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O velkém přání

Anděl jenom křídly mávne
a letí nad městem a nad polem.
Jak je létat snadné!
Jak je krásné býti andělem!

Kdyby všechno dobro
rozevřelo kvítí,
to by Země byla
krásným místem k žití.

Má velká křídla z bílých peří
a na nebi má postýlku,
a když chce, tak nebe rozesněží
a dá nám bílou nadílku.

Kdyby všechna radost
se tu rozletěla,
tak by smutky lidem
odehnala z čela.
Kdyby všechna láska
se tu rozpažila,
tak by proti zlobě
v lidech pořád žila.
Kdyby všechno štěstí
se tu urodilo,
pak mám velké přání,
aby na každého zbylo.

Adventní doba, která předchází Vánocům, letos začala v neděli 29. listopadu 2020. Velice nás mrzí,
že tento den jsme náš vánoční stromeček na návsi u obecního úřadu nemohli rozsvítit společně
s Vámi. Je krásné sejít se, popovídat si, dát si teplý svařák, bramboráky, ochutnat cukroví, zazpívat
si koledy, potěšit se s našimi dětmi, které si vždy připraví pro nás překvapení v podobě krásného
divadla. Letos jsme museli hodně akcí a věcí, které pro nás byly tradiční a samozřejmé, zrušit nebo
odložit. Měli jsme ale více času udělat si vánoční pohodu doma. Z vašich domovů je už určitě cítit
vůně jehličí, skořice, hřebíčku, pečených perníčků a cukroví. Okna, stromečky a domy jsme
rozzářili světýlky. Na adventním věnci si postupně zapálíme čtyři svíčky. Asi je to pro nás taková
náhrada za sluneční světlo, kterého je v zimě málo. Nesmíme v tomto čase, nejlépe nikdy, ztrácet
naději a víru a musíme doufat, že další rok bude lepší.
Letošní Vánoce jsou jiné, než na jaké jsme byli v poslední
době zvyklí. Musíme si ale přiznat, že všechno zlé je k něčemu
dobré. Tato podivná doba nás donutila si uvědomit, že některé
materiální věci vlastně k životu nepotřebujeme, a donutila nás
zpomalit náš hektický život. Zjistili jsme, že to, co pro život
potřebujeme, je něco jiného. Ano, je to zdraví, radost, úsměv, rodinná
pohoda, přítomnost našich nejbližších, nezištná pomoc a láska, kterou
můžeme dát, a nic nás to nestojí. Říká se, že nejhezčí věci jsou
zadarmo a nejlepším dárkem letošních Vánoc jste Vy. Darujme se.
Darujme si to, co je v nás krásné a dobré.

K Vánocům a ke konci roku patří také
vzpomínky. Když zasedneme ke svátečnímu
stolu, vzpomeneme si na ty, kteří už nejsou mezi
námi, na naše dětství a na doby minulé,
prohlížíme si staré fotografie. Chceme se s Vámi
podělit o vzpomínku Karla J. Zákouckého, kterou
zařadil Karel Václav Adámek do své knihy
Hlinecko – Kronika vzpomínek a která vyšla
v roce 1914.
Karel J. Zákoucký (1862–1925) byl učitel,
cestovatel, psal knihy, povídky, pohádky,
cestopisy a pedagogicko-naučné práce. Od 1. září 1887 do 14. srpna 1889 působil jako „podučitel
při škole ve Svratouchu“.

O kraji, jenž vznítil moji duši – Karel J. Zákoucký
Jako chlapec přál jsem si býti zahradníkem. Ale podivnou náhodou přišel jsem na studie. Přála si
matka, abych byl učitelem. Líbil se ji tento stav. I mně líbilo se toto povolání pro jeho vznešené
a důležité poslání v národě, ale přeci jsem strnul, když jsem toto její přání později slýchal a již ze
zkušenosti na trpké postavení učitele naučil se nahlížet. Již jako studentovi neušlo mi, že učitel,
ačkoliv jest velmi důležitým článkem v řetězu národní spojitosti, přec nepožívá té vážnosti, které
mu pro jeho kulturní poslání náleží. A proto neopustil jsem reálku, abych vstoupil na učitelský stav,
ale studoval jsem dále. Ale osud mne nenáviděl, stal jsem se, čím jsem nechtěl být, učitelem.
Poměry, které po mém absolvování reálky nastaly v průmyslu vůbec a v cukerním zvláště, donutily
mne, že jsem se stal tím, čeho jsem se odříkal.
A jako učitele zanesl mne osud na čtvrté podučitelské místo – do Svratouchu. Tři léta jsem
tam pobyl a přiznávám, vzpomínám na Svratouch rád.
Ve Svratouchu vtisknuto mi péro do ruky. Nenapsal jsem toho mnoho, ale co jsem napsal,
tím je vinen jedině Svratouch. Je to až dosud 48 knížek povídek pro mládež, 2 divadla pro mládež,
5 cestopisů, 8 knih povídek a humoresek pro dospělé a 2 knihy pedagogických úvah. Mimo to mám
ještě celou řadu prací roztroušených po různých časopisech a kalendářích.
A pravím ještě jednou: ke všemu dal podnět Svratouch. Tam odloučenost od rušnějšího
života, v němž jsem až dosud žil, a pak ten kraj kolem Svratouchu, plný poesie, bohatý přírodními
krásami a obetkaný tklivou historií doby protireformační, a lid dobrý a upřímný, se svými zkázkami
a pohádkami – to vše na mne působilo a okouzlilo. Byl jsem pojednou jakoby v nějakém
začarování.
Vzpomínám na Svratouch a vzpomínám na svoji první práci a její vznik.
Byla první neděle mého pobytu ve Svratouchu. Ač byl den podzimní již, byl pěkný, ba
nádherný. Ale já toho nedbal. Seděl jsem ve své jizbě dřevěné chalupy „u šveců“ zvané
a rozteskněn vzpomínal jsem na domov. A když moje tesklivost dostoupila svého vrcholu, přišel ke
mně domácí, pantáta Kynclů a vyzval mne, abych šel na chvíli ven. Šel jsem. A tato vycházka byla
pro příští můj život mimoškolní osudnou. Pantáta Kynclů vedl mne k lesům a do lesů. Celé
odpoledne do pozdního večera jsme protoulali. A pantáta Kynclů na celé pouti mi vypravoval
o všem, oč naše zraky zavadily, o všem, k čemu jsme přišli. A vypravovat dovedl! Poslouchal jsem
ho s patrným zájmem a s krajem jsem se spřátelil, svou duší jsem k němu přirostl. Pojednou celý ten
kraj oděný již podzimním rouchem měl pro mne jiný význam. Jeho krásy a zajímavé zkázky lidové
připoutaly. Vše pojednou bylo pro mne jiným. Mysl se mi projasnila zvláštní radostí a duše splynula
se vším, co bylo kolem. Cítil jsem, že v mém nitru děje se změna.
Jaksi šťasten vracel jsem se domů samým podvečerem a došed a odpočinuv si, vzal jsem péro
a začal jsem psáti jednu z vyslechnutých zkázek.

Když jsem dopsal, složil jsem popsané čtvrtky, vložil do obálky a zaslal do Národních Listů.
Tehdy redaktorem zábavní části byl Svatopluk Čech. Ovšem nevěděl jsem tehdy o tom, a proto jsem
také nevěděl, kdo o mé první literární práci rozhoduje. Ostatně, odeslav ji, pozapomněl jsem na ni.
Mou mysl cele upoutala příroda a její krásy. Bylť podzim přímo nádherný. Zlato podzimu, chvějící
se po celém kraji, mne vábilo k toulkám. Každodenně jsem vycházel k těm šumným lesům
k Čachnovu se táhnoucí, nebo na Karlštýn anebo k Holcově studni a pobyl jsem v nich vždy dlouho,
dlouho.
Večer pak sedával jsem u domácích v jizbě. Útulno tu bývalo, i veselo. Scházívali se tu četní
sousedé a povídalo se. Někteří vrátili se právě „ze světa“, kam zajížděli buď s plechovým nádobím
ve Svratouchu vyrobeným anebo s hliněným nádobím svrateckým, a i ti vykládali o svých cestách,
zkušenostech a příhodách, ostatní byli pozornými posluchači. A když došla nit těchto vzpomínek,
začalo se o jiném. O minulosti. A slyše je vypravovati, žasl jsem. Ti lidi byli sečtělí. A co neznali
z knih, věděli z ústního podání. Zkázky jejich jistě celá desetiletí přecházela z úst do úst, z otce na
syna a zachovaly se věrně. A jsou to vyprávěnky velmi zajímavé. Však má celý ten kraj velikou
historii z doby protireformační za sebou, má i své historie z války sedmileté a o tom všem se
vypravovalo.
„Živá kniha“ byl starý Vodička a panímáma Jandačka. Jejich rody v robě protireformační
protrpěly mnoho těžkých chvil. Zvláště rod Vodičkův. Vodička na smutné doby choval některé
vzácné doklady jako rodovou památku. Byly to zvláště knihy, po nichž v době protireformační
pátrali protireformační komisaři, je sbírali a pálili. Předkové Vodičkovi mnohé uchovali, ač mnohá
z těch knih, které mi ukázal, byla již také v ohni. Svědčily o tom opálené na nich desky z vepřovice.
Také knihy Komenského v původním vydání měl. Slíbil mi, že mi z nich jednu dá na památku, až
půjdu ze Svratouchu, ale nedal; nebyl doma, když jsem se ze Svratouchu stěhoval na nové
působiště, toulal se kdesi v Uhrách za obchodem. A nebyl ani tehdy doma, když jsem později
Svratouch několikráte navštívil a jeho, Vodičku, hledal.
A když jednoho dne asi po 14 dnech zase tak jsem mezi sousedy na besedě seděl, přišel starý
Henčl a pozdraviv, rovnou ke mně zaměřil a pravil: „To jste to pěkně napsal, pane učiteli!“ „A co?“
otázal jsem se udiveně, nevzpomenuv si, že jsem něco psal. „No, tu historii o tom Venzarovi! „Pro
zvěřinu“ se to jmenuje a je to v Národních Listech!“ připomínal mi Henčl a já se upamatoval.
A toho večera četly se na besedě Národní Listy, na to se vypravovalo, a já pak do Národních
Listů uložil mnoho ještě historii z tohoto útulného kraje a počal jsem psáti vůbec. V krátké době
obesílal jsem již celou řadu listů a to jak pro dospělé, tak i pro mládež.
Z jara na to seznámil jsem se v Křižánkách s Bohumilem Zástěrou. Byl to bodrý muž a také
sečtělý. Zajímal se o mnohé věci, zvláště o archeologii. V jednom svém pokoji měl pravé bohatství
vykopávek z Karlštýna a z Perníček. Ukazoval mi vše s patrnou hrdostí a o všem dovedl hovořiti.
Navštěvoval jsem ho potom častěji a pobyt u něho byl mi chvílí radostnou. On také byl příčinou, že
jsme na Karlštýn začal chodit a hradiště pozorovati a zkoumati. Ale nepronikl jsem tajemnou
minulost tohoto hradiště Zkamenělého zámku. Teprve na podzim nabyl jsem v tom ohledu jakéhosi
světla a tím probuzena ve mně i touha obírati se trochu i starými památkami.
Zastihl jsem tehdy na Zkamenělém zámku poslance Karla Adámka, jeho syna Karla Václava
a MUDr. Fr. Malinského z Hlinska. Vykopali tam na hradišti šípy a jiné staré památky a já, vida
p. Karla Adámka, jak se zdarem řídí vykopávání těchto vzácných předmětů, poznal jsem, že to
možno jen po četných zkušenostech a pilné četbě knih o starých hradech, a umínil jsem si všímati si
i této četby. A slibu jsem dostál a výsledek toho byl, že jsem počal psáti také povídky historické,
zvláště pro mládež.
A proto mám ten kraj rád a rád se do něho vracím. Kdykoliv jen mohu, zatoulám se tam na
den, na dva, a vracím se osvěžen a oživen.

Společenská kronika
V roce 2020 se narodily tyto děti:
Moučka Dominik, č. p. 332
Svoboda Adam, č. p. 150
Dostálová Hana, č. p. 377
Preislerová Tereza, č. p. 156
Suchá Anastázie, č. p. 39
Fodor Kryštof, č. p. 240
Mošnerová Tereza, č. p. 368
Vambera Šimon, Karlštejn č. p. 220
Vodehnal Matyáš, č. p. 327
Makešová Barbora, č. p. 139
Kučerová Viktorie, č. p. 343
Jančík David, č. p. 291
„Děti jsou kotvy, které drží matčin život.”
Sofoklés

V letošním roce nás navždy opustili:
Mládek Bohumil, č. p. 216
Bártová Stanislava, č. p. 79
Odvárková Marie, č. p. 169
Vyoralová Michaela, č. p. 1
Kučerová Milada, č. p.173
Zeman Josef, č. p. 15
Pěkníková Růžena, č. p. 15
Pelikánová Božena, č. p. 291
Vtípil Karel, č. p. 225
Rejdová Eva, č. p. 1
Henychová Stanislava, č. p. 193
Kaplanová Marie, č. p. 49

„Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“
Seneca

Vánoční recepty
Adventní čas si vyžaduje své neodmyslitelné přípravy. A pečení cukroví k nim patří. Pokud byste rádi
obohatili svůj vánoční cukrářský repertoár, pak vyzkoušejte naše recepty, které provoní Váš byt sladkou
vůní.
Andělské oči
300 g hladké mouky, 190 g změklého máslo, 100 g cukru, 100 g mletých mandlí či ořechů, 2 ks vajec,
vanilkový cukr 1 sáček, prášek do pečiva 1/2 lžičky, citronová kůra dle chuti, sůl 1 špetka, ovocný džem dle
potřeby, moučkový cukr dle potřeby
Do mísy nasypeme hladkou mouku, mleté mandle nebo jiné ořechy, špetku soli, prášek do pečiva a vše
důkladně promícháme. Změklé máslo vyšleháme spolu s krystalovým a vanilkovým cukrem do krémové
konzistence. Do té pak vyklepneme dvě vajíčka a dále mícháme, dokud se všechny suroviny nespojí. Máslo
i vajíčka by měly mít pokojovou teplotu. Do máslové hmoty s vajíčky pak zapracujeme směs mouky a ořechů,
vypracujeme těsto. To zabalíme do potravinářské fólie a vložíme do lednice asi na jednu hodinu odpočinout.
Poté hmotu vyjmeme ven, odebíráme menší kousky a tvarujeme je do kuliček zhruba o velikosti vlašského
ořechu. Ty pak vyskládáme na plech vyložený pečicím papírem. Rukojetí vařečky nebo prostě prstem do
každé kuličky vytvoříme uprostřed důlek, který následně naplníme marmeládou. Nejsnáze to půjde pomocí
zdobícího sáčku nebo prostě igelitového pytlíku s odstřihnutým růžkem. Pak vložíme do trouby vyhřáté na
170 °C a pečte je po dobu kolem 15 až 20 minut. Po dopečení sušenky nechte zchladnout, poprašte je
moučkovým cukrem a podávejte. Možná bude ještě zapotřebí do sušenek doplnit trochu marmelády, která se
během pečení vysuší a poněkud se smrskne. Budou pak vypadat na pohled lépe.
Křupavé skořicové placičky
100 g másla, 120 g hladké mouky, 1 vanilkový pudink, 30 g moučkového cukru, 50 g lískových oříšků
(mletých, můžou být i vlašské), 1 vejce, 1/2 lžičky skořice, 40 g hnědého cukru
Z másla, mouky, pudinkového prášku, cukru a oříšků uděláme těsto a dáme do lednice na půl hodinky
odpočinout. Poté vykrajujeme kytičky nebo jiné tvary a dáme na papírem vyložený plech. Kytičky potřeme
rozkvedlaným vejcem a posypeme cukrem smíchaným se skořicí. Dáme péct do trouby na 180 °C asi
15 minut. Cukroví je díky tomu rozehřátému cukru krásně křupavé.
Promazané perníčky hrníčkové
2 a ½ hrníčku hladké mouky, 1 hrníček moučkového cukru,
1 lžička perníkového koření, 1 lžíce jedlé sody, ½ hrníčku medu,
½ kostky másla, 4 vejce, meruňková nebo rybízová marmeláda,
čokoláda, strouhaný kokos, krém: 2 hrníčky mléka, 2 balíčky
vanilkového pudinkového prášku, 1 kostka másla, 1 hrníček
moučkového cukru, 3 lžíce rumu
Z mléka a pudinku uvaříme za stálého míchání hustý pudink. Změklé máslo vyšleháme s moučkovým cukrem
a po lžících zašleháme vychladlý pudink a rum. Rozehřátý med smícháme se změklým máslem, vmícháme
vejce a mouku s cukrem, perníkovým kořením a sodou. Těsto dobře propracujeme a necháme odležet do
druhého dne. Pak je na mírně pomoučeném vále rozválíme na 5 mm silný plát, vykrájíme kolečka a prudčeji
je upečeme na plechu vyloženém pečícím papírem. Polovinu perníčků potřeme marmeládou, na druhou
naneseme vrstvu krému a slepíme k sobě. Horní stranu namočíme do rozehřáté čokolády a obalíme
v kokosu.
Punčové rohlíčky
linecké těsto: 30 dkg hladké mouky, 20 dkg másla, 10 dkg cukru moučka, 1 žloutek, (nebo můžete udělat svůj
oblíbený a vyzkoušený recept na základní linecké těsto), punčová nádivka: 15 dkg namletých piškotů, 6 lžic
rybízové marmelády, 4 lžíce rumu dle hustoty těsta ředit vodou, 1 lžička punčové tresti, poleva: 1 čokoláda
na vaření, 10 dkg másla
Vypracujeme klasické linecké těsto, necháme odpočinout. Vyválíme plát, vykrajujeme rohlíčky, upečeme
dorůžova. Druhý den si připravíme punčovou nádivku. Možno přidat co máte rádi (ořechy, sušenky). Chuť

dodává punčové aroma. Koupí se v lahvičce v drogerii. Každý linecký rohlíček pomažeme rybízovou
marmeládou. Z nádivky tvarujeme jakoby vanilkový tenký rohlíček, položíme na linecký, přitiskneme
a dotvarujeme. Je to lepkavá a zdlouhavá práce, ale stojí za to. Zatuhlé polijeme polevou.
Ořechovo-medové trojhránky
380 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 250 g máslo, 2 vejce, špetka soli, ořechová směs:120 g
másla, 4 lžíce medu, 100 g moučkového cukru, 200 g mletých ořechů, rybízová marmeláda
Vypracujeme těsto a necháme ho odpočinout v lednici. Potom ho rozválíme na plech vyložený pečícím
papírem, propícháme vidličkou a upečeme ve vyhřáté troubě na 200°C. Potřeme marmeládou a ořechovou
směsí, pečeme ještě jednou dozlatova na 175°C. Krájíme ještě teplé na čtverce 4x4 cm, pak překrojíme na
trojúhelníky a rohy máčíme v čokoládě. Ořechová směs: rozpustíme máslo, přidáme med, cukr a mleté
ořechy.
Kokosový koláč
3 a 1/3 hrnku hladké mouky, ½ kypřícího prášku, špetka soli, ¾ hrnku cukru moučka, 3/5 másla, 3 žloutky,
3 lžíce rumu, 2 lžíce mléka, tuk na vymazání plechu, džem, 2 lžíce kakaa, 5 bílků, ¾ hrnku cukru moučka,
1 sáček kokosu
Prosátou mouku promícháme s kypřícím práškem, solí a ¾ hrnku moučkového cukru. Přidáme nakrájené
máslo, žloutky, rum a mléko a vypracujeme hladké těsto, které rozdělíme na dvě části. Jednu část vyválíme,
pomocí válečku přeneseme na plech vyložený pečícím papírem a potřeme džemem. Do druhé části vmícháme
kakao, vyválíme, položíme na světlý plát a potřeme džemem. Z bílků a ¾ hrnku moučkového cukru ušleháme
tuhý sníh, který vymícháme s kokosem a natřeme na koláč. Moučník upečeme dozlatova ve středně vyhřáté
troubě.
Kapr je tradiční součástí štědrovečerní večeře, zkuste ho trochu netradičně.
Kapr v pivní máslové marinádě
1/2 kapra (filet nebo podkovy, jak kdo má rád), sůl, na marinádu: 200 ml
černého piva, 3 lžíce rozpuštěného másla, 3 rozmačkané stroužky česneku,
1 malá cibule najemno nakrájená, 3 lžičky sladké červené papriky,
1 lžička uzené papriky, špetka chilli, rozmarýn, petrželka, libeček
Filet kapra dostatečně osolíme z obou stran a vložíme do pekáčku.
Z uvedených surovin smícháme marinádu a nalijeme ji přes rybu.
Necháme minimálně hodinu marinovat a poté pečeme ve vyhřáté troubě
na 200 °C.
A na závěr si uděláme rychlé chuťovky na silvestrovský stůl.
Tatarák z tvarůžků a Camembertu
100 g tvarůžků, 90 g Camembertu, červená cibule, jarní cibulka, 1 lžíce oleje, 1 lžíce hořčice, 1 lžíce
pikantního kečupu, 2 lžíce piva, 1 lžička mleté papriky, špetka chilli, sůl, pepř
Sýry nastrouháme na hrubo, cibuli nakrájíme na hodně jemno. Přidáme pivo, olej, papriku a všechny
zbývající suroviny. Důkladně promícháme, dochutíme solí, pepřem a chilli. Necháme chvíli uležet.
Podáváme s horkými topinkami, potřenými česnekem.
Silvestrovský sýrový koláč
1 šálek cibule nakrájené na kostičky, 1 šálek žampionů nakrájených na plátky, 1 lžíce olivového oleje,
1 balíček mraženého listového špenátu, 2/3 šálku kvalitní šunky nakrájené na kostičky, 5 vajec, 3 šálky
jemně nastrouhaného tvrdého sýra, 1/2 lžičky mletého pepře, sůl
V pánvi na rozehřátém oleji orestujeme cibuli a žampiony. Přidáme špenát a šunku a restujeme 3–4 minuty,
dokud se neodpaří voda. Vejce promícháme v misce s nastrouhaným sýrem, přidáme vychladlou špenátovou
směs, opepříme, osolíme a dobře promícháme. Nalijeme do dortové formy vyložené papírem na pečení a ve
středně vyhřáté troubě pečeme 40–50 minut dozlatova. Podáváme teplé i studené.
Přejeme Vám, ať se v kuchyni daří a dobrou chuť!

Zprávy z obecního úřadu
V dnešním zpravodaji Vás budeme informovat o dění v obci v roce 2020. Navážeme na informace
ve Svratoušských zprávičkách, které dostáváte do svých schránek čtvrtletně.

Ceny vodného, stočného a svozu TKO
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 26. 11. 2020 rozhodlo, že ceny vodného a stočného v roce
2021 zůstanou stejné. 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
1000 Kč na osobu nebo rekreační objekt. Tento měsíc dochází k vyúčtování vodného a stočného za
2. polovinu roku 2020. V dubnu jsme se snažili, aby vyúčtování za 1. polovinu roku 2020 proběhlo
bezkontaktně. Byli bychom moc rádi, aby i toto závěrečné vyúčtování proběhlo, pokud možno
stejným způsobem.
Proto Vás prosíme, abyste co nejdříve, pokud jste to již neučinili, nahlásili panu Viktoru
Gregorovi stavy vašich vodoměrů. Vodoměr můžete vyfotit, poslat emailem na
viktorgregor@seznam.cz nebo volejte 777 939 800, pište SMS v odpoledních a večerních hodinách.
Odběratelé, u kterých je nutná výměna vodoměru, nebo starší občany bude muset p. Gregor
samozřejmě za dodržení protiepidemických opatření navštívit. Až budete vědět částku, prosíme o co
nejrychlejší uhrazení platby, nejpozději do pondělí 28. 12. 2020 zasláním na účet
č.1144912329/0800, nebo se na způsobu úhrady domluvíte s panem Gregorem. Doufáme, že tento
způsob Vám bude vyhovovat a vše proběhne v pořádku. Děkujeme za spolupráci a za pochopení.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a obecního úřadu
Již jsme Vás informovali, že jsme získali dotaci na rekonstrukci budovy nynějšího obecního úřadu
na hasičskou zbrojnici s obecním úřadem. Do konce roku by mělo proběhnout výběrové řízení na
dodavatelskou firmu, budeme muset přemístit poplachovou sirénu Hasičského záchranného sboru
ČR na střechu budovy základní školy a přemístit server a připojení internetu do budovy sokolovny.
V prvním čtvrtletí 2021 přestěhujeme kancelář obecního úřadu do bývalé restaurace v suterénu
sokolovny, kde budeme přechodně působit do cca poloviny roku 2022, než bude rekonstrukce
dokončena. Rádi bychom, aby Setkání rodáků naší obce, jestliže se rozhodneme ho uspořádat,
a volby do Zastupitelstva obce Svratouch, které budou na podzim roku 2022, už proběhly v nových
prostorách obecního úřadu. Se stěhováním bude spousta práce a budeme rádi za každou pomoc.
Prozatím nám ji nabídli dobrovolní hasiči a zapojíme pracovníky na veřejně prospěšné práce.
Musím touto cestou poděkovat sokolům za nabídku volných prostor. O dalším dění Vás budeme
průběžně informovat ve zprávičkách.

Zateplení budovy základní a mateřské školy
Také žádáme o dotaci na zateplení budovy základní a mateřské školy. Je
pravda, že fasáda byla již jednou zateplená, ale je nutná výměna
nevyhovujících oken. Původní okna z 50. let minulého století jsou v lepším
stavu nežli „eurookna“ z roku 2003, která jsou zcela shnilá, a do budovy nám
zatéká. Základním požadavkem je tedy výměna oken, dveří a zateplení stropu ve druhém patře pod
půdou. Budeme muset pravděpodobně odstranit původní vrstvu polystyrénu na fasádě a nalepit
novou, abychom co nejvíce snížili tepelné úniky a náklady na provoz tohoto zařízení. Se zvýšením
koeficientu odolnosti pláště si musí poradit projektant a je to hlavní podmínkou k získání dotace.
V tomto případě by měla být dotace 90 % nákladů. Jestliže nebudeme úspěšní v získání finančního
příspěvku, budeme provádět zateplení školy postupně z finančních prostředků obce.

Víceúčelové hřiště a oprava účelové komunikace na Pasekách
Informovali jsme Vás, že v případě, když nezískáme dotaci na víceúčelové hřiště, že jej vybudujeme
ze svých prostředků, když nám to finanční situace dovolí. Zastupitelstvo obce se k tomuto rozhodlo
po několika neúspěšných pokusech o získání dotace. Pro rok 2021 se naskytla možnost opětovného
podání žádosti s firmou, která nám již řadu dotací zajistila. A tak jsme opět využili této možnosti.
V případě, že nebudeme úspěšní, budeme postupovat, jak bylo dohodnuto na zasedání zastupitelstva
obce. Rovněž tak se ucházíme se stejnou firmou o dotaci na opravu účelové komunikace na
Pasekách.
Věřím tomu, že se někomu mohou naše neúspěšné pokusy o získání dotace zdát směšné, ale
pro obecní rozpočet, a tím i pro nás všechny, je výhodnější zaplatit pouze část nákladů na akci než ji
zcela platit z našich prostředků. Snažíme se chovat hospodárně. Když se podíváte na Svratouch,
kolik velkých a finančně nákladných akcí jsme dokončili a nemáme žádný dluh, tak to můžeme
považovat za úspěch naší obce a dobrá rozhodnutí zastupitelů obce. Rozhodují vždy uvážlivě
a nevrhají se do plánovaných staveb bezhlavě.

Kompostárna
Pokoušíme se zlegalizovat uložiště biologicky rozložitelného komunálního odpadu, tj. naši
kompostárnu. Protože plochu, kam jsme doposud posekanou trávu, větve, shrabky a smetky ze
zahrad vozili, nám Správa CHKO Žďárské vrchy s okamžitou platností zakázala k tomuto účelu
využívat, byli jsme donuceni hledat náhradní řešení. Je vybrána nová lokalita pod lomem směrem
na Čachnov, tam kde bývalo hnojiště soukromé zemědělské farmy. V této době postupně
zajištujeme projekt, nezbytné souhlasy a stanoviska dotčených orgánů, abychom toto zařízení
v tomto místě mohli s příchodem léta 2021 začít používat. Jednalo by se o komoditní kompostárnu
bez zpevněné plochy. Na dobré cestě se jeví i získání dotace na domácí kompostéry, o kterou žádaly
obce sdružené v MAS (Místní akční skupině) Hlinecko. O aktualitách Vás budeme informovat ve
zprávičkách. Prosíme Vás, abyste již neukládali biologický odpad na bývalou skládku směrem na
Krounu, dávejte ho prozatím na sběrný dvůr.

Rekonstrukce vedení nízkého napětí elektřiny na Karlštejně
Chci Vás informovat, že v příštím roce bude firma ČEZ provádět kompletní rekonstrukci vedení
nízkého napětí (NN) elektřiny v části obce Karlštejn. Veškeré vrchní vedení bude nově uloženo do
země. Pak i v této části obce nám zmizí nevzhledné sloupy. Je to akce, kterou zcela financuje ČEZ,
ale pro obec z toho vyplývá nutnost přemístění rozvaděče a postavení nových sloupů veřejného
osvětlení. Do teď bylo umístěno na sloupech vedení NN. Prosíme Vás o trpělivost, v některých
místech se budou provádět výkopové práce na krajnici komunikace, protože se ČEZ nedohodl
s majiteli pozemků.

Program obnovy venkova
Pro rok 2021 budeme žádat z Programu obnovy venkova Pardubického kraje o dotaci na
vybudování příjezdové komunikace k novému víceúčelovému hřišti. Vzhledem k tomu, že příjmy
obcí ale i krajů ze státního rozpočtu byly na rok 2021 poníženy o významnou částku, nevíme, zda se
na nás dostane. Pokud ano, tak se domnívám, že tato částka bude oproti minulým rokům značně
nižší. Jedná se o 50% dotaci a bližší informace budeme mít, až bude schválen rozpočet
Pardubického kraje.

Cyklostezka Svratouch – Svratka
Podařilo se nám prorazit bariéru, kterou nám při vyřizování této stavby vytvořila Správa CHKO
Žďárské vrchy. Boj ale nekončí. V těchto dnech probíhá doplňování stanovisek a souhlasů k žádosti
o stavební povolení na tuto stavbu a je jich opravdu hodně. Ke stavbě se musí souhlasně vyjádřit i
všichni majitelé sousedních pozemků, kterých je v tomto případě velké množství. Snad se vše
podaří a bude moci stavební odbor při Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou vydat stavební
povolení a my se budeme moci přihlásit do lednové výzvy o získání dotace. Když ne, měla by být
vyhlášena ještě další stejná výzva v roce 2021. Musím Vám říct, že mně i starostovi Města Svratky
Františku Mládkovi by úspěšným vyřízením této dotace tímto spadl obrovský kámen ze srdce,
protože jsme oba slíbili občanům, že se nám podaří bezpečně propojit naše sousední obce. Nikdo
z nás si nedokázal představit, že na první pohled nenáročná akce, nás bude stát tolik úsilí, nervů
a času. Děkujeme za pochopení a doufáme, že se nám vše podaří dotáhnout do konce.

Údržba obce a 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 sněhových 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 je potřeba, aby
k objektům mohla zajet sanitka nebo vozidlo Technických služeb Hlinsko při vyvážení Vašich
popelnic. Pokud brání špatně zaparkovaná auta odklizení sněhu, hrozí i nebezpečí následné újmy 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.
Přestože tuto žádost píšeme do zpravodaje již několik let, stále se v naší obci najdou ti, kteří
to nerespektují. Do dnešního dne se nám 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.
Často slýchám z úst jiných občanů, že jsem nespravedlivý k těm, kteří tato naprosto samozřejmá
pravidla dodržují. Mně nezbývá než jim dát za pravdu. Je pravda, že tuto nelehkou situaci řešíme
nejvíce v zimním období, ale tato pravidla by měla platit po celý rok. Není to tak dlouho, co kvůli
špatně zaparkovanému vozidlu nevyvezli Technické služby Hlinsko u rodinných domků v části
obce popelnice. Mnohdy oprávněné stížnosti občanů vyslechneme my, fakturu za mimořádný odvoz
odpadu by měl uhradit majitel vozidla.
Děkuji Vám všem občanům, kteří se snažíte kolem svých obydlí, na svých i obecních
pozemcích udržet pořádek. Pro většinu z nás je to běžná věc života. Pak se nám v naší obci dobře
žije a rádi se vracíme do svých domovů. Najde se v naší obci ale pár občanů, pro které to
samozřejmé není, a obtěžují svým chováním a nepořádkem své sousedy.

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,
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.

Sběrný dvůr
Od 15. 10. 2020 je již v provozu nové sběrné místo v dolní části
obce u ČOV. Sběrné místo funguje na systému osobních čipů,
které si ti, kteří tak dosud neučinili, mohou na každé číslo popisné
nebo evidenční vyzvednout na obecním úřadu. Pokyny pro provoz
sběrného místa jste dostali jako přílohu 3. Svratoušských
zpráviček. Je jasné, že pokyny pro provoz a druhy tříděných
komodit se budou stále postupně aktualizovat a doplňovat. Aktuální najdete na internetových
stránkách obce. V těch je stručně popsáno, jak se máte na sběrném místě chovat, co vám hrozí při
ztrátě čipu, co a jak můžete třídit. Snažili jsme se je vytvořit srozumitelné a jednoduché. Nyní
v zimním období došlo ke změně doby ukládání odpadu, kdy je nutná obsluha sběrného místa, což
je p. Štěpánek Petr. Obsluha na sběrném místě bude ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin a v sobotu
od 10:00 do 11:00 hodin. Mimo tento čas je nutná předchozí telefonická domluva. Doufáme, že nám
bude sběrné místo sloužit k účelu, ke kterému je určeno, a že budete respektovat pokyny. Všechny
kontejnery z nynějších sběrných míst po obci byly převezeny a umístěny na sběrné místo.
Kontejnery jsou označeny cedulkami s popisem, který odpad, do kterého patří. Doufáme, že tím
skončil neustálý nepořádek v obci u sběrných nádob a snad bude náš Svratouch takový, jaký si ho
přejeme, to je čistý a krásný. Prostor sběrného místa i před sběrným místem je monitorován
kamerovým systémem se záznamem, je zde umístěna velkoplošná televize, která se v okamžiku,
kdy otevřete vstupní dveře nebo vrata, společně se světly a kamerami zapne. My budeme vidět, kdo,
co a kam ukládal zpětně po dobu cca 30 dnů. Zdůrazňujeme, že je zakázáno odvážet odpad ze
sběrného místa! Jsme si vědomi, že je stále co dolaďovat. Měli jsme problém hned po uvedení do
provozu s bránou, která se nám automaticky nezavírala. Vše řešíme se servisní firmou.

Kůrovec
Tuto informaci jsme zveřejňovali již ve zprávičkách, ale protože se jedná o vážnou a důležitou věc,
uvádíme ji ještě jednou. Městský úřad Hlinsko upozorňuje vlastníky lesů na povinnost vyplývající
z lesního zákona, a to účinně bránit vývoji, šíření a přemnožení podkorního hmyzu – kůrovce, který
v současné době napadá smrkové lesy. Vyzýváme vlastníky lesů, aby pravidelně v týdenních
intervalech prověřovali zdravotní stav svých lesů a v případě zjištění usychajících stromů
s opadávajícími jehlicemi a odlupující se kůrou či jinak poškozených stromů neprodleně
v součinnosti s odborným lesním hospodářem zajistili jejich včasnou a účinnou asanaci (pokácení,
odkornění či chemické ošetření) a následně dříví z lesa odvezli. I vlastníci nelesních pozemků musí
sledovat zdravotní stav stromů na takových pozemcích rostoucích a jsou povinni zjišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí.

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, hlavně psi, kteří tím trpí.

Silvestr na Chrudimce
Klub českých turistů v Hlinsku oznamuje, že letošní Silvestr na Chrudimce, který se měl konat
30. prosince 2020, byl po dohodě s magistrátem města Hlinska zrušen. Hlinečtí turisté nebudou
připravovat ani omezenou formu tohoto pochodu.

Kulturní a sportovní dění v obci v roce 2020
Touto cestou chci poděkovat všem organizátorům a účastníkům kulturních a sportovních akcí, které
jsme se pro Vás v tomto roce my ve spolupráci se spolky nebo přímo jednotlivé spolky snažili
připravit a které mohly proběhnout. Výčet je kratší než v jiných letech, začneme pěkně od začátku.
Byly to tyto akce: Novoroční setkání na „Devítce“ – 1. ledna, divadelní představení svratoušského
ochotnického spolku Jsme pro smích? komedie Byl to zahradník?! – 3. ledna, Tříkrálová sbírka –
5. ledna, divadelní představení pohádky pro děti v podání divadelního spolku Vicena z Ústí nad
Orlicí Kuba a tři čerti – 11. ledna, Sokolský ples – 18. ledna, 16. Maškarní průvod – 25. ledna,
Hasičský ples – 15. února, Dětský karneval – 16. února, Soutěž hasičů v uzlování o pohár starosty
obce Svratouch – 23. února, Vesnické hry pro dospělé – Cesta kolem světa v Rychnově –
11. července, 5. Setkání historických vozidel u muzea – 18. července, Pohádkový les – 22. srpna,
3. ročník Orientační automobilové soutěže – 12. září, Rybářské závody pro dospělé – 19. září,
Turistický pochod – 10. října. Nesmíme zapomenout i na různé fotbalové turnaje a utkání na
místním hřišti. Družstvo mladých hasičů také nezahálelo.
Jak vidíte, tento rok byl chudší na různé akce v naší obci, i tak je za tím schováno mnoho
práce s přípravou. Jsme moc rádi, že se u nás, pokud to jde, něco děje. Ještě jednou moc děkujeme
pořadatelům a Vám, kteří se akcí účastníte, podporujete nás a scházíte se se svými spoluobčany.
Doufáme, že jsme v našem výčtu akcí na nic a na nikoho nezapomněli. Jestli ano, tak se
omlouváme.
Vánoční besídka dětí naší ZŠ a MŠ Svratouch se bohužel tento rok neuskuteční. Předběžně
Vás chceme informovat o již naplánovaných akcích v roce 2021. Jsou to: 23. ledna – Hasičský ples,
6. února – Maškarní průvod, 13. února – Sokolský ples, 20. února – divadelní představení souboru
Vicena z Ústí nad Orlicí Únos v Neapoli. Na všechny uvedené kulturní akce Vás srdečně zvou
pořadatelé, těší se na Vaši účast a budeme doufat, že se budou moci uskutečnit. O případném konání
nebo zrušení budete vždy informováni.
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

SDH Svratouch v roce 2020
Letošní rok byl pro všechny obyvatele naší země velmi náročný. Po
dobu několika měsíců se téměř zastavil život ve společnosti a s tím
samozřejmě souviselo i částečné pozastavení činnosti všech spolků,
Sbor dobrovolných hasičů nevyjímaje. Ale hasiči opět dokázali, že
jsou naprosto nepostradatelní v mnoha oblastech života společnosti.
Přestože jsme se nemohli scházet, činnost se nezastavila.
Především členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů od začátku krizového období pomáhali
tam, kde bylo třeba a samozřejmě nadále plnili svoje úkoly, které jim ukládá zákon.
Během roku se zaměřili především na technickou pomoc občanům i provozovnám ve
Svratouchu a okolí: celkem 5x odstraňovali spadlé stromy, pomáhali s čerpáním vody ze sklepních
prostorů v č. p. 224, 2x zasahovali při požárech – požár lesní paseky v Jeníkově a požár – odsávání
na výrobě laminace v Krouně, 1x proplachovali kanalizace, 1x na žádost asistovali při pálení, 4x
prováděli dezinfekci v obci při likvidaci epidemie.
Již několik let rozvíjí svoji činnosti kroužek mladých hasičů. Ještě před vypuknutím
epidemie se podařilo uskutečnit druhý ročník soutěže v uzlování pro mladé hasiče z okolních sborů.
Této mimořádně zdařilé akce se zúčastnilo několik stovek dětí (21 družstev a 81 jednotlivců) a měla
velkou odezvu. Vedoucí, v čele s Romanem Sáblíkem, odvedli perfektní organizátorskou práci a
všichni účastníci předvedli obdivuhodné výkony. Věříme, že se podaří uskutečnit v jarních měsících
další ročník. Ani v době koronakrize děti nezahálely. Povzbuzovány Romanem Sáblíkem trénovaly
doma a neustále plnily úkoly, které jim vedoucí vymýšleli. O tom, že nezahálejí, natáčely a
zveřejňovaly krátká videa, a tak udržovaly neustálý kontakt mezi sebou. Vymyslely a zrealizovaly
svůj vlastní znak, který budou nosit na dresech, trénovaly individuálně na venkovní překážkové
dráze, cvičily s hadicemi na soutěže jednotlivců a neustále se těšily, že se uskuteční alespoň několik
soutěží. Nezaháleli ani vedoucí. Dva členové z řad dorostenců (Adam Sádovský a Veronika
Myšková) absolvovali úspěšně kurz pro instruktory.
Mladí hasiči se dočkali konečně o víkendu 29. – 30. 8. Konaly se požární útoky v Bělé a na
Zderazi. Družstvo starších si zaběhlo svůj absolutně nejlepší čas v požárním útoku – 17:55. Dne 6.
9. se pak konaly závody v běhu na 60 m. Ze 42 účastnic z řad dívek, se naše závodnice Kamila
Šillerová a Denisa Osinková umístily na 13. a 18. místě. Přestože se v letošním ročníku celoroční
soutěže Plamen konala jenom dvě kola, zaslouží si děti velkou gratulaci za celkové umístění. Po
podzimní části byly na 4. místě ze 45 družstev. Celkově se umístili na 5. místě, a to je obrovský
úspěch!
Největší radost nám udělaly tři dívky z našeho kolektivu. Během roku absolvovaly Juniuniverzitu v Jánských Koupelích pro mladé hasiče. Kamila Šillerová, Nela Brázdová a Nikola
Zrzavá se zúčastnily několika víkendů a prázdninového soustředění s velmi náročným obsahem.
Vzhledem ke koronavirové krizi museli organizátoři studium upravit, ale přesto byl program plný
her, vzdělávání a zábavy. Nakonec musela děvčata vypracovat závěrečnou písemnou práci. Vše
bylo zakončeno slavnostní promocí v Ostravě v aule Vysoké školy Báňské – Technické univerzity.
Nikola Zrzavá se bohužel promoce nezúčastnila.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo využít doby, kdy protikoronavirová opatření na krátkou
dobu ustoupila a uskutečnili jsme setkání členů našeho sboru při opékání masa. Posezení se velmi
podařilo a my jsme se mohli po čase opět setkat a zároveň jsme mohli poděkovat za podporu všem
rodičům dětí, kteří po celý rok nezištně a neúnavně podporují činnost mladých hasičů.
Velké poděkování patří Romanu Sáblíkovi, Jitce Šillerové a všem ostatním, kteří na sebe berou po
celý rok tu největší zodpovědnost. Děkuji všem, kteří po celý rok pomáhali naplňovat naše poslání!
Špalková Růžena, starostka sboru

Zprávy a novinky z Tělocvičné jednoty Sokol Svratouch
Vážení spoluobčané, činnost naší Tělocvičné jednoty Sokol
Svratouch byla v letošním roce již od jarních měsíců paralyzována
z důvodu šíření nákazy COVID – 19. Asi ani ve snu by nikoho
z nás nenapadlo, jak takový vir může změnit životy nás všech.
Ovlivnil nejen osobní život každého z nás, ale i život kulturní,
sportovní a společenský.
Než ale stačila pandemie propuknout v České republice,
stihli jsme se ještě na začátku roku zúčastnit turistického pochodu
na Devět skal a následně jsme také uspořádali tradiční sportovní
ples. V únoru jsme se podíleli společně s obecním úřadem a SDH
na pořádání tradičního maškarního reje. Koncem února proběhla
valná hromada a těsně před plánovaným termínem turnaje ve stolním tenise vypukla první vlna
nákazy COVID 19, takže jsme turnaj museli zrušit. Po odeznění první vlny se fotbalovému oddílu
podařilo uspořádat alespoň několik turnajů, bohužel fotbalové soutěže byly předčasně ukončeny.
Dále jsme pomáhali se srazem veteránů, který tradičně pořádá obecní úřad. Koncem prázdnin jsme
ještě stihli pomoci s akcí pro naše nejmenší – Cesta pohádkovým lesem, a ani jsme se nestihli
pořádně vzpamatovat z vlny první a byla tu druhá, takže jsme opět naši činnost a pořádání akcí
museli zastavit. Jediné, co se nám ještě podařilo uspořádat, byla na podzim akce pro nejmenší
sokolátka – s názvem Sokol spolu v pohybu, kdy mrňouskové plnili v doprovodu rodičů různé
disciplíny v budově sokolovny. Další podzimní akcí byl turistický pochod u příležitosti Dne
sokolstva. Z jednotlivých oddílů se v letošním roce asi nejvíce scházela naše nejmenší sokolátka
pod vedením Mgr. Petry Dostálové, které tímto moc děkuji.
Když nás COVID omezoval v pořádání akcí, snažili jsme se alespoň zase o trošku vylepšit
naše sportoviště. Velkou investiční akcí v letošním roce bylo vybudování vrtu a s ním souvisejícího
automatického systému zavlažování na hřišti. S touto akcí byla také spojena rekonstrukce
elektroinstalace na hřišti a pořízení nádrží na vodu. Tímto bych chtěl poděkovat Pardubickému
kraji, Zastupitelstvu obce Svratouch a také sponzorům, bez jejichž finanční pomoci bychom se do
takové akce nemohli pustit. Poděkování patří též Františku Fialovi mladšímu za koordinaci prací na
zavlažovacím systému a za údržbu areálu hřiště, a všem, kteří se na této náročné akci podíleli.
V sokolovně se nám podařilo obložit schodiště, opravit chodník, vybudovat opěrnou zeď, natřít
přístřeší, opravit poničený podhled na sále, opravit židle a spousty dalších drobných prací, abychom
náš kulturní a sportovní stánek zase o něco zvelebili. Tady bych rád poděkoval Petru Strakovi a
rovněž všem, kteří se na těchto pracích podíleli. A nesmím samozřejmě zapomenout poděkovat
celému výboru, díky kterému se podařilo udělat tolik práce a sehnat tolik potřebných dotací.
Na závěr mi dovolte, abych Vás jménem naší tělocvičné jednoty, pozval na tradiční sportovní
ples, který se uskuteční, pokud to situace umožní, 13. 2. 2021. K tanci a poslechu bude hrát kapela
Ochranná známka. Samozřejmostí bude občerstvení a bohatá tombola. Zároveň 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.
Dovolím si také vyslovit přání, věřím že i za Vás, aby se život nás všech vrátil k normálu a mohli
jsme se již beze strachu scházet a žít nejen sportovně.

Ing. Petr Sádovský, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Svratouch

Z fotbalového oddílu TJ Sokol Svratouch
Zdravíme příznivce našeho fotbalového oddílu. Na konec roku jsme si pro Vás přichystali shrnutí
všeho podstatného, co nám nabídl uplynulý rok. Bohužel jsme více budovali, než hráli na hřišti.
Z kraje roku si členové oddílu zvolili svoje předsednictvo a svůj výbor na valné hromadě
fotbalového oddílu – předseda: Martin Pavlík, místopředseda: František Fiala, sekretář: Petr Kampů,
další členové: Jiří Rejda, Jiří Jelínek, David Kašpar.
Chystané přípravy na start jarní části sezony mužů v krajské 1. B třídě i mladších přípravek v
okresu Chrudim vzaly za své velmi záhy. Celá jarní sezona byla bohužel zrušena z důvodů
koronavirové situace. Fotbal jako takový šel sice stranou, ale nadále jsme pracovali na dokončení
našeho velkého projektu automatického zavlažování hřiště. Tento projekt byl spuštěn 17. března,
kdy najatá firma začala s vrtáním vrtu a byl ukončen 16. října kolaudací. Celá tato investice vyšla na
500 000 Kč. Peníze to jsou sice nemalé, ale výsledné dílo je úchvatné, potřebné a posunulo náš
oddíl, sokol i obec zase o kus dále.
Po znovu umožnění konání akcí jsme uspořádali dva turnaje ve velkém fotbale a jeden turnaj
v malé kopané. Na všechny tři víkendové akce se nám podařilo přilákat velmi dobré celky i početný
dav příznivců.
Podzimní část soutěže dospělých se rozeběhla začátkem srpna. Bohužel se odehrálo pouze
deset kol. K naší velké radosti po odehrání této části soutěže se nacházíme na čtvrtém místě v
tabulce se ztrátou pouze dvou bodů na vedoucí mužstvo z Bohdanče. Další část soutěže by měla
začít od 14. března následujícího roku.
Jak jsme již dříve avizovali, podařilo se nám vytvořit mládežnická družstva spojená s FK
Kameničky. Na našem hřišti jsme s místními dětmi trénovali 2x týdně, a to pod taktovkou Jana
Vojty a Pavla Matouška, kterým tímto chci moc poděkovat za odvedenou práci a pevně věřím, že
tato spolupráce bude dále pokračovat. Podařilo se nám přivábit pár nových zájemců, kteří na fotbal
chodí, a pevně doufáme, že je i baví. Bohužel je stále na čem pracovat. Udržet děti v této době při
jakémkoliv sportu je velmi těžké a s takto velkými výkyvy a pauzami to bude ještě složitější. Proto
doufám, že najdeme podporu nejen u samotných dětí, ale především u rodičů, aby s dětmi na fotbal
chodili a podporovali je v této "zvláštní době".
V dalším roce bychom se rádi pustili do projektu
odvodnění hřiště. Původní drenáže již nefunguji, jak by
měly. Letošní rok nám totiž ukázal, že při větších a
vytrvalejších deštích již takto není možné do budoucnosti
fungovat. Několik dalších projektů máme v hlavách, ale
jejich realizace je závislá na situaci kolem koronaviru.
Vše se totiž bude odvíjet od výše příspěvků od našich
sponzorů. Ze sportovního hlediska si všichni přejeme,
aby se soutěže dohrály a fotbal se opět začal hrát.
Pokud situace dovolí, chtěli bychom uskutečnit
tradiční silvestrovský fotbálek, ale vše závisí na
aktuálních možnostech. Samozřejmě Vás budeme včas
informovat na našem Facebooku, vitrínách a místním
rozhlasem.
Závěrem bych rád poděkoval za přízeň všem
sponzorům, kteří nás v této složité době podporují, dále
všem příznivcům, fanouškům našeho oddílu a rodičům
dětí za podporu. Do nového roku za fotbalový oddíl Vám
přeji především pevné zdraví a sportovního ducha.
Martin Pavlík, předseda fotbalového výboru

Fráňa Šrámek
Vánoční
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.
Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.
Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již.
Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají…“

Úvodní slovo a zpracování zpravodaje – Jana Kaštánková

