
Přijďte k volbám, teď je to opět na
Vás…☺

„Vaše myšlenky jsou stavebními
kameny. Vy jste projektantem a tvůr-
cem. Je to vaše osobní volba, co bude-
te stavět“.

(James Lee Valentine)

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

František Mládek, Váš starosta

ale i služby pro Vás občany, průběžně
každý rok. Volební rok je však vzácnou
výjimkou. V současné době, tj. před vol-
bami, necháme bilancování a hodnocení
na Vás. Vy nejlépe dokážete posoudit,
co se v naší krásné Svratce změnilo 
k lepšímu. K horšímu snad nic?
Budovali jsme, opravovali a rozvíjeli
jsme Svratku určitě tím nejsprávnějším
směrem. Snažili jsme se Vás nezklamat,
neboť jste to byli právě Vy, kteří jste
nám dali svojí volbou, svým hlasem,
před čtyřmi roky velkou důvěru. Za 
uplynulá léta jsme uspořádali mnoho
krásných akcí, ať už kulturních, zábav-
ných, ale i sportovních. Většinou s vel-
kou pomocí našich Valkýr a dobrovol-
ných hasičů. Mnohdy se zapojili do po-
řadatelských služeb i naši fotbalisté, za-
městnanci města i zastupitelé. A tak
jsme společně rozdávali všem kolem
nás dobrou náladu a radost ze života.
Jsem přesvědčen, že právě ve Svratce to
žije a Svratka bude jen a jen veselejší,
spokojená i krásnější! ☺ To naše bilan-
cování a hodnocení výsledků uplynulé-
ho čtyřletého období si ponechám do
příštího vydání Novinek. 

Vážení a milí spoluobčané, je tedy na
čase Vám za Vaši důvěru, ale i spolu
práci poděkovat. Stávající zastupitelstvo
města zasedne ke svému poslednímu
jednání právě dnes! Ty čtyři roky uply-
nuly tak rychle, jako voda v Řivnáči, ale
my jsme připraveni v naší práci dále po-
kračovat. Máme rozpracovaných něko-
lik projektů, které bychom opět s Vaší
podporou rádi zrealizovali. Já osobně

jsem velmi hrdý na to, že jsem mohl stát
celých osm let v čele Svratky. Věřte, by-
la to pro mě velká čest. Děkuji i všem
zastupitelům za perfektní spolupráci 
a podporu. Děkuji zaměstnancům MěÚ,
děkuji hasičům. Děkuji za odvedenou
práci naší skvělé „Rychlé rotě“… ☺☺☺
Děkuji všem, kteří to s naší Svratkou
myslí dobře!

Letošní volby se konají 5. a 6. října.
V pátek 5. října od 14.00 do 22:00 ho-
din a v sobotu 6. října od 8:00 do
14:00 hodin již tradičně ve svratecké
sokolovně.

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Matouš. Jméno Matouš má heb-
rejský původ a překládá se jako „dar
Boží“. Pranostiky na tento den praví:
„Svatý Matouš svačinu zakous“,
„Krásné počasí na svatého Matouše má
vydržet ještě čtyři neděle“ a „O svatém
Matouši vlaštovka nás opouští“.
Vlaštovky už sice odletěly, ale krásné
počasí i krásné dny nás doufejme, ještě
letos čekají. Všem Matoušům přeji hez-
ký den.

V neděli se rozloučíme s létem…�
Letošní astronomický podzim nastane 
v neděli v 03:53:41 hodin. To právě
Slunce opustí znamení Panny a vstoupí
do vzdušného živlu, do znamení Vah.
Nastane tak začátek astronomického
podzimu. Den se vyrovná svou délkou
noci, proto tento okamžik nazýváme
podzimní rovnodennost. Slunce začne
svítit na Zemi kolmo na rovník. Poté při-
jde postupně období delších a chladně-
jších nocí – podzim, „brrr“…�, ale my
se budeme těšit, že nám letošní podzim
přinese jen vše dobré…☺

Podzim je i obdobím bilancování.
Ten letošní o to více, neboť s ním při-
cházejí i komunální volby. Toto období,
které nastává pravidelně vždy po čty-
řech letech, je nejen pro naše městečko
historickým okamžikem, který přiměje
Vás občany, ale i nás zastupitele k
vážnému zamyšlení, malému ohlédnutí
a konečně i k zhodnocení naší čtyřleté
práce zastupitelů. Je sice velkou prav-
dou, že hodnotíme svoji odváděnou
práci, hospodaření s obecním majetkem,

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

Váš starosta Vám 

Farnost Svratka děkuje

Svratka
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva města podle § 29 záko-
na č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů

1. Volby do  zastupitelstva města se uskuteční

v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
je budova Sokolovny ve Svratce, Revoluční 235.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, je-
hož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Voliči ne-
bude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlaso-
vací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

Ve Svratce dne 20. 9. 2018
František Mládek, starosta města

Pohled do kalendáře mi připomíná, že
již za pár dní se budou konat volby do
zastupitelstva města Svratky. Budeme
volit ty nejlepší (alespoň 
v našich očích). Končící čtyřleté fun-
kční období rychle uplynulo, 
a když se rozhlédneme kolem sebe, 
s uspokojením musíme konstatovat, že
se podařilo hodně dobrých věcí reali-
zovat, odvedl se velký kus práce 
a hlavně se neusnulo na vavřínech 
a chystají se věci další. 

Zato všechno je třeba poděkovat
celému zastupitelstvu v čele s panem
starostou Františkem Mládkem.
Aktivní byl i radní Miroslav Polák,
který jako křesťansky orientovaný za-
stupitel se podílel nejen na běžném
chodu a rozvoji městečka, ale vytrvale
a soustavně se zajímal i o záležitosti
místní farnosti, kostela, hřbitova a díky
této jeho iniciativě se podařilo 
i mnohého dosáhnout. Jménem našich
věřících spoluobčanů mu za to děkuji.

Děkuji i těm zastupitelům, kteří ho 
v tom podpořili.

A na závěr bych rád vyzval i ty ne-
rozhodnuté spoluobčany, aby roz-
hodně šli k volbám. Je to důležité 
a má to smysl. Člověku to dává radost
a pocit hrdosti, když pozná, že volil 
správné lidi, a když vidí, jak naše 
městečko krásní a vzkvétá.

Mgr. Jiří Prokůpek, děkan
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Komunální volby Svratka 2018

Křesťanská a demokratická unie -
Československá strana lidová
pořadí kandidát
1. Bc. MIROSLAV POLÁK 

45 let, OSVČ, Svratka
2. ZDENĚK VOJTA 

57 let, technický pracovník, Svratka
3. TOMÁŠ TRÁVNÍČEK 

38 let, strojník, Česká Cikánka
4. JAROMÍR RADA 

61 let, OSVČ, Moravská Svratka
5. MARIE BATELKOVÁ 

61 let, důchodce, Svratka
6. PAVEL BUREŠ 

39 let, truhlář, Svratka
7. JANA TICHÁ 

59 let, důchodce, Svratka
8. MARKÉTA PÉRKOVÁ 

37 let, rodičovská dovolená, Svratka
9. DAGMAR VOJTOVÁ 

51 let, zdravotní sestra, Svratka
10. DAGMAR KÁŠOVÁ 

56 let, zdravotní sestra, Svratka
11. ŽANETA ŘÁDKOVÁ 

35 let, vedoucí zootechnik, Svratka
12. MARIE PEŠAVOVÁ 

67 let, důchodce, Svratka
13. MARIE PTÁČKOVÁ 

69 let, důchodce, Svratka
14. VĚRA JADRNÁ 

65 let, důchodce, Česká Cikánka
15. LUBOŠ MOUČKA 

44 let, truhlář, Česká Cikánka

Česká strana sociálně demokratická
pořadí kandidát
1. BOŽENA HROMÁDKOVÁ 

68 let, důchodce, Svratka
2. IVANA NOVÁKOVÁ 

64 let, důchodce, Svratka
3. MIROSLAV NOHEL 

61 let, automechanik, Svratka
4. JARMILA HLAVSOVÁ 

68 let, důchodce, Svratka
5. PAVEL BUREŠ 

64 let, důchodce, Svratka
6. MILENA MAYEROVÁ

54 let, prodavačka, Svratka
7. RADEK STOKLASA 

43 let, mistr v provozu, Svratka
8. VLASTA DLÁžKOVÁ 

53 let, vedoucí prodejny, Svratka
9. JOSEF MOUČKA 

51 let, řidič, Svratka
10. MARTA PŘÍHODOVÁ 

49 let, vedoucí prodejny, Moravská Svratka
11. LUCIE TLUSTOŠOVÁ 

37 let, administrativní pracovnice, Svratka
12. MONIKA HAVLÍKOVÁ 

28 let, mateřská dovolená, Svratka
13. STANISLAVA ŠEDÁ 

48 let, prodavačka, Svratka
14. LENKA ZELENÁ 

38 let, prodavačka, Svratka
15. MILOŠ HROMÁDKA 

66 let, důchodce, Svratka

Starostové pro občany
pořadí kandidát
1. FRANTIŠEK MLÁDEK 

61 let, starosta, Svratka
2. Mgr. MARTIN MUDROCH 

41 let, učitel ZŠ, místostarosta, Svratka
3. Ing. JAN VÍTEK 

58 let, THP, Svratka
4. Ing. IGOR FIALA 

57 let, zeměměřič, Moravská Svratka
5. LUDMILA MAYEROVÁ 

50 let, THP, Svratka
6. MICHAELA ŠILEROVÁ 

39 let, hospodářka ZŠ, Moravská Svratka
7. PETR BUREŠ 

54 let, vedoucí velkoskladu, Svratka
8. VLADIMÍR MAŠTALÍŘSKÝ 

60 let, THP, Moravská Svratka
9. Ing. MARTIN SKŘIVAN 

63 let, projektant, Moravská Svratka
10. Bc. PAVEL MAKOVSKÝ 

25 let, student, Svratka
11. Ing. PETR ŘÁDEK 

47 let, THP, Svratka
12. LUDĚK HLAVSA 

42 let, drážní technik, Svratka
13. TOMÁŠ RITTER 

44 let, číšník, Svratka
14. ZDENĚK KYNCL 

49 let, elektrikář, Svratka
15. TOMÁŠ MLÁDEK 

28 let, skladník, Svratka

PRO SVRATKU
pořadí kandidát
1. IRENA ŘÁDKOVÁ 

47 let, bankéřka, Svratka
2. JAN MLÁDEK 

33 let, policejní úředník, Svratka
3. BLANKA SÁDOVSKÁ 

55 let, kosmetička, Moravská Svratka
4. VÍT EHRENBERGER 

54 let, živnostník, Moravská Svratka
5. ALEŠ KULÍK 

30 let, mistr ve výrobě, Moravská Svratka
6. Ing. LENKA NOVÁKOVÁ 

37 let, manager, Svratka
7. MICHAL GREGOR 

47 let, vedoucí výroby, Svratka
8. ILONA LAPÁČKOVÁ 

52 let, pedagog, Svratka
9. VLASTIMIL ČERNÝ 

40 let, technik, Svratka
10. HELENA POLANSKÁ 

53 let, úřednice, Moravská Svratka
11. Bc. KATEŘINA HAMÁKOVÁ 

32 let, úřednice, Svratka
12. ONDŘEJ ZÍTKA 

36 let, květinář, Moravská Svratka
13. JIŘÍ GREGOR 

53 let, technik, Svratka
14. Mgr. LUKÁŠ MAŠEK 

31 let, živnostník, Svratka
15. GABRIELA ŘÁDKOVÁ 

41 let, kadeřnice, Svratka
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ZŠ a MŠ Svratka

Hasiči informují Usnesení

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, 
konané dne 23. 8. 2018 od 17.00 hodin na MěÚ
72. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích.
b) Stanovisko AOPK CHKO Žďárské vrchy ohledně zimní údržby silnic.
73. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 5/2018.

• K 3. září 2018 do školních lavic usedlo 154  žáků a 53 dětí máme v mate-
řské škole. Škola má 30 zaměstnanců. 

• Během prázdnin byla zrenovována školní jídelna – byla položena nová
protiskluzová podlaha, obloženy stěny a zakoupeny nové stoly a židle.
Renovace nás stála 660 000 Kč   

• Proběhla výmalba tříd a ostatních prostor. 
• Děkuji všem zaměstnancům za přípravu školního roku 2018/2019 a přeji

jim i našim žákům a jejich rodičům úspěšný a pohodový rok. 
• Do 1. třídy nastoupilo 19 prvňáčků. Přivítali jsme: Matyáše Birase, Ditu

Burešovou, Simona Duchečka, Marka Hlavsu, Andreu Holcovou, Báru
Jančíkovou, Sáru Kadeřábkovou, Terezu Košťákovou, Patrika Nováka,

Vítka Pavlíka, Amálii Pasekovou, Natálii Pazourovou, Jaromíra Pešla,
Matěje Pokorného, Dagmar Szaboóvou, Šimona Šilera, Adrianu
Voldánovou, Stellu Zaufovou, Samuela Zítku. Přeji všem  i jejich  paní 
učitelkám hodně štěstí! Mgr.Iva Kopecká

• 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
mateřská škola 3. třída: 564 566 321
sborovna: 566 662 267
hospodářka: 566 662 522
školní jídelna: 566 662 277, 735 755 914
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

ZŠ a MŠ Svratka děkuje Jiřímu Jebasovi a Milanu Gregorovi 
za vstřícnost a operativní přístup při pomoci ve škole.

Pronájem volného vstupního bytu 
ve Svratce - Šťastný domov 
u Řivnáče – (Pionýrská č.p.370)

Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci, mat-
kám samoživitelkám a rodinám v tíživé soc. situaci.
Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spoluvlastnit by-
tový dům, rodinný dům nebo byt.

Byt č. 7 Byt se nachází v 2 NP. Velikost bytu 30,54 m2 (pokoj + kuch. kout,
předsíň, koupelna + WC).

Byt je možný pronajmout od listopadu 2018. 
Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka
u paní M.Polákové, mobil 774 225 400, pevná linka 566 662 369.

Naše nová krasavice..., včera jsme
měli tu čest jí poprvé vidět, jak vidíte
pracuje se na ni opravdu pilně, vyba-
vuje se kabina, je usazena nádrž a pro-
pojují se rozvody k čerpadlu. V pátek
by měla zavítat do zkušebny na tlako-
vou zkoušku rozvodů. A pakliže do-
padne dobře a nikde nic nepoteče, tak
by se pomalu měla přesunout na dru-
hou linku, linku konečné montáže.

Zde dojde k dosazení skeletu ná-

stavby a jejího postupného vybavo-
vání výsuvy, platy, navijákem hadic
vysokotlaku... Pak bude následovat
konečné dovybavení, nátěr a polep...
Takže ještě dost zbývá dodělat, ale po-
hled to pro nás včera byl úžasný, když
jsme byli svědky zrození nového živo-
ta... života naší princezny... Do měsíce
by mohla parkovat v chaloupce v ulici
"U Zbrojnice“.

Vlastimil Černý
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