
ložení Rybářského spolku ve Svratce.
V sobotu, dne 29. června od 14:00 hodin
v areálu RYBÁRNY u rybníka Svratka,
ochutnáte rybí speciality, budete si moci
zasoutěžit, vyzkoušet si některé rybářské
praktiky, ale i triky… ☺ Čeká Vás bo-
haté občerstvení, tombola, hudba, skvě-
lá nálada a možná proběhne i soutěž - o
miss mokré tričko… ☺Nenechte si tuto
výjimečnou slávu ujít… ☺

Našim deváťákům přeji šťastné a
úspěšné ukončení povinné školní do-
cházky, krásné prázdniny a skvělé vy-
kročení na další životní dráhu. Krásné
zakončení školního roku, ale i prázdniny
přeji i těm mladším dětičkám a jejich u-
čitelům… ☺

Vážení a milí spoluobčané, chtěl
bych Vás ještě jednou informovat o
změně úředních hodin a hlavně dnů na
Městském úřadu ve Svratce, neboť si
někteří z Vás nemůžete stále zvyk-
nout… ☺

Od 1. 5. 2019 jsou úřední dny a ho-
diny pro veřejnost vždy:

pondělí 8:00  - 11:30,   12:30  -  15:00
středa  8:00  - 11:30,   12:30  -  16:00
Dny úterý, čtvrtek a pátek jsou vy-

hrazeny pouze naadministrativní čin-
nost úředníků.

Žádám Vás tedy ještě jednou zdvoři-
le o dodržování nových úředních hodin
a zároveň děkuji za pochopení… ☺

Přeji Vám krásné léto 
a krásný každý den. 

František Mládek, Váš starosta

„Jediný člověk, který nikdy nedělá
chyby, je člověk, který nikdy nedělá
nic “ (Theodore Roosevelt)

Zimní údržba a chemický posyp.
Vážení spoluobčané, Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky svým
rozhodnutím ze dne 13. 5. 2019 povolu-
je výjimku ze zákazu provádět chemic-
ký posyp cest stanoveného § 26 odst. 1
písm. h) zákona….atd. …Stručně řeče-
no – již letošní zimu se bude provádět na
základě tohoto rozhodnutí chemické o-
šetření cest technologií přesného dávko-
vání skrápěné soli po předchozím me-
chanickém odstranění sněhové vrstvy v
rozmezí teplot 0 až -10 °C. Jedná se o
krajské silnice od Světnova do Svratky a
dále až do Nového Města na Moravě,
kde se však i v některých vybraných lo-
kalitách chemická údržba naopak nepo-
voluje např. přes louky zvané Pihoviny v
k.ú. Cikháj a v části obce Křižánky, kde
se nachází památná lípa. Mechanizační
prostředky používané SÚS, budou upra-
veny tak, aby nedocházelo k rozstřiku
mimo silnici. Chemické ošetření cest
bude prováděno pouze v extrémně ne-
příznivých klimatických podmínkách
(hrozba a tvorba náledí, vyjeté koleje a
nerovnosti), když je aplikace inertního
posypu neúčinná. Roztok solanky bude
připravován z chloridu hořečnatého v
koncentraci 20%. Bude prováděno sle-
dování vlivu prováděné zimní chemické
údržby na vybrané složky životního pro-
středí, včetně vyhodnocení výsledků.
Platnost této výjimky je stanovena na pět
let, tj. do zimní sezóny 2023/2024.
Správní orgán dospěl po zohlednění
přírodních hodnot území v centrální čás-
ti CHKO Žďárské vrchy na straně jedné
a hospodářských, sociálních a kulturních
potřeb obyvatel a místních poměrů na
straně druhé k úvaze, že veřejný zájem
na zimní údržbu komunikace chemic-
kými prostředky je srovnatelný se zájmy
ochrany přírody, proto povolil tuto úd-
ržbu pouze v případech, kdy je aplikace
inertního posypu neúčinná. Co k tomu
dodat? Cesta k tomuto výsledku byla
dlouhá a řádně trnitá! Nyní jen musíme
doufat, že budou všichni spokojeni… ☺
A když říkám všichni, tak myslím všich-
ni ☺ – i ta naše krásná příroda, které
doufám moc neublížíme… ☺

Žádost o dotaci na Kraj Vysočina
byla tentokrát pro Svratku úsp-
ěšná… ☺ Byla potvrzena Smlouvou o
poskytnutí dotace – Fond Vysočiny –
grantový program „Cyklodoprava a
cykloturistika 2019“. Zastupitelstvo

Kraje Vysočina,rozhodlo na
svém zasedání, poskytnout dotaci
ve výši 500.000,- Kč městu
Svratka, na realizaci projektu
„Zlepšení technického stavu
části cyklotrasy č. 4120“. V
tomto případě se jedná o asfalto-
vou cestu kolem hřbitova smě-
rem do Chlumětína, která už je v
současné době opravdu na hrani-
ci sjízdnosti. Celkové náklady
projektu jsou 999.069,- Kč.
Vlastní podíl města je 499.069,-
Kč. Tento projekt bude zrealizo-
ván v jarních měsících příštího
roku 2020… ☺

Parkování na chodnících ve
Svratce není povoleno…� Je to trvalý
nešvar, který se týká několika místních
lokalit. Nebudu je zde vypisovat konk-
rétně, neboť Vy řidiči, ale i neřidiči, do-
bře víte, o která místa se jedná… �
Mnozí z Vás řidičů, svými nevhodně za-
parkovanými „miláčky“ – mnohdy i tr-
vale nepojízdnými, omezujete nejen po-
hyb chodců, ale i v zimě komplikujete
práci při úklidu sněhu…� Co říkají
Pravidla silničního provozu, každý jistě
ví a zná. Chtěl bych Vás, kterých se to
týká ještě vyzvat k zamyšlení, jestli je to
opravdu nutné a nezbytné? Určitě se jed-
ná v mnoha případech o obyčejnou lid-
skou lenost a pohodlnost. Ve většině
případů omezujete i své sousedy. Nově
opravený chodník v ulici Partyzánská
– ke škole, stál skoro půl milionu korun
a má sloužit především našim dětem,
školákům, chodícím každodenně tam i
zpátky – pro jejich bezpečnost!!! Stává
se velmi často, že je takřka neprůchozí a
maminky s kočárky tam doslova jezdí
slalom… � Mysleme i na naše starší
spoluobčany… �V tomto případě to už
beru jako výsměch, drzost a nevážení si
práce a investic města. Prosím, zkuste se
nad tím fakt zamyslet… ☺ Děkuji, že
nejste bezohlední!

Memoriál Emila Vambery – už 45.
ročník… ☺ se bude konat zítra 22.
června od 9:00 hodin. V kategoriích
mladších a starších přípravek se Vám
představí 18 týmů. Čestným hostem tur-
naje bude David Lafata, máte se tedy na
co těšit, jste všichni srdečně zváni.
Přijďte se pobavit a pořádně si zafandit,
těšíme se na Vás… ☺Sportu zdar a fot-
balu ve Svratce zvlášť!

Pozvánka na oslavy 110. výročí za-

Vážení a milí spoluobčané, i dnes Vám
přeji krásný den,skvělou červnovou a
letní náladu plnou vzájemné lásky, vždy
s úsměvem na tváři… ☺

První letní den je právě dnes /po-
kud Vám budou Novinky doručeny v
pátek 21. 6. /. ☺Letní slunovrat nastane
přesně v 17:55 hodin. Vloni začalo léto
již ve 12 hodin a 8 minut. Víte, že léto na
severní polokouli trvá 93 dní a 14 hodin,
na jižní polokouli – pouze 89 dní a jed-
nu hodinu. Léto vystřídá podzim, který
bude trvat 89 dní a 17 hodin. Slunovrat
je okamžik, kdy Slunce na své pouti po
obloze protíná obratník Raka a vzhle-
dem ke světovému rovníku, dosáhne
největší deklinace, tedy nejsevernější
polohy. Slunce přechází ze souhvězdí
Blíženců do souhvězdí Raka a severní
pól je nejvíce přikloněn ke Slunci…☺
/čerpal jsem pochopitelně z internetu/.

Červnové pranostiky praví: „Čer-
ven louky kosí, Medard vodu nosí“,
„Když Medard slzy roní, těžko práci rol-
ník honí“ a „Suchý červen plní sudy
vínem“…☺Medard měl svátek 8. červ-
na, takže už dnes víme, jak se ty pranos-
tiky budou plnit. Jen, aby toho vína byla
pěkná úroda, aby se sudy hezky plnily a
bylo veselo… ☺

Třetí stupeň povodňové aktivity,
byl vyhlášen 22. 5.2019 ve 21:11 ho-
din. Automatický hladinoměr v tuto
chvíli nahlásil výšku hladiny řeky
Svratky v měřeném úseku na Pláňavech
152 centimetrů. Ihned po vyhlášení jsme
se sešli – /povodňová komise/, na radni-
ci a nahlásili stav ve Svratce příslušným
orgánům dle Povodňového plánu města
Svratky. Před i po vyhlášení povodňové
aktivity jsme průběžně monitorovali
stav řeky Svratky i potoka Řivnáče ve
všech krizových lokalitách. Hladina ře-
ky Svratky kulminovala ve 22:10 hodin
a stav hladiny dosáhl 158,5 centimetrů.
Potok Řivnáč byl tentokráte milosrdný a
nezlobil, proto hladina řeky začala velmi
rychle klesat… ☺ Zásah hasičů, ani ji-
ných složek nebyl nutný, 3. stupeň po-
vodňové aktivity byl dle hlásiče uko-
nčen 23. 5. 2019 v 0:40 a poté odvolán
povodňovou komisí. Chtěl bych tímto
poděkovat všem, kteří bděli a byli v po-
hotovosti – členům povodňové komise,
ale hlavně zaměstnancům „Rychlé ro-
ty“, kteří bleskurychle zareagovali a po-
hotově ve svém vlastním volnu, naplnili
více, jak 100 kusů pytlů s pískem… ☺

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 

POTOK ŘIVNÁČ BYL TENTOKRÁT  
MILOSRDNÝ A NEZLOBIL

Kůrovcová kalamita – výzva vlastníkům lesa
rovců. Tyto stromy je potřeba včas vyt-
ěžit a asanovat bezodkladně po těžbě –
odkorněním či chemickým postřikem
(kůrovci ve stádiu kukla, hnědý brouk)
nebo odvozem k okamžitému zpraco-
vání mimo les.

Dále je pak nutné včas uklízet pro

V případě zjištění příznaků poškoze-
ní stromů (usychající stromy se ztrátou
jehličí, odlupující se kůra, výrony prys-
kyřice, ale zejména závrty v kůře nebo
rezavohnědé drtinky na kmeni či patě
stromů) je zapotřebí provádět okamžitá
opatření k zamezení dalšího šíření ků-

ce, upozorňuje vlastníky lesů na pro-
bíhající kůrovcovou kalamitu. Podle
průběhu prvního rojení a množství ro-
jících se brouků je zřejmé, že situace je
vážná. Vyzýváme vlastníky lesů ke
zvýšené aktivitě v kontrole lesních po-
rostů. Optimálně každých 7 – 10 dní.  

Pokračující srážkový deficit urychlil
vývoj kůrovců a umožnil jim extrémně
zvýšit jejich početní stavy. 

Lesy České republiky s.p., Lesní sp-
ráva Nové Město na Moravě, jako or-
ganizace vykonávající odbornou sp-
rávu lesů v katastrálním území vaší ob-
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Talácková, 2. - 3. Barbora Poláková, Jakub Pokorný ● 6. třída: 1. Renata Votavová
(21. místo v rámci kraje Vysočina), 2. - 3. Barbora Netolická, Vanda Kreminová ● 7.
třída: 1. Vojtěch Jägermann (29. místo v rámci kraje Vysočina), 2. Kamila Šillerová,
3. Stanislava Šedá ● 8. třída: 1. Daniel Kovařík (10. místo v rámci kraje Vysočina),
2. Hynek Šiler, 3. Adéla Pavlíková ● 9. třída: 1. Robin Řádek (6. místo v rámci kra-
je Vysočina), 2. Tereza Králíková 3. HanaOdvárková

Další matematickou soutěží, do které se naši žáci zapojují je Pythagoriáda. Tato
soutěž je určena žákům od 5. do 8. třídy. Výsledky školního kola: ● 5. třída: 1.
Matyáš Růžička, 2. - 3. Anna Chmelíková, Jakub Pokorný ● 6. třída: 1. - 3. Vanda
Kreminová, Barbora Netolická, Renata Votavová ● 7. třída: 1. Jaroslav Kristián
Preisler, 2. - 3. Vojtěch Jägermann, Luděk Hlavsa ● 8. třída: 1. Daniel Kovařík, 2.
Jakub Bureš, 3. Zdeňka Němcová

Do okresního kola postoupili pouze dva žáci, a to Matyáš Růžička a Jaroslav
Kristián Preisler. Lépe se dařilo Jaroslavu Preislerovi, získal titul úspěšný řešitel a cel-
kově obsadil krásné 9. místo ze 48 soutěžících.

Nyní podrobněji k soutěži Matematický Klokan. Tato soutěž je rozdělena na ka-
tegorie 2. - 3. třída, 4. - 5. třída, 6. - 7. třída a 8. - 9. třída. Výsledky jednotlivých ka-
tegorií: 2. - 3. třída: 1. Adéla Mudrochová (2. tř.), 2. - 3. Jan Moučka (3. tř.), Lukáš
Netolický (3. tř.) 4. - 5. třída: 1. Anna Chmelíková (5. tř.), 2. Aneta Hromádková (4.
tř.), Barbora Nováková (4. tř.) 6. - 7. třída: 1. Jaroslav Kristián Preisler (7. tř.), 2.
Vojtěch Jägermann (7. tř.), 3. Barbora Netolická (6. tř.) 8. - 9. třída: 1. Robin Řádek
(9. tř.), 2. Zdeňka Němcová(8. tř.),3. Daniel Kovařík (8. tř.)

V rámci okresu Žďár nad Sázavou Jaroslav Kristián Preisler v této soutěži obsa-
dil celkově 7. místo (získal 98 bodů ze 120 bodů možných) a Robin Řádek 5. místo
(získal 112 bodů ze 120 bodů možných).

Poslední soutěží, do které se žáci naší školy zapojili, je matematická olympiáda.
Nutno podotknout, že se jedná o soutěž nejnáročnější. Do okresního kola se v kate-
gorii 6. tříd probojovala Vanda Kreminová, Barbora Netolická a Renata Votavová.
Nejlepšího umístění dosáhla Barbora Netolická, která získala titul úspěšný řešitel a
celkově obsadila velmi pěkné 8. místo (získala 15 bodů z 18 bodů možných).
Kategorii 7. tříd reprezentoval naši školu Jaroslav Kristián Preisler. V kategorii 8. tříd
do okresního kola postoupila Adéla Pavlíková, Jakub Bureš a Daniel Kovařík.
Nejlépe se vedlo Jakubu Burešovi, který obsadil krásné 5. místo. V kategorii 9. tříd
si skvěle vedl Robin Řádek, stal se úspěšným řešitelem, obsadil 5. místo a postoupil
do kola krajského, které proběhlo 19. března v Jihlavě. Zde v konkurenci 30 sout-
ěžících obsadil vynikající 2. místo (získal 23 bodů z 24 bodů možných). Výborných
výsledků Robin dosáhl i ve fyzikální olympiádě. V okresním kole obsadil 1. místo a
v kole krajském 8. místo.

V každé soutěži, ať už je sportovní nebo vědomostní, je někdo na „bedně“ a bo-
hužel někdo musí být poslední. Všichni žáci, ať už skončili mezi prvními nebo ob-
sadili poslední místa, si ale zaslouží pochvalu, protože udělali něco nad rámec svých
běžných školních povinností.

RNDr. Jana Suchá

MŠ SVRATKA
• 23. dubna nás navštívila fenka Tessi se svou cvičitelkou. Tessi je speciálně vycvi-

čený pes, který dokáže vyhledat ztraceného člověka (v lese, nepřístupném terénu)
a napomáhá při canisterapii. Měli jsme možnost prohlédnout si fotky a vidět, jak
je pes dobře vycvičený a jak reaguje na povely. Děti si pejska mohly pohladit a
nasadit mu záchranářskou vestu. Na památku jsme si odnesli autogram v podobě
obtisku packy na tričku. 

• Ve čtvrtek 25. 4. jsme navštívili „Čarodějnou“ knihovnu. Přivítala nás paní kni-
hovnice převlečená za čarodějnici, která měla pro děti připravené různé knihy,
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ZŠ a MŠ Svratka
• 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 za sporty.
Rovněž moc děkujeme MěÚ Svratka za financování celé akce.

• manželům Vtípilovým za poskytnutí startovních čísel a kuželů do TV
• manželům Halamkovým za darování palmy
• Jiřímu Mudrochovi za poskytnutí kartónů pro obrázky na Den dětí

Všem našim žákům i zaměstnancům přejeme příjemně strávený čas zasloužených a
vytoužených prázdnin a dovolené.

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE VE ŠK. ROCE 2018/19
Stalo se již téměř tradicí, že na konci školního roku hodnotíme úspěchy našich žáků
v matematických soutěžích, do kterých se pravidelně zapojujeme. 

Soutěžit jsme začali hned na podzim, a to v Logické olympiádě, kterou pořádá
společnost Mensa ČR. Tato soutěž jezaložena na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Této olympiády
jsme se zúčastnili v kategorii A (3. - 5. třída) a v kategorii B (6. - 9. třída). Ve škol-
ním kole v kategorii A byla nejlepší žákyně 5. třídy Karolína Beňadiková(úspěšnost
90,72 kvantilů), která postoupila i do krajského kola a zde obsadila pěkné 43. místo.
Druhé místo ve školním kole v této kategorii vybojoval Daniel Mládek (4. třída) a
třetí místo Lukáš Netolický (3. třída). V kategorii B nejlepšího výsledku dosáhla
Adéla Pavlíková (8. třída) - úspěšnost 86,76 kvantilů. Na postup do krajského kola
to ale bohužel nestačilo. Druhé místo obsadil Daniel Kovařík (8. třída) a třetí místo
Jaroslav Kristián Preisler (7. třída).  

Krátce po Vánocích naši žáci řešili příklady ze soutěže Pangea, která je učena
žákům od 4. do 9. ročníku. Umístění žáků v jednotlivých ročnících: ● 4. třída: 1.
Sofie Gregorová, 2. David Prokůpek, 3. Michal Bogvaj ● 5. třída: 1. Karolína

Kůrovcová kalamita – výzva vlastníkům lesa
kůrovce atraktivní dřevní hmotu vznik-
lou v zimním období či po letních bou-
řkách (zlomy, vývraty).

Je důležité místo výskytu kůrovce
dále pravidelně sledovat, případě
provést další těžbu a asanaci napade-

Lesy České republiky s.p.
Lesní správa 
Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě 
dne 6.6.2019

kontaktujte svého odborného lesního
hospodáře. 

Děkujeme všem vlastníkům za spo-
lupráci.

Ing. Josef Pollak, 
lesní správce

ných stromů, které dříve ještě nejevily
viditelné známky napadení. Je v zájmu
vlastníka lesa upozornit též nečinné
sousední vlastníky na rizika spojená s
přemnožením kůrovce.

V případě jakýchkoliv nejasností

hádanky, čarodějnické obleky i klobouky. Děkujeme paní Polákové za příjemně
strávené dopoledne a těšíme se na další návštěvu. 

• V čarodějnickém duchu se neslo i úterý 30. 4., kdy do MŠ přicházeli „čarodějni-
ce a čarodějové“. Celé dopoledne bylo plné her a soutěží, děti si mohly vyzkou-
šet slalom s volantem, prohazovaní míče pavučinou, chůzi v sedmimílových bo-
tách a mnoho dalšího. Na závěr dopoledne nesměla chybět ani pravá čarodějnic-
ká tancovačka.

• 9. května proběhlo jarní tvoření pro rodiče s dětmi, společně vystřihovali srdíčka,
motýlky či zajíčky a zdobili dle své fantazie. 
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U S N E S E N Í ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 7.5.2019
od 18.00 hodin na MěÚ
10. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č.4/2019.
b) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Svratka za rok 2018.
c) Pana Jana Mládka jako člena zastupitelstva města Svratky, kterým se stal dne 2.

4. 2019 po rezignujícím Vlastimilu Černém.
11. 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.
U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KA, konaného dne 21. 5. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
16. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v přípa-

dě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu.
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání:  Bc. Miroslav Polák, Jan Mládek
Návrhovou komisi ve složení: Božena Hromádková, Vladimír Maštalířský
c/ Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření města za účetní období 2018 sesta-

venou ke dni 31. 12. 2018.
d/ Závěrečný účet města a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez

výhrad. 
e/ Nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi

Povodím Moravy, s. p. a Městem Svratka.
f/ Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Svratka a Českou republikou

– Státním pozemkovým úřadem na pozemku p. č. 384/86 v k. ú. Svratka.
g/ Záměr pronájmu části pozemku p. č. 506/6 v k. ú. Svratka.
h/ Záměr prodeje pozemků p. č. 478/1 o výměře 206 m2 a p. č. 477 o výměře 69

m2, obojí v k. ú. Svratka.
i/ Záměr prodeje pozemku p. č. 1201/1  v k. ú. Svratka o výměře 26 m2.
j/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 1096/5 v k. ú. Svratka.
k/ Prodej pozemků p. č. 1084/6 o výměře 17 m2 a p. č. 1110/102 o výměře 16 m2

v k. ú. Svratka za cenu 50 Kč/m2.
l/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Svratka a Čes-

kou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha na pozemek p. č. 384/9 v k. ú.
Svratka.

m/ Pronájem občerstvení na koupališti na letní sezónu.
n/ Dar Oblastní charitě Nové Hrady ve výši 20 000 Kč.
o/ Přidělení bytu č. 10 v domě č. p. 370.
17. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – duben 2019.
c/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Svratky.
d/ Informace o probíhajících stavebních pracích.
e/ Dopis – žádost ohledně prodeje květin na místní tržnici s tím, že není důvod mě-

nit ani doplňovat platný schválený tržní řád města.
f/ Stanovisko AOPK ČR, Správy CHKO Žďárské vrchy o udělení výjimky a po-

volení chemické údržby silnic v zimním období v úsecích silnice II/350 od kři-
žovatky se silnicí I/37 do Svratky a silnice II/354 od hranice kraje ve Svratce až
do Nového Města na Moravě s výjimkou dvou krátkých úseků.

18. Zastupitelstvo města ukládá: 
a/ Starostovi vyřešit uhrazení pohledávek vůči Městu Svratka.
19. Zastupitelstvo města zamítá:
b/ Žádost Linky bezpečí, z. s. o finanční podporu.
c/ Žádost Linky důvěry Střed o finanční podporu na rok 2019.
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 zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Hasiči informují
UsneseníV sobotu 11. května jsme se zúčastnili za krásného počasí okrskové soutěže okrsku

Svratka, která se tentokrát konala v Křižánkách za účasti 15 družstev.

Lidé stále častěji volají k likvidaci hmyzu hasiče, 
ti ale ne vždy mohou
Vysočina – Stále častěji lidé volají hasiče k odstraňování vosích hnízd či včelích rojů.
Ti však nejsou povinni zasahovat vždy a všude. „V minulých letech hasiči během let-
ních měsíců zaznamenali i stovky výjezdů k odstranění vosích hnízd a včelích rojů. Ne
vždy je ale nutné k likvidaci volat právě hasiče,“ uvedla mluvčí Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina Petra Musilová.

Hasiči totiž zakročí vždy, když hrozí nebezpečí z prodlení, tedy v případě, že je
ohrožen lidský život či zdraví. „Mezi odůvodněné zásahy patří odstraňování rojů v
místech, kde je velká koncentrace lidí. Tedy školy, dětská hřiště, úřady, centra, tam kde
je přítomen alergik, senioři, nemocnice a podobně,“ upřesnila mluvčí s tím, že není-
li naplněna podmínka ohrožení lidského života či zdraví, hasiči na místo vyjet nemo-
hou a oznamovatel se musí obrátit na specializovanou firmu.Jestli je zákrok hasičů
nutný, to vyhodnotí operátor tísňové linky. „Dochází však také k případům, kdy ozna-
movatel událost zkreslí a velitel zásahu po příjezdu na místo zjistí, že zásah hasičů ne-
ní nutný. Pak je proveden za úhradu nákladů, anebo jej hasiči neprovedou vůbec a od-
jedou zpět na základnu,“ vyjádřila se Petra Musilová.

MŠ SVRATKA
• 13.5. a 14. 5. proběhl zápis do MŠ a v příštím roce se tak můžeme těšit na 21 při-

jatých dětí. 
• Děti z tříd Sluníček a Berušek si pro své rodiče připravily „Pohádkovou besídku“.

Mohli jsme vidět sled básniček, písniček, tanečků a mimo jiné i spoustu pohád-
kových a zvířecích postaviček. 

• Děti ze třídy Soviček svoji besídku pojaly v Indiánském duchu. Mohli jsme vidět
například rituál lovu nebo námluvy malých indiánek. Vše bylo doprovázeno
básněmi, písněmi i veselým tancem.

• 4. června jsme s dětmi vyrazili na výlet do Šiklandu. Hned po příjezdu nás při-
vítali kovbojové, vyplňovali jsme kvízy a zúčastnili se také animačního progra-
mu. Navštívili jsme indiánskou vesnici, kterou nás provázel Indián s Indiánkou.
Tinás seznámili s jejich tradicemi, oblečením, kulturou a dalšími zajímavostmi.      

Za MŠ Alena Drahošová

pokračování Svratky na str. 16
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pokračování Svratky ze str. 11

Dne 25.4.2019 navštívila naši knihovnu
MŠ ze Svratky. Výzdoba knihovny byla
v čarodějném stylu a děti si mohly vy-
zkoušet čarodějnické klobouky, šaty 

Čarodějná knihovna s mateřinkou
a další strašidelné doplňky. Následovalo
povídání o Filipojakubské noci, tradi-
cích tohoto tajemného večera a celkově
prastarých zvycích měsíce máje.

mu nenarostl velký nos ani uši. Holt jsou
v naší mateřince samé hodné dětičky.

Vaše knihovnice Marie Poláková

Proběhla i zkouška ze znalosti kouz-
lení a hlavně zkouška pravdomluvnosti.
Děti dostaly bonbon a po pronesení za-
říkávadla „Čára máry“ kupodivu niko-

Vážení spoluobčané, s neskromnou
potěchou na srdci se rád s Vámi pod-
ělím o jistou akceschopnost party ža-
ček páté a sedmé třídy naší ZŠ.
Jmenovitě BEA HALAMKOVÁ,
MÍŠA HALAMKOVÁ, BARČA
POLÁKOVÁ, KÁJA BEŇADI-
KOVÁ A ANIČKA CHMELÍKOVÁ.
Tato skupinka si říká „Popelnice
Gang“ a jak má ve svém statusu na-
psáno „Naše skupina se zaměřuje na

Ve Svratce vznikl “popelnice gang”
úklid odpadků v přírodě, neničme
svět“. Prostě holky sbírají nepořádek
nejen na veřejných prostranstvích, ale
i v našem krásném okolí a to bez náro-
ku na cokoli! Proto bych Vám děvča-
ta rád jako radní města za nás všechny
poděkoval za Vaši snahu a pevně
věřím, že Vaše konání bude oceněno
nejen na půdě ZŠ. DĚKUJEME! 

Míra Polák

de tolik bordelu. Hlavně tolik ciga-
ret! Víčka od piva, relaxu, různých
energiťáků atd., s tím jsme počítali,
ale cigaret tam bylo fakt hodně. A
ano, u obchodu koše byli, ale "nejin-
teligentnější tvoři", lidé, nejsou
schopni dojít ke koši a vyhodit to.
No nic, mějte se krásné a ahoj! Pro
všechny co uklízeli posílám velké
děkuju!

A NYNÍ Z JEDNÉ AKCE:
popelnicegang

Ahoj! Jelikož jsme dnes nenafotili
žádnou společnou fotku, tak tu máte
alespoň „Před a po” Myslím, že
změna je tam obrovská a ani nevíte,
jak nás z toho bolely záda! V životě
by nás nenapadlo, že u obchodu bu-
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SVRATKA
POŘÁDÁ V SOBOTU 13.7.2019 OD 13.00

SOUTĚŽ V HASIČSKÉM FOTBALE
V AREÁLU U FOTBALOVÉHO HRIŠTĚ

Po skončení soutěže (cca 4 hod) 
bude kulturní program pokračovat 

v areálu hasičské zbrojnice 

Od 20:00 TANEČNÍ ZÁBAVA 
Občerstvení zajištěno 

po celou dobu konání akce
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