
dáním občerstvení pro cyklisty. Velké
uznání a dík patří samozřejmě autorovi
tohoto projektu Aleši Wasserbauerovi! 

Vážení a milí spoluobčané, mějte se
stále fajn, přeji Vám šťastný každý den,
krásný zbytek prázdnin Vašim dětem a
pozitivní vykročení do nového školního
roku. ☺

František Mládek, Váš starosta

„Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to
nepotřebují a nepřátelé vám stejně
nevěří“ ☺

(Leonardo Da Vinci)

„Pro lásku není důležité, aby se k
sobě lidé hodili, ale aby spolu byli
šťastni.“ ☺

(Brigitte Bardotová)

nákladech Akce ve výši 85%. Jak jsem
již v minulosti psal, byla to cesta dlouhá,
trnitá, místy ibahnitá a kamenitá, ale na-
konec úspěšná…☺ Víme, že mnozí 
z Vás tomu už nevěřili, ale my jsme ten
boj, mnohdy s větrnými mlýny, nikdy
ani na chvíli nevzdávali. A vyplatilo
se… ☺…cyklostezka bude! Nyní se při-
pravuje výběrové řízení na dodavatele
stavby. Pokud to jen trošku bude možné,
stavbu zahájíme ještě v letošním roce…
☺

Délka cyklostezky je 523 metrů 
a šířka 2 metry. Přes potok Řivnáč jsou
navrženy dvě lávky o délce 11 metrů –
jedna bude ve Svratce, druhá ve
Svratouchu. ☺ Při výstavbě cyklostezky
je navrženo v místech původních mean-
drů potoka Řivnáče několik tůní. Na
vhodných místech budou odstraněny
náletové dřevinys cílem obnovit travní
společenstva za účelem podpory
chráněných a ohrožených druhů živoči-
chů a prosvětlení zmíněných tůní.
Cyklostezka je naprojektována s mlato-
vým povrchem. Stávající stezka pro pěší
– „Hájkem“, zůstane zachována, cyk-
lostezka totiž povede po protějším břehu
potoka, proto ty dvě lávky. Tyto pod-
mínky si totiž stanovila AOPK ČR. Bez
dodržení těchto předepsaných kritérií
bychom tuto akci nikdy neuskutečnili.
Na druhou stranu se alespoň odstraní ta
džungle polomů, která už dlouhá léta
dělá „Hájek“ pralesem… � abude to
opět krásný kout přírody.Jsem o tom
pevně přesvědčen… ☺

„NA KOLE DĚTEM
ŽĎÁRSKÝMI VRCHY“. Už 7. roč-
ník veřejné charitativní cyklotour od-
startoval v sobotu 14. 8. 2021, tradičně
z rekreačního centra PILÁK, ze Žďáru
nad Sázavou. Na trasu dlouhou 65 km,

vedoucí přes Světnov, Cikháj, Herálec,
Svratku, Křižánky, Sněžné, Kadov, Tři
Studně, Nové Město na Moravě a
Slavkovice, s cílem opět na Piláku, se
vydalo cca 300 cyklistů, aby svoji cyk-
lojízdou podpořili onkologicky ne-
mocné děti.Každý rok je nám ctí a mě-
sto Svratka je patřičně hrdé, že může být
jedním z partnerských měst tohoto
skvělého sportovního projektu a zajistit
jednu z občerstvovacích stanic pro cyk-
listy i ve Svratce. Na náměstí 9. května
dorazil peloton přesně v 11:00 hodin.
Cyklisty již tradičně přivítal Jan Vítek,
zastupitel a radní města, se svým skvě-
lým týmem. Ti se společně postarali o
zázemí a občerstvení pelotonu. Patří jim
za to velký dík… ☺☺☺Chtěl bych tím-
to poděkovat i místnímu obchodu
QANTO, který sponzorsky podporuje
každý ročník této charitativní jízdy do-

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

Pranostiky napovídají: „V září ještě
slunce dosti září“, říká se také, že - „Září
je májem podzimu“. „Babí léto má své
stříbro i zlato“ -  mlhy, mrazíky i slune-
čné dny. V pozdním létě, v první polo-
vině září, se projevuje „jilské ochlaze-
ní“. Upozorňuje na ústup letního počasí
a na příchod podzimně laděných dnů. Je
možný i výskyt ranních mrazíků. V po-
lovině září začíná „ludmilsko - matou-
šské pozdní léto“. Projevuje se zejména
pokles teplot a říká se – „Od Ludmily
světice přitop doma více“. 22. září ale
začíná podzim a babí léto se vyznačuje
klidným slunečným počasím, modrou
oblohou, ranními mrazíky nebo ranní
mlhou. „Svatováclavské babí léto“, je
však období teplého počasí, které může
trvat až do začátku října…☺, „Je-li na
svatého Václava slunečno, bude i dva
týdny po něm“, tak se snad ještě trošku
ohřejeme.

Dne 6. srpna 2021, nám byla doru-
čena Informace o rozhodnutí Výboru
o schválení příspěvku na Akci
„Výstavba cyklostezky Svratka –
Svratouch“ – ISPROFOND
5618510054. Jinými slovy – výstavba
cyklostezky v rámci dlouholeté spolup-
ráce se sousedním Svratouchem, kterou
jsme začali plánovat a současně projek-
tovat již v roce 2015, se tímto stala rea-
litou…☺☺☺. Výborem SFDI (Státního
fondu dopravní infrastruktury) nám byl
pro financování Akce schválen
Příspěvek v limitní výši 9.050.966,00
Kč, při současném stanovení maximální
procentuální účasti poskytnutého
Příspěvku na celkových uznatelných

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 

Výzva
Město Svratka vyzývá majitele vozidel, dlouhodobě odstavených na veřejných prostranstvích, především na
Moravské Svratce, na křižovatce ulic Rekreační a Okružní, aby tato vozidla neprodleně odstranili. V případě, že tak
neučiní, bude postupováno v součinnosti s Policií ČR a vraky budou odstraněny na náklady majitelů.
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Kniha Krajiny domova Rudolfa Hanycha
Při zahájení výstavy svrateckého rodáka Rudolfa Hanycha v blízkých Kameničkách dne 26. června představil doc. Petr Kmošek z Pardubic knihu Krajiny domova
Rudolfa Hanycha.  Kniha je plná fotografií a dobových dokumentů, které zapůjčila rodina R.Hanycha, obsahuje 106 reprodukcí malířových děl. Čtenář tak může sle-
dovat  nelehkou životní pouť umělce, který zůstal věrný svému domovu.
S knihou Krajiny domova Rudolfa Hanycha se můžete seznámit v městské knihovně, v Galerii Albert nebo zakoupit v informačním centru města.

ZŠ a MŠ Svratka
9. ročník
Buchtová Lucie Trivis SŠV a VOŠ Jihlava
Dlážková Kristýna SPgŠ  Boskovice - pedagogické lyceum
Doležal Matěj SOŠ  N.M.n.M.- truhlář
Gregorová Natálie Obchodní akademie Chrudim
Gregorová Vendula Trivis SŠV a VOŠ Jihlava
Halamková Beáta SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou- praktická sestra
Hlavsa Luděk Gymnázium Hlinsko
Jägermann Vojtěch VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - ekonomika, podnikání
Kaplan David SPŠS Havlíčkův Brod- malíř a lakýrník
Kaplanová Lucie SŠO a služeb Žďár nad Sázavou - kadeřnice
Kratochvíl Karel SŠO a služeb Žďár nad Sázavou - kadeřník
Kubíčková Nikol SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou - praktická sestra
Kyncl Miroslav VOŠ a SOŠ  Bystřice nad Pernštejnem - opravář 

zemědělských strojů

Matoušek Marcel SOU a SOŠ Polička - řezník
Mládková Elen Manažerská akademie Jihlava - veřejnosprávní činnost
Mošner Filip VOŠ a SPŠ  Žďár nad Sázavou - TZB
Moučková Monika Střední průmyslová škola chemická Pardubice - kadeřnice
Odvárka Jan SOŠ  N.M.n.M.- lesní mechanizátor
Odvárka Martin SOU a SOŠ  Polička- řezník
Preisler K. Jaroslav VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou- IT
Řádková Karolína SŠZ a veterinární, Lanškroun - agropodnikání
Šedá Stanislava VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou - ekonomika, podnikání
Šikl Daniel SŠO a služeb, Žďár nad Sázavou - kuchař, číšník
Šillerová Kamila VOŠ a SPgŠ Litomyšl - předškolní a mimoškolní pedagogika
Šír Miroslav SOŠ  N.M.n.M.- instalatér
Tlustošová Lucie Gymnázium  Polička
Všem přejeme hodně úspěchů na školách, které je od září čekají!
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Organizace školního roku 2021/2022 
- Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. 
- Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 
- Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
- Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. 
- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 
- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 14. 2. - 20. 2. 2022
- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. 
- Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 
- Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 

Zahájení školního roku na ZŠ Svratka 1.9.2019 v 7.30:
Pro žáky 1.ročníku v doprovodu rodičů proběhne slavnostní zahájení. Žáci si s sebou přinesou přezůvky a aktovku.
Žáci 2.-9.ročníku si vezmou přezůvky a psací potřeby. 

Krásný zbytek prázdnin! Ředitelství školy

pokračování Svratky na str. 16
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pokračování Svratky ze str. 11
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