
vat se, veselit, užívat si života plnými dou-
šky a při tom všem mohou společně za-
vzpomínat i na časy minulé. Tato pravi-
delná, každoroční akce v areálu sokolské
a hasičské zahrady je proto jedinečnou
příležitostí. Kdo zde nebyl, opět zaváhal 
a také neuvěří. Vy, kteří jste přišli, jste se
měli možnost bavit takřka nepřetržitě celé
sobotní odpoledne, sobotní večer a prožít
krásnou noc s přáteli, svými blízkými 
a hlavně s hity minulého století. Zažili jste
jistě i mnoho překvapení. Toto všechno
Vám naservírovali na zlatém podnose na-
še Valkýry, bez kterých by bylo ve Svratce
smutno a Martin Mudroch, mozek a re-
žisér celé akce. Nevím, kolik bylo účin-
kujících retroherců, možná 30 i více? 
V prostorách budovy muzea se to jimi he-
mžilo, jako na Barrandově. Jejich herecké
i pěvecké výkony byly přímo na profesi-
onální úrovni. Všichni si zaslouží velké
uznání i poděkování. Nesmíme také za-
pomenout na maskérky, kadeřnice i kos-
tymérky! I těm patří velké poděkování.
Poděkujme našim hasičům, zastupitelům
i zaměstnancům města za skvělou pořa-
datelskou službu. No a na konec jsem si
nechal človíčka – práce všeho druhu.
Pavle, děkujeme, děkujeme, děkujeme!
Ty jsi velmi důležitým článkem celého
řetězce…☺ Snad jsem na nikoho neza-
pomněl? Co více si ještě přát? Snad se
těšit na příští 11. Retroden. Vážení spolu-
občané a návštěvníci Retrodne, těšíme se
opět na Vás, bez Vaší účasti by to ani ne-
šlo a proto děkujeme, že jste přišli, byla to
pro nás ta největší odměna…☺

Na závěr bych chtěl ještě popřát na-
šim školákům. Čeká je ve škole totiž jed-
no velké překvapení. Krásné a šťastné vy-
kročení do nového školního roku přeji
všem, především však prvňáčkům. Ať se
jim ve škole líbí a každý den se do ní těší.
Hezký a úspěšný školní rok přeji také na-
šim učitelkám, učitelům, všem zaměst-
nancům školy a v neposlední řadě naší
skvělé paní ředitelce. Nová jídelna je
úžasná, přeji všem dobrou chuť…☺

„Život může být nádherný, 
když se ho nebojíte“.
(CHARLIE CHAPLIN)
Krásný každý den a skvělou letní nála-

du s úsměvem na tváři, Vám přeje
František Mládek, Váš starosta

S tím potom úzce souvisí pravidelné ná-
klady na samotný provoz koupaliště,
včetně plavčíka, apod. Přesto je dnes toto
téma pro naši krásnou Svratku velmi ak-
tuální a důležité. Pokusíme se proto pro
nás, naše děti, ale i pro turisty a ostatní
návštěvníky našeho městečka, postupně
zrekonstruovat tento krásný areál, tj. bazé-
ny včetně nohejbalového i volejbalového
hřiště a celé zázemí tak, aby se stal pro
všechny letním atraktivním lákadlem 
a odpočinkovým místem. Pěkné koupali-
ště by Svratce slušelo a určitě do ní i pa-
tří…☺☺☺

Nová CAS je hlavní investicí pro le-
tošní rok. Jak již víte, předpokládaná ce-
na se pohybuje okolo šesti milionů korun.
Dva miliony pět set tisíc činí dotace 
z FZŠ-MV ČR /z Fondu zábrany škod na
rok 2018/. Kraj Vysočina jsme požádali 
o částku pět set tisíc a zbytek je podíl mě-
sta. Dne 5. června 2018 proběhlo na rad-
nici ve Svratce otevírání obálek na zákla-
dě ukončení výběrového řízení.
Požadavky zadávacích podmínek splnila
firma THT Polička s.r.o., která se stane
dodavatelem CAS. Vysoutěžená cena
představuje částku 6.198.830,- Kč včetně
DPH. A tak se můžeme společně s našimi
hasiči těšit na CAS 20 – T 815 4x4.2…☺
Proto patří poděkování všem dár-
cům…☺Všem dárcům, kteří do dnešní
uzávěrky Novinek tj., do 23. 8. 2018
přispěli svým finančním darem našim
dobrovolným hasičům na pořízení nové
CAS, co nejsrdečněji děkuji. Celková
částka na čísle účtu: 2227751/0100 pod
variabilním symbolem 150, zatím činí
359.693,- Kč…☺☺☺

Další přírůstek do autoparku JSDH
Svratka? Ve druhé polovině března letoš-
ního roku jsme si podali žádost o podpo-
ru z Integrovaného regionálního ope-
račního programu s názvem „MAS
Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek
IZS k řešení a řízení rizik a katastrof“.
Jedná se o podporu jednotek Sboru dob-
rovolných hasičů – v našem případě na
pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Svratka. Stávající FORD
TRANSIT nesplňuje požadavky na vo-
zidlo IZS a tudíž jej za dopravní automo-
bil pro JSDH nelze považovat. Navíc ne-
ní v dobrém technickém stavu a za po-
slední rok si jeho časté opravy vyžádaly
částku, která již hodně přesahuje 100 tisíc
korun. Při hodnocení naší předložené
žádosti dle zpracované „STUDIE PRO-
VEDITELNOSTI“ a stanoviska HZSK,
Výběrová komise MAS schválila a dopo-
ručila náš projekt k přidělení dotace.
Následně i Programový výbor MAS do-
poručil náš projekt ke spolufinancování
ze strany ŘO IROP. Jinými slovy, v nej-
bližší době proběhne výběrové řízení na
dodavatele nového dopravního automobi-
lu pro naše hasiče, kde výše přidělené do-
tace na pořízení, bude představovat fina-
nční částku v hodnotě 95% celkových ná-
kladů. Naši hasiči se tak možná dočkají 

i do konce letošního roku
dalšího nového přírůstku
do svého autoparku…☺

Koše na psí exkre-
menty jsou rozmístěny
po Svratce…☺ Vážení
spoluobčané, majitelé a pá-
níčkové psích miláčků.
Konečně jsme pořídili a
hned i zavčasu rozmístili
na různých, dle našeho
názoru nejfrekventovaně-
jších místech při Vašich
„venčících“ procházkách,
na zkoušku 10 kusů sch-
ránek na psí exkrementy včetně sáčků.
Kde tyto schránky najdete: na křižovat-
ce u veřejného WC…☺, v ulici ČSLA –
na odbočce do ulice Poděbradova (u plotu
hotelu Mánes); v ulici Pláňava – na rohu 
u plechového plotu Mars – naproti
Nohelovým; v ulici Pionýrská – naproti
DPS přes komunikaci; v ulici Komen-
ského – vedle kontejnerů před bytovkami;
na náměstí Národního povstání – dole
před Diskontem; v parčíku na sokolské
zahradě – u mostku přes Řivnáč; na
Moravské Svratce – na křižovatce po levé
straně na začátku ulice Hlavní; při vstupu
do sportovního areálu – po levé straně 
u břízy; v ulici nad Školou – na křižovat-
ce u trafa…☺Dle potřeby a Vašich námě-
tů, můžeme sběrná místa ještě rozšířit.
Děkujeme, že budete sbírat…☺

Hry bez hranic se letos konaly 
v Kadově. Chtěl bych tímto poděkovat
celému týmu, který reprezentoval
Svratku. Bojovali srdnatě, neměli to vů-
bec lehké v tak těžké konkurenci, a přesto
přivezli stříbrné medaile. Příští rok se
těšíme na Fryšavu.

Na KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI
VRCHY. 4. ročník nadační cyklojízdy na
podporu onkologicky nemocných dětí se
konal 11. 8. 2018. Peleton této charitativ-
ní cyklojízdy v počtu cca 300 cyklistů, do-
razil na náměstí 9. května krátce před je-
denáctou hodinou v čele, jako vždy, 
s Josefem Zimovčákem a Alešem
Wasserbauerem. Za město Svratka je při-
vítal Jan Vítek, radní města společně 
s Janem Vítkem mladším, Tomášem
Vítkem, Pavlem Makovským a Ladou
Fouskovou, kteří se postarali o kvalitní
fungování občerstvovací stanice. Chtěl
bych jim při této příležitosti velmi podě-
kovat. Dále děkuji prodejně QANTO,
která se podílela na poskytnutí občerstve-
ní společně s městem Svratka. Krátce po
jedenácté hodině peleton pokračoval směr
Nové Město na Moravě s dojezdem do a-
reálu PILÁK ve Žďáru nad Sázavou.
Město Svratka s velkou hrdostí podporu-
je tento skvělý projekt…☺

Retroden opět ve velkém stylu.
Jubilejní 10. ročník prý navštívilo okolo
dvou tisícovek příznivců a vyznavačů
krásných autíček -  veteránů, krásných
setkání lidiček, dobré nálady a skvělé at-
mosféry. Lidé se totiž mají scházet, rado-

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Pavlína. Pavlína je jméno latinské-
ho původu a představuje skromnou ženu
s přemírou pozitivní energie. Nikdy se ne-
vzdává a je úspěšná v každé své práci. 
V oblibě má fialovou barvu. Všem
Pavlínám přeji k dnešnímu svátku jen vše
krásné a život plný energie…☺
Pranostiky na září: „Ozve-li se v září
hrom, bude v zimě zavát každý strom“,
„Divoké husy svačinu odnášejí a zimu
přinášejí“. 

Koupaliště letošní léto zelo prázdno-
tou…� Proč? Není k tomu asi co do-
dávat, ale jelikož se čím dál tím častěji
množí dotazy, co je a bude s koupalištěm
do budoucna, pokusím se tuto situaci 
trošku objasnit. Jak jistě víte, každý rok,
resp. každé léto bylo za nějakých pod-
mínek v provozu s tím, že jsme vždy ně-
komu zdarma (za úhradu spotřebované el.
energie a pitné vody) a údržbu, pronajali
zázemí na provoz bufetu i sociálního za-
řízení. Jsem přesvědčen, že se tento sys-
tém osvědčil. Koupaliště je vedeno, jako
veřejně přístupná vodní plocha bez pla-
včíka – tedy se vstupem na vlastní nebez-
pečí. Za posledních pět let jsme se poku-
sili tento areál udržovat a částečně i re-
konstruovat. Stávající „bufetový dome-
ček“ byl opraven a vybaven tak, aby se
zde mohli návštěvníci pohodlně občer-
stvit. Hlavně zde bylo uvedeno do provo-
zu historicky poprvé nové sociální záze-
mí, které je vybaveno i splachovacími od-
dělenými záchodky pro dámy i pány
včetně umyvadla s tekoucí vodou. Areál
byl konečně i odkanalizován. Je však vel-
mi smutné, když každý rok a to i několik-
rát do roka, je naše snaha odměňována
vandalstvím a nepořádkem v celém are-
álu. Rozbité a vypáčené dveře na WC –
již několikrát, ukradené kliky a zničené
vybavení sociálního zařízení. Proč? Je to
fakt primitivní a ubohé!!! �� Co je ale
hlavním problémem při údržbě a provozu
tohoto překrásného přírodního areálu, je
zásobení vodou do bazénů z obecního le-
sa. Většinou to tak nějak každé léto do-
padlo bez větších potíží, hlavně, když 
občas zapršelo. V předloňském roce jsme
v průběhu hlavní koupací sezony stačili
vodu i 1 x obměnit. Letos je to ovšem
všechno jinak a extrémní horké léto bez
dešťů nám všem udělalo čáru přes rozpo-
čet. V době, kdy jsme se mohli koupat ta-
křka nepřetržitě tři, až čtyři měsíce v tahu
každý den, voda přestala koupaliště záso-
bovat. Důvod Vám snad vysvětlovat ne-
musím, ale určitě to mnohé z Vás, kteří
jste tam rádi a pravidelně každý rok cho-
dili, nemile zaskočilo…��� Co s tím
lze do budoucna udělat? Mám nějaké
plány, cenové nabídky, studie i recenze,
ale toto vše je podmíněno několika fakto-
ry. Samozřejmě tím nejhlavnějším jsou
nemalé finanční náklady (nejlépe podpo-
řeny vhodnou dotací) na celkovou rekon-
strukci koupaliště včetně nového zdroje
vody a její úpravy. Odhad cca tři miliony.

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Váš starosta Vám 

Svratka
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Dne 12. července byl zásahové jednotce SDH Svratka pře-
dán AED (automatický externí defibrilátor) Lifepak
1000. Zároveň proběhlo školení první pomoci zdravot-
nickým záchranářem, který nám AED dovezl. Tento
defibrilátor je plně kompatibilní s AED, které používá
ZZS. LIFEPAK 1000 je navržen tak, aby jej mohl
použít první svědek události – i osoba bez zdravot-
nického vzdělání.  Je konstruovaný jako výkonný
a kompaktní defibrilátor určený k léčbě pacien-
tů se srdeční zástavou a k zajištění funkce
kontinuálního monitorování srdeční čin-
nosti. AED je plně automatický
ovládaný jedním tlačítkem a udílí
slovní a grafické pokyny obsluze
přesně krok za krokem. 
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ZŠ a MŠ Svratka
Školní rok 2018/2019

PODĚKOVÁNÍ
Město Svratka děkuje paní Aleně
Nové a panu Františku Novému ml.
za darování obrazu Františka
Nového st. do sbírek města. Obraz
bude trvale vystaven v galerii 
v Městském muzeu.

OMLUVA
Miloslav Cach, autor publikace
Vzpomínky na Svratku Mildy Cacha
od 30. let 19. století, se tímto omlou-
vá panu Antonínu Jonákovi za uve-
dení chybných údajů o jeho osobě.
Společně se dohodli na upřesnění
znění v této publikaci.

V úvodu této publikace je uvede-
no, že pokud na někoho zapomněl,
pozměnil jméno a podobně, prosí 
o prominutí a předem se omlouvá.

V sobotu 21. července proběhl na více-
účelovém asfaltovém hřišti u fotba-
lového stadionu již 12. ročník hasičské-
ho fotbalu za účasti 14 družstev mužů 
a žen. Ženy mají svoji samostatnou
skupinu a muži jsou rozlosování do
dvou skupin, z nichž postupují první
dva týmy do semifinále a následně do
finále. Celý turnaj proběhl za krásného
slunečného počasí. Všechny zápasy se
hrají na dva dvouminutové poločasy.
Velkou radost nám udělaly naše svra-
tecké ženy, když všechny svoje zápasy
vyhrály a tím poprvé zvítězily v tomto
turnaji. Ženy vítězství naladilo a vzápě-

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
- Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
- Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne

ve čtvrtek 3. ledna 2019. 
- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
- Jarní prázdniny budou podle sídla školy, u nás  4. - 10. března 2019.
- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem. 
- Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 

- Zahájení školního roku na ZŠ Svratka proběhne 3. 9. 2018 v 7.30.

Pro žáky 1. ročníku v doprovodu rodičů proběhne slavnostní zahájení 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.

Hasiči informujíHasičský fotbal

10. RETRODEN
ve fotografiích

tí vyzvaly pozdějšího vítěze mužské
části k exhibičnímu utkání. V mužské
části v zápase o třetí místo zvítězily
Březiny nad Malým Březnem. Mužské
finále udělalo velkou radost všem do-
mácím divákům, neboť proti sobě na-
stoupila dvě svratecká družstva, a to ve-
teráni Svratka a mladší hasiči Svratka,
kteří nakonec s trochou štěstí zvítězili.
Medailovou radost nezhatil ani večerní
déšť, který nám letos chtěl zkazit tradi-
ční zábavu na letním parketu. Nakonec
se přece pár lidí sešlo a zábava se tím
částečně zachránila.

Miloš Dospěl, velitel SDH
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Usnesení

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 9. 8. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ

102. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem 

v případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města. Návrhovou komisi tohoto zastupitel-

stva: Blanka Sádovská, Vlastimil Černý. Ověřovatele zápisu a usnesení z to-
hoto zasedání: Ing. Igor Fiala, Ludmila Mayerová

c/ Firmu Swietelsky stavební, s. r. o., středisko Polička jako dodavatele stavby
komunikace v průmyslové zóně..

d/ Firmu Mudroch instalace jako dodavatele plynofikace areálu objektů TESS 
a na rekonstrukci kotelny v DPS.

e/ Uzavření smlouvy č. 1040012311/010 o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na akci „Moravská Svratka, Na Úvoze: rekonstrukce NN“ na po-
zemcích v k. ú. Moravská Svratka.

f/ Uzavření smlouvy č. 1040012311/001 o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na akci „Moravská Svratka, Na Úvoze: rekonstrukce NN“ na po-
zemcích v k. ú. Moravská Svratka.

g/ Prodej pozemku p. č. 318/1 v k. ú. Svratka o výměře 125 m2 za 8 125 Kč 
s podmínkou věcného břemene chůze.

h/ Prodej pozemku p. č. 30/2 v k. ú. Svratka o výměře 1 388 m2 za 166 000 Kč.
i/ Záměr prodeje pozemků p. č. 1174/3 a 1084/5 v k. ú. Svratka.

103. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – červenec 2018.
b/ Informace o probíhajících pracích ve městě.

104. Zastupitelstvo města neschvaluje:
a/ Účast města Svratky ve výběrovém řízení s aukcí na pozemek p. č. 199/2 

o výměře 374 m2 v k. ú. Svratka, který draží Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.

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.
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