
Pořadí těchto kvalit se každý rok mě-
ní.“ (Paul Sweeney)

Vážení a milí spoluobčané, mějte se stále
fajn, přeji Vám šťastný každý den, krásné
prázdniny a krásnou dovolenou… ☺

František Mládek, Váš starosta

„Největším štěstím v životě člověka je
vědomí, že nás někdo miluje proto, ja-
cí jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
☺ (Romain Rolland)

„Přítel je ten, kdo o vás ví všechno 
a má vás pořád stejně rád.“ ☺

(ElbertHubbard)

leně je hlavní a takřka každodenní čin-
ností našich sekáčů. Parkových a ostat-
ních ploch, včetně obsekávání chodníků
v ulicích Svratky, je více než dost. Abych
řekl pravdu, zanedlouho bude skoro
vzácnou výjimkou, aby si někdo v ulici
před vlastním domem okolo plotu, či
chodníku posekal trávu a v zimě odklidil
sníh. Vím, že to není povinnost občana,
chodníky jsou přeci obecní. Ale zkuste
nám i v tomto někdy pomoci, mnohdy
totiž nestíháme… � Velkou pravdou je,
že mnozí z Vás pravidelně okolo svých
domů uklízíte a trávu sekáte. Vám všem
tímto děkuji… ☺Ale jsou i některé lo-
kality, kde nikomu zarostlý chodník či
plot nevadí.Chápu, jsou starší občané ne-
bo i nemocní, ty samozřejmě na mysli
nemám. Jsou zde však i nemovitosti, kde
nikdo nebydlí, nebo jen občas, a ty nám
také mnohdy velkou radost nedělají. To
nemluvím o některých pozemcích a ne-
movitostech ležících přímo v intravilánu
města, na které už často poukazují 
i mnozí návštěvníci Svratky. To jsou 
opravdu smutné pohledy, ale buďme
optimisté, určitě i tyto nedostatky jednou
vyřešíme. �Nedávno jsem také vyřizo-
val dvě pojistné události – rozbitá okna 
u zaparkovaných automobilů poblíž ob-
sekávaných obecních ploch. Možná by

se i tomuto nechalo někdy
předejít. My se budeme snažit
Vás včas informovat o sekání
tak, abychom i těmto nemi-
lým záležitostem mohli před-
cházet. A Vás zdvořile žádám,
neparkujte na chodnících 
v ulicích Svratky. Ztěžujete
nám právě tu letní údržbu i
zimní údržbu. Určitě se nám
to společně podaří, věřím to-
mu… ☺ Děkuji za pochope-
ní. Jen tak jsem si trošku po-
brečel. ☺

Teď něco veselejšího… ☺
Dovolte mi pozvat Vás, příz-
nivce svrateckého fotbalu, po velkém
fotbalovém půstu, na zahájení nové fot-
balové sezony 2021 – 2022. V neděli 
7. srpna přivítáme v našem krásném fot-
balovém stánku tým FC Blatnice.
Výkop v 16:30 hodin, přijďte si zafan-
dit, možná budou i klobásky… ☺

Diamantovou svatbu oslaví dne 
5. 8. 2021 manželé Eva a Josef Žej-
dlíkovi. Chtěl bych jim při této význam-
né životní příležitosti popřát do dalšího
společného života stálé zdraví, štěstí 
a vzájemnou lásku.

„Výročí svatby je oslava lásky,
důvěry, přátelství, tolerance a výdrže.

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
krásný letní den a skvělou náladu, vždy s
úsměvem na tváři ☺.

Jaké počasí nám předpovídají
prázdninové pranostiky? „Do svatého
Vavřince užij si slunce“(10. 8.), nebo
„Svatý Vavřinec dá létu první žďucha-
nec“ a „Po svatém Smilu (14. 8.), slunce
ztrácí již svou sílu“. Ve druhé polovině
srpna končí letní psí dny, začíná se o-
chlazovat, hlavně v noci, a začínají do-
žínky. V poslední dekádě srpna se dosta-
vuje „Bartolomějské léto“. Je to období
teplotních výkyvů a teplé počasí se střídá
s citelným ochlazením. „Svatý
Bartoloměj však léto nenavrátí“… �
Ale astronomický podzim začíná až 22.
září a my si proto budeme hezky užívat
ještě léto… ☺

Letní údržba a úklid veřejných
prostranství. Nové květináče, včetně
květinové výsadby, zdobí čerstvě opra-
vený chodník v ulici Libušina… ☺.
Myslím si, že je to další krok, který vede
tím správným směrem, aby byla naše
Svratka ještě krásnější. Chystáme i další
kroky, jak naše městečko dále zvelebo-
vat tak, aby se tady líbilo nejen Vám, ale
i návštěvníkům a turistům, kteří občas do
Svratky zavítají. Chtěl bych Vám již ny-
ní poděkovat za to, že se do budoucna 
z tohoto chodníku nestane
parkoviště, jak je to mnohdy
bohužel zvykem �. A naopak
bych si moc přál, že tam 
občas před svými domy ukli-
díte a také pohlídáte, aby nám
z květináčů výsadba občas
nezmizela. I to se bohužel, již
na této ulici a v tak krátké
době stalo. � Pokud však ta
květina, která ani nestačila za-
pustit své kořínky, udělala ně-
komu radost, tak prosím. Ale
to se mi ani věřit nechce. �☺

Významně jsme také po-
sílili v týmu Rychlé roty.
Jistě mnozí víte, že máme od
jara novou posilu na plný
úvazek. Dále zaměstnáváme
tři pracovníky z Úřadu práce.
Letní údržba je vždy náročná
a práce stále přibývá. V dne-
šní době jsme schopni si udě-
lat vlastními silami a zamě-
stnanci spousty práce, na
které jsme si v minulosti sjed-
návali externí firmy. Ať už to
jsou odborné stavební práce,
tak i výkopové práce.
Nedávno jsme si proto pořídi-
li nový přírůstek do našeho
autoparku, minibagřík Lojzu,
se kterým jsme již udělali
hodně, hodně zemních prací.
Takřka každý den je v terénu.
�Tímto bych Vám chtěl na-
bídnout naše nové služby.
Stačí včas zavolat a určitě se
domluvíme… � Sekání ze-

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

NÁŠ NOVÝ POMOCNÍK BAGŘÍK LOJZA DĚKUJI SVRATECKÝM SKAUTŮM ZA KRÁSNÝ POZDRAV

NOVÝ CHODNÍK V ULICI LIBUŠINA

Svratka
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BAGŘÍK LOJZA V AKCI

Váš starosta Vám 
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Hasiči informují
V sobotu 17. července 2021 proběhl za krásného slunného počasí již 13.ročník hasičského fotbalu, který se tradičně konal na víceúčelovém hřišti v areálu fotbalového
stadionu. Celého turnaje se zúčastnilo 10 družstev mužů a 2 družstva žen. Po skončení turnaje proběhlo vyhlášení výsledků v areálu letního parketu u hasičské zbroj-
nice. Na soutěžící i diváky čekalo bohaté občerstvení.
Výsledky ženy: 1.místo: Svratka, 2.místo: Ždírec nad Doubravou  |  Výsledky muži: 1.místo: Svratka ml, 2.místo: Svratka st., 3.místo: Věcov

tímto bychom Vám chtěli upřímně poděkovat
za finanční příspěvek z rozpočtu města, který
jste nám poskytli na pořízení nové vodní sklu-
zavky a plaveckých pomůcek pro děti.
Plaváček je organizace zabývající se výukou
plavání dětí v souladu s přirozeným psycho-
motorickým vývojem. Kurzy plavání po-
řádáme po celé ČR i na Slovensku.

Ve Svratce působíme již třetím rokem a jez-
dí k nám děti s rodiči i ze širokého okolí. Pro
výuku potřebujeme kvalitní plavecké pomůc-
ky, aby se děti učily formou zábavy a plavání
je bavilo. Vodní skluzavka nám poslouží jako
výborný prvek pro zvýšení tělesné průpravy,
mrštnosti a zejména odvahy dětí ve vodě.
Využijeme ji i velice dobře jako odměnu dě-
tem za dobrou práci, kdy se děti mohou po lek-
ci odreagovat. Velmi si vážíme Vaší podpory.
Za Plaváček Svratka Bc. Kateřina Hamáková

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
● Dítě na nástupišti – Gill Thompson
● Osvětimská knihovnice – Antonio G. Iturbe
● Máme na vybranou – Edith Eva Egerová
● KAVÁRNA U ANDĚLA – Dcery naděje – Anne Jacobsová
● Není to moje dcera – Kate Hewittová
● Jak přežít svého muže – Jana Bernášková
● Nebe nad Kilimandžárem – Anne Jacobsová
● Královská štvanice – Jan Bauer
● Její konec – Shari Lapena
● Korálky z klokočí – Naďa Horáková
● Bouře nad savanou – Hana Hindráková
● Břicho nestvůry – Louise Pennyová
● Spiknutí oběšenců – Vlastimil Vondruška
● Dívka beze jména – Lisa Reganová
● Nasterea – Petra Stehlíková
● Milenka nejvěrnější – Martin Hattala
● Plavkyně nejmilejší – Martin Hattala
● Čekání na gól – Martin Hattala

KDY: 13. 09. 2021 – 29. 11. 2021 (každé pondělí od 14:30, více skupinek dle
věku dítěte)

KDE: plavecký bazén hotelu Svratka, Na Vyhlídce 41, Svratka 592 02
KDO: děti ve věku od 6 měsíců do 3 let v doprovodu rodičů
CENA: 3.600,-Kč / 12 lekcí

Plaváček otevírá PODZIMNÍ KURZ PLAVÁNÍ pro rodiče s dětmi ve věku od 6
měsíců do let v krásném a čistém prostředí Žďárských vrchů, v hotelu Svratka.
Součástí kurzu je půlhodinová lekce plavání pod vedením instruktorky, saunování
a na závěr masáž dítěte. Kurz zahrnuje 12 lekcí a zúčastnit se mohou oba dva rodi-
če (případně druhý dospělý jako doprovod).

Plaváček má více jak 20letou zkušenost s plaváním dětí a miminek nejen v České
republice, ale také na Slovensku. Naším posláním je ukázat dětem živel vody, kte-
rý se děti naučí mít rády a zároveň jej respektovat. Děti si osvojují dovednosti, učí
se plavat a užívat si společné chvíle ve vodě i pod ní.

V případě zájmu vyplňte , prosím, přihlášku 
nebo nás kontaktujte pro více informací. 
Těšíme se na Vás! tým Plaváček Svratka

https://www.plavacek-deti.cz/
https://shop.plavacek-deti.cz/
https://www.plavacek-deti.cz/kurzy/svratka/
svratka@plavacek-deti.cz

!!!NOVINKA!!! PLAVECKÝ VÝCVIK pro DĚTI OD 3 LET. Každé pondělí od 16:30. Kurz má celkem 10 lek-
cí. Kapacita omezena. Více info na webu www.plavacek-deti.cz/kurzy/svratka/ Těšíme se na vás!

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo města Svratky,

Podzimní kurz plavání ve Svratce Městská knihovna 
Svratka – nové knihy 
červenec 2021
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Poplatek za psa a odpady za rok 2021 
Městský úřad Svratka žádá občany o zaplacení poplatku za psa a od-
pady za rok 2021, které byly splatné 31.5.2021. 

Pronájem hrobového místa
Prosíme občany o kontrolu smlouvy o pronájmu hrobového
místa. Pokud Vám smlouva skončila, tak se zastavte na
Městském úřadě ve Svratce. Děkujeme.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 7.7.2021 od 17.00 v obřadní místnosti
DPS Svratka

76. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Zařazení nového bodu programu: Projednání a schválení změny č.

2 Územního plánu Svratka.
b) Peněžní dar ve výši 40 000.-Kč na pomoc občanům obce Hrušky

postižených ničivým tornádem.
c) Peněžní dar ve výši 40 000.-Kč na pomoc občanům městyse

Moravská Nová Ves postižených ničivým tornádem.
d) Peněžní dar ve výši 40 000.-Kč na pomoc občanům obce

Mikulčice postižených ničivým tornádem.
e) Peněžní dar ve výši 40 000.-Kč na pomoc občanům obce Lužice

postižených ničivým tornádem.
f) Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služeb-

nosti mezi Městem Svratkou a Povodím Moravy s.p.
g) Smlouvu s smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Smlouva

č. NM-001030067192/001-ZAME mezi Městem Svratkou a fir-
mou EG.D, a.s.

h) Smlouvu o dílo č. 2021A06 mezi Městem Svratka a Ateliérem P.,
Žďár n.S.

i) Pořízení změny č. 2 Územního plánu Svratka.
j) Obsah změny č. 2 Územního plánu Svratka, uvedený v příloze č. 1

tohoto usnesení.
k) Určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 2 bude místostarosta

Martin Mudroch.
l) Žádost města Svratky dle ustanovení §6 odst. 1 písm. c) zák. č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 2 Územ-
ního plánu Svratka.

m) Směnu pozemku p.č. 1181/13 v k.ú. Svratka o výměře 9 m2 za po-
zemek p.č. 89/13 o výměře 6 m2 v k.ú. Svratka s tím, že rozdíl bu-
de s doplatkem ve výši 50 Kč za 1 m2.

n) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1139/1 v k.ú. Svratka.
o) Uzavření smlouvy o pachtu nemovitých věcí s firmou Agro Měřín

na zemědělské pozemky ve vlastnictví města.
p) Smlouvu o založení Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion 

Žďársko“.
r) Stanovy Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Žďársko“.
s) Smlouvu o dílo mezi Městem Svratka a firmou Uno Society s.r.o.

Praha na zpracování a zajištění žádosti na projekt „Rekonstrukce
zavlažování sportoviště“.

t) Poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč pro Římskokatolickou farnost
Svratka na opravu centrální elektroinstalace, instalaci alarmu a po-
řízení nových akumulačních kamen do kostela.

u) Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021 mezi Městem Svratka a Řím-
skokatolickou farností Svratka.

v) Vypracování studie na revitalizaci a budoucí uspořádání náměstí 9.
května.

77. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - červen 2021.
b) Informace o probíhajících pracích (revitalizace rybníka, workou-

tové hřiště, cyklostezky, kabelizace NN).

78. Zastupitelstvo města stanovuje:
a) ZM stanovuje, že změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem

podle §55a a násl. stavebního zákona.

79. Zastupitelstvo města pověřuje:
a) starostu, případně místostarostu města zastupováním města na jed-

náních DSO „Mikroregion Žďársko“.

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.

UsneseníMěstská knihovna Svratka
Nové knihy – červenec 2021
● Ulice Záhadných tajemství – John Irving
● Alpami na kole – Alena Zárybnická 

(35 tras Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Slovinsko)
● Jiná – Gabriela Koukalová
● Iva Janžurová – Včera, dnes a zítra – Petr Macek
● RAKONCAJ – Měl jsem kliku – (Vzpomínky 

legendárního českého horolezce)
● Krajiny domova Rudolfa Hanycha – Petr Kmošek

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
● Človíčkova dobrodružství – Pavel Teisinger
● Velká kniha pohádek před spaním
● Medvídci jdou do školy a jiné příběhy
● Příhody tyranosaura Rexíka – Volker Gerner
● Mechová víla – Daniela Krolupperová
● HVĚZDNÝ PRACH – Svůdná moc – Linda Chapmanová
● HVĚZDNÝ PRACH - Temná magie – Linda Chapmanová  
● Svatý Václav – Vraždou to nekončí – Veronika Válková
● Tereza (Příběh s prvky etikety) – Ladislav Špaček

OZNÁMENÍ PRO ČTENÁŘE 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SVRATCE

Letní dovolená v knihovně od 9.8.2021–do 20.8.2021.
Návštěvní provoz knihovny bude zahájen v pondělí 23.8.2021.

Krásné letní dny 
všem čtenářům přeje
knihovna Svratka.
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