
na zasíťování 26 stavebních parcel na
Slunném vrchu. Mezi významné in-
vestice patří určitě i pořízení areálu
dnešních technických služeb - TESSu
a sběrného dvora. Koupili jsme dům
čp. 23 „Balíčkovo“, kam by se po cel-
kové rekonstrukci měla přestěhovat
radnice a stálá galerie obrazů.  Pořízení
nemovitosti čp. 297 „Vamberovo“ na-
proti lékárně, se stalo také významnou
investicí do budoucna. Nyní zde pro-
najímáme tři byty a v přízemí jsme vy-
budovali moderní ordinaci pro obvod-
ního lékaře. Jsou zde i vhodné prosto-
ry pro případnou stomatologickou or-
dinaci. Průběžně obnovujeme zastara-
lou techniku pro údržbu města. Pořídili
jsme: nákladní automobil IVECO
včetně šesti kontejnerů, přívěsného vo-
zíku se štěpkovačem /na dotaci/, 500
biopopelnic, bagřík UNC, dva traktory
/jeden na dotaci/, traktůrek KIOTI se
sekačku KOALA - také s přívěsným
vozíkem, malý pásový bagřík „Lojzu“,
fekál, mulčovač apod. Hasiči mají no-
vou cisternu Tatru – „Terku“ /částečná
dotace a finanční sbírka od Vás občanů
a místních firem/ a dopravní auto VW
s přívěsným vozíkem. Budeme síťovat
další čtyři stavební parcely. Celkem
jsme jich připravili 39. Nemalé investi-
ce byly vynaloženy do sportovišť.
Například do nového workoutového
hřiště /částečná dotace/ a víceúčelové-
ho hřiště, které vyžaduje pravidelnou
údržbu. Našemu lyžařskému oddílu
jsme přispěli významnou finanční pod-
porou na pořízení nové čtyřkolky na
tvoření tratí. Nedávno proběhla reali-
zace automatického zavlažování fotba-
lového hřiště, kde mohou ze závla-
hového systému pohodlně a rychle na-
plnit svoji cisternu i naši dobrovolní
hasiči… ☺

Opravili jsme a zrevitalizovali
všechny obecní budovy – školu, DPS,
budovu hasičárny a muzea, fotbalovou
tribunu. Za zmínku stojí jistě i nová

lávka do Boroviny, lávka ke
Kulíkovým na Moravskou Svratku 
a celková oprava mostu „Suez“.
Postupně se mění, a ještě se měnit bu-
de, tvář naší „Přírodní zahrady
Svratka“ ☺. Sokolovna má nová okna
a vchodové dveře, krásnou kuchyň 
a v jejím suterénu byl vybudován klub
„Plísňák“. Velkou údržbu a úpravy,
včetně předláždění si vyžádala i obě
náměstí. Kompletně byl předlážděn 
i celý areál hřbitova. V rámci možnos-
tí se snažíme průběžně udržovat, ale
také opravovat místní komunikace,
které jsou po výstavbě kanalizace dost
zdevastované. Máme kompletně opra-
vené chodníky po celé Svratce.
Prodloužili jsme lesní cestu
„Hrnčířskou“, na kterou jsme čerpali
významnou dotaci ze SZIF…☺
Minulý týden proběhla kolaudace
nové klubovny pro naše skauty. Určitě
jsem ještě na některé věci zapomněl,
ale Vy, občané Svratky, máte zajisté
velký přehled o tom, co se ve Svratce
děje, co se buduje, mění, anebo nao-
pak…☺ Pravidelně jsem se Vás snažil
o všem každý měsíc informovat, tj.
celkem v cca 143 vydáních
Novinek… ☺

Stavy peněžních prostředků na
běžných účtech města jsou zatím příz-
nivé, což bude velmi důležitým odra-
zovým můstkem při sestavování nové-
ho rozpočtu pro rok 2023.

Máme připraveny projekty
včetně stavebních povolení pro nové
zastupitelstvo:
- na výstavbu cyklostezky do

Herálce,
- na provedení celkové rekonstruk-

ce splaškové a dešťové kanalizace
v ZŠ a MŠ, 

- na přestavbu a rekonstrukci čp. 23
„Balíčkovo“, 

- na realizaci „Nástavby hasičské
zbrojnice“, 

- na zasíťování stavebních parcel

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den jen s úsměvem na
tváři. ☺

Co nám napovídají podzimní, říj-
nové pranostiky: „Teplý říjen, stude-
ný listopad“, ale „Studený říjen, zelený
leden“. V polovině října však bývá
proměnlivé počasí, tzv. „tereziánské
babí léto“. „Po svaté Tereze, mráz po
střechách leze“ a „Čím dříve v říjnu
listí opadává, tím bude úrodnější příští
rok“. Den je už krátký a sluneční svit
slabý. „Na svatého Lukáše má být obi-
lí naseto“ a „Na svatého Lukáše hoj-
nost chleba i kaše“. Doufejme ale, že
bude hojnost všeho a my se budeme
mít jen a jen dobře… ☺

Malé předvolební ohlédnutí. Jak
jsme investovali, budovali a opravo-
vali posledních 12 let. Jenom doko-
nčené investice představují částku
206.381.000,- Kč. Řádově desítky mi-
lionů představují různé opravy, jako
jsou opravy veřejných budov, místních
komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, sportovišť a dalších zařízení,
které jsou v majetku města…☺ Přijaté
dotace za toto období činí do dnešního
dne částku ve výši 129.913.000,-
Kč…☺ Dalších 20.259.742,- Kč,
máme již schváleno ze SFDI a z Fondu
Kraje Vysočiny 2.183.129,- Kč na rea-
lizaci cyklostezky do Herálce /realiza-
ce jaro 2023/. 9.050.966,- Kč máme
schváleno opět ze SFDI na již probíha-
jící výstavbu cyklostezky do
Svratouchu. O tyto zmíněné dotace na
cyklostezky se samozřejmě podělíme
vždy s výše zmíněnými obcemi… ☺
Dotace na právě probíhající
„Revitalizaci rybníku Svratka“ od
SFŽP – /dotace z EU/, činí
24.456.574,- Kč. Celková výše dotací
získaných za dvanáctileté období se
rovná částce cca 185.863.411,- Kč...
☺☺☺

Největší investice byly vynaloženy
na realizaci druhé etapy kanalizace a

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz
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Váš starosta Vám 
„Obytný soubor 4 RD u Řivnáče
ve Svratce“. 
Připravujeme také projekt -

„Výstavba kolumbária“ na místním
hřbitově a studii na přestavbu námě-
stí 9. května.

Volby do zastupitelstva města
jsou přede dveřmi ☺☺☺

Vážení a milí spoluobčané, nezapo-
meňte dnes, anebo zítra, přijít do naší
sokolovny a svým hlasem rozhodnout
o další budoucnosti naší krásné
Svratky, ale i Vás občanů. Každý Váš
hlas je moc důležitý… ☺

Na úplný závěr dnešních Novinek
bych Vám chtěl moc poděkovat za na-
ši dlouholetou spolupráci i projevenou
důvěru. Být starostou Svratky byla pro
mne velká čest, ale také velká zod-
povědnost. Jsem hrdý na to, že jsem
mohl stát v čele našeho krásného mě-
stečka a společně s Vámi ho budovat,
ale také rozvíjet a zkrášlovat. Jsem
přesvědčen, že se nám to povedlo… ☺
a moc si přeji, aby se i nadále ve
Svratce pěkně žilo… ☺

Děkuji hlavně všem zaměstnancům
městského úřadu, na které jsem se mo-
hl vždy a v každé situaci spolehnout.
Děkuji panu místostarostovi a všem
zastupitelům za skvělou spolupráci.
Děkuji všem zaměstnancům školy v
čele s paní ředitelkou, našim dobrovol-
ným hasičům a také všem dobře fun-
gujícím spolkům… ☺ Bez Vás všech
by to vůbec nešlo… ☺

Mějte se fajn každý den… ☺
František Mládek, Váš starosta

„Malá chyba na začátku se stane
velkou na konci.“
(Giordano Bruno)

„Když všichni mluví o
nemožnostech, hledej možnosti.“
(Tomáš Baťa)

13 5 turnaje ve florbale
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
Jak probíhá úprava a křížkování
Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky,
systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá
křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících
způsobů:
- Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty

dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
- Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – ma-

ximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva, ve
Svratce 15. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.

- Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednot-
liví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastu-
pitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle
jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Prázdniny utekly jako voda a my jsme zahájili nový školní rok 2022/2023.
Během prázdnin se ve škole pilně pracovalo. Máme otevřeny dvě nové učebny
ve druhém patře a opravenu rampu u kuchyně. Hodně se vyklízelo, třídilo a stě-
hovalo. Pro provozní zaměstnance jsou prázdniny náročným obdobím. Školu
nám všem naleštili a vypulírovali. Děkuji moc všem za tuto práci. 

Novými zaměstnanci ZŠ se stávají učitelky: Mgr. Eva Arnoštová a Mgr.
Petra Dostálová.

Díky válečnému stavu na Ukrajině naši školu navštěvují i děti, kterým náš
stát poskytuje azyl. Jejich situace není jednoduchá a v tomto školním roce bu-
de ještě náročnější, protože je čeká úplné začlenění do tříd. Náročné je to i pro
vyučující, ale i ostatní žáky. Přeji jim, i nám všem, abychom vše zvládli a spo-
lečně se posunuli a vzájemně obohatili o vědomosti, zkušenosti a pozitivní me-
zilidské vztahy.

ZŠ a MŠ Svratka
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ZŠ a MŠ Svratka
Do 1.třídy jsme přivítali: Julii Arnoštovou, Petru

Božetickou, Veroniku Cachovou, Adélu Gregorovou,
Jana Havlíka, Josefa Havlíka, Elišku Hejtmánkovou,
Marcelu Jílkovou, Františka Kovaříka, Anežku
Moždiakovou, Lukáše Musila, Jakuba Myšku, Sofii
Pelepishko, Karolínu Řádkovou, Valerii Sobotkovou,
Jakuba Štědrého, Amálii Vamberovou, Sabinu
Voldánovou, Matyáše Zavřela, Emmu Zobačovou.

V mateřské škole díky vysokému počtů předškoláků
- 27 došlo k výměně učeben Soviček a Myšiček ve
druhém patře a přízemí. Z mateřské dovolené se nám
navrátila řídící učitelka Jana Dudková, máme novou 
asistentku pedagoga MŠ Blanku Příhodovou a chůvu 
k netříletým dětem Lenku Kosařovou.

Přeji všem našim dětem, žákům, jejich rodičům a
zaměstnancům školy úsměv na tváři během celého
školního roku 2022/2023.   

Mgr. Iva Kopecká

● K 1.září 2022 do školních lavic usedlo 194 žáků 
a 63 dětí máme v mateřské škole. Škola má 36 za-
městnanců. 

● Aktuální informace lze nalézt na webových strán-
kách 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 1.třída 564 566 321
sborovna: 566 662 267
hospodářka: 566 662 522
školní jídelna: 566 662 277, 

735 755 914
školník: 778 051 500 (DS), 

739 794 796 (ME)
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

Děkujeme zaměstnancům MěÚ za ochotu a pomoc
při správě školy.
Děkujeme Lukáši Novákovi a Michalu Mošnerovi
za spolehlivost a kvalitní práci při opravách 
a úpravách budovy. 
Děkujeme firmě Miloše Kubíčka za sponzorský
dar, z něhož byly pořízeny magnetické stavebnice
do MŠ.
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Usnesení

Z činnosti 
svrateckých skautů

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 18.8.2022 od 16.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

56. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 4/2022.
b) Darování nově objednaných bio popelnic občanům města.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 18.8.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

112. Zastupitelstvo města schvaluje:

a) Pořízení dřevěného domku pro technologie pro ovládání zavlažování fotba-
lového hřiště a filtru vody dle předložených cenových nabídek.

b) Výměnu čtyř oken v bytě v domě čp. 38 dle předložené nabídky.
c) Prodej pozemku p.č. 1133/24 v k.ú. Svratka o výměře 59 m2 za schválenou

částku 150.-Kč/m2.
d) Záměr prodeje pozemku p.č. 1110/115 o výměře 165 m2 v k.ú. Svratka.
e) Přidělení bytu č. 1 v domě čp. 310, poté, co se vystěhuje stávající nájemník.
f) Přidělení bytu č. 2 v domě čp. 310.
g) Provedení terénních úprav na pozemku p.č. 1293/2 v k.ú. Svratka z důvodu

přístupu na pozemek p.č. 269/31 a souhlasí s přeložkou vedení elektřiny s
tím, že si vše žadatel provede na vlastní náklady.

h) Darování ČOV a I. etapy kanalizace do majetku SVK Žďársko.
i) Záměr darování staveb vodovodů, jež jsou popsány a specifikovány v pa-

sportech vodovodů č. 448 až 456, 458 až 463 a 595 až 596 a kanalizace v pa-
sportu č. 594.

j) Cenovou nabídku Ing. arch. Věry Junové na projekční a související práce na
stavbu kolumbária na hřbitově ve Svratce.

113. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - červenec 2022.
c) Informace o probíhajících stavebních pracích.

114. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Žádost o odkup pozemku p.č. 259/1 v k.ú. Svratka z důvodu přístupu do ga-

ráže přilehlého domu, zároveň se jedná o část místní komunikace.
b) Žádost Českobratrské církve evangelické ve Sněžném o příspěvek na rekon-

strukci evangelického kostela.

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.

Od září máme k dispozici novou klubovnu v podkroví svratecké základní ško-
ly. Děkujeme Městu Svratka za poskytnutí těchto zrekonstruovaných prostor
a jsme vděční, že naše rozrůstající se skautské středisko bude konečně mít sta-
bilní zázemí. V dalším vydání se můžete těšit na fotky klubovny, poté co bu-
de plně vybavená.

První zářijový víkend se dvě naše skautky, Lucka a Nikča, vydaly 
s těžkými krosnami na zádech vlakem směr Jindřichův Hradec. Zde se zúčast-
nily setkání vybraných čle-
nů skautských středisek z
celé Vysočiny, se kterými v
srpnu 2023 poletí na skaut-
ské setkání Jamboree do
Jižní Koreje. V ulicích
Jindřichova Hradce se tou-
lalo 36 skautů a skautek,
kteří plnili různé úkoly. A
večer se vzrušeně debato-
valo, co vše zažijí na
Jamboree. Holky si to
náramně užily a do Jižní
Koreje se už moc těší.

S příchodem nového
školního roku znovu za-
čínají pravidelné páteční
schůzky dívčích i chlapec-
kých oddílů, stejně jako
další skautské akce. Pokud
uvažujete o přihlášení své-
ho dítěte a hledáte další in-
formace, navštivte naše
webové stránky: 

skaut-svratka.cz

UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY
Městský úřad Svratka upozorňuje obča-
ny /především houbaře a lyžaře/ na o-
pakující se hlášení případů poškození
pneumatik automobilů, která parkovala
na obecní cestě v lokalitě „U Luňáčků“
na Moravské Svratce.
Pachatel je neznámý, pokud nemusíte,
do této lokality autem nejezděte!

Městský úřad Svratka
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