
předvánoční chvíle v podobě svého
trefně pojmenovaného vydání -
„Svratka včera a dnes“. Více prozra-
zovat nebudu, budete jistě mile překva-
peni tímto zdařilým dílem, jehož auto-
rem je náš pan místostarosta Mgr.
Martin Mudroch. Kniha bude k prodeji
již při konání letošních 14. Kateřinských
trhů, v sobotu dne 20. listopadu, na které
Vás tímto srdečně zvu… ☺

Vážení a milí spoluobčané, mějte se
fajn každý den.

František Mládek, Váš starosta

„Život vždycky stál, stojí a bude stát za
to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním
popravdě ani nic víc dělat nedá.“ ☺

(Jan Werich)

„Každý je génius. Ale pokud budete
posuzovat rybu podle její schopnosti
vylézt na strom, bude celý svůj život
žít s vědomím, že je neschopná.“ ☺

(Albert Einstein)

Změna času. Standardní, ne-
správně zimní čas, nastane v nedělní
noci – 31. října. Nezapomeňte si pro-
to posunout, nejlépe, až se probudíte,
ručičky svých hodinek, hodin a jiných
časoměřičů, o jednu hodinu nazpět.

Pozor, ukončení svozu bioodpadu
2021! Poslední svoz proběhne ve čtvr-
tek 28. října 2021. Další svozy se usku-
teční až s příchodem jara… ☺ Určitě
budete včas informováni a všichni bude-
me doufat, že jaro přijde co nevidět… ☺
Dle příznivého počasí a potřeby Vás, o-
bčanů, bychom mohli zorganizovat ještě
jeden mimořádný svoz BIO, v roce leto-
šním… ☺

Malé připomenutí – nezapomeňte
prosím - vstup do sběrného dvora od 
1. listopadu - pouze s čipem… ☺
Doufejme tedy všichni společně, že toto
nové opatření bude tím hlavním kro-

kem, jak snížit náklady na
likvidaci veškerého odpa-
du, který bude ukládán na

náš sběrný dvůr.
Tisková zpráva Svazu vodovodů a

kanalizací Žďársko, ze dne 30. 9.
2021. Členové předsednictva po několi-
kaměsíční diskuzi s provozovatelem vo-
dovodů a kanalizací rozhodlo, že na rok
2022 nedojde k navýšení celkové ceny
za vodné a stočné. Bude zachována
částka 103,10 Kč/m3 včetně DPH, což
je určitě dobrá zpráva - viz příloha dne-
šních Novinek… ☺. 

V areálu TESS pokračujeme s po-
stupnou obnovou jeho oplocení, dola-
ďujeme ještě nějaké detaily na sběrném
dvoru a nového kabátu se také konečně
dočkala hlavní budova garáží včetně
zázemí našich zaměstnanců… ☺

Malé překvapení pro Vás, občany 
i patrioty Svratky, chystáme ke konci
letošního roku… ☺ Krásná publikace 
a troufám si říci knižní klenot ve foto-
grafiích, zachycujících historii i součas-
nost našeho malého a milého městečka
v proměnách času, Vám jistě zpříjemní

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

Co nám napovídají pranostiky: Od
svatého Šimona (28.10.), začínají „ši-
monská chladna“. Slunce už je slabé 
a nedokáže tolik hřát. Sychravé počasí
doprovází noční mrazíky a ranní jino-
vatky.„Na svatého Šimona a Judy ko-
žich sneste z půdy“ a „Šimona a Judy –
tuhnou na poli hrudy“.„Nepřijde-li sníh
na Vše svaté v noci, přijde o svatém
Martině se vší mocí“, anebo - „Svatý
Martin přijíždí na bílém koni“. „Od sva-
té Kateřiny do svatého Ondřeje, sotva se
pod peřinou ohřeje“…� Zkrátka a do-
bře, asi se letos už moc neohřejeme, zi-
ma je, jak se říká, za dveřmi a brzy při-
jdou opět na řadu lyže, brusle a ostatní
zimní sporty a radovánky. Těšíme se na
Vánoce… ☺.

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

JEVIŠTNÍ OPONA VE SVRATECKÉ SOKOLOVNĚ. NA
PAMÁTKU JAKO DAR MĚSTU SVRATKA, JI NAMALOVALI

MALÍŘI JOSEF FIALA, OTA BUBENÍČEK 
A FRANTIŠEK CÍNA JELÍNEK V ROCE 1928 TESS V NOVÉM KABÁTĚ

Svratka
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Váš starosta Vám 

Svaz vodovodů 
a kanalizací – tisková zpráva
Předsednictvo Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko na základě po-
drobné analýzy vnějších vlivů a pro-
vozních nákladů neschválilo dne 30.
09. 2021 navýšení ceny pro vodné 
a stočné na rok 2022 ve stejné výši ja-
ko v roce 2021.

Členové předsednictva po několi-
kaměsíční diskusi s provozovatelem
vodovodů a kanalizací rozhodlo, že na
rok 2022 nedojde k navýšení celkové
ceny za vodné a stočné a bude zacho-
vána částka 103,10 Kč/m3 vč. DPH.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďár-
sko realizoval konsolidaci projektů, je-
nž obdržely dotaci z EU fondů, aktuali-
zoval nástroj udržitelnosti, který změnil
zvlášť podmínku cenového růstu
vodného a stočného.

Současně Svaz vodovodů a kanali-
zací Žďársko, po několika měsíční dis-
kusi společně s VODÁRENSKOU
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.,
dosáhli racionalizace nákladových po-
ložek s cílem eliminovat navýšení ceny
a očekávané extrémní post-COVIDové

inflační skoky.
„Dnes není možné odhadovat výši

inflace nebo jiné excesy, které mohou
mít souvislost s pandemií COVID 19 
a ekonomickou krizí, ale předsednictvo
se rozhodlo vyjít vstříc občanům a v té-
to těžké době nezvyšovat cenu a udržet
hladinu 103,10 Kč“ dodala předsed-
kyně, Ing. Dagmar Zvěřinová.

Listopadové předsednictvo na zákla-
dě zpracovaných kalkulací pro vodné a
stočné rozhodne o finální podobě jed-
notlivých nákladových položek a vý-
sledné ceny pro vodné a stočné a také 
o nájemném, díky kterému bude moci
plánovat obnovu a rekonstrukci infra-
struktury, která čítá více než 900 km
vodovodu a 419 km kanalizace.

Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.
předsedkyně předsednictva
Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko
Ing. Karel Fuchs, v. r.
ředitel divize
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a. s.

PŘÍPRAVA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Výsledky voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR 2021 ve Svratce

Voličů v seznamech: 1165; vydané obálky: 
821; volební účast: 70.47%; odevzdané obálky: 821; 
platných hlasů: 811 = 98.78%.

1. SPOLU (ODS+KDU-ČSL+TOP 09)  236 hlasů – 29.09%
2. ANO 2011  234 hlasů – 28.85%
3. Piráti a Starostové  116 hlasů – 14.30%
4. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 59 hlasů – 7.27%
5. Česká strana sociálně demokratická  56 hlasů – 6.90%
6. Přísaha Roberta Šlachty – 32 hlasů  3.94%
7. Komunistická strana Čech a Moravy  30 hlasů – 3.69%
8. Trikolora Svobodní Soukromníci  17 hlasů – 2.09%
9. Strana zelených  13 hlasů- 1.60%
10. Volný blok – 7 hlasů  0.86%
11. Aliance národních sil – 2 hlasy  0.24%
12. Aliance pro budoucnost – 2 hlasy 0.24%
13. Urza.cz: Nechceme vaše hlasy – 2 hlasy 0.24%
14. Otevřeme ČR normálnímu životu – 2 hlasy 0.24%
15. Moravané 2 hlasy – 0.24%
16. Moravské zemské hnutí 1 hlas – 0.12%
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ZŠ a MŠ Svratka
V pátek 24. 9. se na naší škole uskutečnil Sportovní den. V této době obvykle

míváme atletický čtyřboj mezi žáky druhých stupňů okolních škol, ale abychom
minimalizovali rizika nákazy, tak jsme sportovali pouze mezi sebou. Využili jsme
plánu naší bývalé žákyně Karolíny Švecové a připojili se k evropskému sportov-
nímu dni, přestože počasí nebylo zrovna příznivé, sportování v devíti disciplínách
jsme si užili a všem nám bylo dobře. Děkuji všem sportovcům, pomocníkům,
rozhodčím a Karolíně Švecové za báječné sportovní dopoledne.

Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci.
Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spoluvlastnit by-
tový dům, rodinný dům nebo byt.

Byt č. 10
Byt se nachází v 2 NP. 
Velikost bytu 51 m2 (pokoj + kuch. kout, pokoj, šatna, předsíň, koupelna,
WC). Byt je možný pronajmout od prosince 2021.

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka 
nebo přímo v DPS Svratka u paní Polákové M.
mobil: 774 225 400,  pevná linka: 566 662 369

Pronájem volného vstupního 
bytu ve Svratce 
Šťastný domov u Řivnáče

Mateřská škola

V neděli 26. 9. se uskutečnila odložená akce ke Dni dětí, počasí bylo tentokrát
příznivé a umocnilo tak zážitek Cesty na divoký západ. Děkuji všem organizáto-
rům v čele s Monikou Beňadikovou, pomocníkům, hasičům, Junákům, Odborové
organizaci Mars a.s., zaměstnancům MěÚ,  Městu Svratka a Valkýrám za divo-
kou cestu na západ.  

I. Kopecká

V rámci otužování a pevného zdraví jsme v říjnu zahájili pravidelnou docházku do sauny. Znovu za námi přijelo divadlo víly Srdíčkové, tentokrát s pohádkou
Kouzelná hruška, kterou jsme si všichni moc užili. Nemalou radost nám udělali hasiči, kteří si pro nás připravili zábavné dopoledne, kde jsme si vyzkoušeli je-
jich výstroj, prohlédli hasičské auto a zkoušeli stříkat z opravdové hadice, za což jim moc děkujeme. Kolektiv MŠ

ZŠ a MŠ Svratka děkuje paní H. Mudrochové za darovaná jablka do školní jídelny.
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USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 30.9.2021 od 16.30 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
42. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 5/2021.
43. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních pracích

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 30.9.2021 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
82. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Smlouvu č. 09/21/SFP/307 mezi Městem Svratka a SVK Žďársko na zpra-

cování PD na akci Svratka-novostavba vodovodu a kanalizace OS 4RD U
Řivnáče.

b) Prodej čipů pro vstup do sběrného dvora za částku 100 Kč.
c) Firmu Michal Bodlák jako zhotovitele omítky fasády areálu TESS.
d) Směnu pozemků p.č. 411/6 o výměře 80 m2, p.č. 508/73 o výměře 721 m2,

p.č. 1187/1 o výměře 365 m2, vše v k.ú.Svratka a pozemku p.č. 322/1 o vým-
ěře 247 m2 v k.ú. Moravská Svratka za pozemek p.č. 509 v k.ú. Svratka o
výměře 1413 m2. 

e) Prodej pozemku p.č. 22/30 o výměře 8 m2 v k.ú. Moravská Svratka za část-
ku 50 Kč/m2.

f) Směnu pozemků p.č. 306/5 o výměře 83 m2 a 306/6 o výměře 33 m2, oba v
k.ú. Svratka,  ve vlastnictví Krajského ředitelství Policie ČR za pozemek p.č.
1139/4 o výměře 116 m2 v k.ú. Svratka ve vlastnictví města Svratky.

Usnesení

Hasiči informují

g) Odkup pozemku p.č. 9/2 o výměře 23 m2 v k.ú. Moravská Svratka.
h) Odkup pozemku p.č. 199/2 v k.ú. Svratka o výměře 374 m2 od Nivy Svratka o.p.s.
i)Vypracování projektu na zavlažování fotbalového hřiště a uzavření smlouvy

mezi Městem Svratka a Ing. Milanem Radou, Chýnov.
j) Výměnu kotle v budově MěÚ a schvaluje jako dodavatele firmu M-Tech.
k) Zakoupení fekálního vozidla na podvozku Praga V3S za částku 200 000 Kč.
l) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem

Svratkou a firmou GasNet s.r.o. na pozemek p.č. 1110/7 v k.ú. Svratka.

83. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - srpen 2021.
c) Informace o probíhajících pracích (revitalizace rybníka, cyklostezka do

Herálce, sběrný dvůr, TESS, Balíčkovo).

84. Zastupitelstvo města ruší:
a) Své původní usnesení č. 76 body i) a j) ze dne 7. 7.2021 ve věci schválení

pořízení změny č. 2 územního plánu Svratka zkráceným postupem. Obsah
změny č. 2 územního plánu Svratka bude zapracován do návrhu změny č. 1
územního plánu Svratka, která je pořizována standardním postupem.

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.

V sobotu 25. září 2021 se konala soutěž mladých
hasičů Věcovský Plamínek. Tato soutěž je pří-
pravou na okresní kolo hry  Plamen. Z důvodu
nemoci jelo pouze jedno pětičlenné družstvo
mladých hasičů, které soutěžilo v kategorii starší.
Účastnili se mladí hasiči z 8 SDH: Svratka,
Kuklík, Věcov, Daňkovice, Sněžné, Velké
Meziříčí, Jámy a Odranec. Soutěžilo se v katego-
rii přípravka, mladší, starší a dorost.

Jako první  čekal naše mladé hasiče závod po-
žárnické všestrannosti, kde každý ukázal svoje
znalosti a dovednosti. Pětičlenná družstva absol-
vují přespolní běh po označené trati, během ně-
hož plní úkoly na jednotlivých stanovištích: střel-
ba ze vzduchovky, topografie, zdravověda, po-
žární ochrana, uzlování a překonání vodorovně
uvázaného lana. Dále děti provedly štafetu po-
žárních dvojic a nakonec štafetu 4x60 m. Štafeta
se skládala z přeběhnutí přes kladinu, přeskok
přes bariéru, přenesení hasičského přístroje 
a spojení hadic k rozdělovači. I přes velkou sna-
hu se nám nepodařilo lepší umístění než 7. místo
z důvodu nedoběhnutí jednoho člena na přespol-
ním běhu do cíle (ze zdravotních důvodů). I přes
to, ale patří velký obdiv členům týmu, který ab-
solvoval zbytek závodu.

V sobotu 9. 10. 2021 se v ranních hodinách se-
šlo družstvo mladých hasičů z SDH Svratka a vy-
razilo do Otína na podzimní kolo soutěže
Plamen. Počasí nám celý den přálo, až na ranní
mrazík, ale ani ten nás neodradil bojovat do kon-
ce ze všech sil o skvělé výsledky. Naše starší dru-
žstvo plnilo štafety 4x60, štafetu požárních dvo-
jic a samozřejmě i závod požární všestrannosti.
Děti předvedly svoje dovednosti ve znalosti uzlů,
topografických značek, zdravovědě a střelbě. Na
okresní soutěži se sešlo 700 mladých hasičů z 30
SDH. V kategorii mladších soutěžilo 25 družstev
a v kategorii starší 33 družstev. Děkujeme tímto
našemu týmu ve složení Michal Modráček,
Adéla Kvintusová, Anežka Tichá, Sára
Kadeřabková a Jakub Modráček za dobrou re-
prezentaci našeho sboru. Naši mladí hasiči obsa-
dili 17.  místo. Je to sice polovina výsledné ta-
bulky, ale do celoročního vyhlášení není nic ztra-
ceno. Po ukončení všech disciplín děti čekala sla-
ná i sladká odměna. 

Kolektiv vedoucích mladých hasičů 
SDH Svratka

Plísňák
1. 10. 2021 byl otevřen po roce a půl trvající rekonstrukci klub Plísňák. Je to zhruba 7 let, co dostala parta nadšenců
možnost zkoušet v suterénních prostorách svratecké sokolovny. Po několikáté zkoušce v místnosti plné plísně, se klu-
ci z dvou místních kapel Rollák a Nineteens Door rozhodli prostor vymalovat a opatřit ho provizorními akustickými
prvky – platy od vajec. Po dokončení TO bylo před jejich očima. Začít dělat malé inkognito undergroundové akce?
Jméno? Plísňák. Po několika koncertech a divadlech, kde se pivo podávalo z nefungující lednice za dvacku, bylo jas-
ný, že z takzvaného baru u Kájínka (za mřížemi), se bude muset vybourat barové okénko do falešné chodby, aby to
lépe fungovalo. Prostor se rozjel ještě víc a po akcích, kdy byli lidi doslova narváni uvnitř, bylo na čase zásadní roz-
hodnutí. Velká rekonstrukce. Je super, když se sejde proaktivní přístup nadšených mladých a porozumění města.
Společnými silami se tak povedlo vybudovat místo, které bude sloužit všem a po několika stovkách hodin dobrovolné
práce spolu s investicí města byl dokončen klukovský sen. Co to je? Je to spolek, je to klub, je to místo pro setkávání,
je to malý kulturní HUB. Je to prostě Plísňák. 

PS.: spolek děkuje městu Svratka a především starostovi Františku Mládkovi za super spolupráci. K tomu by spo-
lek rád poděkoval stavební firmě Bodlák za profesionální přístup a skvělé rady. 

Foto: Gabriela Kynclová
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