
zemky a snad i na tuto cyklostezku do-
jde řada. Získanou dotaci z Fondu
Vysočiny na zpracování projektové do-
kumentace jsme prozatím byli nuceni
Kraji Vysočina po vzájemné dohodě
vrátit /příští rok budeme snad žádat zno-
vu/. Nestihli jsme totiž právě kvůli ne-
vyřešeným pozemkům připravit 
a v daném termínu zpracovat PD…�
I to se bohužel stává. Ještě jsme však ne-
padli…�

„Náš největší úspěch není v tom, že
nepadneme, ale v tom, že vždy vsta-
neme, kdykoli padneme.“

(Konfucius)

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám krásný pátek, všem Beátám ještě
krásnější svátek, pohodu a hezký pod-
zimní čas plný sluníčka…☺

František Mládek, Váš starosta

nout tak pomyslnou pásku 15. listopa-
du…☺

Akce „Svratka – dešťová kanali-
zace – průmyslová zóna“ v ulici U
Koupaliště, byla včas a v termínu doko-
nčena. Ve stejné trase byl také položen
nový vodovodní řád včetně hydrantu,
který bude sloužit v případě nutnosti
hlavně pro celou průmyslovou zónu.
Děkuji všem firmám, které sídlí v do-
tčeném areálu, ale i jejich obchodním
partnerům za trpělivost při omezeném
provozu v průběhu stavebních
prací…☺ Nyní nás čeká kolaudace
stavby a v jarních měsících příštího ro-
ku snad i oprava místní komunikace v
ulici U Koupaliště. Doufejme, že nám
to dosti napjatý rozpočet dovolí.Na tuto
opravu se však nejdříve pokusíme zís-
kat dotaci z MMR, pokud bude vůbec
nějaká vypsaná. Zatím to není jisté…�

Nový traktor potřebujeme. Proto
opět požádáme o dotaci na novou lesní
techniku…☺ Letos jsme byli s žádostí
neúspěšní, ale my se nevzdáváme 
a zkusíme to znovu, tentokráte 2x.
Budou totiž vypsány dva dotační tituly
a to by v tom byl čert, aby to konečně
nedopadlo! Náš stařičký ZETOR z roku
1989 pomalu dosluhuje…�☺

Cyklostezky se staví všude, jen na
pomezí Čech a Moravy resp. ve
Svratce, Svratouchu i Herálci, je to
vskutku tvrdý oříšek…� Ono to vy-
padá, jako že se flákáme, ale opak je
pravdou – starostové výše jmenova-
ných obcí by mohli vyprávět. Peníze by
byly, avšak síly a trpělivost už fakt do-
cházejí...� Ale my se jen tak nedáme!

Ono se řekne projekt 
a stavba. Ten ale potřebuje
nápad, což o to. Potom vy-
myslet tu správnou trasu,
vypořádat pozemky 
a hlavně absolvovat spous-
ty jednání, vymýšlení,
schvalování a povolování.
Dobře, musíme také vyře-
šit žabičky, čolky, modrás-
ky, možná i vážky, a sem
tam nějaký ten porost.
Významnou roli zde hraje
i levý resp. pravý břeh po-
toka…☺ Chápu to, ne-
jsem totiž žádný barbar,
sám mám na své zahradě
tři krásná jezírka a fakt je
okolo i v nich živo…☺ Jsem od mali-
čka ochránce přírody, mám ji rád. Aby
to nebylo tak jednoduché, změna břehu
potoka, po kterém má vést trasa cyklos-
tezky, si vyžádá vybudování dvou
lávek. Trošku se to zkomplikuje i pro-
draží, ale to přece nikoho nezajímá…�
Však on to někdo zaplatí…� Když už
si ale se sousedním starostou myslíme,
že je vše O.K., přijdou na řadu zase tůně
okolo cyklostezky. Je to nutnost a záro-
veň i podmínka…� Projednáme tedy
ještě jednou s majiteli dotčených po-
zemků vybudování tůní a potom to snad
již projde…☺ Někdo by také mohl 
občas vzít na zřetel rozvoj obce, turisti-
ky, potřeby občanů, v neposlední řadě 
i bezpečnost našich dětí. To jsou asi za-
nedbatelné priority. Mějte ale trpělivost,
my ji musíme mít také – cyklostezky
budou. V sousedním Herálci dořeší po-

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

Zlepší nám náladu říjnové pranos-
tiky? „Říjen na jednom konci ještě hře-
je, ale na druhém již mrazí“, „Svatá
Terezie krávu uvazuje“, „Svatá Hedvika
kabát navlíká“ anebo „Na svatého Ši-
moniše  /28. 10. /, přikluše k nám zima
tiše. Babího léta jsme si užili plnými
doušky, doufejme však, že paní Zima
bude klusat pomalu a podzim se jen tak
nevzdá…☺

Kdy se změní letní čas v zimní?
Tak tedy, standardní (nesprávně zimní)
čas, v letošním roce nastane v noci 27.
října (tj. v neděli), kdy se hodiny posu-
nou z 03:00 hodin zpět na 02:00 hodiny.
Já osobně je budu posouvat, až se pro-
budím…☺ Zdá se ale, že střídání času
v Evropské unii skončí. Loni totiž
proběhla anketa, ve které se 84% ze 4,6
milionů respondentů vyjádřilo, že jim
střídání času vadí. Evropská komise
proto poslala do Evropského parlamen-
tu a Rady návrh na jeho zrušení. Po ce-
lý rok by pak mohl platit jeden čas a na
základě průzkumu mezi veřejností, by
to zřejmě byl, ten letní…☺

Lávka přes řeku Svratku. Stavba
nové lávky na Moravskou Svratku ke
Kulíkovým je před svým dokončením.
Jakmile započnou zemní a stavební
práce, připravte se na třítýdenní výluku.
V minulých Novinkách jsem Vás infor-
moval o dokončení stavby 31. říj-
na.Nyní už vím, že se termín předání asi
malinko prodlouží. Po zbrusu nové láv-
ce se už budete moci projít a přestřih-

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

...NA SLUNNÉM VRCHU SE STAVÍ ČTVRTÝ DOMEČEK...

Svratka
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Váš starosta Vám 

ZŠ a MŠ Svratka
• 4.9. se žáci 6. a 7.ročníku zúčastnili biatlonového tréninku pod vedením Martina

Kalouse. Moc děkujeme za velmi zajímavý a poučný zážitek
• 13.9. žáci osmého ročníku s třídní učitelkou Petrou Suchou nocovali ve škole
• 20.9. se naši žáci Adéla Pavlíková, Michal Preisler, Daniel Šikl, Kamila Šillerová a

Vendula Gregorová zúčastnili soutěže v první pomoci pořádané Junákem Hlinsko  a
Farg -Havlíčkův Brod. Prokázali dovednosti, schopnosti i týmovou spolupráci, které
v simulovaných podmínkách zachránili lidské životy a poskytli první pomoc

• Již 10. rokem uspořádal pan učitel Josef Fiala atletický čtyřboj pro okolní školy.
Letošního ročníku se zúčastnily ZŠ: Herálec, Jimramov, Kameničky, Krouna,
Polnička, Sněžné a Svratka. 

Z domácích se nejvíce dařilo:

Tomáši Vamberovi: 1 zlatá a 3 stříbrné medaile
Kamile Vamberové: 1 zlatá, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile
Vendule Gregorové: 1 zlatá a 2 bronzové medaile
Vojtěchu Jägermannovi: 1 zlatá, 1 stříbrná a 1 bronzová medaile
Kamile Šillerové: 2 stříbrné medaile
Zdeňce Němcové: 1 zlatá medaile
Matyáši Růžičkovi: 1 stříbrná medaile
Šimonu Hladíkovi: 1 stříbrná medaile
Janu Odvárkovi: 1 stříbrná medaile
Denise Osinkové: 1 bronzová medaile
Miroslavu Kynclovi: 1 bronzová medaile

...FIRMA ODVÁDÍ PERFEKTNÍ PRÁCI... ...KŮLNA SE STĚHUJE S NÁMI...RYCHLÁ ROTA
ODVEDLA SUPER VÝKON PŘI STĚHOVÁNÍ...

...LÁVKA NA MORAVU I DO ČECH...
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Účastníci soutěže první pomoci Biatlonový trénink
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Říjen ve školce

Lyžařský 
oddíl

Druhý školní měsíc je za námi a třída
Sluníček už navštěvuje školku s úsmě-
vem. Začátkem října proběhly podzim-
ní zpívánky na téma „Jakpak mluví
zvířata“, kde si děti mohly nejen zaz-
pívat ale i zatančit.

Třídy Berušek a Soviček začaly na-
vštěvovat plavecký bazén v Hlinsku,
Sluníčka místo toho jezdí do solné jes-
kyně, taktéž v Hlinsku.

Již tradičně proběhlo v naší školce
Jablíčkobraní, kde pro děti bylo připra-
veno několik stanovišť s úkoly, tvoření
s jablíčky a jako tečka na závěr proběhla
ochutnávka jablečných pokrmů, které si
pro nás připravily maminky dětí.                                                                                           

Za MŠ Aneta Vašková

Adriana Škárková si v závodě na 1500 m poranila nohu a i s tímto handicapem doběhla na krásném 3. místě. Všem medailistům i ostatním závodníkům blahopřejeme k do-
saženým výkonům. Moc děkuji všem soutěžícím i organizátorům za krásné sportovní dopoledne a firmě Mars, a.s. za sponzorský dar.                                         I. Kopecká

Malí lyžaři se účastnili několika pře-
spolních běhů:  Svratka, Hlinsko,
Nové Město na Moravě, Žďár nad
Sázavou a Pohledec. Ve všech závo-
dech jsme měli dobré umístění a to 
i ti nejmenší - předškoláčci, kteří
závodí letos poprvé. 

Nejúspěšnější závod byl v Hlin-
sku. Kde jsme získali celkem 7 "me-
dailí". V uvozovkách proto, že bohu-
žel zrovna v tomto závodě se meda-
ile nerozdávaly, což děti mrzelo.
Obzvlášť ty, které se umístily 
poprvé. Je to taková malichernost,

ZŠ a MŠ Svratka
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USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KA, konaného dne 19. 9. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

27. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v

případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu. Ověřovatele

zápisu a usnesení z tohoto zasedání: Michaela Šilerová, Vladimír
Maštalířský. Návrhovou komisi ve složení: Petr Bureš, Ludmila Mayerová

c/ Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 38 /TESS/.
d/ Prodej pozemku p. č. 1133/14 o výměře 70 m2, ostatní plocha, v k. ú.

Svratka za 50 Kč/1 m2.
e/ Cenu 200 Kč + DPH za budoucí nezasíťované stavební pozemky na po-

zemku p. č. 1110/7 v k. ú. Svratka.
f/ Přidělení bytu č. 5 v budově č. p. 370  na dobu určitou na jeden rok. Při

přidělení bytu je uplatněna výjimka z kritérií, článek VII., odst. n/ dota-
čního programu.

g/ Přidělení bytu č. 9 v budově č. p. 370.
h/ Přidělení bytu č. 1 v domě č. p. 297.

28. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – srpen  2019.
c/ Informace o probíhajících pracích /revitalizace rybníka, oprava mostu

Suez, lávka na Moravskou Svratku, lesní cesta Hrnčířská, výstavba de-
šťové kanalizace v ulici U Koupaliště/.

d/ Žádost o prodej pozemku p. č. 470/9 v k. ú. Svratka s tím, že prodej by
mohl být uskutečněn až po postavení rodinného domku na sousedním po-
zemku p. č. 470/11 v k. ú. Svratka.

29. Zastupitelstvo města ukládá:
a/ Starostovi a místostarostovi zjistit možnosti a zájem o stavbu bytového do-

mu na pozemku p. č. 1110/15 v ul. Komenského.

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 upravené
verzi.

Usnesení

VýzvaMěsto Svratka 
Vás zve na tradiční

13. 
Kateřinské

trhy
Sobota 23.11.2019 

od 8 hodin 
v sokolovně 

a přilehlém okolí.

Občerstvení 
zajištěno

Dobrou pohodu 
přinese svým 
vystoupením

Sdružení přátel
Josefíny a Kláska

Lyžařský oddíl

Hattrick Svratka

Městské muzeum chystá na
Vánoce další tradiční výstavu, ten-
tokrát vánočních ozdob. Pro tuto
výstavu sháníme jakékoliv váno-
ční ozdoby, které již třeba nepou-
žíváte a mohli byste je věnovat pro
rozšíření muzejních sbírek. Za
Vaši vstřícnost a ochotu předem
děkujeme.

ale pro děti je to důležité jako motivace a hlavně z toho mají velikou radost,
když dostanou na krk medaili. 

Nejdeštivější závody byly v Novém Městě na Moravě, do cíle vidět neby-
lo ale naši bojovníci to nevzdali. A i odtud si děti přivezly medaile - krásné,
vyřezávané. Sezona přespolních běhů končí a budeme se těšit na sníh a na po-
řádnou lyžovačku. 

Držte nám palce, ať se dětem daří i nadále. 

Děkujeme dětem za skvělé  výsledky, trenérům za přípravu
a aktivním rodičům za pomoc.

S blížícím se koncem fotbalového podzimu, přichází začátek sezóny futsa-
lové, ve které se opět představí oba týmy svrateckého Hattricku. S ohledem
na dlouhodobá zranění některých našich hráčů se do našeho týmu pokusíme
natrvalo přivést Robina Kunstmüllera (Pramen Havl. Brod), Petra Moučku
(Natahari Svratka), Jana Macha (Škoda Střílet) a nakonec Jana Matouška ze
Svratouchu. Náš A-tým bude opět bojovat v Pardubickém přeboru, kde nás
čekají kvalitní soupeři například z Chrudimi, Pardubic nebo Chotěboři s cílem
vylepšit loňské 4. místo. Druhý tým bude hrát okresní soutěž v Hlinsku. První
kolo sehrají oba shodně 24. listopadu v hale ZŠ Ležáky (Hlinsko). 

Během  letní pauzy jsme se zúčastnili několika turnajů v našem okolí, kde
jsme vybojovali cenné úspěchy. V Rychnově jsme skončili na 2. místě, ve
Svratouchu na 3. místě, a nakonec na domácím 5. Hattrick cupu se nám po-
dařilo zvítězit v konkurenci 20 týmů! A právě na další námi pořádaný halový
turnaj Vás chceme pozvat do Svratky 27. 12. od 8:00. Rovněž Vás chceme
pozvat do svratecké tělocvičny, kde každý pátek od 20:00 hrajeme futsal.
Vstupné je 20 Kč a začínáme 15. listopadu. Veškeré další informace nalezne-
te na našich webových stránkách www.hattricksvratka.banda.cz

Mějte příjemný podzim 
Pavel Makovský
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