
ných akcí pro naše seniory.
Po drobné bouři ve sklenici vody 

ohledně umístění značek zákazu stání
před místní sokolovnou, kdy tato byla
umístěna vzhledem k možnosti snazší
údržby chodníku přes sokolskou za-
hradu, bylo rozhodnuto pokusit se vy-
řešit situaci s obtížným parkováním
jak pro Ohrada, tak pro návštěvníky
města, vybudováním přibližně dva-
nácti parkovacích míst mezi ulicí
Revoluční a tenisovým kurtem.
Projekt na tento záměr je ve fázi pří-
pravy, a pokud situace dovolí, měli by-
chom tento projekt realizovat v příštím
roce.

Někteří obyvatelé, ale jistě i
návštěvníků, si všimlo nově osaze-
ných tabulí v přírodní zahradě. Je to
začátek cesty k zviditelnění některých

lokalit a doufám celého města. 
V příštím roce by měla být realizována
naučná stezka, a pokud půjde vše jak
má, tak možná i obě naplánované stez-
ky. Věřím, že tyto počiny zpříjemní ži-
vot jak stálým obyvatelům, tak i za-
traktivní naše město pro turisty.

Na stadionu bylo zprovozněno a ve
zkušebním provozu odzkoušeno auto-
matické zavlažování fotbalového hři-
ště, kdy se v rámci tohoto projektu vy-
řešila složitá situace místních hasičů 
s plněním cisternové stříkačky při
technických pomocích a zásazích. 
V současné době je zařízení závlahy
zazimováno, ale použitelnost pro hasi-
če je i během zimy možná. Poslední
krok, kolaudace zavlažování, je již
také připravena  a  její realizace by
měla proběhnout v brzké době.

Dovolte mi, abych úvodem mého
příspěvku poděkoval za Vaši důvěru 
a Vaše hlasy v podzimních komunál-
ních volbách. 

V současné pozici starosty města
Svratky bych chtěl navázat, dle mého
názoru, na úspěšnou etapu rozvoje
města a pokračovat v nastaveném
trendu zvelebování a zkrášlování na-
šeho městečka. I když vím, že v této
těžké době to nebude zrovna cesta 
z nejlehčích.

Letos jsme se rozhodli ve spolup-
ráci se Sborem pro občanské záleži-
tosti po několikaletém přerušení covi-
dovými opatřeními obnovit setkání
našich seniorů, které je naplánováno
na 8. 12. ve školní jídelně. Doufám, že
se zúčastní co největší počet pozva-
ných a bude to opět jedna z vydaře-

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz
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Vážení a milí spoluobčané Svratky
Na Dušičky byly na místní hřbitov,

dle opodstatněných připomínek oby-
vatel, umístěny nádoby na třídění od-
padu. Jenom mne trošku mrzí, že ještě
stále někteří spoluobčané netřídí od-
pad a vše bez rozdílu odkládají do
kontejneru. 

A s blížícím se koncem roku nasta-
ne adventní období, proto vás chci po-
zvat na „Slavnostní rozsvícení váno-
čního stromu“, které bude symbolic-
kým startem tohoto období a uskute-
ční se  27. 11.  od  16.00 hod. na námě-
stí Národního povstání. 

S přáním klidného prožití 
zbytku roku

Ing. Petr Řádek
starosta města

13 5 turnaje ve florbale
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ZŠ a MŠ Svratka
12.10.2022 se ve Žďáru nad Sázavou
uskutečnil fotbalový turnaj 10+1.

Jednalo se o první ročník turnaje, po-
řádaného FAČR a zúčastnit se ho mohli
pouze hráči, kteří nehrají nejvyšší fotba-
lové soutěže. Toto omezení mě mrzelo,
nemohl se zúčastnit David Prokůpek ani
Jirka Sláma. Na druhou stranu žďárské
ani novoměstské školy svá družstva ne-
postavily a tak jsme měli větší možnost
postoupit ze skupiny do dalších bojů.

Našimi soupeři byli: ZŠ Jimramov,
ZŠ Herálec, ZŠ Bory a ZŠ Velká Bíteš.

Naši školu reprezentovali: Radim
Vodehnal, Benjamin Preisler, Bruno Ši-
ler, Alois Hufnágel, Adam Šnek, Roderik
Ducheček, Kamila Vamberová, Jan
Hauptman, Veronika Kynclová, Lukáš
Netolický, Michal Kyncl, Jakub
Modráček, Vadim Borka, Lukáš Zelený,
Standa Hufnágel, Daniel Mládek.

Zápasy: ZŠ Svratka – ZŠ Herálec  
2 : 2 (branky:  Roderik Ducheček,
AdamŠnek). Proti favorizovanému sou-
peři, opírajícího se o hráče, kteří v nejvyš-
ších soutěžích hráli,  jsme odehráli vy-
rovnaný zápas.  Prohrávali jsme, ale po
krásných brankách Roderika Duchečka a

Adama Šneka jsme se dostali do vedení.
Herálec v závěru po evidentní ruce vy-
rovnal. Vzhledem k dění na hřišti byla re-
míza spravedlivá. Výborně zahrála
Kamila Vamberová, Benjamin Preisler a
Adam Šnek. 

ZŠ Svratka – ZŠ Jimramov  0 : 1
Sehráli jsme s pozdějším vítězem zajíma-
vý zápas, ve kterém nás vynikajícím
výkonem podržel brankář Radim
Vodehnal. Jimramovští, opírající se o

vzrostlé a šikovné
hráče, byli lepší, ale
kůži jsme nedali za-
darmo. Vynikající
Roderik Ducheček a
Radim Vodehnal.

ZŠ Svratka – ZŠ
Bory  0 : 0 Začali
jsme kombinačně do-
bře, ale postupně se
hra vyrovnala ve
spravedlivý remízo-
vý výsledek. Vynika-
jící Jan Hauptman.

ZŠ Svratka – ZŠ
Velká Bíteš  0 : 4

Došly síly i motivace. 
Závěrem bych rád poděkoval hráčům

nejen za předvedenou hru, ale i za per-
fektní chování a trpělivost na autobusové
zastávce, kdy jsme se nevešli do prvního
spoje a počkali na autobus další. Dalibor
Svoboda

V tomto kalendářním roce se naše
škola zapojila do programu Erasmus+
Evropské unie, v rámci kterého mohou
organizace žádat o finanční podporu k
výjezdům do zahraničí a navázat spolup-
ráci se zahraničními partnery. Vzdělávací
mobilita jednotlivců (KA1) je kromě
jiného zaměřena na výjezdy pedagogic-
kých pracovníků.

V našem projektu THROUGH LAN-

GUAGES TO BETTER SCHOOL
(Lepší škola díky jazykům) jsme žádali o
dva studijní pobyty pro vyučující fran-
couzštiny a němčiny, protože oba jazyky
nabízíme v rámci povinného druhého ci-
zího jazyka.

V srpnu jsem jako učitelka francou-
zštiny absolvovala první jazykový pobyt
ve Franci, a to konkrétně v mezinárodní
jazykové škole France Langue Notre
Dame v Paříži. Během intenzívního kur-
zu francouzštiny jsem měla možnost po-
znat práci lektorů v této jazykové škole a
jejich metody výuky, seznámit se s kultu-
rou a zvyky země a poznat zajímavé stu-
denty z celého světa. V  kurzu jsem byla
společně se studenty z Itálie, ze Španěl-
ska, z Anglie, Rakouska, z USA, Mexika,
Belgie, Německa a ze Spojených arab-
ských emirátů. Během dvoutýdenního
pobytu jsme diskutovali o nejrůznějších
tématech současnosti (vzdělávání, ekolo-
gii, médiích, kultuře, současném dění ve
světě atd.). Celý kurz byl zaměřen hlavně
na konverzaci, rozšiřování slovní zásoby
a poznávání reálií Francie. Ve volném ča-
se jsem navštívila nejznámější pařížské
památky, ochutnala místní speciality a
ověřovala si znalosti francouzštiny v pra-
xi. Vzhledem k ubytování v rodině jsem
mohla zblízka pozorovat život místních,
diskutovat s nimi o každodenních problé-
mech a získala jsem tak neocenitelné in-
formace a poznatky pro svoji vlastní výu-
ku francouzštiny v naší základní škole.

Na začátku září jsem navzdory zho-
ršující se koronavirové situaci odjela na
druhý jazykový kurz v Německu v
Berlíně. Absolvovala jsem týdenní inten-
zívní kurz němčiny v jazykové škole
GLS Sprachzentrum Berlin, která patří
mezi nejvyhlášenější jazykové školy v
celém Německu. I zde jsem měla během
výuky možnost poznat studenty z celého

světa (z Jižní Koreje, z Guatemaly, 
z Peru, Itálie, Ukrajiny, z USA, z Polska,
Norska a z Turecka). Jejich příběhy a vy-
právění o vlastní zemi pro mě byly ob-
rovskou inspirací a díky tomu jsem mo-
hla nahlédnout do každodenního života
na druhém konci světa, dozvědět se něco
z místních zvyků, poznat tradice a způsob
života, který je někdy úplně odlišný od
toho našeho a v něčem je naprosto stejný.
S vyučujícími jsme diskutovali o jejich
přístupu k vlastní válečné historii, o sou-
časném zaměření Německa, o jeho kultu-
ře a i o smýšlení obyčejných Němců 
v otázkách imigrantů, války na Ukrajině,
inflace atd. I zde jsem ve volných
chvílích navštívila významné památky a
získala tak zajímavé informace pro svoje
hodiny němčiny ve škole.

I když se snažím neustále vzdělávat 
a udržovat si vysokou úroveň v cizích ja-
zycích všemi dostupnými prostředky, nic
se nevyrovná pobytu přímo v cizí zemi,
kde můžeme jazyk nasávat na každém
kroku. Musím říct, že zahraniční pobyty
ve Francii, v Německu a dříve i na Maltě
pro mě znamenaly obrovský profesní po-
sun a díky nim můžu dětem mnohem lé-
pe zprostředkovat současnou podobu ci-
zího jazyka i autentické zážitky, které se 
z žádné učebnice nenaučí.

Děkuji Evropské unii za poskytnuté
finanční prostředky i vedení školy za mo-
žnost využít této příležitosti a dále se
vzdělávat. Zpracovala: Jana Guličuková

MŠ
V listopadu za námi přijel do školky

na návštěvu ježek ze Záchranné stanice
Pasíčka a děti se tak dozvěděly, co všech-
no potřebuje a vyrobily si také vlastního
ježka z papíru a vlny. Využili jsme ještě
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Hasiči informují – taktické cvičení okrsku Svratka

ZŠ a MŠ Svratka
pěkného počasí a uspořádali školkovou drakiádu. Svátek svatého Martina jsme oslavili společně s rodiči svatomartinskou světelnou cestou, která vedla od školky na sokolskou za-
hradu, kde jsme plnili různé úkoly. Za splnění úkolů jsme si dopřáli svatomartinské rohlíčky, které napekla třída Zajíčků. Víla Srdíčková nás tento měsíc navštívila s pohádkou -
Jak se anděl potkal s čertem.                                                                                                                                                                                                                      Kolektiv MŠ

V sobotu 22.října 2022 se uskutečnilo cvičení okrsku Svratka (Svratka, Herálec,
Chlumětín, Křižánky), které pořádal náš sbor. Téma cvičení bylo: Vyhledání 
a záchrana pohřešovaných osob v neznámém terénu – konkrétně se jednalo o ztra-
cenou skupinu dětí školy v přírodě. Jako figuranty jsme využili naše mladé hasiče
včetně jejich vedoucích. Hlavním cílem cvičení bylo zdokonalení spolupráce zásaho-
vých jednotek hasičských sborů včetně zapojení policie ČR. Ověřili jsme si komuni-
kaci mezi jednotkami a seznámili jsme se blíže s problematikou pátrání po pohřešo-

vaných osobách v členitém mnohdy nepřístupném terénu se zapojením většího počtu
zasahujících hasičů. 

Oznámení události na dispečink znělo: „Při turistické vycházce z Devíti skal do
Svratky se ztratila třída 12 dětí + 2 dospělí. Jedna osoba dospělá a dvě děti se na-
chází u záchranného bodu č.014, ostatní jsou ztraceny cestou“. 

Po vyhlášení poplachu se zásahové jednotky dostavily k hasičské zbrojnici ve
Svratce, kde je již očekávaly tři posádky policie ČR včetně psovoda od kynologů. Zde

jednotlivá družstva dostala mapové podklady a měla se za úkol pře-
sunout k záchrannému bodu č.14, každé jinou přístupovou cestou, aby
zběžně propátrala za jízdy udaný prostor. Některé děti se cestou po-
dařilo jednotkám nalézt i tam, kde nebylo udáno. Po srazu 
u záchranného bodu ještě chyběly čtyři děti, proto byly úseky v lese
rozděleny do dvou sektorů, kde jeden začala prohledávat rojnice a ten
druhý o hodně větší psovod se svým psem za doprovodu několika ha-
sičů. Po delším hledání se podařilo rojnici nalézt dvě děti a za malou
chvíli také belgický ovčák vyštěkal poslední dva ztracené.

Závěr společného cvičení: V praxi jsme se přesvědčili, jak jsou o-
kolní lesy hluboké a těžko přehledné. Vyzkoušeli jsme radiovou a te-
lefonickou komunikaci mezi jednotkami jak hasičů, tak i policie.
Velkým přínosem byla rojnice okomentovaná policií a přesně řečeno,
jaký má být postup v rojnici a její organizace, protože bez dodržování
daných pravidel by rojnice nesplňovala svůj účel. Cvičení svůj účel
splnilo a bylo hodnoceno velice kladně.

Dne 5.11.2022 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Herálec ve svra-
tecké tělocvičně závody TFA. Jednalo se o poslední závod seriálu
Hasičská pětka, kdy každý soutěžící od 3 do 18 let soutěží sám za se-
be. Závodů se zúčastnilo 10 hasičských sborů. Sešlo se 130 sout-
ěžících. Začátek již tradičně patřil našim nejmenším, tedy 3 – 5 let, ne-
boli přípravce. Přípravka má volnější pravidla a je hodnocena kolek-
tivně, kdy si každý soutěžící odnese památku na závody v našem
případě plyšovou hračku. Za Svratku odběhlo sedm členů přípravky a
vedli si výborně, brzo doplní své starší kolegy. Následovaly kategorie
6-8, 9 -10, 11 - 12, 13 - 15, 16 – 18, vždy děvčata a chlapci. Naši mla-
dí hasiči si vedli velice dobře, ze 16 soutěžících vyhráli 10 medailí,
což je úspěch. Opět jsme předvedli, že jsme platnými soupeři a těšíme
se na další závody. Velký dík patří pořádajícímu sboru hasičů 
z Herálce a hlavně panu Laštovicovi, který celé závody připravil.
Podrobné výsledky naleznete ve fotogalerii na: 

www.sdh-svratka.cz/category/
mladi-hasici/

Farnost Svratka
Od měsíce listopadu znovu pokračuje ve své službě náš pan děkan P. Jiří Prokůpek. Mše
od této chvíle budou ve farním kostele slouženy pravidelně v neděli v 9:00, v úterý v
18:00 a v pátek v 18:00. 

Pokud budete chtít odsloužit mši za Váš úmysl, můžete si ho zapsat kdykoliv po mši
v zákristii. V případě křtů se obracejte také na pátera Jiřího osobně na faře nebo na te-
lefonním čísle 561 205 643. V případě pohřebních nebo svatebních obřadů se obracej-
te na našeho výpomocného kněze P. Petra Vtípila na telefonním čísle 736 669 474.

Blížíse nám adventní čas a my Vás zveme na bohatý program v naší farnosti!
1. neděle adventní 27. 11.

mše sv. v 9:00, posvětíme adventní věncepro Vaše domácnosti

2. neděle adventní 4. 12.   
mše sv. v 9:00, návštěva Mikuláše s andělským zástupem potěší nejenom děti, 
pro které budou připravené zasloužené odměny ☺

3. neděle adventní 11. 12. 
adventní koncert v 16:00, vystoupí chrámoví hudebníci naší a žďárské farnosti 
s adventním pásmem v ikonické rorátní atmosféře při svíčkách

4. neděle adventní - sobota17. 12. 
slavnostní otevření betlému na farní zahradě a rozsvícení vánočního stromu
Přejeme Vám požehnanou a klidnou adventní dobu…

Team farnosti Svratka
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Beletrie a naučná literatura pro dospělé
Tichá odplata – Hania Allen
Než bude pozdě – Jenny Blackhurst
Teď mlč – Emily Elgarová
Vražedná mysl – Angela Marsonsová
Žárlivost a jiné povídky – Jo Nesbo
Kroky vraha – Michaela Klevisová
Panský dům – bouře – Anne Jacobsová
Rodinný hotel -Bouřlivá doba- Michaela Grunigová
Z kapsy lesnického hubertusu – Pavel Sztwiertnia
Staré sídlo – M.E.Taylor
Navždy spolu – Elizabeth Haran
Zájezd snů – povídky- Halina Pawlowská
Jen trochu lásky – Katarína Gillerová
Dívka v zrcadle – Katarína Gillerová
Maminka vaří líp, miláčku – Alena Jakoubková
Hájovna – Karla Kubíková
Dívka v zeleném svetru – K.Chiger
Na odstřel – Miloš Cajthaml
Proměna a jiné povídky – Franz Kafka
Proces – Franz Kafka
Toulavá kamera 33, 34 – Iveta Toušlová
Věra Čáslavská - Život na Olympu – Pavel Kosatík

Jedná se doslova o „kameny, o které je
třeba klopýtnout,“ nebo zavadit pohle-
dem. Jsou to dlažební kostky s mosaz-
ným povrchem, vsazené do chodníku
před domy obětí holokaustu a nacis-
tického režimu. Původně šlo o projekt
německého umělce GunteraDemniga,
který první kámen položil 16. prosince
1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem,
první v současné podobě roku 1995.
Pokládá je dodnes po celé Evropě. Od
roku 2008 se Stolpersteine nacházejí 
i v chodnících ve městech v České re-
publice. Tyto dlaždice se vkládají do
chodníků před poslední zjištěné místo
bydliště obětí nacismu a holokaustu. 
K těmto obětem se počítají v projektu

Městská knihovna Svratka – nové knihy 

Stolpersteine, česky též Kameny zmizelých

Zdravé držení těla dětí a batolat – K. Porterová
Přátelství navzdory Hitlerovi – Judita Matyášová
Pletení a háčkování
Dětská literatura

Soukromý detektiv Matyld – Na stopě sériového vraha
– Jan Poláček
Peppa Pig – Čtyři pohádky –
Nové 5 minutové pohádky – Tlapková patrola-
Zvířátka z kouzelného lesa – Srnečka Sisi – Lily Small
Čoko a Keks – Vlaj, hřívo, vlaj – Suza Kolbová
Čoko a Keks – Hlava plná neplech – Suza Kolbová

Lovci klíčů – Eric Luper
Záhada měsíčního kamene
Tajemství špionů
Strašidelné kvílení
Válka zlodějů

Valentýnka a detektivní kancelář – Ivana Peroutková
Pohádky kocoura Šikuly – Jitka Saniová
Nejkrásnější vánoční pohádky – Jana Pacnerová
Poslední ovečka (vánoční příběh) – Ulrich Hub

Pohádky dědečka Večerníčka – Jozef Pavlovič
Jak se stát hvězdou – interaktivní čtení pro malé- leporelo
Traktor nasedat! – leporelo
Peppa Pig – Nauč se s Peppou části dne - leporelo
Schovávaná se zvířátky (najdi jelena a jeho kamarády)
– leporelo
Byl jednou jeden člověk – Pravěk – komiks
Jurský svět – Křídový kemp -komiks
Ségry – R. Telgemeierová - komiks
Kreslené vtipy pro děti 1, 2 – Mirek Vostrý
Dotkni se hvězd – Lucie Auzká
Deník Mimoňky – Příběhy z neslavnýho života –
R.R.Russellová
Záhada dračího klíče – P.H.Šlik
Ranč Stříbrný poník – Bublina – D.L.Greenová
Strašidla na hlídání -Půlnoční královna – Kat
Shepherdová
Dobrodružky – Ivana Peroutková
Zaplétání vlasů – Christiane Wegnerová
Atlas psů pro děti – psí příběhy – E.Dobiášová
Příběhy velkých i malých měst – Štěpánka Sekaninová

Těším se na Vás a přeji všem čtenářům krásné dny. 
Marie Poláková

všichni ti, co zemřeli ve vyhlazovacích
táborech, byli zabiti při jejich odvleče-
ní, spáchali sebevraždu pod nacistic-
kým tlakem. Malá nenápadná dlaždice
z betonu o hraně 100 mm s horní plo-
chou z mosazi nese jméno a rok naro-
zení a rok smrti rukou nacistů.

V prvním listopadovém týdnu se
také naše město připojilo k této inicia-
tivě. V těchto dnech je tomu právě 80
let, kdy byli zdejší občané židovského
původu deportováni do Terezína a brzy
poté do vyhlazovacího tábora 
v Osvětimi.

Obětí nacistické zvůle byli tito naši
spoluobčané židovského původu:

Berta Brucková, narozena 1.9.1876,
deportována r. 1942  do Terezína, zavra-
žděna po  15.12.1943 v Osvětimi

Ota Steiner, obchodní příručí, naro-
zen 17.2.1888, deportován r. 1942  do
Terezína, zavražděn po 20.1.1943 
v Osvětimi

Emilie Kučerová, hostinská 
v čp.19, narozena 29.7.1878, deporto-
vána r. 1942  do Terezína, zavražděna
po  20.1.1943 v Osvětimi

Matylda Geigerová, z čp. 197, naroze-
na 12.12.1882, deportována r. 1942  do
Terezína, zahynula v Terezíně 17.12.1942

Karel Weiner, hostinský a obchod-
ník v čp. 105, narozen 1.3.1889, depor-
tován r. 1942  do Terezína, zavražděn
po  20.1.1943 v Osvětimi

Lota Weinerová, narozena
24.7.1894, deportována r. 1942  do
Terezína, zavražděna po  20.1.1943 
v Osvětimi

Otto Weiner,  narozen 21.1.1927,
deportován r. 1942  do Terezína, zavra-
žděn po  20.1.1943 v Osvětimi

Emil Bruck, obchodník v čp. 81,
narozen 7.4.1873, zemřel z vlastní vůle
ještě doma 6.8.1941
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Skautské okénko
Podzimní chladné počasí skauty rozhodně neodradilo od venkovních aktivit. Kromě
venkovních schůzek vyrazili do okolí Kučerova mlýna na třídenní výpravu, na které se
zdokonalili v orientaci a ve vaření. 

Vlčata (mladší kluci) za nimi nezaostávají a rovněž vyrazili na výpravu. V okolí
Hlinska se zaměřili na vaření, historii a principy skautingu. Schůzky mají také stále ven-
ku. 

Světlušky (mladší holky) tentokrát zůstaly v okolí školy a v nové klubovně, kde je
stále co objevovat. 

Všechny oddíly na začátku listopadu po odpoledni s deskovými hrami zahájily pra-
videlné zkoušky koled, které budeme zpívat na Štědrý den na náměstí. 

Na další fotky z našich akcí se můžete podívat na našich stránkách https://skaut-
svratka.cz/ 

Chtěli bychom touto cestou také poděkovat bývalému panu starostovi a nynějšímu
místostarostovi Františku Mládkovi za podporu, kterou našemu skautskému středisku 
v posledních letech projevoval. Pane Mládku, srdečně děkujeme za Vaši přízeň, díky
které se ve Svratce můžeme věnovat aktivní práci s dětmi a mládeží. Těšíme se na 
další spolupráci s Vámi i s novým panem starostou.

Usnesení

U S N E S E N Í z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKA, konaného dne 17.10.2022 od 18.00 hodin ve společenské místnos-
ti DPS ve Svratce

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

2. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu.

Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání:  Ing. Igor Fiala, Zdeněk Vojta
Návrhovou a volební komisi ve složení: Mgr. Martin Mudroch – předseda,
Ludmila Mayerová, Jan Mládek - členové

b/ Počet místostarostů – jeden.
c/ Funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou.
d/ Funkci místostarosty jako dlouhodobé uvolněnou
e/ Volbu starosty, místostarosty členů rady a ostatní aklamací.
f/ Počet členů finančního výboru – minimálně tři.
g/ Počet členů kontrolního výboru – minimálně tři.
h/ Členy finančního výboru: Zdeněk Vojta – předseda, Ing. Jan Vítek, Irena 

Řádková. 
i/ Členy kontrolního výboru: Ludmila Mayerová – předseda, Petr Bureš, 

Mgr. Pavel Makovský - členové.
j/ Zřízení komisí: životního prostředí – Jan Mládek – předseda, Ing. Igor Fiala a

Ing. Michal Moučka– členové, kulturní komise: Mgr. Martin Mudroch – před-
seda, Blanka Sádovská, Jan Gregor – členové.

k/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce, které 
se nesčítají za měsíc v následujících částkách: člen rady 6000 Kč, předseda
výboru či komise 2600 Kč, člen výboru či komise 2100 Kč, člen zastupitelstva 
1800 Kč.

3. Zastupitelstvo města volí: /v souladu s § 84, odst. 2 zákona o obcích/
a/ starostou města pana Ing. Petra Řádka
b/ místostarostou města pana Františka Mládka
c/ další členy rady města: pana Mgr. Pavla Makovského, pana Zdeňka Vojtu a pa-

na Jana Mládka
d/ předsedou finančního výboru pana Zdeňka Vojtu
e/ předsedou kontrolního výboru paní Ludmilu Mayerovou

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 zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.
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