky ozdobené stromky, v oknech 

svítí hvězdičky, zvonečky.   

Rozzářené vánoční stromky nezdobí jen naše obydlí, ale také náměstí, 

parky a jiné veřejné prostory. Tato tradice už zdomácněla ve všech částech 

světa, kde si Vánoce připomínají. Její původ je ale novodobý a u nás se k ní 

váže dojemná historka. Když si prý šel novinář a spisovatel Rudolf 

Těsnohlídek v roce 1919 tajně uříznout do lesa vánoční stromeček, našel tam 

ve sněhu odložené dítě. Napsal o tom fejeton do Lidových novin a zároveň 

začal hledat způsob, jak lidem ze sociálně slabých poměrů umožnit důstojné 

prožití Vánoc. Tato tradice byla založena v Brně, kde se pod stromem na 

náměstí vybíraly peníze na chudé a opuštěné děti. Záhy se rozšířila do celého 

Československa, takže na sklonku 30. let stál tento strom prakticky v každém městě a pod ním se 

nacházela kasička v národních barvách. Nad akcí pak převzala patronát první dáma Hana Benešová, 

která sbírku zahajovala a rozsvěcela ten strom. Prezidentský pár pak v předvánočním čase objížděl 

některá města a vhazoval příspěvek do té kasičky.  

 Advent není jen doba pečení, uklízení a nakupování. Před vánočními svátky se v lidech 

probudí dobročinnost, uvědomíme si, že je někdy dobré pomoci potřebným. Když obdarováváme 

své blízké, vzpomeneme si i na ty, které sice neznáme, ale kteří potřebují pomoc. Tím, že někomu 

pomůžeme, a nemusí to být pomoc jen finanční, si obrazně uklidíme a vyzdobíme svoje srdíčka a 

svoji mysl. Pak prožijeme tyto svátky naplno, zklidníme se, zapomeneme na to špatné a máme 

dobrý pocit, že jsme udělali něco dobrého a krásného. 

Letošní Vánoce pomalu a jistě přicházejí. Tyto Vánoce jsou ale trochu jiné tím, že naše 

republika tento rok oslavila 100. narozeniny. Tato významná událost i vánoční čas v nás vyvolává i 

řadu vzpomínek na doby dřívější. Vzpomeneme si, jak se slavily Vánoce za našeho dětství, co se 

jedlo, jaké dárky jsme dostávali a jaké tradice se dodržovaly. 



A proto bychom do tohoto zpravodaje rádi zařadili vzpomínku jedné naší svratoušské 

rodačky, kterou nám poslala a která není úplně vánočně laděná, ale my se o ni chceme s Vámi 

podělit. Možná se někteří v této vzpomínce najdete a vzpomenete si, kdo je autorkou. Schválně 

nebudeme jmenovat. Narodila se v chalupě ve Svratouchu. Pak se odstěhovala s rodiči a jezdila sem 

se sestrou na prázdniny až do svých 16 let.  

 

Svratouch, jak si ho pamatuji já. 
Za kapličkou u potoka stojí stará, 

věkem nachýlená chalupa, omítnutá vápnem, 

se střechou z eternitu. Vedle zápraží z hrubých 

otesaných kamenů je hnojiště. Dřevěnými, 

jakoby narychlo sbitými dveřmi, se vejde do 

dlouhé chodby.  Podlaha je z udusané hlíny, 

místy vystupují ploché kameny. Po levé straně 

suchý záchod, na konci chodby dveře na 

zahradu, naproti dveře do malé síňky, dveře na 

půdu, dveře do kozího chlívku. Chodba není 

osvícená, mdlé světlo vniká pouze malým 

okénkem z velké světnice vedle dveří do 

síňky.  Ze síňky vejdu do jediné velké 

světnice, za ní je ještě malá světnička. Po pravé straně dveří je lavička s umyvadlem a džbánem s  

vodou ze studny. Nad ní obyčejné zrcadlo s poličkou. U pravé stěny sporák na dřevo a uhlí. Starý 

uhlák stojí před sporákem. Vedle sporáku jsou dveře do malé světničky.  U stěny stojí ještě stará 

postel s vysokými čely. Ve dne je nastlaná duchnami a polštáři s husím peřím. V neděli se peřiny 

zakrývají svátečním bílým přehozem s třásněmi. Ve všední dny obyčejným květovaným. Nad 

postelí visí velký obraz s panenkou Marií a Ježíškem. Na stěně vedle okénka je můj oblíbený 

obrázek se dvěma dětmi a andělem strážným. Včele místnosti jsou dvě okénka s dvojitými 

skleněnými výplněmi. V létě jsou v nich červené muškáty (pelargónie). V zimě se dávají do 

prostoru mezi dvojitá okna nazdobené výplně z vycpané látky, které zamezují úniku tepla. Okna 

jsou nahoře nazdobená krátkými záclonkami. Rolety večer nahrazuje neprůhledná látka po stranách 

oken. Před okny je umístěn stůl s jedním šupletem a třemi židlemi. Stůl je pokryt ubrusem z umělé 

hmoty (vikslajvantem). Sváteční látkový ubrus se dává pouze o svátcích. Na stole malá vázička 

s květinami ze zahrádky. U levé stěny u oken stojí starý otoman. Nad otomanem je dvojité okénko 

do chodby, přikryté záclonkou. Za záclonkou se skrývá, pro mne vzácný poklad, dřevěný pokojíček 

pro panenku. S ním si nesmím hrát, je pouze na dívání.  Ve velkém kredenci je všechno kuchyňské 

nádobí a nezbytné zásoby do kuchyně.  Vedle kredence vysouvací mycí stůl (mycák) se dvěma 

dřezy.  Prostředky na nádobí se nepoužívají. Voda musí být tak horká, aby smyla všechnu mastnotu. 

Udržet v ní ruku dokáže pouze babička. Voda po umytí nádobí se dále využije při krmení domácích 

zvířat. Světnice je vymalována bíle a na bílém podkladě je barevný váleček s květinovými motivy.  

Strop je dřevěný s mohutnými trámy. Je natřený hnědou barvou.  

Světnička za velkou světnicí je malá, a proto doslova přeplněná nábytkem.  Naproti čelní 

stěny s jedním okénkem stojí velká postel.  Nábytek je tmavý, zachovalý, je vidět, že se moc 

nepoužívá.  Vedle dveří je kulatý stolek se dvěma křesílky. Stolek je pokryt háčkovaným ubrusem.  

Velká almara a truhla obsahují veškeré oblečení a textilie v domácnosti.  V okně, obvykle po 

sklizni, jsou velké zavařovací sklenice, kryté celofánovým papírem, ve kterých uzrává rybízové 

nebo bezinkové víno. Strop je již ztrouchnivělý a velkou dírou nad postelí je vidět na půdu.   



Půda, pro nás, ukrývá plno pokladů. Starý kočárek, kufry s časopisy, nepoužívané nástroje a 

nádobí do domácnosti. „Na půdu nesmíte“, nakazuje nám babička. Podlaha je totiž ztrouchnivělá a 

místy se propadá. Samozřejmě, že zákaz vždy porušíme.  

Ve chlívku babička chová jednu kozu společně se slepicemi, husami a kočkami. Chlívek je 

tmavý, nízký s malinkatým okénkem. Vždycky jsem si myslela, že koza musí být z té tmy úplně 

slepá, i když se občas vyvedla na pastvu.  

Dveřmi z chodby se dostaneme na velikou zahradu s malou oplocenou zarostlou zahrádkou 

pod okny. Velká zahrada není oplocená.  Hranice vytyčují pouze strouhy a část staré stodoly.  Na 

zahradě roste přerostlý angreštový keř a višňový strom. Haltýř, vedle nezakryté studny, slouží na 

uskladnění jídelních zásob. Chrání je před teplem. Mléko se chladí ve velikém kameninovém hrnci 

a v menším máslo. Mléko nosíme od sedláků v plechové konvičce nebo od krámku od „Lehkých“ 

z Horního Svratouchu.  

S chalupou babičky sousedí pouze chalupa Nováků. Je to podobné stavení, ale daleko 

zachovalejší. Obě stavení ohraničuje Svratoušský potok. Uličku mezi chalupami směrem k hornímu 

konci lemují stavení babiččiných známých, (nebo příbuzných? To už se asi nedozvím).  Celkem 

výstavnímu statku, se říká „U Krejčů“, ačkoliv tam bydlí Sádovský a hlavně naše kamarádka 

Maruška. Tam chodíme na televizi, je to asi jediná televize ve Svratouchu. Sejde se u nich večer 

více dospělých a dětí a všichni nábožně koukají na  maličkou obrazovku.  Uličkou se dostaneme do 

velkého statku „ U Jozífků, (ačkoliv jsou to Kynclovi)“. Babička si domlouvá u Jozífků pomoc při 

sklizni záhumenky, kterou má blízko jejich stavení. Jozífkovi vlastní koňské spřežení, žebřiňák a 

další nářadí pro práci na poli.  

Kousek od kapličky směrem k dolnímu 

Svratouchu stojí škola. Chodíme do ní 14 dní, 

když je mamka v Brně. Jedná se o jednotřídku. 

Zpočátku se nemohu vůbec soustředit, ruší mne 

výklad učitele pro druhé děti, které patří do jiné 

třídy. Brzy si zvyknu. Babička pere na valše 

v dřevěných neckách. Používá jádrové mýdlo. 

Máchat chodíme do rejhy, to je nádrž uprostřed 

návsi.  Uprostřed obce je obecní úřad. Místní 

rozhlas vyhrává písničku “Jenom ty mě můj 

koníčku pěkně nes“ a pak se ozve hlášení. 

Oznamuje se -  kdy přijedou sekáči, kdy se koná 

představení v kině, kdy přijede nákladní auto 

s ovocem a možností nákupu.  Na koupaliště 

chodíme samotné do Svratky. Chodíme přes 

kopec, který se jmenuje Tábor a odděluje Svratku 

od Svratoucha.  

Ve Svratouchu se mluví svratoušským 

nářečím. Jsem Hanče, ďouče. Přízvuk je na 

jiných slabikách. Po dvou měsících prázdnin se 

češtinářka ve škole v Chebu vždycky mé mluvy zhrozila, protože jsem místo lžíce říkala žlice a 

používala klasické -oj- koncovky nářečí a hrozně jsem při mluvení „zpívala.“ 

 

Tak jste si zavzpomínali a teď zpátky do současnosti. 

 



Společenská kronika 

 

V roce 2018 se narodilo 6 dětí: 
 

  

Slaninová Adrian, č.p.299                       

 Pilařová Marika, č.p.274                         

 Šír Jindřich, č.p. 71                      

Abrahamová Štěpánka, č.p.131                       

 Kučerová Klaudie, č.p. 144                        

 Spilková Šarlota, č.p. 109     

 

                    

 “Být matkou na plný úvazek je jednou z nejlépe placených prací… 

Protože odměnou je čistá láska.” 

Mildred B. Vermont, americká spisovatelka 

 

 

 

V letošním roce nás navždy opustili: 
 

Venzara Václav, č.p. 242   

Kučera Pavel, č.p.271 

Kučera Miloslav, č.p.207 

Kyncl Vlastimil, č.p. 154 

Hromádková Marie, č.p.111 

Vamberová Marie, č.p. 92 

Kučerová Růžena, č.p. 272 

Kučerová Marie, č.p. 138 

Bouška Václav, č.p. 296 

   

 

 „Nic z toho dobrého a krásného cos učinil, se neztratí.  

Všechno zůstane." 

A. Franc

  

      



Vánoční recepty 
Když už jsme si připomněli výročí naší republiky v úvodu, tak si upečeme a uvaříme i vánoční 

recepty z doby první republiky. Víte co jedl Tomáš Garrigue Masaryk nebo Karel Čapek? Recepty 

první republiky byly plné luštěnin a obilovin. Tyto suroviny byly dostupné i v nelehkých dobách 

konce války. Na Vánoce se tak podávala hrachová polévka či kaše nebo čočka na kyselo. Vyzkoušet 

můžete houbového kubu z krup – jídlo, které si mohl dopřát každý a které je velmi chutné i zdravé. 

STAROČESKÝ KUBA 

400 g čerstvých nebo 50 g sušených hub, 500 g krupek, 2 lžíce sádla, 2-3 cibule, sůl, 2-3 stroužky 

česneku, trocha sádla na pokropení pokrmu a vymaštění pekáče 

Krupky s drceným česnekem, solí a sádlem uvaříme doměkka. Zvlášť uvaříme čerstvé či suché 

houby. Do vymaštěného pekáče klademe střídavě vrstvu uvařených krupek a vrstvu vařených hub. 

Poslední vrstva musí být vařené krupky. Povrch pokropíme rozpuštěným sádlem a asi 25 minut 

pečeme. 

 

Kapr se za první republiky podával převážně na modro vařený 

v octě nebo na černo ve sladké omáčce z povidel. Až později, 

po druhé světové válce, se začal připravovat kapr smažený. 

KAPR NA ČERNO 

8 porcí kapra, 200 g kořenové zeleniny, 2 cibule, 40 ml octa, 

40 g hnědého cukru, 2 citrony, sůl, bobkový list, celý pepř, 

nové koření, 100 g povidel, 400 ml červeného vína, tymián, 100 g perníku na strouhání, 50 g 

sušených švestek, 40 g plátků mandlí, 50 g rozinek, 120 g másla 

Nakrájenou mrkev, celer, petržel a cibuli dáme do vody, přidáme ocet, cukr, citronovou šťávu i 

nastrouhanou kůru, trochu soli, bobkový list, celý pepř a nové koření, krátce povaříme a vložíme 

porce kapra, uvaříme doměkka. Vyjmeme je a dáme do tepla. Do vývaru vmícháme povidla, víno, 

tymián. Přivedeme k varu a zahustíme nastrouhaným perníkem. 10 minut povaříme. Až omáčka 

zhoustne, scedíme ji a dochutíme. Na závěr vmícháme kousky sušených švestek, plátky mandlí a 

rozinky, zašleháme máslo a je hotovo. Podáváme s domácím karlovarským nebo houskovým 

knedlíkem.  

 

A co bramborový salát? Jak vznikl, se asi už nedozvíme. Jisté je, že recepty první republiky na salát 

se začaly objevovat v českých kuchařkách. Nejprve si jej dopřávali bohatí, časem se rozšířil i mezi 

všechny ostatní. Pokud si budete chtít letos vyzkoušet prvorepublikový vánoční recept na tuto 

pochoutku, tady je. 

BRAMBOROVÝ SALÁT S JABLKY 

1 kg brambor salátových, 10 ks okurek sterilovaných, 6 ks vajec na tvrdo, 1 ks jablka, 1 ks cibule, 

domácí majonéza, dle chuti citronová šťáva, sůl, pepř mletý 

Brambory i vejce uvaříme, oloupeme jablko a nakrájíte na kostky. Stejně tak nakrájíme i okurky, 

cibuli, vejce a brambory. Vše smícháme, přidáme majonézu. Poté už jen dochutíme solí, pepřem a 

citronovou šťávou, promícháme a necháme do druhého dne uležet. 

 

A něco sladkého na konec. 

HUSARSKÉ KOLÁČKY PLNĚNÉ PIKANTNÍ MARMELÁDOU 

300 g hladké mouky, 100 g ořechů, 200 g másla, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky 

Ořechy rozdrtíme najemno. V míse smícháme všechny sypké suroviny včetně ořechů. Přidáme 

nakrájené máslo. Vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do potravinové fólie a necháme ho v 

chladničce odpočinout do druhého dne. Těsto rozkrájíme na čtvrtiny, z každé vyválíme váleček o 



průměru cca 2 cm a odkrajujeme asi 0,5cm kousky. Z nich tvarujeme kuličky, které pokládáme na 

plech vyložený papírem na pečení. Poté do nich vytlačíme koncem vařečky důlky. Pečeme v 

předehřáté troubě při 180 °C asi 7 minut. Koláčky necháme vychladnout. Smícháme 150 g rybízové 

marmelády a 75 g moučkového cukru a plníme do důlků. 

Teď se opět vrátíme do současnosti a přidáme ještě pár dobrých vyzkoušených receptů.  

MRKVOVÉ UŠI 

300 g hladké mouky, 250 g tuku na pečení (Hera), 120 g mrkve, 

250 g zavařeniny (např. malinové, višňové), 100 g piškotů 

Z mouky, hery a mrkve uděláme těsto. Vyválíme, vykrájíme 

kolečka, naplníme marmeládou zahuštěnou piškotovými drobečky. 

Zmáčkneme jednou stranou k sobě, aby vznikly „uši“. Pečeme 

při°150°C  asi 15 minut.  

 

MAKOVÉ KNOFLÍKY 

150 g hladké mouky, 120 g moučkového cukru, 120 g mletého 

máku, 125 g másla, 1 vejce, marmeláda pikantní 

Promícháme mouku s mákem, přidáme změklé máslo s cukrem a vajíčkem a propracujeme. 

Připravené těsto zabalíme do fólie a necháme aspoň půl hodiny v chladu odpočívat. Z vychlazeného 

těsta oddělujeme kousky a rukama tvarujeme kuličky o průměru kolem dvou centimetrů. Pokládáme 

je na plech vyložený pečicím papírem, zploštíme je prsty a doprostřed každé kuličky uděláme důlek 

obráceným koncem vařečky. Do každého důlku dáme trochu linecké marmelády. Vložíme do trouby 

předehřáté na 150 °C a pečeme asi 15 minut. 

 

K Vánocům patří i něco na zahřátí. 

PUNČ Z BÍLÉHO VÍNA 

1/2 l bílého vína, 1/2 l jablečného džusu, 150 ml rumu, šťáva z jednoho pomeranče, šťáva z  1/2 

citronu, 1 badyán, 2 kousky skořice, 5 hřebíčků, krupicový cukr podle chuti 

Vše promícháme v hrnci, přivedeme k varu, ihned odstavíme a ještě teplé podáváme.   

 

A co si uděláme na silvestra? 

SILVESTROVSKÉ HERMELÍNOVÉ TYČKY 

2 hermelíny, 1 hrníček hladké mouky, půl balíčku prášku do pečiva, 1 žloutek, sůl, žloutek na 

potření, mák nebo kmín na posypání 

Hermelín nastrouháme, přidáme mouku s práškem do pečiva, žloutek, jemně osolíme a vypracujeme 

těsto. Vyválíme plát, nakrájíme rádýlkem na tyčky, potřeme rozšlehaným žloutkem, posypeme 

mákem nebo kmínem a v horké troubě upečeme.  

 

Po prohýřené silvestrovské noci přijde k chuti: 

OPILCŮV SALÁT 

40 dkg kysaného zelí, 2 nakrájené cibule, 5 kyselých okurek, kdo má rád pálivé - 2 nakrájené 

feferonky, 4 utřené stroužky česneku, 10 matjesů nadrobno nakrájených, jogurt nebo majonézu, 

olivový olej mletý pepř, sůl, trošku cukru dle vlastní chuti 

Zelí bez nálevu překrájíme na menší kousky, v míse promícháme s ostatními surovinami. Osolíme, 

opepříme, přidáme 1 lžící bílého jogurtu nebo majonézy, 2 lžíce olivového oleje, trošku cukru, kdo 

má raději sladkokyselé.     

 

A to je pro dnešek všechno. Přejeme Vám dobrou chuť!  



Zprávy z Obecního úřadu 

 V dnešních zprávách Vás budeme informovat o dění v obci v roce 2018 a budeme se snažit doplnit 

informace, které jsme neuvedli ve Svratoušských zprávičkách. 

Prodej stavebních parcel 
 Ve 3. Svratoušských zprávičkách jsme Vás informovali, že dne 19. 10. 2018 bude zplatněn nový 

mapový operát. Zplatnění se ne naší vinou opozdilo. Pak teprve mohlo následovat vyhotovení 

geometrického plánu 18 nových stavebních parcel. Ten byl koncem listopadu schválen Katastrálním úřadem 

v Chrudimi. Následovala žádost na Stavební úřad v Hlinsku o souhlas s dělením parcel a minulý týden jsme 

požádali katastrální úřad o zapsání do nových katastrálních map. Prodej stavebních parcel se pozdržel a 

doufáme, že proběhne v lednu 2019. V prosinci musí obec provést inventuru majetku, tudíž i všech 

pozemkových parcel ve vlastnictví obce.  To je další důvod, proč jsme odložili prodej na začátek nového 

roku. Noví majitelé budou mít dost času na to, aby si vyřídili vše potřebné a případně na jaře zahájili stavbu. 

Nové zastupitelstvo na svém 1. zasedání rozhodlo, že stavební parcely budeme prodávat za 121,- Kč/m
2
. Ve 

smlouvě budou zahrnuty podmínky, že stavba bude sloužit k trvalému pobytu, bude zahájena do dvou let, do 

pěti let zkolaudována a v případě nedodržení smluvních podmínek, má obec předkupní právo ji odkoupit za 

cenu uvedenou ve smlouvě. Těmito opatřeními se bráníme tomu, aby nám ve Svratouchu nepřibývali 

chalupáři, ale aby se nám navyšoval počet trvale žijících obyvatel.   

 

Komplexní obnova katastrálního operátu 
 19. října 2018 tohoto roku byla  zplatněna 2. etapa komplexní obnovy katastrálního operátu dolní 

části obce. Po této obnově katastrálního operátu v dolní části Svratouchu od sokolovny došlo ke změně 

výměr pozemkových a stavebních parcel u všech majitelů nemovitostí. Pro Vás z toho vyplývá, že v lednu 

2019 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. V případě, že jste nevyužili možnosti nahlédnout do 

katastrálního operátu ve dnech 19. 9. – 3. 10. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu, tak Vám novou 

srovnávací sestavu a list vlastnictví vytiskneme na obecním úřadu. To jsou podklady, které potřebujete na 

finanční úřad.  

 

Vodojem 
 V minulých zprávičkách jsem Vás také zval na slavnostní otevření rozšířeného vodojemu. Stavba je 

sice již zkolaudována a vše, na co jsme dostali dotaci, je vybudováno. Ovšem v průběhu dokončovacích 

prací jsme zjistili, že by vše nemuselo fungovat tak, jak má, protože zde zůstala ještě část původní 

technologie v původní části vodojemu. Dohodli jsme se s dodavatelskou firmou, že i tuto technologii 

necháme předělat. Stávající litinové součástky budou nahrazeny nerezovými. Poté bude celá technologie 

původního i nového vodojemu v nerezu. O případném termínu, kdy byste měli možnost se do tohoto objektu 

podívat, Vás budeme informovat v dalších zprávičkách, necháme to na jarní měsíce v roce 2019.  

 Muzeum historických motocyklů 
 Zahájili jsme práce na půdní výstavbě v objektu muzea. V těchto dnech dokončujeme montážní práce 

z kovu, mělo by následovat zhotovení zateplení, elektrického vedení, zabezpečovacího zařízení, osvětlení a 

na závěr zaklopení krovu sádrokartonem. Na to vše ale v letošním roce 

nemáme peníze, takže předpokládám, že se nám podaří dokončit jen 

podlahovou plochu. I to považuji za úspěch. Pro rok 2019 máme prozatím 

požádáno o příspěvek z Programu obnovy venkova a v lednu budeme 

žádat o dotaci z referátu cestovního ruchu Pardubického kraje. Pokusíme 

se ještě požádat o dotaci i z odboru památkové péče, ale tam bývá velmi 

omezené množství finančních prostředků.  

 



Ceny vodného, stočného a svozu TKO 
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2019.  

Vodné bude 21,- Kč /m
3 
a stočné 29,- Kč/m

3
, celkem 50,- Kč/m

3
. Občané, kteří nemají obecní vodu a nemají 

vodoměr na vlastní vodě, budou platit paušální částku stočného tj.1.000,- Kč na osobu a rekreační objekt. 

Druhá část letošního poplatku za vodné a stočné musí být vybrána do konce roku 2018 a pan Viktor Gregor 

- správce obecního vodovodu již některé z Vás navštívil nebo v brzké době navštíví. Prosíme o co 

nejrychlejší uhrazení platby, nejpozději do čtvrtka 27. 12. 2018 hotově v kanceláři obecního úřadu nebo 

zasláním na účet č. 1144912329/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do zprávy 

pro příjemce napište Vaše jméno a příjmení pro lepší identifikaci platby.  
Rovněž poplatek za svoz TKO bude pro rok 2019 navýšen o 50,- Kč.  Poplatek bude tedy 650,- Kč 

za osobu trvale žijící nebo za rekreační objekt. Je splatný od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019. Je potřeba vzít na 

vědomí, že za posledních 6 let nedošlo ke zdražení tohoto poplatku. Nárůst inflace hradila obec každý rok ze 

svého rozpočtu.  

V této souvislosti musím ještě konstatovat jednu nepříjemnou věc. 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.  

Svoz nebezpečného a velkokapacitního odpadu bude v roce 2019 na obvyklých místech a 

v obvyklém čase v sobotu 6. dubna a 26. října.  

 

Výsledky komunální voleb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Výsledky komunálních voleb v obci SVRATOUCH ve dnech 5. a 6. října 2018

Pořadí dle 

kandidátní 

listiny

Kandidáti za stranu
Politická 

příslušnost        

Počet 

získaných 

hlasů          

1      

Pořadí dle 

hlasů ve 

straně                

2

Počet hlasů 

pro přidělení 

mandátu                 

6

Pořadí 

získaných hlasů 

kandidátem           

7

Pořadí pro 

přidělení 

mandátu                 

8

Zvolení do 

zastupitelstva 

obce                

9

Nezávislí-Svratouch 2018

1. Jiří Socha bez pol. př. 319 2 1177 2 2 2

2. Ing. Petr Sádovský bez pol. př. 374 1 2354 1 1 1

3. Stanislav Buchta bez pol. př. 314 3 785 3 3 4

4. Mgr. Iveta Navrátilová bez pol. př. 281 4 589 4 4 5

5. Viktor Gregor bez pol. př. 277 5 471 5 5 8

6. Martin Kalous bez pol. př. 237 6 392 6 6 9

7. David Hegr bez pol. př. 194 7 336 7 7

8. Martin Trávníček bez pol. př. 179 8 294 8 8

9. Iva Moučková bez pol. př. 179 8 294 8 8

CELKEM 2354

Sdružení SVRATOVÁCI

1. Jan Vojta bez pol. př. 170 1 1000 1 1 3

2. Miloslav Bureš KSČM 149 3 333 3 3

3. Marian Brázda bez pol. př. 61 9 111 9 9

4. Petr Straka bez pol. př. 128 4 250 4 4

5. Josef Sádovský bez pol. př. 164 2 500 2 2 6,7

6. Milan Bodlák bez pol. př. 81 7 143 7 7

7. Tomáš Kyncl bez pol. př. 86 6 167 6 6

8. František Fiala bez pol. př. 67 8 125 8 8

9. Josef Zdražil KSČM 94 5 200 5 5

CELKEM 1000

KDU -ČSL

1 Ing. Jiří Vítek bez pol. př. 88 2 250 2 2

2 Irena Pešková bez pol. př. 104 1 500 1 1 6,7

3 Mgr. Pavel Dostál bez pol. př. 86 3 167 3 3

4 Petr Pešek bez pol. př. 45 6 83 6 6

5 Zdeňka Němcová bez pol. př. 46 5 100 5 5

6 Pavel Votava KDU - ČSL 28 8 63 8 8

7 Luboš Verner KDU - ČSL 19 9 56 9 9

8 Pavel Votava KDU - ČSL 51 4 125 4 4

9 Petr Paseka KDU - ČSL 33 7 71 7 7

CELKEM 500



 

Strana Počet hlasů %

Nezávislí-Svratouch 2018 2354 61,08

Sdružení SVRATOVÁCI 1000 25,95

KDÚ - ČSL 500 12,97

CELKEM 3854

Počet zapsaných voličů 712

Volilo 460

tj. % 64,61  
 

Touto cestou Vám chci poděkovat za důvěru, kterou jste nám u voleb projevili, za podporu kandidátů 

a hlavně za vysokou volební účast. Je vidět, že Vám není budoucnost naší obce lhostejná.  

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Svratouch 1. 11. 2018 byl zvolen do funkce starosty 

obce pan Jiří Socha /dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva obce/ a do funkce místostarosty obce Ing. 

Petr Sádovský.  

 

 

Členy nově zvoleného Zastupitelstva obce Svratouch jsou:   
Jiří Socha, Svratouch 288  

Ing. Petr Sádovský, Svratouch 100  

Mgr. Iveta Navrátilová, Svratouch 274  

Stanislav Buchta, Svratouch 343  

Sádovský Josef ml., Svratouch 365  

Mgr. Irena Pešková, Svratouch 155  

Viktor Gregor, Svratouch 363 

Jan Vojta, Svratouch 28  

Martin Kalous, Svratouch 173  

 

Byl zřízen kontrolní a finanční výbor a komise kulturní a sportovní.  

 

 

Kontrolní výbor:  

předseda:  

Jan Vojta, Svratouch 28  

členové: 

Josef Sádovský, Svratouch 365  

Ing Jiří Vítek, Svratouch 300  

Petr Paseka, Svratouch 80  

Ivana Vodičková, Svratouch 265  

 

 

Finanční výbor:  

předseda:  

Irena Pešková, Svratouch 155  

členové:  

Anna Kaplanová, Svratouch 151  

Marie Peřinová, Svratouch 292  

Věra Pažebřuchová, Svratouch 90  

Iva Moučková, Svratouch 223. 

 

 

Kulturní a sportovní komise: 

předseda: 

Mgr. Iveta Navrátilová, Svratouch 274 

členové: 

Jana Kaštánková, Svratouch 294 

Viktor Gregor, Svratouch 14 

Martin Kalous, Svratouch 173 

Stanislav Buchta, Svratouch 343 

Miloslav Bureš, Svratouch 88 



 Touto cestou děkuji všem bývalým zastupitelům, členům komisí a výborů, kteří společně se mnou 

pracovali v obecním aparátu v uplynulém volebním období. Novým zastupitelům a funkcionářům přeji, ať 

se jim v jejich práci daří alespoň tak jako minulým zastupitelům a ať jim prvotní elán vydrží po celé 4 roky, 

protože nás čeká hodně náročné práce. 

 Já Vám děkuji za důvěru a slibuji, že práci starosty budu vykonávat zodpovědně a svědomitě. Budu 

se vždy snažit rozhodovat spravedlivě a budu se snažit dodržet všechny sliby, které jsem Vám kdy dal. Budu 

vděčný za každou Vaši připomínku, podnět, pomoc, aby ten náš Svratouch stále vzkvétal a aby se nám i 

našim dětem zde krásně žilo.  

 

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.   

 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.  

 Jistě si říkáte, že jste tuto informaci už někde četli. Ano, je to tak. Tuto informaci opakovaně 

zveřejňujeme ve zprávičkách a v každém zpravodaji. 

  

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. 

 

Pečovatelská služba 
 Podařilo se nám získat dotaci na elektromobil pro výkon pečovatelské služby. Dostaneme ho asi 

v druhé polovině roku 2019.  

 Připomínáme tímto našim starším občanům, že v 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.  

 

Hasičské auto 

 Jak již jsem Vás informoval, získali jsme dotaci na cisternovou stříkačku CAS pro zásahovou 

jednotku SDH. 26. 9. 2018 výběrová komise v Praze vybrala pro Obec Svratouch CAS – na podvozku 



TATRA 815 se zásobou vody 9m
3
. Následující týden jsme podepsali smlouvu a vozidlo bude dokončeno a 

plně vybaveno do 30. 4. 2019. Poté bude slavnostně předáno Vám, občanům naší obce.  

 Také jsme byli úspěšní se žádostí o zásahový dopravní automobil. Měli bychom dostat vozidlo 

FORD Transit, které bude navíc vybaveno nezávislým topením a komunikačními 

prostředky nezbytnými pro zásah. Bude v základní výbavě a bude sloužit pro 

přepravu členů zásahové jednotky k požáru a k přesunu členů SDH Svratouch na 

různé akce. Toto vozidlo by mělo být dodáno v druhé polovině roku 2019. 

V současné době probíhá specifikace se schválením IZS Pk a bude následovat 

výběrové řízení na dodavatele. O dalším vývoji Vás budeme informovat v dalších 

zprávičkách.  

 

Sběrný dvůr 

 Byli jsme úspěšní při získání dotace na sběrný dvůr v částce 9 mil. Kč. V současné době probíhá 

upřesnění požadovaných parametrů na stavbu i na technologii. V únoru příštího roku by měly být upřesněny 

podmínky pro zadávací řízení a vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Předpoklad je takový, že pokud 

bude vše probíhat jak má, stavba bude dokončena do konce roku 2019. O průběhu Vás budeme informovat 

v dalších zprávičkách. Hlavním cílem, proč jsme se o tuto dotaci ucházeli, je vyřešení problému s neustálým 

a nekontrolovatelným nepořádkem na našich svozových místech. Vstup osob ukládajících tříděný odpad 

bude řízen elektronicky a monitorován kamerový systémem se záznamovým zařízením. Do každého domu 

dostanete jednu vstupní kartu. Když půjdete uložit odpad, touto kartou si otevřete vstupní bránu a v tom 

okamžiku se spustí kamery na sběrném dvoře. My tak budeme mít přehled, jaký odpad jste uložil, v jakém 

množství a do jakého kontejneru. Tímto způsobem se zamezí i ukládání odpadů od cizích lidí, kteří obcí 

projíždějí, a za jehož likvidaci musíme zbytečně platit. Bude zde i více různých kontejnerů na tříděný odpad. 

Doufáme, že si nově nastavený systém brzy zažijeme a to přispěje velkou měrou k hezčímu vzhledu obce. 

Stávající nepořádek, např. u prodejny Jednota nedělá dobrou vizitku naší obci. Toho jsme si dobře vědomi. 

 

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, sokoly a rybáři nebo přímo jednotlivé spolky, snažili 

připravit. Výčet je to dlouhý a začneme pěkně od začátku roku - byly to Hasičský ples - 20. ledna, divadelní 

představení souboru Vicena z Ústí nad Orlicí Deskový statek – 3. února, Maškarní průvod - 10. února, 

Sokolský ples – 24. února, Pálení čarodějnic - 30. dubna, Svratoušská pouť - 20. května, Dětské rybářské 

závody – 9. června, 2. Svratoušský pochoďák – 9. června, Vítání léta – 1. července, 3. Setkání historických 

vozidel u muzea - 21. července, 1. Ročník Orientační automobilové soutěže – 1. září, Slavnostní vysazení 

sokolské lípy u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky – 28. října, divadelní představení 

komediální hry Libesbríf v podání místní ochotnické skupiny „nehereček“ VONOTOPUDE  – 3. listopadu. 

Nesmíme zapomenout i na různé fotbalové turnaje a utkání na místním hřišti, rybářské závody pro dospělé u 

rybníka, turnaj v mariáši. Družstvo mladých hasičů také nezahálelo a děti se zúčastnily mnoha hasičských 

soutěží. Myslím, že i akce Rozsvícení vánočního stromu v sobotu 1. 12. 2018 byla vydařená. Nová jedlička 

nám opět o kousek povyrostla a vánočně zdobí naši obec. Děkujeme spolku „Děti z obce si hrají“, který nám 

sehrál pohádku a zazpíval koledy. V tento den jsme si připomněli i 120. výročí založení naší krásné školy. 

Děkujeme našim sokolkám, které v zasedací místnosti Obecního úřadu připravily krásnou Výstavu betlémů. 

Poslední akci pro děti připravila TJ Sokol Svratouch v naší sokolovně – Mikulášskou nadílku s divadelním 

představení divadelního spolku NETRATRDLO Čert a Káča.  
Jak vidíte, tento rok byl opravdu bohatý na různé akce v naší obci a věřte, že je za tím schováno 

mnoho práce s přípravou. Jsme moc rádi, že se u nás pořád něco děje a ještě jednou moc děkujeme 

pořadatelům a Vám, kteří se akcí účastníte a scházíte se tak i se svými spoluobčany. To nás stále utvrzuje 

v tom, že pořádat tyto akce není zbytečné, jsme rádi, že „to v naší obci stále žije“ a že Vám na ní stále 

záleží.  Doufáme, že jsme v našem výčtu akcí na nic nezapomněli, jestli ano, tak se předem hluboce 

omlouváme. 



 Zveme Vás touto cestou na již tradiční a milou Vánoční besídku dětí naší ZŠ a MŠ Svratouch, která 

se uskuteční ve středu 19. prosince. 2018 v 15,00 hodin v sokolovně. Děti si daly hodně práce s přípravou a 

doufají, že na Vašich tvářích v tomto předvánočním čase vykouzlí úsměv a možná i malou slzičku dojetí.  

 Předběžně Vás chceme informovat o již naplánovaných akcích v roce 2019. Jsou to: 19. 1. 

Hasičský ples, 9. 2. Sokolský ples, 23. 2. Maškarní průvod a 30. 4. Pálení čarodějnic. Na všechny uvedené 

kulturní akce Vás srdečně zvou pořadatelé a těší se na Vaši hojnou účast. 

 Závěrem letošního roku a tohoto zpravodaje mně nezbývá než Vám popřát příjemně prožité svátky 

vánoční a spoustu krásných chvil v kruhu rodinném. Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, životní 

pohodu a optimismus. To vše Vám přeji nejen já, ale i Vaši zastupitelé a zaměstnanci obce.         

Jiří Socha, Váš starosta obce 

 

Vážení spoluobčané, 

v příštím roce oslaví naše Tělocvičná jednota Sokol Svratouch 100. výročí svého založení. Rádi bychom při 

této příležitosti vydali publikaci, která by prezentovala nejen současnost nebo nedávnou minulost naší 

tělocvičné jednoty, ale byla i takovým průvodcem prvních 100 let naší tělocvičné jednoty pro příští 

generace. Proto Vás moc prosíme, pokud vlastníte nějaké fotografie nebo materiály po svých rodičích či 

prarodičích, týkající se historie a dění v tělocvičné jednotě, abyste je přinesli na obecní úřad. Jsme dohodnuti 

s paní Janou Kaštánkovou, že nám tyto materiály ofotí nebo naskenuje a originály Vám hned vrátí. U 

fotografií bychom samozřejmě uvítali informaci, z jaké akce jsou, a jména sokolů zachycených na 

fotografiích. Nějaké materiály již máme shromážděné, ale neradi bychom opomněli důležité události nebo 

zajímavé fotografie z historie našeho spolku. Předem Vám moc děkujeme. Za každý „střípek“ z historie naší 

tělocvičné jednoty Vám budeme velmi vděčni. 

 Při této příležitosti bych Vás chtěl v předstihu pozvat na oslavy tohoto významného výročí, které 

plánujeme na 22. a 23. 6. 2019 a samozřejmě na tradiční sokolský ples, který se uskuteční 9. 2. 2019. 

 Na závěr mi ještě dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši přízeň ve volbách a popřál Vám klidné, 

pohodové Vánoce a jen to nejlepší v nadcházejícím roce 2019. 

                Ing. Petr Sádovský 

     místostarosta obce a člen výboru TJ SOKOL Svratouch 

 

 

Zima 

Zima zase čaruje, 

studeně se usmívá. 

Mráz po okně maluje, 

když se nikdo nedívá. 

 

Zima, zima, zimička, 

pouští bílá peříčka. 

Děti si je chytají, 

koule si z nich dělají. 

 

Zavoláme bílé vločky, 

přijdou tiše jako kočky, 

mrazík bude polku hrát, 

můžeš s nimi tancovat.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


