
pracuje na obkládání přetokové hráze 
a zároveň se pracuje na dokončování
profilování dna. Je provedena celková
příprava kotvení jezového vaku a jeho
ovládání. Dle informací od dodavatelů
by mělo být vše na jaře hotovo a moh-
lo by se započít s napouštěním.

První adventní neděli se po delší
době, a covidových opatřeních, usku-
tečnilo ve spolupráci s Valkýrami 
a místní Základní a mateřskou školou
„rozsvěcení vánočního stromu“ na
náměstí. Při této akci vystoupily děti 
z mateřské i základní školy, čímž jim, 
i jejich učitelkám, chci poděkovat za
toto zpestření.  

Ve čtvrtek 8.12. se po delší době
opět uskutečnilo za velké pomoci
Sboru pro občanské záležitosti
„Setkání důchodců“ v jídelně místní
Základní školy. V úvodu vystoupily
děti z mateřské i základní školy. Poté
našim milým důchodcům zpříjemnili
odpoledne svým vystoupením pánové
Ivan Řádek a Miroslav Král. Doufám,

že tato akce byla pro naše důchodce po
předchozích covidových opatřeních
příjemným předvánočním posezením.

Tímto bych chtěl poděkovat za spo-
lupráci vedení školy, všem zaměstnan-
cům školní jídelny, dále dětem a jejich
učitelkám za nacvičení programu.

Další připravovanou událostí, a ne-
bojím se říci i tradiční, je Silvestrovský
ohňostroj, který ve spolupráci s míst-
ním Sborem dobrovolných
hasičů letos odstartuje 31.12.
ve 21.00 hod. na náměstí
Národního povstání. Tímto
vás chci pozvat na tuto akci.

A na Nový rok se společně
sejdeme na Novoročním
výšlapu na Devět skal. Je mo-
žno vyrazit společně, a to v
11.00 od „Suezu“ nebo indi-
viduálně. Slavnostní zapálení
ohně bude ve 13.00 hod. Pro
zpříjemnění nálady nám za-
hraje Sdružení přátel Josefíny
& Kláska.

na konci listopadu byla předána cyk-
lostezka Svratouch – Svratka  a  byla
zahájena příprava kolaudačního řízení.
S tím, že se vyskytnou dotazy a připo-
mínky k cyklostezce, která vznikla po
dlouhou dobu, a dle mě je hezkým ře-
šením spojení obou obcí, jsem počítal.
Případné dotazy k této stavbě rád při o-
sobním jednání zodpovím, jenom chci
upozornit, že projekt byl na cyklostez-
ku, a tak byl dokončen i s osazením
značek C8 „Stezka pro cyklisty“, která
zakazuje vstup pěších. V současné
době řešíme ve spolupráci s projektan-
tem a dopravním inspektorátem změ-
nu, kdy by měla být značka cyklostez-
ka doplněna dodatkovou tabulí E13 
s textem: „POHYB CHODCŮ PO-
VOLEN“. Doufám, že tento nedosta-
tek bude v brzké době vyřešen a nic
nebude již bránit plnohodnotnému vy-
užívání této cesty.  

Na konci listopadu proběhl kontrol-
ní den na stavbě „Revitalizace ryb-
níka“, v současné době se intenzivně

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

Svratka

9

Vážení a milí spoluobčané Svratky
Závěrem mé krátké rekapitulace mi

dovolte, abych vám popřál klidné a po-
hodové prožití vánočních svátků, dě-
tem mnoho splněných přání a do nové-
ho roku mnoho zdraví a sil pro zdo-
lávání problémů v současné složité si-
tuaci.

Ing. Petr Řádek, 
starosta města

13 5 turnaje ve florbale

SVRATKA  |
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ZŠ a MŠ Svratka

Hasiči informují – Podzimní soustředění
Od čtvrtku 24. do neděle 27. 11. 2022 strávili mladí hasiči SDH
Svratka podzimní soustředění v turistické ubytovně ve Skleném.
Soustředění se účastnilo 25 dětí a 8 vedoucích. Po čtvrtečním
příjezdu se mladí hasiči ubytovali a zopakovali si základy haše-
ní, funkce ve sboru a historii sboru. 

Od pátku až do neděle probíhal průběžně trénink na uzlovou
soutěž, která mladé hasiče čeká. Po obědě proběhl výlet do žďár-
ského bazénu. Páteční podvečer se nesl v duchu zdravovědy. Pro
děti byly připraveny tréninkové figuríny, na kterých se učily re-
suscitovat. 

V sobotu dopoledne se plnily odbornosti mladých hasičů a po
obědě jsme se vydali na exkurzi do hasičského záchranného sbo-
ru ve Žďáře nad Sázavou. Při exkurzi si mladí hasiči prohlédli
techniku, posadili se do aut a vyslechli přednášku hasičů. Po ná-
vratu očekával naši mládež uzlový večer, diskotéka a kino.
Nejmenší hasiči byli odměněni plyšovými mazlíky. V neděli se
už jen uklidilo a vrátili jsme se domů.

● V pondělí 28. 11. 2022 proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 žáků z 9. ročníku. Největší počet bodů získala Kamila Vamberová,
2. místo obsadila Tereza Richterová, na 3. místě skončila Karolína Beňadiková. První dvě žákyně budou naši školu reprezentovat v okresním kole ve Žďáru nad Sázavou. Všem
žákům děkuji za účast. Mgr. Petra Suchá ● Mikulášská nadílka proběhla 5.12.2022. ● MŠ: Začal nám advent a s ním nejkrásnější období v roce. Školku nám už zdobí vánoční
stromečky a než přijde Ježíšek, musel nás přijít navštívit Mikuláš s čerty a anděly, aby zkontroloval, jestli děti nezlobí a poslouchají paní učitelky. I naše škola se v jeden večer
proměnila na peklo a děti tak musely u čertů plnit úkoly, jako prolézání pytlem, spojování řetězů a házení uhlíky. Po splnění všech čertovských úkolů pokračovaly děti po schodech
nahoru do nebe, kde pomáhaly andělům hledat hvězdy, zdobit stromeček a skákat na obláčky. Na konci čertovsko – andělské cesty čekal na děti Mikuláš s odměnou. K vánoční
atmosféře patří také tradiční jarmark, po kterém se už všichni těšíme na ty kouzelné chvíle se svými nejbližšími. Kolektiv MŠ

Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce přejí vám všem  žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Svratka.

mutace SVRATKA číslování podle Svratky 2:_SVRATKA.QXD 13.12.2022 12:59 Stránka 2
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Betlémské světlo 
a štědrovečerní koledování

Usnesení
USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 21.11.2022 od 16.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
●● 1. Rada města schvaluje: ● a) Rozpočtové opatření č. 6/2022. ● b)Zvýšení
Registračního poplatku v Městské knihovně ve Svratce a to pro dospělé a důchod-
ce 100,- Kč a pro děti a studenty 50,- Kč ● c) Zvýšení příspěvku na rozvoz obědů
důchodcům a to na 13,- Kč za oběd ● d) Dar 20.000,- Kč Junáku-český skaut, stře-
disko Svratka, z.s. na účast na světovém Jamboree 2023 ●● 2. Rada města bere
na vědomí: ● a) Návrh rozpočtu na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2024-2026
USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 21.11.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
●● 4. Zastupitelstvo města schvaluje: ● a) Zařazení nového bodu programu:
Schválení obsahu změny č. 3 Územního plánu Svratka. ● b) Pravomoc RM „roz-
hodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce“. ● c) Vítězem spole-
čného výběrového řízení na akce „Svratka-zasíťování lokality U Řivnáče“ a
„Svratka – novostavba vodovodu a novostavba kanalizace U Řivnáče“ firmu 
1. Žďárská plynařská a vodařská a. s., Beranových 698, 199 00 Praha s cenou
4.298.556,25 Kč bez DPH pro Město Svratka a 1.192.451,34 Kč bez DPH, jež bu-
de formou finančního příspěvku proplacena přes SVK Žďársko. ● d) Smlouvu 
s firmou 1. Žďárská plynárenská a vodařská a. s., Beranových 698, 199 00 Praha 
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. ● e) Odměnu 1.100,- Kč/měsíc paní Lídě
Mayerové za přípravu příspěvků pro Novinky. ● f) Odměnu 10.000,- Kč/měsíc
Mgr. Martinu Mudrochovi za vedení, správcování, organizování, nákup a inventa-
rizaci majetku muzea. A vedení kroniky města Svratky. ● g) Starostu Ing. Petra
Řádka jako delegáta na Valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a to
od 5.1.2023 do odvolání, dle ust. §84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb o ob-
cích. ● h) „Příkazní smlouvu“ s Ing. Václavem Javůrkem ● i) Příspěvek na provoz
ZŠ a MŠ Svratka ve výši 2.800.000,- Kč ● j) Uzavření pracovního poměru 
s p. Milanem Burešem na dobu určitou. ● k) Návrh č. 1 změny č.3 Územního plánu
Svratka, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení a stanoví, že návrh č. 1 změny č.3
bude pořízen zkráceným postupem podle §55a a násl. Stavebního zákona. ● l)
Určeným zastupitelem pro projednávání změn územně plánovací dokumentace
města Svratka ve volebním období 2022-2026 bude pan František Mládek.
●● 5. Zastupitelstvo města bere na vědomí: ● a) Zprávu o činnosti rady města.
● b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - říjen 2022. ● c) Přijaté opatře-
ní k nápravě chyb a nedostatků uvedených v Zápisu z dílčího přezkoumání hospo-
daření města Svratka a ukládá „Důsledně dodržovat Zákon č. 128/2000 sb.“. ● d)
Informace o probíhajících stavebních pracích. ●● 6. Zastupitelstvo města od-
kládá: ● a) Schvalování návrhu č.2 změny č.3 Územního plánu Svratka.
USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 5.12.2022 od 14.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
●● 3. Rada města schvaluje: ● a) schvaluje žádost města Svratka o pořízení ná-
vrhu č. 1 změny č.3 Územního plánu Svratka podle ust. § 6 odst.1 písm. c) zák. 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve zně-
ní pozdějších předpisů. ●● 4. Rada města bere na vědomí: ● a) informace o pro-
bíhajících stavebních pracích (převzetí cyklostezky  Svratouch - Svratka,
Revitalizaci rybníka, opravy schodiště u bytů ve škole a o přípravě Setkání dů-
chodců).

Vážení přátelé, jménem skautského střediska Svratka Vám ze srdce přejeme
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úsměvů a hezkých setkání v roce nad-
cházejícím. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na rozdávání Betlémského světla 
a štědrovečerní koledování.

Přijďte za námi nasát vánoční atmosféru a připálit si Betlémské světlo 24. 12.
2022 od 9 do 11 hod. ve Svratce na náměstí u sv. Václava a ve stejnou dobu ve
Svratouchu u školy. Rozvoz světla každoročně zajišťují skauti a skautky z celé-
ho světa, jedná se o plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod
bazilikou Narození Páně v Betlémě v Palestině a představuje symbol míru, lásky,
naděje a přátelství.

Na Štědrý večer pak budeme od 23 hod. ve Svratce na náměstí zpívat vánoč-
ní koledy, v průběhu koledování bude probíhat dobročinná sbírka, jejíž výtěžek již
tradičně poputuje na činnosti denního stacionáře Centrum Zdislava v Novém
Městě na Moravě.

Děkujeme Vám všem za přízeň a těšíme se na Vás i v novém roce.
Skauti Svratka

Vánoční vzpomínka
Informace o možnosti koupit si v Albertu 1200 vánočních dekorací mne zděsila!
Vzpomínám na svratecký předvánoční čas mého dětství. Proletoval už obyčejně
sníh. 

Prvním znamením blížících se svátků byly aršíky zlatých hvězdiček ve výloze
krámku pana Tichého, v ulici naproti Balíčkovým. V potravinách dali do výlohy
otevřené kolekce s krásnou panenkou uprostřed. V cukrárně prodávali zlatá pra-
sátka s kominíčkem a čtyřlístkem pro štěstí. 

Nejkrásnější to však bylo u Hejtmánků v drogerii. Ve výloze báně na stříbrném
řetězu. Vpravo u pultu před nádobou s kohoutkem na petrolej byl malý ozdobený
stromeček. Vlevo pak otevřené krabičky s koulemi, panáčky, houbičkami a balíčky
prskavek. Za sklem ve skříňce se skvěly kazety  vyložené růžovým taftem pro
mýdlo a voňavku - živé květy. Všemu vládl štíhlý šedovlasý pan Hejtmánek 
v modrém plášti. Když bylo plno zákazníků, přicházela pomoci paní
Hejtmánková,  modrooká tmavovláska v čisťounké zástěře. Denně jsme tam děti
zašly, pokochat se tou krásou a Hejtmánkovi nás trpělivě snášeli, i když  jsme nic
nekoupily.

U Loubů v zelenině jsme vystály frontu na vánoční příděl: 1 kg pomerančů, 
1 kg červených jablek jonatánů, po balíčku arašidů, lískových ořechů, kokosu, ro-
zinek, fíků a datlí. Byla toho plná taška a krásně to vonělo.

Kostel zdobily dva zelené smrčky, ověšené bílými papírovými skládanými, pro-
storovými hvězdičkami. Betlém byl vpravo se světýlkem a kasičkou.

Stromeček byl od Pešavů z hájovny a kapra s úsměvem vylovil pan Kavalír na
dvoře masny.

Uklidilo se, do vázy se daly borové a smrkové větvičky a začalo se péci cukro-
ví. To bylo vůní a krásy!       

PF 2023 všem Svratečákům přeje Marie Holásková.

Městský úřad Svratka
Prosím o otištění v „Novinkách“ a předem děkuji.
Třicet let od „sametové revoluce“ obyvatelé Svratky a Svratouchu čekali na stez-
ku, po které by se bezpečně dostali ke svým sousedům. Vždy byla ve volebním
programu.

Nyní po sedmi letech příprav jsme se konečně dočkali. Má to však jeden háček.
Cituji: „Dopravní značka u cyklostezky podle dopravních předpisů umožnuje
vjezd pouze cyklistům a chodci se po ní nesmějí pohybovat, aby neohrožovali cyk-
listy. Jiným účelům, než pro které je tato komunikace určena, je používání za-
kázáno“. To znamená, že maminky s kočárkama, staří lidé s hůlkami, děti a ostat-
ní chodci budou dál chodit rozbahněnou pěšinou nebo po rušné silnici.

Proč se o tuto záležitost tolik zajímám? Dlouhou dobu jsem se sám staral o
pěšinku ke Svratouchu: rovnal terén, navážel kameny, položil jsem trubku pod ces-
tičku, aby se nepodmáčela vodou. V té době obec o této pěšině vůbec nevěděla.
Proto jsem zklamán a asi budu muset začít znovu pěšinku udržovat, aby byla
schůdná.

Odpoví Městský úřad nebo se to nechá „vyšumět“?
Svratka 1.12.2022                                            Novotný Vladimír Svratka 371

pokračování Svratky na str. 16

mutace SVRATKA číslování podle Svratky 2:_SVRATKA.QXD 13.12.2022 12:59 Stránka 3



16 |  SVRATKA

pokračování Svratky ze str. 11 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SVRATKA
Za starý mobilní telefon můžete 
vyhrát poukázku, podpoříte 
i naši knihovnu
Kraj Vysočina – Ojedinělá akce zaměřená na sběr vysloužilých mobilních telefonů,
startuje v těchto dnech v knihovnách v Kraji Vysočina. Díky ní máte možnost vy-
hrát poukázky na nákup knih v hodnotě až 2.000 korun.
Zapojit se do soutěže nazvané „Odlož mobil v knihovně“ je jednoduché – stačí do
označeného boxu v naší knihovně kdykoliv až do konce ledna 2023 přinést ja-
kýkoliv starý mobilní telefon a označit jej kontaktními údaji. Čím více telefonů
zájemci přinesou a označí, tím větší šanci mají vyhrát.

Vánoční otevírací doba 
a zahájení v novém roce
Městská knihovna bude od středy 21.12.2022 
do pondělí 2.1.2023 zavřená. Návštěvní provoz 
knihovny bude zahájen ve středu 4.1.2023.
PŘEJI VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ.

Marie Poláková 
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Farnost Svratka
Nezadržitelně se blíží vánoční svátky a my se na ně moc těšíme! Přinášíme Vám stručný přehled letošních Vánoc v našem kostele.

SOBOTA 17. 12.  v 17 hodin Slavnostní otevření betlému na farní zahradě 
SOBOTA 24. 12. ve 22 hodin Půlnoční mše svatá
NEDĚLE 25. 12. v 9 hodin Slavnostní božíhodová mše svatá

v 17 hodin Vánoční koncert Svatojánku
PONDĚLÍ 26. 12. v 9 hodin Vánoční mše na II. svátek vánoční
SOBOTA 31. 12. v 15 hodin Děkovná mše na konci roku
NEDĚLE 1. 1.     v 9 hodin Slavnostní novoroční mše svatá

Kostel bude otevřen pro návštěvu betléma 25. 12., 26. 12. a 1.1. vždy od 14 do 17 

Přejeme Vám klidné a požehnané svátky vánoční prožité v kruhu svých nejbližších, hodně štěstí, zdraví a zdaru do nového roku 2023. Velice se
těšíme na setkání ve vánoč-ním čase, ale i v nadcházejícím roce 2023.
Slovy Hradišťanu: Na kolotoči všedních dnů pátek střídá svátek, každý o svém nebi sní v hlavě někdy zmatek... Tak potkáváme svět a lidi v něm,
někdo je zklamán někdo oslněn, vzhůru zvedá tvář a čeká posly dobrých zpráv...
Buďme všichni v příštím roce posly dobrých zpráv.                                                                                                    Team farnosti
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