
pozvání a určitě všichni přijdeme…☺
Vážení a milí spoluobčané, chataři 

i chalupáři, milé děti, všem Vám přeji
krásné prožití svátků vánočních. Přeji
Vám klidné Vánoce plné lásky, štěstí 
a pohody. Do nadcházejícího roku
2018, Vám přeji hlavně pevné zdraví,
štěstí a lásku. Mějte se fajn každý den,
vždy s úsměvem na tváři…☺☺☺

„Vánoce jsou čas, kdy se Vám stýská
po domově, dokonce i když jste do-
ma.“ (Carole Nelson Douglas)

Šťastné a veselé Vánoce, šťastný 
každý den, skvělou vánoční náladu 
a šťastné vykročení do nového roku,
vždy s úsměvem na tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

přesně na svátek Kateřiny. Téměř
30 stánků zaplnilo areál u soko-
lovny, 30 prodejních míst pohltil
sál sokolovny. Bylo opravdu co
nakupovat, prohlížet i obdivovat.
Předvánoční atmosféru opět 
umocňovala vůně svařáku a me-
doviny. O skvělou sobotní náladu
se postarala hudební skupina
Sdružení přátel Josefíny &
Kláska, které touto cestou děku-
ji, bez nich by to už zkrátka také
nešlo...☺ Děkuji Martinovi
Mudrochovi za uspořádání trhů,
Vlastovi Černému, Františku
Peňázovi a Rychlé rotě za přípra-
vu zázemí pro trhovce. No a za rok za-
se na Emílii…☺

Oprava křížků ve Svratce. Hned
tři křížky se dočkají v příštím roce
kompletní opravy. Na základě
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze
dne 22. 11. 2017, kterou nám poskytne
Ministerstvo zemědělství ve výši
98.999,- Kč, opravíme křížek „U
sloupku“ – směr Herálec, křížek na
„Chlumětínské“a na Cikánce u Kova-
říkových. Spoluúčast z vlastních zdrojů
města bude činit 42.429,- Kč.

Slunný vrch a jeho kolaudace.
Také Slunný vrch se dočkal posledních
kolaudací - komunikací a tím i chod-
níků včetně veřejného osvětlení.
Poslední parcela čeká na svého majite-
le a tak je nejvyšší čas přemýšlet 

o dalším rozvoji našeho městečka…☺
Adventy a Vánoce. Letošní ad-

venty některým zamotaly hlavy. Je to
však velmi jednoduché. První advent-
ní neděli /železná adventní neděle/,
jsme rozsvítili vánoční strom u sv.
Václava. Druhá adventní neděle
/bronzová/, byla před týdnem. V so-
botu ji předcházelo hotové peklo.
Pozítří, na adventní neděli stříbrnou
se můžeme těšit na adventní koncert
pěveckého sboru Svatopluk. V soko-
lovně se nám představí i Smyčcové
kvarteto orchestru Janáčkova divadla
Brno. Poslední, zlatá adventní neděle,
nás bude provázet celý štědrý den 
i večer. Bude končit přesně o půlnoci,
ale to už budeme na koledách opět 
u sv. Václava. Junákům děkujeme za

Vážení a milí spoluobčané, dnes mají
svátek Radana a Radan. Jména jsou
slovanského původu. „Veselá“, „ra-
dostná“ Radana (zkráceno od
Radovana). Radují se ze života a radost
přináší i všem kolem sebe. Popřejme
oběma pohlavím krásný a veselý
svátek i radostné Vánoce…☺
Předvánoční období většinou pro-
žíváme ve spěchu a stresu, a tak ales-
poň Štědrý den a večer by už měl být 
v klidu a pohodě. Zdobení stromečku,
štědrovečerní večeře a rozdávání dárků,
jsou ty nejkrásnější chvíle Vánoc. Co
na to vánoční pranostiky? „Na Štědrý
večer hvězdičky – ponesou vajíčka sle-
pičky“. „Na Adama a Evu, čekejte ob-
levu“. Pověra praví – „Na Štědrý den
před večeří se dává za okno miska s vo-
dou. Zmrzne-li voda do rána a mráz
roztrhne misku, ztratí se toho roku vo-
da ve studni“. „Padá-li na Boží hod
vánoční sníh, hodně obilí bude na po-
lích“, „Jestli na Štěpána větry uhodí,
příští rok se všecko špatně urodí“,
„Když na Silvestra ráno sluní, v noci
prudký vítr zavěje, není na vína žádná
naděje“…☺

„Vánoce jsou láska v akci.
Pokaždé, když milujeme, pokaždé
když dáváme, tak jsou Vánoce.“
(Dale Evans) 

11. Kateřinské řemeslné trhy.
Povedly se tak, jako vždy! Oproti lo-
ňskému roku proběhly bez deště a
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

11. KATEŘINSKÉ ŘEMESLNÉ TRHY KATEŘINSKÉ TRHY SE POVEDLY ŠŤASTNÉ A VESELÉ

Váš starosta Vám 

Tisková zpráva
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy
vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIO-
VOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo cenu vody pro
vodné a stočné na rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018.
Cena vody pro vodné a stočné v roce 2018 zůstává ve stejné výši jako v roce 2017.

Vodné Stočné Celkem
Cena s DPH 2018 54,50 Kč/m3 40,40 Kč/m3 94,90 Kč/m3

Cena bez DPH 2018 47,39 Kč/m3 35,13 Kč/m3 82,52 Kč/m3

Cena s DPH 2017 54,50 Kč/m3 40,40 Kč/m3 94,90 Kč/m3

Abs. nárůst ceny s DPH 0 Kč/m3 0 Kč/m3 0 Kč/m3

OZNÁMENÍ PRO ČTENÁŘE 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SVRATCE
Městská knihovna bude od pátku 22.12.2017 –pondělí1.1.2018 zavřená.
Návštěvní provoz knihovny bude zahájen ve středu 3.1.2018.

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ. POLÁKOVÁ M.

Šťastné a veselé Vánoce
Do nového roku přeji hodně zdraví    
a štěstí, dobrý zrak a těším se na
nové malé i velké čtenáře ve 
svratecké knihovně.

Knihovnice MěK Svratka.
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Listopad a prosinec v ZŠ a MŠ
• 3. 11. 2017 proběhl ve školce projekt Tonda – obal na cestách. Projekt se zabývá

tříděním odpadu. Děti měly možnost si třídění vyzkoušet samy pomocí kartiček,
které třídily do barevných kontejnerů.

• Divadelní představení, které nás navštívilo, nám představilo pohádku „U DVOU
SLUNCÍ“. Potkali jsme zde zvířátka: kočku Micku, kocourka Mourka, veverku
Zrzečku, sovu Amálku i včelku. Z pohádky jsme si odnesli ponaučení a příjemný
zážitek.

• Naše školka absolvovala vzdělávací program Nadačního fondu Albert zaměřený
na správnou výživu. Děti se zapojily do příběhu o Evičce a Péťovi, kteří nalezli ce-
stu ke správné výživě.

Za MŠ Alena Drahošová
• Mezinárodní projekt záložky:

Vyrob záložku do knihy a udělej radost někomu, koho ještě neznáš. Kde bydlí? Na
Slovensku.  Takhle jednoduché to je. Akci organizuje v ČR Knihovna Jiřího
Mahena v Brně, letos již 8. ročník. Přihlásili jsme se, žáci 9.ročníku trochu popře-
mýšleli, vyrobili a poslali. Na Slovensku nám vybrali školu až na východě v okre-
se Trebišov. 

Hledáme obrazy
Františka Kavána, 
které byly ve vlastnictví naší rodiny.
Mají na zadní straně trojúhelníkovou
nálepku Hlinsko 1941. Čísla 47 až 50,
101 až 117, 234 až 236 a 566 až 568.
Budeme rádi za informaci, obrazy
případně odkoupíme, stejně jako i jiné
Kavánovy obrazy.  
Kontakt: tel. 728 452 967, 
email: jakub.hruska@geology.cz

MIPOalarms s.r.o.,
děkuje všem svým klientům za proje-
venou důvěru a spolupráci v uply-
nulém roce. Přeji Vám hodně štěstí,
zdraví a životní pohody do nového ro-
ku 2018.

S úctou Miroslav Polák

Jedná se o vesnici Vojčice s 2 000 obyvateli a se školou s 200 žáky. Dočkali jsme
se záložek ze Slovenska, vyráběli je pro nás žáci 8. a 9. ročníku, a protože jsme na
ty své napsali adresy, těšíme se na e-maily nebo spojení přes facebook. Zatím se
ozvaly 4 děti. Doufáme, že se kontakty postupně rozjedou. Další společný dopis
na Slovensko půjde o Vánocích a určitě využijeme i slovenštinu, se kterou jsme se
seznamovali celé září. To jsme ještě nevěděli, jak brzo nám bude k užitku.  Píšeš
česky, odpověď dostaneš ve slovenštině a rozumíme si…  
P.S. Adresa na školu ve Vojčicích:  zsvojcice.edupage.org.

M.Jakubíková

• Pro žáky 9. ročníku škola zakoupila testy SCIO. Toto testování je přípravou k při-
jímacím zkouškám na SŠ a poskytne žákům hodnocení jejich výkonů v předmě-
tech ČJ, M, AJ a všeobecném přehledu zároveň doporučí, který typ SŠ je pro žáka
vhodný. 

• 8. ročník absolvoval v rámci prevence sociálně patologických jevů 20.10. program
Můj život
Děkujeme paní Jarmile Pokorné za mikulášskou nadílku pro MŠ.

I.Kopecká

Jsme velmi rádi, že i ve Svratce jsme se
připojili k charitativnímu projektu
Diakonie Českobratrské církve evange-
lické. Celý projekt byl směřován pro
děti z chudých rodin a azylových do-
mů. Ze sběrného místa
v naší knihovně jsme
připravili neuvěřitel-
ných 64 balíčků, re-
spektive krabic. Dárky
následně putují do
sběrného místa v Krou-
ně a poté budou rozve-
zeny do Žďáru, Poličky
a Hlinska, kde se pře-
rozdělí dětem. Celková
sbírka v Krouně obsa-
hovala přes 200 dárků.
Ve Svratce patří mj.

Poděkování za sbírku „Krabice od bot, 
aneb Děti darují dětem k Vánocům 2017“

velký dík dětem z naší ZŠ za velikou
pomoc. Rádi bychom poděkovali všem
dárcům bez rozdílu, jelikož každá po-
moc druhému, natož dětem je vždy na
místě.

„Jen člověk má ten nejkrásnější
dar od Boha  rozdávat radost dru-
hým“

Věra Junová a Marie Poláková

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 11.12.2017 20:30 Stránka 2



11SVRATKA

Usnesení
U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 16. 11. 2017  od 17.00 hodin na MěÚ
81. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v

případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.
Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: František Peňáz, ing. arch. Věra Junová.
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: František Novák, Ludmila

Mayerová.
c/ Zvýšení odměn neuvolněným členům ZM dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

dle předloženého návrhu.
d/ Rozpočtové opatření č. 10/2017.
e/ Využití bytu v č. p. 38 /TESS/ nadále pro pronájem zájemcům o byt.
f/ Pronájem části pozemku p. č. 1110/12 v k. ú. Svratka manželům Radku a Lence

Hejdukovým.
g/ A pověřuje starostu a místostarostu oslovit místní podnikatele i občany na mo-

žnost finančního příspěvku formou darovací smlouvy na pořízení nové cister-
nové automobilové stříkačky.

h/ Pojmenování dvou ulic v nové budoucí zástavbě Chocholáčova a Slunný vrch,
a to tak, že Chocholáčova povede od odbočky s Táborskou ulicí až ke křižo-
vatce na kopci v budoucí nové zástavbě, ulice Slunný vrch na kopci směrem
k ulici Čsl. armády a Svratouchu.

82. Zastupitelstvo města projednalo:
a/ Návrh rozpočtu města na rok 2018.
b/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města do roku 2020.
83. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – říjen 2017.
c/ Informace o probíhajících stavebních pracích /opravy v areálu TESS, Slunný

vrch, příprava komunikace v průmyslové zóně
d/ Informace ohledně pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.
84. Zastupitelstvo města revokuje:
a/ Usnesení č. 75 l/ a 75 m/ z 24. 8. 2017.

Vážení a milí spoluobčané,
v letošním roce jsme se již po sedmé sešli u vánočního stromečku a společně vstou-
pili do adventní doby.

Nezadržitelně se blíží ty nejkrásnější svátky v roce. Vánoce nás provázejí celým
životem a jako děti píšeme dopisy Ježíškovi a jako dospělí se ta přání z dopisů sna-
žíme splnit. Neměli bychom se ale soustředit pouze na shánění dárků. Je to hlavně
čas lásky, doba, kdy se zastavíme, trávíme společné chvíle s nejbližšími a přáteli.

Ráda bych vám jménem svým a organizace ZO ČSŽ Svratecké Valkýry popřála,
abyste prožili svátky plné porozumění, vánočního kouzla a radosti. Zároveň vám
děkuji za přízeň, vedení města patří dík za podporu a členkám Valkýr za práci a svůj
volný čas.

Pohodový vánoční čas a do nového roku vykročte správnou nohou!
Hana Sádovská
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