
☺. A to je to pravé kouzlo Vánoc… ☺
Poděkování na závěr. Děkuji Vám

všem spoluobčanům, chatařům i cha-
lupářům za dobrou spolupráci, někdy 
i vzájemnou toleranci a pochopení 
v průběhu celého roku. Velké poděko-
vání patří všem zaměstnancům měst-
ského úřadu, naší „Rychlé rotě“ a pra-
covníkům z Úřadu práce. Děkuji panu
místostarostovi Mgr. Martinu Mudro-
chovi a zastupitelům města za jejich
celoroční dobře odváděnou práci.
Pracovali jsme po celý rok jako dobře
sehraný tým a jsem zcela přesvědčen,
že se za svoji práci nemusíme stydět.
A jestli se nám přesto něco nepovedlo,
nebo jsme to nestihli vyřešit, napra-
víme to určitě v roce následujícím. ☺
Děkuji také všem místním spolkům za
jejich aktivity – svrateckým hasičům,
sportovcům, našim milým Valkýrám,
skautům a rybářskému spolku. Děkuji
velice za velmi záslužnou a dobrovol-
nou práci Sboru pro občanské záleži-
tosti. Nesmím hlavně zapomenout po-
děkovat všem zaměstnancům ZŠ 
a MŠ včetně paní ředitelky. Děkuji též
všem zdejším firmám, které zamě-
stnávají naše občany.

Nebyl to vůbec lehký rok. Byla to,
a nadále to ještě bude, pro nás pro
všechny jedna velká životní zkouška,
kdy se ukáže, jak jsme silní, tolerantní,
ohleduplní a jak si dokážeme jeden

druhého vážit, vzájemně si
vyjít vstříc a pomáhat si.

Přeji Vám všem krásné 
a spokojené Vánoce, hlavně
hodně zdraví, štěstí a lásky 
v novém roce 2022.

A v televizi říkaj, 
že nebudou, 
že tenhle rok skončí 
ostudou,
jenže oni netuší…
Že tohle na Vánoce 
neplatí, 
že při nás budou stát 
svatí
a všechno bude 
jako dřív… ☺☺☺

František Mládek, 
Váš starosta

„Vánoce jsou čas, kdy se
vám stýská po domově, do-
konce i když jste doma.“

(Carole Nelson Douglas)

„Nějakým způsobem, ne-
jen o Vánocích, ale po celý
dlouhý rok, radost obdaro-
vávat druhé, je radost, kte-
rá se k Vám vrací zpět.“

(John Greenleaf Whittier)

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den. Vánoce se nezadrži-
telně blíží. Užijte si proto skvělou, ve-
selou a voňavou atmosféru s dobrou
předvánoční náladou. Nenechte si tyto
kouzelné chvíle nikým a ničím zkazit.
Mějte se rádi každý den. ☺

Vánoční pranostiky nám napo-
vídají: „Na štědrý večer hvězdičky –
ponesou vajíčka slepičky“, „Padá-li na
Štědrý den večer v noci sníh, urodí se
mnoho chmele“ a „Lepší Vánoce třes-
kuté než tekuté“☺, „Když na Štěpána
silný vítr bouří, vinař smutné oči
mhouří“☺. Přejme si proto, ať chume-
lí na Štědrý den a na Štěpána bezvětří.

Máme před sebou poslední - zla-
tou adventní neděli. Na adventním
věnci zapálíme tedy čtvrtou, nejlépe
fialovou svíčku, která je symbolem
míru a pokoje. Již o první, železné ad-
ventní neděli, je dávným zvykem zdo-
bit domácnost jmelím, které má do ro-
diny přinést štěstí. Jedná se o starou
keltskou tradici. Keltové věřili, že
kromě štěstí jim také přinese plodnost,
lásku a odvahu. Údajně dodržovali i
dobře známou líbací tradici, kdy mo-
hou muži políbit každou ženu, která
před jejich očima projde pod zavěše-
nou větvičkou. ☺Adventní časy, zvy-
klosti a tradice jsou také spojeny s ge-
nerálním úklidem celého domu �.
Také s pečením cukroví a sháněním
dárků ☺. Naše dětičky pečlivě otevíra-
jí okénka adventního kalendáře ☺, píší
Ježíškovi a my postupně zapalujeme
svíčky na adventním věnci ☺. Přitom
se všichni společně těšíme na Štědrý
den, štědrý večer, na kapra s brambo-
rovým salátem, na stromeček a na
Ježíška, copak nám asi nadělí ☺? To
jsou Vánoce, to jsou ty krásné chvíle,
které bychom měli všichni prožít spo-
lečně v rodinném kruhu bez stresů 
a starostí, v radosti a vzájemné lásce

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

VÁNOČNÍ STROMEČEK U DPS

Svratka
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Váš 
starosta
Vám 

VÁNOČNÍ STROMEČEK NA NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA

VÁNOČNÍ STROMEČEK NA NÁMĚSTÍ NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ IIVÁNOČNÍ STROMEČEK NA FARSKÉ ZAHRADĚ
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ZŠ a MŠ Svratka
Velké poděkování všem zaměstnancům, našim dětem i jejich rodičům za zvládání velmi náročných podmínek při vzdělávání i docházce do MŠ.
Přeji vám všem krásné Vánoce plné lásky, pohody a pokoje. V novém roce hodně zdraví!   Mgr. I. Kopecká

Kniha 
"Svratka 
včera 
a dnes" 
je již k dostání ve
svrateckém infor-
mačním centru a k
dispozici bude i bě-
hem vánoční výsta-
vy v muzeu.

Během listopadu se na mostech přes řeku Svratku objevily smal-
tované cedule, označující zemskou hranici Čech a Moravy.
Protože instalace nevyvolala jen kladné ohlasy, pokusím se krátce
vysvětlit, proč byly tyto cedule městem pořízeny. Cílem vůbec ne-
bylo nějaké rozdělování, ale šlo nám pouze o připomínku histo-
rické zemské hranice, která řekou v minulosti probíhala. Určitě je
to jedna ze zajímavostí, kterými se můžeme pochlubit především
před turisty a dalšími návštěvníky našeho městečka. Do budoucna
bychom chtěli s pomocí dotací a také ve spolupráci s CHKO 
Žďárské vrchy vytvořit naučnou stezku Svratkou, která by před-
stavila historické zajímavosti a přírodní krásy Svratky a jejího 
okolí.                                                                 Martin Mudroch

Zemská hranice 
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Usnesení

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne
25.11.2021 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
44. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 6/2021.
45. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních pracích (cyklostezka do Svratouchu

a Herálce, projekt 4RD u Řivnáče, sběrný dvůr, žádosti o dotace).
b) Informace o situaci kolem výběrového řízení na akci „Revitalizace ryb-

níka Svratka.

Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
v upravené verzi.

Pomalu se nám chýlí adventní doba ke konci a přicházejí samotné Vánoce. Bohužel
i tento rok se zvláštní „příchutí“ covidu. Proto jsme se opět rozhodli z bezpečnost-
ních i organizačních důvodů i letos plánovaný Vánoční koncert Svatojánku zrušit.
Avšak o vánoční atmosféru se připravit nenecháme! Na farní zahradě opět „vyros-
tl“ vánoč-ní strom a již tradiční venkovní betlém s živými zvířátky. K jeho návštěvě
vás zveme kdykoliv od prvního rozsvícení, které se bude konat v sobotu 18. 12.
v podvečer až do neděle 9. ledna. Vánoční kabát také již tradičně oblékne náš krás-
ný svratecký kostel.

Přehled všech vánočních bohoslužeb přinášíme v tabulce. Srdečně Vás zveme
především na Půlnoční mši svatou, která se bude konat na Štědrý den ve 21 hodin.
Přijít se zastavit, ztišit, rozjímat nebo načerpat vánoční atmosféru můžete i mimo
bohoslužby. Kostel bude otevřený na Boží hod vánoční 25. 12., na sv. Štěpána 26.
12., na Nový rok 1. 1. a v neděli 2. 1. vždy od 14 do 17 hodin. K Vánocům také
patří Betlémské světlo. Jako každý rok ho letos pro vás zajistí naši svratečtí skauti.
Plamínek si budete moci odpálit ve čtvrtek 23. 12. od 14 do 16 hodin a v pátek
na Štědrý den od 9 do 11 hodin na náměstí u sochy svatého Václava.  

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, radosti 
a Božího požehnání do roku 2022 

přeje team Farnosti Svratka. 

Vánoční čas 

Šťastné a veselé Vánoce
Do nového roku přeji hodně zdraví a štěstí, dobrý zrak a těším se na nové malé 
i velké čtenáře ve svratecké knihovně. 
S poděkováním za krásný rok s Vámi knihovnice.                     Marie Poláková
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