
Město Svratka v současné době jedná 
s novými potencionálními dodavateli 
o zajištění těchto služeb na další obdo-
bí…☺ Všem občanům, kteří tyto 
služby dodnes využívají, poskytneme
včas potřebné informace tak, aby měli
možnost od nového roku, dále využívat
těchto služeb již od nového dodavate-
le… ☺

Zápis z dílčího přezkoumání hos-
podaření města Svratky. Dílčí přez-
koumání se uskutečnilo ve dnech 21. 
a 22. října 2019 na základě žádosti mě-
sta a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb… Výsledek dílčího přezkoumání
Krajským úřadem Kraje Vysočina –
Přidílčím přezkoumání hospodaření
města Svratkane byly zjištěny chyby 
a nedostatky… ☺Tímto bych chtěl vel-
mi poděkovat všem těm, kteří stále drží
vysoký kredit našeho úřadu! Dámy, já
Vám děkuji za Vámi skvěleceloročně
odváděnou práci…☺

„Nikdy v ničem neustupuj, ani ve
velkých věcech, ani v malých, ani 
v důležitých, ani v bezvýznamných.
Ustoupit můžeš jen tehdy, když ti to
přikáže čest a zdravý rozum“.

(W. Churchill)

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám krásný pátek, všem Cecilkám ještě
krásnější svátek a předvánoční poho-
du…☺

František Mládek, Váš starosta

1. prosince. My se určitě všichni sejde-
me na náměstí Národního povstání u sv.
Václava a společně rozsvítíme vánoční
strom. Už nyní se můžeme těšit na tra-
diční vystoupení našich dětiček ze
Základní a mateřské školy…☺ a na
soutěž – tentokrát o nejlepší pracny. 
V sobotu 7. prosince v 16:00 hodin opět
ožije sokolská zahrada. Čeká Vás, ale 
i nás hotové peklo, pekelný průvod
Svratkou a po té si všichni jistě užijeme
v místní sokolovně po čertech dobrou
zábavu. Máme se tedy opravdu na co
těšit…☺ doufejme, že nám každá ad-
ventní neděle, ať už železná, bronzová,
stříbrná, či poslední zlatá neděle 22.
prosince, přinesou vždy nějaké krásné
překvapení, nezapomenutelné zážitky a
dobrou zábavu. Poděkujme našim mi-
lým Valkýrám, že nás dokáží vždy
rozveselit a obdarovat  skvělou  nála-
dou.

Moraváci se dočkali. Noválávka je
konečně na světě…☺ Je to takový ma-
lý velký a hodně těžký dárek pod stro-
meček, který bude určitě sloužit mnoho,
mnoho let.Bude dále spojovat Čechy 
s Moravou a hlavně všechny dobré lidi-
čky. Kdyby se někomu zdálo, že je no-
vá lávka vysoko, tak se mu to opravdu
jen zdá. Hlavně je nyní už ve vodorovné
poloze…☺ Stará lávka byla totiž o ce-
lých 28 centimetrů v Čechách níže, než
na Moravě.Kdybychom novou lávku u-
kotvili ve stejné úrovni, mohl by nás ně-
kdo nařknout, že není v rovině a proč je
vlastně z kopce…☺ Také musí být do-
držen určitý průtokový profil vodoteče

vzhledem ke stoleté - tisícileté vodě.
Povodí Moravy si tyto náležitosti hlídá
až dost přísně. Projektová dokumentace
musí být vypracována a schválena
oprávněnou autorizovanou osobou pro
stavbu mostů. Kdyby snad někoho za-
jímalo, proč jsou ta prkna tak natřena a
vyleštěna, až jsou kluzká, ať raději při-
jde za mnou, já mu tyto i jiné otázky rád
zodpovím osobně…☺ Jinými slovy, 6.
prosince proběhne kolaudační řízení,
tak snad projdeme…☺

V průmyslové zóně v ulici 
U Koupaliště, se také dokončily sta-
vební práce. S nelehkým úsilím a s ne-
malými finančními náklady, se nám po-
dařilo dokončit první etapu budování
místní, účelové komunikace, která bude
sloužit především firmám zde sídlícím.
Pod komunikaci byly položeny hlavně
potřebné sítě – dešťová a splašková ka-
nalizace. Ve stávající komunikaci od
křižovatky z ulice Nad Školou, podél
firmy KOVO HB v ulici U Koupaliště,
byl vybudován vodovod zakončený hy-
drantem, který bude sloužit pro průmy-
slovou zónu a pokračování dešťové ka-
nalizace, která bude odvádět povrcho-
vou vodu zejména z místní komunikace
a z horní části areálu průmyslové zó-
ny…☺

POZOR! POZOR! Důležitá infor-
mace pro naše svratecké seniory, kte-
ří využívají služeb resp. zajišťování
stravování formou výroby a rozvozu
obědů z jídelny Mars Svratka. Od 
1. ledna 2020 budou tyto služby ze stra-
ny stávajícího dodavatele ukončeny.

Vážení a milí spoluobčané,přeji Vám
dnes hezký den a jen skvělou náladu vž-
dy s úsměvem na tváři…☺

Co nám napoví listopadové pra-
nostiky? „Kateřina na blátě, Vánoce na
ledě“, „Když Kateřina po ledě chodívá,
Eva potom blátem oplývá“ a „Když se
Kateřina klouže, potom Mikuláš přes-
kakuje louže“.Takže nám nic jiného ne-
zbývá, než si počkat na tu Kateřinu, kte-
rá má svátek v pondělí, a potom už bu-
deme moudřejší. V každém případě pře-
ji všem Kateřinám krásný svátek bez
bláta i ledu…☺

13. Kateřinské řemeslné trhy se
konají právě zítra od osmé hodiny
ranní…☺ Doufejme, že se počasí vy-
daří a tím se vydaří i tradičně jedna 
z nejnavštěvovanějších akcí pořáda-
ných městem. Předvánoční nákupy dár-
ků Vašim nejbližším, můžete začít právě
zde. Jste všichni srdečně zváni a těšíme
se na Vás. Těší se na Vás i Sdružení
přátel Josefíny & Kláska…☺

Čekají nás opět krásné adventní
neděle. Adventní období trvá čtyři týd-
ny a patří mezi nejpopulárnější chvilky
v roce. Je to takové pěkné, byť velmi
náročné chystání Vánoc.V tomto obdo-
bí musíme stihnout napéct cukroví, na-
koupit dárky, uklidit celý dům a na-
vštívit své nejbližší. Někteří ještě stih-
nou jít do divadla, do kina, či na kon-
cert…☺Čeká nás hodně aktivit a velmi
málo času. Vyvrcholením tohoto shonu
je pak přistrojení stromečku, štědrove-
černí hostina, rozdávání dárků a radosti
všem okolo. Letošní advent začíná 

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

ZŠ a MŠ Svratka
• 30.9. jsme v chladném počasí shlédli ukázku dravců, zahřála nás dokonalost těch-

to tvorů a láska ke zvířatům. 
• 4.10. navštívili žáci 6.ročníku místní muzeum
• 9.10. absolvovali žáci 4.ročníku výuku na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou
• Třetí říjnový týden byl ve znamení prevence sociálně patologických jevů.

Preventivní programy absolvovali žáci 2.-8.ročníku
• 21.10. probíhala výuka 5.ročníku v místní knihovně
• 31.10.proběhlo školou halloweenské strašení
• 1.11.nocovali žáci 5.ročníku s třídní učitelkou M.Beňadikovou ve škole
• 7.11. pro všechny žáky proběhl vzdělávací program Přichází zákony evoluce

ZŠ a MŠ Svratka děkuje firmě Delta za ochotu a pomoc při řešení drobných oprav
ve škole. I. Kopecká

SVATÝ VÁCLAV SE ROZZÁŘILLÁVKA NA MORAVU I DO ČECH
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Z mateřské školy

Lyžařský oddíl

Začátkem listopadu jsme s dětmi připomněli Dušičky a Halloween. Společně jsme si povídali, jaké jsou tradice a zvyky v tyto svátky. Děti si vyráběly lucerničky, dlaba-
ly dýně a podílely se na strašidelné výzdobě třídy.

Na děti se také přišli podívat „koledníci“ ze základní školy ve strašidelných maskách, kteří jim přednesli básničku a vyfotili se s nimi. 
Ve třídě Soviček se objevila čarodějnice Květka. Děti tak musely plnit úkoly, aby byla čarodějnice zahnána pryč.                                                    Za MŠ Aneta Vašková

V minulém čísle Novinek bylo zveřejněno, jak se našim malým
lyžařům daří. A to jsme ještě nevěděli, že to nejlepší je teprve před
námi... Těsně po uzávěrce se běžel závod v Pohledci, který ka-
ždoročně bývá posledním závodem běžecké sezony. Bývá už
chladno, někdy je dokonce i sníh. Ani letos nebylo hezké počasí,
byla velká zima a mlha, že se nám běžci ztráceli z dohledu. Ale
možná tohle děti donutilo běžet ze všech sil a doběhly si pro tři-
náct medailí!!! Deset patří do Svratky a tři medaile získala dě-
včata z Kameniček, které ale závodí pod SK Svratka.  Při vyhla-
šování výsledků stál vždy někdo ze Svratky na stupních vítězů,
někdy i dva. Děkujeme za skvělé výsledky!!

ZŠ a MŠ Svratka

Nabídka volného bytu v DPS
Město Svratka nabízí volný byt v Domě s pečovatelskou službou.
Jedná se o jednopokojový byt s příslušenstvím v 1. nadzemním
podlaží–kuchyňka a pokoj, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do
domu i byt jsou bezbariérové. Byt je možno pronajmout k bydlení
zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám
zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexn ízdravotní péči.
Žádost o přidělení mohou podat:
a) zájemci ve věku 70 let a více
b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby
dle zákonač. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Byt číslo 5 | Velikost bytu 33,86 m2 | Byt je k pronájmu od ledna
2020.  Bližší informace je možné získa tna MěÚ Svratka nebo
přímo v DPS Svratka, Pionýrská 370 u paní  Marie  Polákové, tel.
774 225 400, 566 662 369.

Nabídka volného bytu
Pronájem volného vstupního bytu ve Svratce
Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. 
situaci, matkám samoživitelkám a rodinám v tíživé soc. situaci.
Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spolu-
vlastnit bytový dům, rodinný dům nebo byt.
Byt č. 6 | nachází se v 1 NP | Velikost bytu 23,53 m2 (pokoj + kuch.
kout,  předsíň, koupelna, WC). | Byt je možné pronajmout od led-
na 2020. Bližší informace je možn získat na MěÚ Svratka nebo
přímo v DPS Svratka u paní Marie Polákové, tel:774 225 400, 
566 662 369 .
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USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 24.10.2019
od 17.00 hodin na MěÚ
18. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 7/2019. 4-0-0
19. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích (lávka na Moravskou Svratku, 

úpravy v areálu TESS, stavba dešťové kanalizace v ulici U Koupaliště)
USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 31. 10. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
30. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v přípa-

dě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu. Ověřovatele zápisu 

a usnesení z tohoto zasedání: Zdeněk Vojta, Ludmila Mayerová. Návrhovou ko-
misi ve složení: Ing. Igor Fiala, Irena Řádková

c/ Zařazení nových bodů jednání:
1. Architektonický návrh a schválení budoucího využití domu č. p. 23 na náměstí

Národního povstání ve vlastnictví města.
2. Příspěvek ZŠ a MŠ Svratka na rok 2020.
3. Schválení smluv o zpracování žádostí o dotace a o zajištění organizace výbě-

rového řízení na pořízení traktoru pro potřeby města.
d/ Budoucí využití domu č. p. 23 na náměstí „Balíčkovo“ jako městský úřad a galerii.
e/ Přípravu podkladů pro studii na rekonstrukci domu č. p. 23.
f/ Návrh rozpočtu Města Svratky na rok 2020.
g/ Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v areálu TESS.
h/ Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 297.
i/ Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Svratka na rok 2020.
j/ Smlouvy o zpracování žádostí o dotace na pořízení traktoru pro potřeby města.
k/ Smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení mezi Městem Svratka a fir-

mou Alnio Group, s. r. o., Brno.
l/ Firmu Swietelsky, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby východ, Tovární 209,

537 01  Chrudim, na provedení zemních prací – stavba místní komunikace 
U Koupaliště včetně obrubníků – I. etapa - dle předložené cenové nabídky.

m/ Pořízení změny č. 1 Územního plánu Svratka.
n/ Záměr prodeje části /do cca 30 m2/ pozemku p. č. 1135/1 v k. ú. Svratka.
31. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – září  2019.
c/ Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Města Svratky za rok 2019. 
d/ Informace o probíhajících stavebních pracích.
e/ Vypracování pasportu místních komunikací dle stávajícího stavu bez výhrad.
32. Zastupitelstvo města pověřuje:
a/ Ing. arch. Věru Junovou a ing. arch. Tomáše Stránského přípravou podkladů pro

studii na rekonstrukci domu č. p. 23.
33. Zastupitelstvo města stanovuje: 
a/ Že určeným zastupitelem pro projednání Zprávy o uplatňování územního plánu

Svratka v uplynulém období a pro projednání změny č. 1 Územního plánu
Svratka bude místostarosta Martin Mudroch.

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 zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Usnesení

Městská knihovna Svratka
Nové knihy – listopad 2019
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
- Nůž – Jo Nesbø
- Kobaltové nebe – Wilbur Smith
- Právo první noci – Vlastimil Vondruška
- Podbrdské ženy – Jana Poncarová
- Tři sestry – Táňa Keleová-Vasilková
- Žhavé doteky – Nora Robertsová
- Máma milovala Gabčíka – V. Homo-

lová Tóthová
- Osvětimská ukolébavka – Mario

Escobar
- Maxl žhář – Anna Strnadová
- Dívka, která musí zemřít – David

Lagercrantz
- Džungle v kuchyni – Ivanka Devátá
- Dalajlamova kočka – David Michie
- Dalajlamova kočka a síla meditace –

David Michie
- Prázdniny v Evropě – Ladislav Zibura
- Venkovské sídlo – Bouřlivé časy –

Anne Jacobsová
- Sen, který se naplnil – Luca Di Fulvio

DĚTSKÁ BELETRIE
- Čáry života – Veronica Rothová
- Prašina – ČERNÝ MERKURIT –

Vojtěch Matocha
- Poutník, čarodějnice a červ – Příběhy

z Alagaësie I. Eragon – Christopher
Paolini

- Rozcuchané štěstí – Radka Zadinová
- Zvědavá lištička – Michal Belšán
- Nedokončené pohádky – Z.K.Slabý
- Vílí býlí pohádky – Radomír Socha
- Proč mluvíme Česky – D. Kroluppe-

rová
- Záchranáři – Podívej se pod obrázek

KNIHOVNA 
SVRATKA 
SE TĚŠÍ NA 
VAŠI NÁVŠTĚVU
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