
Říjen se v základní škole nesl v duchu oslav 100 let od vzniku Československa. Školu vyzdobil přehled olympijských medailí,
srovnávací fotografie Svratky – dříve a nyní, ukázky dobového tisku, plakátů, fotografií i výstava předmětů.

• 100 let republiky, za tu dobu získali naši olympionici celkem 79 zlatých medailí (ti samí ještě 35 stříbrných a 12 bronzových).
K této statistice je nutné přidat ještě další sportovce, kteří získali „jenom“ stříbrné a bronzové medaile. Pot, dřina, dřina a pot-
bez tohoto úsilí a odříkání to prostě nejde – ve sportu, práci, učení,… Vlajka a lvíček na prsou, stoupající vlajka na stožáru,
hymna. Ale taky smutný štěkot psa u rakve svého psovoda zabitého v Afghánistánu, rakve zahalené do státní vlajky. V tu
chvíli si uvědomíte, kde je vaše vlast, koho zastupujete, reprezentujete, bráníte. Nezapomínejme na tyto lidi. 

Boris Jakubík
Samotné oslavy proběhly 25.a 26.10.2018
První den jsme se pokusili o překonání času zlatého olympionika Emila Zátopka v běhu na 10 km v Bruselu z roku 1954 -
28:54,2. 100 běžců naší školy – každý 100 m – celkový čas 36:03,2. Rekord České lokomotivy Emila Zátopka se nám nepo-
dařilo překonat. Velká poklona velkému běžci! Snažili jsme si přiblížit i rekord Jana Železného a Barbory Špotákové v hodu 
oštěpem. Nejdelší hod zaznamenali Ondřej Kyncl a Zdeňka Němcová. Program v tělocvičně jsme zakončili vytvořením vlajky

Svratky, ale i některým chalupářům, zde-
jším firmám, firmě Žďas a obci
Křižánky. Vaše finanční dary svědčí 
o tom, že si našich dobrovolných hasičů,
ale i jejich mnohdy nedoceněné práce,
kdy při své činnosti a zásazích, nasazují
právě své zdraví, ale mnohdy i životy –
vážíte! My Vám děkujeme a vážíme si
proto i my, Vás! 

Příští neděli se opět sejdeme při
slavnostním rozsvícení vánočního
stromu. První adventní neděle je tu…☺
A tak se znovu po měsíční pauze set-
káme na náměstí u sv. Václava. Tak, ja-
ko každý rok, mají pro Vás naše milé
Valkýry připravenou vánoční soutěž.
Tentokrát se budou ochutnávat vanil-
kové rohlíčky. Ty já miluju…☺
Rozsvítíme krásný a po několika letech
opět zasazený vánoční smrk, který jsme
dostali darem od pana starosty Vaníčka z
Chlumětína…☺Musíme ho však hódně
zalévat aby zakořenil. Můžete ho chodit
zalévat i Vy, neboť vláhy není nikdy
dost. Zalévat se musí i přes zimu. Takže,
tímto Vás co nejsrdečněji zvu na jeho
premiéru, určitě si pro nás dětičky ze ZŠ
a MŠ opět připravily tradiční vánoční
koledy.

„Milovat není nic jiného, než
věnovat přátelství právě tomu,
koho máš rád, aniž vyhledáváš
jakoukoliv potřebu nebo pro-
spěch. Výhody totiž vykvetou z
přátelství samy od sebe, i když jsi
je tam sám nevyhledával.“

(Marcus Tullius Cicero)

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

František Mládek, 
Váš starosta

nem Janem Slámečkou, starostou
Krajského sdružení hasičů a náměstka
starosty Republikového sdružení hasičů.
Mezi pozvanými hosty byl i pan Luboš
Zeman, starosta Okresního sdružení ha-
sičů, dále major Ing. František Janů, ve-
doucí IZS a služeb HZS Žďár nad
Sázavou. Pozvání přijal i pan Ing.
Stanislav Červený, ředitel společnosti
THT Polička, která nám CAS dodala.
Čestným hostem byl kapitán, PhDr.,
Mgr. Miroslav Matouš z MV-GŘ HZS
ČR. Hlavními aktéry však byli dobro-
volní hasiči Svratky, pro které byl tento
den historickým okamžikem. Náměstí
dominovala zaparkovaná nová CAS 20
– T 815 4x4.2 spolu s TRAMBUSEM
„Matýskem“, pro kterého byl tento
sváteční akt zároveň loučením s věrnou
jedenáctiletou službou svrateckým hasi-
čům. Nyní bude svoje služby plnit u dob-
rovolných hasičů v nedalekých
Daňkovicích. Po úvodních proslovech a
předání klíče od TATRY veliteli JSDH
Svratka panu Miloši Dospělovi, svratec-
ký pan farář Prokůpek novou cisternu
Terku posvětil. Potom jsme se vydali
všichni průvodem za doprovodu de-
chové hudby k pomníku padlým v první
i druhé světové válce. Položením věnce
a zahráním československé hymny, jsme

tak uctili jejich památku. Dále jsme po-
kračovali slavnostním pochodem v čele
s novou TATROU do areálu sokolské za-
hrady. Celý průvod čestně uzavíral
TRAMBUS Matýsek. Na sokolské za-
hradě jsme společně zasadili Svrateckou
lípu svobody. Každý z Vás si potom mo-
hl podrobně prohlédnout naši Terku 
a pokochat se její krásou i výbavou. 
V sokolovně jsme se mohli na závěr so-
botní slavnosti občerstvit i zahřát nejen
sklenkou dobrého moku, ale i tanečkem
za doprovodu skvělé hudby v podání
Zelenohorských muzikantů. Oslavy se
vydařily díky Vám všem, kteří jste se
zúčastnili…☺

Pro Vaši informaci - pořízení CAS
20 – T 815 4x4.2., pro JSDH Svratka-
Akce je v letošním roce financována ze
zdrojů poskytnutých z Fondu zábrany
škod na rok 2018 /MV ČR/ ve výši
2.500.000,- Kč a spolufinancována z do-
tace Kraje Vysočina částkou 500.000,-
Kč. Z rozpočtu města Svratka na rok
2018 byla vynaložena částka 3.000.000,-
Kč. Krásných 360.000,- Kč představují
finanční dary od Vás dobrovolných dár-
ců. Pořizovací hodnota CAS i s vybave-
ním činí 6.300.000,- Kč. Všem výše
zmíněným dárcům tímto co nejsrdečněji
děkuji. Především děkuji Vám občanům

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Klement. Původ jména je latinský
a symbolizuje vlídného, milostivého a
laskavého človíčka. Svatý Klement
/Kliment/ je také patronem námořníků a
kameníků. Ale pozor! „Svatý Klement
víc, než kdo jiný, si zimu oblíbí“. Přesto
přeji všem Klementům krásný dnešní
den a s tou paní zimou by si ještě mohli
klidně počkat…☺

A co na to praví další listopadové
pranostiky? „Kateřina na ledě, Vánoce
na blátě“,„Když Kateřina klouže, potom
Mikuláš přeskakuje louže“ a „Přišla sva-
tá Kateřina, nevzdaluj se od komína“. V
každém případě je Kateřina úžasné jmé-
no a svátek má pozítří. Proto přeji krásný
svátek i Vám Kateřiny. 

Vážení a milí spoluobčané, tímto
bych Vás chtěl také srdečně pozvat na
zítřejší tradiční již 12. Kateřinské řeme-
slné trhy.

Oslavy se vydařily, slavnostní pře-
dání nové CAS spojené s oslavou 100.
výročí vzniku ČSR proběhlo v sobotu
dne 27. 10. 2018. Již před čtrnáctou ho-
dinou bylo na náměstí Národního po-
vstání, před sochou sv. Václava rušno.
Mimo Vás spoluobčanů, se zde totiž sjíž-
děly i okolní jednotky sborů dobrovol-
ných hasičů a pozvaní hosté v čele s pa-

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

pokračování na str. 10

Váš starosta Vám 

Svratka
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UPOZORNĚNÍ
Žádosti o finanční příspěvek (dar) na
činnost spolků a zájmových sdružení
ve Svratce na rok 2019  přijímá
Městský úřad Svratka do
31.12.2018.

Ve kterém městě okresní vojenský
velitel major Jan Moravanský pode-
psal v roce 1944 spolupráci 
s Gestapem a okresní velitel četnic-
tva poručík Alois Teplý byl za
Protektorátu zpravodajem SD
(Bezpečnostní služby Pardubice)?
Rozsáhlý materiál nejen k těmto
kauzám najdete v nové knize Josefa
Němečka.
Prodej v Informačním centru ve
Svratce.

ZŠ a MŠ Svratka
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ČR z našich těl. Moc děkujeme panu učiteli Borisi Jakubíkovi za úžasné nápady a
všem zúčastněným za nezapomenutelné zážitky. Další částí programu bylo sázení
11 stromů ve školním parku. Každá třída má svůj strom:  9. ročník lípu, 6.-8. ročník
buky, MŠ,1. – 5.ročník břízy.
Druhý den jsme si ozdobili vlastnoručně upečené muffiny státní vlajkou a s muffi-
nem  v ruce jsme vytvořili v tělocvičně obrys naší republiky a zazpívali státní hym-
nu. Děti i dospělí oblečeni do retro kostýmů jsme zakončili oslavy zhlédnutím do-
bových filmů. Děkujeme i Martinu Mudrochovi za režii druhého dne a rodičům za
kostýmové vybavení svých dětí. Myslím, že oslavy pro nás všechny budou neza-
pomenutelné – všichni jsme si to opravdu užili!                                 Iva Kopecká

ZŠ a MŠ Svratka
• V pátek 19. 10. potěšilo MŠ hudební vystoupení. Program provedl děti pěti té-

maty: hudební nástroje, domácí zvířata, moje rodina, povolání a počasí.
Atmosféru dokreslily obrázky v Ladově stylu a známé písně. 

• MŠ se také zapojila do oslav 100 let Československé republiky. Na zahradě zá-
kladní školy jsme zasadili dvě břízy, o které budeme s dětmi pečovat. 

Za MŠ Alena Drahošová 

Hasiči informují
Svratku bude chránit nová Tatra Terrno, dodavatelem byla firma THT
Dne 27. 10. 2018 proběhlo slavnostní
předání nové zásahové cisterny pro jed-
notku SDH Svratka spojené s oslavou
100. výročí vzniku ČSR. Slavnostní akt
započal ve 14:00 hodin na náměstí
Národní povstání u sochy sv. Václava.
Po přivítání hostů a úvodního proslovu
starosty města Svratky proběhla krátká
zdravice hostů a následoval proslov sta-
rosty sboru. Po předání klíčů starostou
města do ruky velitele jednotky nám no-
vou casku požehnal místní kněz. Po po-
žehnání auta se všichni hasiči seřadili do
pochodového tvaru a za podpory de-
chové hudby se vydali k průvodu. První
zastávka byla na spodní straně náměstí,
kde starosta města a starosta sboru polo-
žili věnec k pomníku padlých v obou
světových válek. Poté se celý průvod vy-
dal na cestu okolo hasičské zbrojnice na

sokolskou zahradu, kde byla zasazena
lípa svobody. Poté se průvod vydal k
místní sokolovně, kde bylo připraveno
občerstvení. Před sokolovnou již stála
připravená k prohlídce nová cisterna.

SDH Svratka  byl založen v roce
1877 a ještě v tomto roce byla zakoupe-
na čtyřkolová ruční stříkačka od firmy
Smejkal za 2 012 zlatých a 70 krejcarů.
V roce 1882 byla zakoupená dvoukolo-
vá ruční stříkačka za 540 zlatých.

V roce 1898 byla pořízena čtyřkolová
koňská stříkačka. V roce 1929 byla za-
koupena nová dvoukolová motorová
stříkačka Stratílek, která stála 53.145 Kč.

V roce 1945 velitel Antonín Janeba
získal dopravní automobil FORD a v ro-
ce 1963 opět velitel Janeba získal 
z Hlinska PRAGU RN AS 16, kterou
dodnes vlastníme jako veterána. V roce

1969 byla zakoupena motorová stříka-
čka PS 12 a dvoukolový žebřík. První
novou cisternu jsme získali v roce 1973
– jednalo se o CAS 25 – Š 706 RTHP,
který nám sloužil 34 let a pak jsme jej
vyměnili za stejný typ, jen o 10 let mla-
dší – ten sloužil 11 let.

V roce 1983 se zakoupil vůz DA 12 –
A 31. V roce 2007  jsme si pořídili
zánovní dopravní automobil Ford
Tranzit a Avie byla prodána.

Z kraje příštího roku bychom se měli
dočkat ještě nového dopravního auto-
mobilu Volkswagen.

Pro stavbu automobilu byl zvolen
osvědčený speciál Terrno určený už 
z výroby pro kompletaci s hasičskou ná-
stavbou. Pohání ho vzduchem chlazený
vidlicový osmiválec Tatra o výkonu 325
kW splňující emisní normu Euro 5 a je

spřažen se čtrnácti-
stupňovou převo-
dovkou Tatra s ma-
nuálním řazením.

V opěradlech
zadní řady sedadel
je integrován
dýchací přístroj.
Velitelský dýchací
přístroj je na krytu
motoru a Poslední
povinný dýchací
přístroj je pod zad-
ními sedadly.

Všechna sedadla jsou vybavena bezpe-
čnostními pá¬sy. Tři náhradní tlakové
lahve jsou uchyceny mezi dýchacími
přístroji v zadní řadě sedadel. 

Pro komunikaci s operačním středis-
kem slouží vozidlová analogová a digi-
tální radiostanice. Interiér kabiny je dále
osazen šesticí dobíjecích úchytů pro
svítilny Streamlight Survivor LED 
ATEX a také pro ruční radiostanice
Motorola DP1400. V zorném poli řidiče
je 5" displej couvací kamery a stavozna-
ky, které znázorňují množství hasiva 
v nádržích. Kamera je vyhřívaná a odol-
ná proti prachu i vodě. 

Na levé straně je u dveří řidiče sdru-
žená zásuvka pro dobíjení akumulátorů
a doplňování tlakového vzduchu
Rettbox-Air, která se po nastartování sa-
močinně odpojí. Na přední části pod-
vozku je u rámu umístěna asanační lišta,
která je osazena třemi tryskami.
Asanační lišta je ovládána pomocí elek-
troventilu z místa řidiče. Elektrický la-
nový naviják v podélnících rámu na
předním nárazníku disponuje tažnou si-
lou 53 kN a 30metrovým lanem.

Nástavba
Šestiroletová nástavba je vyrobena 

z hliníkových profilů a olepena ple-
chem. Nádrže na hasivo jsou vyrobeny 
z polyesteru vyztuženého skleněnými
vlákny, pojmou 4 000 litrů vody a 240
litrů pěnidla.
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Usnesení

U S N E S E N Í z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKA, konaného dne
26. 10. 2018 od 17.00 hodin ve společenské místnosti DPS ve Svratce
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
2. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v případě, že přítomní zastu-

pitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu. Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto za-

sedání:  Bc. Miroslav Polák a Michaela Šilerová. Návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. Martin
Mudroch – předseda, Blanka Sádovská a Ing. Jan Vítek – členové.

c/ Počet místostarostů – jeden.
d/ Funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou.
e/ Volbu starosty, místostarosty a členů rady aklamací.
f/ Počet členů finančního výboru – minimálně tři.
g/ Počet členů kontrolního výboru – minimálně tři.
h/ Členy finančního výboru: Ing. Jan Vítek – předseda, Zdeněk Vojta, Ludmila Mayerová. 
i/ Členy kontrolního výboru: Bc. Miroslav Polák – předseda, Petr Bureš, Ing. Igor Fiala, Vladimír

Maštalířský a Irena Řádková - členové.
j/ Zřízení komisí:

- zdravotní, sociální a veř. pořádku – Blanka Sádovská – předseda, Božena       Hromádková a Jitka
Vítková – členky
-  životního prostředí – Michaela Šilerová – předsedkyně, ing. Bohumil Buchta a ing. Petr Řádek – čle-
nové

k/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, předsedům a členům výborů, komisí a místosta-
rosty dle nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11. 9. 2017, s platností od 1. 1. 2018.

l/ Prodej stávajícího hasičského vozu CAS 25 obci Daňkovice za 50 000 Kč.
m/ Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Svratka.
n/ Uzavření havarijního pojištění na novou CAS Tatra 815 4x4.
o/ Podání žádosti na dotaci na investice do lesní techniky a technologii pro subjekty hospodařící v lesích.
p/ Přidělení bytu č. 7 v DPS.
3. Zastupitelstvo města volí: /v souladu s § 84, odst. 2 zákona o obcích/
a/ starostou města pana Františka Mládka
b/ místostarostou města pana Mgr. Martina Mudrocha
c/ další členy rady města: pana ing. Jana Vítka, paní Blanku Sádovskou a pana Bc. Miroslava Poláka
d/ předsedou finančního výboru pana ing. Jana Vítka
e/ předsedou kontrolního výboru pana Bc. Miroslava Poláka
Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů v upravené verzi.

Hasiči informují
Místo zásahu lze nasvítit osvětlovacím stožárem. Ten je pneumaticky výsuvný a disponuje i funkcí auto-
matického zaparkování při odjištění ruční brzdy automobilu. Osvětlovací stožár je vybaven čtveřicí LED
světlometů napájených z palubní soustavy Tatry a dosáhne výšky až 5 metrů nad úrovní terénu. Jeho cel-
kový světelný tok činí 20 000 lumenů.

Čerpací zařízení THT PKA 2000 – 250 dosahuje jmenovitého výkonu 2 000 litrů za minutu v nízko-
tlakém a 250 litrů za minutu ve vysokotlakém režimu. Pěnotvorné příslušenství je vybaveno ruční regulací.

Vozidlo je v červeném provedení v odstínu RAL 3000 doplněném o bílý pruh, bílé rohy přední masky
kabiny a o kompletní obrysové značení. Tatra je dlouhá 8 280 mm, široká 2 550 mm a vysoká 2950 mm.
Maximální hmotnost cisterny je 18 000 kg.

Náklady na pořízení CAS i s požárním vybavením se vyšplhaly téměř na 6,3 mil Kč. Na financování by-
ly použity prostředky ve výši 2,5 mil. Kč z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, dále z dotace
ve výši 500 tisíc Kč od Kraje Vysočina a zbývající část uhradilo ze svého rozpočtu město Svratka s přispě-
ním svých občanů.

Miloš Dospěl, velitel SDH Svratka
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