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Bílí ptáci
Josef Tesařík
Rolničky už zazvonily,
pod saněmi vrzá sníh,
na všem leží závoj bílý,
ticho dříme ve větvích.
Na obloze šedé mraky
nedočkavě čekají,
až se změní v bílé ptáky,
kteří tiše létají.
Bělounkými perutěmi
přikryjí pak celý kraj.
Radost snesou ptáci němí těší se vždy les i háj.

Uspávanka se sněhem
a krásnou paní
Jan Skácel
V ledové sluji
z jinovatky krajku
okolo hrdla krásná paní má
a zpívá šeptem,
zpívá uspávanku
a je to píseň celá stříbrná.
V zavátých úlech
včely střeží med,
ve sněhu zajíc
udělal si jamku,
a spi, můj hochu,
už i medvídek
celý se schoval
do zimního spánku.
V ledové sluji
z jinovatky krajku
okolo hrdla krásná paní má
a zpívá šeptem,
zpívá uspávanku
a celou zem tou písní uspává.

Opět po roce za Vámi přicházíme s dalším vydáním zpravodaje, abychom Vás aspoň na
chvilku odvedli od předvánočního shonu. I přes ten vánoční stres, který někteří z nás hodně
prožívají, jsou tyto dny takové jiné, než jsou dny v celém roce a než ostatní svátky. Tato doba v nás
dokáže navodit pocit pohody a štěstí. Tyto dny celou svou historií prošly mnoha změnami, lidé
udržovali různé tradice a zvyky, ale vždy si tuto dobu plnou tmy a zimy dokázali různými způsoby
zpříjemnit a navodit si pocit světla a tepla. V dřívějších dobách to bylo prostší a skromnější, ale to
už odnesla tato doba. Ovšem stále platí, že k navození těchto příjemných pocitů nepotřebujeme
mnoho. Ozdobíme si dům, provoníme ho příjemnými teplými vůněmi, utrhneme smrkové větvičky,
upečeme si to nejlepší cukroví plné ořechů, kokosu a vanilky. Rozsvítíme světýlka v oknech,
zapálíme svíčku, podíváme se na pohádku s dobrým koncem, rozkrojíme si jablíčko a pověsíme
darované jmelí. Nejúžasnější ale na tom všem jsou ty rozzářené oči dětí, které ve zdraví přežily
návštěvu Mikuláše, čerta a anděla, a s dobrým pocitem, že zase tak moc nezlobily, začnou vyhlížet
Ježíška. Za okno mu dají dopis s tajnými přáníčky a každý den si otevřou jedno okénko adventního

kalendáře. Tyto rozzářené oči můžeme vidět i ve tvářích nás
dospělých. Čím je člověk starší, tím více ho potěší i sebemenší
maličkost. To, když někomu můžete udělat radost, když se sejde
celá rodina u jednoho stolu. Vnímáme mnohem více tu naději,
kterou Vánoce přinášejí, tu víru, že bude dobře, bude líp. Od
Štědrého dne je jen krok do nového roku a přejeme si ho prožít ve
zdraví a míru. Domnívám se, že není moc lidí, kteří by neměli rádi
tuto dobu.
K Vánocům a ke konci roku patří také vzpomínky. Již
v několika minulých zpravodajích jsme si zavzpomínali
se svratoušskou rodačkou paní Hanou Holou na její babičku a její
rodný Svratouch. Vloni jsme se s Vámi podělili o vzpomínku Karla
J. Zákouckého (1862–1925), učitele, cestovatele, autora knih,
povídek, pohádek, cestopisů a pedagogicko–naučných prací. Od 1.
září 1887 do 14. srpna 1889 působil jako „podučitel při škole ve
Svratouchu“. Letos tomu nebude jinak. Jedná se o krátký feuilleton
neboli fejeton, podčárník, který byl zveřejněn v pátek dne 13. července 1894 v Národních listech
číslo 191 v odpoledním vydání. Tyto noviny vycházely v Praze. Po přečtení si uvědomíme, jak se
doba změnila, co bylo pro lidi dříve bohatstvím, pokladem. Ano, byla to kniha. Dobrá kniha už pro
nás není takovou vzácností, ale určitě by neměla chybět pod stromečkem. Když se dobře zamyslíte
nad literárním vkusem svých nejbližších, je téměř nemožné je takovým dárkem nepotěšit.
A nezanedbatelnou výhodou knižního dárku je i to, že se velmi dobře Ježíškovi balí.

Haluščák – Karel J. Zákoucký
Snad nikde nezachovala se láska k české knize tak neporušeně jako na českomoravském
pomezí. Ovšem za knihy, kde živobytí je tak draho, mnoho peněz se nevydá, ale vydá-li se, jest
kniha částí majetku vzácnou, již věnuje se příkladná šetrnost. Pečlivě zabaluje se každá kniha
a rozevře-li se ku čtení, s úzkostlivostí pečuje se o to, by se neposkvrnila.
Nejčastěji se čte za nedělních odpůldnů na sadě nebo za dlouhých večerů u teplých kamen.
Posluchači sejdou se nejprve z nejbližšího okolí, později přicházejí i vzdálenější a kniha se čte opět
a opět. Poté vypravuje se o přečtené knize při práci, cestou do lesa na drva, do města-všade, všade.
Dozví-li se někdo o „pěkném čtení“, nedbá a spěchá si ji vypůjčit, třeba za nepohody
a daleko.
Jak mnohá kniha leckdes nerozřezaná ležící, zde přinesla by užitek mnohonásobný!
Přistěhuje-li se nový učitel do osady, nejeden horal otáže se ho hned při prvním setkání,
má-li nějaké knihy. Šťasten, je-li jimi zásoben. Rázem přilnou k němu osadníci. Přicházejí,
omlouvají se po svém upřímném způsobu se představivše, prosí o zapůjčení knihy. Ještě asi neznáte
mnohého, ale věřte, neodoláte prosbě jeho a knihu mu půjčíte. Mluví o knihách se zanícením, že
podáte mu i knihu nejdražší a nebojíte se, že o ni přijdete.
„Tohle jest jistě nový náš pan učitel,“ vítal mne Haluščák, když jsem s Kronenského kopce
sjížděl do Svratouchu, svého nového působiště.
„Jsem tatíku, jsem!“ přisvědčil jsem, odtrhnuv se od povozu, na němž vozka vezl celé mé
jmění: postel, stůl, židli, skříň, kufr a bednu s knihami. Byl jsem poněkud rozmrzen. Z utěšeného
okolí Heřmanova Městce přišel jsem „na hory“. Ta slova budí u každého jen hrůzu. Ale pozná-li
krásy těchto hor, přilne k nim celým srdcem.
„Buďte nám tedy vítán! U nás se Vám bude líbit!“ hovořil dobrosrdečně Haluščák dále,
podávaje mi při tom zmozolenou pravici.

„Nevím, nevím, “ myslil jsem si v duchu, pohlížeje kolem po chudobném okolí, ale své
pochybnosti jsem nepronesl.
„Panu učiteli, co tady byl, také se u nás líbilo. Škoda ho! Měl mnoho pěkného čtení!“
pokračoval Haluščák.
Poznámkou poslední si mne získal.
„Čítáte rád?“ otázal jsem se.
„Rád, velmi rád! Ani kouření mi nechutná, mám-li pěknou knihu! A to jsme všickni!“
„Nu, to Vás potěším! Vezu si knih hodně. Vidíte tu bednu?“ ukázal jsem na vůz. „Je plná!“
„To jste hodný, pane učiteli!“ pln radosti mne chválil a při tom důvěrně mi poklepal na
rameno. „To nebudete mít od nás pokoje! Budeme si je k vám chodit půjčovat!“
„I jen choďte, tatíku, rád vám půjčím!“
Laskavějšího přijetí nemohl jsem se dočkat. Haluščák již mne neopustil. Byt mi vyhledal, mé
„věci“ složil a urovnal a k nejdůležitějším osobnostem dovedl, všade hláse, že mám bednu knih.
Asi ve třech dnech věděla již celá osada, a je rozsáhlá, že mám knihy. Také již několik
sousedů přišlo a knihy si vypůjčilo.
Konečně přišel si pro knihu Haluščák.
„Tak jsem už zde, pane učiteli,“ hlásil se. „Půjčíte-li mi, co jste slíbil?“
„Jakž bych nepůjčil! První jste měl přijíti!“
„Nebylo kdy, až dnes! To víte, člověk může teprve čísti, když si práci podělá!“
„Věřím a těší mne, že jste přece přišel! Vyberte si knihu, kterou chcete!“
„Ale já to, pane učiteli, nechci zadarmo! Také
vám ku čtení nesu knihu! Podívejte se,“ řekl a při tom
ukázal na knihu, které jsem si až dosud nevšiml. Držel
ji v ruce papírem pečlivě zabalenou.
Nyní ji opatrně vybaloval. Bál se, aby mu
neupadla na zem.
Vybaliv knihu, podal mi ji. Byla to kniha stará,
vetchá, ale prozrazovala, že vždy dbáno o ni
starostlivě.
Otevřel jsem tuhou desku a četl nápis. Užasl
jsem. Prostý ten muž má knihu vzácnou. První vydání
Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“.
Všecek jsem vzplanul.
„Prodejte mi ji!“ zvolal jsem.
„Prodat, pane učiteli?“ opakoval Haluščák a při tom kolem rtů mu pohrával podivný úsměv.
„Kdybyste mi nabízel, nevím co, nedám vám ji!“ pokračoval hrdě. „Ta kniha je stará, zdědil
jsem ji po otci a ten ji má po dědovi, děd po svém otci! Ta kniha něco pamatuje! Kdyby mohla
mluvit, pověděla by nám, co předkové naši zkusili! Víte, sice „na Perníčkách“ a „na Kalštýně“
nejednou se skrývali, ale přece byli tvrdí, že měli nepřátelé s nimi pernou práci a nezdolali je. Teď
již takovými nejsme! Holky a hoši odcházejí do Vídně, a co domů přinášejí, našim horám nesvědčí.
Lépe, kdyby tam zůstali a nevraceli se. Nic po nich není. Jen příležitost hledají, jak by se trochem
němčiny pochlubili. Ó naši předkové byli lepší! Svou řečí nepohrdali, ale trpěli pro ni! Počkejte,
pane učiteli, budete-li chtít, zavedu Vás některou neděli „na Perníčky“, abyste viděl ta místa, kde se
skrývali!“
Sice po druhé jsem mluvil s Halučšákem, ale přilnul jsem k němu. S radostí díval jsem se na
něho. Tak se rozohniti dovede toliko Čech upřímný. Hlas jeho byl pevný, určitý a oko mu plálo.
Kéž by takových Halučšáku po českém kraji bylo více!

Společenská kronika
V tomto roce se narodily tyto děti:
Jehličková Zlata, č. p. 67 (narozena na konci roku 2020)
Zítková Karolína, č. p. 379 (narozena na konci roku 2020)
Paseka Aleš, č. p. 41
Drahošová Veronika, č. p. 118
Slanina Jakub, č. p. 359
Hlavsa Tobiáš, č. p. 279
Drbal Matěj, č. p. 239
Paseka Jindřich, č. p. 398
Kopecký Tomáš, č. p. 369
Kučera Erik, č. p. 144
Rauchfussová Anežka, č. p. 167
Weiss Ondřej, č. p. 177
„Život je plamen, který stále dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě.“
George Bernard Shaw

V letošním roce nás navždy opustili:
Bárta Jiří, č. p.79
Hladíková Jiřina, č. p. 266
Procházka Josef, č. p. 290
Novotná Marie, č. p. 291
Navrátil Milan, č. p. 274
Vambera František, Karlštejn č. p. 220
Bodláková Marta, č. p.148
Kaplan Josef, č. p.49
Straka Vladislav, č. p. 188

„Každému z nás je souzen jen doušek z poháru věčnosti." F. Šrámek

Vánoční recepty
Vánoční cukroví neodmyslitelně patří k nejkrásnějšímu období v roce. Kdy jindy si můžeme dovolit
trochu zhřešit a vychutnat skvělé domácí cukroví, než právě o Vánocích?
Ledovce
500 g polohrubé mouky, 250 g másla nebo Hery, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, 300 g cukru moučka,
2 polévkové lžíce smetany, 20 g kakaa, 120 g strouhaných ořechů
krém: 400 ml mléka, 1vanilkový pudinkový prášek, 2 polévkové lžíce cukru krupice, 150 g másla,
2 polévkové lžíce cukru moučka, poleva: 100 g hořké čokolády, kousek 100% tuku, bílá čokoládová poleva.
Z uvedených surovin vypracujeme na vále těsto (je ho 1100 g) a rozdělíme následovně: 410 g necháme tak,
do 390 g přidáme 20 g kakaa a uděláme kakaové těsto a do zbytku zapracujeme ořechy. Každé těsto
zabalíme do potravinové fólie a dáme do chladna odpočinout. Pak postupně rozválíme každé těsto,
vykrájíme stejně velká kolečka, která upečeme na 180°C (8 minut). Uvaříme pudink a necháme ho
vychladnout. Máslo vyšleháme s moučkovým cukrem a zašleháváme postupně pudink. Krém nastříkáme na
kolečka zdobícím sáčkem. Skládáme následovně: kakaové kolečko, krém, ořechové kolečko, krém, bílé
kolečko. Vše dáme do ledničky ztuhnout, pak namáčíme vrch v čokoládě a po ztuhnutí pocákáme bílou
polevou. Uděláme z této dávky asi 50 kousků. Ledovce jsou druhý den krásně měkké.
Kakaové šátečky
250 g hladké mouky, 20 g kakaa, 80 g cukru moučka, 3 g prášku do
pečiva,
140 g másla, 1 lžička vanilkového extraktu, 2-3 žloutky, nutella na náplň,
cukrové zdobení
Uděláme těsto, vykrajujeme kolečka, do středu dáme nutellu a kraje
kolečka přeložíme k sobě, ozdobíme zdobením, pečeme na 180 °C 12
minut. Druhá varianta je vykrájet plná kolečka a kolečka s dírkou
uprostřed, které ozdobíme cukrovým zdobením, upečeme a po upečení
slepujeme nutellou.
Dortíčky
140 g másla, 140 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 140 g jemně
strouhané čokolády na vaření, 140 g strouhaných ořechů, 6 vajec
krém: odřezky z placky, 100 g másla, cca 5cl vaječného koňaku, 60 g moučkového cukru
na ozdobu: perličky, ořechy, co máme rádi, čokoládová poleva, strouhané ořechy
Máslo utřeme s cukrem a vanilkovým cukrem, přidáme žloutky a po troškách přimícháme strouhané ořechy
a čokoládu a na konec přidáme ušlehaný sníh z bílků. Těsto vylijeme na plech vyložený pečícím papírem,
pečeme pozvolna při 190 °C cca 20minut. Placku necháme zcela vychladnout, vezmeme kulaté tvořítko
průměru 2cm a vykrajujeme kolečka. Uděláme si krém a dvě kolečka k sobě spojíme krémem a zlehka
zmáčkneme. Krém, který vyjede ven, obetřeme dokola dortíčku, poté obalíme ve strouhaných oříšcích.
Nahoře potřeme rozpuštěnou čokoládou a zdobíme dle vlastní fantazie.
Makové kytičky s rybízovým krémem podle Petry Burianové - vítězky soutěže Peče celá země
150 g hladké mouky, 125 g mletého máku, 125 g moučkového cukru, 125 g másla
krém: 2 dl mléka, 30 g vanilkového pudinkového prášku, 80 g změklého másla, 80 g moučkového cukru, hrst
rybízu nebo několik lžic rybízové zavařeniny
poleva: 1 lžíce citronové šťávy, 100 g moučkového cukru, 1 lžíce horké vody
Nejprve si vypracujeme na vále těsto, dáme na chvilku odležet do lednice. Poté vyválíme na sílu 3 mm,
vykrajujeme kytičky nebo kolečka. Pečeme v troubě na 160 °C asi 10 až 12 minut lehce do růžova. Vychladlé
slepujeme povidly nebo krémem. Ten vyrobíme tak, že z mléka a pudinku uvaříme podle návodu pudink.
Vychladlý jej zašleháme do másla a cukru a nakonec přihodíme hrst rybízu nebo rybízové zavařeniny dle
chuti. Slepená kolečka krémem zdobíme citronovou polevou, posypeme malinko celým mákem.

Medové trubičky máčené v čokoládě
250 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 50 g Hery, 2 lžíce medu, 2 lžíce mléka, 2 žloutky, 1 konzerva
karamelového salka, 250 g másla
Ze všech surovin kromě salka a másla vypracujeme hladké těsto, které necháme odpočívat zabalené do
potravinářské fólie asi jednu hodinu. Potom těsto rozválíme na tenký plát, ze kterého vykrojíme buď kolečka,
nebo obdélníky a natáčíme je na trubičky. Ukládáme je na plech spojem dolů, potřeme rozpuštěnou Herou,
pečeme na 180 stupňů asi 6 minut. Po upečení je necháme chvíli vychladnout a stáhneme z formiček.
Namáčíme do čokolády a plníme krémem, krém: karamelové salko vyšleháme s máslem do pěny.
Salkové šuhajdy
1 konzerva karamelového salka, 100 g másla, 1 vanilkový cukr, 100 g mletých ořechů, 150 g čokolády, 50 g
ztuženého tuku, papírové košíčky, ozdobná sypání
Čokoládu se ztuženým tukem rozpustíme ve vodní lázni. Poklademe si papírové košíčky a do každého košíčku
dáme za malou lžičku čokolády. Necháme ztuhnout. Přidáme připravenou salkovou náplň. Karamelové
salko, máslo, vanilkový cukr si dáme do hrnce a spolu za stálého míchání necháme rozpustit. Do
rozpuštěného přidáme mleté ořechy. Nádivku znovu opatrně zalijeme čokoládou a ozdobíme libovolnou
ozdůbkou.
Kapr patří na štědrovečerní stůl stejně jako dárky pod stromeček. Neznamená to ale, že se musíte
držet tradičního receptu ryby smažené v trojobalu. Vyzkoušet můžete i jednu z vánočních inspirací.
Kapr v pivním těstíčku
1 kg kapra, 3 vaječné bílky ušlehané do sněhu, 250 g hladké mouky, 300 ml piva, 1 lžíce cukru, kmín, sůl,
pepř, olej
Kapří podkovy osušíme, osolíme a opepříme. V misce vyšleháme sníh a pomalu do něj vmícháme zbytek
přísad. Kapra v těstíčku necháme hodinu marinovat a poté zprudka osmažíme na oleji.
Kapr s jablky a sýrovou krustou
1 kg kapra, 2 jablka, 200 g šunky, 200 g tvrdého sýru čedar, 4 lžíce hladké
mouky, máslo, pepř, sůl, olej, citrón
Kapra pokapeme citrónovou šťávou. Poprášíme hladkou moukou a zprudka
opečeme na oleji. Vymažeme pekáček máslem a skládáme vedle sebe
osmaženého kapra, zasypeme šunkou a jablky nastrouhanými na nudličky.
Pokapeme máslem, osolíme a opepříme. Poté vložíme do rozpálené trouby.
Zapečeme asi na 15 minut, poté posypeme strouhaným sýrem a zapečeme
ještě asi 10 minut.
A co dobrého si uděláme na prodloužený silvestrovský večer?
Lívanečky s lososem
na 4 porce 150 g hladké mouky, 200 ml mléka, 1 kypřící prášek do pečiva, 1 vejce, sůl, olej na smažení, 200
g tenkých plátků uzeného lososa, 200 g kysané smetany, čerstvý kopr
V misce vyšleháme mléko s vejcem, zašleháme mouku s práškem do pečiva a solí. Těsto necháme 20 minut
odpočinout, pak usmažíme na oleji malé tenké lívanečky. Necháme je na papírovém ubrousku okapat.
Ozdobíme kouskem uzeného lososa, kopečkem zakysané smetany a snítkou kopru.
Horké nápoje zahřejí a navodí tu pravou vánoční atmosféru.
Vánoční punč
citron, pomeranč, kousek celé skořice, 4 hřebíčky, 60 ml rumu, slivovice, vodky, nebo brandy, 400 ml bílého
vína, 150 g cukru, 350 ml vody, plátky citronu, pomeranče nebo kousky jablek na ozdobení
V hrnci svařte vodu s cukrem a vymačkanou šťávou z citrusů a kořením. Pak přilijte alkohol a víno. Punč
pouze zahříváme, nikdy se nesmí vařit, aby se nevyvařil alkohol. Vánoční punč nalijte do silnostěnných
sklenic a ozdobte ovocem.
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 2021. Navážeme na
informace ve Svratoušských zprávičkách, které dostáváte do svých schránek čtvrtletně.

Ceny vodného, stočného
Od poloviny roku probíhá v naší obci v nemovitostech napojených na obecní vodovod
a kanalizaci výměna stávajících vodoměrů firmou MTECH topení s.r.o. – Svratka. Jsou
instalovány nové vodoměry, které budou umožňovat dálkový odečet spotřeby studené vody pro
vyúčtování vodného a stočného. Nyní zbývá namontovat cca 70 ks vodoměrů z celkového množství
360 ks. Někteří odběratelé jsou chalupáři a těm se asi do konce roku výměna nestihne zrealizovat.
Ale nic se neděje. Pojedou na vodoměry původní a vyměníme je v létě. Při montáži nových
vodoměrů se zapisují stavy stávajících vodoměrů a spotřeba pak při odečtu nového vodoměru se
sčítá. Zároveň se provádí postupné nahrávání adres, čísel radiomodulů a výrobních čísel vodoměrů.
Poté budou provedeny zkušební odečty. Dostat všechna data do tohoto programu není úplně
jednoduché. Vzhledem k tomu, že je prosinec a probíhá vyúčtování vodného, stočného za 2. pololetí
roku 2021, a vzhledem k epidemiologické situaci prosíme všechny občany, pokud je to možné,
o nahlášení stavu vodoměrů na email: viktorgregor@seznam.cz a nebo SMS na mobilní telefonní
číslo 777 939 800 i přesto, že už máte namontovaný nový vodoměr. Kdo to nepošle a odečet na
dálku by ještě nešel provést, tak ho samozřejmě pan Gregor navštíví osobně. Dalším důvodem pro
vyúčtování vodného a stočného je navýšení ceny, které bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva
obce Svratouch dne 18. 11. 2021. Cena vodného a stočného pro rok 2022 bude v celkové výši 60,Kč/m3 s DPH (tj. 25,- Kč/m3 vodné a 35,- Kč/m3 stočné) a cena paušálního poplatku za stočné ve
výši 1.200,- Kč s DPH za osobu nebo rekreační objekt/rok. Pan Gregor provede kontrolu
a porovnání Vašich nahlášených stavů se stavy z dálkového odečtu spotřeby. Bude se jednat
o zkušební provoz. V červnu 2022 bude probíhat v celém Svratouchu odečet již tzv. na dálku.

Sběrný dvůr a navýšení poplatku za svoz TKO
V minulých zprávičkách jsme psali o problémech, které nám někteří z Vás způsobují
špatným tříděním odpadu na sběrném dvoře. Ještě jednou to pro jistotu zopakujeme. Platí, že
opakování je matkou moudrosti. Víme, že někdo zprávičky nečte, někdo nečte ani zpravodaj. Pak už
opravdu nevíme, jak Vám to dát vědět. Stále platí, že zaměstnanci musí téměř každý den přebírat
Váš odpad. Většinu velkých hříšníků dohledáme na kamerách. Hrozí Vám zablokování
přístupového čipu a následný poplatek za odblokování. Máme sběrný dvůr, který nám ostatní obce
závidí. A to není žádná fráze. Proto bychom si toho měli také začít vážit a při každém třídění
odpadu se zamyslet, kam který odpad uložíme. Ale abychom jen nekritizovali. Musíme pochválit ty
z Vás, kteří toto činí automaticky a berou to jako samozřejmost. Vždyť tohle všechno děláme pro
sebe, pro svoje děti, pro naši přírodu, ale taky i pro naše peněženky. Platí jednoduchá rovnice. Čím
lépe budete třídit Váš odpad na našem sběrném dvoře, tím méně zaplatí obec za likvidaci Vašeho
odpadu a tím méně budeme nuceni zvyšovat každoroční poplatek za svoz TKO, který jste povinni
platit. Rozhodně nechceme doplácet za likvidaci odpadu z rozpočtu obce. Zvýšení poplatku pro rok
2022 nás ovšem stejně neminulo. Dne 18. 11. 2021 na svém zasedání Zastupitelstvo obce Svratouch
schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku obce Svratouch č. 3/2021, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Tato vyhláška je zpracována podle nového zákona, který je platný již od 1. 1. 2021. Byla
stanovena nová výše poplatku, a to 800,- Kč na osobu trvale žijící nebo na rekreační objekt. Splatný
je od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022. Záleží i na Vás, jak to bude v dalších letech pokračovat. Svozová

firma přechází na jiný systém sběru odpadů také v souladu s novým zákonem. Bude docházet
k vážení odpadů z naší obce, kterému předcházelo čipování všech sběrných nádob. Prozatím je celá
akce ve zkušebním provozu, ale od 1. 1. 2022 by se mělo vše spustit naplno. Došlo i ke zdražení
poplatků za ukládání domovního odpadu na skládku na 500,- Kč za tunu při množství odpadu 200
kg na poplatníka a rok. V případě, že tuto váhu překročíme, budeme platit ještě o 300,- Kč více. Do
této částky se započítává nejenom domovní odpad z Vašich popelnic, ale i veškerý odpad ze
sběrného dvora. Mezi poplatníky se počítají jen trvale žijící občané, ne rekreační objekty, jak tomu
bývalo dříve. Na našem sběrném dvoře třídíme neskutečné množství komodit a s postupem času a
s novými zákony je udržení tohoto stále složitější. Nesmíme již například odebírat použitý stavební
polystyrén znečištěný lepidlem a omítkou a sádrokarton. Proto Vás prosíme, abyste nám tyto
komodity již do sběrného dvora nedávali. Nebezpečné odpady ukládejte jen za přítomnosti obsluhy
pana Petra Štěpánka ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v sobotu od 10 do 11 hodin. Uložení
nebezpečných odpadů, jako je lepenka, eternit a velké pneumatiky z nákladních vozů a traktorů, je
zpoplatněno. Obsluha Vám odpad zváží a ihned Vám vystaví doklad k úhradě. Jestliže máte dotaz
ke třídění odpadů, neváhejte nás kontaktovat. Nakonec ještě jedna připomínka. Jeden z posledních
problémů, „nešvarů“, který jsme zjistili, je, že do vaku na hliník a nápojové plechovky z hliníku
nám házíte i konzervy z plechu, obaly od drogerie - sprejů, tužidel a laků na vlasy, … To není
hliník, ale plech! Pracovnici obsluhy sběrného dvora musí poté celý vak vysypat a pracně přebírat,
než ho mohou odvést vytříděný na sběrný dvůr Technických služeb v Hlinsku k další recyklaci.
Plech patří do jiného velkého modrého kontejneru.

Kompostéry
Obdrželi jsme objednané množství kompostérů. Jedná se o kvalitní kompostéry v hodnotě
5.599,-Kč/1400 l a 8.160,- Kč/2000 l. Jsou zesílené, a proto by měly mít dlouhou životnost. Od
přiznání dotace na pořízení kompostérů došlo k výraznému zdražení plastových výrobků. Tím se
zvedla i finanční spoluúčast zapojených obcí do dotačního řízení přes Mikroregion Hlinecko.
V případě naší obce se jedná o celkovou částku cca 353.400,- Kč. I přes tuto vysokou částku se
Zastupitelstvo obce Svratouch na svém zasedání dne 18. 11. 2021 rozhodlo, že nebudeme od občanů
požadovat žádný finanční příspěvek. Udržitelnost projektu je pět let, po tuto dobu je nesmíte zcizit,
prodat a musíte je udržovat v řádném technickém stavu. Po této době budou již kompostéry Vaše.
Na sběrném dvoře pracovníci VHJ postavili dva vzorky kompostérů, od každé velikosti jeden. Tam
se na ně můžete podívat. Máme připravený předávací protokol o převzetí kompostéru. Budeme je
rozdělovat až od 1. 1. 2022. V případě, že si budete chtít kompostér vyzvednout, musíte se dostavit
na sběrný dvůr v době, kdy je zde obsluha pan Petr Štěpánek. To je ve čtvrtek od 15 do 16 hodin
a v sobotu od 10 do 11 hodin. Podepíšete předávací protokol, kde doplníte své údaje a umístění
kompostéru. Pak si budete moci kompostér odvést.

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitých věcí
Zastupitelstvo obce Svratouch se na svém zasedání dne 9. 9. 2021 usnesením č. 62/2021
usneslo vydat na základě ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Navýšení koeficientu na 1,5 násobku základní
sazby daně se týká budov pro rodinnou rekreaci, budov rodinného domu užívaného pro rodinnou
rekreaci a budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, uvedených

v § 11 odst. 1 písm. b). Dále zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst.
1 písm. d) užívaných k ostatním druhům podnikání, uvedených pod bodem 3. zákona.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice a obecního úřadu
Snad se nám podaří dostat celou stavbu pod střechu do konce tohoto roku. Zpozdila se
dodávka oken, měly by být dodány v 1. polovině ledna 2022. V těchto dnech probíhá instalace
elektrických rozvodů a bude následovat rozvod datových kabelů v celé budově. V příštím týdnu se
stavba přeruší a bude se pokračovat po Novém roce. Doufáme, že zpožděním dodávky oken se
nezdrží celá stavba. Jistě jste si všimli, že celý původní objekt byl zateplen a odizolován, aby splnil
tepelné a izolační podmínky současných stavebních norem. Dále budeme zajišťovat dodávku
nábytku na vybavení interiéru, abychom byli připraveni a mohli se do konce 1. pololetí roku 2022
přestěhovat. Už teď je vidět, jak krásná to bude stavba a jak se pomalu z nejhoršího domu ve vsi
stává reprezentativní budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice.

Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště bylo v listopadu 2021 dokončeno, zkolaudováno a zařazeno do majetku
obce. V tomto týdnu byla stavba zapsána do katastru nemovitostí a tím je celá akce uzavřena.
Vzhledem k tomu, že nastalo zimní období, předpokládáme, že hřiště předáme k užívání až na jaře
2022. Budou určeni dva správci, kteří budou mít klíče od hřiště a budou evidovat rezervace
sportoviště. Kdyby se chtěl někdo dobrovolně přihlásit jako správce hřiště, budeme moc rádi.
Výhodou by bylo, aby to byl někdo bydlící poblíž. Předem děkujeme za projevený zájem.

Cyklostezka Svratouch – Svratka
Zahájení stavby bylo odloženo na jarní měsíce roku 2022. Výběrové řízení vyhrála firma SP
stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem s nejnižší podanou cenovou nabídkou. Předpokládané
dokončení stavby je konec 1. pololetí 2022.

Program obnovy venkova
Pro rok 2022 budeme žádat z Programu obnovy venkova Pardubického kraje o dotaci na
opravu části místní komunikace na p. p. č. 2098/1 v k. ú. Svratouch nad rodinným domem
Řehulkových. Jedná se o 50% dotaci a bližší informace budeme mít, až bude schválen rozpočet
Pardubického kraje.

Nové žádosti o dotace
Nově žádáme o dotaci na výstavbu workoutového hřiště, které by bylo vybudováno za
novým víceúčelovým hřištěm. Toto hřiště bude vybaveno posilovacími stroji a sloužilo by pro
širokou veřejnost všech věkových kategorií. Výše případné dotace je 80% pořizovacích nákladů.
Doufáme, že se nám podaří finanční příspěvek získat a budeme mít všechny sportoviště v jedné
lokalitě. Současně s vybudováním příjezdové komunikace k těmto sportovištím vybudujeme
zpevněnou plochu pro parkování vozidel při fotbalových zápasech nebo pro návštěvníky sportovišť.
Další žádost o dotaci bude zaslána na Ministerstvo průmyslu a obchodu na rekonstrukci
veřejného osvětlení. Bude spočívat ve výměně světelných zdrojů, u kterých nám skončila
udržitelnost z poslední dotace z roku 2015. Podmínkou je výměna stávajících sodíkových zdrojů
o výkonu 150 a 100 W za nové LED zdroje s cca poloviční spotřebou elektrické energie, které před
6 lety ještě nebyly v takové kvalitě jako dnes. Předpokládaná výše dotace je cca 800.000,- Kč
a měla by být dostačující na nákup všech nových zdrojů.

Nezískali jsme dotaci od MAS Havlíčkova Borová na částečné zastřešení kulturního areálu
v Borovině. Dle dostupných informací bude tento program vyhlášen i v roce 2022 a budeme žádat
znovu.

Zimní údržba obce, komunikací, chodníků a parkování aut
I tento rok Vás žádáme, 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. Pracovníci VHJ nebudou riskovat, že Vám poškodí auto sněhovou radlicí
a traktorem. To by se Vám asi nelíbilo! 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. 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.
Správné parkování pomůže nejen pracovníkům při údržbě obce, ale je i zárukou dobrých
sousedských vztahů. Je pravda, že v současné době je snad u každého domu zaparkováno
minimálně jedno auto a je jasné, že někde je zaparkovat musíme. Najdou se i v naší obci občané,
kterým je jedno, jak a kde své vozidlo zaparkují, a už vůbec jim nevadí, že brání sousedovi ve
volném příjezdu k nemovitosti. Vždyť není nic jednoduššího, než se domluvit. Vždy se najde ta
správná varianta, která by vyhovovala všem stranám. Život je krátký na to, abychom si ho
znepříjemňovali takovými hloupostmi. Že by si právě děláním těchto zbytečných problémů někdo
zvyšoval „svoje ego, své já“? Proč?
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 a hlavně na sběrném
dvoře, kde stráví velké množství času. 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, úklid domácnosti a další služby dle

ceníku. Každý čtvrtek dojíždí do našeho domu s pečovatelskou službou mobilní pedikúra - paní
Ilona Bláhová. Kdo by měl zájem o tuto službu, může kontaktovat pečovatelku paní Květu
Pavlíkovou na telefonu 566 502 271, mob. 777 839 173.

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 psy, kteří tím trpí.

Silvestr na Chrudimce
I v letošním roce připravuje Klub českých turistů v Hlinsku již 38. ročník Silvestra na
Chrudimce, který by se měl konat 30. prosince 2021. Vloni to nevyšlo, uvidíme, jestli letos k nám
bude osud příznivější. Můžete přijít odkudkoliv a na čemkoliv tak, abyste k prameni přišli mezi
10 až 15 hodinou. Již po čtrnácté je tato akce spojena s charitativní akcí „Novoroční čtyřlístek“,
která na přelomu roku probíhá na mnoha místech v republice. V roce 2019 se u pramene Chrudimky
vybralo rekordních 32.464,- Kč a už počtvrté se jednalo o nejvyšší vybranou částku v České
republice mezi 60 podobnými akcemi.

Kulturní a sportovní dění v obci v roce 2021
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 ještě kratší než v jiných letech a než vloni. Byly
to tyto akce: Tříkrálová sbírka u obecního úřadu 10. ledna, Čarodějnická stezka od 30. dubna do
9. května, muzikálové představení svratoušského dětského spolku Kdo si hraje, nezlobí!-Strýček
Tom aneb Pravá láska není slepá 30. června a 3. září repríza, Pohádkový les 28. srpna, 6. setkání
historických vozidel u muzea 28. srpna, Turistický pochod 9. října, divadelní představení v podání
divadelního spolku Vicena z Ústí nad Orlicí-komedie Aldo Nikolaje Únos v Neapoli 23. října.
Nesmíme zapomenout i na různé fotbalové turnaje a utkání na místním hřišti. Družstvo mladých
hasičů také nezahálelo.
Jak vidíte, tento rok byl opravdu chudý na 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 naplánovaných akcích v roce 2022, u kterých ovšem nyní nevíme, zda se
uskuteční. Jsou to: 22. ledna Hasičský ples, 26. února Maškarní průvod a 5. března Sokolský ples.
O případném konání nebo nekonání budete vždy informováni.
Doufáme, že budou moci děti zahrát v jarních měsících roku 2022 odložené divadelní
představení Veselé Vánoce a šťastný Nový rok, které nám mělo pomoci navodit tu pravou vánoční
atmosféru. Uděláme si prostě ještě jedny Vánoce na jaře. Moc nás to stále mrzí, že muselo být
zrušeno. Snad děti pod vedením paní Ivy Hauptmanové neztratí chuť a elán. To by byla veliká
škoda a moc jim děkujeme za trpělivost.
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 TJ Sokol Svratouch
Zdravíme příznivce našeho fotbalové oddílu. Jelikož skončila podzimní sezóna, chtěli
bychom se podělit s tím, co se nám podařilo zrealizovat, a zhodnotit postavení našich mužstev po
půl roce soutěže.
Po neodehrané jarní části soutěže jsme zapracovali na projektu odvodnění hřiště a na dva
termíny dokončili celou proceduru. Projekt se zdárně podařilo dokončit před startem soutěží
v srpnu. Podařilo se nám ještě uspořádat dva turnaje. Jeden v malé kopané a první ročník memoriálu
Míši Vyoralové ve velkém fotbale za účasti krajských mužstev.
Samotná soutěž našemu "A" týmu rozhodně nevyšla dle představ, nacházíme se na devátém
místě v tabulce. Především některé výkony byly žalostné a máme přes zimu na čem pracovat. Tak
jako na podzim se už v žádném případě prezentovat nechceme. Náš nově založený "B" tým obsadil
po podzimu osmou příčku, kolektiv se postupně dával dohromady, a tak
panuje s účinkováním v soutěži spokojenost. Naše nejmenší děti, které
jsme založili tento rok, hrají a trénují samostatně. Většina teprve začíná
dělat první fotbalové krůčky a dělají nám velkou radost. Schází se
pravidelně, hra je baví a stále se zlepšují, což je to nejdůležitější o co
v této kategorii jde.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám chodí pomáhat na
domácí zápasy. Dále pak fanouškům, kteří navštěvují ve velkém naše
zápasy, všem sponzorům, bez kterých fotbal dělat nejde, a našim
trenérům, kteří odvádějí kvalitní práci, které si moc vážíme.
Do nového roku bych Vám rád za náš fotbalový oddíl popřál
pevné zdraví. Ať se na jaře opět můžeme sejít na hřištích a užívat si
svobodu, které momentálně je poskrovnu.
Za Fotbalový oddíl TJ Sokol Svratouch, Martin Pavlík, předseda

Zprávy a novinky z Tělocvičné jednoty Sokol Svratouch
Vážení spoluobčané,
život kulturní, sportovní a společenský jako by se z důvodu šíření nákazy
COVID-19 i v letošním roce zastavil. Stejně tak činnost naší Tělocvičné
jednoty Sokol Svratouch byla bohužel i v tomto roce již od začátku
paralyzována.
Hned na začátku letošního roku jsme museli s ohledem na
protiepidemická opatření zrušit sportovní ples, stejně tak byla zrušena akce
Maškarní rej, na které se naše tělocvičná jednota tradičně podílí společně
s obecním úřadem a sborem dobrovolných hasičů. Ze stejného důvodu byla
zrušena i další společná akce Čarodějnice. Proto se naše jednota rozhodla
uspořádat alespoň Čarodějnickou stezku pro děti, která vedla z Boroviny směrem k Wolkerově
planině. Té se zúčastnilo přibližně 90 dětí. Na oslavu Mezinárodního dne dětí jsme tentokrát
uspořádali Pohádkovou stezku k loveckému zámečku Karlštejn rovněž s hojnou účastí cca 200 dětí.
Rád bych tímto poděkoval Petře Dostálové, která tyto akce zorganizovala, a našim sokolkám, které
uháčkovaly medaile pro malé účastníky těchto stezek. Vzhledem ke zlepšení epidemické situace
jsme se mohli v létě podílet na zajištění Srazu veteránů. Koncem prázdnin jsme ještě stihli pomoci
s akcí pro naše nejmenší-Cesta pohádkovým lesem. V září se nám podařilo uspořádat pro nejmenší
sokolátka sportovní odpoledne s názvem Sokol spolu v pohybu, kdy mrňouskové plnili v doprovodu
rodičů různé disciplíny v budově sokolovny. Začátkem října jsme uspořádali další ročník
turistického pochodu u příležitosti památného Dne sokolstva. Účast nebyla velká, ale počasí nám
i v letošním roce přálo. Bohužel na podzim se epidemická situace začala zhoršovat, a protože bylo
zrušeno slavnostní rozsvícení stromečku, sokolátka si k němu uspořádala alespoň společnou
procházku s rozsvícenými lampiónky. V listopadu jsme se mohli zúčastnit školení první pomoci
a na obsluhu defibrilátoru, za což bych rád poděkoval Obci Svratouch, která toto školení
zorganizovala a zaplatila.
Přestože se kvůli pandemii nemohly konat tradiční akce, nezaháleli jsme a naší jednotě se
podařilo získat několik dotací, díky kterým jsme mohli naši sokolovnu a hřiště zase zvelebit. Na
počátku roku proběhla rekonstrukce elektroinstalace ve 2. nadzemním podlaží, kde byl vyměněn
zbytek světel, posílen příkon a zhotoven nový rozvaděč. Další velkou investicí byla výměna PVC
v zasedací místnosti, na kterou jsme získali dotaci z Pardubického kraje. Dále byla opravena
potrhaná opona a pisoáry na WC. Vzhledem k tomu, že byl silně popraskaný komín, rozhodli jsme
se ho částečně ubourat a oplechovat. Minulý měsíc proběhla oprava elektroinstalace a výměna
svítidel v restauraci a přilehlé kuchyňce, v klubovně hasičů, šatně, nářaďovně a ostatních
místnostech 1. nadzemního podlaží sokolovny. Na WC byla umístěna světla na pohybová čidla.
Tyto opravy byly nutné k tomu, abychom mohli provést celkovou revizi elektroinstalace sokolovny.
Tady bych rád poděkoval především Michalu Gregorovi, Ludvíku Gregorovi, Miroslavu Myškovi
a všem, kteří se na těchto opravách podíleli a věnovali naší sokolovně mnoho hodin svého osobního
volna. Dále bych rád poděkoval fotbalovému oddílu, kterému se podařilo úspěšně provést další
náročnou akci, a to odvodnění hřiště. O další činnosti fotbalového oddílu se ve svém příspěvku
zmiňuje jeho předseda Martin Pavlík.
Na závěr bych rád poděkoval celému výboru naší tělocvičné jednoty a všem, kteří se na
těchto akcích naší tělocvičné jednoty podíleli, ať už byly kulturní, nebo investiční. Dále bych rád
poděkoval Zastupitelstvu obce Svratouch, Pardubickému kraji a také sponzorům, bez jejichž
finanční pomoci bychom se do takových akcí nemohli pustit.
Ještě mi dovolte, abych Vás jménem naší tělocvičné jednoty, pozval na tradiční sportovní
ples, který se uskuteční, pokud to situace umožní, 5.3. 2022. 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
a ničím nerušené prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví a pohodu.
Ing. Petr Sádovský, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Svratouch

SDH Svratouch v roce 2021
Když jsme se loučili s minulým rokem, všichni jsme si
vzájemně přáli, aby ten letošní byl lepší, klidnější. Ale opak byl
pravdou.
Celá naše společnost byla vystavena velké zatěžkávací
zkoušce a obstát v ní nebylo lehké. Je pro nás velkou ctí říci, že
členové Sboru dobrovolných hasičů v celé České republice obstáli
v této nelehké zkoušce na jedničku. Stáli v prvních řadách a byli vždy
a za každých okolností ochotni podat pomocnou ruku tam, kde jí bylo
třeba. Nejinak tomu bylo i v našem sboru. Na pomoc pozůstalým po
výbuchu v Koryčanech bylo na návrh výboru odesláno 10 000,- Kč.
Je pravda, že jsme zcela rezignovali na činnost spolku jako takového, scházet se nebylo
prakticky možné, činnost se přesto nezastavila.
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů se zaměřili především na technickou pomoc
občanům i provozovnám ve Svratouchu a okolí. 1x byli u požáru a uskutečnilo se 9 technických
zásahů (odstraňování padlých stromů, odčerpávání vody ze sklepních prostor, likvidace obtížného
hmyzu, asistence ZZS Pardubického kraje). Tradičně se schází každou první středu v měsíci
k pravidelné kontrole a údržbě vozidel a technického vybavení. Během roku se věnují praktickému
výcviku s technickými prostředky, obsluze požární techniky a provádí pravidelné kondiční jízdy.
Teoretická školení probíhají dle stanovených osnov. 4. 11. se konalo školení vybraných členů, kteří
mohou obsluhovat motorové pily a 2. 12. proběhlo školení první pomoci a výcvik s AED (mobilní
defibrilátor)
Také kroužek mladých hasičů pokračoval ve své činnosti. Jarní měsíce byly poznamenané
epidemií, byly zrušeny všechny soutěže v rámci hry Plamen i pohárové a ligové soutěže. Ale
jakmile byla opatření alespoň trochu rozvolněna, dali se vedoucí s dětmi zase do práce. Dne 13. 6.
odstartovaly v Markovicích ligové závody v běhu na 60m. Tyhle první závody byly pro všechny
spíš tréninkem a vyzkoušením, co všechno děti po tak dlouhé pauze dokážou. Hned následující
týden se konala soutěž O pohár starosty města Svratka v požárních útocích a štafetě CTIF.
V konečném součtu obou disciplín se mladší umístili na 4. místě a starší na 3. místě. Z nádherných
výsledků se radovali všichni, i mnoho rodičů, kteří přijeli do Svratky fandit.
Ani prázdniny činnost neukončily. Trénovalo se stále, každou neděli a je chvályhodné, že se
tréninků účastnili vždy téměř všichni. Dokonce jsme si uspořádali malou brigádu, když jsme
stěhovali nábytek do naší klubovny. Dostali jsme ho darem od pana Smolíka, za což mu velmi
děkujeme.
V rámci oslav 120. výročí založení SDH ve Studnicích jsme byli pozvání, abychom
předvedli požární útoky. Vyrazilo družstvo mladších i starších a byli jsme za svůj výkon odměněni
zaslouženým potleskem a dostali jsme drobné upomínkové dárky. Bylo to moc hezké odpoledne.
Ani v září jsme nezaháleli. Dne 5. 9. se konal další závod v běhu na 60m v Chroustovicích,
ale největší zatěžkávací zkouškou byl závod TFA ve Svratce hned příští týden. Prověřil především
fyzickou zdatnost všech účastníků. Jedná se o velmi silově náročné disciplíny a naše děti v tomto
závodě uspěly velmi dobře. Účastnily se ve všech kategoriích a ze všech si odnesly ocenění na
stupních vítězů. Nejvýše se umístil David Ročeň, který svou kategorii vyhrál, na druhém místě byli
Pepík Hadač a Veronika Myšková, na 3. místě Dominka Šillerová a Jiřík Hrouzek. I všichni ostatní
si zaslouží pochvalu, především za statečnost. O tom, jak velmi náročná je taková soutěž, se
přesvědčili i vedoucí, kteří se na závěr pokusili celou trať absolvovat. A byli nuceni se vydat ze
všech sil.
A soutěže pokračovaly: 12. 9. běhy na 60m a požární útoky ve Zderazi, 19. 9. požární útoky
ve Slatiňanech, 26. 9. pohárová soutěž v Krouně, 4. 10. poslední závody v běhu na 60m v Hlinsku.
Závod požární všestrannosti se letos konal v Chacholicích 10. 10., dorost obsadil 3. místo.
Odměnou za celoroční práci bylo pro členy MH a jejich rodiče setkání v Borovině, kde
začínáme budovat zázemí pro činnost MH. Opékaly se špekáčky, zpívalo u táboráku a děkovalo se
všem, především však Romanovi Sáblíkovi, protože on je duší všeho. Překvapení si pro děti

připravili členové zásahovky, když přijeli do Boroviny s novou Tatrou a děti měly možnost si ji
prohlédnout, vyzkoušet některé funkce a závěrem se také povozily.
Vyvrcholením celoroční činnosti na okrese Chrudim bylo vyhodnocení ligových soutěží
v požárních útocích a běhu na 60m. Z našeho SDH se probojovalo mezi nejlepší celkem 7 členů,
Kamila Šillerová si vybojovala účast v krajském kole.
Nejdůležitější akcí pro dorostence byla účast hned 4 z nich (Kamila Šillerová, Nela
Brázdová, Denisa Osinková a Jan Odvárka) na akci RESCUE CAMP. Po tři dny se seznamovali
s náročnou prací záchranářů a hasičů. Měli možnost si vyzkoušet svoje dovednosti venku, v hale i v
bazénu. Účastníci přijeli naprosto nadšení. Bylo to velmi poučné setkání s profesionálními
záchranáři.
Celý tento rok byl pro všechny velmi náročný. Chci tedy závěrem poděkovat všem členům
SDH ve Svratouchu, kteří nerezignovali a po celý rok pomáhali naplňovat naše poslání. Věřme, že
nastávající rok nám přinese lepší časy a všichni se budeme moci společně sejít při otevírání nové
hasičské zbrojnice.
Špalková Růžena, starostka sboru

Vánoce
Jak s rolničkami saně zvoní,
jak vody v šumném potoce
jste přijely na bílém koni,
ó Vánoce, ó vánoce!

A na něm? – Bože, – divy světa!
jak světýlky je zaplaven:
zde stádo, zde je vojska četa,
zde koráb, - k plavbě připraven.

Po celém kraji sněhu leží,
pod mraky měsíc vesluje.
Však u nás teplo, ať si sněží
a vítr okny lomcuje.

Zde cukroví je ve škatuli
a zde je zlatý oříšek –
a zde, - ó div! – k své Matce tulí
se sám ten božský Ježíšek!

Náš útulný a tichý domek
až pod krovy je zasněžen,
však proto přec vánoční stromek
k nám od Ježíška přivežen.

Jak s rolničkami saně zvoní,
jak vody v šumném potoce,
jste přijely na bílém koni,
ó krásné, svaté Vánoce!

Úvodní slovo a zpracování zpravodaje – Jana Kaštánková

