
problémům do budoucna více věnovat,
ale i to je o penězích a nemalých inves-
ticích. A to nemluvím o krajských silni-
cích a celém průtahu Svratkou, to je
místy hotová katastrofa…�

V pátek 20. května,v odpoledních
hodinách mi přišla na služební tele-
fon esemeska s výstrahou HPPS
/Hlásné a předpovědní povodňové
služby/ pro ORP ZRA s předpovědí a
varováním před možným výskytem
velmi silných bouřek…� Většinou
se to ale v takovýchto případech obe-
jde bez velkých problémů. Zároveň je
to ale vždy určité varování, že hrozí ně-
jaké nebezpečí, tak abychom byli při-
praveni a naši dobrovolní hasiči ob-
zvlášť. Výstraha byla vyhlášena od 20.
5. 16:00 hodin do 21. 5. 02:00 hodin.
To, co se začalo dít krátce před třiadva-
cátou hodinou, všichni dobře víte.
Netrvalo to dlouho, ale my ve Svratce
na tu noc budeme určitě dlouho vzpo-
mínat. Naštěstí se vše odehrálo rychle,
nikdo nebyl zraněn a to je to nejdůle-
žitější! Nikdy by nás však ani ve snu
nenapadlo, že taková pohroma může
potkat i nás Svratečáky. Já to tedy ne-
pamatuji. Odnesly to čtyři střechy, které
vítr doslova sroloval. Hasiči museli od-
straňovat desítky vyvrácených a po-
lámaných stromů.Vzrostlé smrky 
z obecního lesa na příjezdu do Svratky
na několik hodin zatarasily krajskou
silnici. Z jedné strany herálečtí a z
druhé od Svratky naši hasiči, se k sobě
prořezávali nocí několik hodin, aby se
nakonec mohli všichni symbolicky o-
bejmout, když se dílo zdařilo…☺
Krásná spolupráce s ještě krásnějším
výsledkem…☺ Byli v terénu až do
ranních hodin, aby po krátkém odpo-
činku a spánku, opět v sobotu ráno vy-
razili do terénu odstraňovat kalamitu,
jakou nikdo dlouho ve Svratce nepa-
matuje. Na odstraňování kalamity se
pokračovalo ještě několik dalších dnů,
kdy pomoc potřebovali, jak mnozí o-
bčané, tak i místní firmy, hlavně s od-
klízením padlých stromů na svých po-
zemcích nebo nemovitostech. V obec-
ním lese nám lehlo k zemi odhadem
cca 1.500 kubíků vzrostlých smrků,
které právě těžíme. Až vytěžíme, bude-

me opět sázet, tak to chodí. To je příro-
da a my se zase musíme v tomto přípa-
dě chovat, jako správní hospodáři, to je
zase naše povinnost i realita. ☺ Chtěl
bych tímto velmi poděkovat našim
dobrovolným hasičům, kteří jsou vždy
a včas na správném místě a žádné práce
se nezaleknou. I Rychlá rota se musela
také činit. Stromy popadaly hodně i na
obecních pozemcích, v areálu TESS, na
sběrném dvoře, na autobusovou čekár-
nu, na koupališti, u školy, v přírodní za-
hradě, u řeky a na soukromých zahra-
dách. Větrná smršť nám udělala 
z veřejných ploch dokonalé smetiště 
a tak bylo co uklízet celý týden. Děkuji
tímto i Rychlé rotě, která byla opravdu
rychle a včas tam, kde bylo právě po-
třeba…☺

Naši dobrovolní hasiči se opět vy-
znamenali v sobotu 11. 6. v 14:05 ho-
din, kdy doslova do pěti minut od vy-
hlášení požáru RD /střechy okolo ko-
mína/ na náměstí Národního po-
vstání, byli na místě činu a blesku-
rychle začínající požár zlikvidova-
li…|☺ K požáru byli povoláni i dobro-
volní hasiči sousedního sboru 
z Herálce, kteří nakonec zasahovat ne-
museli. Všichni si zaslouží veliké podě-
kování a o to více ti, kteří se ještě v ne-
děli postarali o opravu poničené střechy
požárem. A tak to má být…☺

No a na závěr dnešních Novinek
bych chtěl poděkovat Vám, všem
spoluobčanům našeho městečka.
Autorizovaná obalová společnost EKO
– KOM nás seznámila s dosaženými
výsledky za rok 2021 za vytřídění od-
padů k jeho dalšímu využití. V roce
2021 bylo díky recyklaci a využití pa-
píru, plastů, skla, kovů, nápojových
kartonů a dalších komodit v rámci tří-
děného sběru a využití odpadů v systé-
mu EKO – KOM uspořeno 23,9 mil.
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok více než
367 tisíc domácností. Došlo tím ke
snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvi-
valentu. Za uplynulý rok 2021 a za
vzorné třídění odpadů, naše město
vyfakturovalo a obdrželo od
Autorizované obalové společnosti
EKO – KOM, a.s. 247. 416,- Kč a 50

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes skvělou  letní náladu jen s úsmě-
vem na tváři. ☺

Co nám napovídají pranostiky na
nadcházející měsíc? Na začátku čer-
vence začínají tzv. „psí dny“, které při-
nášejí největší horka. Začínají žně a k
tomuto období se pojí i řada pranostik.
„Svatá Markéta (13.7.), vede žence do
žita. “Na Markétu – li prší, ořechy ze
stromu srší“ a „Svatá Markéta první
hrušky trhá.“ V druhé polovině červen-
ce od svaté Máři Magdalény přibývají
dešťové dny. Svatá Anna opět zvyšuje
teplotu a dny bývají horké a slunečné, i
když se také říká – „Svatá Anna, chlad-
na z rána“ a „Jestli na svatou Annu zvě-
tšují mravenci mraveniště, očekávejte
tuhou zimu.“ My si ale budeme určitě
užívat krásného a teplého léta a mra-
venci by to s těmi mraveništi také ne-
měli přehánět…☺ Prázdniny jsou totiž
za dveřmi, na školáky čekají dva mě-
síce prázdnin, jenom samé hezké dny
plné odpočinku, zábavy a nezapome-
nutelných zážitků. No, a nás dospěláky
čeká zasloužená dovolená…☺

Opravy chodníků v ulicích 9.
května a Palackého byly dokončeny
včas a předány bez závad. Chtěli by-
chom ještě letos opravit některé úseky
místních komunikací, kde jsou výtluky.
Dle možností provedeme lokální opra-
vy - hlavně výmolů, na cyklotrase ve-
doucí ze Svratky do Chlumětína.
Katastrofální stav je v ulici Žižkova.
Opravu by si také zasloužila část ulice
Pionýrské, vedoucí k DPS a překop 
v ulici Cikanecká. Do budoucna by si
generální opravy zasloužily všechny
místní komunikace, které byly zasaže-
ny výstavbou obou etap kanalizace, na-
př. ulice Poděbradova. I na Moravské
Svratce jsou místní komunikace 
a chodníky, které si už dlouhodobě vy-
žadují opravu.Stálé kaluže po každém
dešti v ulici Na Náhoně, to už je letitý 
a velký problém! Opravit musíme také
některé kanalizační poklopy a vpusti,
které se nám propadají do chodníků 
a místních komunikací.I těch je dost. Je
stále co opravovat a udržovat. Je to holt
kolem dokola a nikdy to nebude mít
konce. Budeme se však muset těmto

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 

haléřů…☺☺☺
Děkuji Vám všem, že jste se všichni

zodpovědně zapojili do třídění odpadů.
Výše zmíněná odměna za to jistě stojí.
Sběrný dvůr funguje tak, jak jsme ho
naprojektovali a sběrná místa včetně
třídění odpadů fungují, jak opravdu
fungovat mají i bez těch zrušených rizi-
kových hnízd! A proto patří velký dík
Vám, kteří jste to pochopili. Díky roz-
voji a provozu systému tříděného sběru
a recyklace využitelných složek komu-
nálních odpadů, včetně obalových, jste
ve spolupráci se společností EKO –
KOM, a.s. přispěli ke zlepšení život-
ního prostředí a snížení „uhlíkové sto-
py“.Úspora, kterou jsme dosáhli, před-
stavuje: Emise CO2 ekv.: 139,265 tun a
úspora energie: 2.524.864 MJ…☺

„Přítel je ten, kdo nesoudí, 
ale přijímá.“
(Antoine de Saint- Exupéry)
„Pamatujte, že mlčení je někdy 
tou nejlepší odpovědí.“
(Dalajlama)

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám všem krásné léto. Užijte si hezkou
dovolenou…☺ Dětem a jejich učite-
lům přeji krásné prázdniny.

Mějte se fajn každý den ☺
František Mládek, Váš starosta

13 5 turnaje ve florbale

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI 
PŘI NEDĚLNÍ OPRAVĚ STŘECHY

KALAMITA V OBECNÍM LESE SVRATECKÝ A HERÁLECKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIŠŮ PŘI SOBOTNÍM ZÁSAHU

OPRAVENÝ CHODNÍK V ULICI PALACKÉHO

SVRATKA  |
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ZŠ a MŠ Svratka
V neděli 12.6. děti prošly Cestu za řemesly, kde si vyzkoušely práci pekařky, cuk-
rářky, truhláře i tesaře, ševce, švadlenky a zedníka. Stezka končila na sokolské za-
hradě, kde probíhaly ukázky práce a techniky Policie ČR a SDH Svratka. V cíli na
děti čekala zasloužená odměna. Párek v rohlíku a limonáda od hasičů všem přišla
vhod. Moc děkujeme SDH Svratka za poskytnuté zázemí, prezentaci i občerstvení
pro děti. Velké poděkování patří i všem organizátorům v čele s Monikou
Beňadikovou, pomocníkům, Junákům, SK Svratka, Policii ČR,  zaměstnancům
MěÚ a  Městu Svratka. 
Všem našim žákům i zaměstnancům přejeme příjemně strávený čas zasloužených
a vytoužených prázdnin a dovolené.                                           

Mgr. Iva Kopecká

17. 5. 2022 jsme jeli na exkurzi do
Prahy. Na křižovatce ve Svratce jsme
nastoupili do autobusu. Jeli jsme tři ho-
diny, ale cesta nám pěkně utíkala. 

V Praze jsme jeli kolem zatáčky, kde
byl proveden atentát na Heydricha.
Setkali jsme se s naší průvodkyní a šli k
Pražskému hradu. Policista nám prohlédl
batohy. Paní průvodkyně nás seznámila
se zajímavostmi a šli jsme si prohlédnout

Konec školního roku se blíží, a tak jsme absolvovali společné focení tříd s foto-
grafkou Martinou Chmelíkovou, z kterého máme krásné fotky na památku. K závě-
ru školního roku také patří školní besídky, které se po dvouleté covidové pauze ko-
nečně mohly uskutečnit. Předškolní děti ze třídy Soviček si pro rodiče přichystaly
námořnické představení. Děti ze třídy Zajíčků předvedly svým rodičům písničky,
básničky a tanečky na téma „Život v trávě“ a nejmenší děti ze třídy Myšek se před-
vedly s besídkou „Z pohádky do pohádky“. Se školkou jsme také vyrazili na výlet
do Slatiňan na Kočičí hrádek, kde se děti pěkně vyřádily. Prošli jsme si také zámec-
ký park a pozorovali koně. Děti ze třídy Myšek a Zajíčků si zpestřily červen barev-
ným týdnem a každý den se oblékly do jiné barvy. Přejeme všem krásné prázdniny.

Kolektiv MŠ

Exkurze do Prahy

Poděkování
Velké poděkování Sboru dobrovolných hasičů Svratka při pomoci odstraňování vyvrácených a zlomených stromů po

větrné kalamitě. Děkujeme, Peškovi

MŠ

MŠ

MŠ

ZŠZŠ

ZŠ

ZŠ

zahrady. V dálce byl vidět Vyšehrad.
Viděli jsme letohrádek královny Anny,
poslechli jsme si zpívající fontánu a pot-
kali pávy. Pokračovali jsme po schodech
a kolem Jeleního příkopu. Moc zajímavá
byla výměna stráží. Já bych tam bez hnu-
tí stát nevydržela.

Moc se mi líbila katedrála sv. Víta a
celá prohlídka Pražského hradu –
Daliborka, bazilika sv. Jiří, kde je 

nás nemáme. Potom jsme šli kolem
Prašné brány na Václavské náměstí,
prohlédli jsme si sochu sv. Václava a
směřovali jsme k autobusu.

Zpáteční cesta nám utekla a na kři-
žovatce jsme vystoupili a rozešli se do-
mů.

Jsem ráda, že jsem mohla Prahu vi-
dět na vlastní oči.

Autor: Martina Musilová, 5. třída

pohřbena sv. Ludmila, Zlatá ulička. Ve
Valdštejnské zahradě jsme pozorovali
obří kapry a bílé pávy. Potom jsme se
přesunuli na Karlův most, po kterém
jsme přešli, a pokračovali jsme na
Staroměstské náměstí. Tam jsou kříže
na památku popravených 27 českých
pánů.

Rozchod jsme měli v Paladiu, ob-
rovském nákupním centru. Takové u
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Naši mladí hasiči na skautský tábor v Čachnově dorazili 2.5.2022 za krásného
slunečného počasí. Vedoucí pro ně během vybalování a zabydlování připravili
plošinu na útoky a káď, do které se čerpala voda ze zdejšího potůčku, který mi-
strně přehradili. Na víceúčelovém hřišti pro ně byla připravena běžecká dráha. Po
klidové pauze a zabydlení si děti vytvořily pamětní trička a po zbytek dne nadále
trénovaly. Ve večerních hodinách byly ustanoveny hlídky na hlídání tábora, které
se po hodině střídaly.

Ráno jsme zahájili budíčkem a rozcvičkou, po které přišla i vydatná snídaně a
ranní hygiena. Po zbytek dopoledne se trénovalo na obou frontách a po obědě a
obědové pauze se opět pokračovalo. V pozdějších hodinách přišla na řadu veče-
ře, a to v podobě opékání buřtů nad ohněm. Po večeři byl pro děti připraven pro-
gram v podobě pátrací akce, kdy hledaly ztracenou osobu v lese a ošetřovaly ji.
Všichni se snažili a ukázali i své zdatnosti ve zdravovědě. Večer pokračoval v du-
chu hlídek.

Sobotní ráno bylo opět zahájeno rozcvičkou a dopolední šipkovanou se svači-
nou v podobě bufetu, aneb co dům dá. Po obědě a o obědové pauze následovala
malá návštěva starosty města, který našim mladým členům přinesl i malý dárek a
následovalo cvičení v podobě zdravovědy, kde jsme otestovali, jak dávají pozor a
naučili je i nové zajímavé věci. Odpoledne mladí hasiči opět pokračovali ve cvi-
čení. Večer si opekli buřty, ale v noci již nehlídali, aby měli síly na nový den.

Nedělní ráno začalo klasicky, ale bez rozcvičky. Děti se nasnídaly a pokračo-
valy ve trénování na štafetě, poté přišel oběd a po něm opět balení a loučení se s
místem, na kterém prožily, doufám, dostatek zábavy.

Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku za občana s trvalým pobytem ve Svratce je 700 Kč.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, va-
riabilní symbol 1340, specifický symbol – číslo popisné.
Sazba poplatku za nemovitost sloužící k rekreaci je 700 Kč.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, va-
riabilní symbol 1345, specifický symbol – číslo popisné.

Termín splatnosti poplatku byl ke dni  31. 5. 2022.

Platby za psa  
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 600 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, osoba nevido-
má, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo  ZTP/P činí 200 Kč. Za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí poplatek 300 Kč.

Majitelé psů mají povinnost přihlásit každého psa staršího 3 měsíců.
Pokud psa již nemáte, je potřeba tuto skutečnost nahlásit na městském úřadě
a vrátit známku.

Termín splatnosti poplatku byl ke dni 31. 3. 2022.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní
symbol 1341, specifický symbol – číslo známky.

Místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost od-
vádět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den po-
bytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí
příslušného kalendářního roku.

Hasiči informují

Informace o místních 
poplatcích za rok 2022

Usnesení

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 26.5.2022 od 16.30 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
53. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2022.
b) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Svratka za rok 2021.
c) Aktualizaci směrnice č. 2 o účetnictví k 1.6.2022.
d) Pořízení „Kamenů zmizelých“, které budou připomínat odvlečené židovské o-

byvatele města.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 26.5.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
106. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření za účetní období 2021, sestavenou

ke dni 31.12.2021.
b) Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodaře-

ním, a to bez výhrad.
c) Smlouvu č.: NM-001030068672/002-EMON o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene mezi Městem Svratka a EG.D a.s.
d) Smlouvu č.: NM-001030070057/001-ELPR o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene mezi Městem Svratka a EG.D a.s.
e) Výsledek výběrového řízení na stavbu „Oprava chodníků ve Svratce“.
f) Firmu Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ,

Tovární 209, 537 01 Chrudim jako dodavatele stavby „Oprava chodníků ve
Svratce“, a to v ulici Palackého a v ulici 9. května a uzavření smlouvy s vítěz-
nou firmou.

g) Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova veřejného osvětlení v obci“ v rámci
programu „Obnova venkova Vysočiny 2022“.

h) Prodej pozemku p.č. 1293/5, který vzniká z pozemku p.č. 1133/1 o výměře 
357 m2 za částku 300 Kč/m2.

i) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1110/7 v k.ú. Svratka o výměře cca 255 m2.
j) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1134/24 v k.ú.Svratka o výměře cca do 30 m2.
k) Odkup třetinového podílu na pozemku p.č. 625/56 v k.ú. Svratka o výměře 

4700 m2 za částku 27.50 Kč / m2.
l) Změnu čísel pozemků z důvodu záměny čísel v geometrickém plánu, a to tak,

že původní p.č. 1110/110 bude mít číslo 1110/111 a původní pozemek p.č.
1110/111 bude mít číslo 1110/110. Výměry pozemků zůstávají stejné.

m) Úpravu cen prodeje pozemků ve vlastnictví města od 1.7.2022. Pozemky do
200 m2 se budou prodávat za částku 150.-Kč/m2, nad 200 m2  bude cena sta-
novovaná individuálně (např. znaleckým posudkem). Tato cena se netýká po-
zemků, určených k výstavbě. 

n) Převod pozemku p.č. 1303 v k.ú. Svratka s podmínkou zachování práva zpětné
koupě.

o) Vyvěšení záměru darování ČOV a kanalizace do majetku Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, která je v současné době vložená do hospodaření Svazu vo-
dovodů a kanalizací Žďársko. Hlavním důvodem je financování rekonstrukcí,
oprav a údržby budov ČOV i kanalizační sítě.

p) Žádost č. 3 o změnu územního plánu č. 2 zkráceným postupem dle předložené
dokumentace.

q) Žádost č. 4 o změnu územního plánu č. 2 zkráceným postupem dle předložené
dokumentace.

r) Vybudování naučné stezky Svratkou a jejím okolím.
s) Zvýšení cen služeb zajišťovaných městem dle předloženého návrhu.
t) Zvýšení nájmů v obecních bytech na 43 Kč měsíčně / 1 m2 od 1.1.2023.

107. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - duben 2022.
c) Informace o probíhajících stavebních pracích.

108. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Žádost Portimo o.p.s. Nové Město na Moravě o finanční příspěvek na činnost.

SDH Svratka pořádá
v sobotu  16.7.2022 od 13:00
14. ročník hasičského fotbalu
v areálu u fotbalového stadionu

Po skončení soutěže bude kulturní program
pokračovat v areálu letního parketu 

u hasičské zbrojnice.
Od 20:00  taneční zábava se skupinou

„OCHRANNÁ ZNÁMKA“
Bohaté občerstvení zajištěno!
https://www.sdh-svratka.cz/

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

Léto se přibližuje mílovými kroky a
školáci již netrpělivě pokukují po ka-
lendáři a snaží se posunout jeho okén-
ka směrem k prázdninám. Dítka ško-
lou povinné se těší na dva měsíce za-
slouženého odpočinku, dospěláci si
oddechnou alespoň nějaký ten týden. 

Zveme vás všechny, rodiče s dětmi
i seniory, do nově zrekonstruované
knihovny. Cílem rekonstrukce bylo
rozšířit, prosvětlit a zútulnit prostory
knihovny. Výsledkem je kompletní
modernizace prostor, barevné oživení

Letní pozvánka do nově zrekonstruované knihovny
celého prostoru a jeho rozčlenění do
zón podle věku návštěvníků. V
průběhu této přestavby byla knihovna
nově vymalována, došlo k rozšíření
jejího osvětlení, výměně starých re-
gálů za nové, je zde nový dětský kou-
tek s barevnou úpravou regálů. Pro
zvýšení pohodlí čtenářů byly zakou-
peny nové konferenční stolečky, kře-
sílka, taburety a pohovka, nakterých
si může každý posedět a vybrat
knížku. V knihovně je k dispozici po-
čítač s připojením na internet, spous-

hovny M. J. Sychry ze Žďáru nad
Sázavou a všem těm, kteří se na
zkrášlení naší knihovny podíleli. (A,
že jich nebylo málo).

Přijďte si posedět, prohlédnout si
knížky nebo časopisy, děti si zde mo-
hou malovat (připraveny jsou pohád-
kové omalovánky a pastelky), popo-
vídat si s kamarády nebo si zahrát hru.

Přeji všem krásné léto, dětem poho-
dové prázdniny plné sluníčka a no-
vých zážitků.

ta nových knih, časopisů, audioknih a
mluvících interaktivních knih. Ve
volném výběru nabízí knihovna 8
500 svazků knih a cca 2 000 svazků
knih z výměnného fondu.

Tato rekonstrukce vznikla částečně
z dotace a částí se finančně podílelo
naše město.Tímto bych ráda poděko-
vala našemu panu starostovi Františku
Mládkovi, zastupitelům města
Svratky, MAS Havlíčkův kraj včele s
paní ředitelkou Jaroslavou Hájkovou,
děvčatům z výměnného fondu z kni-

V měsíci květnu 2022 zavítala do
knihovny milá návštěva. Jednalo se o
návštěvu početnou a velmi hravou.
Svrateckou knihovnu navštívily děti-
čky z mateřské školky ze Svratouchu.
Povídali jsme si,jak knihovna fungu-
je, že každá kniha má svoji značku –
barevný proužek a ten rozlišuje pro
koho je kniha určená. Pro nejmenší
čtenáře je červený, zelený a žlutý
proužek. Poté si každý vybral knihu,
jakou chtěl, prohlížel si obrázky a na-

Mateřská školka 
na návštěvě v knihovně

konec jsme se zabavili hádankami.
Na závěr návštěvy děti přislíbily na-
kreslit obrázky na téma: CO BUDU
DĚLAT O PRÁZDNINÁCH. Z ob-
rázků nám v knihovně vznikne pěkná
výstavka.

Všem dětem přeji pěkné prázdniny
plné zážitků a prvňáčkům šťastné vy-
kročení do nového školního roku.

Těším se na příští setkání, 

Marie Poláková, knihovnice
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Hola hej a jo ho ho. To jsou typic-
ká slova piráta, který tento měsíc
obcházel okolí a sháněl si posádku
na svou loď. Vybíral si jen ty nej-
odvážnější, proto nás potěšilo, že
do svých řad přijal i naše svět-
lušky, které svou odvahu stvrdily,
jako ostatní oddíly, podpisem do

Skauti informují
lodního deníku. 

Oddíl skautek vyrazil na třídenní
výpravu na Kokořínsko, kde se po-
kochal výhledy a procvičil si spaní 
v hamakách. 

Vlčata vyrazila přespat do chatky
Eleonorka pod Žákovu horu. 
V době, kdy vítr ve Svratce kácel

cholků skal. 
Blíží se nám tábor, a tak přípravy

probíhají v plném proudu.  V červnu
jsme opravili podlážky a natřeli naše
nové podsadové stany. Už se na letošní
tábor v pirátském stylu moc těšíme.
Naše loď vyplouvá už 2. srpna. 

Robin Řádek

stromy a trhal střechy, si nebojácně
vedla na stezce odvahy (špatné po-
časí se jim vyhnulo). 

Skauti s výpravami nezůstávají
pozadu. Navštívili tajemnou štolu
"Babí díra" poblíž Křižánek a přes-
pali poblíž Devíti skal. Některým se
podařilo spatřit i východ slunce z vr-

Beletrie a naučná pro dospělé
Ostrov tisíce hvězd – Anne Jacobsová
Nečekané přiznání – Lisa Reganová
Lov – Bernard Minier
Poutníci ze Svatézemě – Jan Bauer
Ztracený diadém – Jan Bauer
Dům v zátoce – Mary Ellen Taylor
Cyklistka – Jana Poncarová
Všem mým filmovým hvězdám – Lucie Addicks
Manželkou podruhé – Melanie Summers
Nacistova dcera - Max Czornyj
Cizinky ve vlaku – Lisa Unger
Mé přítelkyně z Ravensbrucku – Magda Knedler
Dvě hrsti života – Katharina Fuchs
Zodpovědně lehkomyslná – Marcela Mlynářová
Terapie – B.A.Paris
Pomalu hořící oheň – Paula Hawkins
Životice obraz (po)zapomenuté tragédie – Katrin Lednická
Morový testament – Vlastimil Vondruška
Zdislava z Lemberka – Hana Whitton
Vyměnit vodu květinám – Valérie Perrinová
Tradinář (rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů) – Monika Kindlová
LadislavMrkvička – Kocourková Lucie
Vojtěch Kodet – Bůh své bitvy neprohrává – Jan Paulas
Místa, kteráléčí – Olga Krumlovská

Městská knihovna Svratka  
Nové knihy – Červen 2022

Po březích Orlické přehrady – Vladimír Šiška
Svratka včera a dnes – Martin Mudroch
Dítě a já (od narození do pěti let) – Penelope Leachová
Postavičky z korálků – Klára Žejdlová
Líčení
Strašidelný Halloween

Dětská beletrie
Divočarka – Vrativec – LeneKaaberbolová
Po stopáchztraceného syna – P.H.Šlik
Ve staré cihelně se svítí – P.H.Šlik
Deník báječného kamaráda – Jeff Kinney
Zachráněná sovička – Sue Mongredien
Holka do nepohody – Radka Zadinová
Štěstí má moje jméno – Radka Zadinová
Já, Finis – VáclavDvořák
O tučňákovi, kterého zábly nohy – Christine Beigel
Kouzelná třída v ZOO – Zuzana Pospíšilová
Kouzelná třída o Velikonocích – Zuzana Pospíšilová
Křídový panáček - Skořápka – Vojtěch Matocha
Čáp Čenda – Zdeňka Šiborová
Moje zahrádka od jara do zimy – L.M.Wandzioch
Dědečku, vyprávěj o Praze – Ladislav Špaček

TĚŠÍME SE NA VÁS – KNIHOVNA SVRATKA
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