
pochopení…☺
Již 11. Retroden se koná v sobotu

10. 8. od 14.00 hodin. Sejdeme se opět
po roce v areálu hasičské a sokolské za-
hrady a budeme se bavit jako vždy, skoro
až do ranních hodin, neboť program bu-
de pestrý a tradičně zakončený večerním
čajem aneb diskotékou s hity 60. – 80.
let. Přijďte proto všichni, jste srdečně
zváni, ale i vítáni…☺

Krásné, slunečné prázdninové léto 
a šťastný každý den všem, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

„Skutečná přátelství jsou věčná“
(Marcus Tullius Cicero)

mělo být umístěno
ve sportovním are-
álu u ubytovny.
Pokud bude další
výzva, učiníme
druhý pokus…☺
Naděje totiž umírá
naposled!

Nový traktor
je zatím také v
nedohlednu…�
Státní zemědělský
intervenční fond
též doznal, že no-
vou lesní techniku,
v tomto případě traktor, zatím ještě nepo-
třebujeme a tak rovněž naší žádost zamí-
tl. Takže, kdo si dělal na našeho stařičké-
ho ZETORA zálusk, musí chvilku po-
čkat…☺Co se dá dělat? Opět nám zbývá
další pokus…☺

Nelegální BIO skládka v Boro-
vině…�. Nebo, že by nová kompostár-
na? Přes most do Boroviny, za řekou
Svratkou, hned na kraji lesa, pomalu, ale
jistě, někteří místní spoluobčané úspěšně
několik let zakládají černou, biologickou
skládku všeho možného…� Tady zůs-
tává rozum stát, neboť máme v našem
městečku více jak deset let, zavedený a
spolehlivě fungující systém likvidace
BIO odpadu, který svozová firma pravi-

delně každých 14 dnů odváží. Stačí si je-
nom zdarma vyzvednout BIO popelnici,
nebo dvě a nemusíte zajíždět s kolečkem,
či s kárkou do lesa. Pokud je třeba, zdar-
ma Vám přistavíme i velký kontejner. Še-
třeme a chraňme si prosím tu naši krás-
nou přírodu i životní prostředí, dokud je
ještě čas…☺

Pozor! Změna svozového termínu
BIO odpadu. Nyní je svážen každý čtvr-
tek v lichém týdnu. Včera byl poprvé
svezen v sudém týdnu, jak jsme Vás 
již včas informovali infokanálem, rozhla-
sem i na Úřední desce města. Další svoz
proběhne za 14 dnů, tj. ve čtvrtek 8. srp-
na atp. Termín svozu komunálního 
odpadu se nemění. Děkujeme Vám za

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

Co nám prozradí červencové pra-
nostiky? „Svatá Anna - chladna zrána“,
„Anenské chladné rosy ohlašují pěkné
časy“ a „K Anně svatý hodina ze dne se
tratí“. Všem Annám přeji ten nejkrásnější
svátek…☺

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
vyhovělo naší Žádosti o dotaci. Z pod-
programu „Podpory obnovy a rozvoje
venkova“ a dotačního titulu „Podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní infra-
struktury“, nám poskytlo dotaci na
„Stavební úpravy lávky pro chodce
přes řeku Svratku“. Doporučená dota-
ce představuje finanční částku ve výši –
616.991,- Kč…☺. Spoluúčast města je
cca – 264.424,- Kč. Na tuto akci je právě
vypsané výběrové řízení. Realizace by
měla proběhnout, jak jsem již v minulos-
ti slíbil, ještě v letošním roce, neboť
stávající lávka je v dosti havarijním sta-
vu…�☺

Na workoutové hřiště si ještě mu-
síme počkat…�Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR nám žádost o dotaci z pod-
programu - „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“, na výstavbu workoutového
hřiště, zamítlo. Takhle si rozhodně pod-
poru rozvoje obcí nepředstavuji. Hřiště

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

Svratka
Váš starosta Vám 

NO COMMENTŽE BY NOVÁ KOMPOSTÁRNA

ZŠ a MŠ Svratka Všem přejeme hodně úspěchů na
školách, které je od září čekají!Absolventi 9. třídy ZŠ Svratka 2018/2019

Blechová Anna SŠ obchodu a služeb SČMSD kadeřnice
Žďár nad Sázavou

Doležal Vojtěch SOŠ Nové Město na Moravě opravář zemědělských strojů
Fanta Maria SOŠ a SOU Polička cukrářka
Gregor Filip SŠ obchodu a služeb SČMSD kuchař

Žďár nad Sázavou
Hladík Filip SŠ uměleckoprůmyslová Jihlava grafika
Hufnágel Antonín VOŠ a SOŠ zemědělskotechnická opravář zemědělských strojů

Bystřice nad Pernštejnem 
Chmelík Matěj SOŠ Nové Město na Moravě instalatér
Kopřiva Jakub VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou mechanik, elektrotechnik
Králík Václav VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou informační technologie
Králíková Tereza Gymnázium Žďár nad Sázavou
Kratochvíla Josef SŠ obchodu a služeb SČMSD kuchař

Žďár nad Sázavou
Kučera Oldřich SŠ obchodu a služeb SČMSD kuchař

Žďár nad Sázavou

Kvintusová Klára SŠ obchodu a služeb SČMSD obchodní akademie
Žďár nad Sázavou

Kyncl Ondřej SOŠ Nové Město na Moravě opravář lesních strojů
Kynclová Simona OA a SOŠ cest. ruchu Choceň daně a finance
Matoušek Jan SOŠ Nové Město na Moravě mechanizátor
Matoušek Petr SOŠ Nové Město na Moravě instalatér
Netolická Martina SŠ obchodu a služeb SČMSD kadeřnice

Žďár nad Sázavou
Odvárka Jindřich SOŠ Nové Město na Moravě instalatér
Odvárková Hana SOŠ Nové Město na Moravě ekonomika
Poláková Veronika Biskupské gymnázium  

Žďár nad Sázavou
Řádek Robin Gymnázium Žďár nad Sázavou
Řádek Šimon Biskupské gymnázium  Žďár n.S.
Řádková Adéla VOŠ a SoŠ pedagogická Litomyšl předšk. a mimošk. pedagogika
Tomášková Sofie Gymnázium Žďár nad Sázavou
Vambera Kryštof VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou obráběč kovů
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Městská knihovna Svratka děkuje
Jednoho krásného červnového dne, nás
navštívila vzácná návštěva z naší mate-
řské školky. Zahrada u knihovny opět
ožila dětským smíchem a radostí. A
ptáte se proč? Díky manželům
Pešlovým z MORAVSKÉHO

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA 
SVRATKA
Oznámení 
pro čtenáře

V termínech
od 15.července –19.července 2019
od 12. srpna – 23.srpna 2019
bude knihovna pro veřejnost uzavře-
na. Přeji všem čtenářům krásné léto
plné sluníčka a pohody.

knihovnice Poláková M.

PODHORSKÉHO PĚŠÍHO PLUKU,
kteří nám předvedli ukázky a poutavé
výklady ze života vojáka a markytánky
v období třicetileté války. Děti si moh-
ly prohlédnout dobovou kuchyň, vojen-
ský stan z bojiště, barokní roucha a na-

víc ještě ochutnat tehdejší chléb.
Alenko a Vašku Pešlovic, děkuji i za
dětičky, protože Vaše příprava i průběh
byl prostě bez jediné chybičky a ještě
od srdce. Ať se Vám daří nač jen po-
myslíte!   Za knihovnu Marie Poláková

Mládež
Stejně, jako v minulé sezóně se
nám podařilo přihlásit do 
okresního přeboru Žďár nad
Sázavou tři mládežnická dru-
žstva. Mladší přípravku, starší
přípravku a starší žáky.

Mladší 
přípravka,
pod vedením trenérů Petra Netolic-
kého a Roberta Adámka, si v soutěži ved-
la skvěle a v konečném pořadí jim patřilo druhé místo 
z patnácti účastníků. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Lukáš
Netolický, který nastřílel 124 branek. Zimní přípravu si jak mla-
dší, tak i starší přípravka opět zpestřila třídenním soustředěním 
a několika halovými turnaji.

Starší přípravka,
pod vedením trenérů Jiřího Vambery a Jana Mládka, se v pod-
zimní části dokázala probojovat do jarní skupiny o přeborníka 
okresu. V celkovém pořadí naši borci vybojovali sedmé místo z
celkových šestnácti týmů, za což zaslouží také velkou pochvalu.
U týmu na vlastní žádost po sezóně skončil trenér Jiří Vambera.
Jménem celého vedení SK Svratka Jirkovi děkuji za kvalitní práci
u našich dětí. Dále nás opouští i Jirkova dcera Kamila, která pře-
stupuje do FK Pardubice. Kamile přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Starší žáci, 
pod vedením trenérů Marka Šilera, Miroslava Bureše a Romana
Adámka, po celkem slibném podzimu a katastrofálním jaru sko-
nčili na předposledním místě. Na jaře tým nezískal jediný bod 
a na poslední venkovní utkání ani neodcestoval. Velkým problé-
mem byl přístup některých starších kluků. Do nového ročníku
jsme tuto kategorii nepřihlásili. Ti, kteří o fotbal mají zájem, bu-
dou chodit s Markem Šilerem pouze trénovat.

Sezónu mládeže jsme zakončili 22.6.2019 - již 45. ročníkem
Memoriálu Emila Vambery pro mladší a starší přípravky, za účas-
ti celkem 18 týmů, což bylo cca 180 dětí. Turnaj se povedl jak po
stránce sportovní, tak i organizační na jedničku. Na turnaj přijal
naše pozvání ligový kanonýr David Lafata.

Závěrem hodnocení mládeže patří velké díky trenérům za je-
jich práci pro děti a klub, rodičům za podporu dětí a hlavně za 
veškerou pomoc při organizaci zimních a letních turnajů. Bez Vás
bychom to nezvládli a moc si toho vážíme! 

Zvláštní poděkování patří panu Vladimíru Novákovi, který le-
tos oslavil sedmdesáté narozeniny a stále nám jako rozhodčí dět-
ské zápasy řídí.

Muži
Letošní sezóna se nám hodnotí velmi do-
bře. Po povedené podzimní části nám pa-
třila druhá příčka se ziskem 28 bodů. 
V zimní přípravě jsme přivítali tři navrátil-
ce ze žďárského dorostu a to Erika
Kocoura, Michala Fouska a Miloše Hobzu,
kteří s námi absolvovali zimní přípravu,
včetně soustředění.

Vstup do jarní části sezóny se nám příliš
nepovedl a hlavně venkovní porážky 
v Nové Vsi a Dolní Rožínce byly zbytečné
a znamenaly, že vedoucí Hamry od nás cel-
kem výrazně odskočily a my se soustředili
hlavně na boj o druhé místo. V přímém
souboji o druhé místo nás na svém hřišti
porazila Bobrová 3:0. Od tohoto duelu

Hodnocení sezóny 
2018/19 - FO SK Svratka

FO SK SVRATKA 1932 POSTUP DO KRAJE 2019
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USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 18.6.2019 od
18.00 hodin na MěÚ
12. Rada města schvaluje:
a) Vyřazení 50 ks kalendářů na rok 2018 z důvodu neprodejnosti.
b) Aktualizaci směrnice č. 5 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku 

k 1.7.2019.
c) Prodej přebytečného majetku SDH Svratka.
13. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích ( rekonstrukce vodovodního řádu 

v ul. Libušina, úpravy ve sportovním areálu, nová lávka na Mor.Svratku, cyk-
lostezky do Herálce a Svratouchu).

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KA, konaného dne 25. 6. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
20. 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:  ing. Igor Fiala, Petr Bureš
Návrhovou komisi ve složení: Bc. Miroslav Polák, Michaela Šilerová
c/ Firmu 1. Žďárská a plynařská, a. s., Beranových 698, 199 00 Praha-Letňany 

jako dodavatele akce „Svratka – dešťová kanalizace“ v ulici U Koupaliště.

Usnesení

d/ Prodloužení pronájmu pozemku p. č. 506/6 /o výměře cca 100 m2/ na deset let. 
e/ Prodej pozemků p. č. 478/1 o výměře 206 m2 a p. č. 477 o výměře 69 m2, obojí 

v k. ú. Svratka za 21 700 Kč.
f/ Prodej pozemku p. č. 1201/1 o výměře 26 m2 Jednotě, s. d. Hlinsko za 50 Kč/m2.
21. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – květen 2019.
c/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Svratky.
d/ Informace o probíhajících stavebních pracích /rekonstrukce vodovodu v ul.

Libušina a Pláňava, opravy ve sportovním areálu, lávka na Moravskou Svratku,
cyklostezky do Svratouchu a Herálce/.

22. Zastupitelstvo města souhlasí: 
a/ Se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni pro E.ON Distribuce k tíži po-

zemků p. č. 1312 a p. č. 1318, obojí v k. ú. Svratka.
23. Zastupitelstvo města zamítá:
b/ Žádost o podporu mladého sportovce z důvodu, že město podporuje místní spor-

tovní kolektivy, ne jednotlivce.

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.

Hodnocení sezóny 2018/19 - FO SK Svratka
jsme však neztratili v šesti utkáních ani bod, Bobrová
klopýtala a nám se podařilo zakončit úspěšnou sezónu na
druhém místě se ziskem 56 bodů. Vzhledem k okolnos-
tem v ostatních okresech nám druhá příčka zajistila po
dlouhých třinácti letech postup do 1.B.třídy - kraje
Vysočina.

Do nové, krajské sezóny půjdeme plni optimismu.
Máme velmi mladý, perspektivní tým a hlavně skvělou

partu v kabině. Tým pokračuje ve stejném složení, navíc
se nám vrátil další dorostenec Marek Šuhaj.

Závěrem celého hodnocení moc děkuji městu Svratka 
a sponzorům za podporu, členům výboru za perfektní spo-
lupráci při vedení klubu, celému týmu FO SK Svratka,
našim manželkám a přítelkyním za toleranci a v nepo-
slední řadě fanouškům, kteří byli celou sezónu skvělí.

Petr Moučka ml., Pjedseda ☺
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