
Nedělní oslavy pokračovaly fotba-
lovou tradicí – dopoledním zápasem
svobodných proti ženatým. Vyhráli sice
svobodní, ale utkání bylo odehráno ve
velmi přátelské atmosféře, kde šlo spíše
o setkání bývalých i současných repre-
zentantů Svratky. Výsledkem byla
právě ta správná fotbalová pohoda, kte-
rá měla být také pozvánkou na odpo-
lední duel mezi SK Svratka muži „A“
versus Stará garda SLAVIA Praha. Ani
zde nebyl výsledek rozhodující.
Zaslouženě vyhrál tým hostí. Pro naše
„áčko“ byl tento zápas jakousi odmě-
nou za uplynulou sezonu a zároveň pří-
pravou na další ročník OP. Tolik 
stručně průběh oslav…☺

Díky Vám! Na závěr bych chtěl
moc poděkovat všem, kteří se na pří-
pravách oslav jakýmkoliv způsobem
podíleli. Věřte, že jak samotné přípra-
vy, tak i jejich průběh byl velmi nároč-
ný. Všem pořadatelům, ať už z řad ha-
sičů, zaměstnanců města v čele 
s „Rychlou rotou“, zastupitelům, zamě-
stnancům školy, svrateckým fotba-
listům, Valkýrám, ostatním dobrovol-
níkům a rodinným příslušníkům, sk-
ládám obrovskou poklonu a dík!
Oslavy se povedly a proběhly důstojně
tak, jak si to Svratka a Vy všichni, kteří
jste se zúčastnili a společně i oslavova-
li – zasloužili! ☺☺☺

Ten největší dík však patří
Martinu Mudrochovi. Odvedl skute-
čně velký kus práce a byl takovým re-
žisérem všech příprav i realizací.
Některé jeho práce nebyly dlouho vidět,
ale když spatřily světlo světa, sklidily
veliký úspěch i aplaus. Součástí oslav se
také staly právě dvě velmi krásné a vy-
povídající publikace o Svratce, jejichž
autorem je právě on. „Svratecko na
starých pohlednicích“ a „Svratka –
Dějiny městečka na pomezí Čech 
a Moravy“, jsou knihy, které nemají 
v historii Svratky obdoby. Martine, díky,
opravdu se Ti povedly, skvělá práce! ☺

„Mít rád lidi a milovat lidi, to je
celé tajemství a snad jediný recept na
štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, 
ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné,
zakrní a zahyne.“  (JAN WERICH)

Šťastný každý den a jen skvělou let-
ní náladu, vždy s úsměvem na tváři,
Vám přeje

František Mládek,Váš starosta

start před večerním koncertem slavné-
ho KATAPULTU v čele s Oldou
Říhou. 

Sportovní areál ožil již ve čtyři
ráno. Na fotbalovém hřišti Jiřího
Schöppeho začali „Kaťáci“ budovat
pódium a zázemí pro své vystoupení
pod tvrdou taktovkou svého frontmana.
My jsme zase připravovali zázemí pro
Vás. Velmi náročné přípravy po celý
den provázelo krásné, slunečné počasí.
Po zvukové a pěvecké zkoušce, před
sedmnáctou hodinou, se strhl postupně
prudký liják. Bouřka, společně s hromy
a blesky nevěštila nic dobrého, začátek
koncertu se vzdaloval, hrozilo i jeho
zrušení. Po více, než půlhodinovém
zpoždění jste se všichni dočkali.
Bouřku vystřídal nástup „Uragánu“ –
to Katapult s Oldou Říhou zcela ovlád-
li sportovní areál. Vyhnali déšť i bouřku
a předvedli skvělé vystoupení, až se
nám, nejen pamětníkům, tajil dech.
Jeden hit střídal druhý. Tak, jak na pó-
dium vlítli, tak po dvouhodinové smršti
jedné pecky za druhou, zase zmizeli.
Druhý den už totiž koncertovali někde
u Plzně. Krásný zážitek a krásný večer
vygradoval „utajeným“ ohňostrojem.
Nezapomenutelná atmosféra i probdělá
noc. Všude okolo pršelo, ale ve Svratce
na hřišti a bez deště se slavilo. A tak to
asi mělo být…☺

Sobotní program oslav odstarto-
valy v osm hodin ráno řemeslné trhy
okolo sokolovny. Šermíři ze skupiny
Libertas a Sdružení přátel Josefíny &
Kláska, byli skvělým doplňkem dopo-
ledních oslav. Na náměstí „U sv.
Václava“ nemohla na počest tak výz-
namných výročí chybět slavnostní mše.
Mons. JUDR. Ing. Jan Vokál, 
JU.D, biskup královéhradecký, žehnal
nejen městu, ale i svrateckým hasičům.
Čtyři stovky návštěvníků tak zaplnily

naše krásné náměstí. Pro Svratku bylo
nesmírnou ctí, že se stal právě pan bis-
kup důstojnou osobností a součástí o-
slav. Celá Svratka si toho moc váží…☺

Oslavy svého 140. výročí založení
pojali naši hasiči opravdu velkolepě. 
A to příjezdem pozvaných hostů přímo
na náměstí Národního povstání.
Vyhrávala kapela, vyhrávala z vese-
la…☺ Slavnostní pochod hasičů s pra-
pory zúčastněných okolních sborů
Svratkou, z náměstí až na hasičskou za-
hradu, před připravené pódium, to vše 
s hudebním doprovodem, bylo opra-
vdovým vyvrcholením! Zde následo-
val slavnostní projev starosty SDH
Svratka pana Jiřího Cacha a předání 
udělených vyznamenání některým za-
sloužilým členům. To byly hlavní 
a významné body programu.
Třešničkou na dortu pak byly ukázky
hasičských dovedností našich nejmla-
dších. O hasičský potěr se vzorně a pří-
kladně již několik let stará Václav Fiala
mladší se svým kolektivem. A bylo se
opravdu na co dívat! Hasičský útok
těch nejmladších? To byla zkrátka la-
hůdka, ale i srdeční záležitost všech
přítomných. Další připravené scénky 
s ukázkami hasičských dovedností, oži-
vily sobotní odpoledne v parčíku u so-
kolovny. K prohlédnutí byla také sou-
časná i historická hasičská technika. 

Hudební přehlídka. Hudební přeh-
lídka místních, ale i přespolních rocko-
vých kapel, byla odstartována okolo
osmnácté hodiny. Kdo se přišel poba-
vit, ale také si zavzpomínat, určitě své-
ho rozhodnutí nelitoval. A jak už to na
takových akcích bývá – když legendy
se vracejí, přichází s nimi i dobrá nála-
da a krásné vzpomínky. S těmito dob-
rými pocity jsme se postupně nad
ránem rozcházeli do svých domo-
vů…☺

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Viktor. Viktor je 64. nejpou-
žívanější jméno u nás. Jméno Viktor
zní tvrdě a je také určeno pro tvrdé mu-
že. Jeho nositel je rozeným vítězem. Je
také úspěšný v profesním i soukromém
životě. Pochází z latiny, kde základem
jména je latinské slovo „victor“ s výz-
namem „vítěz“. V České republice toto
jméno nosí 10 893 lidí. Dnes už možná
o deset více…☺ Viktorové, přeji Vám
krásný svátek a úspěšný den.

Pranostiky na měsíc červenec
praví: „V červenci déšť a sluneční po-
hoda – hojná bude v příštím roce úro-
da“. „Když červenec pěkně hřeje, o
vánocích se zima zaskvěje“. Vánoce
jsou ale daleko, proto si užívejme
krásného léta.

Oslavy proběhly důstojně. Svratka
slavila ve dnech 6. – 9. 7. své významné
150. výročí povýšení na město 
a 140. výročí založení SDH Svratka.
Součástí bohatého programu bylo i ote-
vření výstavy obrazů místního mistra ma-
líře Jana Odvárky, ve společenské míst-
nosti Domu s pečovatelskou službou.
Výstava potrvá do 30. července, takže ne-
váhejte, máte ještě na prohlídku poslední
dva dny. Určitě nebudete litovat. 

Neslavila jenom Svratka a její 
občané, ale i rodáci, kdy mnozí z nich
možná svoje rodné městečko navštívili
po několika letech. Zkrátka, Ti co přišli
i z okolních obcí, ať už mladí, nebo Ti
dříve narození, společně slavit a přitom
se i bavit, byli určitě spokojeni.
Program byl totiž připraven tak, aby si
každý mohl z nabídnutého „jídelníčku“
vybrat podle své chuti. 

V pátek v 15:00 hodin naplnil
Jaroslav Uhlíř sokolovnu doslova 
k prasknutí. Jeho vystoupení si užíva-
li nejen dospěláci, ale i jejich dětičky,
dědečkové i babičky. Byl to krásný
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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 

Město Svratka, ČSŽ-Svratecké Valkýry a SDH Svratka vás zvou
na 9. Retroden aneb s humorem a lehkou nadsázkou návrat do let
minulých.
Místo konání: areál hasičské a sokolské zahrady ve Svratce, 

sobota 5.8.2017 od 14:00 hodin.

POZVÁNKA NA RETRODEN Program:
– od 14 hodin – sraz historických vozidel
– od 14:30 – svezení historickými autobusy Škoda 706 RTO a Karosa ŠL 11.
– od 15:00 – hrají Karel Kahovec, Viktor Sodoma a George and Beatovens
– od 16:30 – retro módní přehlídka s programem a hudebním překvapením
– od 20:00 – večerní čaj aneb diskotéka s hity 60. – 80. let
Občerstvení zajištěno, retro oblečení vítáno.
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Absolventi ZŠ Svratka 2017
Daněk Štěpán Střední odborná škola Nové Město na Moravě – opravář 

lesnických strojů
Dlážková Klára Vyšší odborná škola a Střední škola Boskovice – 

zahradnice
Dospěl Tomáš Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou – 

rekondiční a sportovní masér
Dvořáková Tereza Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár 

nad Sázavou – ekonomika a podnikání
Fousek Jan Česká zemědělská akademie Humpolec – chovatelství: 

zaměření – kynologie
Gregor Josef Střední průmyslová škola chemická Pardubice – 

požární ochrana
Hobza Miloš Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár 

nad Sázavou – mechanik, seřizovač
Holický Marek Střední odborné učiliště Čáslav – automechanik  
Hromádková Eva Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár 

nad Sázavou – ekonomika a podnikání
Janeba Martin Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou – 

řezbář
Kašparová Eliška SOŠ a SOU Polička - cukrářka
Klivar Nikolas Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár 

nad Sázavou – elektrikář
Klouda Pavel Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – 

mechanik, seřizovač
Kynclová Bára Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou 

- aranžérka
Moučka Marek Střední škola automobilní Holice – autoelektrikář
Netolický Vilém Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

Žďár nad Sázavou – elektrikář

Štěpnička Pavel Odborné učiliště Chroustovice – opravář 
Talácková Eliška Gymnázium K. V. Raise Hlinsko
Tranová Dana Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

Žďár nad Sázavou – ekonomika a podnikání
Vítek Petr Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

Žďár nad Sázavou – mechanik, elektrotechnik
Vodička Václav Střední odborná škola Nové Město na Moravě – 

lesní mechanizátor

Všem přejeme hodně úspěchů na školách, které je od září čekají.

Oslavy 140 let hasičského sboru ve Svratce
Připomeňme si, že právě před 153 lety
byl dne 22. května 1864 založen  ve
Velvarech první český dobrovolný sbor
hasičů. A tak před 140 lety, v roce 1877,
byl i  ve Svratce založen hasičský sbor.
11. února 1877 byl ustaven Sbor hasičs-
ký,  jehož velitelem byl továrník, výrob-
ce sirek Karel Patočka a náměstkem
hostinský Hynek Gebas. Začátky byly

ciálu Žďas Žďár nad Sázavou, hašení
koňskou stříkačkou SDH Herálec, vy-
proštění zraněného z havarovaného vo-
zidla provedlo SDH Sněžné a hasiči 
z Najdeku  vytvořili  pěnu pro zúčast-
něné děti.

Po celé  odpoledne hrála dechová
hudba ze Žďáru nad Sázavou. Našich o-
slav se zúčastnilo 12 sborů: ze
Svratouchu, Herálce, Křižánek,
Chlumětína, Sněžného, Pohledce,
Krásného, Najdeku, Věcova, Velké
Losenice, Žďas Žďár, Malého Března 
u Mostu. O zpestření oslav při posezení
se postaralo pět kapel: Naex, Morana,
SBK, Rollák a Hudba Praha revival, za
což jim všem moc děkujeme. Za deset
let se opět sejdeme na dalším krásném
výročí. Děkuji všem, kteří nám pomoh-
li s realizací oslav.

Jiří Cach, starosta SDH Svratka

členů zásahové jednotky.
Oslava začala shromážděním členů 

a pozvaných sborů na náměstí
Národního povstání, odkud vyšel prů-
vod. Následovalo položení věnce u pa-
mátníku padlých. V čele průvodu šli zá-
stupci pozvaných sborů s prapory za
podpory dechové hudby a ostatních
sborů. Na konec průvodu se zapojili 

i místní občané, a to bylo
velice pěkné. V hasi-
čském areálu proběhlo u-
vítání hostů, slavnostní
projev a ocenění členů
našeho sboru. Poté násle-
doval program se scén-
kou našich nejmenších,
dále pak  přípravka 
a mladší žáci s požárním
útokem. Dále přišla 
ukázka hasičského spe-

těžké, finance nebyly a požární technika
pouze mizivá, včetně výzbroje. Na valné
hromadě v roce 1896 byl předložen ná-
vrh, aby sbor pořídil prapor. Byly po-
řádány různé sbírky, a tak na oslavě 20.
výročí sboru 18. července 1897 byl pra-
por vysvěcen panem farářem Šimonem.
V roce 1913 měl sbor 99 členů. K dne-
šnímu dni má sbor 91 členů a z toho 26

Dne 18.6.2017 v dopoledních hodinách
proběhla na stadionu ve Svratce soutěž
mladých hasičů. Soutěžilo se v požární
štafetě 9 krát 50m a v požárním útoku.
Nejdříve nastoupilo družstvo přípravky
ze Svratky. Malí mladí hasiči opět skli-
dili mnoho ovací za svůj výkon. Příští
rok již někteří postoupí do mladších
žáků a budou rovnoměrnými soupeři
všech starších soutěžících. Dále soutěži-

Tímto SDH Svratka děkuje
všem pořadatelům a účast-
níkům za bezproblémové
proběhnutí soutěže a těší se
na další závody. Přejeme
krásné prožití prázdnin 
a v září se těšíme na další
tréninky. 

Kolektiv vedoucích SDH
Svratka

ly děti od 6 do 11 let v mladší kategorii.
Poté 11 až 15 letí v kategorii starších.
Mladších družstev soutěžilo šest 
a starších družstev bylo osm. Jak mladší
tak i starší žáci obsadili 5. místa v cel-
kových pořadích. Závody ovládli mladí
hasiči z Věcova, kteří vyhráli v obou ka-
tegoriích. Po soutěži poděkoval starosta
města a starosta hasičů všem účast-
níkům a předali diplomy a ocenění.

Soutěž mladých hasičů o pohár města Svratky

OPSMS 18.6.2017 mladší

OPSMS 18.6.2017 starší
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Usnesení

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 22. 6. 2017
od 17.00 na MěÚ
52. Rada města bere na vědomí:
a) Informace starosty o probíhajících stavebních pracích.
b) Dopis ing. Josefa Košičára ohledně pozemků na Slunném vrchu.
c) Výsledek výběrového řízení na dodavatele přestavby prostor pro 3. oddělení ma-

teřské školy a doporučuje ho ke schválení na zasedání zastupitelstva města. 
d) Příjem částky 172 054 Kč od firmy EKO-KOM za systém sběru a třídění od-

padů za rok 2016.
53. Rada města schvaluje:
a) Vyřazení drobného majetku – průtokový ohřívač Clage.
b) Firmu AHP Video Hlinsko, M. Akrman, na natočení průběhu oslav 150. výro-

čí povýšení na město a 140. výročí založení SDH Svratka.

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 4. 7. 2017  od 17.00 hodin na MěÚ
72. 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 zastupitel-

stva: Božena Hromádková, Ludmila Mayerová. Ověřovatele zápisu a usnesení
z tohoto zasedání: Petr Bureš, Blanka Sádovská

c/  Rozpočtové opatření č. 5/2017.
d/ Firmu Miloš Kubíček jako dodavatele akce „Rozšíření kapacity MŠ – zřízení 3.

třídy MŠ – stavební úpravy“ a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. Firma
podala nejnižší cenovou nabídku.

e/  Prodej pozemků p. č. 1180/17 o výměře 151 m2 a p. č. 1180/4 o výměře 21 m2
v k. ú. Svratka v celkové částce 12 425 Kč paní Heleně Mikešové, Svratka.

f/  Úpravu výměry a tvaru pozemku p. č. 1302 v k. ú. Svratka dle předloženého
návrhu.

g/ Uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330040568/001 mezi Městem
Svratka a E.ON Distribuce.

h/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby č. 149167-1/1 mezi Městem Svratka a JMP Net, s. r. o.

ch/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800080738_1/ VB/P2221/159/1/H
mezi Městem Svratka a firmou Gas Net, s. r. o.

i/ Záměr prodeje bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 85 na náměstí Národního po-
vstání, na pozemku p. č. st. 65/1, vše v k. ú. Svratka.

j/ Záměr pronájmu prostor v přízemí domu č. p. 23 u Balíčků na náměstí /bývalá
zelenina/. Jedná se o prostory ve výměře 70 – 100 m2.

k/ Prodloužení a aktualizaci Smlouvy mezi Městem Svratka a Sportovním klubem
Svratka, z. s. ze dne 1. 6. 1994 o bezplatném užívání tribuny a sportovního 
areálu. 

73. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – květen 2017.
c/ Informace o probíhajících stavebních pracích.
74. Zastupitelstvo města uděluje souhlas:
a/ Sportovnímu klubu Svratka s pronájmem bufetu v tribuně třetí osobě – paní

Věře Doležalové, Kameničky.

Vstupenky na besedu s p.farářem Z.Czendlikem  dne 12. říj-
na 2017 (čtvrtek) od 17,30 hod. si můžete zakoupit v před-
prodeji na těchto místech -  IC SVRATKA a MĚSTSKÁ KNI-
HOVNA SVRATKA. Cena: 80Kč předprodej, 100Kč na místě.

OZNÁMENÍ PRO ČTENÁŘE
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE  VE DNECH 24.7.2017 – 1.8.2017
a 14.8.2017 – 25.8.2017 UZAVŘENÁ.

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ  DNY, M. Poláková

Sbohem Kuldo 
(trochu pozdní dík Petrovi Kulíkovi)
Petra Kulíka, vytáhlého krasavce – závodníka, jsem poprvé potkala v roce 1971,
když v Rovečném slavně vyhrál přebor Horácké župy v běhu na lyžích. O 20 let po-
zději nás již pojilo lyžařské přátelství ve Svratce. Trénoval děti, jezdil po závodech,
sháněl sponzory a zejména připravoval stopy na skútru. Kulíci byli vždy základním
kamenem svrateckého lyžování. Je dlouhý zástup dětí, které naučil lyžovat, dal zá-
klady sportu a životu sportovnímu. Dvanáct let byl svratecký zastupitel, zejména
lobboval za sport ve Svratce a budování sportovišť /osvětlení lyžařských stop a bu-
dování sportovního areálu/. Málokdo ví, že před sedmi lety jsme vedli dlouhou 
a tvořivou diskuzi o situaci na svratecké radnici, která odstartovala změnu – práci
na kandidátkách „Změna je na Vás“ a „Pro Svratku“. Náš starosta František Mládek
byl osloven, zvolen a změnil život nás všech také trochu dílem Petra Kulíka.

Je těžké, smutné a bolestné přijmout to, že tu Petr prostě není s námi.
Až napadne sníh, začne mrznout a foukat severní vítr, měli bychom se všichni

Tví kamarádi postavit do stopy, vyjet ke světlu, k trianglu, na Křižánky. Každý vzít
svíčku, zapálit na Tvém hrobě a jejím světlem Ti po větru poslat pozdrav k nebes-
kým branám, na nekonečné boží pláně, ze kterých se už nenavrátíš.

SKOL, Marta J.

Ohlédnutí za fotbalovou 
sezónou 2016/17
Mladší a starší přípravka
Obě naše mládežnická mužstva nastupovala do soutěží okresního přeboru Žďár nad
Sázavou, který se hrál jako neoficiální soutěž systémem turnajů. Mladší i starší pří-
pravka podávala kvalitní výkony. Trénovalo se nepřetržitě od loňského srpna do
konce letošního června. V zimní přípravě se uskutečnilo třídenní soustředění v do-
mácích podmínkách v ubytovně u Holických a dále řada halových turnajů, např.
námi pořádaný Mikulášský turnaj a "O pohár města Svratka".

Dne 18. 6. jsme pořádali již 43. ročník Memoriálu Emila Vambery, kterého se
zúčastnilo v obou kategoriích celkem 12 týmů. Turnaj měl od všech zúčastněných
celků skvělé ohlasy, za což bych chtěl moc poděkovat organizátorům a rodičům za
jejich pomoc.

Do nového ročníku 2017/18 jsme po dlouhých letech přihlásili tři mládežnická
družstva a to mladší přípravku, starší přípravku a starší žáky. V současné době
máme cca 25 dětí a dál samozřejmě nabíráme. 

Na závěr hodnocení mládeže chci moc poděkovat trenérům, jmenovitě Jiřímu
Vamberovi, Marku Šilerovi, Petru Netolickému a Romanu Adámkovi, neboť si ve-
lice vážím času, který dětem věnují a jejich kvalitně odvedené práce. 

Muži
Naše "Áčko " nastupovalo také do okresního přeboru Žďár nad Sázavou. S pod-
zimní částí byla velká nespokojenost, kdy jsme získali pouhých 13 bodů a vstřelili
9 gólů ve 13 zápasech. V zimní přestávce jsme se rozhodli něco změnit a po něko-
lika letech uspořádali soustředění, které splnilo hlavní účel, stmelit partu ;-) . 

Do jarních bojů se nám vstup nevydařil, kdy z pěti zápasů byl pouhý bod a ne-
vypadalo to s námi vůbec dobře. Předposlední místo a nikdo nám nevěřil. Ale při-
šel krásný, prodloužený, fotbalový víkend, kdy jsme vyhráli oba domácí zápasy nad
celkem z Počítek a zejména nad suverénem soutěže z Bohdalova shodně 2:1. Poté
se rozjel svratecký stroj, který se zastavil až smolnou porážkou v posledním kole po
krásné sérii sedmi výher v řadě. Nakonec z toho bylo pěkné 8. místo. 

Odměnou za celou sezónu nám bylo přátelské utkání 9. 7. se starou gardou Slavie
Praha v rámci městských oslav.

Nová sezóna nám začíná v sobotu 12. 8. domácím zápasem proti Hamrům nad
Sázavou. 

Závěrem chci moc poděkovat všem příznivcům, kteří nám celou sezónu fandili.
Dále děkuji městu Svratka za podporu, také Františku Mládkovi a Janu Mládkovi

za perfektní spolupráci při vedení našeho klubu.
Za FO SK Svratka, předseda Petr Moučka.
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