
jsme ale záhy, že ze strany údržby silnic
je vše v pořádku.  Jednání se zúčastnil zá-
stupce CHKO Žďárské vrchy, zástupce
Kraje Vysočina a SÚS ZRA. Dozvěděli
jsme se ještě, že nemají na nás rozpočet 
a nemají dostatečnou techniku. Zjistili
jsme také, že když si s Krajem píšete, ne-
víte, kdo Vám odepisuje. A když se to do-
zvíte, je to někdo úplně jiný, než jste si
mysleli. Z CHKO jsme obdrželi odpov-
ěď, z Kraje zatím stanovisko žádné a dál
to už nikoho nezajímá, jelikož zima bude
zase až za rok! A výsledek – máte jezdit
pomaleji a svoji jízdu přizpůsobit stavu 
a povaze vozovky, nebo raději nevyjíž-
dějte vůbec - /přesně odcitováno/. Je to
všechno takový začarovaný kruh, ze
kterého se mi někdy točí hlava, jako na
kolotoči…�…Přejme si proto všichni
opět mírné zimy bez sněhu a ledu.

„Pravý přítel je ten, který přijde, 
když všichni odcházejí.“ 
„Přítel je chlapík, který má stejné 
nepřátele jako ty“.

(Walter Winchell)

Šťastný každý den, vždy se skvělou
náladou a úsměvem na tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

Grafička, paní Iva Hauptmanová, maji-
telka firmy IDEA GRAFIK, se stala na
základě Smlouvy o pronájmu, provozo-
vatelkou našeho informačního centra,
kde spojila pod jednou střechou příjemné
s užitečným. A tak nejen, že se zde do-
zvíte veškeré informace o Svratce 
a blízkém okolí, ale budou Vám zde na-
bídnuty služby grafického studia, poly-
grafické služby, výtvarné a propagační
služby na zakázku. Lehké občerstvení 
z automatického kávovaru, v podobě in-
stantní kávy Nescafé, cappuccína, moca-
ccína a čokolády, jistě přijde všem
návštěvníkům k dobré chuti. Přijďte se
podívat, otevíráme ve středu 1. března.

Kam se poděla obřadní síň? I toto
byl historicky velmi odvážný krok.
Nebylo lehké se rozhodnout, ale novou
obřadní síň Svratky, nyní můžete na-
vštívit v prostorách bývalé společenské
místnosti ve Šťastném domově u Řiv-
náče. Vybudovali jsme zde moderní 
obřadní síň, kde budeme i vítat do života
nové občánky Svratky. Máte se opravdu
na co těšit! Tyto prostory budou i nadále
sloužit k pořádání výstav obrazů i jako
společenská místnost. Bude zde možnost
oddávat i na krásně osázené zahradě u al-
tánu. Přijďte se též podívat, první svatba
se uskuteční 4. března a vítání nových 

občánků Svratky bude také v březnu…☺
Letošní zimní údržba silnic byla ze

strany SÚS Žďár přímo mizerná.
Musím opět konstatovat i se opakovat -
my, tady na kraji Kraje Vysočina, jsme
celému Kraji úplně lhostejní. Nejen 
občané Svratky, ale i okolních obcí na
trase směr Žďár, nebo Nové Město, do-
slova trpěli depresemi, jenom když si po-
mysleli, že pojedou ráno opět do zamě-
stnání. A když si tu směnu odmakali, že
se budou také muset vrátit včas a v po-
řádku domů. To nemluvím o dojezdu
záchranky, zásobování firem, obchodů 
a autobusové dopravě. Jenom okolo dva-
ceti aut skončilo buď ve škarpě, nebo
přímo v lese „U sloupku“! I na jiných
místech po cestě do ZRA a zpět, jsem
skoro pokaždé nějakého zoufalce potkal,
kterého ten strašný terén s vyjetými kole-
jemi doslova vykolejil. Lidé si ničili svá
auta nejen po příkopech, ale i tím kodr-
cáním v kolejích a muldách. Tlumiče, če-
py a nápravy dostávaly opravdu zabrat.
Oslovili jsme okolní starosty, napsali
jsme dopisy a sešli se na Křižánkách 
v kavárně. Kupodivu jsme měli všichni
zástupci obcí stejné poznatky, názory 
i požadavky. Tedy, zlepšit zimní údržbu
silnic. Ať už posypem – případně sole-
ním, nebo vyhrnováním sněhu. Zjistili

Vážení a milí spoluobčané, konec února
se nezadržitelně blíží a jaro už, už klepe
na vrátka. Nevím jak Vy, ale já se těším.
Jarní rovnodennost je okamžik, kdy
Slunce vstoupí do znamení Berana. Tento
den nastane právě v pondělí 20. března,
přesně v 11:29 hodin a my konečně při-
vítáme první jarní den. 

Dnes má svátek Matěj. Původ jména
je hebrejský a symbolizuje dar boží. Co
praví pranostiky? „Na svatého Matěje
lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje,
nad polem si skřivan zapěje“, anebo –
„Mrzne-li na svatého Matěje, přijde ještě
čtyřicet mrazů“. V obou případech přeji
Matějům krásný svátek, ale raději bez
mrazů, těch jsme si letos užili opravdu
dost.

Sauna opět zahájí svůj provoz ve
středu 8. března. Omlouvám se tímto za
mylnou informaci v prosincových
Novinkách. Zkušební provoz proběhne
již v úterý 28. února. Budete včas infor-
mováni, jakým způsobem se lze objednat
i o výši poplatku za saunování. Již nyní
však mohu prozradit, že budete všichni
mile překvapeni. Čeká na Vás příjemné
prostředí s příjemným personálem…☺
Přijďte si zarelaxovat.

Jarní prázdniny ve škole proběhly
ve znamení zednických prací. Třídy 
i kabinety v ZŠ se mohou pochlubit no-
vými dveřmi i zárubněmi. Od minulé so-
boty do dnešního dne stavební firma
Miloš Kubíček stihla vybourat, zapravit 
a natřít celkem 26 kusů nových zárubní,
včetně výměny dveří. Toto je další výz-
namný krok ke zlepšení prostředí a mo-
dernizaci naší krásné školy.  Přijďte se
podívat…☺

Informační centrum Svratka v nových
prostorách. Nejenom můj sen se stal sku-
tečností. Během necelých sedmi let se na-
še „íčko“ celkem třikrát stěhovalo.
Konečně ho máme pod vlastní střechou,
přímo na radnici v prostorách bývalé 
obřadní síně. Byl to velmi odvážný, 
avšak nutný krok s krásným výsledkem.
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Váš starosta Vám 

Jan Neruda se vrátil do svratecké sokolovnyOdhalení historie

Únor v ZŠ a MŠ Svratka
• Konverzační soutěž v anglickém jazyce proběhla dne 1.2.2017, byli do ní vy-

bráni žáci, kteří nejlépe uspěli v poslechovém testu.
Kategorie 6.a 7. třída – 1.-2. místo: Sofie Tomášková a Adéla Řádková, 3. mís-
to: Adéla Pavlíková Kategorie 8.-9. třída: 1. místo Eliška Talácková
Děkujeme všem odvážným účastnicím konverzační soutěže v anglickém jazyce
za účast. Vyzkoušely si tak konverzaci před tříčlennou porotou, které děkuji za
výstižné dotazy týkající se témat. Žákyně, jež se umístily na 1. místě čeká okres-
ní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se uskuteční dne
15.2.2017 v 8.hod. ve Žďáře nad Sázavou v DDM, Horní 2. Dana Žáková

• Pro přírodní zahradu připravují na jaro třídy prvního stupně a školní družina
hmyzí domečky. Domečky pro ježky vznikají pod vedením Mgr. Josefa Fialy 
v rukou našich osmáků.

• Letošní sněhové radovánky jsme si v MŠ užili i formou lyžařských závodů.
Pro děti byl připraven malý okruh, za který děkujeme lyžařskému oddílu SK
Svratka. Některé děti stály poprvé na běžeckých lyžích a tak vítězové byli vlast-
ně všichni. Nechyběla ani správná „fanouškovská atmosféra“! Na závěr akce by-
ly rozdány medaile a sladká odměna! Děkujeme všem zúčastněným za pomoc
při nazouvání lyží. Jana Šírová

Lyžařské
závody
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Únor v ZŠ a MŠ Svratka

• Dopis z Afriky - ZŠ a MŠ Svratka má od roku 2008 adoptovánu dívku 
z africké Guineje
20. ZÁŘÍ 2016 Milí  přátelé, zdravím vás. Váš dopis s novinkami mi udělal ra-
dost a já vám posílám ty svoje. U nás je teď období dešťů, hodně prší a někdy je
teplo. Dobrá zpráva je, že jsem udělala maturitu. Nebylo to jednoduché, ale po-
vedlo se. Byla jsem ten den štěstím bez sebe. Teď si užívám prázdniny s mojí ro-
dinou. Tento rok jsem byla na kempu CV–AV (srdečný, statečné srdce). Je to ka-
tolické hnutí dětí pro děti a s dětmi, které se koná v Kamsaru (podprefektura GU-
INEI). Byli jsme tam týden, byla jsem na přednášce o životě dětí a moc se mi to
líbilo. Také jsem si prohlédla město Kamsar, které bylo moc pěkné. A doufám, že
zase příští rok pojedu. Děkuji Leono Landová za odpovědi na moje otázky, také
se mi moc líbilo vaše cestování, je to skvělé.
Co mě opravdu nadchlo, bylo, že také pěstujete. My tu také pěstujeme (rýži, ku-
kuřici, rajčata, brambory, lilek, jamajský pepř, salát, sladké brambory, atd.).
Hodně tu pěstujeme zemědělské plodiny a jsou hodně dobré kvality. Akorát země-

dělství tu není příliš vyvinuté.
Ráda bych dělala zemědělství, ale
rodiče by byli raději, abych byla
doktorkou, protože zemědělství
není v naší zemi považováno za
důležité.
Doma se mají všichni dobře. Děkuji za to Bohu, že nemáme žádné problémy.
Doufám, že u vás je to také tak, protože není nic důležitější, než když je rodina 
v pohodě. Moje starší sestra ukončila tento rok univerzitu, jejich předání diplo-
mů bude v prosinci a já doufám, že potom dostane práci. Já teď čekám na 
seznam oborů, ze kterých si budu vybírat a začnu své hodiny na univerzitě.
Přeji vám mnoho dobrých věcí, vašim rodinám, vašim domácím mazlíčkům. Če-
kám váš příští dopis s trpělivostí. Mám vás ráda, vaše malá Marie, sice daleko,
ale blízko vás. Dostala jsem váš dárek, líbí se mi. 

Marie Beavoqui

Výroba domečků pro ježky

Základní škola a mateřská škola Svratka pořádá 

DĚTSKÝ KARNEVAL
Kde?  sokolovna Svratka  |   Kdy?  18. března 2017 od 14.00 hodin  | Vstupné dobrovolné.

28.1. jsme ve dvou představeních zahráli pohádku O Terezce a paní Madam. 
Děkujeme za Vaši účast. Svratecké Valkýry
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Usnesení
U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 16. 2. 2017  od 17.00 hodin na MěÚ
60. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v přípa-

dě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.

Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: Zdeněk Vojta, ing. arch. Věra Junová
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: František Peňáz, Ludmila
Mayerová

c/  Rozpočtové opatření č. 1/2017.
d/ Záměr pronájmu prostor po pivnici  „V díře“ v prostorách tribuny stadionu

Svratka.
e/  Aktualizaci směrnice č. 1 o účetnictví k 1. 2. 2017.
f/ Odkup nemovitosti č. p. 23 /Balíčkovo/ včetně pozemků p. č. st. 56, p. č. 65/1,

65/2, 66/1, 66/2 v k. ú. Svratka.
g/ Podání žádosti o dotaci z fondů Ministerstva zemědělství na opravu křížků v ka-

tastru města.
61. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Informace o probíhajících stavebních akcích.
b/ Informace starosty o průběhu jednání vedení města a starostů okolních obcí se

zástupci KSÚS Vysočina a CHKO Žďárské vrchy ohledně neuspokojivé zimní
údržby silnic.

c/ Předanou výroční zprávu o činnosti skautského střediska Svratka.
62. Zastupitelstvo města neschvaluje:
a/ Prodej části pozemků p. č. 508/33 a 508/45 v k. ú. Svratka za nabídnutých pod-

mínek.

ANDĚLKA – POHŘEBNÍ SLUŽBA  Josef Kremina
sjednávací kancelář | Libušina 157, Svratka 

tel.: 774 292 051 - kancelář 
NONSTOP : 774 285 902 

Mladí hasiči se připravují na letní sezonu

Hattrick Svratka

Pro naše mladé hasiče byla připravena
jednodušší dráha, která měla šest úseků.
První úsek natahovali mladí hasiči dvě
dvacetimetrové hadice C, další překonali
švédskou bednu, poté přenesli dva pětiki-
lové kanystry na vzdálenost dvaceti met-
rů, převalili čtyřikrát pneumatiku, táhli
dvacet metrů figurínu (vážila 20kg) a do
cíle smotali hadici B, která se musela po
smotání vejít do připraveného kruhu. To
vše absolvovali soutěžící s desetikilovou
zátěží na zádech. Sportovní klání bylo
rozděleno do šesti kategorií. Dívky 6 – 8
let a 8 – 15 let. Chlapci 6 – 8 let, 8 – 10 let,
10 – 12 let a 12 – 15 let. Od časných ran-
ních hodin startoval jeden soutěžící za
druhým, čímž se podařilo soutěž hodinu
po poledni úspěšně ukončit. Ve velké kon-
kurenci obsadili mladí hasiči ze Svratky
mnoho předních míst. Akce byla velmi
zdařilá a ukázala pořadatelům jakým způ-
sobem organizovat další ročníky, co zle-
pšit a jak lépe rozdělit soutěžící. 

Tímto děkujeme soutěžícím za kázeň
a bezproblémový průběh soutěže 
a hlavně všem pořadatelům a vedoucím
mládeže za zorganizování této akce. 
S myšlenkou pořádat dětské TFA pracu-
je mnoho SDH a proto jsme rádi, že se
tyto závody podařilo zorganizovat a rea-
lizovat.

Za SDH Svratka vedoucí mládeže
Václav Fiala ml.    

Dne 21. 1. 2017 pořádaly sbory dobrovol-
ných hasičů ze Svratky a Najdeku TFA
mladých hasičů v tělocvičně ve Svratce.
Zúčastnili se zástupci mladých hasičů 
z SDH Svratka, SDH Najdek, SDH
Herálec, SDH Křižánky, SDH Krásné,
SDH Kuklík, SDH Věcov, SDH
Svratouch, SDH Nové Město na Moravě,
celkem 86 soutěžících od 7 do 15 let. 

TFA (Toughest Firefighter Alive) je
poměrně novou a rychle se rozšiřující
soutěží pro hasiče od 18 ti let. Jedná se 
o několik po sobě jdoucích zátěžových
disciplín. Jde o simulaci běžné hasičské
činnosti při extrémní zátěži. Dospělí
závodníci v kompletní výstroji s dýcha-
cím přístrojem na zádech absolvují ta-
hání hadic, mlácení palicí, tahání figu-
ríny, převalování pneumatiky, nošení
zátěže a další fyzicky těžké disciplíny,
někdy i do úplného vyčerpání. 

Rádi bychom Vám představili
futsalový klub Hattrick
Svratka. Náš klub oficiálně
vznikl v roce 2014, ale po ne-
oficiálních turnajích jezdíme
již od roku 2009. Důvodem
oficiálního vzniku byla chuť
vyzkoušet si futsal na vyšší
úrovni, a tak jsme se přihlásili
do II. Hlinecké ligy.

První sezóna 2014/2015 pro nás byla
velice obtížná. Čekalo nás hodně admi-
nistrativy, zařizování a všechno pro nás
bylo úplně nové. Naštěstí jsme to všech-
no zvládli a mohli jsme se těšit na naši
první sezonu. Ovšem ta se nevyvedla ú-
plně podle našich představ a skončili
jsme až na 6. místě z 11 týmů, což pro
nás bylo zklamáním, protože po základ-
ní části jsme patřili mezi favority sout-
ěže. Druhý rok pro nás byl značně jed-
nodušší, věděli jsme, do čeho jdeme a co
nás čeká. Konečné 3. místo v sezóně
2015/2016 pro nás ovšem bylo také zkla-
mání. Cílem bylo první místo a postup.
Před letošní sezónou se k nám chtělo při-
dat tolik hráčů, že jsme mohli založit 
i „B“ tým a tím pádem se „A“ tým pře-
sunul do I. Hlinecké ligy a „B“ tým po-
kračoval v lize druhé. „B“ tým si v II. li-
ze vedl výborně a skončil na skvělém 

2. místě, kdy ho od prvního
místa dělil pouze jeden jediný
bod. „A“ tým v I. Hlinecké li-
ze skončil na 4. místě. Což ne-
ní tak špatné, ale všichni víme,

že jsme mohli skončit mini-
málně o příčku výše.

Náš tým se neustále rozrůstá a
posiluje. Aktuálně máme na soupis-

ce 24 hráčů, a to převážně ze Svratky a
blízkého okolí. Máme vlastní webové
stránky a postupně se stáváme nejlepším
svrateckým klubem v malé kopané, jeli-
kož jsme dokázali vyhrát několik
turnajů a pravidelně se umísťujeme
na stupních vítězů. Za pomoci na-
šich sponzorů jsme si pořídili novou
sadu dresů, jež jsme si sami navrhli.

V letošním roce nás také čeká již
třetí ročník turnajů, které pořádáme.
Letní turnaj pořádáme v polovině
července a v loňském roce přijelo
15 týmů, což znamenalo největší
sportovní událost za celý rok ve
Svratce. V letošním roce plánujeme
ještě větší turnaj, a to až pro 20
týmů. Posledního zimního turnaje,
který bývá mezi vánočními svátky,
se zúčastnilo 10 týmů a jen kvůli 
omezené kapacitě jsme museli další
týmy odmítnout.

Umístění A týmu v I. Hlinecké lize

Umístění B týmu v II. Hlinecké lize
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