
Skvělou vánoční náladu plnou
úsměvů a optimistických myšlenek
Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

ani větru, ba ani paní zimě.
„Každý jednotlivý neúspěch
Vás však posouvá o krok blíže
k úspěchu“.

Venkovní omítky budovy
TESS byly dokončeny včas.
Zázemí pro zaměstnance jsme
zkolaudovali včera. Sběrný
dvůr na jaře ještě oblékneme do
nového kabátu a zkulturníme i
jeho okolí tak, aby nenarušoval
svým provozem okolní krajinu,
ani sousedící obytnou zónu…☺
Proběhnou zde ještě významné
terénní úpravy celého areálu
TESS. 

Sauna bude opět v provozu snad
od 1. února 2017. Máte se opravdu na
co těšit a hlavně našim dětičkám ze
školky a školy odpadne únavné a zdlou-
havé cestování, byť do nedalekého
Hlinska.

Předvánoční setkání se svratec-
kými seniory v hotelu Mánes se kona-
lo ve čtvrtek 8. prosince. Krásná odpo-
lední předvánoční atmosféra byla u-
mocněna právě vystoupením dětí z ma-
teřské i základní školy. Smekám klo-
bouk před nimi i jejich učitelkami.
Předvedly naprosto profesionální vy-
stoupení, až se mi tajil dech. Pěvecký
sbor Svratka pod vedením i taktovkou
Boženky Hromádkové byl skvělým do-
plňkem celého setkání. Pozvali jsme
141 občanů seniorů. Přišlo jich pouze
49, ale určitě nelitovali. My se budeme
těšit, že příští rok bude účast hojnější.
Moc děkuji všem, kteří se o toto krásné

odpoledne i podvečer postarali.
Vážení a milí spoluobčané, chataři i

chalupáři, dovolte mi Vám všem popřát
šťastné prožití posledních dnů tohoto ro-
ku. Přeji Vám jen krásnou a nezapome-
nutelnou vánoční atmosféru. Ať jsou pro
Vás letošní Vánoce šťastné a veselé s
kouzelnými zážitky každý den. Buďte
na sebe hodní a mějte se rádi. Do nové-
ho roku 2017, Vám přeji pevné zdraví,
štěstí, lásku a pohodu.

Dovoluji si Vás tímto pozvat na spo-
lečný novoroční přípitek, který se bude
konat na „Devítce“.

„Tvoje krásné Vánoce možná závi-
sí na tom, co dělají druzí pro Tebe. Ať
Tvé štěstí v novém roce závisí na tom,
co Ty uděláš pro druhé“.

(autor neznámý)

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Albína a pozítří Daniel. Albína se
překládá jako bělavá, bělostná nebo
zářivě bílá a základ jména je v latinském
slově „albus“. Jméno Daniel je hebrej-
ského původu. V hebrejštině znamená –
„Bůh je můj soudce“. Ve Starém zákoně
je Daniel židovským mladíkem, obdaře-
ným výjimečnou moudrostí, schopností
vykládat sny a viděním do budoucnosti.  

Pranostiky praví: „O svaté Albíně
schovej se do skříně“, a „O svaté Albíně
je po sněhové peřině“. Všem Albínám a
Danielům přeji krásný svátek s pořád-
nou sněhovou nadílkou.

Je fakt, že nás paní zima letos tro-
šičku zaskočila.  Společně se svým ne-
rozlučným kamarádíčkem mrazíkem
nám zastavili některé stavební práce.
Bagry s náklaďáky předčasně opustily
Slunný vrch a maličký kousek chodníku
se nedodláždil tak, aby historicky spojil
Slunný vrch se Svratkou. Tak málo
scházelo, veškeré sítě jsou připraveny
ke konečné kolaudaci, sloupy veřejného
osvětlení však zůstaly naležato. Scházel
nám jeden jediný týden pěkného počasí.
Paní zima rozhodla i o tom, že finišer s
válcem byly ze stavby převezeny k zim-
nímu spánku. Asfaltový koberec se tak
bude pokládat, až se opět oteplí.
Budeme se proto těšit na příchod jara. O
slavnostním rozsvícení Slunného vrchu
Vás budu včas informovat. Škoda, že to
nevyšlo právě na letošní Vánoce tak, jak
jsem to měl naplánované…L Jak vidíte,
ne všechno se dá naplánovat tak, jak by
si člověk přál. Nejde totiž poručit dešti,
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

POHODOVÉ ODPOLEDNE KONCERT

Váš starosta Vám 

Výzva 
Městský úřad Svratka přijímá žádosti o
dotace zájmovým spolkům a sdružením
do 31.1.2017. Do žádosti je třeba uvést
požadovanou částku a účel dotace.

Oznámení
Městský úřad Svratka bude v pátek dne
23. 12. 2016 a v úterý dne 27. 12. 2016
uzavřen.
Poslední platby v hotovosti budou při-
jímány do pokladny do 22. 12. 2016.

Pozvánka
Městské muzeum vás srdečně zve na tradi-
ční vánoční výstavu, tentokrát na téma
"Zimní radovánky".

K vidění budou ukázky zimního vybave-
ní z let minulých, včetně kolekce historické
zimní obuvi, lyží, bruslí, hokejek i rychlo-
bruslení a bohatý obrazový doprovod z do-
bových fotografií nejen ze Svratky. 

Výstava bude otevřena od 26.12.2016
od 14 hodin, dále denně otevřeno do
30.12., vždy 10-12/13-16 hodin.

Upozornění pro nájemce
hrobů na hřbitově 
ve Svratce
Městský úřad Svratka upozorňuje
nájemce hrobů, aby si zkontrolovali, do
kdy mají zaplacené nájemné a služby
související s nájmem hrobového místa.

Bližší informace Vám podá na
Městském úřadu Jitka Vítková, telefon
566 662 330, 
e-mail: vitkova@svratka.cz.

Upozornění 
Město Svratka ve spolupráci s
Jednotou Hlinsko nabízí čokoládu s
motivy Svratky na obalu.
Výrobcem je česká firma Carla, 100
g balení lze momentálně zakoupit
na Městském úřadu Svratka a v pro-
dejně COOP Diskont za 30 Kč.  V
prodeji bude také na vánoční vý-
stavě v muzeu.

V prodeji jsou také stále kalen-
dáře na rok 2017 s fotografiemi ze
Svratky, Křižánek a okolí.

Dne 9. prosince zemřel
člověk, kterého jsem si 
nesmírně vážil.
Jarda Bogvaj byl dlouhole-
tý zastupitel města, čestný 
človíček a můj velice dobrý
kamarád. Jeho odchod mě
zaskočil a překvapil tak, 
jako určitě i mnohé z Vás.
Život někdy není fér!

Čest Tvojí 
památce Jardo.

František Mládek
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Listopad a prosinec v ZŠ a MŠ Svratka
• 7.11. k dětem z MŠ a 1.stupně zavítal kouzelník
• V úterý 8.11. se v MŠ vyráběly lampionky. Děkujeme rodičům za hojnou účast!
• 2.12. se v mateřské škole konala Mikulášská besídka, která byla jistě pro všechny příjemným pohlazením po duši a navodila atmosféru blížícího se předvánočního času. 

Moc děkujeme za dodání bohaté mikulášské nadílky firmě pana Ondřeje Zítky a také paní Jarmile Pokorné.
• V rámci přípravy na budoucí povolání se v listopadu uskutečnilo několik akcí:

o 10.11. navštívili žáci osmého a devátého ročníku festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou, v letošním roce byla navíc žákům umožněna exkurze do žďárských 
firem: Del a.s., Enpeka a.s., Zdar a.s. a Teleflex

o Žáci devátého ročníku se účastnili testování Scio, testy umožňují žákům vyzkoušet si nanečisto své schopnosti před přijímacím řízením.
o Proběhla prezentace střední školy: zdravotnické, gastronomické, stavební a biskupského gymnázia 

• Beseda pro žáky 1. stupně se spisovatelkou Ivonou Březinou – jednou z našich nejúspěšnějších současných autorek dětské literatury se uskutečnila 15.11. a byla motivací
pro rozvoj čtenářských dovedností našich žáků.

• Předvánoční čas dětem zpestřilo vytváření adventních věnců, dekorací, pečení cukroví a i Mikulášská nadílka.
Krásné Vánoce a hodně zdraví 

v novém roce přejí žáci 
a zaměstnanci ZŠ a MŠ Svratka

OZNÁMENÍ
Závodní stravování Helena Mlejnková oznamuje

nové ceny obědů od 1. 1. 2017: 
při osobním odběru 61,- Kč s dopravou domů 68,- Kč

/kapacita dopravy je omezena/
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Usnesení
USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 1.12.2016 od
17.00 na MěÚ
43. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích (Slunný vrch, TESS, rekonstrukce

sauny v tělocvičně).
b) Nabídku firmy Idea Grafik na provozování IC Svratka.
44. Rada města schvaluje:
a) Vyřazení drobného majetku dle předloženého seznamu.

Štědrovečerní koledy
Dne 24. 12. 2016 od 23.15 hodin se u sochy Svatého Václava uskuteční
tradiční štědrovečerní koledování skautů.

Při této příležitosti zároveň
proběhne sbírka, jejíž výtěžek

bude předán postiženým 
dětem z Centra Zdislava 

v Novém Městě na Moravě.
Předem vám děkujeme za po-

skytnuté finanční dary.

OZNÁMENÍ PRO ČTENÁŘE
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE SVRATCE BUDE VE DNECH 23.12.2016
– 2.1.2017 ZAVŘENÁ. NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ KNIHOVNY BUDE
ZAHÁJEN – 4.1.2017. PŘEJI VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ.

POLÁKOVÁ M.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Ať jsou všichni v celém roce, takoví jak na Vánoce. 
Ať jsou milí, míň se mračí…
Děkuji Vám. To mi stačí. 
Tak to je mé vánoční přání a doufám, že i většiny z Vás.

Milí čtenáři, přeji Vám splnění
všech přání i malých přáníček. Snad
k tomu přispěje i dobrá kniha, proto-
že Vás zavede do říše snů, kde je vše
možné.
S úctou a pokorou Vám děkuji za
Váš zájem a přeji Vám všem pevné
zdraví, hojnost Božího požehnání 
a těším se na Vás v roce 2017.

knihovnice Marie Poláková
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