
- v případě získání dotace, začít s od-
bahňováním rybníku Svratka

- v případě získání dotace, opravit
místní komunikaci v ulici  U Kou-
paliště

- opravit zbylou část chodníku v ulici
Libušina - po pravé straně - od Trustu
k Marsu

- opravit část místní komunikace v uli-
ci Cikanecká - od Šilerů k Jadrným 
a Forchtsamovým

- opravit střechu na budově rehabilita-
ce v areálu TESS

- připravit k realizaci obě cyklostezky
- připravit k zasíťování stavební po-

zemky na „4 RD U Řivnáče“
- opravit splaškovou a dešťovou kana-

lizaci v ZŠ a MŠ
- postavit WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

ve sportovním areálu u STC
- opravit a natřít střechu na tribuně 

a provést zde další nutné opravy
- natřít střechu na budově radnice
- budeme pokračovat v opravách na

budově „Balíčkovo“ včetně možnos-
ti získání dotace na její přestavbu

- zrealizovat změnu územního plánu
Svratky

Na závěr opět děkuji svrateckým
skautům za včasné doručení Novinek
do Vašich schránek…☺

„Upřímnost vám nepřinese mnoho
přátel, ale vždy vám přinese ty 
správné.“                     (John Lennon)

Vážení a milí spoluobčané,přeji Vám
hezký, barevný podzim, pevné zdraví 
a krásný každý den…☺

František Mládek, Váš starosta

skytnutí dotace od SZIF – Státního
zemědělského intervenčního fondu na
pořízení nové lesnické techniky.
Dotace ve výši 50% představuje částku
1.171.885,- Kč včetně DPH. Celkové
výdaje projektu tedy činily 2.343.770,-
Kč. Traktor KIOTI PX 1053 PC se tak
stane dalším výrazným a platným po-
mocníkem ve službách města. Traktor
dodala firma P&L, spol. s r.o.
Biskupice. Jeho dodání vysoutěžila v
řádném výběrovém řízení. Přeji tímto
našim chlapcům z RR a městu Svratka,
aby jim sloužil ke vší spokojenosti…☺

Jak to vypadá s našimi cyklostez-
kami? Ono se zdá, že se nic neděje, ale
už se to doslova a do písmene začíná
rýsovat. Obě plánované cyklostezky
jsou v pohybu… ☺

Na cyklostezku do Svratouchu
máme konečně zpracovanou a předa-
nou projektovou dokumentaci. Máme
vyjádření i od správců sítí a dolaďuje-
me podmínky resp. souhlasy majitelů
dotčených pozemků. Jak jsem již v mi-
nulosti avizoval, trošku nám ten průběh
zkomplikovaly nařízené tůně…�
Ale i ty se nám už podařilo vyřešit.
Budeme nyní žádat o stavební povole-
ní a následně i o přidělení dotace na je-
jí výstavbu…☺Nevím, jak Vy, ale já se
už nyní těším na brzkou realizaci…☺

Na cyklostezku do Herálce se
právě projektová dokumentace zpraco-
vává…☺ Po velmi složitém výbě-
rovém řízení, byla nakonec uzavřena
smlouva s firmou Optima, spol. s r.o.
Vysoké Mýto, na vypracování PD, kte-
rou by měla nejpozději do srpna 2021
vyhotovit a předat. PD se zpracovává
pro stavební povolení a vydání Územ-
ního rozhodnutí k umístění stavby…☺
Na vypracování této PD –
„Cyklostezka Herálec -  Svratka“,

jsme získali dotaci od Kraje Vysočina.
Budeme proto všichni doufat, že i na
toto velkolepé dílo, budeme v nejbližší
době úspěšně čerpat dotaci…☺

Abychom se příliš nenudili v této
koronavirové době…☺, Krajský úřad
Kraje Vysočina provedl v souladu se
zákonem již 23. září 2020 dílčí přez-
koumání hospodaření města za rok
2020. „Při dílčím přezkoumání hos-
podaření města Svratky nebyly zji-
štěny chyby a nedostatky.“ Tak zní
konečný výrok a mně nezbývá nic jiné-
ho, než poděkovat těm, kteří se o tento
opět bezchybný výsledek zasloužili…
☺

No, a abychom se případně nenu-
dili ještě více v této těžké době, přije-
la si nás prověřit i ČIŽP Havlíčkův
Brod… ☺ Že jsme provedli náhradní
výsadbu zeleně, dle jejího nařízení 
a v souladu se zákonem, zjistila záhy.
Vždyť nám toto nařizuje přeci i Zákon
o obcích, resp. zákon o ochraně přírody
a krajiny. Abychom se starali o zeleň na
veřejných prostranstvích s péčí řádného
hospodáře,vysadili jsme celkem 63 ku-
sů dřevin. Zejména - břízy bělokoré, o-
lše lepkavé a buky lesní, které jsme dle
plánu výsadby umístili v přírodní za-
hradě, v parku u ZŠ a MŠ a dva stromy
v parku u sokolovny. Děkuji tímto
všem těm, kteří se před časem zapojili
do této akce náhradní výsadby – paní
architektce Věře Junové, zaměstnan-
cům města a zaměstnancům ZŠ a MŠ
společně s dětmi. Stále si myslím, 
a jsem o tom zcela přesvědčen, že nás 
v tomto směru nemusí nikdo kontrolo-
vat a podobné věci nařizovat – to dá
přeci normálnímu človíčkovi rozum, že
chceme mít Svratku krásnou…☺

Co bychom chtěli zrealizovat 
v příštím roce:

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
krásný podzimní den bez deště a sněhu,
s úsměvem na tváři a jen dobrou nála-
dou…☺☺

Co nám předpovídají říjnové pra-
nostiky pro zlepšení nálady? V tomto
čase znatelně klesají venkovní teploty 
a naopak teploty doma mají zase vze-
stupnou tendenci – to si už občas přito-
píme…☺� Délka slunečního svitu se
zkracuje, začínají se objevovat první
ranní mrazíky, mlhy, a jinovatka. 
V tomto čase končí bohužel i vegetační
období a průměrné denní teploty budou
klesat pod 5 °C.„ Když na Voršilu 
a Kordulu větry dují, po celou zimu
nás navštěvují“, „Na Šimona a Judy
i kočka leze z půdy“ a „Na svatého
Šimoniše (28. října), přikluše k nám
zima tiše“. Ke konci října se už bude
citelně ochlazovat. Toto ochlazení naši
předci nazývali „Šimonská chladna“.
To nastává typický sychravý podzim,
doprovázen někdy už nočními mra-
zíky…� Ale pozor, okolo Všech sva-
tých bývá ještě malé, tzv. „Léto Všech
svatých“, kdy přes den několik hodin
svítí sluníčko, které mírně zvyšuje tep-
lotu, což způsobuje ranní a večerní ml-
hy. Kolem Všech svatých, slunce tedy
ještě uroní malou slzu babího léta…☺
Co naplat? Paní zima se pomalu, ale ji-
stě blíží a tak budeme všichni doufat, že
bude taková, jakou si vždy přejeme, 
a že nás nebude příliš zlobit…☺ První
zimní den - zimní slunovrat, však na-
stane až 21. prosince v 11 hodin a 3 mi-
nuty. V tento čas Slunce vstoupí do zna-
mení Kozoroha. Užívejme si proto je-
ště kouzelného podzimu bez plíska-
nic…☺

Červený traktůrek nám byl slav-
nostně předán 30. září 2020…☺☺☺
V minulosti jsem Vás informoval o 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 

NOVÝ POMOCNÍK ČERVENÝ TRAKTŮREK SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ČERVENÉHO
TRAKTŮRKU

TAK JSME VOLILI SVRATKA SE MÁLEM NEVEŠLA POD MOST

LESNÍ CESTA HRNČÍŘSKÁ A PES NA HŘBITOVĚ BUDEME SVÍTIT NA HŘBITOVĚ SVÍTÍME POTOK ŘIVNÁČ TROŠIČKU ZLOBIL
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ZŠ a MŠ Svratka
Mateřská škola
Nejmladší Myšičky už si zvykly na nové kamarády a nové prostředí,
školku navštěvují bez problémů a zapojují se do aktivit, které pro ně pa-
ní učitelky připravují a společně objevují svět kolem sebe.

Prostřední třída Zajíčkůse ocitla v říši pohádek a tak pomocí příběhu
„O veliké řepě“ poznávají, co vše se dělá na podzim, jaké plody sbíráme

Základní škola

a jak se příroda mění.
Sovičky se také věnují podzimu a jeho znakům. Poznávají přírodu, ja-

ká zvířátka můžeme najít v lese, a učí se rozeznávat houby.
Začátkem října navštívila školku Víla Srdíčková se svým divadlem a po-
dělila se s námi o další krásnou pohádku.             Za MŠ Aneta Vašková
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FOTBALOVÝ ODDÍL 
SK SVRATKA

HLEDÁ 
NOVÉ HRÁČE
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USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 8.10.2020
od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
30. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 6/2020.
b) Vyřazení drobného majetku dle předloženého seznamu.
31. Rada města bere na vědomí:
a) informace starosty o probíhajících stavebních akcích (dokončení lesní cesty
Hrnčířská, příprava realizace cyklostezek do Svratouchu a Herálce, rekonstrukce
suterénu sokolovny)

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.

Usnesení

ZŠ a MŠ Svratka

Travička
Ve Svratce žili manželé Sadouští již delší dobu ve sváru. Václav
Sadouský jest vozejčkář a jezdí po okrese s vlastním koněm vy-
dělávat. Koni, aby přece slušně vyhlížel, dával do krmě otrušíku,
jejž měl doma do zásoby ve zvláštní lahvi. Dne 11. července
1878 odjel s povozem do Hlinska. Když se odpoledne vrátil, ne-
byla jeho žena Josefa doma. Ptal se tedy dětí, co mu matka 
uchystala k jídlu. Synek odpověděl, že matka sice jídlo uchysta-
la, ale dodal bázlivě: „Tatínku, nejezte ho!“ Otec vzal hrnec s jíd-
lem a ptal se chlapce, proč nemá jíst, načež tento zjevil otci toto
tajemství: „Matka nasypala do něj utrejchu z láhve z nížto vž-
dycky dáváte koňovi. Viděl jsem ji a řekla nám taky, nežli ode-
šla, abychom z jídla vašeho nejedli.“ Otec otevřel skříni, v níž
měl lahev s otrušíkem a nalezl ji prázdnou, což potvrzovalo 
udání chlapcovo. I vzal tedy Sadouský hrnec s jídlem a donesl jej
k obecnímu radnímu Svobodovi, kterýž v přítomnosti výbora
Bureše hrnec zaobalil, zapečetil a purkmistrovskému úřadu ode-
vzdal. Na druhý den byla Josefa Sadouská zatčena a přiznala se
již k zločinu. Nalézá se nyní ve vazbě vyšetřovací a bude posta-
vena před soud.

(Český východ, 20.7.1878)

Z manželského ráje
Terezii Burešové ze Svratouchu táhlo teprve na šestačtyřicátý a již
byla potřetí vdaná. Že to s láskou manželskou jakživa přísně a doo-
pravdy nebrala, jest na jisto postaveno a zejména poslední muž její,
František Bureš, těšil se u ní takové oblibě, že hádky a pranice u nich
byly na denním pořádku. „Kdybys ty potvoro raději chcíp“, „ty
chlape škaredá, ani tě vidět nemůžu“, „čerta bych raději měla než te-
be“, jsou obyčejné výlevy, jimiž dávala Terezka ústy najevo, čím jí
srdce vůči mužíčkovi překypovalo. Letos na Popeleční středu
vstával Bureš z postele, a to mu manželka Terezie začala hned z rána
číst pašije kvůli pití kořalky, Bureš nezůstal jí odpověď dlužen, 
a když tím poštvána ještě více, vztekati se počala, vyťal ji facku, po
které, jak ona doznala, prý jí v uších zahučelo. Chytla na to mísu 
a chtěla jí svého manžela přetáhnout, ten ale spasil se útěkem.
Burešová posnídala s dětmi a odešla taky, zanechavši v troubě pro
manžela hrnek s černou kávou. Bureš přišel po té později domů 
a kávu vypil. Kol 11 hod. přišlo mu špatně, ulehnul, odpoledne zvra-
cel a v noci – zemřel. Lékaři seznali, že se tu událo otrávení otru-
šíkem a připustili možnost, že otrušík nalézal v dotčené černé kávě.
Veřejné mínění označovalo za zločinnou travičku Burešovu, jež také
ze zločinu úkladné vraždy jsouc obviněna, pohnána byla před soud
porotní. Porota nenabyla však po obhajovací řeči p. dra. Sachala
přesvědčení o její vině a takž Burešová propuštěna z obžaloby.

(Chrudimské noviny 31.5.1884)

Prapor SDH Svratka byl
vyroben roku 1897 
u příležitosti 20. výročí
založení sboru za cenu
190 zlatých. Částka na
jeho výrobu byla zís-
kána ve veřejné sbírce. 

V roce 2002 bylo prove-
deno celkové zrestauro-
vání praporu za nece-
lých 70.000 Kč. Roz-
měry praporu 155 x 135
cm.

Chceš se stát fotbalistou/fotbalistkou?
Nebo už hraješ fotbal 

a chceš vyzkoušet nový tým?
Přijď mezi nás a staň se členem našeho 

fotbalového týmu FO SK Svratka!
Pořádáme trvalý nábor chlapců a dívek 

ročníků 2006-2014.

Kontakt:
Trenér žáků (2006-2009): Erik Kocour (UEFA B licence), tel. 605 243 426
Trenér přípravek (2010 a mladší): Petr Moučka, tel. 606 723 151

Hasiči informují

Z kroniky – z archivu 
svrateckého četnictva
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