
časí panuje, příchod zimy to oznamu-
je“ a „Když začátkem listopadu sněží,
pak mívá sníh výšku věží“. Doufejme
ale, že paní Zima se sněhem nebude
spěchat a nadělí nám ho až na Vánoce.
☺

„Revitalizace rybníka Svratka“.
Veškerý sediment ze zátopy je již kom-
plet vytěžen a odvezen. Nyní probíhají
práce na opravě odtokového objektu
(hráze) a rozdělovacím objektu na
nátoku do rybníka – stavba dělící

hráze, která odvede řeku
Svratku tzv. obtokovým
korytem – meandrem,
pod vakový jez. Veškeré
práce probíhají dle stano-
veného harmonogra-
mu…☺

„Výstavba cyklostez-
ky Svratka –
Svratouch“. I zde pro-
bíhají práce dle harmono-
gramu tak, abychom
mohli na konci listopadu
kolaudovat…☺ Nyní se
provádějí násypy vrch-
ních konstrukčních vrs-

tev cyklostezky včetně osazení kamen-
ných obrub. Právě probíhá betonáž
mostních pilířů a průběžně se upravuje
okolní terén cyklostezky.

Dotace z MMR ve výši 600.000,-
Kč nám byla přislíbena na podporu
bydlení. Konkrétně na výstavbu tech-
nické infrastruktury pro čtyři rodinné
domy u Řivnáče. Tuto stavbu bychom
chtěli odstartovat na jaře příštího ro-
ku…☺

Poslední svoz bioodpadu proběh-
ne ve čtvrtek 27. 10. 2022. Další pra-
videlné svozy začnou v měsíci dubnu
2023, o přesném termínu budete
včas informováni…☺

Vážení a milí spoluobčané, 5. října
jste obdrželi naším infokanálem SMS
zprávu a následně také informaci roz-
hlasem, o řízeném vypínání veřejného
osvětlení. Veřejné osvětlení se vypíná
každý den v době od 23:30 – 04:00 ho-
din ráno. K tomuto opatření jsme při-
stoupili vzhledem k narůstajícím ná-
kladům na elektrickou energii, které se
nemile promítnou do našeho rozpočtu
města. Doufám, že toto rozhodnutí po-
chopíte (ušetříme tak cca 40 - 50 % ná-

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

Co nám napovídají pranostiky:„Na
svatého Šimoniše (28. 10.) přichází zi-
ma tiše“, to přicházejí „šimonská
chladna“, mrazíky, mlhy a sychravé
počasí. „Na Šimona a Judy tuhnou na
poli hrudy“. Začátkem listopadu, v ob-
dobí Dušiček, se mírně přes den otep-
luje. Oteplení způsobuje ranní mlhy a
jinovatku. „Když na Dušičky jasné po-

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

ČÁST OBTOKOVÉHO KORYTA A ZPEVNĚNÍ HRÁZE OPRAVENÁ RAMPA PŘED ŠKOLNÍ KUCHYNÍODTOKOVÝ OBJEKT

OPRAVENÉ SCHODIŠTĚ DO TĚLOCVIČNY CYKLOSTEZKA DO SVRATOUCHUSKAUTSKÁ KLUBOVNA PO KOLAUDACI

Svratka

9

Váš bývalý starosta Vám
kladů) a zároveň si také přejme, aby-
chom se mohli brzy vrátit opět do nor-
málu. 

Na závěr děkuji Vám všem, kteří
jste přišli k volebním urnám a svým
hlasem tak rozhodli o dalším rozvoji
našeho městečka. Děkuji Vám za hlasy
a projevenou důvěru mé osobě.
Potěšilo mě to…☺☺☺ Velice si toho
vážím a pokusím se Vás nezklamat ve
své nové funkci. Jsem připraven! Nově
zvoleným zastupitelům, v čele s no-
vým starostou Ing. Petrem Řádkem,
gratuluji a přeji hodně úspěchů ve své
práci. Ať je Svratka stále krásná a do-
bře se tu žije…☺

Šťastný den, veselou a jen dobrou
podzimní náladu Vám přeje…☺

František Mládek, 
Váš bývalý starosta

„Není moudrý ten, kdo ví mnoho, 
ale ten, kdo ví, co je třeba.“
(Ezop)

„Manželé se v autobuse poznají 
podle toho, že na sebe nemluví.“☺
(Jan Werich)

13 5 turnaje ve florbale

SVRATKA  |

Z

TŮŇ VEDLE RYBNÍKA SVRATKA

Hasiči informují
V sobotu 17.září 2022 se uskutečnil v areálu hasičské zahrady již VI. ročník
TFA mladých hasičů. Jedná se o silovou disciplínu jednotlivců, které se letos
zúčastnilo 72 závodníků z 8 sborů. Soutěž probíhala celkem v 11 kategori-
ích. Vzhledem k chladnému a sychravému počasí byla soutěž zkrácena ze
dvou pokusů na jeden. Naši mladí hasiči získali z celkových 33 medailových
umístění 8 cenných kovů, z toho byly 4 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové meda-
ile. Všem zúčastněným i pořadatelům děkujeme. Podrobné výsledky nalez-
nete na: https://www.sdh-svratka.cz/2022/09/vi-rocnik-tfa-svratka/
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ZŠ a MŠ Svratka
• 14.9. proběhlo v tělocvičně country dopoledne s

výukou country tanců.
• 19.9. se naši žáci  Jakub Modráček, Denisa

Osinková, Jakub Pokorný a Adam Šikl zúčastnili
soutěže v první pomoci pořádané Junákem Hlinsko  a
Farg -Havlíčkův Brod. Prokázali dovednosti, schop-
nosti i týmovou spolupráci, které v simulovaných
podmínkách zachránili lidské životy a poskytli první
pomoc

• Již 11. rok uspořádal pan učitel Josef Fiala atle-
tický čtyřboj pro okolní školy. Letošního ročníku
30.9. se zúčastnily ZŠ: Herálec, Jimramov,
Kameničky, Krouna, Sněžné a Svratka. 

Z domácích se nejvíce dařilo:
1x zlato a 2 x stříbro: Anna Gregorová 

VÝSLEDKY VOLEB SVRATKA 2022
KDU-ČSL

počet hlasů mandát
1. JAROMÍR RADA 150
2. ZDENĚK VOJTA 175 *
3. JAN GREGOR 176 *
4. MARIE BATELKOVÁ 75
5. ŽANETA ŘÁDKOVÁ 84
6. LUBOŠ MOUČKA 150
7. JANA TICHÁ 79
8. PAVEL BUREŠ 72
9. MARKÉTA PÉRKOVÁ 48
10. DAGMAR VOJTOVÁ 90
11. MARIE PEŠAVOVÁ 48
12. DAGMAR KÁŠOVÁ 81
13. ALENA RADOVÁ 54
14. JOSEF JADRNÝ 69
15. VĚRA JADRNÁ 47

PRO SVRATKU, VAŠI ZATUPITELÉ VÁM
počet hlasů mandát

1. JAN MLÁDEK 209 *
2. IRENA ŘÁDKOVÁ 199 *
3. BLANKA SÁDOVSKÁ 188 *
4. VÍT EHRENBERGER 183 *
5. ALEŠ KULÍK 122
6. LUBOŠ HEJTMÁNEK 177
7. EVA PAVLÍKOVÁ 110

8. ING. LENKA NOVÁKOVÁ 104
9. BC. KATEŘINA HAMÁKOVÁ 92
10. ILONA LAPÁČKOVÁ 90
11. HELENA POLANSKÁ 161
12. ŠTĚPÁN MYŠKA 82
13. GABRIELA ŘÁDKOVÁ 128
14. ZUZANA MLÁDKOVÁ 43
15. FRANTIŠEK MLÁDEK 55

Starostové pro občany
počet hlasů mandát

1. ING. PETR ŘÁDEK 463 *
2. MGR. PAVEL MAKOVSKÝ 382     *
3. ING. MICHAL MOUČKA 287 *
4. MGR. MARTIN MUDROCH 378 *
5. ING. JAN VÍTEK 306 *
6. FRANTIŠEK MLÁDEK 464 *
7. LUDMILA MAYEROVÁ 316 *
8. ING. IGOR FIALA 373 *
9. PETR BUREŠ 321 *
10. ING. JAN PECH 214
11. LUKÁŠ SUCHÝ 214
12. VLADIMÍR MAŠTALÍŘSKÝ 260
13. ZDENĚK KYNCL 238
14. LUDĚK HLAVSA 175
15. TOMÁŠ RITTER 164

1x zlato,1 x stříbro a 2x bronz Kamila Vamberová
2x zlato Veronika Kynclová 
1x zlato a 1 x stříbro Kateřina Kořínková
1x zlato a 1 x bronz Matyáš Kyncl 
1x zlato Adéla Mudrochová 
1 x stříbro  a 1 x bronz Jakub Pokorný 
1 x stříbro Anežka Tichá 
1 x stříbro Adriana Škárková 
1 x bronz Hana Havlíčková
1 x bronz Jan Hauptman
1 x bronz Helena Hauptmanová
1 x bronz Adam Šnek

Všem medailistům i ostatním závodníkům blaho-
přejeme k dosaženým výkonům. 

Moc děkuji všem soutěžícím i organizátorům za
krásné sportovní dopoledne.                  I. Kopecká

Mateřská škola
Společně s měsícem říjnem nám ve školce začaly
pravidelné návštěvy sauny, kterými podporujeme
naši imunitu. Přijela k nám také víla Srdíčková 
s pohádkou, která nás naladila na podzimní téma.
Ve třídě Myšek jsme si tak zahráli na pekaře 
a upekli výborný jablečný štrůdl. Počasí nám pro-
zatím přeje a tak si užíváme i venkovních aktivit.                

Kolektiv MŠ
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Usnesení

pokračování Svratky na str. 16

POZVÁNKA Sokolovna Svratka,
pondělí 14.11.2022 od 19 hodin
Předprodej: IC Svratka, vstupné: 350 Kč

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 16.9.2022 od 16.30 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
57. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 5/2022.
b) Aktualizaci směrnice č. 1 o účetnictví k 1.9.2022.
c) Nabídku na vystoupení Hany a Petra Ulrychových a kapely Javory Beat na

15. Retroden v roce 2023 dle předložené cenové nabídky.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 16.9.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

115. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Darování staveb vodovodů, jež jsou popsány a specifikovány v pasportech

vodovodů č. 448 až 456, 458 až 463 a 595 až 596 a kanalizace v pasportu 
č. 594, včetně Darovací smlouvy č.SD/5/2022.

b) Cenovou nabídku firmy Swieletsky na opravu místních komunikací.
c) Zakoupení čerpadla pro čerpání hasební vody, které bude umístěno v roz-

vodně na zavlažování hřiště.
d) Prodej pozemku p.č. 1110/115 o výměře 165 m2 v k.ú. Svratka za částku 150

Kč / m2. 
e) Účast města v elektronické aukci na odkup pozemků p.č. 456/4 o výměře 625

m2 a 1185/8 o výměře 146 m2, obojí v k.ú. Svratka.
f) Provozní řád sokolovny.
g) Nájemní smlouvu mezi Městem Svratka a Junákem-Českým skautem, stře-

diskem Svratka, z.s. na prostory v budově čp. 310 (bývalé svobodárny 
v obytné budově).

h) Znění nájemní smlouvy mezi Městem Svratka a nájemcem suterénních pro-
stor v sokolovně (klub Plísňák).

i) Dar ve výši 49 000 Kč pro STC Svratka na pokrytí nekrytých nákladů na 
ubytování ukrajinských uprchlíků.

j) Poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 128/2000 Sb. ve výši 60 000
Kč starostovi města Františku Mládkovi za významný osobní podíl na získání
finančních prostředků ve výši téměř 22 mil. Kč do rozpočtu města Svratky 
a osobní angažovanost v pomoci ukrajinským uprchlíkům.

k) Poskytnutí mimořádné odměny dle § 76 zákona 128/2000 Sb. ve výši 25 000
Kč místostarostovi města Martinu Mudrochovi za zpracování pozemkového
archivu města a 25 let vedení kroniky města.

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

117. Zastupitelstvo města vydává:
a) Po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „staveb-
ní zákon“), že návrh změny č. II Územního plánu Svratka není v rozporu s
Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3,
4 a č. 5, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizací č.
1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 a č,. 8, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6
odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55b
odst. 7 až 10, § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními
§ 171 až 174 správního řádu Změnu č. II územního plánu Svratka.

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.

Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On je
prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské
restaurace. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální. Může za to
předmanželská smlouva, drsnější než pravidla amerického fotbalu: ten z
manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý majetek, který
tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou
pořádají svůj tradiční večírek. Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud
výstřední manželé Imelda a Artur. Na první pohled by se mohlo zdát, že
půjde o dost nudnou párty, jenže to by ona předmanželská smlouva ne-
směla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu
druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek.
Vánoční večírek se tak promění v rozvodové bitevní pole.

ZŠ a MŠ Svratka
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pokračování Svratky ze str. 11 

Historické okénko do skautské minulosti
S krásnými podzimními dny babího léta i nadále vesele běží
schůzky všech oddílů svrateckého skautského střediska.
Báječná nová klubovna ještě není plně vybavená a uzpůsobená
ke schůzkám, a tak si povětšinou užíváme slunného počasí a
trávíme převážnou část společného času venku. 

Jaké bylo počasí dne 6. října roku 1946 už si asi málokdo
vzpomene, ale mnozí z nás si připomněli, že právě v tento den
se začala psát historie skautské mohyly na Ivančeně pod Lysou
horou v Moravskoslezských Beskydech. Na počátku byl na
místě kamenné mohyly vztyčen ostravskými skauty dřevěný
kříž na uctění památky jejich kamarádů umučených gestapem.
Postupem času ale začali i jiní skauti vršit v okolí kříže kame-
ny, a tak vznikla kamenná mohyla, která se stala symbolem hr-
dinství, nezdolnosti, přátelství a vlastenectví. 

Tradiční výstup k mohyle se koná každoročně o víkendu nej-
blíže 24. dubnu. Proč právě tehdy? 24. dubna byli popraveni
skauti, na jejichž památku byla mohyla vystavěna, a osud tomu
tak chtěl, že právě na 24. dubna připadá svátek sv. Jiří, patrona
všech skautů. 

Těšíme se, že i my, svratečtí skauti, se na Ivančenu v dubnu
2023 vypravíme.

Foto: Facebook Junák - český skaut

ve středu 21. září nás zasáhla

velmi smutná zpráva. Ve věku

nedožitých 74 let nás opustil 

obrovský svratecký srdcař, 

dlouholetý hráč, trenér, 

funkcionář, rozhodčí, ale 

především skvělý člověk 

a kamarád, 

pan Vladimír Novák.

Láďo, nikdy na Tebe nezapome-

neme a děkujeme, co jsi pro náš

svratecký fotbal udělal. 

S úctou FO SK Svratka.

Vážení sportovní přátelé,
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