
povolán ke Krajskému soudu další svě-
dek na den 23. 8. 2016. V tento den, 
v 10:05 hodin, předsedkyně senátu vy-
hlásila ROZSUDEK, který potvrdil
ROZSUDEK soudu I. stupně ze 
Žďáru nad Sázavou ze dne 8. 12.
2016. Na závěr: Tento soudní spor byl
vleklý a velmi vyčerpávající. Nebylo
příjemné čelit téměř čtyři roky různým
pomluvám. Nakonec zvítězila pravda
nad lží a nenávistí. A tak by to mělo v ži-
votě být…☺

„Lež bývá často jednodušší, než
pravda. Proto je k pravdě potřeba
větší síly.“

(Zdeněk Chromý)

Šťastný každý den, jen s dobrou 
podzimní náladou plnou úsměvů, 
Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

bylo podtrženo „tygří“ letkou gripenů,
které doslova prosvištěly těsně nad naši-
mi hlavami…☺…Proto se už těším na
příští Hry bez hranic. 

Jak pokračují stavební akce 
ve Svratce?
Slunný vrch je blízko své kolauda-

ce. Je takřka zasíťováno, začínají se po-
kládat obrubníky okolo chodníků 
a místní komunikace. Následovat bude
položení asfaltového povrchu komuni-
kace společně s vydlážděním chodníků.
Dorovnáním a dosvahováním okolního
terénu s terénní úpravou stavebních par-
cel, budou tyto připraveny ke stavbě. 
S příchodem jara si tak už mohou netr-
pěliví stavebníci začít plnit své sny. Na
slunném vrchu bude krásně…☺…

Na hřbitově jsme trošičku překro-
čili letošní plán oprav. Levá část,
včetně cesty k márnici, je celá předláž-
děná. Příští rok, dle finančních možnos-
tí, předláždění hřbitova dokončíme.

POZOR! Sběrný dvůr bude z tech-
nických a provozních důvodů ve
dnech 30. září /v pátek/ a v sobotu 
1. října uzavřen. V pondělí 3. října bu-
de opět v provozu. Následně v tomto
týdnu bude přestěhován do nového are-
álu TESS v ulici Dopravní 38. Jeho pro-
vozní doba Vám bude včas oznámena
prostřednictvím SMS infokanálu, míst-
ním rozhlasem a informací na webo-
vých stránkách města.  Děkuji za po-
chopení.

Téměř čtyři roky čelilo město
Svratka žalobě. 

Vážení spoluobčané, je mou povin-
ností Vás nyní informovat o výsledku
vleklé žaloby proti žalovanému Městu
Svratka, která trvala takřka čtyři roky.

Dne 25. 4. 2012 podala paní Zdeňka
Suchá, účetní a matrikářka MěÚ
Svratka, výpověď z pracovního poměru.
Dne 11. 2. 2013 byla na Městský úřad
SVRATKA doručena Okresním sou-
dem ve Žďáru nad Sázavou žaloba na
Město Svratka - o určení, že pracovní
poměr trvá. Tuto žalobu podala paní
Zdeňka Suchá, bývalá zaměstnankyně
MěÚ Svratka. Postupně proběhla tři
soudní jednání. ROZSUDKEM
JMÉNEM REPUBLIKY, v právní
věci žalobkyně Zdeňky Suché, proti ža-
lovanému Městu Svratka, o určení, že
pracovní poměr trvá, rozhodl Okresní
soud ve Žďáru nad Sázavou dne 8. 12.
2015 zamítnutí žaloby v celém rozsa-
hu.

Na den 7. 6. 2016, nám však bylo do-
ručeno předvolání k jednání před odvo-
lacím Krajským soudem v Brně, kde
proběhlo další dokazování a svědecká
výpověď. Na základě tohoto jednání byl

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Berta. Původ jména je německý,
symbolizující skvělou, zářící a skvost-
nou ženu. Popřejme dnes proto všem
Bertám krásný svátek, ať celý den září 
a mají jen skvělou náladu…☺ Včera,
přesně v 16:20:41 hodin nastala pod-
zimní rovnodennost. Je to okamžik, kdy
Slunce vstoupilo do znamení Vah.
Podzimní rovnodennost skončí zimním
slunovratem 21. prosince v 11:45 hodin,
kdy Slunce vstoupí do znamení
Kozoroha. Jedna z podzimních pranos-
tik praví: „Je-li ve vzduchu mnoho ba-
bího léta, bude dlouho jasné počasí“.
Jiná nás varuje: „Když dlouho listí
nepadá, tuhá zima se přikrádá“.  

Svratka ovládla Hry bez hranic 
v sousedním Svratouchu. Sobota 20.
srpna byla od časných ranních hodin ve
znamení her, zábavy a sportovního vyži-
tí. Na fotbalovém hřišti ve Svratouchu
se sešlo sedm družstev ze sousedních
obcí, aby se utkala v sedmi soutěžních
disciplínách. Svratku reprezentovala
dvě družstva – Limetkové a Tyrkysové.
Naše barvy si vedly více než skvěle.
Limetky obsadily první místo 
a Tyrkysové družstvo vybojovalo bron-
zové medaile. Krásný putovní pohár je
nyní ozdobou mé kanceláře a za rok nás
čeká jeho obhajoba ve Sněžném. Děkuji
tímto oběma svrateckým družstvům za
krásnou, vzornou a veselou…☺☺… re-
prezentaci. Byl bych velice rád, aby-
chom se takhle hezky sešli opět za rok
ve Sněžném. Byla to krásná sobota, pl-
ná nevšedních zážitků a úžasné atmosfé-
ry.  Pořadatelé této akce si zaslouží velké
uznání. Příjemné prostředí, které vytvo-
řili společně s moderátory i soutěžícími
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

HRY BEZ HRANIC VE SVRATOUCHU CHCEŠ JET DOPŘEDU, ŠLAPEŠ DOZADUHRY BEZ HRANIC SVRATOUCH

DLÁŽDĚNÍ NA HŘBITOVĚ DO SVRATKY S POHÁREM

SLUNNÝ VRCH

DO SVRATOUCHU PRO POHÁR

Váš starosta Vám 
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Září v ZŠ a MŠ Svratka
• 1.září 2016 do školních lavic usedlo 151 žáků a 45 dětí máme v mateřské

škole. Škola má 30 zaměstnanců. 
• Během prázdnin byl rozšířen a předlážděn chodník za budovu ZŠ, probě-

hla rekonstrukce kanálových vpustí v suterénu, instalace nového kalového
čerpadla, výmalba tříd a ostatních prostor. Děkujeme zřizovateli za tyto in-
vestice. 

• Do školní kuchyně byl instalován konvektomat v ceně 228 000 Kč. Toto
zařízení umožní zdravější a ekonomičtější přípravu potravin.

• Děkuji všem zaměstnancům za přípravu školního roku 2016/2017 a přeji
jim i našim žákům a jejich rodičům úspěšný a pohodový rok. 

• Do 1. třídy nastoupili: Edita Maštalířská, Jan Moučka, Lukáš Netolický,
Radek Pavlík, Mariana Řádková, Eliška Řeháková, Filip Sádovský, Adam
Šnek, Adriana Vepřovská, Lukáš Zelený.  Přeji všem  i jejich  paní učitel-
ce Haně Mičkové hodně štěstí! 

• Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách školy:
zsams.svratka.cz

• Telefonické spojení 
ředitelka školy: 566 662 602, 778 051 501
zástupce ředitele: 566 662 296
mateřská škola: 566 662 262, 778 051 503
sborovna: 566 662 267
hospodářka: 566 662 522
školní jídelna: 566 662 277
školník: 778 051 500
školní družina: 778 051 502

• Email 
ZŠ Svratka: skola@svratka.cz
ředitelka ZŠ: kopecka@svratka.cz
zástupce ředitele ZŠ: mudroch@svratka.cz
mateřská škola: skolka@svratka.cz
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Usnesení

Informace pro občany

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 18. 8.
2016 od 17.00 na MěÚ
37. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích.
b) Žádost Evy Jírové, Rokycany, o zavedení vodovodní a kanalizační přípoj-

ky na pozemek p. č. 242/1 a st. 124 v k. ú. Svratka.
38. Rada města schvaluje:
a) Pověření Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové zastupovat Město Svratku v soud-

ním sporu mezi Městem Svratka a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových ohledně vydání několika pozemků v současnosti 
v majetku Města Svratky.

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 25. 8. 2016  od 17.00 hodin v novém areálu
TESS
49. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem 

v případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.

Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: Bc. Miroslav Polák, ing. Jan
Vítek.
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: ing. Igor Fiala, Zdeněk
Vojta.

c/  Smlouvu o věcném břemeni č. NM-014330037209/001 mezi Městem
Svratka a firmou E.ON.

d/ Prodej pozemku p. č. st. 805 v k. ú. Svratka o výměře 9 m2 paní Lence
Hrubešové, Brno za 50 Kč/m2.

e/ Odkup pozemku p. č. 259/1 v k. ú. Svratka o výměře 17 m2 od paní Lenky
Hrubešové, Brno za 50 Kč/m2.

f/ Prodej pozemků p. č. 242/25 o výměře 259 m2, p. č. 242/33 o výměře 
5 m2, p. č. 242/34 o výměře 51 m2, p. č. 242/36 o výměře 27 m2, vše v k.
ú. Česká Cikánka, celkem tedy 342 m2 za částku 40 Kč/m2 firmě ŽĎAS,
a. s.

g/ Odkup pozemku p. č. 19/19 o výměře 504 m2 v k. ú. Česká Cikánka od
firmy ŽĎAS, a. s., za 40 Kč/m2.

h/ Záměr prodeje pozemků p. č. 315/2 o výměře 135 m2 a p. č. 47/18 o vým-
ěře 77 m2, obojí v k. ú. Moravská Svratka.

ch/ Odkup pozemku p. č. 560/6 o výměře 3765 m2 od Marsu Svratka za 
25 Kč/m2.

i/ Obecně závaznou vyhlášku Města Svratky č. 1/2016 o ochraně nočního
klidu, regulaci hlučných činností a užívání zábavní pyrotechniky.

j/ Mimořádný finanční příspěvek 5000 Kč Svazu tělesně postižených, m. o.
Svratka.

k/ Spolufinancování sociální služby poskytované Oblastní charitou Nové
Hrady u Skutče od 1. 1. 2017.

50. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden a červenec 2016.
c/ Informace o probíhajících stavebních akcích /Slunný vrch, areál býv.

ČSAD/.
d/ Výsledek soudního sporu mezi Městem Svratka a paní Zdenkou Suchou,

žaloba proti Městu Svratka byla Krajským odvolacím soudem v plném
rozsahu zamítnuta.

e/ Usnesení Kraje Vysočina, že sociální služby pro Město Svratku bude po-
skytovat od 1. 1. 2017 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče.

51. Zastupitelstvo města zrušuje:
a/ Obecně závaznou vyhlášku Města Svratky č. 2/2008 o ochraně nočního

klidu, regulaci hlučných činností a užívání zábavní pyrotechniky.

I v letošním roce vydává Město Svratka, tentokrát společně se sousední obcí Křižánky stolní kalendář na příští rok, tedy rok 2017. Tentokrát budou v kalendáři současné
fotografie z krásných partií Svratky a Křižánek. Kalendář by měl být v prodeji počátkem října, o vydání budete informováni prostřednictvím webových stránek, rozhlasu
a Infokanálu.

Nabídka volného VSTUPNÍHO BYTU 
ve Svratce „Šťastný domov u Řivnáče“
Jedná se o byt v 2.NP, kuchyňka + pokoj, obývací pokoj, šatna, koupelna s
WC a zádveří. Vstupní byt je možno pronajmout k bydlení zejména osobám
v nepříznivé sociální situaci, matkám samoživitelkám a rodinám v tíživé so-
ciální situaci.
Bližší informace je možno získat na MěÚ Svratka, nebo přímo v DPS Svratka
/bývalá MŠ/ u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400.
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