
goriích /s mentálním postižením/, na
trasách 500, 1000 a 5000 metrů.
Město Svratka je čestným patronem 
i této krásné akce…☺ Letošního ro-
čníku jsem se nemohl za město
Svratka zúčastnit a zároveň tak i po-
vzbudit mladé cyklisty. Na slavnost-
ním zahájení, odstartování závodů 
i předání cen vítězům a poraže-
ným…☺, mě plnohodnotně zastoupil
Honza Mládek…☺☺☺

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

„Proto: Žij podle svojí víry.
Dělej to, co Ti radí srdce…To, co
chceš… Lidský život je divadelní
představení, které se hraje bez
předchozích zkoušek. Zpívej, směj
se, tancuj, měj rád… a žij inten-
zivně každý okamžik svého živo-
ta… dříve, než spadne opona a hra
skončí bez potlesku.“

(Charlie Chaplin)

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám krásný podzim, pevné zdraví a
krásný každý den…☺. 

František Mládek, Váš starosta

„X. INTERNATIONAL MEE-
TING SVRATKA“ aneb mezi-
národní setkání historických a
sportovních italských automobilů,
se uskutečnil 4. – 6. září 2020…☺
Opět jedna z vydařených a každoro-
čně pravidelně, u nás ve Svratce po-
řádaných akcí. Ve Svratce to byl již
osmý ročník v řadě. Chtěl bych proto
touto cestou poděkovat hlavnímu ak-
térovi a znovuzakladateli Radkovi
Pavlíčkovi, který tato setkání takřka
po 45 letech v našem městečku obno-
vil. Je pro nás velkou ctí, že město
Svratka je jedním z partnerů této
skvělé akce. V pestrém programu ne-
chyběly opět naše milé Valkýry se
svojí již tradiční retro módní přehlíd-
kou. Různé prezentace a soutěže 
s vyhlášením výsledků byly tak jako
každý rok zakončeny retro diskoté-
kou…☺ Spojení mezi náměstím 
9. května a areálem Hotelu Svratka,
pro návštěvníky zdarma, zajišťoval
opět historický autobus Škoda RTO v
čele s průvodčím Martinem
Mudrochem, který se  velkou měrou
podílí na pořádání této krásné akce,
za což i jemu patří velký dík.Když se
navíc vydaří  počasí, tak není co ře-
šit…☺ Proto nikdo nic neřešil…☺ a
již nyní jste zvaní na příští ročník.

Podzim ťukal na dveře v sobotu
dne 12. září na Schöppově hřišti ve
sportovním areálu Svratka…☺.
Opět si toto společné setkání s našimi
dětmi, rodiči, spoluobčany, chalupáři
i chataři, vzaly pod svá křídla na sta-
rost naše milé Valkýry a podařilo se
jim to skvěle…☺ Pohádkové bytosti,
různé soutěže, skákací hrad a dobré
občerstvení – to vše bylo v programu
za doprovodu country hudby v po-
dání kapely NAZDAR…☺, včetně
vtipného kapelníka.Vatru v letním
stylu, která měla symbolicky místo
čarodějnice upálit koronavirus, za-
pálili a potom i ohlídali naši hasiči.
Valkýrám, hasičům a dalším dobro-
volným pořadatelům velmi
děkuji…☺ Ohňostroj byl jakousi
pestrobarevnou tečkou nad vydaře-
nou akcí i sobotou. Budeme nyní
všichni doufat, že příště to už opět
budou ty pravé čarodějnice…☺ No,
a je tu podzim

České hnutí speciálních olympi-
ád /ČHSO/ pořádalo ve Svratce
„ZÁVODY SPECIÁLNÍ
OLYMPIÁDY“ v cyklistice ve
dnech 18. – 20. září 2020. Závody se
konaly tak, jako v loňském roce, na
stejných tratích. Jedná se o závody o-
sob – dětí v různých věkových kate-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes hezký sluníčkový den, s úsmě-
vem na tváři a jen dobrou, již pod-
zimní náladou…☺☺

Co říkají pranostiky, jaké bude
babí léto a jaký bude podzim: Po 
ukončení ludmilsko – matoušského
léta, v poslední zářijové dekádě, až
po třetí dekádu října, bude vládnout
našemu počasí velmi známé babí lé-
to…☺ - lidový název pro klidné slu-
nečné počasí s častým nočním ochla-
zením. Objeví se ranní mrazíky, 
mléčné mlhy, v poledne blankytně
modrá obloha, barevné listí stromů a
poletující vlákna pavučin. Krásná ro-
mantika začátku podzimu, co
říkáte?…JNejkrásnější a nejteplejší
částí babího léta, je léto svatého
Václava (28. září), - svatováclavské
léto nebo svatováclavské babí léto. Je
to časově teplý úsek v začátku podzi-
mu, který může trvat až do prvních
dnů v říjnu. Budeme doufat, že se
pranostiky k naší spokojenosti naplní.
„Svatý Václav odesílá z hor dobytek“
nebo „Přijde svatý Václav, kamna na-
stav!“ Astronomický podzim nastal
již tento týden v úterý, babí léto však
máme stále před sebou…☺ Kamna
proto ještě necháme v letním spán-
ku…☺

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 

FIAT 509 SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA

SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDA RETRO MÓDNÍ PŘEHLÍDKAPÁLENÍ ČARODĚJNICE V LÉTĚ
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ZŠ a MŠ Svratka

Základní škola
Prázdniny utekly jako voda a my jsme zahájili nový školní rok
2020/2021. Málokdo od dob vzniku povinné školní docházky zažil škol-
ní rok tak, jako my ten právě končící. V nejistotě, strachu z nemoci 
a s paní učitelkou mamkou.

A co bude dál? To je otázka pro pohádkovou křišťálovou kouli a pro
odpověď nám zbývá urazit cestu dlouhou deset měsíců, plnit předem ne-
známé úkoly a nepotkat draka Covida. Držme si pěsti, ať se nám to po-
daří!

Během distanční výuky a prázdnin se ve škole pilně pracovalo. V par-
ku máme nové dětské hřiště – děkuji Michaele Šilerové, Evě Pavlíkové,
Haně Odvárkové za výběr a Daliboru Svobodovi, Petru Kášovi, Josefu
Fialovi a Martinu Mudrochovi za instalaci herních prvků. Řídící učitel-
ka v MŠ má nově vybavenou kancelář.

Náročné jsou prázdniny hlavně pro provozní zaměstnance. Školu nám
všem naleštili a vypulírovali a já bych jim chtěla za jejich práci ještě jed-
nou moc poděkovat.

Do 1.třídy jsme přivítali: Elišku Bartošovou, Filipa Bláhu, Antonína
Havlíka, Marii Hromádkovou, Dominika Janebu, Prokopa Jílka, Julii
Kadeřábkovou, Lukáše Kubíčka, Filipa Kubíka, Antonína Moučku,
Filipa Nováka, Elišku Pasekovou, Davida Phama, Nikolu Popilkovou,
Patrika Řádka, Jana Skřivana, Nelu Slaměníkovou, Viktorii Sobotkovou,
Sofii Štědrou, Innu Vaníčkovou, Karolínu Zvolánkovou. Jejich paní uči-
telka je Mgr. Hana Mičková a asistentkou pedagoga Květka Buchtová.

Přeji všem našim žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy úsměv
na tváři během celého školního roku 2020/2021. Mgr. Iva Kopecká

• K 1.září 2020 do školních lavic usedlo 170  žáků a 61 dětí máme 
v mateřské škole. Škola má 31 zaměstnanců. 

• 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 moc děkuje panu Radku Sobotkovi za sponzorský dar
– výtvarné stoly pro děti do mateřské školy. Rovněž moc děkujeme pa-
ní Zdeně Peřinové, která pro děti ušila roušky. 

Mateřská školka
Po prázdninách na děti v MŠ čekalospoustu nového. Nová jména první
a druhé třídy, noví kamarádi, nové barvy na zdích a spousta nových
zážitků. Nejmladší děti nyní navštěvují třídu Myšičky a prostřední třída
nese jméno Zajíčci. Naši předškoláci, moudré Sovičky, se těší na svůj
závěrečný rok a ukazují mladším dětem, co vše se ve školce naučili. Na
děti i na rodiče čeká spoustu naplánovaných akcí, které doufejme, bude-
me moci uskutečnit.

Celý kolektiv MŠ přeje krásný školní rok 
plný dobrých zážitků!
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USNESENÍ ze zasedání  RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 31.8.2020
od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ

29. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 5/2020.
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.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 3.9.2020 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

53. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Smlouvu o dílo mezi Městem Svratka a Ateliérem Sféra, zast. Tomášem

Stránským.
b) Prodej pozemku p.č. 1110/104 v k.ú. Svratka o výměře 1121 m2.
c) Prodej pozemku p.č. 1110/107 o výměře 320 m2.
d) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1133/1 v k.ú. Svratka o výměře cca do 30

m2.
e) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 470/9 v k.ú. Svratka
f) Záměr prodeje části pozemku p.č. 291/1 v k.ú. Moravská Svratka do cca 500

m2.
g) Převod pozemku p.č. 1307 v k.ú. Svratka s podmínkou zachování práva zpětné

koupě.
h) Smlouvu o výmazu věcného břemene na pozemku p.č. 1110/23 v k.ú. Svratka.
i) Finanční částky, kterými se budou žadatelé podílet na úhradě změny územního

plánu.
j) Přidělení bytu č.10 v budově čp. 370, ul. Pionýrská, od 1.10.2020.
k) Zhotovení projektu na inženýrské sítě vč. komunikací pro plánované 4 RD u

bytovky čp. 372.
l) Uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace, související inže-

nýrskou činnost a výkon autorského dozoru, včetně projektové dokumentace
pro spojené územní a stavební řízení na akci „Cyklostezka Herálec-Svratka“
mezi Městem Svratka a firmou Optima s.r.o. Vysoké Mýto.

m) Zpracování projektu na opravu kanalizace v areálu ZŠ Svratka.
n) Uzavření smlouvy mezi Městem Svratka a firmou Enuma Elis s.r.o. Praha na

výstavbu workoutového hřiště.

54. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden-červenec 2020.
c) Informace o probíhajících pracích.

55. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Prodej pozemku p.č. 10/1 v k.ú. Česká Cikánka za nabídnuté ceny.
b) Prodej pozemku p.č. 470/9 v k.ú. Svratka.

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.

Usnesení

ZŠ a MŠ Svratka
Statistika výjezdů zásahové jednotky 
SDH Svratka rok 2020 k 18.9.

1) 23.2.2020 - 22:58 - TP - odstranění stromu přes komunikaci Svratka
2) 24.2.2020 - 7:15 - TP - odstranění stromu přes komunikaci Svratka
3) 10.3.2020 - 12:27 - POŽÁR - nedohašená ohniště po pálení - Devět skal
4) 15.3.2020 - 16:26 - POŽÁR - nedohašená ohniště po pálení - Devět skal
5) 3.5.2020 - 9:13 - TP - čištění komunikace - Svratka
6) 19.5.2020 - 9:52 - TP - likvidace obtížného hmyzu - Svratka
7) 31.5.2020 - 16:37 - POŽÁR - požár kontejneru - České Křižánky
8) 5.6.2020 - 17:15 - TP - asistence při pálení - Svratka
9) 14.6.2020 - 14:36 - TP - čerpání vody Svratka
10) 16.6.2020 - 10:32 - POŽÁR - zahoření kompresoru hotel Žďas
11) 20.6.2020 - 9:39 - TP - čerpání vody ze sklepa - Svratka
12) 22.6.2020 - 16:51 - POŽÁR - osobní automobil - Křižánky
13) 3.7.2020 - 17:41 - TP - pročištění kanalizace - Křižánky
14) 27.7.2020 - 20:28 - TP - likvidace obtížného hmyzu - Svratka
15) 28.7.2020 - 16:35 - TP - pročištění kanalizace - Svratka
16) 31.7.2020 - 9:05 - TP - odstranění stromu přes komunikaci Svratka
17) 2.9.2020 - 16:17 - TP - čerpání vody ze sklepa – Svratka
18) 7.9.2020 - 09:25 - TP - likvidace obtížného hmyzu - Svratka

ZŠ a MŠ Svratka

Hasiči informují
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