
instalace nových napínacích lan a částe-
čná výměna obvodových fošen bednění,
včetně nátěrů, si vyžádaly také nemalou
finanční investici. Konečně se nám také
podařilo natřít již značně zkorodovanou
střechu na tribuně. ☺ 

Vážení a milí spoluobčané, mějte se
fajn každý den a užívejte plnými doušky
babího léta.

František Mládek, Váš starosta

„Takové manželství, to není nějaká
betonová stráda…A právě to je celej
ten kumšt a celej ten vtip, že v manž-
elství, když si dva lidi rozumějí a ma-
jí se rádi, dovedou si vodpustit a mů-
žou se i prát.“ ☺

(J. Werich)

„Manžel je člověk, který ženě po-
máhá v nesnázích, do kterých by se
nebyla dostala,  kdyby si ho nebyla
vzala.“☺ 

(H. Rowlandová)

kryt dotací z Fondu Vysočiny částkou
85.790,- Kč. Celkové náklady jsou vy-
čísleny na 171.582,- Kč. Nad rámec to-
hoto rozpočtu jsme zajistili vstup do a-
reálu sběrného dvoru novou výsuvnou
bránou – s investicí cca 60.000,-Kč.
Brána bude ovládána pomocí čipů, které
si budete moci v průběhu měsíce října
vyzvednout za mírný poplatek, osobně
přímo na radnici, nebo dole v informa-
čním centru. Ještě Vás budeme včas in-
formovat. Celý areál bude plně monito-
rován kamerovým systémem se zázna-
mem. Plánované odstartování nové eta-
py provozu sběrného dvoru, včetně
nového provozního řádu se bohužel, 
z technických důvodů, trošku opozdilo.
Místo měsíce července, zahájíme nový
provoz v pondělí 1. listopadu 2021.
Tak nezapomeňte na čipy!☺

Výstavba workoutového hřiště ve
Svratce je definitivně u konce včetně
terénních úprav… ☺ Už i travička 
okolo se zelená. Dvě lavičky, hned ved-
le hřiště, poslouží všem jak k převléknu-
tí, tak i k případnému odpočinku, či kon-
zumaci svačinky. Jsem zcela přesvě-

dčen, že tento nově vybudovaný volno-
časový areál, rozšířil svojí nabídku spor-
tovního vyžití nejen všem věkovým ka-
tegoriím obyvatelů našeho města, ale
především všem sportovním oddílům ve
Svratce – např. fotbalistům, lyžařům,
ženám z ASPV, tenistům a v neposlední
řadě i našim dobrovolným hasičům.
Doufejme tedy, že hlavně i naše mládež
bude tímto skvělým počinem trávit více
času v našem krásném sportovním are-
álu… ☺ 

Opravili jsme také vedlejší více-
účelové hřiště. Opravy potrhaných sítí,

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

Pranostiky na měsíc říjen napo-
vídají: Říká se, že v říjnu se zem od stu-
deného povětří zavírá. „V říjnu mnoho
žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.“
„V říjnu mráz a větry, bude leden a únor
teplý.“ V polovině října převládá ve
střední Evropě druhá část babího léta,
kterému se lidově říká „léto svaté
Terezie“. Dny jsou prozlaceny sluncem
a přibývají ranní mrazíky a mlhy. „Říj-
nové mrazíky sypou cukr do vína“ a
„Říjen mačká hrozen, nové víno pijem“.
Popřejme tedy vinařům, ale i sobě po-
řádnou úrodu dobrého vína. Ať je nám
na tom světě veselo…☺

Od listopadu na sběrný dvůr již s
čipy. V květnových Novinkách jsem
Vás informoval o připravovaném pro-
jektu, který by měl zkvalitnit, zdokona-
lit a lépe zabezpečit ukládání i konečnou
likvidaci veškerých odpadů na sběrném
dvoru ve Svratce. Tento projekt pod náz-
vem „Zkvalitnění odpadového hospo-
dářství ve Svratce“, bude částečně po-

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

pokračování na str. 10

Svratka
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Váš starosta Vám 

Konference „Dostupnost zdravotní péče na Vysočině“
Dne 6. 9. 2021 proběhla ve Žďáru nad
Sázavou konference na téma
„Dostupnost zdravotní péče na
Vysočině“. K tématu hovořili poslanec
Parlamentu ČR, MUDr. Vít
Kaňkovský, senátor Josef Klement,
místostarostka Žďáru nad Sázavou,
MUDr. Romana Bělohlávková, advo-
kát Mgr. et Bc. Luboš Kliment, a další.
Za město se konference zúčastnil mís-
tostarosta Martin Mudroch.

Senátor Josef Klement: „Situace je
vážná a bude ještě horší, před nedostat-
kem lékařů nelze zavírat oči! Již dnes
nelze nevidět, že pro někoho je zdra-
votní péče nedostupný luxus!
Kupříkladu situace se zubaři na
Vysočině je jednoduše otřesná.“ 

MUDr. Kaňkovský seznámil účast-
níky s daty ohledně ordinací zubních
lékařů: „Aktuálně není na Vysočině
jedna jediná ordinace, která by přijíma-
la pacienty tzv. na pojišťovnu!
Opakovaně jsem se v tomto tématu ob-
racel na předsedu stomatologické ko-
mory.“ 

Otevírání nových zubních ordinací
již není vázáno na určité místo po od-

chodu stávajícího stomatologa (např.
Svratka), ale ordinaci si lze otevřít jin-
de, čehož noví stomatologové využíva-
jí a zůstávají ve velkých městech. A tak
venkovu se dostupnost zdravotní péče
vzdaluje čím dál víc. Nejlépe jsou na
tom s dostupností zubních lékařů právě
velká města – Praha nebo Brno.

Senátor Klement a Mgr. Kliment
představili projekt HIPPOCRATES.
Tento projekt chce řešit faktickou nedo-
stupnost některých oborů lékařské
péče. Součástí tohoto statutu jsou i ná-
vrhy systémových řešení nedostatku lé-
kařů spočívající v zavedení S.O.S rezi-
denčních míst pro praktiky a dětské lé-
kaře v regionech bez lékařů a zavedení
veřejné zdravotní služby jako řešení ne-
dostatku zubních lékařů a případně 
i dalších oborů.

Účastníci se shodli, že doposud se
stávající neutěšený stav snažili opravdu
řešit jen kraje, managementy nemocnic
a samosprávy obcí. Zásadní odpověd-
nost a úkoly v tomto ale mají zdravotní
pojišťovny a stát a je nutné ještě zvýšit
tlak jak politiků, tak veřejnosti, aby stát
svoji roli v zajištění zdravotní péče pl-

nil. Stát má totiž povinnost zajistit rov-
ný přístup ke zdravotní péči pro všech-
ny občany!

Město Svratka si plně uvědomuje tu-
to katastrofální situaci, a proto se hodlá

zapojit do tohoto projektu, abychom
mohli získat do našeho obvodu dalšího
zubního lékaře. 

Martin Mudroch, místostarosta
(s využitím tiskové zprávy Mgr. Klimenta) 

Prázdniny utekly jako voda a my jsme
zahájili nový školní rok 2021/2022.
Většina z nás má za sebou dva školní
roky, které bychom neradi zažili zno-
vu. Ve strachu z nemoci, bez kama-
rádů, výletů, bez školních lumpárni-
ček, strávených ve svém dětském po-
kojíčku s kontaktem pouze on line.
Vše nakonec více méně dobře dopad-
lo, za což moc děkuji našim žákům, je-
jich školním i domácím učitelům. A co
bude dál? Musíme si zase zvyknout na
školu jako takovou, se všemi povin-
nostmi, radostmi, kamarády a i lum-
párničkami. Držme si pěsti, ať se nám
to podaří.

Během distanční výuky a prázdnin
se ve škole pilně pracovalo. Máme no-

vou školní družinu – děkuji Evě
Pavlíkové a Květce Buchtové za zaři-
zování vybavení ŠD. Hodně se vy-
klízelo, třídilo a stěhovalo. Děkuji
moc všem za tuto práci. Náročné jsou
prázdniny hlavně pro provozní zamě-
stnance. Školu nám všem naleštili a
vypulírovali a já bych jim chtěla za je-
jich práci ještě jednou moc poděkovat. 

Do starobního důchodu nám odešel
náš pan školník Petr Káš, kterému
moc děkuji za jeho práci a přejeme mu
hodně zdraví. Školnicí je nyní paní
Monika Ehrenbergerová a údržbu bu-
dovy a areálu zajišťuje pan učitel
Dalibor Svoboda. V mateřské škole
máme novou paní učitelku Šárku

ZŠ a MŠ Svratka

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 21.9.2021 8:47 Stránka 1



10 |  SVRATKA

Mateřská škola
Všichni jsme si určitě užili léto a vracíme
se zpátky do školky, kde jsme 1. září při-
vítali mezi sebou nové kamarády a novou
paní učitelku do třídy Zajíčků – Šárku
Pérkovou. Po dlouhé době za námi opět
přijela víla Srdíčková s pohádkou Vodník
Rybička, na kterou jsme se všichni moc
těšili. Stále nám ještě přeje hezké počasí, 
a proto rádi chodíme do přírody, na pro-
cházky a na dětské hřiště. Těšíme se na
spoustu zážitků a aktivit, které nás čekají
v tomto školním roce.                  

Kolektiv MŠ

Hasiči informují

TFA mladých hasičů
V sobotu 11. 9. 2021 proběhla v areálu hasičské zbrojni-
ce ve Svratce soutěž TFA mladých hasičů. TFA je silová
soutěž hasičů, kde každý soutěží za sebe a plní disciplíny
na čas. V prostředí hasičské zahrady čekala účastníky
trať o šesti úsecích. Po startu závodník nejdříve mlátil
kladivem mezi dvě železné desky, poté spojil několik
koncovek, proskákal připravené pneumatiky, dále tran-
sportoval materiál mezi kužely, otáčel pneumatiku tam 
a zpět, absolvoval prolezení tunelu s transportem zátěže
a smotal hadici, kterou poté uložil do připraveného bo-
xu. Celou trať měli závodníci dle kategorie na zádech
zátěž v podobě makety dýchacího přístroje. Mladí hasi-
či byli rozděleni na dívky a chlapce, a dále do kategorií
6-7, 8-9, 10-11, 12 -15, 16-18. Celkem se zúčastnilo 74
soutěžících ze sborů Svratka, Herálec, Křižánky, Kuklík,
Věcov, Svratouch, Svítkov a Ždírec nad Doubravou. Za
sbor dobrovolných hasičů soutěžilo 15 členů. Devět 
z nich obsadilo medailové pozice. Bronzové medaile
získali ve svých kategoriích: Adam Polanský, Adéla
Kvintusová, Vojtěch Doležal. Stříbrné medaile: Eliška
Fialová, Vojtěch Moučka. Zlaté medaile: Sára

ZŠ a MŠ Svratka
Pérkovou a provozní
zaměstnance posílí paní
kuchařka a uklízečka
Jana Kopecká. 

Do 1.třídy jsme při-
vítali:

Vojtěcha  Bureše,
Danielu Ducháčkovou,
Valentinu  Hejtmán-ko-
vou, Samantu Hranico-
vou, Maxe Kadeřábka,
Báru Macháčkovou,
Vojtěcha Moučku, Jana
Mudrocha, Petra Od-
várku, Barboru Pecho-
vou, Karlu Suchou. 

• K 1. září 2021 do školních lavic usedlo 167 žáků a 63 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

Přeji všem našim žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy úsměv na tváři během celého školního roku 2021/2022.                               Mgr. Iva Kopecká

Děkujeme zaměstnancům MěÚ za ochotu a pomoc při správě školy.
Děkujeme firmě M. Kubíčka za opravu schodiště k TV.

školník: 778 051 500, 739 794 796
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
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Kadeřábková, Anežka Tichá, Michal Modráček, Jakub Modráček. Poděkování 
patří všem soutěžícím, vedoucím a všem, kteří se podíleli na přípravě.

Sraz wartburgů
Dne 11 9. 2021 se konal v Hradci Králové již 14. ročník srazu historických vozů zna-
čky Wartburg, jehož součástí byl i závod Modré stuhy. V dopoledních hodinách pro-
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USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 24.8.2021
od 16.30 v obřadní síni DPS
40. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 4/2021
41. Rada města bere na vědomí:
a) Informace ohledně případné změny územní studie pro zastavitelnou plochu

Z1 dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY,  konaného dne 24.8.2021 od 17.00 v obřadní místnosti DPS Svratka
80. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Uzavření příkazní smlouvy mezi Městem Svratka a Ing. Václavem Javůrkem

na přípravu a průběh veřejné zakázky na služby akce „Výstavba cyklostez-
ky Svratka-Svratouch“.

b) ZM provedlo hodnocení nabídek veřejné zakázky „Revitalizace rybníka
Svratka (II)“ registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0013439
a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, schvaluje pořadí
nabídek podle výše nabídkové ceny uvedené ve zprávě o hodnocení nabídek
a schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou účastníka AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447, s nabídkovou cenou 18
877 000.-Kč bez DPH, tj. 22 841 170.- Kč včetně 21% DPH.

c) Uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace rybníka Svratka (II)“, regist-
rační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0013439 s vybraným účast-
níkem AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad
Sázavou a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi městem Svratka jako
objednatelem a vybraným účastníkem AQUASYS spol. s r.o. jako zhotovi-

Usnesení

Hasiči informují

telem, a to po uplynutí lhůty pro podání námitek.
d)Pronájem bytu č.3 v čp. 310 na dobu určitou.
e) Prodej pozemku p.č. 1174/18 o výměře 166 m2 v k.ú. Svratka za částku 13

250,-Kč.
f) Odkup pozemku p.č. 1084/7 o výměře 21 m2 v k.ú. Svratka.
g) Záměr směny pozemku p.č. 508/73 o výměře 721 m2 v k.ú. Svratka.
h) Záměr směny pozemku p.č. 411/6 o výměře 80 m2 v k.ú. Svratka.
i) Záměr směny pozemku p.č. 1187/1 o výměře 365 m2 v k.ú. Svratka.
j) Záměr směny pozemku p.č. 322/1 o výměře 247 m2 v k.ú. Moravská Svratka.
k) Záměr prodeje pozemku p.č. 22/30 o výměře 8 m2 v k.ú. Moravská Svratka.
l) Směnu pozemku p.č. 542/27 o výměře 2030 m2 ve vlastnictví Města Svratky

za pozemek p.č. 925/30 o výměře 992 m2 ve vlastnictví firmy AGRO-Měřín
a.s. Směna je ve veřejném zájmu, neboť pozemek p.č. 925/30 je nezbytný
pro stavbu cyklostezky do Herálce.

m) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1133/1 v k.ú. Svratka do cca 60 m2.
n) Přidělení podkrovních prostor v obytné budově ZŠ čp. 310 (bývalé svobo-

dárny) po rekonstrukci do užívání skautskému středisku ve Svratce.
o) Příspěvek SK Svratka do výše 500 000.-Kč na zakoupení čtyřkolky s příslu-

šenstvím pro údržbu lyžařských tratí.
p) Vypracování a realizaci naučných stezek ve Svratce a nejbližším okolí.

81. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - červenec 2021.
c) Informace o probíhajících pracích ( cyklostezka do Svratouchu, workoutové 

hřiště, sběrný dvůr).

bíhala výstava těchto vozů a ve 12:00 hodin byl začátek závodu Modré stuhy. Tento
závod má délku 77 km po krásách Česka a jednotlivé posádky celkem plní 25 růz-
norodých úkolů ze všech možných oborů. Závodu se zúčastnilo celkem 43 posádek
z celé republiky včetně svrateckého hasičského wartburgu, který se svojí posádkou ve
složení řidič Dobiáš Milan, navigátor Cach Ondřej a spolujezdec Dobiáš Jan obsadil
3. místo.
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