
„Ze všech věd, které člověk může a
musí znát, tou hlavní je umět žít tak,
aby spáchal co nejméně zla a způso-
bil co nejvíce dobra.“.

(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám radostné, šťastné a veselé Vánoce.
Do nového roku přeji Vám všem hlavně
pevné zdraví, pohodu a lásku každý
den…☺ Mějte se rádi a buďte na sebe
hodní celý rok…☺☺☺

„Ať je bláto, ať je sníh, 
k Vánocům vždy patří smích“.

František Mládek, Váš starosta

kůrovcová kalamita v CHKO Žďárské
vrchy, z pohledu ochrany přírody.
Nenechte si toto jedinečné setkání ujít,
jste všichni srdečně zváni i vítáni…☺

BETLÉMSKÉ SVĚTLO PŘED
SOCHOU SVATÉHO VÁCLAVA.
Na zlatou adventní neděli – 22. prosin-
ce od 13.00 – 16:00 hodin přijďte na
náměstí před sochu sv.  Václava. Nejen,
že si zde plnými doušky vychutnáte
vánoční atmosféru, ale odnesete si do
svých domovů ještě betlémské svět-
lo…☺ Srdečně Vás zvou svratečtí
skauti.

Když vánoční strom do tmy

září…aneb vánoční ozdoby včera a
dnes. Navštivte proto Městské muzeum
ve Svratce ve dnech 26. 12. – 30. 12.
2019. Zjistíte, že Vánoce mají mnoho
tváří…☺

Fotbalový oddíl SK Svratka Vás
srdečně zve na tradiční
ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU. Ve středu
dne 25. 12. 2019 od 20.00 hodin se
Vám představí v místní sokolovně hned
dvě hardrockové kapely…☺Už nyní se
můžete těšit na místní legendy
SBK…☺, předkapelu skupiny ROCK-
BAND z Jihlavy…☺. Tombola bude 
opravdu bohatá.

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

Co nám napovídají prosincové a
vánoční pranostiky? „Svatá Lucie no-
ci upije, ale dne nepřidá“,- a to je právě
dnes…☺...přeji Vám krásný svátek
Lucie…☺…„Na Štědrý večer hvězdi-
čky – ponesou vajíčka slepičky“, „Na
svatého Štěpána když vítr prudce zavě-
je, víno před zkázou jistou se zachvěje“.
Přejme si proto na Štědrý den hvězdi-
čky a na sv. Štěpána raději bezvětří…☺

Pozor, pozor, obědy po novu od 2.
1. 2020… ☺ Vážení svratečtí senioři, v
minulých Novinkách jsem Vás, kteří
jste využívali služeb dodavatele a roz-
vozu obědů z Marsu, informoval o mo-
žné změně této dlouholeté služby. Od
nového roku 2020 bude zajišťovat
Vaše stravování stejnou formou, tzn.
včetně rozvozu, Restaurace U
Berušky. Potřebné informace Vám
včas sdělíme naším infokanálem, nebo
hlášením místního rozhlasu, popř. i o-
sobně.

Předvánoční setkání s pracovníky
Správy CHKO Žďárské vrchy, se
bude konat ve čtvrtek 19. prosince
2019 v 17:00 hodin v Domě s pečova-
telskou službou – v bývalé mateřské
škole. Toto setkání je určeno pro Vás, o-
byvatele Svratky. Témata setkání:
přírodní zajímavosti okolí obcí, ne-
jčastěji řešené přestupky a nejasnosti v
CHKO a hospodaření v krajině CHKO.
Hlavním tématem setkání však bude

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 

ZŠ a MŠ Svratka
• V pátek 22. listopadu 2019 se děti z country tanečního kroužku při ZŠ ve

Svratce, SVRATECKÉ BONBONKY, sešly na víkendovou 133. region
dance party pořádanou SDC ŠUMAVÁČEK a Střelickou růží ve Střelicích.
Veselého tancování se zúčastnily další tři soubory – Střelická růže, Gremlínci
z Ostravska a Zuzana ze Znojma. Děti se ubytovaly ve třídě místní ZŠ.
Tančili jsme celý páteční večer od 18,30 do 22,00 hodin s Mírou Procházkou
country tanečky. Pak už jen umýt a spát, abychom si odpočinuli na další ta-
neční den. V sobotu dopoledne jsme se prokousávali další lekcí v rytmu
country s Mírou. Po výborném obědě jsme se prošli na nádraží, abychom si
zakoupili jízdenky na nedělní cestu a pohráli si na dětském hřišti před ško-
lou. Pak už hurá na taneční parket v odpoledním bloku. Po večeři Míra
Procházka vybídl všechny tanečníky ke společnému večernímu tancování.
Tancovalo se až do 22,00 hodin a my, opět velmi, ale příjemně unavení, jsme
padli po koupeli do svých spacáků a spali celou noc. Ráno po snídani a ne-
zbytném zabalení našich věcí do tašek jsme vyrazili na poslední víkendovou
taneční country lekci s Mírou. Po posledním tancování už zbývalo vydat se
na cestu domů. S radou rodičům od paní učitelky: „Vyprat v pračce a uložit
do postele“ jsme s rodiči odcházeli domů…                        Mgr.Hana Mičková

• Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhla na žďárském gymnáziu akce s názvem
Staň se diplomatem. Pořadatelem akce byla pražská Asociace pro mezi-
národní otázky. 17 žáků 8. a 9. tříd si zde vyzkoušelo roli velvyslanců států
Rady bezpečnosti OSN.  Hlavním tématem jednání bylo řešení mezinárod-
ního konfliktu v africkém státě Mali. Z naší školy akci absolvovalo 6 žáků
(Lucie Buchtová, Natálie Gregorová, Luděk Hlavsa, Adéla Pavlíková,
Kamila Šillerová, Lucie Tlustošová). Adéla Pavlíková byla  nakonec vy-
brána mezi tři nejúspěšnější diplomaty. Moc děkujeme za reprezentaci!       

Mgr. Petra Suchá
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ZŠ a MŠ Svratka

V prosinci čekala naší školku poprvé pekelná cesta „ My se čerta nebojíme“, kdy dě-
ti měly možnost nahlédnout do světa čertů. Cestu provázelo několik úkolů, za které
byly děti na konci náležitě odměněny. 

Již tradičně také proběhne vánoční jarmark, kde rodiče mají možnost zakoupit
krásné vánoční dekorace a symbolickou částkou tím tak podpořit akce konané ma-
teřskou školou.

Ve zbytku měsíce se budeme věnovat tradicím, které jsou spjaty s Vánoci a tak i
Vám přejeme klidné prožití svátků. 

Za MŠ Aneta Vašková

Již třetím rokem jsme se připojili k
předvánoční sbírce, kterou pořádá
Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické. Jejím cílem je nashromáždit
od dárců dárky pro děti z nejchudších
poměrů v České republice. Ze
sběrného místa v naší knihovně jsme
připravili mnoho krásných dárečků.
Nyní budou převezeny do sběrného
místa v Krouně, odkud budou přeroz-
děleny jednotlivým dětem, kterým
vytvoří úsměv na tváři. Balíčky do-
putují do OSPOD ve Žďáru n.S.,
Hlinsku, Poličce, Chotěboři a
Havlíčkově Brodě a také do AD
Hamry u Hlinska. Je potěšitelné, že i

Krásné Vánoce a hodně zdraví 
v novém roce Vám všem přejí žáci 

a zaměstnanci ZŠ a MŠ Svratka.

Poděkování za sbírku 
„Krabice od bot, aneb Děti 
darují dětem k Vánocům 2019“

v dnešní nelehké době je vás dobro-
dinců tolik, že se z vánočního obda-
rovávání dětí stala již velmi pěkná
tradice. Blíží se jeden z nejkrásně-
jších dní v roce, den, na nějž se těší
především všechny děti, 24. prosinec,
den radosti, očekávání a zázraků.

Děkujeme všem lidem, kteří o
Vánocích otevřeli svá srdce, stali se
na chvíli „Ježíšky“ a obdarovali děti
dárky.

„Správně vidíme jen srdcem. 
Co je důležité je očím 
neviditelné“
Antoine de Saint – Exupéry

Marie Poláková

OZNÁMENÍ PRO ČTENÁŘE 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SVRATCE
Městská knihovna bude od pondělí 23.12.2019 do
pátku 3.1.2020 uzavřená. Návštěvní provoz knihovny
bude zahájen v pondělí 6.1.2020.

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ SVÁTEČNÍ DNY. POLÁKOVÁ M.

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA SVRATKA,
přeje nejen čtenářům, ale všem
lidem, ať pod třpytivým váno-
čním stromečkem najdete lásku,
radost, klid a rodinnou pohodu,
ať ve zdraví šťastně vkročíte do
nového roku a budu se těšit na
setkání s vámi u dobré knihy v
roce 2020.

Svratecká společnost  MIPo alarms s.r.o., děkuje za
Vaši přízeň v uplynulém roce a přeje všem bez rozdílu
přenádherné prožití nadcházejících svátků a hodně
štěstí, lásky a hlavně „bezpečí“ do období LP 2020. 

S úctou Miroslav Polák
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Oznámení
Loučíme se a děkujeme všem našim dlouhole-
tým strávníkům za přízeň. Přejeme všem hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Helena a Miroslav Mlejnkovi

Oznámení
Tři králové budou 
ve Svratce chodit 
v sobotu 4. ledna 2020.
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USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konaného dne 
28. 11.2019 od 17.00 hodin na MěÚ

20. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 8/2019.
b) Rozpočet ZŠ a MŠ Svratka na rok 2020.
c) Dodávku obědů pro seniory včetně rozvozu od firmy Jan Pech-Restaurace 
U Berušky.
21. Rada města bere souhlasí:
a) S navýšením kapacity školní družiny ze 45 na 55 dětí a souhlasí s tím, aby ZŠ

a MŠ Svratka financovala navýšení kapacity v období září-prosinec 2020 
z prostředků na provoz nebo z vedlejší hospodářské činnosti.

22. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích (oprava střechy školy, lávka na

Moravskou Svratku, komunikace do průmyslové zóny).

Usnesení je z důvodu 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.

UsneseníPronájem volného vstupního 
bytu ve Svratce 

Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci, matkám sa-
moživitelkám a rodinám v tíživé soc. situaci.
Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spoluvlastnit bytový
dům, rodinný dům nebo byt.

Byt č. 9: Byt se nachází v 2 NP. Velikost bytu 72,92 m2 (pokoj + kuch. kout, pokoj,
šatna 2x, předsíň, koupelna, WC). Byt je možný pronajmout od února 2020. 

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka u pa-
ní Polákové M. mobil: 774 225 400, pevná linka: 566 662 369

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