
rotě“ a pracovníkům z Úřadu práce. 
V neposlední řadě děkuji místostarostovi
Martinovi Mudrochovi a zastupitelům
města za jejich dobře odvedenou práci.
Jsme zkrátka dobrý a sehraný tým. A jest-
li se nám přece jenom něco nepovedlo,
tak to příští rok určitě napravíme…☺

Nesmím zapomenout poděkovat
všem zaměstnancům ZŠ a MŠ v čele 
s naší skvělou paní ředitelkou.
Omlouvám se velice, jestli jsem na 
někoho zapomněl…☺

Vám všem výše jmenovaným přeji
krásné a spokojené Vánoce, hodně zdra-
ví, štěstí a lásky v novém roce 2019.
Buďte k sobě celý rok navzájem hodní,
tolerantní a ohleduplní. Mějte se rádi 
každý den…☺

„Vánoce jsou časem, kdy si 
nejsilněji uvědomujeme, co nám 
schází a kdo není mezi námi.“
(John Irving)

Šťastný každý den a jen skvělou vá-
noční náladu, vždy s úsměvem na tváři,
Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

kou hejtmana Kraje Vysočina pana Jiřího
Běhounka a ředitelky Krajské knihovny
Vysočiny paní Ing. Jitky Hladíkové…☺
Svratecká městská knihovna se tak za le-
tošní rok stala nejlepší neprofesionální
knihovnou na Žďársku a jednou z pěti 
z každého okresu v Kraji Vysočina…☺
Co k tomu dodat? Titul je určitě v těch
nejlepších rukou! Marušce tímto za
všechny moc a moc gratuluji. Maruško,
jsme nesmírně hrdí na to, že Tě máme 
a tak krásně se nám staráš nejen o kniho-
vnu, ale i o všechny svratecké i přespolní
čtenáře. Je to jistě pro další a věrné
návštěvníky naší knihovny velká čest i sr-
deční záležitost, že si budou moci nadále
chodit půjčovat knihy právě k Tobě a do
knihovny, kterou jsi doslova vypiplala 
z plenek. Ty jsi jí dala tu pravou tvář 
a hlavně čtenářskou duši. Je radost chodit
tam, kde vládne skvělá atmosféra, a tam,
kde to stále voní dobrotou…☺ Nejsem
registrovaný čtenář, možná je to ostu-
da…☺Do naší krásné knihovny chodím
jenom pracovně a na případnou návště-
vu. Přesto pokaždé vidím a vnímám ně-
jaké změny. Jsou to změny, které vedou
vždy jenom ke spokojenosti každého čte-
náře i návštěvníka. Možná si právě proto

nechám i já vystavit čtenářský
průkaz…☺ Maruško, děkuji Ti za sebe 
a za všechny! Děkuji Ti za Tvoji práci,
kterou děláš opravdu s láskou…☺

Tříkrálový ping-pongový turnaj
neregistrovaných. Tak jsme pojmeno-
vali I. ročník tohoto turnaje, který po-
řádají místní stolní tenisté „amatéři“ pod
záštitou Města Svratky. Je to zároveň vel-
ká výzva pro místní i přespolní „pinpon-
káře“, kteří přes vánoční svátky trošku
zlenivěli i pro ty, kteří již své nářadíčko
dávno pověsili na hřebík. Takže, uvidíme
se v sobotu 5. ledna 2019 v sále místní so-
kolovny. Čekají na Vás krásné ceny,
sportovní atmosféra a hlavně dobrá nála-
da ještě s nádechem vánočním…☺

Poděkování všem. Na zá-věr po-
sledního letošního vydání Novinek bych
chtěl poděkovat Vám všem spoluobča-
nům, chatařům i chalupářům za velmi
dobrou spolupráci v průběhu celého ro-
ku. Děkuji všem místním spolkům za je-
jich celoroční aktivity, děkuji svrateckým
hasičům, sportovcům, Valkýrám, ry-
bářům i junákům. Děkuji zdejším fir-
mám, které nám zaměstnávají naše obča-
ny. Velké poděkování patří všem zamě-
stnancům městského úřadu, „Rychlé

Vánoce jsou den, kdy drží všichni 
po celou dobu spolu“.
(Alexander Smith)

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Lýdie. Jméno Lýdie je řeckého
původu a hodí se hlavně pro ženy naro-
zené ve znamení Vah, Ryb a Raka. Hodí
se ale i pro každou ženu, která umí být
svá a umí si vychutnat všechny barvy
světa. Lýdie jsou prý občas egocentrické,
panovačné a nemají rády odpor. Těžko
snášejí odlišné názory a často bývají ne-
vyrovnané. Ani se mi tomu však nechce
věřit a tak jim přeji dnes krásný před-
vánoční svátek a vyrovnaný vztah se
svými protějšky i okolím…☺

Vánoční pranostiky praví: „Na
Adama a Evu čekejte oblevu“, „Lepší
Vánoce třeskuté, než tekuté“, a  „Na sva-
tého Štěpána každý se má za pána“…☺

Titul KNIHOVNA VYSOČINY
2018 byl tentokráte udělen Městské
knihovně Svratka…☺Malá knihovnic-
ká slavnost se konala v Havlíčkově
Brodě 21. listopadu. Zde toto ocenění
převzala naše milá knihovnice Maruška
Poláková v doprovodu místostarosty pa-
na Mgr. Martina Mudrocha, přímo z ru-

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

TŘÍKRÁLOVÝ PING-PONGOVÝ TURNAJ SE KONÁ 5.1.2019.

ADVENT VE SVRATCE

KNIHOVNA SVRATKA

Svratka
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VÁNOČNÍ STROM

Váš starosta Vám 

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 10.12.2018 19:29 Stránka 1



10 |  SVRATKA

Podzimní část soutěžního ročníku
2018/19 se mi hodnotí velice lehce a s
chutí!

Začnu u našich nejmenších. Mladší
přípravka, pod vedením Petra
Netolického a Roberta Adámka obsa-
dila v konkurenci patnácti týmů nád-
herné třetí místo. Za celý podzim pro-
hrála pouhé dvě utkání a ve svém
týmu má také nejlepšího střelce sout-
ěže, Lukáše Netolického, který na-
střílel skvělých 65 branek.

Další mládežnickou kategorií je
starší přípravka. Ta, pod vedením
Jiřího Vambery a Jana Mládka, zako-
nčila podzim na pěkném pátém místě,
čímž si zajistila pro jarní část soutěže
postup do skupiny o přeborníka okre-
su. Krásnou tečkou bylo druhé místo

na halovém turnaji v Bystřici nad
Pernštejnem.

Třetí kategorií jsou starší žáci, ve-
deni zkušenou trojicí Marek Šiler,
Miroslav Bureš a Roman Adámek. Po
nepříliš vydařeném začátku kluci za-
brali a skončili v pěkném středu tabul-
ky. Zde bych chtěl pochválit trenéry,
že se jim podařilo odstranit problém 
s docházkou na utkání a tým má po
minulé sezóně dostatek hráčů. 

Všechny kategorie čeká v zimní
přípravě několik halových turnajů,
včetně námi pořádaných. První z nich
je 8. 12. tradiční Mikulášský turnaj
mladších přípravek. O dalších ter-
mínech se určitě dočtete na plakáto-
vých vývěskách ve Svratce. Zimní pří-
pravu opět dětem zpestříme třídenním

soustředěním.
Na závěr ohlédnutí za mládeží chci

poděkovat trenérům za jejich perfekt-
ní práci, dětem a rodičům za krásné
sportovní zážitky. Zvláštní poděko-
vání patří Petru Netolickému, který za
neúčasti trenérů starší přípravky na
některých turnajích zaskakoval i u
nich. Dokonce v jednom utkání vedl
také muže a s fotbalem strávil opravdu
hodně volného času. 

„DÍKY KULDO“
Muži:
Mužstvo mužů nastoupilo do tři-

nácté sezóny v řadě OP Žďár nad
Sázavou. Před sezónou jsme velice
kvalitně obměnili kádr, přišel Martin
Bureš, Yevhenii Kharchenko, ze za-
hraničí se vrátili Jan a Tomáš Vítkovi.

V kabině se
utvořila na-
prosto skvě-
lá parta, což
je základ úspě-
chu. V letní přípravě byla nadprůměr-
ná tréninková docházka. Na dva tré-
ninky místo přátelských zápasů jsme
pozvali Radima Chmelíčka, trenéra ze
Žďáru nad Sázavou, který byl velkým
přínosem. Od prvního utkání jsem vi-
děl na hráčích daleko větší sebevědo-
mí a hlavně chuť. Vyhýbala se nám
vážnější zranění, vyjma Pavla
Makovského, který ale stihl poslední
dva zápasy a již se dostává do plné
zátěže. 

Povedený podzim jsme zakončili
na skvělém druhém místě, se ziskem

ZŠ
• Žáci 1.- 9. ročníku absolvovali 9.11. vzdělávací program o pravidlech

silničního provozu a bezpečnosti cyklistů s ukázkou dovedností – Ride
Wheel.

• 16. 11. proběhla přednáška pro 8., 9. ročník o AIDS a bezpečné lásce.
• Pátý ročník navštívil 4. 12. výstavu betlémů ve Svratouchu
• Ve středu 5. 12. se v MŠ i ZŠ uskutečnila tradiční Mikulášská nadílka
• I v letošním roce jsme se zapojili do akce Dárek do krabice od bot.

Každá třída si vybrala dítko a tomu zajistila vánoční dárek. Děkujeme
všem.

Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 
Vám všem přejí žáci a zaměstnanci 

ZŠ a MŠ Svratka.

ZŠ a MŠ Svratka

Ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2018

MŠ
• Pondělní a úterní dopoledne 3.12 a 4.12, jsme si s dětmi zpestři-

li návštěvou knihovny. Paní knihovnice nás přivítala adventní
pohádkou, kterou navodila příjemnou vánoční atmosféru.
Povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích. Děti si pak na
památku vyrobily vánoční andělíčky, svícny a barevné šišky.
Tímto děkujeme paní Marii Polákové za pozvání a příjemné do-
poledne. 

• V MŠ proběhla dne 21.11. logopedická garance a 27.11. scree-
ningové vyšetření zraku

• 23. listopadu nás navštívilo Maňáskové divadlo Šternberk. Vzali
nás do pohádek O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce 
a Liška, zajíc a kohout. 

• Dne 5. prosince do MŠ přišel Mikuláš s andělem a čertem. Děti
měly připravené básničky, za které byly odměněny mikulášskou
nadílkou. 

Za MŠ A. Drahošová
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Usnesení

U S N E S E N Í 
z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKA, 
konaného dne 13. 11. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

4. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – říjen 2018.
b/ Žádost Mars Svratka, a. s. a souhlasí se záměrem zaměstnávat cizince z

třetích zemí.

5. 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 dle předloženého návrhu.
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání:  Ing. Igor Fiala, Božena

Hromádková.
Návrhovou komisi ve složení: Petr Bureš, Bc. Miroslav Polák.
c/ Pravomoc Radě města Svratky pro schvalování rozpočtových opatření do

výše 1,5 mil. Kč.
d/ Pro výměnu oken v sokolovně materiál plast, barva bílá, zachovat stáva-

jící členění oken.
e/ Pronájem cca 100 m2 pozemku p. č. 1110/15 v k. ú. Svratka pro sklado-

vání dřeva a parkování automobilu.
f/ Schvaluje příspěvek na provoz Základní školy a mateřské školy Svratka na

rok 2019.
g/ Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Svratka a Základní školou a mateřskou

školou Svratka.
6. Zastupitelstvo města projednalo:
a/ Návrh rozpočtu města Svratky na rok 2019.

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
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené
verzi.

Usnesení ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, 
konané dne 27. 11. 2018 na MěÚ

1. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích (komunikace v průmyslové
zóně, výměna kotle v DPS, úpravy v areálu TESS).

2. Rada města schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 7/2018.
2. Návrh na vyřazení drobného majetku dle předloženého seznamu.

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
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené
verzi.

Ohlédnutí za fotbalo-
vým podzimem 2018
28 bodů a skóre 38:14, kdy zejména
domácí ztráty proti Rozsochám (2:3) a
Dolní Rožínce (2:2) nás stály místo
první. Na vedoucí Hamry nad
Sázavou ztrácíme pouhé tři body.
Přípravu zahájíme začátkem ledna
příštího roku, v rámci které absolvuje-
me opět třídenní soustředění a možná
nějaký ten přátelský zápas. 

Závěrem chci poděkovat městu
Svratka za podporu, klukům spoluh-
ráčům a vedení klubu za super spolup-

ráci, jak na hřišti, tak mimo něj. Dále
všem, co se starají o chod klubu, 
údržbu našeho krásného areálu a v ne-
poslední řadě našim fanouškům. 

Jménem FO SK Svratka Vám přeji
krásné a pohodové prožití vánočních
svátku, které si můžete zpestřit naší
tradiční Štěpánskou zábavou 25. 12.
☺ a do nového roku hodně štěstí,
úspěchů a především zdraví!

Petr Moučka ml.
Pjedseda ☺

Krásné Vánoce a šťastný rok 2019!
Vážení a milí spoluobčané, nadešel překrásný 
čas adventní, čas setkávání, odpouštění, radosti a lásky. 
O Vánocích mají lidé k sobě blíž než v jiném čase.
Jsou kouzelné a mají zvláštní sílu.

Přeji vám jménem svým a ZO ČSŽ Svratecké Valkýry, prožití
těchto krásných nadcházejících svátků ve zdraví, radosti, 
blízkosti rodiny a přátel. Děkuji všem za podporu, ochotu 
pomáhat ve svých volných chvílích a také za radost 
a vděčnost, kterou cítíme po vydařené akci.
Těšíme se na vás 23. února na Svrateckém candrbálu
a pohádku pro vás zahrajeme 16.3. 2019.

Hana Sádovská
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Již druhý rok jsme se připojili k charitativnímu
projektu Diakonie Českobratrské církve evange-
lické. Celý projekt byl směřován pro děti z chu-
dých rodin a azylových domů. Ze sběrného mís-
ta v naší knihovně jsme připravili krásné dáre-
čky. Dárky následně putují do sběrného místa v
Krouně a poté budou rozvezeny do Žďáru,
Poličky a Hlinska, kde se přerozdělí dětem.
Děkujeme z celého srdce všem dárcům za jejich
štědrost a ochotu pomáhat druhým v nouzi. 

DOSPĚLÍ VIDÍ SVĚT TAKOVÝ, 
JAKÝ JE. 
DĚTI HO VIDÍ TAKOVÝ, 
JAKÝ BY MOHL BÝT.                                                                               

Marie Poláková

„Andělé v oblacích prozpěvují, 

narození Páně ohlašují...“

Radostné 

svátky vánoční 

a požehnaný nový rok 2019 

Vám přeje 

MK Svratka.    

Městská knihovna Svratka

Poděkování za sbírku „Krabice od bot, 
aneb Děti darují dětem k Vánocům 2018“

Dne 3. a 4. prosince bylo v MK opravdu veselo. Návštěva našich dětiček byla potěchou nejen pro mne, ale doufám a věřím, že i jim se v knihovně líbilo. Po pře-
čtení poutavé vánoční pohádky, bylo na programu vyrábění s adventní tématikou a následně se zpívalo a rozprávělo o tradicích v období vánočním. Smíchu a ra-
dosti bylo všude plno.

Za MK Marie Poláková

Mateřinka na návštěvě knihovny
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