
mí ZŠ v bývalých prostorách družiny.
Družina je přemístěna hned přes chod-
bu naproti, namísto cvičné kuchyňky.
Součástí přestavby je i vybudování 
umývárny se čtyřmi umyvadly, třemi
WC, jednoho pisoáru a sprchy tak, jak
to určují hygienické normy. Na 
umývárnu bude navazovat i šatna. 
V nové 3. třídě budou 5 - 6 leté děti –
předškoláci…☺. Pro nadcházející, no-
vý školní rok, to je 18 dětiček. No, není
to krásné? Tento skvělý projekt vymys-
lela naše paní ředitelka ZŠ a MŠ.
Dovoluji si tímto paní Ivě Kopecké
moc a moc poděkovat. Nyní nás snad
už nic nepřekvapí. Jsme připraveni co
nejčastěji vítat nové občánky do života
a poté i do mateřské školky…☺

Šťastné vykročení do nového škol-
ního roku přeji všem dětem, jejich rodi-
čům, také všem učitelům a zaměstnan-
cům naší školy a školky.

„Příroda dala ženám pěknou po-
stavu, aby se jí chlubily. Jinak v tom
shonu za živobytím by se mohlo stát,
že by si jich mužští nevšimli nebo by
si jich všimli až pozdě, a množení by
došlo úhony. Takže to ženské chlube-
ní má význam – jenže ono je to jiné
chlubení, když si pěkná ženská vy-
kračuje jakoby nic, nekouká po ni-
kom, ale vidí všechno. A jiné, když
pěkná ženská jde, co krok, to bok
sem, bok tam, když upustí klíče, aby
se mohla pro ně sehnout, a dělá, že
neví, že má výstřih.“

(JAN WERICH)

Šťastný každý den a skvělou ještě
letní náladu, vždy s úsměvem na
tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

dobré nálady. Co nás čeká příští jubilej-
ní 10. ročník Retrodne? To je otázka pro
všechny ty, kteří se rozhodli Vás každý
rok pobavit a trošku se poohlédnout do
let minulých. Proto na závěr poděkujme
opět hlavnímu „rejžovi“ celé akce -
Martinu Mudrochovi, dále Svrateckým
Valkýrám, všem vystupujícím, maskér-
kám, kostymérkám a kadeřnicím, také
našim hasičům, ostatním pořadatelům,
a prostě všem těm, kteří mají rádi dob-
rou zábavu a skvělou náladu. Zvláštní
poděkování patří Pavlovi Sádovskému,
bez toho by to zkrátka nešlo ani náho-
dou a jen my víme proč! ☺ Děkujeme
také Vám, kteří se rádi bavíte, bez Vás
by to už vůbec nešlo! Proto přijďte za
rok zas…☺…

Na kole dětem Žďárskými vrchy.
Tak se jmenuje projekt, jehož auto-
rem je Aleš Wasserbauer. V sobotu
dne 5. srpna v 9:30 hodin, odstartoval 
z rekreačního centra Pilák ve Žďáru nad
Sázavou jeho 3. ročník. Peleton s více
jak 300 cyklisty, jsme přivítali ve
Svratce na náměstí 9. května, krátce
před jedenáctou hodinou dopolední.
Svratka se stala jedním z partnerských
měst této akce a je na to náležitě hrdá!
Charitativní cyklojízda opět v čele 
s Josefem Zimovčákem a Alešem
Waserbauerem, která podporuje onko-
logicky nemocné děti, potom pokračuje
Žďárskými vrchy, přes Nové Město na
Moravě, zpět k Pilské nádrži. Výtěžek 
z této cyklojízdy je vždy věnován nada-
čnímu fondu KRTEK a pediatrickým
oddělením nemocnic Nové Město na
Moravě a nemocnici Jihlava. Chtěl
bych tímto poděkovat svratecké pro-
dejně Qanto, která se každý rok spon-
zorsky podílí na zřízení občerstvovací
stanice ve Svratce. Děkuji také ing. Janu

Vítkovi, Šimonovi Vítkovi a Anně
Kovaříkové za přivítání peletonu a pří-
pravě občerstvení pro cyklisty.

Natěrač bude v místní sokolovně v
sobotu 2. září 2017 od 18:00 hodin.
Co se bude natírat? Sám opravdu ne-
vím, proto se přijdu i já podívat…☺

ROB ve Svratce. Pořadatelé z od-
dílu ROB Pardubice (FPA) a Radioklub
OK1KYP Praha (ASP) si pro tradiční
pětidenní závody rádiového orienta-
čního běhu vybrali jako centrum sou-
těže naše městečko. Všichni účastníci
byli nadmíru spokojeni, neboť zde prý
našli skvělé zázemí s ubytováním
včetně naší krásné tělocvičny. Pokud
jste tedy v okolních lesích na začátku
prázdnin zahlédli běžce s krabičkou, ze
které koukaly drátky, jak utíká, bůh ví
kam a rozhlíží se na všechny světové
strany, tak to byl právě některý ze
závodníků mezinárodní soutěže v rádi-
ovém orientačním běhu. Této akce ve
Svratce se zúčastnilo 179 závodníků 
z 10 zemí (ČR, SLOVENSKA, RUS-
KA, POLSKA, USA, UKRAJINY,
VELKÉ BRITÁNIE, FRANCIE,
NORSKA A LITVY). V kategoriích
MD19 - 20 a u veteránů nechyběl tém-
ěř nikdo ze širší české špičky, neboť to
byly pro všechny zároveň nominační
závody na ME, které se bude konat 
v Litvě.

Na Slunném vrchu se už staví.
První domeček má již vyhrabané zákla-
dy a určitě se brzy dočkáme i jeho
„tváře“. 

Stavební úpravy na rozšíření ka-
pacity MŠ jsou též v plném proudu.
Jak jste již byli v minulosti informováni,
kapacita mateřské školy bude touto 
úpravou navýšena ze 45 na 65 dětí.
Třetí třída MŠ se bude nacházet v příze-

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Radim. Původ jména Radim je
slovanský – zkrácený od Radimír, s va-
riantami Ráďa, Radimek, Radek. Toto
jméno symbolizuje člověka starostlivé-
ho a radostného. Všem Radimům přeji
krásný svátek, málo starostí a hodně ra-
dostí.

Co pravily srpnové pranostiky?:
„Srpen má nejkrásnější počasí v roce“,
„Co srpen neuvaří, to už září nedosma-
ží“, ale také – „V srpnu již nelze slunci
mnoho věřit“. Budeme tedy doufat, že
bude letošní září teplé a slunečné tak,
jak slibují meteorologové. Za necelý
měsíc nás čeká podzimní rovnodennost
a s ní i babí léto. Astronomický podzim
nastane 22. září ve 22 hodin a 2 minuty.

9. Retroden aneb s humorem 
a lehkou nadsázkou návrat do let mi-
nulých, se konal v sobotu pátého srpna
od 14.00 hodin. Do areálu sokolského
parčíku a na hasičskou zahradu prý za-
vítalo tentokrát okolo patnácti stovek
návštěvníků. Historická vozidla po-
stupně zaplnila všechna vyhrazená par-
koviště včetně těch nevyhraze-
ných…☺…Retroprojížďky historic-
kými autobusy se staly opět neodmysli-
telným doplňkem slunečné retrosoboty.
Karel Kahovec, Viktor Sodoma 
a George and Beatovens, svým úvod-
ním koncertem odstartovali v 16:30 ho-
din retro módní přehlídku. Ta se stala
tak, jako každý uplynulý ročník, vel-
kým překvapením pro Vás všechny,
kteří jste se přišli pobavit. Hudební pře-
kvapení na závěr, překvapilo nejen Vás,
ale i nás, kteří jsme přehlídku pro Vás
připravovali…☺…Večerní čaj aneb
diskotéka s hity 60. – 80. let, byla zase
krásnou a vzpomínkovou tečkou takřka
dvanáctihodinového maratónu zábavy i
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Informace ze základní školy

Váš starosta Vám 

Školní rok 2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pon-
dělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna
2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29.
června 2018. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. říj-
na 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a sko-
nčí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. Jednodenní
pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 26.
2. - 4. 3. 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března
2018. (Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem) 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna
2018. 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA ZŠ SVRATKA  4.9.2017 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.

Retroden

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 22.8.2017 9:09 Stránka 1



10 SVRATKA

Retroden

Karel Kahovec, Viktor Sodoma a George and Beatovens

Drahé tety a já

Mamma Mia

Sladké mámení
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Usnesení
USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 3. 8. 2017 od
17.00 na MěÚ
54. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích a kolaudačním řízení na lokalitě

Slunný vrch.
b) Došlé nabídky na odkup bytu č. 1 v domě č. p. 85.
55. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 6/2017.
56. Rada města zamítá:
a) Příspěvek Centru české historie na pořádání IV. ročníku Dne české historie v

Křivsoudově, okr. Benešov.
b) Zapojení do projektu knihy Žďársko z nebe z důvodu vysoké ceny.

Vstupenky na besedu s p.farářem Z. Czendlikem  dne 12. října 2017
(čtvrtek) od 17.30 hod. si můžete zakoupit v předprodeji na těchto
místech -  IC SVRATKA a MĚSTSKÁ KNIHOVNA SVRATKA. 
Cena: 80,- Kč předprodej, 100,- Kč na místě.

Hasičský fotbal
všichni už tak dost mokří. Po skončení
všech zápasů se hráči přesunuli k vy-
hlášení výsledků do hasičské zahrady.
První místo v kategorii ženy obsadilo
Sněžné, druhé Svratka a třetí Rosička. 
V kategorii muži obsadili první místo
mladší hasiči ze Svratky, druhé místo
hasiči z Najdeku a třetí místo starší ha-
siči ze Svratky. Po slavnostním vyhláše-
ní následovala taneční zábava s kapelou
Vosa Rock.

Za SDH Svratka Václav Fiala ml.

Dne 22. 7. 2017 pořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Svratka již 11. ročník hasi-
čského fotbalu. Soutěž se konala v od-
poledních hodinách v areálu fotbalové-
ho hřiště. Zúčastnilo se celkem třináct
družstev. Jednalo se o třicet čtyřminuto-
vých utkání, kdy za každý tým soutěži-
lo šest hráčů, kteří obsluhují tři vodní
proudy. Hráči měli za úkol dostat míč
pomocí vodních proudů pod soupeřovy
nohy. Odpolední dešťová přeháňka
hráče nijak nepřekvapila, protože byli

Retroden

Rada Vacátko Hříšný tanec
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