
více si přát? O dobrou náladu budete
mít postaráno, určitě si nějakou vez-
mete i s sebou, občerstvení bude zaji-
štěno a vítáni jste samozřejmě v retro
oblečení.Dnes už víme, že ani ne-
přízeň počasí nás i Vás nedokáže od-
radit od účasti na této skvělé akci,
která je vždy vyvrcholením léta… ☺

No a je tu loučení s prázdnina-
mi… ☺☺�. Pozvánka je trošku 
v předstihu, takže se nenechte vydě-
sit… ☺ Máte před sebou ještě celý
měsíc ☺☺☺ klídek, já jenom, abyste
nezapomněli, že Vás již nyní zveme
na loučení s prázdninami včetně
zábavného programu hlavně pro děti,
ale i dospěláky. Bohaté občerstvení
bude zajištěno jako vždy.
Vyvrcholením bude zapálení vatry
/slíbeno místo pálení čarodějnice/ 
a ohňostroj také bude…☺Tak přijďte
všichni, srdečně Vás zvou a těší se na
Vás Svratecké Valkýry společně s po-
hádkovými postavičkami…☺ Místo
konání – sportovní areál –
Schöppeho hřiště – v sobotu dne
29. srpna v 16.00 hodin…☺ První
sud piva platím, jak jsem už v minu-
losti v koronavirové karanténě slíbil.
A sliby se maj plnit nejen 
o Vánocích!!! ☺

Na závěr děkuji opět svrateckým
skautům za včasné doručování
Novinek do Vašich schránek…

„Existují pouze dva dny v roce,
kdy nemůžeme udělat vůbec nic.
Jedním je včerejšek a druhým
zítřek. Proto je dnešek tím správ-
ným dnem, kdy má člověk milovat,
konat a žít.“…☺

(Dalajláma)

Vážení a milí spoluobčané,přeji
Vám krásné pokračování léta, užívej-
te si dovolenou plnými doušky, a na-
šim dětičkám přeji ještě krásnější
druhou polovinu prázdnin. ☺

František Mládek, Váš starosta

la k opravě, se bohužel už nepodařilo
hladinoměr probudit…�. V sou-
časné době by mělo být celé toto za-
řízení opraveno a opět v provozu tak,
aby splňovalo veškeré podmínky
dané Povodňovým plánem města
Svratky…☺

„Revitalizace rybníka Svratka
(II)“. Tento velkolepý projekt resp.
žádost o dotaci, byla opět zaregistro-
vána, tentokrát pod číslem
CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012836
do OPŽP /Operačního programu Ži-
votního prostředí/. V průběhu měsíce
září bychom už mohli vědět, zda na-
še žádost bude konečně akceptována
a dotace ve výši 23.730.806,- Kč nám
bude přidělena…☺. Pokud se toto
přání stane skutečností, zahájíme ak-
ci cca 1.3. 2021 s předpokládaným u-
končením realizace 31. 5. 2022…☺.
Kolaudační řízení by tak mělo být
dokončeno nejpozději do 31. 12.
2022. V průběhu 15 měsíců by se te-
dy mělo zrealizovat samotné od-
bahnění, vybudování obtokového ko-
ryta, ostrova ve vodní ploše, dosy-
pání koruny hráze, vytvoření litorální
zóny s tůněmi nad rozdělovací hrází a
celková oprava vakové a hradící kon-
strukce, která je již více jak dvacet let
za svojí životností…☺� Opravy va-
ku jsou nyní častější a častější a jed-
nou by se mohl rybník fakt nečekaně
a úplně vypustit…�

Popis projektu: Záměrem tohoto
projektu je revitalizace toku a rekon-
strukce malé vodní nádrže i okolí za
účelem akumulace a retence vody v
krajině. Dále zpomalení povrchového
odtoku vody a zadržení vody v kra-
jině,posílení přirozených funkcí kra-
jiny s obnovou vodních prvků s eko-
logicko-stabilizační funkcí v krajině.
Vybudováním obtokového koryta do-
jde k obnovení migrační prostupnosti
vodního toku. Záměrem je také pozi-
tivní vliv na životní prostředí, zvýše-
ní biodiversity, a to jak fauny, tak fló-
ry…☺ Držte palce, na konci tohoto
projektu na Vás všechny totiž čeká
malé překvapení. Snad už konečně
dojde k propojení našeho veřejného
koupaliště formou písčité pláže s tím-
to krásným a kouzelným koutem
přírody…☺

Dalším velkolepým projektem,
je již v minulých novinkách zmíně-
ná celková rekonstrukce budovy č.
p. 23 – „BALÍČKOVO“. Škoda, že
si Vás tak málo udělalo čas, se s tím-
to projektem resp. studií,blíže se-
známit na veřejné prezentaci, která se
konala 2. července v budově
DPS…� Momentálně je situace ta-
ková, že se po schválení této studie
proveditelnosti a využitelnosti na-
dřízenými orgány, bude zpracovávat
dokumentace pro stavební povolení,

které by mělo být vydáno nejpozději
do začátku měsíce října tohoto roku
tak, abychom mohli zažádat příslušné
ministerstvo, popřípadě i Krajský
úřad Kraje Vysočina o přidělení dota-
ce…☺ Kdyby se nám toto všechno
podařilo včas a úspěšně zrealizovat,
samozřejmě včetně vysoutěžení
vhodného dodavatele provedení sta-
vebních prací, mohli bychom možná
již v příštím roce zahájit stavební 
a hlavně i sanační práce. Není to
zrovna malé sousto, které nás čeká,
ale o to větší je to výzva, zachránit tu-
to ojedinělou kulturní památku, která
se určitě zapíše do dějin i kroniky na-
šeho městečka zlatým písmem…☺
Tak opět držte palce prosím…☺

Akce - „Výstavba workoutového
hřiště ve městě Svratka“, dostala
konečně zelenou…☺ Stavební po-
volení máme vystavené již  od lo-
ňského roku. Hlavně nám byla přidě-
lena dotace v požadované výši, takže
projekt skoro za jeden milion korun,
kde dotace činí 70%, zrealizujeme na
jaře příštího roku.Právě probíhá
výběrové řízení na dodavatele.Tento
projekt bude rozšířen o pět posilova-
cích prvků, které budou okolo wor-
koutové plochy rozmístěny. Jak jsem
Vás již v minulosti informoval, hřiště
bude umístěno vedle víceúčelového
hřiště ve sportovním areálu, kam roz-
hodně patří…☺

12. RETRODEN se bude konat
v sobotu 8. 8. 2020 opět v areálu ha-
sičské a sokolské zahrady…☺
Všichni jste tímto srdečně zváni. Od
14:00 hodin zde bude probíhat opět 
a již tradičně sraz historických vozi-
del, budete mít možnost se svézt his-
torickými autobusy,ve 14:30 hodin
proběhne koncert Stanislava Hložka
a Charlie Bandu,v 16:00 budete moci
zhlédnout retro módní přehlídku 
s hudebním překvapením, no a od
19:30 – 02:00 hodin se budete moci
vydovádět při večerním čaji aneb dis-
kotéce s hity 60. 80. let… ☺☺☺. Co

Vážení a milí spoluobčané,přeji Vám
dnes hezký sluníčkový den,  s úsmě-
vem na tváři a jen dobrou letní nála-
dou… ☺☺

Červencové a srpnové pranosti-
ky napovídají: Okolo svaté Anny
bývá vyvrcholení období „psích“
dnů, kdy teploty dosahují svého ma-
xima.Nebo také – „Svatá Anna,
chladna z rána“. Počátkem srpna se
projevují „petrské deště“, které patří
do poslední vlny vlhkého medardov-
ského počasí. Projevují se vlhkou si-
lou větrů, blýskáním a hromy. „Co 
v srpnu do oběda naprší, rychleji, než
se oběd sní, slunce vysuší“. „Jaký je
srpen na začátku, takový bude až do
konce“. Já si však myslím, že letos je
to všechno úplně vzhůru nohama, ne-
boť stále „chčije a chčije“…☺ „Tento
způsob léta zdá se mi poněkud ne-
šťastným.“… ☺ A už vůbec se mi ne-
zdá, že je letos nejsušší rok za po-
sledních 500 let… ☺ Přejme si proto
krásný začátek nadcházejícího mě-
síce. Totiž, ve dnech 10. – 12. srpna
vrcholí neobvyklý jev noční oblohy,
který v lidovém prostředí nese ozna-
čení „slzy svatého Vavřince“ – tak se
lidově nazývají padající hvězdy. Jsou
to padající meteority, které vylétávají
ze souhvězdí Persea, a kterým se také
říká Perseidy. Tak si je hezky po-
hlídejte a nezapomeňte si přát něco
krásného… ☺.

Letošní deště nás už opravdu po-
trápily více, než dost… � Potrápil
nás i hladinoměr na řece Svratce v u-
lici Pláňava, který nám hlídá již od
roku 2012 stav hladiny a hlásí tak
první, druhý a třetí stupeň povodňové
aktivity. Mnozí z Vás jste si za ty ro-
ky už zvykli na stránkách města sle-
dovat jeho záznam, ať v obdobích su-
cha, kdy je vody málo, tak i při de-
šťových přívalech, kdy naopak hrozí
povodně, jako tomu bylo v roce 2014
– 3. srpna, kdy hladina řeky vystou-
pala do zatím rekordní výšky 181,6
cm a blesková povodeň zaplavila ně-
kolik domů. Již při 150 cm je hlášen
3. stupeň povodňové aktivity a to je
důvod ke svolání povodňové komise
a být ve střehu, popř. již začít řešit na-
stalou situaci společně s našimi dob-
rovolnými hasiči. V tomto případě –
v pondělí 29. 6., hladina vystoupala
takřka k 175 cm, alei tak bylo vše pod
kontrolou našich hasičů i ostatních
pověřených členů povodňové komi-
se, zejména pak pana Martina
Kovaříka, který statečně a neúnavně
odčerpával vodu z podsklepení své
nemovitosti. Po osmi letech hladi-
noměr vypověděl svoji službu – ne-
hlásil, neaktualizoval a nezazname-
nával současný stav hladiny. Prostě
přestal komunikovat s řekou i s
námi... � Servisní firmě, která přije-

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 
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ZŠ a MŠ Svratka
ZŠ a MŠ Svratka děkuje Miloši Kubíčkovi za sponzorský dar na zakoupení šlapadla a odrážedel na hřiště MŠ.
Všem absolventům ZŠ Svratka 2019/2020 přejeme hodně úspěchů na školách, které je od září čekají!

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Sůl moře Ruta Sepetysová
Skryté karty Angela Marsonsová
Dvakrát dole, jednou nahoře Marcela Mlynářová
Schovej mě v dešti Jojo Moyesová
Převážně zdvořilý Leopold Michal Viewegh
Čmelák – láskyplné povídky Halina Pawlowská
Slib Táňa Keleová-Vasilková
Sestra a sestřička Magda Váňová
Plachetnice na vinětách Jiří Hájíček
Foukneš do pěny Radka Třeštíková
Raději zešílet v divočině Aleš Palán
Jeden z nás Shari Lapena
Muž jménem Ove FredrikBackman
Odříkaného manžela největší krajíc Alena Jakoubková
Milostný dopis Lucinda Riley
Na okraji propasti Bernard Minier
Křišťálový klíč – Vídeňský sen Vlastimil Vondruška
Pod svícnem tma Ariana Neumann
Z Etiopie a odjinud Pavla Jazairiová

BELETRIE A NAUČNÁ  LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Zaslíbená KieraCassová
Liška Šiška u doktora Iva Gecková
Hvězdný prach-Jen uvěřit Linda Chapmanová
Stíny v duši Radka Zadinová
Karel IV. Veronika Válková
Strašidla z Vidlákova Renata Petříčková

Městská knihovna Svratka – nové knihy červenec 2020
Zprávy z pelíšku Daniela Krolupperová
Lucinka a pohár trpělivosti Jana Hlavatá
Strašidelná knihovna-tajný pokoj D.H.Butlerová
Klára a hříbátko Pia Hagmarová
Gerda-Příběh velryby Adrián Macho
Gerda-Příběh moře a odvahy Adrián Macho
Panovníci českých zemí-život a příběhy Michal Vaněček

KNIHOVNA SVRATKA 
SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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USNESENÍ ze zasedání  RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 18.6.2020 od
16.30 v obřadní síni DPS
28. Rada města schvaluje:
a) Aktualizaci směrnice č. 2 o oběhu dokladů, čl. 11 Mzdy
b) Aktualizaci směrnice č. 2 o oběhu dokladů, čl. 16 Pokladní operace
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 z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 18.6.2020 od 17.00 v obřadní síni DPS
48. 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. Ověřovatelé zápisu a

usnesení z tohoto zasedání: Božena Hromádková, Ludmila Mayerová.
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Vítek, Michaela Šilerová

c) Rozpočtové opatření č. 4/2020.
d) Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření za účetní období 2019 sestavenou

ke dni 31.12.2019.
e) Závěrečný účet města za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodaře-

ním a to bez výhrad.
f) Prodej pozemku p.č. 1110/106 v k.ú. Svratka o výměře 1063 m2 s výhradou

práva zpětné koupě.
g) Prodej pozemku p.č. 1110/105 v k.ú. Svratka o výměře 897 m2 s výhradou práva

zpětné koupě.
h) Převod pozemku p.č. 1316 v k.ú. Svratka s podmínkou zachování výhrady práva

zpětné koupě.
i) Pronájem areálu koupaliště a provozování občerstvení firmě BAROMFI s.r.o.,

panu Miroslavu Gregorovi na letní sezónu 2020.
j) Přidělení bytu č. 10 v domě čp. 370.
k) Dotaci ve výši 50 000 Kč na opravu schodiště na kůr kostela.
l) Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020 o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti

Svratka.

49. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden-květen 2020.
c) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření na rok 2019.
d) Informace o probíhajících pracích.
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

ZŠ a MŠ Svratka

Město Svratka 
vás zve na 
letní výstavu obrazů 

JIŘÍ
KŘIKLAVA 
OBRAZY

Obřadní síň 
města Svratky 
(nad knihovnou) 
od 6. 7. 2020
do 6. 8. 2020

Otevřeno denně 
mimo pondělí, 
10-12/13-16 hod.
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