
dělský intervenční fond.Tato dotace
bude použita v lesnické infrastruktuře
– v tomto případě se jedná o projekt
„Lesní cesta Hrnčířská“. Bude to
jedna z dalších etapbudování cest 
v obecním lese. Bez realizací těchto
projektů by se v některých lokalitách
těžit nedalo. Poslední nové lesní cesty
byly zrealizovány a kolaudovány 
v roce 2009 – 2010. Spoluúčast města
bude činit částku – 919.389,- Kč.
Realizace proběhne v roce 2020.

„Přítel je člověk, který zná 
melodii Tvého srdce, který ti 
ji předzpívá, když ji zapomeneš.“

(Albert Einstein)

Jedno africké přísloví praví: 
„Rána, kterou zasadí přítel, 
se nehojí.“
Veselé Velikonoce a bohatou 
pomlázku, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

a řízení rizik a ka-
tastrof, Minister-
stvo pro místní roz-
voj o dotaci nado-
pravní automobil
pro JSDH města
Svratka. Čekání by-
lo opravdu dlouhé.
Mezi tím však
proběhlo výběrové
řízení na dodavate-
le auta, kterým se
stala firma THT Polička, s.r.o. Řídící
orgán IROP rozhodl dne 15. 3. 2019 
o přidělení dotace ve výši
1.091.836,90 Kč, což činí 81,87 % po-
žadované dotace z EFRR. Celková ce-
na DA včetně DPH serovná částce –
1.320.715,- Kč.   Z rozpočtu města bu-
de tak na pořízení DA uvolněna částka
228.878,- Kč. Dopravní automobil
VOLKSWAGEN TRANSPORTER
včetně přívěsu, se tak určitě stane skvě-

lým a užitečným partnerem
TATRY TERKY… ☺, zatím
co dopravní automobil FORD
TRANSIT, převzali do své-
houžívání zaměstnanci
TESS… ☺

Měřený úsek -ZPOMAL-
TE, na Vás bliká už i od
Svratouchu. Je to již třetí 
a zároveň poslední ukazatel 
okamžité rychlosti, který byl
minulý týden nainstalován
vedle firmy M-tech… ☺

V sokolovně vyměníme okna 
i vstupní dveře. Začátkem května se
pustíme do dlouhodobě plánované ak-
ce – celkové výměny 43 kusů oken,
včetně výměny vstupních dveří, této
historicky cenné budovy. Řekl bych, že
právě sokolovna patří mezi místní sta-
vební klenoty a tato investice ji určitě
nejen zhodnotí, ale i energeticky posílí.
Na tuto akci bylo vypsáno výběrové
řízení. Poptáno bylo šest firem. Dvě 
oslovené firmy svoji účast ve VŘ od-
mítly a tak se nakonec vybíralo ze čtyř
cenových nabídek. Nejvhodnější na-
bídku předložila firma PKS okna a.s..
Celkové náklady na výměnu oken činí
včetně montáže a stavebního zaprave-
ní 420.562,- Kč s DPH. Cena vstup-
ních dřevěných dveří je 195.837,- Kč 
s DPH… ☺

Dotace ve výši 3.527.293,- Kč,
nám byla poskytnuta z Programu
rozvoje venkova ČR… ☺
Poskytovatelem dotace je Státní země-

Vážení a milí spoluobčané,přeji Vám
dnes krásný den a jen skvělou jarní
náladu vždy s úsměvem na tváři… ☺

Citát na měsíc duben, ale i do živo-
ta: „Proti hlouposti se bojovat musí,
ale vyhrát se nedá!“ (Jan Werich) ☺

Velikonoce jsou za dveřmi, a tak si
připomeňme některé velikonoční pra-
nostiky: „Je-li Zelený čtvrtek bílý,
teplé léto bude“. „Když na Velký pátek
zahřmí, na polích se urodí“. „Bude-li
pršet na Bílou sobotu, bude málo tře-
šní“. Ale všichni známe a víme, že na
Svatého Jiří se rodí jaro, neboť vyléza-
jí hadi a štíři… ☺

Svratečtí hasiči měli opět důvod k
oslavě. Minulou sobotu, dne 6. 4.
2019, jim totiž zastupitelé města
Svratky oficiálně předali další nový
přírůstek do jejich hasičského autopar-
ku. V loňském roce jsme zažádali ve
výzvě MAS Havlíčkův kraj o.p.s. – 
IROP – Podpora složek IZS k řešení 

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

Svratka
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Váš starosta Vám 

ZDRAVÍ VÁS RYBÁŘSKÝ POTĚR

Město
SVRATKA

MěÚ Svratka –  Palackého 30 – 592 02  
www.svratka.cz

Město Svratka 
přijme do trvalého 
pracovního poměru 
jednoho pracovníka
nebo pracovnici.

Pracovní náplň: úklid veřejných pro-
stranství a údržba městské zeleně, 8ho-
dinová pracovní doba
Platové podmínky: platová třída č. 2
Výhody: dovolená 5 týdnů, příspěvek
na obědy
Zkušební doba: 3 měsíce
Nástup možný ihned!

Přihlášky budou přijímány 
na MěÚ Svratka do 26.4.2019

Vážení přátelé!
Už se to blíží, už to brzy bude! Až budete tyto řádky počát-
kem dubna číst, už budu znát kladný výsledek výběrového
řízení z konce března, takže se bude schylovat k poslední
nutné záležitosti pro provoz nových ordinací praktického lé-
kaře ve Svratce i Herálci – k smlouvám se zdravotními po-
jišťovnami. 

Kvůli registracím budu přítomen v obou ordinacích 
od 8. 4. do 25. 4. a rád Vás osobně poznám:    
pondělí a středa Svratka 8 – 11,30 hod. 
(bývalé zdrav. středisko – Ohradská 297)
úterý a čtvrtek Herálec 8 – 11,30 hod. (ordinace)
Od 2. 5. do 10. 5. přislíbila registrační pomoc sestřička

Božena ve stejné době. Kdyby nemohla, využijte registrace
na e-mail - viz níže.

Při registraci Vás budeme zavádět do počítače, a postačí
k tomu jenom:

Adresa Vašeho trvalého bydliště, rodné číslo, název poji-
šťovny a jméno současného praktického lékaře, abychom si

od něj mohli vyžádat výpis ze zdravotní dokumentace.
Nebudete-li se moci dostavit osobně, všechny uvedené

údaje uveďte kdykoli do e-mailu: hmpraktik@seznam.cz
nebo mi zatelefonujte na číslo: 605 157 685. Anebo po-

šlete sms a já zavolám. Ne však 26. 4. – 11. 5. 
Vážení zájemci, přiznávám, že to, aby Vás bylo v průbě-

hu dubna a května zaregistrováno co nejvíc, je pro nás hodně
důležité. Začínáme od nuly pacientů a právě na počtu závisí
naše hodnocení. 

Prosím Vás tak, máte-li zájem, s registrací neváhejte!
Moc si toho budeme vážit, radostněji se nám bude spolupra-
covat. 

A kdy tedy začneme léčit naplno? Platnost smluv mám
přislíbenou od 1. 5. 2019, ale obě ordinace budou v plném
provozu od pondělí 13. května 2019. V tu dobu již bude
stanovena pevná ordinační doba. 

S děkovným a přátelským pozdravem
MUDr. Martin Hatala, HM praktik, s.r.o.

PRONÁJEM VOLNÉHO VSTUPNÍHO BYTU VE SVRATCE 
- Šťastný domov u Řivnáče –

Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci. Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlast-
nit ani spoluvlastnit bytový dům, rodinný dům nebo byt. Velikost bytu 51 m2 (pokoj + kuch. kout, pokoj, šatna, předsíň, kou-
pelna, WC).
Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka u paní M. Polákové, mobil: 774 225 400, pev-
ná linka: 566 662 369.
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ZŠ a MŠ Svratka
ZŠ
• V pátek 15.3. proběhl na ZŠ Svratka již 9.ročník tradičního turnaje okolních škol

v sálové kopané. Za účasti  2.ZŠ Nové Město na Moravě, ZŠ Krouna, ZŠ Herálec,
ZŠ Kameničky, ZŠ Jimramov, ZŠ Sněžné a domácí ZŠ Svratka  putuje pohár na
ZŠ Krouna. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za sportovní
zážitek. Velké poděkování patří rozhodčímu  Eriku Kocourovi, za zorganizování
turnaje  Josefu Fialovi a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce.

• 21.3. jsme se zúčastnili ponožkového dne na podporu dětí s Downovým syndro-
mem.

• Děti v kroužku Josefa Fialy se proměnily v zedníky a osmáci v pracovních čin-
nostech pod jeho vedením vyráběli ze dřeva.
Materiálové a technické vybavení ZŠ a MŠ:
Od ledna nás postihla již druhá havárie. Prasklo vedení vody v chodbách tělocvi-

čny a prasklo odpadní potrubí pod přístavbou. Napáchané škody na vybavení co do
vyčíslení v Kč nejsou zas až tak veliké, ale nenahraditelnou škodou je pro nás ztráta
většiny obrázků a pomůcek z cest pohádkovým lesem, nashromážděné za celou do-
bu jejich konání, které byly v těchto prostorách uskladněny. Za nimi se nám vybavují
lidé, kteří je vytvořili a stanoviště, na kterých se podíleli. Je nám to moc líto, ale ne-
vzdáme se a vytvoříme postupně vše nové. Letošní cestu pohádkovým lesem proto
uděláme jako cestu za sporty a věřím, že tato nemilá událost, přinese i něco pozitiv-
ního v podobě nových zážitků. Moc děkuji provozním zaměstnancům za náročnou
práci při likvidaci těchto havárií.

Ve školní kuchyni bylo instalováno 7 nových radiátorů, ohřívací pult v hodnotě 
50 000 Kč, nové nerezové nádoby a lednice v hodnotě 20 000Kč. Probíhá výroba
nového vybavení do prostoru pro mytí nádobí, současné vybavení je již za hranicí ži-
votnosti.

Do tří odborných učeben byly zakoupeny nové židle, 20 tabletů pro práci žáků 
a v kreslírně proběhl nátěr konstrukcí stolů.

Do MŠ bylo zakoupeno 20 nových matrací pro odpočinek dětí a nová multifun-
kční tiskárna. 

Oznámení ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna na pondělí a úterý 6. 
a 7.5.2019 pro žáky 1. – 9. ročníku

Hasiči informují
Dne 23. 3. 2019 proběhla v tělocvičně ve Svratce soutěž mladých hasičů Svratecký
Soptík. Soutěž pořádalo SDH Svratka. Soutěžilo se ve třech kategoriích: přípravka
do 6 let, mladší od 6 do 11 let a starší od 11 do 15 let. Děti změřily své síly při šta-
fetě TFA, uzlové štafetě, evakuaci materiálu a při boji o mety. Společně s mladými
hasiči ze Svratky soutěžili mladí hasiči z Křižá-nek, Herálce, Krásného, Kuklíku,
Svratouchu, Jam a Sněžného. Celkem se zúčastnilo 19 družstev a to 1 družstvo pří-
pravky, 9 družstev mladších a 9 družstev starších. Za přípravku nastoupil jeden tým
z Jam, který předvedl parádní výkon a dokázal, že je rovnocenným soupeřem mla-
dší kategorie. Za mladší kategorii reprezentovala náš sbor tři družstva. Družstvo dě-
včat, chlapců a smíšené. Nejlépe si vedla děvčata a skončila třetí, chlapci pátí 
a smíšení devátí. Starší družstvo všechny domácí potěšilo a obsadilo první místo. 
V poslední doplňkové soutěži všech přítomných sborů vyhrála po velkém boji mla-

Vážení rodiče, na pondělí a úterý 6. a 7.5. 2019 vyhlašuji ředitelské volno v sou-
ladu s§24 odst. 2 Zákona č. 561/2004Sb. pro žáky základní školy. Na mateřskou ško-
lu se toto vyhlášení nevztahuje. 

Mgr. Iva Kopecká

MŠ
21. března proběhla beseda pro rodiče, kde nás záchranář M. Křesťan seznámil se

základy první pomoci a způsoby ošetření různých zranění. Velmi přínosné byly
názorné ukázky, které si mohli i rodiče s dětmi sami vyzkoušet. 

21. březen byl také „Ponožkovým dnem“, kdy jsme si všichni, na podporu dětí s
Downovým syndromem, oblékli každou ponožku jinou. 

První dubnový den nás naposledy navštívila Víla srdíčková, která zakončila sérii
divadelních představení pro tento rok krásnou pohádkou Míša, Máša a Velikonoce.
Děkujeme za představení a budeme se opět těšit příští rok na nové pohádky. 

Druhý a třetí dubnový den probíhal zápis dětí do první třídy, zapsáno bylo 13 dětí. 
Za MŠ A. Drahošová

dá hasička ze Svratouchu, čímž vyhrála pro svůj sbor putovní pohár. Celé dopoled-
ne se neslo v duchu dobré nálady a doufáme, že za rok se opět sejdeme a změříme
opět síly. Poděkování za tuto akci patří SDH Svratka, rozhodčím, vedoucím mláde-
že a všem, kteří se podíleli na této vydařené akci.  

Kolektiv vedoucích mladých hasičů SDH Svratka
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Usnesení

Usnesení ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 26.3.2019 od
17.00 na MěÚ

8. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 3/2019.
b) Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého majetku.
c) Příspěvek na obědy pro jednoho zaměstnance na VPP přes Úřad práceŽďár nad

Sázavou.

9. Rada města bere na vědomí:
a) Informace starosty o probíhajících stavebních akcích.

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 zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Na jaře, když se příroda pomalu probouzí ze
zimního spánku, je ten správný čas, abychom
načerpali novou životní energii, která nám při-
náší radost, spokojenost a dobrou náladu!
Všem svým čtenářům přeji krásné prožití veli-
konočních svátků,hodně sluníčka a dobré poho-
dy strávené podle možností také ve společnosti
pěkných knížek.

za Městskou knihovnu Svratka 
přeje Marie Poláková 

Velikonoční přání

V Z P O M Í N K A

Vážení přátelé

Hasiči informují

Koncem března uplynulo již neuvěřitel-
ných 25 let,kdy rodinu, přátele a milo-
vanou rodnou Svratku navždy opustil a-
kademický malíř Rudolf Hanych
(1906-1994).Na svých obrazech zvěčnil
krásy Vysočiny, Svratky a okolí.

Jistě ho ještě mnozí pamatují, jak po-
pojížděl po městečku žlutým wartbur-
gem, zahalen dýmem z výfuku.

Vedle svého malování se účastnil ve-
škerého dění ve městě. Byl aktivním
členem Sokola. Jako dorostenec vyhrál
všechny disciplíny na oblastní soutěži v
Poličce. Stal se výrazným ochotníkem
divadelního spolku Kollár. Role mly-
náře  v Jiráskově Lucerně mu byla jako
šitá na míru. S přáteli výtvarníky za-
kládal golf ve Svratce. Bylo jich celkem

dovolte nám Vás v krátkosti informovat o činnosti rybářského spolku ve Svratce. V letošním roce
uplyne již 110 let od založení našeho spolku.Toto krásné výročí oslavíme 29.června 2019 od 14.00
v areálu rybářské budovy u rybníka Svratka. Budou pro vás připraveny rybí speciality, bohatá tom-
bola,soutěže pro děti,ukázky rybolovných technik a mnohé další. Účast přislíbil i vodník z našeho
rybníka.Všichni jste srdečně zváni.

Základnu našeho spolku tvoří 320 členů z místních skupin Svratka, Svratouch, Křižánky 
a Herálec. Spolek hospodaří na řece a rybníku Svratka, rybníku Chochol ve Svratouchu,
Kyšperském na Křižánkách a na Kuchyni v Herálci. Dále pak na chovném zařízení - rybnících Hať
v Herálci a Řásník na Křižánkách. Jako již tradičně se i letos na našich revírech uskuteční rybářské
závody. Budou to nejen jarní závody pro děti na rybnících Chochol a Kyšperský, ale i podzimní
závody pro dospělé na rybníku Chochol a také závody v lovu přívlačí na rybníku Kuchyně. Závody
se těší hojné i zahraniční účasti, ale když bohužel méně z řad našich členů. 

Celoročně také probíhají brigádnické práce na údržbě rybníků a jejich okolí. Dále probíhají re-
konstrukční opravy na naší rybářské budově a 
další jiné pracovní činnosti.V letošním roce je také
naplánováno vypuštění rybníka Svratka za účelem
odbahnění rybníka, dále pak vytvoření obtokové
strouhy a rekonstrukce vypouštěcího vaku. Na
tomto nelehkém úkolu, má největší zásluhu př.
František Mládek, za což mu velice děkujeme.

V roce 2018 dále pracoval rybářský kroužek,
který navštěvovalo 15 mladých rybářů ze sedmi 
okolních vesnic a dokonce i ze Žďáru nad
Sázavou. Mladí rybáři absolvovali 30. 3. 2019
zkoušky pro získání prvního rybářského líst-
ku.Kroužek je zaměřen nejen na téma rybářství,
ale také učíme děti, jak správně o přírodu pečovat
a jak ji chránit. Veškeré potřebné informace 
o kroužku a o činnosti spolku naleznete na inter-
netových stránkách www.rs-svratka.cz

Na závěr bychom chtěli poděkovat městu
Svratka a všem našim sponzorům, kteří nás pod-
porují v naší činnosti. A Vám všem přejeme hlavně
hodně zdraví a mnoho úspěchů.

PS Rybáři Svratka.
Za PS Svratka Marek Straka

17 a pan Chocholáč byl tajemníkem
spolku. Finančně se podílel na stavbě
školy, celoživotně podporoval kulturu a
tělovýchovu.

Byl ale také znalcem karetních her,
vyhlášeným mariášníkem. S hercem
Oldřichem Novým hráli v létě mariáš až
do bílého rána! U Šilerů sedávali u
druhého stolu od rohu, hrálo se o deset-

níky. U tohoto stolu vůbec byla klasa:
pánové Balíček, Král, bratři
Nadrchalové, pan Polanský, Štěpánek 
a tenkrát benjamínek pan Zdeněk Vojta.
Jak by asi hráli dnes s panem Šauerem z
Oldříše? Jistě by vyhráli!

Čest jejich památce!
Marie Holásková
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