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Zima
Už to žluté listí opadává,
od jíní jsou luka šedivá,
už nám vlaštovička sbohem dává,
od hor dýchá zima mrazivá.
Obilí se mlátí ve stodole,
jablka snešena pod střechu,
brzo sníh pokryje sad i pole,
luh i les se chystá k oddechu.
Veselé však budou naše chatky,
až se kolem sněhu navane,
u kamen zavrčí kolovrátky,
zabělá se peří nadrané.
Usmívat se bude hospodyně,
s pece budou zpívat jablíčka,
dětem o Karkulce, Meluzíně
vypravovat bude babička.
Otevrou se dvéře, s košatinou
Mikuláš přinese ovoce,
potom přijde Lucka s hrachovinou,
a co mžik tu budou vánoce.
S bohem tedy, vlaštovičko milá!
než ty zlaté svoje pohádky
dopoví nám tady zima bílá,
ty přiletíš s jarem nazpátky.

Na saních
Sněžilo den celičký,
zvoní, zvoní rolničky,
koně v letu, sáně v běhu,
samy jako vločka sněhu.
Soumrakem se chumelí,
ale my jsme veselí;
kožich teplý, korba měkká,
cesta naše nedaleká.
Jako stíny po kraji,
stromy kol se míhají,
za námi se vítr honí,
rolničky jen zvoní, zvoní.
Teď se zvedla metelka,
v dáli kmitla světélka —
hoj, koníci, přes vánici,
ať jsme brzo ve světnici!
U teplého ohně v čas
krytý stůl už čeká nás,
teplá postýlka, a v stáji
vám, koníčky, ovsa dají.

Rok se s rokem sešel a Vánoce již téměř klepou na dveře. Pro děti nastává čas psaní a
kreslení dopisů Ježíškovi, co by nejraději našly pod vánočním stromečkem. Máme radost z jejich
rozzářených očí, protože najdou to svoje vysněné přání. Ano, není to tak dávno, co se kluci radovali
z autíčka Tatra se sklápěcí korbou, stavebnice Merkur, Rubikovy kostky, děvčata z barevných
céček, gumového miminka, panenky mrkačky, chodičky nebo dokonce mluvičky! Tatínek dostal
papuče a Pitralon, maminka svetřík a parfém Živé květy. Stromeček se nekupoval, tatínek vyrazil
navečer do lesa. Nazdobil se různobarevnými skleněnými a slaměnými ozdobami. Řetěz si děti
udělaly z proužků barevných papírů ve škole. A nesměla chybět čokoládová kolekce, kterou tatínek
dostal v práci. Ta se neskutečně rychle začala hned po rozdání
dárků najednou ze stromečku ztrácet. Několik dní před
Vánocemi se poštovní schránky začaly plnit vánočními
pozdravy na pohlednicích. Maminky a babičky měly už dávno
před Vánocemi připravené seznamy adres všech tetiček,
strýčků a známých, aby na nikoho nezapomněly. A pak se
vyčlenil jeden večer v týdnu a ručně se psalo a psalo. Poté
vyrazily vystát frontu na banány, pomeranče, kandované fíky,
datle…
Stačí pouhých pár let a vše je jinak. Děti mají největší radost z vysněného mobilu nebo
počítače. Většinou umělý stromeček plný světýlek musí být každý rok laděný do jiné barvy, která je
zrovna „in“. Vánoční přání si posíláme emailem nebo na Facebook. Fronty stojíme taky, ale u
pokladen v přeplněných obchodních domech nebo na mobil ve slevě.
Co s námi stále zůstává, to jsou pohádky. Každý rok se pohodlně usadíme k televizi a již
možná po sté koukneme na Tři oříšky pro Popelku, Pyšnou princeznu, Princeznu se zlatou hvězdou
na čele, Mrazíka. Tenkrát jsme se dívali na černobílou televizi, dnes už má krásné barvy. Ale kouzlo
mají stále stejné jako před třiceti lety.
A z čeho bychom měli mít radost a být na to náležitě hrdí? Z toho, že jsme si udrželi a
vybojovali toho našeho českého Ježíška. V letech minulých měl opravdu namále v souboji s Dědou
Mrázem a později se Santa Clausem. A přeci, duch českých Vánoc zůstal v našich srdcích.
Dnešní doba je hektická, uspěchaná, plná shonu, touhy po dokonalosti, přípravy na vánoce
jsou obrovské, počínaje generálním úklidem domácnosti, velkým pečením a nákupním šílenstvím.
Ale to přece nejsou úplně vánoce, jaké by měly být. V tom bychom se měli vrátit trochu do
minulosti. Ty pravé jsou o pohodě, o radosti, o tom, že jsou rodiny spolu, jdou na procházku do lesa
nebo k přátelům na čaj, je to o upřímném radování se z něčeho nového, co je před námi, vzpomínání
na to, co bylo a na ty, kdo už s námi být nemohou. Co na tom, že nemáme před vánoci umytá okna,
vycíděné všechny vitrínky se sklem, v šuplících vyměněné papíry, ve
špajzu srovnané zavařeniny. Vánoce přijdou i bez toho a stačí běžný
úklid, upéct jen to cukroví, které máme opravdu nejraději, z pěkné
nedělní procházky si přinést pár voňavých větviček a kouzlo vánoc
přijde samo, pokud je doma pohoda, štěstí a láska. Zkusme to letos
prožít pomaleji, hlavně v klidu a spolu.
Zcela běžné přání „Hodně zdraví!“ vyslovujeme tak nějak
automaticky a přitom je to opravdu dobré zdraví, co ovlivňuje naše
životy nejvíce. Když jsme zdraví, pak máme nebo můžeme mít práci,
jsme tedy soběstační, nejsme odkázáni na pomoc druhých, ale
můžeme pomoci těm, kteří to potřebují. Přejme si tedy ze všeho
nejvíce to zdraví a další přijde samo.
Nosme si kousek Vánoc v našich srdcích i během celého
nadcházejícího roku.

V minulém zpravodaji jsme zveřejnili psaní jedné naší svratoušské rodačky, které nám
poslala. Máme ještě jednu její vzpomínku a to na její babičku. V době předvánoční často
vzpomínáme na ty, kteří tu již s námi nejsou, a proto se o ni chceme s Vámi podělit.
Byla jsem Hani, Hanče, Hanina, Ďouče.

V duchu vidím jednu vísku, málokdo ji zná.
Já jsem se tam narodila, jméno Svratouch má.
Zvon, zas slyším od kapličky, umíráčkem zní.
Kdo dnes asi zemřel, už se nikdo nedozví.
Tu chaloupku znovu vidím, nakloněnou do strany.
Chtěla bych se znovu napít naší vody ze studny.
Udusaná hlína v síňce, kameny je pokrytá.
Vběhnu přímo do světnice, už mě nikdo nečeká.
Babičko má milovaná, vzpomínám teď na tebe.
Ty jsi byla moje slunce, kdo mne dneska zahřeje.

Moje babička Mařenka

Tuhle písničku mi zpívala, když jsme odjížděly
autobusem z prázdnin ve Svratouchu. Mávala nám na
rozloučenou a mně tekly slzy přímo proudem.
Moje babička Marie Otavová, provdaná Novotná, se
narodila ve Svratouchu v chalupě č. 74. Měla starší sestru
Terezii, bratra asi Antonína, nejmladší bratr Josef zemřel
v dětství. Sama vychovala dvě dcery, moji matku a tetu. Muž jí
zemřel na tetanus v době druhé světové války. U nás se říkalo
„U Krejčů“, protože pradědeček byl údajně krejčí. Vůbec
všude se říkalo jinak, než jak se jmenovali lidé, kteří
v chalupách žili. U Paseků, U Vojtů, U Josífků. U Němejch.
Naproti blízko naší chalupy stál a dodnes stojí u potoka
statek, kde bydlela naše kamarádka Maruška Krejčová, ale
jmenovala se Sádovská. V tom statku se prý narodil můj
pradědeček Otava nebo Votava.
Babička je v mých vzpomínkách oblečena v obyčejné
plátěné šaty a zástěru, vždy se šátkem na hlavě. Chodila bosa,
chodidla měla ztvrdlá jako podešve. Boty nenosila. Sváteční
šaty oblékala a boty obouvala pouze v neděli. Mozolnaté ruce
měla od práce na poli. Pracovala jako úsekářka v JZD
Svratouch, později ve státním statku. Měřila úseky s tzv.
„Áčkem“ a pro družstevníky ve vesnici počítala „úkoláky“ za
odvedenou práci.

Pěkná je cestička k vám,
po ní se hezky chodí,
celou ji zpaměti znám,
mě dávno k tobě vodí.
Až jednou při loučení
na ní tam budeme stát,
dáš mi políbení,
řeknu ti: "Mám tě rád".
Dáš mi políbení,
řeknu ti: "Mám tě rád".
Dívenko má,
panenko modrooká,
kdo tě bude mít
od dneška do roka?
Tvá veliká láska
ta půjde všude se mnou
dívenko má
možná že na shledanou.

Babička mě naučila plést, háčkovat, zdobit dorty. Vyprávěla mi o mém raném dětství, kdy se
o mne starala spolu s prababičkou Terezií. Dostala jsem od ní knihu „Babička“ od Boženy
Němcové. V neděli nám vařila vynikající oběd, řízek se salátem a makové koblihy s hvězdičkou
z cukru. K svátku a k narozeninám mi pekla dorty. Mohla jsem si vybrat, buď dort s panenkou nebo
s růžemi, cukrový salám nebo podkovu. V zimě nás zabalila do vlňáků a šly jsme na besedu. Do
postele mi dávala zabalenou nahřátou cihlu, aby mi nebylo zima. Ráno vařila ke snídani bílou kávu
s nalámaným chlebem. Šátek z hlavy na veřejnosti téměř nikdy nesundala. Šátky měla doma
uložené ve velké krabici. Byly tam všechny druhy, obyčejné, sváteční, silonové, vlněné. Na celé
hospodářství byla sama, a na chalupě to bylo znát. Když jí na půdě spadl trám, vůbec ji to
nerozhodilo. Když nefungovala elektrika, prala na valše při svíčkách. Předzahrádku pod okny měla
zarostlou, ale bylinky se tam vždycky našly. Lednička tehdy nebyla, používal se haltýř vedle
studny. V malém hospodářství chovala kozu, slepice a husy. Za „Josífkovýma“ měla záhumenku.
Chodily jsme tam sbírat mandelinku na bramborách. V létě přijeli sekáči na sena a babička jim
připravovala svačiny. Do bandasky uvařila kávu a chléb obložila vším možným – pomazánkou,
vajíčkem, salámem. Pekla dorty na objednávku pro celou vesnici. V sobotu ohřála vodu, do světnice
přinesla plechovou vanu a v ní jsme se vykoupaly. Zpívala nám neustále písničky. Četly jsme si
články ve starých kalendářích a knížku „O Punťovi a Kikině“ a knížku „Drahuška a veselý
čtyřlístek“. Ze starých časopisů jsme si vystřihovaly šaty pro nakreslené panenky. Nad postelí ve
světnici visel obraz s námětem anděla chránícího dvě děti, které jdou po lávce nad propastí. Učila
mě modlitbičku - Andělíčku můj strážníčku a modlitbu Otčenáš. Vařila nám čaje z bylinek. Mátový
čaj byl na žaludek, lipový na suchý kašel, bezinkový na vlhký kašel. Francovkou nám natírala
bolavé nohy a pár kapek zbylo ještě do pusy na kostce cukru. Při bolestech ucha mi dávala na ucho
konývku a z ní šly páry z horkého heřmánku. Všechno fungovalo a žádné doktory jsme
nepotřebovaly. Brala mě sebou na pole a já si hrála na mezi, zatímco ona hrabala seno. Ráno mi
přinesla do postele ukázat čerstvě vylíhlá housátka.
Babičku jsem milovala, nikdy na ni nezapomenu.

Hana Holá

Tak jsme si zavzpomínali a teď zpátky do současnosti.

Společenská kronika
V roce 2019 se narodily tyto děti:
Kotek Vojtěch, č. p. 252 – narozen na konci roku 2018
Kyncl Filip, č. p. 367
Drbalová Eliška, č. p. 152
Halamková Ela, č. p. 375
Stodolová Ema, č. p. 177
Havlíček Kryštof, č. p. 299
Paseka Jan, č. p. 130
Kyncl Hynek, č. p. 373
Cajska Miloš, č. p. 11
Kopecká Sára, č. p. 369
Hromádko Hanuš, č p. 339
Drahošová Anežka, č. p. 118
“Jste-li matkou, již nikdy nejste ve svých myšlenkách sama.
Matka vždy musí myslet dvakrát – jednou za sebe a jednou za své dítě.”
Sophia Loren
V letošním roce nás navždy opustili:
Kopecká Zdenka, č.p. 15
Cajsková Marta, č.p.127
Valenová Miloslava, č.p.91
Chlumská Vlasta, č.p. 36
Šilhanová Dagmar, č.p.15
Teplý Josef, č. p. 15
Popelka Zdeněk, č.p. 197
Kuncová Jaroslava, č.p. 239
Vávra Jan, č.p. 281
Jadrný Josef, č.p. 85
Kyncl František, č. p. 318
Černá Alena, č. p. 57
Bureš Antonín, č. p. 15
Růžičková Zdenka, č.p. 271
Fialová Iva, č. p. 282
„Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe."
John Lennon

Vánoční recepty
Už si začínáte plánovat, co budete péct a vařit na Vánoce? Ve většině domácností to již určitě začíná vonět
cukrovím a perníčky. Jen tak pro inspiraci Vám nabízíme pár zajímavých receptů.
Staročeská polévka
z 1 kapra hlava, ocas, ploutve a vnitřnosti, 100 g hrachu, 40g hladké mouky, 40 g másla, 70g kořenové
zeleniny, 1 cibule, 1 stroužek česneku, sůl, petrželka
Předem namočený hrách uvaříme do měkka. Omyté části kapra a vnitřnosti uvaříme v osolené vodě
s oloupanou cibulí, když je maso měkké, vývar přecedíme. Na másle osmahneme zeleninu nakrájenou na
nudličky, zaprášíme moukou, zasmahneme a zalejeme vychladlým vývarem z ryby. Před dovařením přidáme
hrách i s vodou, maso z hlavy, vnitřnosti a utřený česnek. Dochutíme solí a petrželkou.
Kapr na černém pivu
4 podkovy z kapra, 4 snítky rozmarýnu, sůl, 80 g másla, čerstvý mletý pepř, 1 cibule, špetka cayenského
pepře, 3 stroužky česneku, 1 lžička mleté papriky, špetka mletého kmínu, 500ml černého piva
Kapra osolíme a opepříme, v pánvi rozehřejeme máslo, podkovy opečeme z každé strany asi
2 minuty a přendáme do zapékací misky. Cibuli a česnek nakrájíme nadrobno a ve výpeku restujeme asi
5 minut. Poté zasypeme mletou paprikou, cayenským pepřem, mletým kmínem a krátce orestujeme. Zalijeme
černým pivem a přivedeme k varu. Směsí přelijeme kapří podkovy v zapékací misce a posypeme
rozmarýnem. Podkovy pečeme v troubě vyhřáté na 180°C asi 20 minut. Můžeme je podávat s bramborami
nebo s čerstvým pečivem.
Vinné klobásy na černém pivu
3 cibule, 2 rajčata, 4 stroužky česneku, 1 chilli papričku, 50g škvařeného sádla, 80g rajského protlaku,
špetku soli, špetku čerstvého mletého pepře, 4 kuličky nového koření, 4 bobkové listy, 1 lžička cukru, 300 ml
černého piva, 800g vinné klobásy
Cibuli a česnek oloupeme, rajčata a chilli papričku omyjeme. Cibuli a rajčata nakrájíme nadrobno, česnek a
chilli papričku na plátky. Cibuli krátce orestujeme na sádle. Jakmile cibule zesklovatí, přidáme česnek. Po
minutě restování přidáme protlak, rajčata, chilli papričku, sůl, pepř, koření, lžičku cukru a minutu
restujeme. Poté zalijeme černým pivem a na mírném plamenu vaříme přibližně deset minut. Omáčku pak
přelijeme do zapékací misky a přidáme vinné klobásy srolované do spirály a propíchnuté špejlí. Pečeme
v troubě vyhřáté na 170 °C po dobu dvaceti minut. Podáváme s čerstvým pečivem.
Griliášové trubičky nepečené
120g rozemletých griliášových oříšků (JOJO arašídy v cukru, 1 balíček má 80g), 120g rozemletých piškotů
(1 balení), 120g moučkového cukru, 1PL kakaa, 2 bílky, náplň - 250ml ušlehané šlehačky,
1 ztužovač, cukr, hořká čokoláda
Všechny suroviny propracujeme v těsto, které vyválíme na plát silný 3mm. Musíme důkladně podsypávat.
Plát rozkrájíme na pruhy o šířce trubičky nebo užší, lépe se
potom sundávají. Na trubičku namotáme těsta, aby na spoji
trošku přesahovalo, a zamáčkneme ho k sobě. Takto namotané
trubičky necháme
2-3dny schnout při pokojové teplotě. NEPEČOU SE! Trubičky
sundáme z trubiček, máčíme v čokoládě., buď celé, nebo jen
konce. Plníme šlehačkou nebo i máslovým krémem. Trubičky
změknou od náplně.
Perníkové sušenky
280 g hladké mouky, 2,5g jedlé sody, 10g perníkového koření,
sůl, bílý pepř, 30g loupaných mandlí, 110g hnědého cukru, 115g medu, 75g másla, 1 větší vejce, poleva –
300g moučkového cukru, 60ml horké vody, 1 lžíce citronové šťávy

Mouku prosejeme a dobře promícháme se sodou, perníkovým kořením, špetkou soli a pepře. Přidáme
najemno nastrouhané mandle, cukr, med, změklé máslo, vejce a vypracujeme pevné těsto. Uložíme do
chladničky a necháme 24 hodin odpočinout. Pak těsto krátce propracujeme a rozdělíme na asi 50 kousků.
Z kousků vyválíme kuličky a rozložíme na plechy vyložené pečícím papírem. Pečeme v předehřáté troubě na
160 °C asi 25 minut. Po upečení necháme vychladnout. Z prosátého cukru, vody a citronové šťávy utřeme
hladkou lesklou polevu. Namáčíme do ní sušenky a pokládáme na papír. Necháme zaschnout a uskladníme
do dózy na několik dní uležet.
Čokoládovo - rozinkové lanýže
100g rozinek, 60 ml rumu, 300g hořké čokolády, 90ml 30% smetany ke šlehání, kakao na obalování
Rozinky namočíme do rumu a přes noc je necháme nabobtnat. Poté rozinky rozmixujeme. Čokoládu
rozpustíme v horké vodní lázni. Smetanu ohřejeme na 40°C a postupně ji pomocí gumové stěrky
vmícháváme do rozpuštěné čokolády. Směs krátce rozmixujeme ponorným mixerem a pak do ní vmícháme
rozmixované rozinky. Necháme zhruba 3 hodiny v lednici zatuhnout. Z tuhé hmoty vykrajujeme kousky a
tvarujeme z nich kuličky. Ty obalujeme v prosátém kakau. Lanýže uložíme v krabičce v chladu.
Piškotový salám – vítězný recept v soutěži o nejlahodnější vánoční cukroví při akci Rozsvícení vánočního
stromu 1. 12. 2019 od paní Kateřiny Brázdové
2 balení dětských piškotů, 200 g cukru moučka, 250 g ztuženého tuku, 2 vejce, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu
Piškoty nalámeme na menší kousky a pokapeme rumem. Vejce utřeme s cukrem, přidáme kakao, vlažný
rozpuštěný tuk a smícháme s piškoty. Vyválíme šišku, zabalíme do alobalu a necháme v chladu ztuhnout.
Krájíme na kolečka.
Svařené víno s brusinkami
40g mandlových plátků, 500ml brusinkového džusu, 100g sušených brusinek,
2 svitky skořice, 5 hřebíčků, 1 badyán, 500ml červeného vína, dle chuti
třtinový cukr, 4 měsíčky pomeranče
Mandlové plátky nasucho opražíme na pánvi. Brusinkový džus vlijeme do
kastrůlku. Přidáme brusinky, koření a krátce povaříme. Přilijeme víno a vše
už jen mírně prohřejeme. Nevaříme! Víno dle potřeby dosladíme. Přidáme
mandle a rozlijeme do pohárků. Ozdobíme plátkem pomeranče.
Andělský likér
94 g kondenzovaného karamelového mléka, 620 neslazeného kondenzovaného mléka, 3 celé skořice, 3
hvězdičky badyánu, 1 vanilkový lusk, 2 celé hřebíčky, 500 ml bílého rumu
V rendlíku zahřejeme kondenzované mléko a přidáme skořici, hřebíček, badyán a podélně rozkrojený
vanilkový lusk. Necháme v mléce odležet 24 hodin. Poté koření vyjmeme, z vanilkového lusku špičkou nože
vyškrábneme semínka a vrátíme je do mléka. Kořením provoněné mléko smícháme s karamelovým
kondenzovaným mlékem a za postupného přilévání bílého rumu vše rozmixujeme. Lahvičky na likér
vymyjeme, usušíme a naplníme je alkoholem. Před podáváním necháme andělský likér minimálně 3 dny
odležet.
Chlebíčky s pivní pomazánkou
150g pivního sýru, 100g lučiny, 1 cibule, 1 jarní cibulka, špetka kmínu mletého, 1 lžička mleté sladké
papriky, sůl, mletý černý pepř, 50 ml světlého piva, bageta, uherák, kyselé okurky, paprika
Pivní sýr nakrájíme na drobné kostičky, smícháme s lučinou, najemno nakrájenou cibulí a jarní cibulkou.
Směs dochutíme kmínem, mletou paprikou, solí, pepřem a trochou piva. Pomazánku překryjeme v misce
potravinovou fólií a necháme odležet v chladu asi 30 minut. Bagetu nakrájíme na plátky a potřeme vrstvou
pomazánky. Ozdobíme například plátky uheráku, na tenké plátky nakrájenou kyselou okurkou, paprikou a
petrželkou.
Přejeme Vám, ať se v kuchyni daří a dobrou chuť!

Zprávy z Obecního úřadu
V dnešních zprávách Vás budeme informovat o dění v obci v roce 2019 a budeme se snažit doplnit
informace a navázat na Svratoušské zprávičky, které dostáváte do svých schránek.

Prodej stavebních parcel
V říjnu letošního roku byla prodána poslední stavební parcela v lokalitě na Pasekách. S potěšením
konstatujeme, že na šesti parcelách již započala i stavba nových rodinných domků. Současně s prodejem byl
na všechny majitele parcel převedeno i právo odběru NN, které do té doby měla obec a musela ho uhradit.
Prodejem všech parcel se nám tato částka vrátila do rozpočtu obce. Probíhá postupné připojování stavebníků
na kanalizaci dešťovou, splaškovou a vodovod. Ty jsou ve vlastnictví obce. Každého stavebníka jsme při
prodeji upozornili, že je nutné, aby při připojování těchto sítí byl přítomen zaměstnanec obce – p. Buchta
Stanislav, p. Jiří Mládek nebo p. Viktor Gregor, abychom měli jistotu, že přípojka bude provedena správně.
Přejeme všem stavebníkům, aby se jim dařilo včas zahájit a dokončit stavbu a aby nemuselo zastupitelstvo
obce uplatňovat sankce uvedené ve smlouvě. Již dnes je vidět, že nám vyroste ve Svratouchu krásná nová
část, obec se nám nebude vylidňovat a bude zase o kousek krásnější.

Muzeum historických motocyklů
Do konce tohoto roku, maximálně do poloviny ledna roku příštího by měla být dokončena půdní
vestavba v objektu muzea. Již teď je vidět, že vzniká další krásná výstavní expozice. Podařilo se nám
zachovat velkou část původní dřevěné konstrukce. Na tuto
stavbu jsme získali dotace z Pardubického kraje, ale bohužel ne
v plné výši. Část investice musíme zaplatit ze svého. I tak se
domnívám, že tento objekt je velice dobře zhodnocen. Pokud
bude využíván k tomu účelu, ke kterému byl zrekonstruován,
bude mít obec nejenom dobrou reklamu v turistickém
a motoristickém světě, ale bude se nám snad i vracet část
investic na vybraném vstupném a na výdělku z tradičního
setkání historických vozidel u našeho muzea. Předpokládané
otevření této nové čtvrté půdní expozice bude u příležitosti již
5. setkání, které je předběžně naplánováno na sobotu
18. července 2020.

Ceny vodného, stočného a svozu TKO
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 27. 12. 2019 bude schvalovat cenu vodného a stočného pro rok
2020 a předpokládáme, že cena zůstane stejná jako letos. To je vodné 21,- Kč /m3 a stočné 29,- Kč/m3,
celkem 50,- Kč/m3. Občané, kteří nemají obecní vodu a nemají vodoměr na vlastní vodě, budou platit
paušální částku stočného 1.000,- Kč na osobu nebo rekreační objekt. Od 1. 1. 2020 budou platit nové
smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, které jsou upraveny podle nového zákona. Ceny a
způsob platby se nemění. V příloze smlouvy bude uvedeno číslo plomby na vodoměru, abychom měli
jistotu, že žádný z odběratelů nemanipuluje s vodoměrem. Plomby bude kontrolovat p. Viktor Gregor správce obecního vodovodu při výběru vodného a stočného. Druhá část letošního poplatku za vodné a stočné
musí být vybrána do konce roku 2019 a pan Gregor 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 pro rok 2020 zůstává stejný. O tom rozhodlo zastupitelstvo obce na
svém zasedání dne 14. 11. 2019. Jsme si vědomi, že budeme část poplatku za likvidaci odpadů zvýšeného
o nárůst inflace v příštím roce doplácet z prostředků obce. Přišlo nám nesolidní, zvyšovat poplatek každý
rok. V roce 2021 musíme opět počítat s navýšením. Poplatek bude tedy 650,- Kč za osobu trvale žijící nebo
za rekreační objekt. Je splatný od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020. Prosíme Vás o včasnou úhradu.

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, chalupáři
a rekreanti opakovaně dělají nepořádek a kazí tím vzhled a celkový dojem z obce.
Svoz nebezpečného a velkokapacitního odpadu bude v roce 2020 na obvyklých místech
a v obvyklém čase v sobotu 25. dubna a 26. září.

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. 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
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 o tuto službu,
může kontaktovat pečovatelku paní Květu Pavlíkovou na telefonu 566 502 271, mob. 777 839 173 nebo se
obrátit na pracovnice obecního úřadu.

Pronájem a výpůjčka pozemků
Ve zprávičkách jsem Vás již informoval o navýšení ceny za pronájem zemědělských pozemků.
Zastupitelstvo obce po projednání a porovnání ceny v okolních obcích rozhodlo dne 2. 5. 2019 navýšit cenu
na 2.000,- Kč za 1ha a 1 zemědělský rok. Všem původním nájemcům bylo toto rozhodnutí oznámeno
a všichni po projednání s cenou souhlasili. K 1. 10. 2019 byly podepsány nové smlouvy na dobu 5 let.
Naopak zastupitelstvo obce rozhodlo změnit nájemní smlouvy na obecní pozemky uvnitř obce z úplatných
na bezúplatné, pronájem bude pouze za údržbu. Důvodem tohoto rozhodnutí je fakt, že částka vybraná za
pronájem byla tak malá, že to neovlivnilo výši rozpočtu a získané prostředky ani zdaleka nestačily na

vydané administrativní úsilí při vybírání peněz za tento pronájem. Dále je pravda, že jsme rádi, že se o část
obecních pozemků staráte a udržujete je jako vlastní. Někteří občané využívají obecní pozemky bez
smlouvy (haldy dřeva, kolny, parkoviště pro auta) a neplatí nic a ti, kteří mají uzavřenou smlouvu, platili
byť málo jen proto, že to chtěli mít v pořádku. Zastupitelům se tento způsob zdál být nespravedlivý, a proto
takto rozhodli. Prosíme ty, kteří mají obecní pozemky v užívání, aby provedli jejich přeměření dle nového
mapového podkladu z katastru a doručili zákres na obecní úřad, abychom mohli udělat smlouvu
o výpůjčce. Ti, kteří měli původní nájemní smlouvy, mají již na obecním úřadu připravené smlouvy
o výpůjče. Žádám, abyste se dostavili po 1. 1. 2020 na obecní úřad a podepsali si tyto nové smlouvy.

Hasičská zbrojnice
Přemístění hasičské zbrojnice do nové haly proběhlo podle předpokladů. Hala byla 26. 11. 2019
zkolaudována jako garáž a prostor pro uskladnění techniky. Již 27. 11. 2019 začali členové zásahové
jednotky stěhovat veškerou techniku z garáží firmy DÍLO, kde jsme ji měli doposud bezúplatně
uskladněnou, a ze stávajících prostor do nové haly. V nejbližších dnech
dovybavíme novou hasičskou zbrojnici věšáky na výstroj a výzbroj hasičů.
Nová hasičská zbrojnice bude sloužit jako plnohodnotná garáž pro výjezd
hasičské techniky. Naše jednotky tak nebudou muset vyjíždět ze třech
různých míst, ale budou vyjíždět z jednoho místa. Pouze dopravní automobil
FORD Transit bude v původní hasičské zbrojnici u obecního úřadu, protože
bude sloužit i k jiným účelům, nejen jako výjezdový automobil. Děkuji touto
cestou všem hasičům a zaměstnancům obce, kteří se o včasné přestěhování
techniky do nových prostor zasloužili. Po úplném vybavení nové garáže
budete mít možnost se seznámit s těmito prostorami. O termínu Vás budeme
informovat.

Modernizace ČOV a sběrný dvůr
V těchto dnech probíhá dokončení výstavby modernizace ČOV. 9. 12. 2019 proběhla na staveništi
kontrola z Pardubického kraje OŽP, který je poskytovatelem dotace na tuto stavbu. Do konce roku 2019
bude celá akce zkolaudována a vyúčtována, abychom dodrželi podmínky smlouvy pro získání dotace.
Na výstavbu sběrného dvora bude vypsáno nové výběrové řízení a budeme doufat, že realizační cena
bude nižší než minule. Ale protože ceny stavebních materiálů a technologií neustále rostou, tak to nemusí
dopadnout, jak bychom si přáli. Jestliže tato situace nastane, bude muset ZO rozhodnout, zda do této akce
půjdeme i za podmínek, že budeme muset vynaložit ze svých prostředků vyšší podíl, nebo jestli od akce
ustoupíme a získanou dotaci vrátíme. Budu doufat, že nebudeme nuceni k tomuto kroku přistoupit, protože
za celou dobu svého působení ve funkci, jsme žádnou dotaci nevraceli. O dalším postupu Vás budu
informovat v jarních zprávičkách.

Oslavy konce roku
Touto cestou jsem Vás chtěl poprosit o ohleduplnost při používání zábavné pyrotechniky v době
silvestrovských oslav i mimo ně v zastavěné části obce v blízkosti nemovitostí a na účelových komunikacích
v obci. Naše obec nevydala vyhlášku, která by odpalování zábavní pyrotechniky nějak omezovala, ale mělo
by být samozřejmé brát ohled na lidi, kteří nemají rádi tyto bujaré oslavy konce roku a na zvířata - psi, kteří
tím trpí.

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, rybáři nebo přímo jednotlivými spolky snažili
připravit. Výčet je to dlouhý a začneme pěkně od začátku roku. Byly to: Novoroční setkání na „Devítce“ –
1. ledna, Hasičský ples - 19. ledna, Dětský karneval – 20. ledna, Sokolský ples – 9. února, Maškarní průvod
– 23. února, Turnaj ve stolním tenise – 23. března, Soutěž hasičů v uzlování o pohár starosty obce Svratouch

– 27. dubna, Pálení čarodějnic - 30. dubna, Svratoušská pouť - 12. května, Dětské rybářské závody – 1.
června, Slavnostní předání nového hasičského vozidla občanům obce – 16. června, Oslavy 100. výročí
založení Tělocvičné jednoty SOKOLA Svratouch – 22. a 23. června, Oslavy 110. výročí založení
rybářského spolku ve Svratce – 29. června, 4. Setkání historických vozidel u muzea - 20. července,
Pohádkový les – 31. srpna, 2. Ročník Orientační automobilové soutěže – 7. září, Rybářské závody pro
dospělé – 14. září, Předání hasičského dopravního automobilu FORD Transit – 5. října, Rozsvícení
vánočního stromu, divadelní představení Veselé Vánoce spolku „Kdo si hraje, nezlobí“ a vánoční výstava na
téma Čtyři roční období – 1. prosince a Mikulášská besídka s nadílkou – 8. prosince. Nesmíme zapomenout i
na různé fotbalové turnaje a utkání fotbalistů na místním hřišti. Družstvo mladých hasičů také nezahálelo a
děti se zúčastnily mnoha hasičských soutěží.
Jak vidíte, tento rok byl opět 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 a na nikoho 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 v úterý 17. prosince 2019 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 2020. Jsou to: 3. 1. - divadelní
představení svratoušského spolku „Jsme pro smích“ s názvem Byl to zahradník?!, 5. 1. - Tříkrálová sbírka,
11. 1. - divadelní představení souboru Vicena z Ústí nad Orlicí s pohádkou Kuba a tři čerti, 18. 1. - Sokolský
ples, 25. 1. - Maškarní průvod, 15. 2. - Hasičský ples, 17. 4. - divadelní představení souboru Květ Života
veselohry Pohádka mládí 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

Z fotbalového oddílu
Po delší odmlce bychom rádi seznámili naše spoluobčany a příznivce o dění ve fotbalovém oddíle.
Začneme přípravkou. Jarní část okresní soutěže absolvovali svěřenci trenéra Jiřího Slámy opět
turnajovým způsobem, a tudíž většinu utkání odehráli na venkovních hřištích. Dětem se dařilo a vyhrávaly, a
tak byly pozvány na závěrečný turnaj do Rozhovic, kde se uskutečnil turnaj nejlepších čtyř týmů okresu
Chrudim. Tam po tuhých bojích naši mládežníci obsadili konečné čtvrté místo. Na podzimní část soutěže se
nám podařilo domluvit spolupráci s FK Kameničky a postavili jsme dvě družstva. Zde bych rád zmínil, že
děti trénovaly dvakrát týdně a to v hojném počtu. Je tedy vidět, že fotbal je baví a my musíme doufat, že u
něho vydrží, protože v tomto věku je nejdůležitější, aby si k němu našly cestu a chtěly se zlepšovat.
Muži do jarní části okresního přeboru vstupovali ze čtvrtého místa. Díky výborným výsledkům se na
konci soutěže umístili na druhém místě, které bylo postupové. A tak jsme se poprvé v historii našeho oddílu
probojovali do krajské 1. B třídy. Podzimní část v kraji jsme zahájili velmi dobře a s elánem v žilách. Díky
tomu jsme našli prvního přemožitele, až jako poslední tým soutěže v osmém kole. Bohužel nás celý podzim
pronásledovala velká marodka, a tak jsme poslední kola dohrávali opravdu "na krev". Celkově se nacházíme
na děleném devátém místě. Toto umístění můžeme hodnotit jako dobré. Dále je třeba zmínit, že se můžeme
pyšnit nejvyšší návštěvností v soutěži.
Na co jsme náležitě hrdí, je to, že se nám podařilo v areálu fotbalového stadionu dosáhnout několika
důležitých změn. Především kompletní předělání domácí kabiny a kabiny rozhodčích. Předělali jsme
všechny lavičky a podařilo se nám rozjet velký projekt na umělé zavlažování. Ten chceme realizovat v roce
následujícím. Speciální poděkování patří firmě Falcon, která nám přispěla velkou sumou na tento projekt.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům, rodičům a našim příznivcům za podporu v tomto
roce. Nelze zapomenout na zvláštní poděkování Obci Svratouch, zastupitelům obce a panu starostovi Jiřímu
Sochovi za peněžní příspěvek na zakoupení nového traktůrku. K dalším našim sponzorům patří firma
Kopecký Peugeot, Jatka Český Dvůr a mediální partner Falcon, kteří nám výrazně pomáhají.
Vám všem ostatním přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchu do Nové roku.
Za fotbalový výbor,
Martin Pavlík, předseda

Zprávy a novinky z Tělocvičné jednoty Sokol Svratouch
Vážení spoluobčané,
jménem naší tělocvičné jednoty si Vás dovoluji pozvat na tradiční sportovní ples, který se
uskuteční 18. 1. 2019 v naší sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát kapela Singl band. Bude připraveno
občerstvení a bohatá tombola.
Tělocvičná jednota Sokol Svratouch také zve do svých řad nové příznivce sportu a pohybu.
Oddíl všestrannosti rozšířil svůj rozsah činností, ve kterých se můžete se zapojit i vy. Rozrostl se o oddíl
stolního tenisu, který se schází každé pondělí a čtvrtek. Dále o oddíl Sokolátek /cvičení pro maminky
s dětmi, které ještě nechodí do školky/. Každou středu se schází příznivci florbalu a ve čtvrtek v 18.30 zase
trénují příznivci sálové kopané. Vždy v úterý od 18.00 je také v sokolovně vyčleněn čas pro cvičení starších
žen a od 19.00 pro cvičení mladších žen. Přesný rozpis cvičení naleznete na našich webových stránkách
nebo přímo v sokolovně. Kromě těchto aktivit připravujeme i cyklistické a turistické výlety. Jedním z nich je
ještě v letošním roce setkání u pramene Chrudimky dne 30. 12. 2019, které pořádá Český svaz turistů. Dne
1. 1. 2020 následuje setkání na Devíti skalách. O dalších akcích budete včas informováni.
Tělocvičná jednota Sokol Svratouch nabízí k pronájmu restauraci v suterénu sokolovny ve
Svratouchu k jednorázovým oslavám, hostinám, srazům apod. Kapacita restaurace je 40 – 50 míst. K
dispozici je malá kuchyňka. Cena pronájmu po dohodě. Tyto prostory lze pronajmout i dlouhodobě, ale
v tomto případě je podmínkou předložení záměru, k jaké činnosti budou prostory využívány. V případě
zájmu se obracejte na pana Petra Straku, telefon 605 443 066.
Na závěr bych Vám chtěl jménem výboru tělocvičné jednoty poděkovat za Vaši přízeň v letošním
roce a popřát Vám krásné, klidné a ničím nerušené prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné
zdraví a pohodu.
Ing. Petr Sádovský
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Svratouch

Novinky Mladých hasičů Svratouch
Rádi bychom se podělili o novinky z fungování kroužku mladých hasičů a o to, jaký jsme za poslední
dva roky udělali kus práce.
Děti se v požárním sportu stále více zdokonalují, se zápalem jdou do tréninků i soutěží a posunují se
nám věkově do kategorie dorostu. Získávají medaile v jednotlivcích i v soutěži družstev, zlepšují si osobní
rekordy a příkladem, který mluví za vše, je 4. místo na okresní soutěži ZPV z 50 týmů. Novinkou byl první
ročník naší soutěže v uzlování, pořádaný ve Svratouchu i pro okolní sbory. TJ Sokol nám pronajala prostor
posilovny v sokolovně, kde jsme si mohli zařídit vlastní klubovnu. Sponzorskými dary jsme dostali káď,
rozdělovač pro požární útoky, dataprojektor, z dotací se pořídily nové dresy, vybavení k požárnímu útoku,
helmy, tretry a mnoho dalšího vybavení potřebného ke kvalitnímu výcviku. V letošním roce jsme s obcí
jednali o místě na trénování, které nám velmi chybí. Byl nám nabídnut pozemek v Borovině za parkovištěm
a jeho zařizování je velkým plánem do příštího roku.
V loňském roce jsme s dětmi navštívili hasičské muzeum na zámku v Přibyslavi. Poté jsme se
přesunuli na letiště na akci ,,Pyrocar“, kde proběhlo největší setkání hasičů a hasičského vybavení v ČR.
Pořádali jsme také soustředění. Loňské proběhlo v červnu v Daňkovicích na Selském dvoře, letošní
květnové v Jeseníkách v Horní Lipové na penzionu Pod Smrkem. Programem bylo nacvičování na závody,
výlety, soutěže, stezka odvahy se strašidelnými postavami a také nesměla chybět diskotéka. Samozřejmostí
jsou i výlety po našem blízkém okolí, kde se seznamujeme s naší historií.
Krásným zážitkem pro děti bylo předvedení zásahového automobilu Ford Transit a jeho možnost
využití v kroužku mladých hasičů. Čekalo na ně ještě jedno velké překvapení v podobě nové zásahové
přenosné stříkačky o větším výkonu, kterou budeme také moci využívat v rámci soutěží, kde jsme už se
starou slabší stříkačkou pro požární útok byli v nevýhodě oproti ostatním sborům. Děti měly možnost svézt
se v novém zásahovém vozidle Tatra i Ford Transit. Děkujeme tímto členům zásahové jednotky, v čele
s panem starostou, za nádherně strávené odpoledne.
Věříme, že vychováme nové členy pro místní sbor hasičů a bude tím tak tradice SDH v naší obci
udržena. Největší naší odměnou je to, že se nám hlásí noví členové do kroužku mladých hasičů.
Všem, kteří nás podporují, sponzorují a pomáhají, touto cestou moc děkujeme a těšíme se na další
spolupráci. Závěrem bychom v čase adventním popřáli všem klid a pohodu a krásné prožití vánočních
svátků.
Za vedoucí kroužku mladých hasičů
Marcela Kynclová

Josef Václav Sládek - Sněhulák
Obří tělo, mračný zrak,
venku stojí sněhulák;
mráz-li pálí, vichr duje,
sněhulák se pošklebuje:
„Dobře tak!“

Sněhuláčku ubohý,
nebudeš moct na nohy,
až jen slunko teple svitne,
to tě, sněhuláčku, chytne
za rohy!

Sněhuláčku, jak se máš?
tak zlý nejsi, jak se zdáš,
hrozíš, dokud sníh nejihne,
ale jaro to ti střihne
na rubáš!

Budeš pryč jak na koni,
skřivánek ti zazvoní,
mušky budou hráti tobě
a fialky na tvém hrobě
zavoní.

MOŽNÉ POSTIHY FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI
S VOLNÝM POBÍHÁNÍM PSŮ
Dle § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“), je každý povinen zabezpečit zvířeti
v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho
biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit
opatření proti úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou
zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho
biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny
jsou. Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku
zvířat podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání {viz § 27 odst. 2 písm. f) zákona na
ochranu zvířat proti týrání}. Za toto jednání může být uložena v přestupkovém řízení pokuta až do
výše 50 000,- Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
Dle § 60 odst. 11 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) je vlastník nebo držitel domácích zvířat
povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Porušení uvedené povinnosti
je přestupkem ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, za který může být
v přestupkovém řízení uložena pokuta od 1 500,- Kč až do 2 500,- Kč, v blokovém řízení pak
pokuta do výše 2 000,- Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat
z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o myslivosti“)}. Za nesplnění uvedené povinnosti může být dle § 63 odst. 1 písm. b)
zákona o myslivosti uložena pokuta do výše 30 000,- Kč, byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze
uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným orgánem k projednání
tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat
v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší
nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a
loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky
potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení;
pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
Obce jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazných vyhlášek regulovat pohyb psů a
jiných zvířat chovaných v zájmových chovech na veřejných prostranstvích {viz § 24 odst. 2 zákona
na ochranu zvířat proti týrání a § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů}. Porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou pak může být hodnoceno
jako přestupek ve smyslu § 27 odst. 1 písm. q) zákona na ochranu zvířat proti týrání (za který lze
uložit pokutu do výše 50 000,- Kč) či jako přestupek zákona o některých přestupcích (§ 4 odst. 2
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) za který lze uložit
pokutu do výše 100 000,- Kč.

