
NA KOLE DĚTEM ŽĎÁR-
SKÝMI VRCHY - charitativní cyklo-
jízda v čele peletonu s Josefem
Zimovčákem a Alešem Wasserbauerem.
Druhý ročník nadační cyklojízdy na
podporu onkologicky nemocných dětí
odstartoval 13. srpna v 9:30 hodin ze 
Žďáru nad Sázavou. Město Svratka je
hrdým sponzorem této akce, která je
však příležitostí pro nás pro všechny,
kteří chceme pomáhat a zároveň se při
tom pobavit a zasportovat si.  Peleton se
„přihnal“…☺… na náměstí 9. května
přesně v 10:55 hodin.  Zde byla tak, jako
v loňském roce připravena jedna 
z občerstvovacích stanic, kterou spon-
zorsky zajišťovala firma – obchodní řet-
ězec Quanto a Město Svratka. Trasa
měřila 65 km a zúčastnilo se jí cca 300
cyklistů. Výtěžek od sponzorů ve výši
takřka 300.000,- Kč bude věnován nada-
čnímu fondu KRTEK a pediatrickým
oddělením nemocnice Nové Město na
Moravě a Jihlava. Děkuji tímto panu
Janu Vítkovi, který před radnicí peleton
přivítal a dále zajišťoval dobré fungo-
vání občerstvovací stanice spolu se svoji
manželkou a synem Tomášem.  Děkuji
Jiřímu Cachovi, který zařídil jako vždy
ozvučení náměstí a Svrateckým
Valkýrám Denise s Julií, které se posta-
raly o příjemný výdej občerstvení.
Děkuji i zaměstnancům TESS, kteří se
vždy podílejí na pořádání takovýchto ak-
cí…☺

„Šťastný člověk nevnímá čas.“        
(Stefan Zweig)

Šťastný každý den, krásný konec
prázdnin i léta jen s dobrou náladou 
plnou úsměvů, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

dokončila pro leto-
šní rok ve Svratce
své kamenické
práce a opravy
dláždění na míst-
ním hřbitově. Po
lokálních opravách
dlažby na náměstí
9. května a cesty 
u ZŠ a MŠ, se do-
čkaly částečných o-
prav i cestičky na
hřbitově – hlavní
cesta od spodní
brány k márnici 
a chodníček od
zvonice do prava.  Příští rok budeme 
v těchto opravách, dle finančních mo-
žností, pokračovat

Na Slunném vrchu se finišuje.  Dle
harmonogramu, který zatím firma SPH
dodržuje na 100%, se bude stavba pře-
dávat ke kolaudaci nejdéle koncem října
tohoto roku. Zasíťování se bude kolau-
dovat včetně komplet vybudovaných
chodníků i asfaltových komunikací, par-
kovišť a veřejného osvětlení. Mohu Vás
potěšit a mnozí jste si již určitě všimli, že
kašna s Houbařem opět tryská vo-
du…☺…Děkuji tímto dodavateli stav-
by, že se postaral se vší odpovědností,
aby se ztracená voda do kašny opět vráti-
la. Vy, kteří máte zájem ve Svratce budo-
vat a žít, neváhejte, volných pozemků již
mnoho nezbývá. Vy, kteří máte dojem,
že tyto stavební parcely jsou připravo-
vány pro golfisty, chataře a chalupáře (se
mi doneslo), se velmi mýlíte! Připravili
jsme je právě pro Vás a nebyla to lehká
ani levná záležitost, to mi věřte. Tento
projekt se rodil několik desítek let.
Rozvoj každé obce i městečka spočívá 
a odvíjí se především od možnosti roz-
voje bydlení, a za tím si stojím. Dalším
důležitým občanským vybavením ke vší
spokojenosti Svratka disponuje tak, že
by nám to mohl kde kdo v okolí závidět.
Každý má tedy stejné právo dle platných
zákonů a legislativy si tento stavební po-
zemek odkoupit. Bylo jich pětadvacet 
a za chvíli budou vyprodané. Mimo jiné,
jsem zcela přesvědčen, že golfisté, chata-
ři i chalupáři do Svratky patří a jsou její
neopomenutelnou součástí…☺… 

8. RETRODEN byl vyvrcholením
letošního léta, možná i roku.
Hasičskou zahradu, ale i parčík okolo so-
kolovny, zaplnilo dle některých „odhad-

ců“ více, jak tisíc návštěvníků, včetně
těch ze slavného seriálu…☺…Oproti
minulým ročníkům přijelo také mnohem
více veteránských aut i motorek, asi še-
desátpět…☺… Ani jste si je nestačili po-
řádně prohlédnout a na přehlídkovém
molu hasičské zahrady vypukla přehlíd-
ka předrevolučních televizních seriálů,
pořadů, bavičů i zpěváků. Atmosféra
houstla, když se na pódiu objevili známí
herci, hérečky a slavné seriálové postavy
a hvězdy minulého století. Vystoupení
retroaquabel bylo super odpoledním do-
plňkem. Předskokani zábavného odpo-
ledne v podání kapely Milan Schelinger
Band, byli jistě tou správnou volbou pro
zahájení letošního svrateckého Retro-
dne. Sobotní odpoledne patřilo zkrátka
Vám, kteří jste se přišli bavit, ale i těm,
kteří Vám tuto nezapomenutelnou zába-
vu několik měsíců připravovali.  Bavily
se tak oba tábory, které se nakonec sešly
na parketě při večerní diskotéce.  Komu
patří poděkování? Určitě tvůrcům této
velkolepé akce Martinovi Mudrochovi 
a Haně Sádovské. Také všem aktérům,
hercům, hérečkám a komikům /hodiny 
a hodiny dřiny a zkoušek/…☺…, pořa-
datelům a sponzorům, maskérkám a ka-
deřnicím, kostymérkám, a v neposlední
řadě Vám všem, kteří jste se přišli poba-
vit a nestěžovali si na rušení nočního kli-
du …☺…Ovšem největší poděkování
patří člověku, kterého občas vidíte, ale
mnohdy se stává zcela neviditelným -
Pavel Sádovský, je duší všech akcí,
které pořádáme ve spolupráci se
Svrateckými Valkýrami a hasiči. „Ferda
Mravenec, práce všeho druhu“, to je pro-
stě Pavel! Bez něj by to fakt nešlo. Pavle,
díky…☺…Těšme se proto na devátý
Retroden.

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Luděk/Luďka. Luděk je česká
domácí podoba německého jména
Ludvík/Ludowig/. To vzniklo ze sta-
roněmeckého Hlútwít, kde hlút znamená
„slavný“ a wít či wig, je „boj“. Celé jmé-
no se dá přeložit jako „slavný bojovník“.
Popřejme tedy dnes oslavencům krásný
svátek a ať v životě vždy vítězí.
Pranostiky na tento den praví:„ Co srpen
neuvaří, to už září nedosmaží“, nebo
„Když je v srpnu málo rosy, mají z toho
radost vosy“. Pro Vaši informaci - astro-
nomické léto končí a podzim začíná 22.
září v 16:20:41 hodin…☺. 

Nový pomocník malotraktor KIO-
TI. V pondělí 15. srpna byl nový po-
mocník – červený traktůrek i s příslušen-
stvím přivezen a předán našim zamě-
stnancům TESS. Jmenovitě Jiřímu
Jebasovi, který zrovna slavil své jedna-
třicáté narozeniny….☺…Firma P&L
dodala malotraktůrek v pravý čas, neboť
se právě potýkáme s další opravou mul-
tikáry. Součástí vybavení je právě 
i přípojné sklápěcí vozidlo – VEZEKO,
s možností třístranného vyklápění a nos-
nosti 750 kg. Další výbavou je radlice na
sníh Vares 150 a rozmetadlo na posypo-
vý materiál. V příštím roce snad ro-
zšíříme výbavu o sekačku na trávu 
a mulčovač.

Blíží se velké stěhování. Velké stěho-
vání vypukne nejdéle na konci září.
Nejprve přestěhujeme zázemí „Rychlé
roty“ do nově zrekonstruovaných pro-
stor bývalého ČSAD – nyní již po novu
TESS – Technické služby Svratka. Ihned
po té, bude přestěhován sběrný dvůr, kte-
rý bude součástí tohoto velkého areálu.
Velkoobjemové kontejnery 1100 litrů,
které nyní využíváte ve stávajících pro-
storách sběrného dvoru k uskladňování
papíru, komunálního odpadu, plastů 
i skla, tu zůstanou i nadále. Toto sběrné
místo bude postupně upraveno, aby za-
padalo do budované přírodní zahrady 
a stalo se tak její součástí. Nový sběrný
dvůr bude též mimo jiné vybaven těmito
kontejnery na tříděný a komunální od-
pad. Ještě jednou musím zdůraznit – čím
více a lépe budeme třídit odpad, tím větší
finanční ohodnocení budeme od firmy
EKO-KOM získávat /nyní cca 200.000,-
Kč/rok/ a nebude tak nutností do dalších
let zvyšovat poplatky na likvidaci těchto
odpadů, ba naopak…☺

Hřbitov se již dočkal. Firma Gaži
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

NA SLUNNÉM VRCHU SE FINIŠUJE ...A JE Z ČÁSTI PŘEDLÁŽDĚNHŘBITOV SE JIŽ DOČKAL...

CESTA U ZŠ A MŠNOVÝ POMOCNÍK MALOTRAKTOR KIOTI

Váš starosta Vám 
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8. RETRODEN ve Svratce
Malé ohlédnutí za velkou akcí, která se uskutečnila 6. srpna v areálu hasičské zbrojnice.
Veliké poděkovaní patří pořadatelům, účinkujícím, sloužícím a všem, kteří jakkoli přispěli k uskutečnění této akce.

Pavel Macháček, svratecký rodák, 
účastníkem legendárního cyklozávodu přes USA
Great Divide Mountain Bike Race,
je legendární MTB závod přes celé
USA z jižní Kanady do severního
Mexika, s délkou 4 418 km a celko-
vým převýšením skoro 70 km.
Závod se jede na kolech naprosto
bez podpory organizačního, nebo
vlastního týmu, po ofroadových ces-
tách, podél rozvodí Tichého 

úspěšně do cíle na devátém místě le-
tošního startu. Svým výkonem pře-
konal dosavadního držitele českého
rekordu Martina Víta a stal se tak
novým českým rekordmanem na
Tour. 

Gratulujeme 
a jsme na něj pyšní!

tisícovkách kilometrů prý více než
lidí. V loňském roce závod dokonči-
lo 80 nejodolnějších bajkerů ze 132.

V letošním roce se 10. června na
start postavil také svratecký rodák
Pavel Macháček. Držel se výborně 
a přes veškeré překážky, které mu
vstoupily do cesty, dojel po 18
dnech, 15 hodinách a 53 minutách

a Atlantického oceánu – Continental
divide. Není to tedy nic pro sprin-
tery, ani milovníky jednotvárného
počasí. Trasa vede v horách kanad-
ských provincií Alberta a British
Columbia a ve státech USA
Montana, Idaho, Wyoming,
Colorado a New Mexico. Medvědů
a pum amerických je na prvních 
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Platby za odpady rok 2016 - informace
Sazba poplatku činí Kč 550,00  za občana s trvalým pobytem ve Svratce a
dále Kč 550,00 za nemovitost sloužící k rekreaci. Termín splatnosti poplatku
byl do 31.5. 2016.

Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-
bilní symbol 1340, konstantní symbol 0308, specifický symbol – popisné číslo
nemovitosti, poštovní poukázkou nebo  v hotovosti na Městském úřadu.

Nabídka volného bytu v domě 
s pečovatelskou službou ve Svratce
Šťastný domov u Řivnáče
Jedná se o byt v 1.NP, kuchyňka + pokoj, koupelna s WC a zádveří. Vstup i byt
jsou bezbariérové. Byt s pečovatelskou službou je možno pronajmout k bydlení
zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám zdravotně posti-
ženým, kteří nepotřebují komplexní ústavní péči.

Žádost o přidělení bytu mohou podat /cílová skupina/:
a/ zájemci ve věku 70 let a více
b/ žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona 

č. 108/2006 Sb. o soc. službách.
Byt lze pronajmout i osobě, která nepatří do cílové skupiny, avšak pouze na
jeden rok.
Bližší informace je možno získat na MěÚ Svratka, nebo přímo v DPS Svratka
(bývalá MŠ) u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400.

Školní rok 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září
2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října 
a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 
a skončí v pondělí 2. ledna 2017. 
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 

stanoveny takto: 20. 2. - 26. 2. 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna 

a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 

do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 
začne v pondělí 4. září 2017.

Zahájení školního roku 
na ZŠ Svratka  1.9.2016 v 7.30
Pro žáky  1.ročníku v doprovodu rodičů proběhne slavnostní zahájení v kreslírně
školy. Žáci si s sebou přinesou  přezůvky a aktovku.
Žáci 2.-9.ročníku si vezmou přezůvky a psací potřeby. 
Krásný zbytek prázdnin!  Ředitelství školy.

MUDr. Marta Jílková
informace pro pacienty
Očkování tetanus
Očkujeme následovně – pacienti  starší 60 let 1x za 10 let, pacienti mladší 1x za
15 let.Zejména prosím ročníky narození 1986, 1987 a 1988 – tito by měli být le-
tos přeočkováni – pokud nebyli loni.

Objednávání pacientů
Na komplexní lékařské prohlídky, zejména na řidičské průkazy a pracovně léka-
řské prohlídky, je nutno se předem objednat  - ve Svratce tel. č. 566 662 882.

Výpisy z dokumentace
Na všechny pracovně lékařské prohlídky je nutno mít od svého registrujícího
praktického lékaře výpis – tento výpis je možno u nás objednat telefonem, není
třeba vyčkávat v čekárně na vyhotovení.
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