
Holických. Tímto bych chtěl poděko-
vat i jim! V pondělí se zase podařil hu-
sarský kousek našim chlapcům z rychlé
roty, kteří při záchranné pátrací akci na-
šli na dvou místech spadlé stromy na
rozvodech vysokého napětí. Tímto dě-
kuji všem našim záchranářům, ale 
i Vám spoluobčanům, za Vaši trpělivost
a pochopení…☺☺☺

Natěrač podruhé navštívil naší so-
kolovnu. Jsem rád, že jsem byl tentok-
ráte u toho. Strhující divadelní kome-
die, v podání amatérských herců DI-
VADLA SVRATECKÝCH VALKÝR,
nám byla naservírována přímo na pro-
fesionální úrovni…☺ Nebylo sice vy-
prodáno, jako při premiéře, ale o to více
jsme si to užili. Zcela upřímně, dlouho
jsem se tak nepobavil a tak mi nezbývá
nic jiného, než vyseknout poklonu
všem účinkujícím, ale i těm, kteří vlast-
ně nejsou vidět a přeci se nám postara-
li o tak skvělý sobotní podvečerní záži-
tek. Děkuji a snad – někdy příště…☺

„Proto: Žij podle svojí víry. Dělej
to, co ti radí srdce…To, co
chceš…Lidský život je divadelní
představení, které se hraje bez před-
chozích zkoušek. Zpívej, směj se,
tancuj, měj rád…a žij intenzivně ka-
ždý okamžik svého života…dříve,
než spadne opona a hra skončí bez
potlesku“. 

(Charlie Chaplin)

Šťastný každý den a jen skvělou
podzimní náladu, vždy s úsměvem na
tváři, Vám přeje

František Mládek, váš starosta

připravovat a plnit daná kritéria pro 
udělení rozhodnutí o přidělení dotace.
Příští rok potom proběhne výběrové
řízení na dodavatele „CASky“, její
výroba a následně dodání automobilu.
A to bude opravdu velký a slavný den
jak pro naše město, tak i pro naše hasi-
če! ☺Novou a spolehlivou CAS se vel-
mi zlepší dojezdové časy a podmínky
lepší dostupnosti k požárům, ale i k ji-
ným kalamitním událostem a živelným
pohromám, kde mohou být ohroženy
nejen majetky, ale mnohdy i životy 
obyvatel. Ve Svratce má své sídlo 
i mnoho významných firem, kterým je
v takovýchto okamžicích včasná po-
moc samozřejmostí i povinností. Náš
sbor velmi často vyjíždí i k zásahům do
okolních obcí. Tyto výjezdy jsou řízeny
v rámci zařazení naší jednotky do IZS,
HZS Kraje Vysočina. Zásahová jednot-
ka SDH Svratka čítá cca 30 dobrovol-
níků - od velitele zásahové jednotky,
velitelů družstev, strojníků a hasičů, až
po řidiče. Ročně vyjíždí k 25 - 30 zása-
hům. Jak je to s mládeží? Širokou zá-
kladnu hasičského potěru tvoří téměř
40 dětiček od čtyř let až po dorostene-
cký věk. Příkladně se jim věnuje přede-
vším Václav Fiala mladší, ale i další
zkušení hasiči. Je to opravdová radost
vidět je v akci…☺

DAROVACÍ SMLOUVA NA
FINANČNÍ DAR. Vážení spoluo-
bčané, vážení majitelé a provozovatelé
firem, chataři a chalupáři. Dovoluji si
Vás tímto oslovit, pokud máte dobrý a

srdečný vztah ke Svratce i našim hasi-
čům, můžete je podpořit i Vy. Na ve-
řejném zasedání Zastupitelstva města,
které se konalo dne 16. 11. 2017, jsme
schválili případné uzavření Darovací
smlouvy na finanční dar. Tuto smlou-
vu lze uzavřít přímo na Městském úřa-
du. Případný finanční dar můžete pou-
kázat na účet Města Svratka – číslo
účtu: 2227751/0100 pod variabilním
symbolem CAS150. Jménem zastupi-
telů Města Svratka i našich dobrovol-
ných hasičů, děkuji za Vaši podporu 
i pochopení…☺

Vichřice zasáhla Česko, ale 
i Vysočinu. Trhala dráty vysokého
napětí, lámala stromy, brala i střechy.
Bohužel padající stromy někde i zabíje-
ly. Ve Svratce jsme byli v neděli 29. 10.
od časných ranních hodin také bez 
elektřiny i mobilního spojení. Tento ko-
laps setrval s malou přestávkou až do
pondělního podvečera. Žádné velké
škody na majetcích obyvatelů našeho
městečka nebyly hlášeny a tak doufám,
že jsme si s touto kalamitou dokázali
poradit každý po svém. Naši hasiči
však byli opět připraveni a již od neděl-
ního rána čelili přírodnímu živlu jak ve
městě, tak i na příjezdových komunika-
cích při odstraňování padlých stromů.
V obecním lese také létaly třísky.
Vynucená těžba představuje takřka 300
kubíků. Velký dík patří tedy opět na-
šim hasičům…☺, kteří našli své záze-
mí tak, jako vždy při takovýchto kala-
mitách, na ubytovně u manželů

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Emílie. Emílie, je půvabné jmé-
no pro půvabnou ženu. Vzniklo z latiny
a užívalo se už ve starém Římě. Žena
jménem Emílie dostala do vínku dle
významu svého jména také horlivost,
pracovitost a životní nadšení. Krásný
svátek proto přeji všem horlivým
Emíliím. Kateřiny slaví svůj svátek zít-
ra, proto i jim přeji krásnou, sváteční
sobotu a Vás všechny si dovoluji po-
zvat již na 11. Kateřinské řemeslné tr-
hy. Kateřinské pranostiky praví: „Na
svatou Kateřinu schováme se pod
peřinu.“ „Kateřina na ledě, Vánoce
na blátě.“ Tak se opět necháme pře-
kvapit, avšak nezapomeňte, zimní slu-
novrat se již nezadržitelně blíží. První
zimní den nastane 21. prosince přesně v
17:28 hodin, kdy Slunce vstoupí do
znamení Kozoroha, a my se budeme
těšit na Štědrý den…☺

CAS a SDH Svratka. Vážení spo-
luobčané, v minulém vydání Novinek
jsem Vás informoval o možnosti po-
řízení nové cisternové automobilové
stříkačky pro náš sbor dobrovolných
hasičů, na základě přiznané dotace 
z MV. Dále o podmínkách financování
této velké, pro Svratku velmi význam-
né finanční investice v roce 2018. 
V příštím roce máme naplánováno na
opravy a investice cca 6 milionů korun.
Téměř polovinu výdajů bude tvořit na-
še spoluúčast na pořízení nové cisterny.
V současné době nastává velmi složitý,
a tím i zdlouhavý proces, kdy se budou

9SVRATKA

Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

VÁNOČNÍ STROM PRO SVRATKU... ...UŽ JE NA SVÉM MÍSTĚ TAK, JAKO KAŽDÝ ROK

Váš starosta Vám 

• V MŠ proběhlo tvořivé odpoledne s rodiči na téma „Podzimní čarování“. Děti si 
s pomocí rodičů vytvořily hravého dráčka a dle fantazie skleněné lucerničky.
Všichni jsme si tvořivé odpoledne užili a těšíme se na další setkání.

• Od měsíce října děti začaly navštěvovat solnou jeskyni v Hlinsku. Anglický jazyk
a výuka hry na zobcovou flétnu probíhají v prostorách MŠ. Alena Drahošová

• Cvičný požární poplach: 23.10. v 10.30 evakuováno 149 žáků a 23 dospělých, 
ošetřeni 3 „zranění“. Doba evakuace 1 minuta 24 sekund. Škola zachráněna ☺, dě-
kujeme hasičům za toto preventivní cvičení.

• V rámci přípravy na volbu povolání naši deváťáci navštívili galvanovnu Mars a.s.
a 6. a 7. ročník firmu AVE Vysočina Žďár n.S. 9. ročníku byla také prezentována
Střední škola stavební Jihlava a SOU obchodní Žďár nad Sázavou.

Říjen a listopad v ZŠ a MŠ

V Ý Z V A
Město Svratka opět vyhla-
šuje pro zájmové spolky
se sídlem ve Svratce gran-
ty na rok 2018. Žádosti o
finanční příspěvek přijímá
Městský úřad ve Svratce
do 31.12.2017.
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Říjen a listopad v ZŠ a MŠ
• Na škole proběhly programy primární prevence sociálně patologických jevů a to pro 1. -5. ročník: Kamarádi on-line.
• Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ  se uskutečnil vzdělávací program Tonda na cestách o třídění a recyklaci odpadů.
• Žák 6. ročníku Jaroslav Kristian Preisler obsadil v krajském kole logické olympiády krásné  20. místo. Blahopřejeme.

Děkujeme paní Lence Novákové za darované školní potřeby pro předškoláky, paní Pavlíně Nadrchalové za ušití záclon do MŠ a Petru Kvintusovi za pomoc při řešení situací
s vytápěním.  Iva Kopecká

Ohlédnutí za fotbalovým 
podzimem 2017

MLÁDEŽ
Po dlouhých letech se nám podařilo

přihlásit do soutěží okresního přeboru
Žďáru nad Sázavou tři mládežnická
mužstva. Starší žáky, starší přípravku
a mladší přípravku. Všechna tři mužst-
va podávala velice kvalitní výkony. 
V současné době máme na soupiskách
mládeže okolo čtyřiceti dětí a velice
nás těší zájem ze širokého okolí 
o svratecký fotbal.

Po skončení podzimní části a krátké
pauze se naplno rozjela zimní přípra-
va, která bude zpestřena o oblíbené
soustředění v domácích podmínkách 
a o několik halových turnajů např.
9.12.2017, kdy pořádáme tradiční
Mikulášský turnaj mladších přípravek.
Turnaj starších přípravek O pohár mě-
sta Svratka plánujeme na začátek
března příštího roku. Děti trénují
dvakrát týdně. V úterý a ve čtvrtek se
scházejí v naší krásné tělocvičně ZŠ

Svratka. Starší žáci od 15:30, mladší
přípravka od 16:30 a starší přípravka
od 17:30, tak kdyby měl někdo zájem
se k nám připojit, budeme všichni 
jedině rádi. 

Na závěr chci poděkovat všem ro-
dičům za pomoc při pořádání různých
akcí, ale hlavně trenérům, kterými
jsou Marek Šiler, Miroslav Bureš, Jiří
Vambera, Roman Adámek, Petr
Netolický a Robert Adámek, velice si
vážíme jejich kvalitní práce a času,
který naší mládeži věnují.

MUŽI
Naše mužstvo se již několikátou se-

zónu v řadě účastní okresního přeboru
Žďáru nad Sázavou. Do nového 
ročníku jsme vstoupili celkem dobře 
a po několika povedených výkonech
jsme měli minimální odstup od čela
tabulky. Ovšem poté přišla série čtyř
zbytečných porážek, ukončená až 

v posledním kole domácím vítězstvím
nad týmem z Rozsoch. Přezimujeme 
v dolní polovině tabulky se 16 body 
a ztrátou pouhých devíti bodů na prv-
ní místo. Letošní ročník je hodně vy-
rovnaný a na jaře se může stát cokoliv.

Zimní přípravu začínáme 31.12.
naším tradičním silvestrovským fot-
bálkem. Do začátku jarní sezóny
plánujeme sehrát několik přátelských
utkání včetně soustředění.

Co nás ovšem nejvíce mrzí, je pod-
pora „fanoušků“  na domácích zápa-
sech. Na to, že s námi na venkovní
zápasy nikdo nejezdí, jsme si zvykli.
Ale na zápasech domácích? Ano, ne-
hraje se tady A nebo B třída. Věřte,
hrajeme to pro radost, nastupují zde
POUZE  hráči Svratky, kteří tvoří
skvělou partu a opravdu nás mrzí,
když se vyhraje, nebo prohraje, nasta-
ne vždy stejná situace. Ještě, než si po-
dáme ruce se soupeřem, mimo výjim-

ky, těch pár desítek lidí okamžitě ode-
jde a ani třeba nezatleská. Ve Svratce
je u lidí spíše radost, když se prohraje
a slyšíte to ještě týden po zápase.
Pochvala? Snad jen pan Rudolf
Brázda za námi přijde do kabiny a pro-
hodí pár slov. Nechci se nikoho do-
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Usnesení
USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 26. 10. 2017
od 17.00 hodin na MěÚ
60. Rada města bere na vědomí:
a) Návrh rozpočtu města na rok 2018.
b) Informace o probíhajících stavebních akcích.
c) Informaci místostarosty o průběhu jednání ohledně pořízení cisternové auto-

mobilové stříkačky.
61. Rada města schvaluje:
a) Pořízení svářečky do částky 30 000 Kč.
b) Pořízení nové plynové karmy do prostor tribuny.

Ohlédnutí za 
fotbalovým 
podzimem 2017

Nová kniha 
Nová kniha Josefa Němečka se vrací ke znárodňování průmyslových, družstevních
organizací, peněžních a pojišťovacích korporací, živnostníků i řemeslníků v pěti 
okresech Pardubického kraje v období let 1945 – 1963. O této socializaci bylo roz-
hodnuto Košickým vládním progra-
mem ze dne 5. dubna 1945 a její reali-
zace následně potvrzena vydanými de-
krety prezidenta ČSR Edvarda Beneše.
V archivu obchodního rejstříku
Krajského soudu v Chrudimi lze objevit
„cestu přes ustavení národních správ-
ců“ až k samotnému aktu zestátnění ob-
jektů. V knize jsou podrobně popiso-
vány události se znároděním a uvězně-
ním podnikatelů z Vysokého Mýta
(V.Ig. Stratílek, Josef Sodomka, Jos.
Smékal), stejně tak s ing. Jaroslavem
Mrázem z Chocně (výroba letadel) či 
osud kožešníka Ladislava Dřevíkov-
ského v Hlinsku. Z okolí Svatky se jed-
nalo o  Kovoexport Fr. Lorenze, velko-
obchod železem Svratka a Mars, Jan
Berounský, Svratka. Kniha bude v pro-
deji Pekařství pana Klivara ve Svratce.

tknout, ale tohle se opravdu jinde ne-
vidí. Přesto stále věřím, že se to změní
a někdo konečně naší práci ocení. 

Na závěr hodnocení bych chtěl moc
poděkovat městu Svratka za velkou
podporu veškerého sportu ve Svratce.
Také hráčům za účast na dobrovol-
ných brigádách, při kterých se udělala
spousta práce a panu Petru Moučkovi
st. za bezplatně prováděný servis ply-

nového zařízení na tribuně. Velké po-
děkování si zaslouží náš správce are-
álu Pavel Doležal, který odvádí per-
fektní práci. A v neposlední řadě, moc
děkuji svým spolubojovníkům z výbo-
ru, především chlapům Mládkovým.

Petr Moučka ml.
předseda FO SK Svratka
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