
měsíců- s příchodem COVIDU a
odchodem fotbalu �, i tak neustále
něco děje ☺– opravuje se, natírá a po
všech stránkách se vylepšuje zázemí
naší krásné tribuny, resp. celého fot-
balového stánku.Hned z jara probě-
hla celková rekonstrukce zavlažova-
cího systému hrací plochy na hlav-
ním hřišti, oprava a nátěr zábradlí o-
kolo hřiště, včetně celkové rekon-
strukce střídaček. Tribuna se oblékla
do nového kabátu, byly opraveny a
natřeny veškeré venkovní konstru-
kční prvky a také lavice k sezení.
Tovše v barvách klubu. ☺ V sou-
časné době konečně probíhá v útro-
bách tribuny zasloužená přestavba
kabinydomácího - „A“ mužstva.
Vyměňují se zde  ještě původní okna
a dveře.Díky sponzorům si také mo-
hl fotbalový oddíl po letech pořídit
nový traktůrek na sekání trávy, které
se letos obzvláště dařilo. Pravda, ne-
být této COVIDOVÉ přestávky, asi
by se na některé stavební úpravy ne-
dostalo. Musím ale tímto pochválit
všechny fotbalisty, kteří hrdě repre-
zentují naší Svratku, za jejich přístup
nejen na bojišti, ale i v nucené přes-
távce, kdy pod vedením svého fotba-
lového předsedy Petra Moučky, v
rámci svých a koronavirových mo-
žností, tyto veškeré práce provádějí
ve svém vlastním volnu a zcela zdar-
ma. ☺ Zhodnocují tím majetek mě-
sta, kde se z městské kasy hradí je-
nom nákup materiálu na tyto opravy.
Chtěl bych jim dnes za jejich přístup
poděkovat a zároveň i popřát kone-
čně bezproblémové zahájení i do-
hrání jarní fotbalové sezóny. ☺

- No a Vánoce jsou za dveřmi… ☺
Čekají nás čtyři adventní neděle.
První adventní neděle – Železná ne-
děle, připadne na 29. listopadu.
Druhá - Bronzová neděle, bude 6.
prosince, třetí - Stříbrná neděle, bu-
de 13. prosince a čtvrtá – Zlatá ne-
děle, bude 20. prosince. ☺ Jedním ze
symbolů adventního období je právě
adventní věnec. Nezapomeňte, že se
svíčky zapalují proti směru hodino-
vých ručiček. Pro advent je typická
barva fialová, která vyjadřuje pokání
a důstojnost. První svíčka je svíčkou

pravu získali částku 127.000,- Kč.
Spoluúčast města činila částka ve
výši 470. 402,- Kč. ☺

- Opravili jsme z velké části místní ko-
munikaci vedoucí z ulice Kostelní o-
kolo místního hřbitova až do soused-
ního Chlumětína. Akce byla podpo-
řena Krajem Vysočina. Na
„Zlepšení technického stavu části
cyklotrasy č. 4120“, jsme získali do-
taci z Fondu Vysočiny – program
„Cyklodoprava a cykloturistika
2019“ ve výši 500.000,- Kč a cca
500.000,- Kč, bylo vynaloženo z
rozpočtu města. Pro nadcházející rok
2021 na tyto tzv. cyklotrasy nebyl
vyhlášen dotační titul. Pokud bude
vyhlášen na rok 2022, pokusíme se
opět získat dotaci na dokončení cel-
kové opravy této vedlejší, ale velmi
důležité spojnice se sousedy. ☺

- Zrealizovali jsme velmi důležitou
výstavbu „Lesní cesty Hrnčířské“.
Na tuto stavbu jsme získali dotaci
3.527.293,- Kč bez DPH, kterou
nám poskytl SIZF – Státní zeměděl-
ský intervenční fond. Z rozpočtu
města bylo vynaloženo 919.389,- Kč
bez DPH. Tato cesta vede do za-
lesněných lokalit obecního lesa na
místa, kde by se bez tohoto zpří-
stupnění pro lesní techniku, nedalo
těžit, ani dále plánovaně hospoda-
řit.O výše zmíněnou dotaci jsme usi-
lovali celých 10 let. ☺

- Pořídili jsme si rovněž z dotace SZIF
nový traktor KIOTI PX 1053 PC – v
hodnotě 2.343.770 Kč. 

- Uzavřeli jsme smlouvu na zpraco-
vání URBANISTICKÉHO NÁVR-
HU A PROJEKTOVÉ DOKU-
MENTACE STAVBY: DOPRAV-
NÍ A TECHNICKÁ INFRA-
STRUKTURA PRO OBYTNÝ
SOUBOR 4 RD „U ŘIVNÁČE“
VE SVRATCE. Zájemci o tyto sta-
vební parcely mohou již příští rok k
podzimu začít budovat. ☺

- Do konce letošního roku má být
kompletně zpracována projektová
dokumentace ke stavebnímu povole-
ní na celkovou rekonstrukci budovy
č.p. 23 - „BALÍČKOVO“ – budoucí
radnici. Potom budeme žádat o dota-
ci i na tento velkolepý projekt. ☺

- Opravili jsme, resp. zvýšili úroveň
obrubníků MK a přilehlé dlažby
chodníku v části ulice ČSLA a zame-
zili tak zaplavování soukromých po-
zemků i nemovitostí, povrchovouvo-
dou při přívalových deštích. ☺

- V místní sokolovně proběhla nej-
nutnější oprava parketové podlahy
hlavního sálu včetně nátěrů. Stále je-
ště probíhají rozsáhlé stavební opra-
vy klubu „Plísňák“ v zadním suteré-
nu sokolovny. Zde byly zjištěny ne-
plánované, ale velmi nutné a důleži-
té opravy pro další fungování nejen
provozu Plísňáku, ale i sokolovny
samé. Probíhá zde i částečná oprava
a rozšíření vytápění objektu. ☺

- Další stavební úpravy a opravy
proběhly v hasičárně, včetně rekon-
strukce hlavního přívodu pitné vody.
Zázemí našich dobrovolných hasičů
je tak opět o level výše a tak to má
být. Jsou to právě oni, kteří pomůžou
vždy a v každé situaci. ☺

- Komplexně jsme opravili vnitřní
prostory dětské ordinace. Jsem
přesvědčen, že i tento projekt se vel-
mi vydařil ke vší spokojenosti nejen
naší paní doktorky, ale především i
dětičeka jejich rodičů. Všem přeji
hlavně hodně zdraví už při vstupu do
tohoto příjemného prostředí. ☺

- Výstavba cyklostezky do
Svratouchu jeve stádiu, kdy je kone-
čně dokončena projektová dokumen-
tace. Čekáme ještě na některá potřeb-
ná vyjádření majitelů sousedních po-
zemků. Zdá se, že její realizace je již
v dohlednu. ☺ Pokud se vše podaří
tak, jak máme se sousedním staros-
tou ze Svratouchu naplánováno, bu-
deme žádat o dotaci začátkem
příštího roku. Realizace by tak mohla
proběhnout v roce 2022. Projekt na
cyklostezku do Herálce se úspěšně
zpracovává a má být dokončen v
příštím roce. ☺ Její výstavba by se
tak mohla zrealizovat v roce 2023.

- Na dětském hřišti vyrostl nový mul-
tifunkční domeček a další jeho úpra-
vy se dále plánují. ☺

- Nedávno jsme rozsvítili hřbitov.
Jsem přesvědčen, že i tento počin
můžeme zařadit mezi zdařilé. ☺

- Ve sportovním areáluse už od jarních

Vážení a milí spoluobčané,přeji Vám
krásný, ještě podzimní čass úsměvem
natváři a jen dobrou, pozitivní, bezcovi-
dovou náladu…☺

Co nám předpovídají listopadové
pranostiky: Říká se, že po martinských
a chladných dnech přichází povětrnost-
ně klidnější a mírnější období, tzv. „kli-
mentské oteplení“, které však trvá jen
krátkou dobu. „Svatý Kliment zimu ob-
levuje“ (23. 11.), nebo „Martin,
Kliment, Kateřina – jednou teplo, jed-
nou zima“. Po „klimentském oteplení“,
opět nastupují „kateřinská chladna“,
která trvají až do konce měsíce. „Svatá
Kateřina má pěkné jméno, ale chladné
věno“, nebo „Na svatou Kateřinu klepe
sníh na okno“. Nás ale čeká svatá
Barbora (4. 12.), která nosí bláto do
dvora. Ale jsou to jenom pranostiky, na-
konec to může být všechno úplně jinak.
Martin také nechal zatím bělouše ve
stáji. Doufejme společně, že Vánoce už
bílé budou a hlavně zdravé…☺

Ani COVID nás nezastavil!…☺ V
letošním roce jsme budovali, opravova-
li a rozvíjeli naše městečko tak, aby se
nám tady hezky žilo, abychom byli na-
dále šťastní a spokojení. Přesně tak jsme
si to v rozpočtu i naplánovali.Ani covid
nás nezastavil a tak to má být! Zcela u-
rčitě jsme zrealizovali i něco navíc. Bez
toho to ani nejde a rozhodně nám neby-
la dlouhá chvíle.Posuďte sami:
- Dokončili jsme zateplení (vlastními

silami) stropů garáží v hlavní budově
TESSvčetně kompletní výměny roz-
vodů tepla a elektroinstalace. ☺

- V jarních měsících jsme zrealizovali
II. etapu místní komunikace v prů-
myslové zóně položením druhé vrst-
vy živice, včetně vyřešení vjezdů na
sousední pozemky. ☺

- Opravili jsme živičný kryt na mostu
„SUEZ“ (důležité spojení s
Moravskou Svratkou), a dokončili
tak úspěšně jeho rozsáhlou a kom-
pletní opravu z minulého roku. ☺

- Kompletně jsme opravili místní ko-
munikaci vedoucí z ulice Nad Ško-
lou, podél zástavby rodinných dom-
ků Hladíkových, Burešových,
Kavalírových a Myškových.Z PRO-
GRAMU OBNOVY VENKOVA
VYSOČINY 2020, jsme na tuto o-

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 

FOTBALOVÝ STÁNEK FO SK SVRATKA 1932
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ZŠ a MŠ Svratka Prvňáčci - domácí škola

Váš starosta Vám 
naděje a očekávání. Druhá bývá
označována jako svíčka betlémská a
je považována za svíčku lásky. Třetí
svíčka v pořadí představuje radost,
často se pojmenovává, jako svíčka
pastýřská, a měla by být vždycky rů-
žová. Čtvrtá svíčka se nazývá anděl-
ská a je představitelkou pokoje a
míru. Existují i věnce s pátou bílou
svíčkou, která symbolizuje Krista a
zapaluje se právě na samotný Štědrý
den. ☺
Tradiční první adventní setkání –

Vážení a milí spoluobčané, na závěr
bych Vám chtěl ještě popřát krásné ad-
ventní, předvánoční období bez stresů a
nemocí. Uvědomme si všichni, že kouz-
lo Vánoc není jenom o shonu, ale
hlavně o lásce a přátelství. O tom, roz-
dávat kolem sebe radost a prožít tyto
krásné chvíle s těmi, které máme nejra-
ději ☺.

Mějte se fajn každý den,

František Mládek, Váš starosta

bo v jiný den, krásnou procházku se
svými dětičkami, možná najdete u něk-
terého ze stromečků i nějaký drobný
dáreček pro radost Vašich ratolestí. ☺
Tipoval bych altán u stromečku na za-
hradě DPS. ☺☺☺ Toto krásné a milé
překvapenípro Vás připravily naše
Svratecké Valkýry.

„Chceš-li být šťasten hodinu, tak se o-
pij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se
ožeň. Chceš-li být šťasten celý život,
staň se rybářem.“ ☺ (Ota Pavel)

letošní rokv neděli 29. listopadu u
příležitosti slavnostního rozsvícení
vánočního stromu, se bohužel neko-
ná… �Boj se zákeřným virem vrcholí
a ten musíme dotáhnout do vítězného
konce! První adventní neděli se však
tak,  jako každý rok, postupně rozsvítí s
veřejným osvětlením i tři vánoční stro-
my…☺Krásný stříbrný smrk na námě-
stí 9. května, vánoční smrk u sv.
Václava a krásný smrk ztepilý na zahra-
dě DPS,naproti altánu.No, a když si Vy
rodiče, uděláte po jejich rozsvícení, ne-

Eliška a její zvířátka

Filip B. - Podzimníček

Honzík - písmenka Julinka - písmenka Lukáš K. Podzimníček

Filip K. - Podzimníček Filip N. - Podzimníček

Eliška v domácí škole
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USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SVRATKY, konaného dne 15.10.2020 od 17.00 v o-
břadní místnosti DPS Svratka

56. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Zařazení nového bodu programu: Návrh rozpočtu města na

rok 2021.
b) Návrh rozpočtu města Svratky na rok 2021.
c) Příspěvek ZŠ a MŠ Svratka na rok 2021.
d) Smlouvu č. 11010-086166 o zřízení služebnosti mezi

Městem Svratka a firmou CETIN a.s.
e) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 10/1 v k.ú. Česká

Cikánka.
f) Prodej pozemků p.č. 1133/13 o výměře 7 m2, st. 811 o vým-

ěře 2 m2 a st. 812 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Svratka za 50
Kč/m2.

g) Zadání vypracování projektové dokumentace pro zasíťování
lokality pro 4 rodinné domky u bytovky čp. 372 Ing. Aloisi
Matýskovi, firma UNIprojekt.

h) Nájemní smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení
mezi Městem Svratka a firmou EDERA Group a.s.
Pardubice.

i) Žádost o pokračování sníženého nájemného za prostory re-
habilitace do roku 2024.

j) podání žádosti o dotaci 2.1 DT 117d8210A z Programu
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu
Podpora obnovy místních komunikací na opravu MK U
Koupaliště.

k) podání žádosti o dotaci 2.5 DT 117d8210E z Programu
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na rekonstrukci
domu čp. 23.

l) podání žádosti o dotaci z Programů MMR na rekonstrukci
rozvodů vody v budově školy.

57. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden-září 2020.
c) Informace o probíhajících pracích.

Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Usnesení

pokračování Svratky na str. 16

ZŠ a MŠ Svratka
Prvňáčci - domácí škola

Mateřská škola Svratka
Listí střídá barvy a příroda se nám mění, děti poznávají znaky dalšího ročního období. Nejmladší Myšky poznávaly, jaké různé tvary a barvy listy mají, řadily je
podle velikosti a podílely se na podzimní výzdobě své třídy. S tématem „Kam se ježek schoval?“, hledaly v přírodní zahradě ježčí domečky a netrpělivě čekaly,
jestli se jim i nějaký ježeček ukáže.

Prostřední Zajíčci s pohádkou o „Otesánkovi“, upevňují návyky zdravé výživy a pohybu. Na motiv básně, „Byl to dub, anebo buk, ze dřeva je rázem kluk“, vy-
ráběly Otesánky z papírových tubusů. Jako další pohádka je pro ně připravena „O Sněhurce“, kde budou poznávat plody podzimu a uvědomovat si i nebezpečí ko-
lem nás.

Moudré Sovičky objevovaly svět dopravních značek a seznamují se s různými způsoby přepravy a dopravními prostředky. Když se dozvěděly, jak to chodí 
u nás na zemi, ocitly se ve vesmíru, kde putovaly z planety na planetu, a objevily spoustu nových her.

Dodatečně celá MŠ děkuje paní Iloně Janebové za ušití záclon a paní Janě Kopecké za ušití dětských pytlíků do šatny!                             Za MŠ AnetaVašková

Karolínka - Podzimníček

Nikolka - Podzimníček Toník - Podzimníčci
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
KNIHA ROKU 2020 SPOLEČENSKÝ ROMÁN
ŠIKMÝ KOSTEL – KARIN LEDNICKÁ

KAVÁRNA U ANDĚLA – Nová doba – Anne
Jacobsová
KAVÁRNA U ANDĚLA – Osudová léta – Anne
Jacobsová
VENKOVSKÉ SÍDLO – Časy se mění – Anne
Jacobsová
Maják na útesech – Marie Lamballe
Ta hudba mi stále zní v hlavě – Agnés Martin – Lugand
Zpovědi trosky po čtyřicítce – Alexandra Potter
Zážitky z karantény – Halina Pawlowská
Pomsta bílého jednorožce – Vlastimil Vondruška
KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ – Jarmarečník – Vlastimil
Vondruška
Saturnin zasahuje  - Miroslav Macek
Dalajlamova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu –
David Michie
Aristokratka u královského dvora – Evžen Boček
Má temná Vanessa – Kate E. Russellová
Úzkosti a jejich lidé – FredrikBackman
Elizino tajemství (Osvětim placená láska) – Dominik W.
Rettinger
Najdi Rebeccu (láska proti Říši) – EoinDempsey
Pravda, nebo lež – ColleenHooverová
Andělé smrti – Patricia Gibneyová
Osudný slib (Případy Kim Stoneové)–
AngelaMarsonsová
Mizející dívky – Lisa Reganová
Zrcadlový muž – Lars Kepler
Karanténa – Peter May
Mlčící pacientka – Alex Michaelides
Zuzanin dech – Jakub Katalpa
Zmizení perníkové princezny – Alena Jakoubková
Přišla třetí blondýna – Alena Jakoubková
Oko za oko, manžel za manžela – Alena Jakoubková
GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ – Elena Ferrante
GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ – Příběh nového jména –
Elena Ferrante
GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ – Příběh těch, co odcházejí,
a těch, kteří zůstanou – Elena Ferrante
GENIÁLNÍ PŘÍTELKYNĚ – Příběh ztracené holčičky
– Elena Ferrante

BELETRIEPRO MLÁDEŽ
Kroniky prachu – Lin Rina
Dokonalá – CeceliaAhern
Divočarka – Dcera krve – LeneKaaberbolová
Srdce na prodej – Radka Zadinová
Panovo znamení – Magická brána – Sandra Regnierová
Dům na Hrabivém vrchu – MikkiLish
Nervy – komiks – RainaTelgemeierová
Vznik ČSR 1918 – velezrada se trestá – Veronika
Válková
Pražské povstání – Veronika Válková
Liška Šiška ve školce – Iva Gecková
Hvězdný prach – Magie v korunách – Linda
Chapmanová
Starostlivá veverka – (Nové příběhy se šťastným kon-
cem) – Zuzana Pospíšilová
Ukradené housle – Ivana Peroutková
Plnou parou do pohádky – Iva Hoňková
Kouzelná kniha babičky Jůlinky – Marcela Kotová

Městská 
knihovna Svratka

Vampirina (příběhy podle seriálu) –
Disney
Adventní pohádky – 24 pohádek pro
vánoční čas – Dana Doležalová

NAUČNÁ
KNIHA ROKU 2020 POPULÁRNĚ
NAUČNÁ
TŘICET LET POD PŘÍSAHOU – RO-
BERT ŠLACHTA

Můj život mezi slzami a smíchem – Jiřina
Bohdalová
Hrdinky – příběhy významných českých
žen – Renáta Fučíková
Já, Vincent – (život.román o tvorbě i
tragédii slavného nizozemského malíře) –
Jiří Žák
1000 Divů architektury
Originální výrobky z přírodnin a odpadu
– Lucie Dvořáková – Liberdová

DOPORUČENÁ ŠKOLNÍ 
ČETBA PRO STUDENTY
Proměna – Franz Kafka
Revizor – N.V.Gogol
Tartuffe – Moliére
Lakomec - Moliére

Měsíc nad řekou – Fráňa Šrámek
Noc na Karlštejně – Jaroslav Vrchlický
Báječná léta pod psa – Michal Viewegh
Spalovač mrtvol – Ladislav Fuks
Občanský průkaz – Petr Šabach
Utrpení mladého Werthera – J. W. Goethe
Egypťan Sinuhet – Mika Waltari
Ezopovy bajky – Jiří Žáček

Milí čtenáři
Od 22. 10. 2020 je z důvodu vládního na-
řízení knihovna uzavřena. Výpůjčky bu-
dou automaticky prodlouženy. Veškeré re-
zervace připravené k vyzvednutí budou
zachovány do znovuotevření knihovny.
Sankční poplatky za toto období nebudou
uplatňovány.
Milí čtenáři, přejeme vám všem pevné
zdraví, těšíme se na vás a ZVLÁDNEME
TO!
O opětovném otevření knihovny Vás bu-
deme včas informovat.
Knihovnice MariePoláková 

„Každá kniha má duši-duši toho, kdo ji
psal, a duši těch, kdo ji četli a snili s ní.“

Carlos RuizZafón
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Pronájem volného vstupního bytu 
ve Svratce - Šťastný domov u Řivnáče –

Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci. Osoby, které budou v tomtobytě bydlet,
nesmí vlastnit ani spoluvlastnit bytový dům, rodinný dům nebo byt.
Byt č. 8 | Byt se nachází v 2 NP.

Velikost bytu 57,67 m2 (pokoj + kuch. kout, pokoj, šatna, předsíň, koupelna, WC). 
Byt je možné pronajmout od února 2021.

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

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY VE SVRATCE

Dle nového jednotného standardu České pošty byla stanovena otevírací
doba pošty ve Svratce takto:

Pondělí a středa 11-12 h       13-18 h
Úterý, čtvrtek, pátek  8-12 h         13-15 h
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