
byl pramen „přetržen“ při budování
příjezdové komunikace. Voda se ztratila,
studna vyschla. Je to smutné, ale je to
tak. Stále však doufáme a děláme vše
pro to, abychom vodu opět našli a kašně
ji vrátili. Když se nám to nepodaří, bu-
deme řešit napájení tak, jako u kašny na
náměstí Národního povstání – zdrojem
pitné cirkulující vody.

Na kole dětem Žďárskými vrchy.
Charitativní cyklojízda opět v čele pele-
tonu s Josefem Zimovčákem a Alešem
Wasserbauerem. 13. srpna se koná dru-
hý ročník této nadační cyklojízdy.
Každý tak má možnost svojí účastí pod-
pořit onkologicky nemocné děti.
Výtěžek z této akce bude věnován nada-
čnímu fondu Krtek. Start je stanoven na
9:30 hodin z rekreačního centra PILÁK
ve Žďáru nad Sázavou. Peleton se dále
vydá směrem Herálec – Svratka –
Křižánky – Milovy – Sněžné – Tři
Studně – Vlachovice – Nové Město na
Moravě – Mělkovice – s dojezdem opět
do areálu PILÁK. Celková trasa je cca
65 km. Město Svratka je jedním ze
sponzorů této skvělé akce, přijďte ji
podpořit i Vy svoji účastí…☺☺

„Každý člověk se stává hezčím,
když má radost.“

(Walther von der Vogelweide)

Šťastný každý den, krásné prázd-
niny a léto jen s dobrou náladou pl-
nou úsměvů, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

současné době jsme dokončili opravu –
předláždění příjezdové komunikace do
dvora a ke kotelně ZŠ a MŠ. Dále po-
kračujeme opravami dlažby cest a cesti-
ček na místním hřbitově. Žulové dlažby
se snad v blízké budoucnosti dočkají i o-
byvatelé v ulici Račanská…☺

KS ASEKOL rozšiřuje sběrnou
síť. Na základě rozborů v rámci ČR by-
lo zjištěno, že podíl elektrozařízení ve
směsném komunálním odpadu je 1%
hmotnostního podílu. Roční úspora pro
obce čítající 1000 obyvatel, činí
13.000,- Kč za odvoz a odstranění
směsného komunálního odpadu.
Zpracování elektrozařízení a další jeho
využití má pozitivní efekt na životní
prostředí, neboť cca 80% materiálu lze
následně materiálově zpracovat. Na zá-
kladě uzavřené Smlouvy o spolupráci 
s firmou ASEKOL a.s., nám bude bez-
platně zapůjčen stacionární kontejner,
ve kterém bude umístěno čidlo, které
bude signalizovat stav zaplnění kontej-
neru. Do tohoto kontejneru (objem cca
2m3) je možné odkládat vysloužilé 
elektrozařízení o velikosti maximálně
49 x 39 cm, dále baterie a monočlánky.
Podobný, ale podstatně menší kontejner
je umístěn za vchodovými dveřmi na
MěÚ.  Kontejner (červený s návodem
na použití) bude umístěn vedle pro-
dejny Jednoty Velké Meziříčí – 
u „Pečenků“.

Kašna s Houbařem před velkou
renovací. Kašny ve Svratce patří určitě
mezi zásadní historické stavby a domi-
nanty. Myslím, že kašna na náměstí
Národního povstání, která prošla nedáv-

no velkou rekonstrukcí a sanací je toho
důkazem. Opět se stala po dlouhých le-
tech ozdobou náměstí, kde se každý tu-
rista a návštěvník Svratky rád zastaví
pro památeční selfíčko, nebo se osvěží 
a zchladí tryskající a průzračnou vodou,
která kašnou cirkuluje. V krajním přípa-
dě poslouží jako „levný“ zdroj vody na
zalévání. Kašna s Houbařem se také
konečně dočká…☺ Nejen proto, že se
blíží 60. – té výročí (2017) úmrtí akade-
mického sochaře a svrateckého rodáka
Antonína Odehnala, autora plastiky
Houbaře, která kašnu velmi zvýrazňuje
a zdobí, ale příští rok také proběhnou ve
Svratce 7. – 9. července velké oslavy na
počest 150. výročí povýšení Svratky na
město, 140. výročí založení SDH
Svratka, 85. výročí vzniku Sportovního
klubu Svratka a setkání rodáků
Svratky.…☺ Kašna se nyní nachází
přímo v zoufalém stavu! Tento stav vy-
žaduje komplexní renovaci všech ka-
menných prvků včetně žulového střed-
ního soklu, obložení stěn i dna kašny 
žulovým obkladem. Restaurá-
torské práce čekají i sochu Houbaře.
Velkou nutností bude celková rekon-
strukce vodního režimu kašny. Opravy 
a restaurátorské práce provede akade-
mický sochař Martin Kovařík.
Významná část těchto oprav bude věno-
vána městu jako sponzorský dar…☺
Kašna je několik týdnů bez přítoku.
Celá desetiletí byla napájena ze studny
na Táboře. V posledních letech narůsta-
jící sucha občas ohrozila nátok vody. 
V současné době, kdy probíhá síťování
stavebních parcel na Slunném vrchu,

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Marta. Marta je původem ara-
mejské jméno (Marthá), s významem
„paní domu, vládkyně domu a hospo-
dyně“, přeneseně „pečlivá“. V České re-
publice žije 40.445 Mart a Martiček.
Jedná se o 72 nejpoužívanější jméno u
nás. Prázdniny se pomalu překulují do
své druhé poloviny, popřejme proto
Martám krásný svátek plný sluníčka, a
našim dětičkám, ať si ty prázdniny ještě
hezky užívají. A co říkají pranostiky?
„Když dne ubývá, horka přibývá.“
„Když červenec pěkně hřeje, o váno-
cích se zima zaskvěje.“

Ve Svratce se dláždí. Ty největší „la-
vory“ na náměstí před radnicí a před ob-
chodem Quanto zmizely. V některých
místech se vždy po dešti tvořily až deset
centimetrů hluboké kaluže. Tyto lokální
opravy byly již nezbytnou nutností, aby-
chom předešli i případným úrazům
chodců, nehledě na to, že už to zde bylo
mnohdy na holínky. Nehledejme tu však
rovinu, to „vlnobití“ se tímto způsobem
oprav srovnat už nedá…☺� Náměstí 9.
května by si určitě zasloužilo celkovou
rekonstrukci a revitalizaci včetně par-
kové zeleně. Do budoucna bude jistě na-
šim cílem získat na tuto rozsáhlou akci
dotaci. Předpokládané náklady předsta-
vují částku určitě vyšší jednoho milionu
korun. Náměstí Národního povstání
resp. Svatováclavské náměstí čeká po-
dobná rekonstrukce a přestavba, kde bu-
dou náklady minimálně stejné, ne-li 
vyšší. Zde bychom chtěli provést ty nej-
nutnější opravy ještě před oslavami,
které jsme naplánovali na příští rok. V
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Váš starosta Vám 

18. června se konal 42. ročník Memoriálu Emila Vambery Když je dlouhá chvíle, bagrujeme.Vzpomínka na pane Jiřího Kudrnu - čest jeho památce

Nabídka volného bytu v domě s pečovatelskou službou ve Svratce

„Šťastný domov u Řivnáče“
Jedná se o byt v 1.NP, kuchyňka + pokoj, koupelna s WC a zádveří.
Vstup i byt jsou bezbariérové. Byt s pečovatelskou službou je možno
pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběs-
tačností a osobám zdravotně postiženým, kteří nepotřebují komplexní 
ústavní péči.
Žádost o přidělení bytu mohou podat /cílová skupina/:
a/ zájemci ve věku 70 let a více
b/ žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č.
108/2006 Sb. o soc. službách.
Byt lze pronajmout i osobě, která nepatří do cílové skupiny, avšak
pouze na jeden rok.
Bližší informace je možno získat na MěÚ Svratka, nebo přímo v DPS
Svratka /bývalá MŠ/ u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400.

Pozvánka 
na výstavu obrazů:

Jaroslav Koreček 
Obrazy

6.8. – 31.8.2016 ve
Společenské místnosti 
nad knihovnou,
otevřeno denně 
mimo pondělí, 
10-12/13-16

Město Svratka, ČSŽ Svratecké Valkýry a SDH Svratka
vás srdečně zvou na

8. RETRODEN
sobota 6.8.2016 v areálu hasičské zahrady, sokolské za-
hrady a muzea
Program:
po 14 hodině sraz veteránů, možnost svezení historic-
kými autobusy Škoda 706 RTO a Karosa ŠL 11
15.00 koncert kapely Milan Schelinger Band
16.30 retro módní přehlídka s programem, tento-

krát na téma: České seriály
18.00 možnost fotografování v dobovém oblečení
20.00 večerní čaj aneb diskotéka s hity 60.-80. let

Občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se akce koná v sokolovně.
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Hasiči informují

Absolventi ZŠ Svratka 2015/2016

Malé ohlédnutí do svratecké fotbalové historie   

Přírodní zahrada SVRATKA

Jako každý rok, pořádal SDH Svratka
čtyřdenní soustředění pro mladé hasiče.
Opět se konalo v kulturním domě 
v Krásném. Sraz byl ve čtvrtek 30.6. 
v 15 hodin. Ve čtvrtek se sešli mladí ha-
siči starší šesti let. Mladší kamarádi do-
razili až v sobotu. Vedoucí plánovali
cestu absolvovat pěšky, ale z důvodu
bouřky a deště proběhl převoz pomocí
automobilů. 

Po příjezdu se mladí hasiči ubytova-
li a vyrobili si vlastní trička. Pátek byl
ve znamení lanové dráhy, míčových
her a hlavně nácviku poplachu, který 
v noci plně využili. Celý den jsme
strávili v okolí kulturního domu. Večer
se konal táborák s opékáním buřtů. 
V noci, krátce po půlnoci, byl pro
všechny vyhlášen poplach. Mladí hasi-
či byli probuzeni sirénou a museli se co
nejrychleji obléct a nastoupit k výjezdu.

Jednalo se o ztracené osoby v lese,
které jsme díky rojnici a hlavně týmové
práci brzo našli. Noční poplach byl vel-
kým zpestřením a určitě parádním
zážitkem. 

V sobotu ráno dorazily děti mladší
šesti let. Nejdříve si jako starší kama-
rádi nakreslily trika a odpoledne řádily

Psal se rok 1941, 25. října.
ZPRAVODAJ ČESKOMORAV-
SKÉ VYSOČINY – str. 4. SK. Slavoj
Vortová – SK. Svratka 2:0 (2:0) (ne-
dohráno). Mistrov. zápas, hraný dne 17.
t. m. na hřišti ve Vortové, do něhož
Svratka šla s přesvědčením, že si odnese
palmu vítězství. Když se tak nestalo,
hráči a hlavně obecenstvo hostí v plné
míře ukázalo, jak jsou sportovně vyspě-
lí. Jestliže podle referátu p. pisatele ze
Svratky bylo domácí obecenstvo stíženo
amokem, bylo by jistě zajímavé zjistiti 

Ti, co vyrostli „na mezi v Horní Dolní“
jako já, mi jistě dají za pravdu, že mít
řekněme 10 let, vysvědčení v kapse, ležet
mezi kopretinami a trhat si přitom lesní
jahody přímo do pusy není k zahození.

Takových míst nebylo mnoho a byla
to naše tajemství. Bosé nohy v trávě čas-
to chytly pár žihadel od včel a  bábí mi
řekla - Věruško, to je dobrý na regma.

Je vskutku veliká drzost se vzpomín-
kou na dětství vytvářet uprostřed celkem
rušného městečka tak trochu divočinu
bez anglických trávníků, prostor pro me-
ditaci, odpočinek. Je to drzost o to větší,
že tímto prosím všechny milovníky di-

a pojmenovati to, čím byli stíženi příz-
nivci Svratky. Sprosté napadení hráče
domácích Laštovičky obráncem hostí
Burešem je nejlepším dokladem toho,
jak je kdo ukázněný. K tomuto se
Svratka sama přiznala před trestní komi-
sí, která o případu rozhodne s konečnou
platností, a není tudíž pravdou opačné
tvrzení p. pisatele Svrateckých. Je-li mu-
žstvo Svratky uvyklé odcházeti se hřiště
vítězně, nechť si laskavě uvědomí, že
i v malé vesničce se najde soupeř, který
je dovede poraziti a tu se musí také nau-

Informace o uzavírce silnic:
Od 14. 7. do 31. 8. 2016 bude probíhat další etapa rekon-
strukce  silnice II/343 v úseku Jeníkov až do Kameniček ke
křižovatce na Chlumětín.
V těchto dnech bude silnice uzavřena a objížďka povede z Hlinska do Krouny 
a dále na Svratouch a Svratku. Průjezd bude povolen pouze autobusové dopravě
a vozům integrovaného záchranného systému, výjimky nebudou udělovány.

Dále bude ve dnech 2.-12.8.2016 probíhat rekonstrukce
této silnice v kraji Vysočina, tedy v úseku od Sloupku ke
Krejcaru až na hranici kraje. 

Na lince 620755 Svratka-Hlinsko nebudou obsluhovány zastávky autobusu
Chlumětín, rozc. (U Sloupku) a Svratka, škola. Pro autobusovou dopravu bude
povolen průjezd po místní komunikaci (přes kopec) z Chlumětína do Svratky.

Soustředění Krásné 2016
na improvizované skluzavce. Jednalo
se o plachtu, na kterou hasiči pouštěli
vodu. Po příjezdu členů zásahové jed-
notky SDH Svratka byla vyrobena i pě-
na. Nejenom děti se na této atrakci vy-
řádily. Během odpoledne nás navštívil
svratecký starosta, pan František
Mládek. Večer opět proběhl u táboráku.

Neděle už byla ve znamení úklidu 
a cesty domů. 

Věřím, že všichni mladí hasiči si ak-
ci užili a budou na ni dlouho vzpo-
mínat. Po prázdninách se opět sejdeme
a budeme trénovat na další soutěže a pi-
lovat veškeré hasičské dovednosti.

čiti odejít se hřiště jako poražený a ne
vyvolati scény, které na hřiště vůbec ne-
patří a pak se snažiti u zeleného stolu zís-
kati ztracené 2 body zpět. K napadení
brankáře hostí brankářem domácích
prosíme p. pisatele, aby se laskavě upa-
matoval, kdo to byl, který loni na pod-
zim při mistrovském zápase již nahoře
zmíněnému Laštovičkovi vyrazil kopa-
čkou dva zuby a způsobil mu otřes moz-
ku, takže jmenovaný byl 20 minut v bez-
vědomí  a musel býti se hřiště odnesen!
Nemýlíme-li se, tedy sám pan pisatel 

a proto to nejsmutnější mohlo zůstati
stranou. Přerušení sportovních a přátel-
ských styků je zcela na místě 
a Vortovskými vřele vítáno. 

Trestní komise VŽF projednávala
události nedohraného zápasu Svratka
– Vortová. Až do úplného rozhodnutí
trestní komise mají hráči Boháč,
Laštovička a Vilímek z Vortové a Bureš
ze Svratky zastavenou činnost. Slavoj
Vortová má na další zavřené hřiště.

Tolik z pětasedmdesátileté historie –
jak napsáno, tak přepsáno… ☺

1. Bartošová Nikola Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga  Žďár nad Sázavou kuchař /číšník
2. Blecha Lukáš Střední odborná škola Nové Město na Moravě opravář lesních strojů
3. Fousek Michal Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou obor mechanik, elektrotechnik
4. Gregorová Aneta Střední škola obchodu a služeb Jihlava obor fotografie a multimédia
5. Jandert Josef Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou obor mechanik seřizovač
6. Kocour Erik Střední škola obchodu a služeb Jihlava obor ekonomika podnikání
7. Kvintusová Dita Střední zdravotnická škola Pardubice zdravotnické lyceum
8. Matoušek Pavel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou obor elektrikář
9. Matoušková Ludmila Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín obor ekonomika a podnikání
10. Navrátilová Lucie Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou obchodní akademie
11. Neklapil Adam Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou obor modelář
12. Nekvindová Michaela Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, obor předškolní a mimoškolní pedagogika
13. Polanská Nikola Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava
14. Prokůpková Martina Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice obor kuchařka
15. Richterová Simona Střední pedagogická škola Hradec Králové pedagogické lyceum
16. Stodola David Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
17. Šiler Radek Střední průmyslová škola chemická Pardubice obor požární ochrana
18. Švecová Karolína Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl obor předškolní a mimoškolní pedagogika
19. Vincenciová Kateřina Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Všem přejeme hodně úspěchů na školách, které je od září čekají!

voké a nespoutané přírody i pamětníky
původních meandrů řeky Svratky, aby
povstali.

Tento kout Svratky se nerodí úplně
bezbolestně a tak prosím, abyste trpělivě
obcházeli místa, která zde vytváříme,
sbírali odpadky a těm, co tu škodí tím
vzkázali, že i ve Svratce je klidná, tichá
a dobrá síla, ač zdá se neviditelná,
schopná vnímat pestrost a krásu naší
přírody a schopná pro to taky něco,
většinou dosti nepopulárního, udělat.

Přeji krásné léto a žihadla jenom od
včel :-)

Věra Junová (www.verajunova.cz)
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Usnesení

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 29.6.2016 od 17.00
na MěÚ
34. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích.
35. Rada města schvaluje:
a) Opravu střechy nad zázemím zaměstnanců v areálu TESS (býv. ČSAD).
b) Uzavření smlouvy s firmou Barbara Gažiová, Nové Město na Moravě na předláždění

účelové komunikace v areálu ZŠ.
c) Odkup kuchyňské linky s příslušenstvím od pana Oty Řádka z bytu v č. p. 310 za na-

bídnutou cenu 7 000 Kč.
36. Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
a) Koupi malotraktoru pro potřeby města dle předložených cenových nabídek.
b) Prodej pozemků p.č. 12/1 a p.č. 14/1 v k.ú. Moravská Svratka Marsu Svratka, a.s. z

důvodu podání nejvyšší cenové nabídky.

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 14. 7. 2016  od 17.00 hodin na MěÚ
46. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v případě, že

přítomní zastupitelé hlasují různě.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.
Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: Zdeněk Vojta, ing. arch. Věra Junová.
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: Ludmila Mayerová, Jaroslav Bogvaj.
c/  Rozpočtové opatření č. 1.
d/ Lokální opravy dláždění ve městě a předlažbu cest na hřbitově firmou Barbara

Gažiová, Nové Město na Moravě.
e/  Opravu a restaurování kašny na náměstí 9. května /Houbař/ ak. soch. Martinem

Kovaříkem dle předložené cenové nabídky.
f/ Prodej pozemků p. č. st. 801 o výměře 9m2, st. 802 o výměře 3m2, st. 803 o výměře

15 m2 a p. č. 1134/26 o výměře 16 m2, vše v k. ú. Svratka, Františku Hromádkovi,
Svratka za cenu 50 Kč/m2.

g/ Prodej pozemku p. č. 198/1 o výměře 403 m2 v k. ú. Svratka Marsu Svratka, a. s., za
42 875 Kč.

h/ Prodej pozemků p. č. 198/2 o výměře 58 m2 a 200/4 o výměře 14 m2, obojí v k. ú.
Svratka, Marsu Svratka, a. s. za nejvyšší nabídnutou cenu 200 Kč/1 m2.

ch/ Prodej pozemků p. č. 12/1 o výměře 6 403 m2 a p. č. 14/1 o výměře 961 m2, obojí v
k. ú. Moravská Svratka, za nejvyšší nabídnutou cenu 50 Kč/1 m2.

i/ Prodej pozemku p. č. 1110/100 o výmě1110/100 o výměře 853 m2 panu Martinu
Tichému za částku Kč 220 Kč/1 m2 + DPH.

j/ Záměr prodeje části pozemku /do 20 m2/, p. č. 1131/1 v k. ú. Svratka.
k/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 242/25 v k. ú. Česká Cikánka.
l/ Odkup pozemků p. č. 384/85 o výměře 162 m2, 384/68 o výměře  120 m2, 384/105 o

výměře 188 m2 a 384/104 o výměře 17 m2 za 50 Kč/1 m2 od Marsu Svratka, a. s.
m/ Částku 225 Kč/1 m2 za prodej části pozemku p. č. 10/1 v k. ú. Česká Cikánka.
n/ Koupi malotraktoru zn. Kioti pro potřeby města dle předložených cenových nabídek

za částku 758 000 Kč.
47. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden a červen 2016.
c/ Informaci, že od 1. 1. 2017 bude charitní pečovatelskou službu vykonávat Oblastní

charita Nové Hrady.
d/ Uzavírku silnice II/343 v úsecích Kameničky – Jeníkov a Krejcar – Sloupek v mě-

sících červenec – srpen z důvodu rekonstrukce povrchu silnice v těchto úsecích.
48. Zastupitelstvo města revokuje:
a/ Usnesení č. 44 j/ ze dne 26. 5. 2016.
b/ Usnesení č. 39 i/ ze dne 10. 3. 2016.

Platby za odpady rok 2016 - informace
Sazba poplatku činí Kč 550,00  za občana s trvalým pobytem ve Svratce a
dále Kč 550,00 za nemovitost sloužící k rekreaci. Termín splatnosti poplatku
byl do 31.5. 2016.

Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, va-
riabilní symbol 1340, konstantní symbol 0308, specifický symbol – popisné čís-
lo nemovitosti, poštovní poukázkou nebo  v hotovosti na Městském úřadu.

„Holky a kluci, 
pojďte s námi hrát fotbal“

SK SVRATKA – fotbalový oddíl

Fotbalový oddíl SK Svratka pořádá nábor dětí!
V úterý 2.8.2016 v 17.30 hod. na hřišti ve Svratce proběh-
ne nábor dětí kategorie starší přípravka (ročník narození
2006, 2007) a mladší přípravka (ročník narození 2008,
2009, 2010).
Těší se na Vás trenéři SK Svratka!
Pro bližší informace kontakt: Petr Moučka, 737916414,
mouckap@email.cz

Ohlédnutí za uplynulým ročníkem 2015/2016:
Mladší přípravka:
1. místo, 21 výher, 1 remíza, 64 bodů, skóre 148:26 !!! Tak to je vizitka našich
svrateckých nejmenších nadějí. Svou soutěží takhle suverénně propluli s velkou
bojovností a hlavně týmovým duchem, který tmelil kapitán mužstva Lukáš
Polanský pod vedením trenérů Petra Moučky ml., Jirky Vambery a Petra
Netolického. V pozadí jim kvalitní zázemí připravoval celý výkonný výbor FO
SK Svratka.  Naše nejmladší jsme ocenili mistrovskými triky a od starosty města
Svratky mistři obdrželi své vůbec první, ale velmi zasloužené, zlaté medaile za
vítězství v Okresním přeboru Žďárska.  

Tabulka:
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Svratka 22 21 1 0 148:26 64
2 Měřín 22 18 1 3 168:35 55
3 Velké Meziříčí B 22 13 2 7 97:71 41
4 Bobrová 19 13 1 5 161:90 40
5 Žďár nad Sázavou B 21 12 0 9 131:101 36
6 Rožná 21 10 1 10 105:96 31
7 Křižanov 22 6 5 11 55:90 23
8 Bory 19 7 0 12 67:103 21
9 Křoví 22 4 0 18 65:143 12
10 Věchnov 21 3 2 16 66:171 11
11 Jívoví 19 1 1 17 22:159 4

1 SK Pernštejn Nedvědice 26 19 2 5 58:27  59 
2 Sokol Bohdalov 26 16 4 6 72:42 52
3 TJ Družstevník Bory 26 16 3 7 72:41 51
4 SK FC Křižanov 26 16 1 9 45:35 49
5 TJ Rozsochy 26 12 9 5 62:40 45
6 TJ FC Hamry nad Sázavou 26 13 5 8 70:37 44
7 SK Transformátor Počítky 26 11 3 12 54:57 36
8 SK Svratka 26 11 3 12 41:44 36
9 SK Osová Bítýška 26 10 4 12 48:55 34
10 TJ Nová Ves u Nového 

Města na Moravě B 26 10 2 14 43:57 32
11 TJ Sokol Bobrová 26 7 6 13 46:49 27
12 Jiskra Vír 26 6 5 15 42:82 23
13 TJ Věchnov 26 5 4 17 41:69 19
14 TJ Baník Dolní Rožínka 26 2 5 19 40:99 11

V sobotu 18. 6. 2016 Svratka opět ožila díky konání 42. ročníku Memoriálu
Emila Vambery. Našemu týmu se dařilo na výbornou. Dokázali navázat na výkony
z předešlé sezóny a umístili se celkově na krásném druhém místě. 

Po úspěšné sezóně se se svrateckým fotbalem prozatím loučí Lukáš Polanský a
David Prokůpek, kteří odcházejí sbírat fotbalové zkušenosti do Žďáru nad Sázavou.
Přejeme jim hodně štěstí a ať se jim v novém působišti moc a moc daří. 

Muži:
Svratecké „Áčko“ v Okresním přeboru Žďárska obsadilo konečné 8. místo se

ziskem 36 bodů, při skóre 41:44. Lepší výkony střídaly ty méně povedené, ale cel-
kově vše šlapalo tak, jak bylo potřeba. Po ukončení sezóny u týmu skončil z osob-
ních a rodinných důvodů hlavní trenér Petr Moučka st. a jeho asistent Petr Voldán.
Děkujeme jim za odvedenou práci.

Tabulka:

Zemětřesení se odehrálo i v samotném výkonném výboru FO SK Svratka. 
Z funkce předsedy odstoupil Jan Mládek a z pozice místopředsedy František
Mládek. Do funkce předsedy byl zvolen Petr Moučka ml., místopředsedou byl zvo-
len Jan Mládek, ostatními členy výboru jsou František Mládek, Stanislav Obešlo,
Pavel Makovský a Jan Pech, který byl do výboru zvolen místo Martina Řádka. I je-
mu děkujeme za jeho odvedenou práci. Další trhlinu bylo potřeba zacelit po sko-
nčení správce hřiště Ládi Nováka, kterému tímto děkujeme za velmi kvalitní práci
správce. Správcovství hřiště i celého sportovního areálu převzal Miloš Hobza.

Fotbalový výbor ihned začal pilně pracovat. V první řadě se musel řešit realiza-
ční tým u Áčka. Po půldruhém roce se k týmu vrací jako vedoucí mužstva František
Mládek. Hlavním trenérem byl zvolen pan Stanislav Obešlo s asistenty Janem
Vítkem a Janem Mládkem. Do A-týmu se do současné doby na přestup podařilo
přivést Jakuba Lédla a Zdeňka Kalinu ze Svratouchu, Vojtu Šmahla z Chrudimi 

a Marka Musila z Herálce. Tým naopak opouští Petr Kulík, který přestoupil do SK
Bosonohy, Petr Štěpánek, který odjel budovat hokejovou kariéru do Anglie 
a Přemek Boguaj z důvodu práce v zahraničí. 

Do letošního ročníku 2016/2017 SK Svratka přihlásí do soutěží na Žďársku ka-
tegorie: MUŽI, STARŠÍ PŘÍPRAVKA A MLADŠÍ PŘÍPRAVKA.

Rozlosování mládežnických kategorií ještě není hotové, ale muži již své soupe-
ře znají. K prvnímu zápasu muži odcestují v neděli 7. 8. 2016 do Osové Bítýšky.
Začátek zápasu byl stanoven od 16:30 hod. V domácím prostředí se představí v so-
botu 13. 8. 2016 od 16:30 hod. proti týmu Hamry nad Sázavou.

Všechny fanoušky svratecké kopané tímto zveme na domácí, ale i venkovní
zápasy Svratky ve všech kategoriích a budeme se těšit na jejich podporu. 

Sportu zdar a svrateckému fotbalu zvlášť!!!
Jan Mládek, místopředseda FO 
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