
a Irenou Budweiserovou nás, dříve na-
rozené, velmi pošimralo na srdéčku…☺
A pak to všechno začalo! Módní přeh-
lídky ve stylu čtyř ročních období, pro-
špikované bonusovými vstupy ala
Martin Mudroch, byly jak jinak, než str-
hující a všichni se bavili tak, že než zjis-
tili, že prší, byli mokří a pak už vlastně
zase bylo po dešti…☺ Tak to skutečně
bylo a my jsme Vám všem, kteří jste se
přišli pobavit, za to nesmírně vděčni.
Děláme to pro Vás, a to že přijdete, je
pro nás účinkující i pořadatele, tou
největší odměnou. Ti, které déšť vyhnal,
stejně cestou domů promokli. Skalní vy-
drželi a určitě nelitovali. Děkujeme
všem a těšíme se zase někdy…☺ Ale
teď bych chtěl ještě poděkovat všem
účinkujícím a pořadatelům. Bylo nás
přesně 90 a jmenovitě děkuji prostě
všem… ☺ Večerní čaj aneb diskotéka 
s hity 60. – 80. let se opět vydařila.
Nepršelo a bylo prý vyprodáno…☺

Krásný konec prázdnin 
a ještě chvíli slunečné léto 
Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

„Největší chyba, kterou v životě 
můžete udělat, je mít pořád 
strach, že nějakou uděláte.“

(Elbert Hubbard)

dokončení staveb-
ních prací mějte
prosím ještě chvíli
trpělivost s ome-
zeným průjezdem.

Rekonstrukce
vodovodního řádu
v ulici Libušina 
a ulici Pláňava,
byla dokončena
sice s týdenním
zpožděním, ale
bez větších pro-
blémů. V průběhu
stavby byla občas
na chvíli přerušena dodávka pitné vody,
to jsme ale společně zvládli. Tato akce
proběhla včetně obnovy a rekonstrukce
některých domovních přípojek. Správa
a údržba silnic opravila část silnice
II/354 směrem na Svratouch.
Nebudeme si stěžovat, naopak, musíme
být vděčni, že si i na tu Svratku konečně
vzpomněli. Oprava proběhla dle stano-
veného harmonogramu s omezeným
průjezdem resp. uzavírkou a dohodou 
o možném průjezdu pro místní obyvate-
le a firmy, avšak paradoxně pokuty udě-
lovali policisté z východních Čech.
Pravda, jezdí se hned lépe, leč slalom 
okolo vpustí dešťové kanalizace, pokra-
čuje…☺ Nad tím opravdu zůstává ro-
zum stát…�Dost bylo času na zvednu-
tí poklopů, ale zde se asi šetřilo na ne-
pravém místě. Stavební dozor jednozna-
čně selhal. Škoda, byla to určitě nemalá
investice, kdy jsme všichni čekali, že se
tento letitý problém konečně vyřeší.

„NA KOLE DĚTEM  ŽĎÁRSKÝ-
MI VRCHY“. Tak se jmenuje sportov-
ní a velkolepý projekt pořádaný na pod-
poru onkologicky nemocných dětí.
Letos v sobotu 10. srpna, se uskutečnil
již 5. ročník této veřejné charitativní
cyklotour. Vedoucím tohoto skvělého
projektu je Aleš Wasserbauer. Každý
rok se startuje z rekreačního centra
PILÁK ve Žďáru nad Sázavou a přes
Herálec, Svratku, Křižánky, Milovy,
Sněžné, Tři Studně, Vlachovice, Nové

Město na Moravě a Mělkovice, po 65
kilometrové etapě skončí v cíli opět 
v areálu PILÁK…☺Naše městečko ka-
ždý rok podpoří tuto akci zřízením 
občerstvovací stanice. Občerstvení vždy
sponzorsky dodá prodejna QANTO,
které tímto děkuji. Letošní jízdy se
zúčastnilo více jak 350 cyklistů. V čele
pelotonu, na náměstí 9. května, nemohl
chybět tak, jako vždy, právě Aleš
Wasserbauer společně s Pepou
Zimovčákem…☺ Také bych chtěl vel-
mi poděkovat skvělému týmu pořadate-
lů Svratky, který se vzorně postaral 
o podání občerstvení účastníkům CYK-
LOTOUR. Město Svratka je hrdé na to,
že se stává každý rok součástí této výz-
namné akce…☺

11. RETRODEN se konal také 
v sobotu 10. srpna. V areálu hasičské 
a sokolské zahrady bylo živo už od 10
hodiny ranní. Vše se muselo ještě vy-
zkoušet, zkontrolovat a doladit. Také
rozdat poslední úkoly, aby vše klaplo na
100%. Oba rejžové jsou totiž přísní a ne-
milosrdní. Mají to zkrátka pod taktov-
kou a zmáklé od A až do Ž, jinak to už
ani nejde! ☺ Program byl pestrý jako
vždy a jediné obavy byly jenom z poča-
sí. Již před polednem se začali sjíždět
veteráni, kteří postupně zaplnili celou
sokolskou zahradu. Historické autobusy,
bez kterých si RETRODEN už neumí
nikdo představit, se nestačily točit.
Vystoupení Plavců s Janem Vančurou 

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

Konec prázdnin je sice tady, léto však
pokračuje, tak si ho užívejme plnými
doušky. Chtěl bych hned na úvod popřát
všem našim školákům, zejména pr-
vňáčkům, šťastné vykročení do nového
školního roku, ať se jim ve škole
líbí…☺ Pro ty nejmladší to bude určitě
nezapomenutelný zážitek. No a jejich 
učitelům přeji hlavně hodně trpělivosti 
a laskavosti.

„Cílem vzdělání a moudrosti je,
aby člověk viděl před sebou jasnou
cestu života, po ní opatrně vykračo-
val, pamatoval na minulost, znal
přítomnost a předvídal budoucnost.“
(Jan Amos Komenský)

A co nám slibují srpnové pranosti-
ky?„Srpen k zimě hledí a rád vodu ce-
dí“, „V srpnu když půlnoční vítr věje,
bez deště slunéčko hřeje“ a „Co srpen
nedopeče, září nedovaří“. Astrono-
mický podzim nastane 23. září v 9 hodin
a 50 minut. To slunce vstoupí do zna-
mení Vah. Tento den bude vycházet
přesně na východě a zapadne přesně na
západě. Na rovníku Slunce projde v po-
ledne nad hlavníkem a vůči světovému
rovníku bude mít nulovou deklinaci.
Den bude stejně dlouhý jako noc, proto
říkáme podzimní rovnodennost. Na ji-
žním zemském pólu vyjde Slunce, na
severním pólu, Slunce naopak zapadne.

Opravu „SUEZU“ jsme zahájili
20. srpna. Až budete tyto řádky číst, bu-
de se snad pomalu dokončovat, pokud
ovšem vše poběží dle našeho plánu i
představ…☺Rozhodli jsme se, že opra-
vu provedeme vlastními silami a bude-
me tak šetřit městskou kasu.  Po spole-
čné prohlídce a následném posouzení
mostové konstrukce statikem, jsme kon-
statovali, že vážně není na co čekat. Do
budoucna si most jistě vyžádá rozsáhle-
jší rekonstrukci, ale v tuto chvíli již bylo
na čase opravit rozpadající se část
podpěrného pilíře včetně jeho paty na
moravském břehu řeky Svratky…☺ Po

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 

Školní rok 2019/2020

OPRAVA SUEZU BYLA ZAHÁJENA 20. SRPNA 2019HISTORICKÝ SNÍMEK STAVBY SUEZU r.1972

ZŠ a MŠ Svratka

Období školního vyučování ve škol-
ním roce 2019/2020 začne ve všech
základních školách, středních ško-
lách, základních uměleckých ško-
lách a konzervatořích v pondělí 
2. září 2019. Vyučování bude v prv-
ním pololetí ukončeno ve čtvrtek 
30. ledna 2020. Období školního vy-
učování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý
29. října a středu 30. října 2019. 

Svratka 2. 9. 2019 v 7.30.

Pro žáky 1. ročníku v doprovodu rodi-
čů proběhne slavnostní zahájení v kres-
lírně školy. Žáci si s sebou přinesou
přezůvky a aktovku.

Žáci  2.- 9. ročníku si vezmou přezův-
ky a psací potřeby. 

Krásný zbytek prázdnin! 
Ředitelství školy.

2020 je tzv. ostatním svátkem podle
zákona č. 245/2000 Sb., o státních svát-
cích, o ostatních svátcích, o význam-
ných dnech a o dnech pracovního kli-
du, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy
1. července 2020 do pondělí 31. srpna
2020. Období školního vyučování ve
školním roce 2020/2021 začne v úterý
1. září 2020.

Zahájení školního roku na ZŠ

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v pondělí 23. prosince 2019 a skončí 
v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne
v pondělí 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 31. ledna 2020. 

Jarní prázdniny podle sídla školy 
9.- 15. března 2020

Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna
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Výzva všem příznivcům šachové hry ve Svratce
Klub přátel šachu v Křižánkách, zalo-
žený v dubnu tohoto roku, vyzývá
všechny příznivce této královské hry ve
městě, bez rozdílu věku a pohlaví, za-
čátečníky i pokročilejší, aby se zapojili
do činnosti našeho dobrovolného spol-
ku a pomohli obnovit úspěšnou tradici
tohoto sportu na Svratecku. Vítání jsou
všichni. Děti, dospělí i senioři, všichni,
kterým leží na srdci obnovování nedáv-
no zašlé, sportovní tradice ve městě.
Našim hlavním cílem je, pokusit se za-
ložit a přihlásit do soutěže šachový od-
díl, který ve Svratce úspěšně fungoval
ještě v 60 letech minulého století a kte-
rý byl rozpuštěn v roce 1968 pro nedo-

statek aktivních hráčů. Hlavním propa-
gátorem tohoto sportu ve městě byl pan
Václav Káš ze Svratky, a z Křižánek
pak pan Liboslav Balabán, který ještě
ve svých 85 letech hrál za Svratku.

Svůj záměr jsme začali naplňovat na
ZŠ v Křižánkách, kde již 2 rokem fun-
guje šachový kroužek a pod dohledem
3 zkušených šachistů, roste řada mla-
dých talentovaných hráčů, kteří mají za
sebou první úspěchy. Jsme přesvědče-
ni, že také ve Svratce dřímá řada talen-
tů, dětí, dospělých i seniorů, kteří by
nám svým zapojením se do práce klu-
bu, pomohli splnit náš velký cíl a zvidi-
telnit město. Klub se schází 2x týdně, v

době od 16.00 hod do 18.00 hod.
Tréninkovými a hracími dny jsou stře-
da a sobota. Hrací místností je  budova
Vzdělávacího centra. Zájemci se mo-
hou přihlásit u Ing. Petra Nadrchala, te-
lefon – 603 826 861, Email: pe-
tr.nadrchal@atlas.cz. Všichni jste srde-
čně zváni.  Na vaši návštěvu se těší
trenéři klubu: Petr Nadrchal, Josef
Neděla a Jaroslav Doubek. Členství 
v klubu je dobrovolné. Šachový mate-
riál i literatura ke studiu jsou k dispozi-
ci zdarma. Jednorázový roční příspě-
vek a jeho výše je zcela dobrovolný. 

Ing. Petr Nadrchal

Baby club Plaváček Svratka Vás zve na

PODZIMNÍ KURZ 
PLAVÁNÍ DĚTÍ
ve věku od 6 měsíců do 6 let v doprovodu rodičů.
KDY: 11.9.2019 – 4.12.2019 (plaveme 

každou středu od 10:00, více skupinek)
KDE: plavecký bazén hotelu Svratka, 

Na Vyhlídce 41, Svratka, 592 02
CENA: 3240 Kč / 12 lekcí / lze využít příspěvků od pojišťovny. Součástí lekce je půlhodinová lekce plavání pod vedením 

instruktorky, saunování a na závěr masáž dítěte. Kurz zahrnuje 12 lekcí a zúčastnit se mohou oba dva rodiče (případně 
druhý dospělý jako doprovod). Přihlášky a více informací naleznete na webu:
http://www.plavacek-deti.cz/kurzy/svratka/       tel.: 608 375 183 | mail: svratka@plavacek-deti.cz
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U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZA-
STUPITELSTVA MĚSTA SVRATKA, ko-
naného dne 8. 8. 2019 od 17.00 hodin v za-
sedací místnosti MěÚ

24. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy ve-

řejně, se jmenovitým zápisem v případě, že
přítomní zastupitelé hlasují různě: pro –
proti – zdržel se.

b/ Program zasedání zastupitelstva dle předlo-
ženého návrhu. Ověřovatele zápisu a usne-
sení z tohoto zasedání:  Božena
Hromádková, ing. Jan Vítek. Návrhovou
komisi ve složení: Zdeněk Vojta, ing. Petr
Řádek

c/ Výsledek výběrového řízení na akci
„Stavební úpravy lávky pro chodce přes ře-
ku Svratku v k. ú. Česká a Moravská
Svratka“ a pořadí firem ve výběrovém říze-
ní a uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení – firmou Miloš Kubíček.

d/ Záměr pronájmu pozemku p. č. st. 611 
o výměře 195 m2 v k. ú. Svratka.

e/ Prodej pozemku p. č. 1096/9 o výměře 
51 m2, ostatní plocha/ostatní komunikace
za 50 Kč/m2.

f/ Záměr prodeje části pozemku /cca 80 – 85
m2/, p. č. 1133/1 v k. ú. Svratka.

g/ Převod pozemku p. č. 1303 v k. ú. Svratka
s podmínkou zachování výhrady práva
zpětné koupě.

h/ Převod pozemku p. č. 1304 v k. ú. Svratka
s podmínkou zachování výhrady práva
zpětné koupě.

i/ Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2019 o poskyt-
nutí dotace Římskokatolické farnosti
Svratka ve výši 50 000 Kč. 

j/ Obecně závaznou vyhlášku města Svratky
č. 2/2019 k zajištění udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství k ochraně
životního  prostředí, zeleně v zástavbě 
a ostatní veřejné zeleně.

25. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce le-

den – červenec 2019.
c/ Informace o probíhajících stavebních ak-

cích.
d/ Výsledek soudního sporu ohledně bytu ve

vlastnictví Města Svratky.
26. Zastupitelstvo města ukládá:
a/ Zastupitelovi Ing. Igoru Fialovi vypracovat

geometrický plán pro vznik stavebních par-
cel na pozemku p. č. 1110/7 v k. ú. Svratka.

Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických o-
sob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů v upra-
vené verzi.

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA
SVRATKY, konané dne 12.7.2019 od 18.00
hodin  na MěÚ
14. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 5/2019.
15. Rada města bere na vědomí:
a) Informace starosty o probíhajících staveb-

ních akcích (lávka na Mor.Svratku, cesta do
průmyslové zóny, příprava projektů cyklos-
tezek).

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 upra-
vené verzi.

Usnesení
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