
než 310 tisíc domácností. Ve Svratce se
vytřídilo celkem 83 777 tun, což předsta-
vuje objem finančních prostředků ve výši
177 217,- Kč, které jsme mohli vyfaktu-
rovat firmě EKO-KOM, a.s.. Tímto bych
Vám chtěl poděkovat za vzorné třídění.
Tyto odměny jsou vždy použity v rozpo-
čtu města na doplacení vybraných po-
platků za likvidaci odpadů a sníží tak fi-
nanční spoluúčast města za likvidaci, kte-
rá není zanedbatelná.

Tip na víkend. Pouť ve Svratce a v
sobotu tradiční pouťová zábava na letním
parketu u hasičské zbrojnice. K tanci i
poslechu Vám zahraje BARON beat.
Srdečně zve SDH Svratka.  Tip na příští
sobotu 30. 6. 2018. Již 44. 
ročníku Memoriálu Emila Vambery, tra-
dičního fotbalového turnaje, se tentokráte
zúčastní deset týmů mladší 
a osm týmů starší přípravky. Přijďte se
podívat a povzbudit mladé reprezentanty
Svratky.

Milí deváťáci, Vám přeji šťastné
vykročení do Vašeho nového života.
Přeji Vám všem ty nejkrásnější a nezapo-
menutelné prázdniny. No a po prázdni-
nách vzhůru k výšinám. Nebojte se ži-
votních překážek a úspěšně je zdolávejte.
Mějte se fajn každý den… ☺

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li 
život smysl či ne. Má takový 
smysl, jaký mu dáme“.
(Seneca)

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

František Mládek, Váš starosta

se v poslední době objevují stížnosti na o-
bčany, resp. sousedy, kteří nějakými po-
dobnými činnostmi, ruší své 
okolí a tím samozřejmě naruší i dobré
sousedské vztahy. V neposlední řadě
hlavně porušují právě platnou Obecně
závaznou vyhlášku a dopouštějí se pře-
stupku. Pro tyto účely má město Svratka
uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu v sou-
ladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů s Městem Žďár nad Sázavou, která
určuje, že budou orgány města Žďár nad
Sázavou namísto orgánů města Svratka,
vykonávat přenesenou působnost svěře-
nou zvláštními zákony orgánům města
Svratka v rozsahu vymezeném touto
smlouvou. Jinými slovy, dle výše uvede-
ných skutečností a zákonů za město
Svratka řeší případné přestupky Městský
úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkop-
rávní. Město Svratka tyto výkony
předmětu smlouvy samozřejmě hradí ze
svého rozpočtu. Závěr? Bylo by dobré
vyhlášky schválené zastupitelstvem a vy-
dané městem respektovat a už jen ze
zákona dodržovat.Potom zde ještě platí
nějaké životní zákony a pravidla lidské
slušnosti, ohleduplnosti a dobré soused-
ské vztahy. Ale to už je v každém z nás.
Proto se mějte rádi, vždyť život je tak
krásný, ale krátký… „Život je někdy
dobrej, ale občas pro to musíte něco u-
dělat“. (Charles Bukowski)

Náměstí Národního povstání 
v novém kabátě. Minulý týden firma
Swietelsky úspěšně dokončila předláždě-
ní spodní části náměstí okolo kašny,
včetně přilehlých schodů a chodníku pod
prodejnou Jednoty Diskont Coop
Hlinsko. Myslím si, že se tato akce po-
vedla a sv. Václav může být opět pyšný
na svoje náměstí…☺

Nová CAS je hlavní investicí pro le-
tošní rok. Jak již víte, předpokládaná ce-
na se pohybuje okolo šesti milionů korun.
Dva miliony pět set tisíc činí dotace z
FZŠ-MV ČR. Kraj Vysočina jsme po-
žádali o částku pět set tisíc 
a zbytek je podíl města. Dne 5. června
2018 proběhlo na radnici ve Svratce ote-
vírání obálek na základě ukončení výbě-
rového řízení. Požadavky zadávacích
podmínek splnila firma THT Polička
s.r.o., která se stane dodavatelem CAS.
Vysoutěžená cena představuje částku

6.198.830,- Kč včetně DPH. A tak se mů-
žeme společně s našimi hasiči těšit na
CAS 20 – T 815 4x4.2…☺

Proto poděkování všem dárcům…
☺ Všem dárcům, kteří do dneš-ní u-
závěrky Novinek tj., do 14. 6. 2018
přispěli svým finančním darem našim
dobrovolným hasičům na pořízení nové
CAS, co nejsrdečněji děkuji. Jména dár-
ců zde již neuvádím, a to 
z důvodu ochrany osobních údajů fyzic-
kých osob v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679…atd. � Celková částka na
čísle účtu: 2227751/0100 pod variabil-
ním symbolem 150, zatím činí
338.193,- Kč… ☺☺☺

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017.

A. Při přezkoumání hospodaření mě-
sta Svratka nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky s výjimkou nedostatku zjištěného
při dílčím přezkoumání, který nebyl na-
praven a je uveden v části C. zprávy.
Závěr D.I. – Nedostatek, spočívající ve
vzniku přestupku podle zákona upravu-
jícího rozpočtová pravidla územních roz-
počtů – poskytovatel nezveřejnil
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí do-
tace nebo návratné finan-ční výpomoci a
její dodatky na své úřední desce způso-
bem umožňujícím dálkový přístup v sou-
ladu se zákonem. Rizika, která lze dovo-
dit ze zjištěných chyb a nedostatků a kte-
rá mohou mít negativní dopad na hospo-
daření územního celku v budoucnu: Při
přezkoumání hospodaření za rok 2017
nebyla zjištěna rizika vyplývající z ne-
dostatku uvedeného v části D. I. této
zprávy, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního cel-
ku v budoucnosti. Tato zpráva byla zve-
řejněna dle příslušného zákona na úřední
desce města Svratky. Chtěl bych tímto
velmi poděkovat hlavní účetní i mzdové
účetní, asistence, za jejich poctivou a spo-
lehlivou práci v průběhu celého přezkou-
mávaného období.

Jak jsme třídili odpady v roce
2017? Jen pro zajímavost, v roce 2017
bylo díky recyklaci a využití papíru,
plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v
rámci tříděného sběru a využití odpadů z
obcí v systému EKO-KOM, uspořeno
20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik,
kolik v průměru spotřebuje za rok více

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Pavla. Pavla je příjemným čes-
kým jménem, které se hodí opravdu pro
jemnou a křehkou ženu. Nositelka tohoto
jména může být drobná, ale přesto má
mnoho prostoru a velké srdce pro velké
činy. Jméno pochází z latiny, stejně tak,
jako i jeho další varianta Pavlína. Vzniklo
z latinského slova „paulus“ s významem
malý, resp. malá, drobná, nepatrná nebo
skromná. V ČR toto jméno nosí 42 448
žen. Pavly a Pavlíny, přeji Vám krásný
svátek a jenom samé velké činy. Krásné
léto přeji všem – včera totiž, přesně ve
12:08 hodin Slunce vstoupilo do zname-
ní Raka a v ten okamžik nastal letní slu-
novrat. Dnes máme druhý letní den…☺

Červnové pranostiky praví:„Je-li
červen deštivý, krásný červenec nás na-
vštíví“, „Suchý červen plní sudy dobrým
vínem“. Deště jsme si zatím moc neužili,
ale příroda je mocná čarodějka, ona si s
tím určitě poradí a i ty sudy snad dobrým
vínem naplní…☺

Obecně závazná vyhláška č.1/2016
o ochraně nočního klidu, regulaci hlu-
čných činností a užívání zábavní pyro-
techniky.

Zastupitelstvo města Svratky se na
svém zasedání dne 25. 8. 2016 usnese-
ním č. 49, písm. i), usneslo vydat na zá-
kladě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů a § 10 písm. a) a d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vy-
hlášku. Tato vyhláška je zveřejněna tak,
jako ostatní vyhlášky města, na našich
webových stránkách k nahlédnutí.
Článek 1 – vymezuje činnosti, které by
mohly narušit veřejný pořádek ve městě,
nebo být v rozporu s dobrými mravy, o-
chranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek ve městě, je:

a) rušení nočního klidu
b) používání hlučných strojů a zaříze-

ní v nevhodnou denní dobu
c) užívání zábavní pyrotechniky 

a provádění pyrotechnických efektů.
atd. -  Článek 2, 3 a 4 zde již vypiso-

vat nebudu /možné k nahlédnutí na we-
bových stránkách města, nebo přímo na
radnici/.

Tuto vyhlášku dnes zmiňuji proto, že

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Váš starosta Vám 

Svratka
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NÁMĚSTÍ NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ V NOVÉM KABÁTĚ

SVATÝ VÁCLAV

Nová kniha Josefa Němečka „Kolaboranti za Protektorátu 1939 – 1945 *
Chrudimsko a Hlinecko“ připomíná čtenářům historii kolaborantských a fašistic-
kých organizací  v Pardubickém kraji. Stačí připomenout Arijskou pracovní fron-
tu, Národní obec fašistickou, Český národně socialistický tábor Vlajka, Svaz čes-
kých válečníků, Ligu proti bolševismu a v neposlední řadě i Kuratorium pro
výchovu mládeže v Čechách i na Moravě. Desítky českých občanů spolupraco-
valo s Gestapem nebo s SD (Bezpečnostní službou) a udávalo své spoluobčany.
Ne jinak tomu bylo i na Svratecku, když můžeme připomenout neblahou činnost
listonoše Josefa Duchečka ze Svratky (u SD označen krycí značkou 25/III) a na-
dlesního Göbla z Milov. Kniha bude v prodeji v pekařství u Klivarů ve Svratce. 

Nová kniha Josefa Němečka
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MŠ
• Ve čtvrtek 24.5. třída předškoláků navštívila kamarády v 1. třídě. Školáci nám mimo

jiné ukázali, jak se učili číst a psát. Dále si pro nás připravili různé činnosti, do kte-
rých jsme byli zapojeni. Návštěvu jsme zakončili zpěvem známých písní za dopro-
vodu kytary. 

• V pátek 25.5. děti úspěšně dokončily plavecký výcvik. Z bazénu si odnesly nejen
spoustu zážitků, ale i mokré vysvědčení. 

• O týden později 31.5. jsme v MŠ přivítali záchranářského psa jménem Tessie se svou
cvičitelkou. Dověděli jsme se jak Tessie pomáhá například při hledání ztracených 
osob, což jsme i v prostorách tělocvičny vyzkoušeli. Dále jsme byli informováni o
tom, jak se k pejskům chováme a jak můžeme postupovat při úrazu psa, což si moh-
ly děti také vyzkoušet. Z tohoto dopoledne jsme si odnesli velmi zajímavé zážitky. 

• Svátek dětí připadl na pátek 1.6. Tento den byl pro děti v prostorách tělocvičny a po-
té na zahradě MŠ připraven bohatý program plný zajímavých her, překážkových
drah a samozřejmě nechyběla ani diskotéka. Hravé dopoledne jsme završili roz-
dáním drobných dárečků, které dětem udělaly radost.

• Ve dnech 6.6. a 7.6. jsme navštívili Městskou knihovnu ve Svratce. V knihovně byl
připraven bohatý program: prohlížení různých knih, encyklopedií, hádání hádanek,
poslech úryvků z pohádek dle přání dětí. Před odchodem nás paní knihovnice vzala
na zahradu, kde se děti mohly proběhnout a zahrát si hry dle jejich přání. Děkujeme
paní knihovnici za krásně strávený čas.   Za MŠ Alena Drahošová

ZŠ
• Mc Donald Cup 2018: Letos poprvé jsme odcestovali do Žďáru nad Sázavou se dvě-

ma mužstvy:
Mladší, ve složení Šikl Adam, Modráček Michal, Popela Marek, Zelený Lukáš,
Pavlík Radek, Maštalířská Edita, Bogvaj Michal, Szaboo Michal, Šnek Adam,
Sádovský Filip a Mládek Daniel, nepostoupili ze skupiny. Podali však bojovný
výkon a nebýt toho, že David Prokůpek, Roderik Ducheček a Lukáš Netolický bo-
jovali za starší, mohlo všechno dopadnout jinak.
Výsledky: ZŠ Svratka – ZŠ Svratouch 0:2 | ZŠ Svratka – 4.ZŠ Žďár n/S   0:8
Starší, které reprezentovali Najman Roman, Prokůpek Kryštof, Prokůpek David,
Polanský Lukáš, Netolická Bára, Šiler Bruno, Modráček Jakub, Ducheček Roderik,
Netolický Lukáš a Hladík Šimon, dopadli podobně. Nalosovali jsme si nejtěžší mo-
žnou skupinu, první soupeř hratelný nebyl, druhý zápas už byl vyrovnanější, ve tře-
tím zápase jsme si spravili chuť, to už ale bylo bez šance postoupit.
Výsledky:  ZŠ Svratka – 2.ZŠ Žďár nad Sázavou 1:3 (branka Šimon Hladík)
ZŠ Svratka – 4.ZŠ Žďár nad Sázavou 1:3 (branka Šimon Hladík)
ZŠ Svratka–ZŠ Nížkov 5:1(branky: Šimon Hladík 2, David Prokůpek 2, Bruno 
Šiler 1). 
Obrovské díky patří Davidu Prokůpkovi staršímu, který družstvo starších koučoval.

Mgr.Dalibor Svoboda

• Každoročně se žáci naší školy zúčastňují řady matematických soutěží, ve kterých si
rozvíjí nejen logické myšlení a znalosti získané ve škole, ale své vědomosti si mo-
hou poměřit se svými vrstevníky ať už v rámci okresu, kraje nebo i celé republiky.
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ZŠ a MŠ Svratka
- První soutěží, která proběhla již na podzim, byla Logická olympiáda. V rámci 

1. stupně si nejlépe vedla Barbora Netolická (5. třída) s úspěšností 84 kvantilů. 
V rámci 2. stupně byli nejlepšími Jaroslav Kristián Preisler (6. třída) s úspěšností 95
kvantilů a Robin Řádek (8. třída). Jeho úspěšnost byla 93 kvantilů. Jaroslav Kristián
Preisler jako jediný za naši školu postoupil do krajského kola, kde si vedl také dobře
a obsadil pěkné 20. místo.

- Další soutěží byl Přírodovědný Klokan, ve kterém si žáci procvičili své vědomosti
hned ze čtyř předmětů: matematika, přírodopis, fyzika a zeměpis. První tři místa 
obsadili: Robin Řádek, Adéla Řádková (8. třída) a Miloslav Dítě (9. třída).

- Již několik let se zapojujeme i do matematické soutěže Pangea. Mezi žáky 6. ročníku
byl nejúspěšnější Jaroslav Kristián Preisler, mezi sedmáky Daniel Kovařík, mezi os-
máky Robin Řádek a mezi deváťáky Leona Landová.

- K nejoblíbenějším soutěžím patří určitě Matematický Klokan. Nyní postupně budou
jmenováni vždy jen nejúspěšnější řešitelé v dané kategorii. Kategorie 2. – 3. tříd:
Barbora Nováková, kategorie 4. – 5. tříd: Barbora Netolická, kategorie 6. – 7. tříd:
Jaroslav Kristián Preisler, kategorie 8. – 9. tříd: Robin Řádek.

- K obtížným matematickým soutěžím patří bezesporu Pythagoriáda. V této soutěži
žáci řeší 15 příkladů a to bez kalkulačky a jakýchkoliv vzorců a hlavně bez možnosti
výběru správných odpovědí. Každý, kdo vyřeší alespoň 10 příkladů, postupuje do o-
kresního kola. V naší škole se do okresního kola probojovala Barbora Netolická a
Vanda Kreminová (obě z 5. třídy) a Adéla Pavlíková ze 7. třídy. Děvčata z 5. třídy
škole ostudu určitě neudělaly a Adéla Pavlíková v tvrdé konkurenci 47 soutěžících
obsadila skvělé 13. místo a zároveň získala titul úspěšný řešitel.

- Poslední a zároveň nejnáročnější matematickou soutěží je matematická olympiáda.
V letošním roce si naši žáci vedli nadmíru dobře. Žák 6. třídy Jaroslav Kristián
Preisler obsadil velmi pěkné 8. místo (nutno podotknout,že ze 69 soutěžících). Velká
konkurence byla i mezi žáky 7. ročníku (60 soutěžících). Skvělé 3. místo obsadil
Daniel Kovařík. Úspěšným řešitelem se stal i Jakub Bureš. Mezi osmáky si výborně
vedl Robin Řádek, který se umístil na celkovém 5. místě. Všem žákům, kteří úspěš-
ně reprezentovali naši školu touto cestou ještě jednou děkuji.        RNDr.Jana Suchá

• Stejně jako v loňském roce, tak i letos se v měsíci květnu na naší škole uskutečnil ša-
chový turnaj. Tento rok se turnaje ale zúčastnilo pouze 7 žáků. Hrálo se bez šacho-
vých hodin systémem „každý s každým“. Celkovým vítězem bez jediné porážky se
stal Šimon Řádek (vloni obsadil až 4. místo). Druhé místo získal Robin Řádek.
Příjemným překvapením byl výkon Jaroslava Kristiána Preislera, který se hru od hry
zlepšoval, a tak nakonec vybojoval krásné 3. místo. Všichni zmiňovaní žáci obdrže-
li diplomy a poháry a už se určitě těší na příští rok na již v pořadí 3. ročník školního
šachového turnaje. RNDr. Jana Suchá

• Velké poděkování žákům a zaměstnancům ZŠ a MŠ, Svazu zdravotně postižených
Svratka, SK Svratka, Svrateckým Valkýrám, Odborové organizaci Mars.a.s,  firmě
STC Svratka a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce Cesta pohádkovým le-
sem. Rovněž moc děkujeme MěÚ Svratka a Kraji Vysočina  za financování celé akce.

Všem našim žákům i zaměstnancům přejeme příjemně strávený čas 
zasloužených a vytoužených prázdnin a dovolené. Mgr. Iva Kopecká
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Usnesení

ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 17. 5. 2018 od 19.00 na MěÚ
70. Rada města schvaluje:
a) Směrnici pro práci s osobními údaji č. 1/2018 včetně dvou příloh.
b) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Svratka.
c) Vyhlášení zadávacího řízení na dodání CAS pro JSDH Svratka.
d) Složení výběrové komise na dodavatele CAS pro JSDH Svratka.
e) Upgrade knihovnického programu Verbis 1.0 na verzi Verbis 2.0
f) Výrobu propagačních letáků pro město Svratka dle návrhu firmy Idea-Grafik.
g) Úpravu otevírací doby svratecké pošty dle předloženého návrhu.
71. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích.
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Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku činí 550 Kč za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále 550

Kč za nemovitost sloužící k rekreaci. 
Termín splatnosti poplatku byl ke dni  31. 5. 2018.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-

bilní symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní pou-
kázkou nebo  v hotovosti na městském úřadu.

Platby za psa  
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa té-

hož držitele 600 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo
poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele činí poplatek 300 Kč.

Majitelé psů mají povinnost přihlásit každého psa staršího 3 měsíců.
Termín splatnosti poplatku byl dne 31. 3. 2018.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní sym-

bol 1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v hotovosti
na městském úřadu.

Platby za odpady a za psy můžete platit v informačním centru, které se na-
chází v přízemí budovy městského úřadu. Pracovní doba v informačním cent-
ru je pondělí – pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin a v so-
botu a v neděli od 9.00 do 12.00 hodin.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvá-

dět poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který činí 7 Kč za osobu a den, ne-
ní-li tento den dnem příchodu a dále poplatek z ubytovací kapacity, který činí 3 Kč
za každé využité lůžko a den.

Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spočíva-

jící v poskytování přechodného ubytování.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hotovos-

ti na městském úřadu.
Platby za svoz komunálního odpadu – podnikatelé a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří mají s Městským úřadem ve Svratce u-

zavřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní
částky byl dne 31. 3. 2018.

Informace o místních 
poplatcích za rok 2018

SVRATKA  |

V měsíci červnu 2018 zavítala do knihovny milá, hodně šikovná a roztomilá návště-
va. Jednalo se o návštěvu početnou, ale přesto hodně malou. Svrateckou knihovnu
přišly navštívit děti z mateřské školky, přesněji předškoláci -  třída Soviček, pro-
střední třída Berušek a nejme-
nší dětičky Sluníčka.

Toto setkání nebylo jen o
čtení a knížkách. Bylo to set-
kání hravé, povídavé, hádavé a
malinko vzdělávací. Pro děti
jsem připravila jednoduché
úkoly z pohádkové říše.
Nejdříve jsem si ověřila, jestli
děti pohádky znají, zda umí po-
hádky správně pojmenovat. Při
loučení se Sovičkami ještě do-
šlo na hádání písmen, přísloví a
poznávání ročních období.

Na vše přihlížel a kontrolo-
val náš pomocník a hlídač naší
knihovny slon Emil a  i on byl
z dětiček doslova nadšený.

Setkání bylo velmi milé 
a Sovičky si určitě punc “pře-
dškoláci“ zaslouží!

Všem dětem přeji pěkné
prázdniny plné zážitků a pr-
vňáčkům šťastné vykročení do
nového školního roku. 

za knihovnu ve Svratce  
M.Poláková 

Mateřská školka 
v knihovně

„Holky a kluci, pojďte 
s námi hrát fotbal“ 
Fotbalový oddíl SK Svratka 
pořádá nábor dětí! 

V úterý 26.6.2018 od 18:00 na 
fotbalovém hřišti ve Svratce 
probíhá nábor dětí kategorie:
- Starší žáci (ročník 

narození 2004 – 2007)
- Starší přípravka (ročník 

narození 2008 – 2009)
- Mladší přípravka (ročník narození 2010 – 2013)

Těší se na Vás trenéři SK Svratka! 
Pro bližší informace: Petr Moučka, 
tel.: 737 916 414, e-mail: mouckap@email.cz

Obec Kadov ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Kadov pořádají
v sobotu 4. 8. 2018 od 9,00 hod. na hřišti u obecního úřadu na Kadově 

Hry bez hranic 2018
Je nejvyšší čas dát dohromady partu, která je pro každou srandu a ráda se ba-
ví. Těšíme se na již známé týmy i na všechny nové, které se odváží.
Her se účastní osmičlenné družstvo, bez ohledu na pohlaví, s jedním členem
navíc jako rozhodčí. Nahlásit svůj tým i jeho název můžete do 6. 7. 2018 a to
Petře Fialové na mobil 723 438 933. Podrobnější informace a pravidla o
hrách budou zaslány později již přihlášeným týmům.
Fanoušky všech týmů přivítáme v neomezeném množství.
Občerstvení zajištěno. Hry se budou konat za jakéhokoliv počasí.
Účastí na akci uděluji souhlas s pořízením audio a vizuální dokumentace s umístněním na webu obce.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují pozvat na sérii vzdělávacích semi-
nářů pro seniory, konaných pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem

Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2018
Město: Svratka | Místo konání: Sokolovna ve Svratce | Čas zahájení: 14 h.
Vstupné je pro seniory zdarma ☺.

Vážení senioři, Letní škola seniorů si získala velikou oblibu a vstupuje již do pátého ročníku.
Nabízíme Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí našeho života.
Věříme, že Vás nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se svými vrstevníky. Seniorský věk
však není podmínkou pro vstup na přednášku, pokud bude volná kapacita sálu, rádi přivítáme 
i další zájemce o vzdělávání. 
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce, informujte nás na níže 
uvedených kontaktech. Děkujeme a těšíme se na setkání.

Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz).

DATUM NÁZEV PŘEDNÁŠKY JMÉNO LEKTORA

26. 6. Pojďte s námi do přírody za zdravím Miluše Bradová
a poznáním aneb toulky po Vysočině

10. 7. Rozehrané tóny paměti aneb o hudbě, Jana Vejsadová,
která uzdravuje mozek i srdce František Novotný

24. 7. Aby tělo nebolelo aneb jóga prstů, Jitka Macháčková
automasáže a cvičení na židli

7. 8. Jak si užít šťastné stáří aneb duševní Monika Brzoňová
hygiena pro seniory

21. 8. Zdraví z rostlin aneb není zelenina, Peter Gajdoštin
aby na něco nebyla
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