
je hrdé na to, že se stalo jedním 
z partnerských měst tohoto skvělého
projektu pořádaného na podporu on-
kologicky nemocných dětí…☺ Chtěl
bych tímto velmi poděkovat týmu
Jana Vítka, zastupitele a radního mě-
sta Svratka, který se již pátý ročník 
v řadě, vždy postará a přivítá peloton
na náměstí 9. května s nezbytným 
občerstvením a pozdraví účastníky
cyklotour jménem města. Dále patří
velký dík místní prodejně QANTO,
která sponzorsky podporuje každý
ročník této charitativní jízdy, do-
dáním občerstvení pro cyklisty…☺

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

„Když ti život dává důvody 
k pláči, ukaž mu, že máš tisíc důvo-
dů k smíchu. Je-li někdo veselý, tak
je jedno, zda je mladý nebo starý,
rovný nebo hrbatý, chudý nebo bo-
hatý. Je šťastný.“…☺

(Arthur Schopenhauer)

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám krásné pokračování léta. Našim
dětičkám, Vám i celému učitelskému
sboru,přeji super začátek nového
školního roku…☺ A nezapomeňte –
sejdeme se v sobotu 12. záříve spor-
tovním areálu na Schöppeho hřišti.
Společně si užijeme spousty zábavy 
a nakonec upálíme koronavirus tak,
aby byl od něho navždy pokoj…☺
Tak přijďte všichni, jste srdečně
zváni.

František Mládek, Váš starosta

různých lokalitách našeho městečka,
nebo přímo ve sběrném dvoře. Tam
jsou ještě velké rezervy, které kazí
nejen dobrý dojem, ale také to
zmíněné životní prostředí, tzn. ještě
lepší třídění a tím i větší odměny.
Také tím trpíi vzhled okolí a hlavně
jejich nesprávná likvidace přidělává
pravidelně práci našim zaměstnan-
cům. Mnohdy je odmítá třídit a od-
vážet i svozová firma. Je to nekone-
čný, stálý jev i boj, který se opakuje
pravidelně ve stejných „hnízdech“ 
a stejnou dobu…� Permanentně na
sběrném dvoře – odpady mimo
sběrné nádoby! Poloprázdné jsou
kontejnery na papír – nerozdělané 
a nesešlapané krabice a haldy mimo
kontejnerů. V kontejnerech na směs-
ný komunální odpad je kde co – suť,
pneumatiky, hadry, sklo, papír, plasty,
elektrospotřebiče, lepenka, eternit 
apod. Co s tím? Pojďme prosím, pro
zlepšení tohoto stavu každý něco u-
dělat. Vždyť stačí tak málo. Nedá to
vůbec žádnou práci, jen se pojďme
nad tím faktzamyslet…☺ Když jsou
plné kontejnery, které jsou roz-
místěné po městě, zavezte prosím od-
pady do sběrného dvora, nebo do
jiného hnízda, kde je mnohdy ještě
rezerva. Někdy stačí počkat den, dva
na vyprázdnění kontejnerů svozovou
firmou. Dávejme prosím do jednotli-
vých kontejnerů skutečně jen to, co
do nich patří…☺� Sběrný dvůr má
svoje provozní dny a hodiny, do-
držujte je prosím, nebo si domluvte
případně nutnou likvidaci přímo 
s obsluhou – v tomto případě s Jirkou
Jebasem…☺ Jsme jedni z mála měst
a obcí, možná jediní z širokého a da-
lekého okolí, kdo máme ještě před
branami sběrného dvoru
velkokapacitní kontejnery
na jednotlivé komodity.
Když to takhle půjde dál,
budeme je muset opravdu
zrušit! � Tento způsobem
ukládání a likvidace odpadů
před sběrným dvorem jsem
zavedl v roce 2011, kdy
jsem Vám chtěl usnadnit 
a zlepšit podmínky likvida-
ce, ale v současné době je to
už neudržitelný stav a to už
je počet těchto nádob takřka
dvojnásobný…� Pokud
nedojde v blízké době ke
zlepšení výše popsané situ-
ace, bude sběrný dvůr
včetně areálu i kontejnerů
před ním, přístupný pouze 
v určených provozních ho-
dinách. Jednalo by se o čty-
ři dny v týdnu a to by mělo
být dostačující. Tím by-
chom zároveň eliminovali
nezvané„černé likvidáto-

ry“, kteří tam nemají co dělat
��.Tito pravidelně a neoprávněně
zásobují sběrný dvůr i kontejnery,
hlavně mimo jeho provozní dobu a je
jich určitě více než dost. Veškerá li-
kvidace tak bude pod dohledem obs-
luhy i nainstalovaných kamer…☺
Děkuji Vám za pochopení avím, že
většina z Vás ukládá a třídí tak, jak se
má, ale bohužel, někteří jedinci i fir-
my jsou stále a stále nepoučitelní…�

Loučení s prázdninami se o 14
dnů opozdí...�☺ Tímto se moc
omlouvám. Z technických důvodů 
a po dohodě s našimi Valkýrami,
jsme posunuli termín pálení vatry o
dva týdny, tj. na sobotu 12. září.
Místo konání akce zůstává stejné –
Schöppeho hřiště. Program bude mo-
žná trošku pozměněn. V každém
případě však k lepšímu a ohňostroj
také bude…☺ Akci bychom mohli
nazvat - „Opožděné loučení s prázd-
ninami aneb upálení koronaviru“…
☺☺☺

„NA KOLE DĚTEM
ŽĎÁRSKÝMI VRCHY“ 6. ročník
veřejné charitativní cyklotour 2020
odstartoval v sobotu 8. srpna 2020
přesně v 9:30 hodin od Pilské nádrže.
Na startu se sešlo cca 400 cyklistů,
kteří se vydali na 67 km dlouhou cyk-
lojízdu směr Svratka – Sněžné –
Nové Město na Moravě – Žďár nad
Sázavou, s cílem opět na Pilské nád-
rži…☺ Tuto akci zajišťuje vždy au-
tor projektu Aleš Wasserbauer, handi-
capovaný cyklista a můj kamarád ☺,
šlapající jednou nohou, kterému byla
amputována noha ve stehnu během
léčby rakoviny. Bok po boku s ním
vždy šlape mistr světa na vysokém
kole Josef Zimovčák. Město Svratka

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes hezký sluníčkový den, s úsmě-
vem na tváři a jen dobrou, ještě let-
nínáladou…☺☺

Pranostiky napovídají:„Od sva-
tého Bartoloměje slunce již tolik ne-
hřeje“ (24. srpna), „Co srpen nedova-
řil, září nedosmaží“, „Teplé září – do-
bře se ovoci i vínu daří“, „Divoké hu-
sy na odletu – konec babímu létu“.
Přejme si proto, ať to srpen hezky
všechno dovaří, září ať ještě dosmaží,
ať se vínu daří a slunce stále září…☺
a výsledkem ať je to krásné babí lé-
to…☺

V letošním roce nastane astrono-
mický podzim – podzimní rovnoden-
nost, v sobotu 22. září v 15 hodin a 30
minut. V tomto okamžiku Slunce
vstoupí do znamení Váh. Den bude
stejně dlouhý jako noc (proto rovno-
dennost)…☺

V červnových Novinkách jsem
Vás informoval, jak jsme třídili papír,
plast, sklo, nápojové kartony a další
komodity v roce 2019 a jaká nám by-
la poskytnuta odměna (210.549,-
Kč), díky recyklaci a dalšího využití
těchto komodit v systému EKO-
KOM. Také kolik se touto cestou u-
spořilo energie a jakou měrou tento
systém ovlivnil životní prostředí…☺
Nyní bych Vám chtěl poděkovat za
spolupráci a zodpovědnost vůči ži-
votnímu prostředí, při odevzdávání
vysloužilých elektrospotřebičů.
Společnost ASEKOL nám za tuto
spolupráci a zodpovědnost vůči ži-
votnímu prostředí vystavila a zaslala
certifikát. Jedná se o přesný výpočet
přínosu pro životní prostředí, který
vznikl díky zpětnému odběru a tím 
i recyklaci vysloužilých elektrospo-
třebičů odevzdaných Vámi, občany
našeho města…☺ Za uplynulý rok
2019 jste vytřídili 4.700,78 kg a tím
uspořili: 90,92MWh elektrické ener-
gie,8.373,38 litrů ropy – úspora ta-
kového množství ropy se rovná spo-
třebě stejného množství potřebného 
k ujetí 123.137, 92 km v běžném o-
sobním automobilu, dále jste uspořili
228,16 m3 vody – úspora takového
množství vody se rovná stejnému
množství, které je spotřebováno  při
3.062,51 sprchováních…☺, uspořili
jste i 3,20 tun ostatních primárních
surovin. Tímto tříděním jste také
podstatně ovlivnili snížení okyselo-
vání prostředí a snížení produkce
skleníkových plynů.Myslím, že tyto
údaje a výsledky Vašeho zod-
povědného třídění hovoří za vše a já
bych Vám chtěl tímto moc a moc po-
děkovat…☺☺☺ Zkusme se však 
ještě zamyslet nad likvidací někte-
rých těchto komodit a jejich odevz-
dávání, ať už do velkokapacitních
kontejnerů, které jsou rozmístněné v

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 
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ZŠ a MŠ Svratka
Školní rok 2020/2021
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v
prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období škol-
ního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30.
června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek
30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a
skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna
2021. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. led-
na 2021. Jarní prázdniny budou v okrese Žďár n.S. ve dnech 1.2.-
7.2.2021. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek

V první polovině července jsme jako již tradičně rozbili své tábořiště na ze-
lené louce, tentokrát u Meziboří nedaleko Dolní Rožínky. Z 22 vlčat, skautek
a skautů se na dva týdny stali novicové kláštera Navasatya, ve kterém se pod
dohledem mistrů zdokonalovali po duchovní i fyzické stránce. Ačkoliv nám
mnohdy nepřálo počasí a trápilo nás bahno a kaluže, podařilo se nám spole-
čnými silami porazit zákeřného démona a nová vlčata složila u slavnostního
ohně vlčácký slib. 

Nábor nových členek!
Od září budeme otvírat nový oddíl mladších děvčat ve věku 5-10 let.

Náborové odpoledne se uskuteční 19. září v 15 hodin u ZŠ Svratka. Bude
zajištěn program pro malé zájemkyně a rodiče dostanou veškeré důležité in-
formace. Neváhejte se přijít podívat nebo nám zavolejte na tel: 733718526
(Anna Kovaříková) nebo 721002763 (Kamila Příhodová). 

S blížícím se začátkem školního roku připomínáme i pravidelné schůzky
našich oddílů:

Vlčata (chlapci ve věku 5-10 let): schůzky každý pátek 17:00-18:30
Kontakt: Pavel Vojta, tel: 731947584
Skauti (chlapci ve věku 11-15 let): schůzky každý pátek 18:30-20:00
Kontakt: Václav Pešl, tel: 736422174
Skautky (děvčata ve věku 11-15 let): schůzky každou sobotu 9:30-11:00
Kontakt: Anna Kovaříková, tel: 733718526
Těšíme se v září na shledanou se všemi stávajícími i novými členy!

2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý
31. srpna 2021.

Zahájení školního roku na ZŠ
Svratka 1.9.2020 v 7.30
Pro žáky 1. ročníku v doprovodu rodičů proběhne slavnostní zaháje-
ní v kreslírně školy. 
Žáci si s sebou přinesou přezůvky a aktovku.
Žáci 2.-9. ročníku si vezmou přezůvky a psací potřeby. 
Krásný zbytek prázdnin! Ředitelství školy

Tábor  je za námi, nový rok před námi. 
Skauti otevírají nový oddíl mladších dívek!
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USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 23.7.2020 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

50. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Ing. arch. Tomáše Stránského jako zpracovatele projektové dokumentace pro

stavební povolení na dům čp. 23 (Balíčkovo).
b) Záměr prodeje části pozemku p.č. 10/1 v k.ú. Česká Cikánka.

51. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden-červen 2020.
c) Informace o probíhajících pracích (lesní cesty, opravy komunikací, opravy v

sokolovně, oprava hladinoměru, plánované odbahnění rybníka, plánovaná
stavba workoutového hřiště).

52. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Prodej pozemku p.č. 1180/27 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 osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Usnesení

V poslední knize Josefa Němečka o událostech na Poličsku od října 1938 do
května 1945, nazvané Bystré u Poličky: Kdo „objednal v dubnu 1945 vraždu
místního továrníka Josefa Čipery?, jsou podrobně zmapovány události v tom-
to městečku.Zemská ústředna státní  bezpečnosti  Praha provedla  zde v roce
1946 důkladné šetření za  období  celého Protektorátu, a tak jsou k dispozici
podrobné informace, které vnášejí  do zmíněné vraždy mnoho dosud ne-
známých podrobností  s tím, že je označen okruh případných objednavatelů
tohoto odsouzeníhodného jednání. 

Ze soudního spisu velitele protipartyzánského oddílu Jagdkommanda v
Poličce Ludvíka Schulze se čtenáři dozví podrobnosti  o tom, proč tento par-
dubický Gestapák byl od podzimu roku 1944 právem považován postrachem
celého regionu. Schulz velel 29. dubna 1945 útoku oddílu Vlasovců  a ně-
meckých četníků  v Daňkovicích na domek čp. 55 Anny Březinové, kde byl
objeven sklad partyzánů z okolí. Věci byly uloupeny v celkové hodnotě
332.000 K. Dále bylo partyzánům odcizeno větší množství  látek, dovezených
den předtím z Německého (Sněžného) od továrníka Jaromíra Veselého čp. 9.
Ten udal, že u něho bylo, jak dodatečně přesně zjistil, „odebráno“ látek za
115.600 K.

Kniha je v prodeji v Informačním centru ve Svratce.

ZŠ a MŠ Svratka

Nová kniha Josefa Němečka
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