
stavba bude dokončena s malým před-
stihem.Pro vjezd i výjezd z průmy-
slové zóny užívejte prosím po celou
dobu stavby silnici „Chlumětínskou“.
Děkuji…☺

Přeji Vám všem krásný každý den 
a hodně podzimního sluníčka…☺
František Mládek, Váš starosta

„Smích chytré lidi léčí. 
A jen blbce uráží.“
(Jan Werich)

Revitalizace rybníka Svratka“.
Velkolepý projekt odbahnění našeho
rybníčka, který se snad řeší dvacet let,
se konečně dostal do stádia -
„Společné povolení stavby vodního
díla“. Toto povolení nabylo právní
moci 28. 8. 2019, aby dne 30.8.2019
mohla být podána a zaregistrována na
OPŽP žádost o dotaci…☺ V tuto
chvíli budou probíhat nekonečné pro-
cesy různého schvalování, doplňování
a na konec snad i schválení a přidělení
vytoužené dotace. Dále proběhne VŘ
na dodavatele stavby. Když všechno
dobře dopadne, příští rok na podzim
budeme vypouštět a současně i slovo-
vat rybník. Následná stavba – od-
bahnění, stavba dělící hráze, vybudo-
vání obtokového koryta včetně dvou
tůní a ostrůvku na rybníku, současně 
s celkovou opravou hradící konstrukce
a vakového jezu, budou probíhat dle
harmonogramu takřka do konce roku
2021 resp. poloviny roku 2022…☺

Lávka přes řeku Svratku. Stavbu
nové lávky na Moravskou Svratku ke
Kulíkovým vysoutěžila stavební firma
Miloš Kubíček. Do VŘ byly osloveny
tři firmy. V pondělí dne 16. září 2019

proběhlo předání staveniště. Po celý
průběh stavby bude stávající přechod
přes řeku zcela uzavřen. Akce bude
dokončena do 31. října 2019…☺

Akce „Svratka – dešťová kanali-
zace – průmyslová zóna“ v ulici 
U Koupaliště, probíhá s úplnou uza-
vírkou místní komunikace podél firmy
KOVO HB právě od tohoto týdne.
Dodavatelem stavby je firma 1. Žďár-
ská plynařská a vodařská a.s.
Dokončení stavby je naplánováno do
31. října 2019. Předpokládáme, že

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
krásný den a skvělou, sice už podzim-
ní náladu, vždy s úsměvem na
tváři…☺ Je to tak, v pondělí nastolil
svoji vládu podzim. 

A co nám předpovídají zářijové
pranostiky? „Divoké husy na odletu
– konec i babímu létu“, Divoké husy
svačinu odnášejí a zimu přinášejí“ 
anebo „Září jasným pohledem se ještě
jednou ohlédne za květnem“. My si
však budeme přát, aby nás podzimní
sluníčko ještě trošku svými paprsky
zahřálo a po tvářích pošimralo…

Oprava „SUEZU“ byla úspěšně
dokončena…☺ Most je zatím opra-
ven a já jsem přesvědčen, že velmi
kvalitně. Šikovní chlapci z Rychlé ro-
ty, se postarali o rychlou opravu, která
Vás doufám nijak neomezila. Zároveň
námi zvolený postup a technologie 
opravy ušetřily hodně peněz z rozpo-
čtu města, které bychom jinak museli
vynaložit odborné firmě. Na příští rok
plánujeme, v jarních měsících, provést
komplexní opravu živičného povrchu,
neboť nyní do mostové železobeto-
nové konstrukce zatéká a dochází zde
hlavně k degradaci betonových prvků.  

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 

Výtvarná soutěž 2018 – Můj domov

ZŠ a MŠ Svratka
• K 2.září 2019 do školních lavic usedlo 151  žáků a 62 dětí máme v mateřské ško-

le. Škola má 30 zaměstnanců. 
• Během prázdnin byla rozšířena 3.třída MŠ o ložničku, máme zrenovováno mycí

centrum ve školní kuchyni, byl zakoupen nový nábytek do učebny třetí třídy a po-
řízeny nové koberce do kanceláří.

• Proběhla výmalba tříd a ostatních prostor. 
• Děkuji všem zaměstnancům za přípravu školního roku 2019/2020 a přeji jim i na-

šim žákům a jejich rodičům úspěšný a pohodový rok. 

Do 1. třídy nastoupilo 14 prvňáčků. Přivítali jsme: Emu Albazovou, Barbaru
Doležalovou, Izabelu Hranicovou, Jana Kosaře, Ondřeje Maštalířského, Nelu
Mládkovou, Martina Myšku, Leonu Myškovou, Adama Polanského, Elišku
Preislerovou, Jaroslava Řádka, Veroniku Sádovskou, Adama Trávníčka, Antonína
Zástěru. Přeji všem  i jejich  paní učitelce hodně štěstí!   

Mgr. Iva Kopecká

• Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách školy: 
zsams.svratka.cz

• Telefonické spojení 
ředitelka školy: 566 662 602, 778 051 501
zástupce ředitele: 566 662 296
mateřská škola: 566 662 262, 778 051 503
mateřská škola 3.třída 564 566 321
sborovna: 566 662 267
hospodářka: 566 662 522
školní jídelna: 566 662 277, 735 755 914
školník: 778 051 500
školní družina: 778 051 502,  739 049 713

• Email 
ZŠ Svratka: skola@svratka.cz
ředitelka ZŠ: kopecka@svratka.cz
zástupce ředitele ZŠ: mudroch@svratka.cz
mateřská škola: skolka@svratka.cz

ZŠ a MŠ Svratka děkuje panu Vítu Ehrenbergerovi za renovaci prahů.

Po celé prázdniny byly výtvarné práce dvou našich žáků – Marka Sobotky 
a Bruna Šilera – vystaveny v Praze v Jindřišské věži. Za reprezentaci školy
patří oběma žákům velký dík.                                                  Hana Brázdová
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Z mateřské školy

Terka má za sebou 63. výjezdů 
od uvedení do zásahu
Naše velká chlouba „Terka“ – CAS 24/4000/240 – S2R má za
sebou již 63 výjezdů k zásahům. Tři výjezdy byly v loňském
roce a zbylých 60 zásahů proběhlo v tomto roce.

CAS – cisternová automobilová stříkačka | 24 – výkon čer-
padla 2400 l/min | 4000 – objem nádrže na vodu v litrech | 240
– objem nádrže na pěnidlo v litrech | S – těžký nákladní auto-
mobil | 2 – podvozek smíšený | R – redukovaná výbava vo-
zidla

Aktuální součtová tabulka 
JSDH Svratka Období: 
1. 12. 2018 - 16. 9. 2019

Typ události Počet účastí            Celkový čas (h:min) 
Ostatní pomoc  2 4:48 
Požár 3 4:07 
Technická pomoc 58 36:07

Prázdniny nám skončily, a tak jsme opět přivítaly třídy Sluníčka, Berušky a Sovičky v plné síle. První školní den nás navštívila Víla Srdíčková a přivezla nám
pohádku O Popelce, dětem tak zpříjemnila odloučení od rodičů.

V prvním týdnu Berušky a Sovičky podnikly výlet do Chlumětína, za místními hasiči. Děti si prohlédly vybavení hasičského auta a viděly hasiče v plné
výzbroji, mimo jiné si vyzkoušely i jízdu na koních a prohlédly i jiná zvířátka, která byla nedaleko hasičské stanice. 

Třída nejmenších Sluníček se seznamovala s novým prostředím a zkoumala okolí mateřské školy. Pomocí her, děti poznávaly nové kamarády a zvykaly si
na paní učitelky.

Za MŠ Aneta Vašková

Hasiči informují
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ze schůze RADY MĚSTA 
SVRATKY, konané dne 
29.8.2019 od 18.00 hodin na MěÚ

16. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 6/2019.

17. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících sta-
vebních akcích (revitalizace ryb-
níka, komunikace do průmyslové
zóny, oprava mostu Suez, cyklos-
tezky).

Usnesení je z důvodu platnosti
Nařízení Evropského parlamentu a
Rady EU 2016/679 ze dne 27. dub-
na 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu
těchto údajů v upravené verzi.

Usnesení

Výzva všem příznivcům šachové hry ve Svratce

Výzva

Klub přátel šachu v Křižánkách, zalo-
žený v dubnu tohoto roku, vyzývá
všechny příznivce této královské hry ve
městě, bez rozdílu věku a pohlaví, za-
čátečníky i pokročilejší, aby se zapojili
do činnosti našeho dobrovolného spol-
ku a pomohli obnovit úspěšnou tradici
tohoto sportu na Svratecku. Vítání jsou
všichni. Děti, dospělí i senioři, všichni,
kterým leží na srdci obnovování nedáv-
no zašlé, sportovní tradice ve městě.
Našim hlavním cílem je, pokusit se za-
ložit a přihlásit do soutěže šachový od-
díl, který ve Svratce úspěšně fungoval
ještě v 60 letech minulého století a kte-
rý byl rozpuštěn v roce 1968 pro nedo-

Městské muzeum chystá na
Vánoce další tradiční výstavu, ten-
tokrát vánočních ozdob. 
Pro tuto výstavu sháníme jakéko-
liv vánoční ozdoby, které již třeba
nepoužíváte a mohli byste je věno-
vat pro rozšíření muzejních
sbírek. Za Vaši vstřícnost a ochotu
předem děkujeme.

statek aktivních hráčů. Hlavním propa-
gátorem tohoto sportu ve městě byl pan
Václav Káš ze Svratky, a z Křižánek
pak pan Liboslav Balabán, který ještě
ve svých 85 letech hrál za Svratku.

Svůj záměr jsme začali naplňovat na
ZŠ v Křižánkách, kde již 2 rokem fun-
guje šachový kroužek a pod dohledem
3 zkušených šachistů, roste řada mla-
dých talentovaných hráčů, kteří mají za
sebou první úspěchy. Jsme přesvědče-
ni, že také ve Svratce dřímá řada talen-
tů, dětí, dospělých i seniorů, kteří by
nám svým zapojením se do práce klu-
bu, pomohli splnit náš velký cíl a zvidi-
telnit město. Klub se schází 2x týdně, v

době od 16.00 hod do 18.00 hod.
Tréninkovými a hracími dny jsou stře-
da a sobota. Hrací místností je  budova
Vzdělávacího centra. 

Zájemci se mohou přihlásit u Ing.
Petra Nadrchala, telefon – 603 826 861,
Email: petr.nadrchal@atlas.cz. Všichni
jste srdečně zváni.  Na vaši návštěvu se
těší trenéři klubu: Petr Nadrchal, Josef
Neděla a Jaroslav Doubek. Členství 
v klubu je dobrovolné. Šachový mate-
riál i literatura ke studiu jsou k dispozi-
ci zdarma. Jednorázový roční příspě-
vek a jeho výše je zcela dobrovolný. 

Ing. Petr Nadrchal
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