
vyjdeme vstříc Vám. Vám pejskařům,
kteří sbíráte, děkuji. Vy bezohlední, kte-
ří nesbíráte, a po letošní zimě je to fakt
hustý, styďte se! Kazíte renomé těm 
ostatním a naše děti do toho šlapou!

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Svratka za rok
2016. Přezkoumání bylo provedeno
pověřenými kontrolory Krajského úřa-
du Kraje Vysočina a proběhlo ve dnech
21. – 22. listopadu 2016 jako dílčí přez-
koumání a ve dnech 12. – 13. dubna
2017, jako konečné přezkoumání, na
základě žádosti města, v souladu s § 4
zákona o přezkoumání hospodaření.
Výsledek přezkoumání: Při přezkou-
mání hospodaření města Svratka ne-
byly zjištěny chyby a nedostatky.
Tímto bych chtěl poděkovat hlavně pa-
ní inženýrce Věně Kovaříkové a paní
Jitce Vítkové za jejich skvěle odvede-
nou práci…☺

Sejdeme se opět na pálení čaroděj-
nic. Jsem opravdu zvědavý, co si pro
naše dětičky, ale i pro nás dospěláky,
naše milé Valkýry letos připravily.
Hlavně, aby vyšlo počasí.
Nezapomeňte však na polibek pod
rozkvetlou třešní…☺

„Nikdo nerozdává tak tvrdé rány,
jako život. Ale nejde o to, jak inkasu-
ješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš, 
a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran
dokážeš přijmout a nezastaví tě.
Jenom tak se vítězí!“     (Rocky Balboa)

Šťastný každý den a skvělou jarní nála-
dou vždy s úsměvem na tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

a shromažďováním na sběrných hníz-
dech včetně sběrného dvora. Ta zod-
povědnost a spokojenost se projeví 
určitě na konci letošního roku, až bude-
me moci konstatovat, že nemusíme po-
platek za jeho likvidaci zvyšovat. Za 
uplynulý rok jsme museli z rozpočtu
města dotovat likvidaci nad rámec vy-
braných poplatků od občanů a firem, ve
výši cca 60.000,- Kč. Jak jsem Vás již
informoval v minulosti, od 1. května
budou naše technické služby kom-
pletně přestěhovány do nových prostor.
Bude tedy doufám i více času, se této
vleklé problematice více věnovat.
Když to celé shrnu – celkově velmi
špatně a nezodpovědně nejen
třídíme, ale i ukládáme! Dle našeho
zjištění však víme, že mnohdy to jsou 
i firmy a podnikatelé, kteří nám nadělu-
jí velké „poklady“ jak do kontejnerů ve
městě, tak i na sběrný dvůr. Víme také,
že někteří původci jsou i přespolní!�
Když si tyto neoprávněné likvidace
vzájemně pohlídáme, bude většina pro-
blémů vyřešena. Sběrna – výkupna
odpadů ve Svratce, má zpracovaný
svůj provozní řád, který je zveřejněn na
webových stránkách města a který byl
schválen Krajským úřadem v Jihlavě.
Mimo jiné, je jeho obsahem – Seznam
druhů odpadů, které lze přijímat do
tohoto zařízení. Dále je velmi důležitá
i provozní doba SD.

PO, ST, PÁ – 14:30 – 16:30 hodin
SO  – 8:30 – 11:00 hodin
Kontaktní osoba: Jiří Jebas, 
tel. 723 308 618
Důležitým aspektem je i platný ce-

ník odpadů, které likvidujete nad rámec

běžné likvidace směsného komunál-
ního odpadu /ve Vašich domovních po-
pelnicích/ a tříděných komodit. Velmi
často se stává, že někteří záměrně vyu-
žívají dobu mimo provozu SD, resp.,
kdy není obsluha přítomna. V tako-
výchto případech jsou tam prokaza-
telně likvidovány odpady, které nám fi-
nančně velmi zatěžují likvidaci. Navíc
jsou netříděné v kontejnerech i mimo
kontejnery. Nebo ve večerních a no-
čních hodinách jsou zatěžovány neo-
právněně kontejnery například 
u Pečenků a na jiných stanovištích.
Nejvíce nepořádku je okolo kontejnerů
černých na SKO. Z těchto výše uvede-
ných důvodů budou všechny černé
kontejnery na směsný komunální od-
pad přemístěny do prostor sběrného
dvora tak, jak je to i v jiných obcích.
Naopak, posílíme sběrná místa kontej-
nery na odpad tříděný, zejména na plas-
ty. Dále prosím, vkládejte do těchto
kontejnerů plastové lahve sešlápnuté 
a do kontejnerů na papír, krabice a kar-
tony, též rozložené. Vím, je to už ohra-
ná písnička, ale stojí nás všechny ne-
malé finanční prostředky! Děkuji Vám
všem za pochopení, za Vaši pomoc 
i vstřícnost. Žádám Vás ještě jednou –
navštěvujte prosím sběrný dvůr pouze
v jeho provozních hodinách a likviduj-
te své odpady za asistence jeho obslu-
hy. Děkuji za Vaši spolupráci. 

Jarní úklid. Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem též za jarní úklid o-
kolo svých domů a zahrádek. Když ně-
kdo z Vás pomůže s úklidem i na při-
lehlých komunikacích, velmi nám tím
usnadníte naši práci a my zase někdy

Vážení a milí spoluobčané, dnes mají
svátek Vlastislava a Vlastislav. Původ
jména je slovanský. Prastaré slovanské
jméno se skládá ze dvou částí. První
část vlast – vláda a druhá část – slavný.
Jméno svého nositele tedy označuje ja-
ko „slavného vládce“. Symboly jména
Vlastislav jsou: slavný vlastí, oslavující
svoji vládu. Chtěl bych proto dnes po-
přát všem – Vlastám, Vlastislavům 
a Slávkám krásný svátek a šťastný den.
Naší vlasti i vládě přeji to samé…☺
Pranostiky v dubnu: „Je-li duben pěk-
ný, bude květen ještě lepší.“ „Je-li 
v dubnu krásně a povětří čisté, bude
květen nepříjemný jistě.“ „Co duben
našetří, to květen spálí.“ Tak si vyberte,
ale hlavně si užívejte každého dne.  

My pro vodu – voda pro nás. Chtěl
bych tímto poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří se v sobotu dne 1. dubna
zúčastnili dobrovolné akce, kterou po-
řádalo Povodí Moravy, s.p. závod Dyje.
V devět hodin jsme se sešli před radni-
cí, kam dorazili i zástupci povodí v če-
le s panem Špatkou, vedoucím Povodí
Moravy. Hned na úvod nám poděkova-
li za účast a rozdali nám pytle, rukavi-
ce, úkoly i malé občerstvení. Rozdělili
jsme se do dvou skupin. Jedna skupina
se vydala po břehu potoka Řivnáče 
a druhá po břehu řeky Svratky.
Provázela nás nejen skvělá nálada, ale i
krásné slunečné počasí a po 2,5 hodi-
nách jsme se všichni sešli před hospůd-
kou Díra, pod tribunou. Naplnili jsme
cca 10 pytlů různých odpadků, které
jsme nasbírali na březích toků, ale 
i v jejich korytech. Mimo různé igelity,
železný šrot a plastové lahve, jsme vy-
lovili tři pneumatiky a jeden ocelový
disk od osobáku. V Řivnáči, v katastru
obce Svratouch, jsme museli dokonce
dolovat i pneumatiku od náklaďáku.
Sešli jsme se dobrá parta a tak byl vý-
sledkem i dobrý pocit z vykonaného
díla. Odměnou nám bylo občerstvení 
v hospůdce Díra, kde jsme si pochutna-
li na skvělém a řízném Bernardu. Kdo
se zúčastnil? Pan Petr Kopecký, Petr
Odvárka a jeho dva synové. Dále
Josef Sodomka, Vlastimil Zástěra,
Petr Krupica, Martin Řádek se sy-
nem Robinem a paní Veronika
Myšková se svým synem. Všichni
jmenovaní si zaslouží opravdový
dík! Celkem tedy osm dospělých a čty-
ři děti zastoupili Svratku, ostatní tuto
výzvu pojali skutečně jako APRÍL…☺

„Odpady pořád dokola“, tak na-
zval svůj příspěvek v minulých
Novinkách, starosta Velké Losenice,
Miloslav Černý. Já to zkusím také ještě
jednou. 

Odpady ve Svratce pořád dokola.
Vážení spoluobčané, v krátké době se
Vám již po třetí pokusím vysvětlit, jak
nakládat s odpady v našem malém mě-
stečku tak, abychom byli všichni zod-
povědní a tím i spokojeni s výsledkem
nejen s jeho ukládáním, ale i s tříděním
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

Váš starosta Vám 

REKONSTRUKCE VODOVODUJARNÍ ÚKLID ŘEKY SVRATKY
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Svratecký Soptík

Únor v ZŠ a MŠ Svratka
• V pátek 31.3. se na naší škole uskutečnil již 7. ročník turnaje v sálové kopané 

okolních škol s tímto výsledkem:
1. místo ZŠ Svratka, 2. místo 2.ZŠ NMNM, 3. místo ZŠ Jimramov, 4. místo ZŠ

Herálec, 5. místo ZŠ Sněžné Děkujeme panu Vladimíru Novákovi za to, že se
opět ujal funkce rozhodčího a panu učiteli Josefu Fialovi za uspořádání turnaje.

• 1.4. se žáci navštěvující kroužek country tance a clogging country step - pod ve-
dením Mgr. Hany Mičkové- zúčastnili taneční soutěže v Hlinsku. Umístili se na
2. a 9. místě ve svých kategoriích.  

• V prvním čtvrtletí se naši žáci zúčastnili několika matematických soutěží, o je-
jich výsledcích budeme podrobněji informovat po uzavření soutěží ještě pro-
bíhajících. Výrazného úspěchu dosáhl žák 7. ročníku Robin Řádek, který se 
umístil na 3. místě v okresním kole matematické olympiády. Fotbalistům, taneč-
níkům i žákům úspěšným v matematických soutěžích blahopřejeme. 

• V pátek 7.4. se opět nocovalo ve škole. Letošním tématem bylo výročí legen-
dárního Čtyřlístku a příběh: Čtyřlístek o Velikonocích. 

• O víkendu 7. - 9.4. se děti z country kroužku zúčastnily 27. Celostátního setkání
dětských country tanečních skupin v Blatné u Strakonic.

• 10.a 11. dubna proběhl zápis do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo 18 předško-
láčků, rodiče pěti z nich požádali o odklad školní docházky. 

• Již tradičně připravil 12.4. Mgr. Josef Fiala  celoškolní pletení pomlázek. 

Děkujeme žáčkům 1. a 2. třídy i jejich paním učitelkám za přípravu a realizaci
pohádkového zápisu, M. Jakubíkové, J. Fialovi, H. Mičkové, M. Beňadikové za ak-
tivity realizované i mimo vyučování. Rovněž děkujeme učitelkám MŠ za program
pro setkávání s rodiči dětí z MŠ.        

Dne 25. 3. 2017 proběhla v tělocvičně
ve Svratce soutěž mladých hasičů
Svratecký SOPTÍK. Soutěž pořádalo
SDH Svratka. Soutěžilo se ve třech ka-
tegoriích: přípravka do 6 let, mladší od
6 do 11 let a starší od 11 do 15 let. Děti
změřily své síly při stále populárnější
disciplíně TFA družstev, uzlové štafetě,
evakuaci materiálu a při boji o mety.
Společně s mladými hasiči za Svratky
měřili síly mladí hasiči z Křižánek,
Herálce, Krásného, Kuklíku, Věcova,
Nového Města na Moravě a Svratou-
chu. Celkem se zúčastnilo 18 družstev
a to 2 družstva přípravky, 7 družstev
mladších a 9 družstev starších. 

Za domácí sbor nastoupilo jedno
družstvo přípravky, které obsadilo 
1. místo. Je nádherným zážitkem sledo-
vat, jak tyto předškolní děti dokáží kon-
kurovat starším kolegům a takzvaně jim
šlapat na paty. Za mladší kategorii re-
prezentovalo náš sbor jedno družstvo,
které obsadilo výborné 3. místo. V po-
slední starší kategorii soutěžilo také jed-
no družstvo, které obsadilo bramborové
místo, byť jen o vteřiny, ale na to už se
historie neptá a tak je stále co zdokona-
lovat a pilovat.. V poslední doplňkové
soutěži všech přítomných sborů vyhrál
mladý hasič z Věcova, čímž získal pro
svůj tým putovní pohár, který v prvním

ročníku vyhrál mladý hasič z SDH
Krásné. Z hlediska pořadatelského sbo-
ru se soutěž vyvedla, obešla se bez pro-
blému a určitě je mnoho podnětů 
a nápadů k pořádání dalších ročníků.
Oproti minulému ročníku soutěžilo o tři
sbory dobrovolných hasičů více, což
značí oblíbenost této soutěže.
Poděkování patří všem pořadatelům,
vedoucím mládeže a rodičům. 

Týden po naší soutěži vyrazilo osm
mladých hasičů na TFA jednotlivců do
Nového Města na Moravě. Trať se 
skládala z 6 úseků a prověřila fyzickou
připravenost všech závodníků.
Výsledky se liší vteřinami a každé za-

váhání posunuje závodníka směrem
dolů v konečném pořadí. Ve velké kon-
kurenci skončil nejlépe Tomáš Trifa,
který obsadil 3. místo ve své kategorii.
I naši ostatní závodníci obsadili místa 
v horní polovině výsledkové listiny.
Absolvování tohoto dopoledne opět
dokázalo, že mladí hasiči z SDH
Svratka jsou plnohodnotným soupeřem
v této disciplíně a rozhodně máme co
předvést. 

Od pondělí 10. 4. chodíme cvičit na
hasičskou zbrojnici. Sraz je každé pon-
dělí od 16:00 hodin.  

Kolektiv vedoucích mládeže 
SDH Svratka

Taneční soutěž

Turnaj 
v sálové
kopané

Zápis do 1. třídy

Country víkend Country víkend Noc ve škole
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Usnesení

Svratecký Soptík

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 30.3.2017 
od 17.00 na MěÚ
47. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2017.
b) Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Svratka, příspěvkové organi-

zace, sestavenou ke dni 31. 12. 2016 včetně výsledku hospodaření za účetní
období 2016. Ztráta ve výši 10 580,- Kč bude vyrovnána z rezervního fondu.

48. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích (opravy chodníku Partyzánská 

ulice, oprava náměstí Národního povstání, oprava cesty na hřbitově, 
Slunný vrch).

Informace o místních poplatcích
za rok 2017
PLATBY ZA ODPADY 
Sazba poplatku činí 550 Kč za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále 550 Kč
za nemovitost sloužící k rekreaci. 
Termín splatnosti poplatku je do 31. 5. 2017.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní
symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní poukázkou
nebo v hotovosti na městském úřadu.

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 poživatel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo po-
živatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož drži-
tele činí poplatek 300 Kč.
Majitelé psů mají povinnosti přihlásit každého psa staršího 3 měsíců.
Termín splatnosti poplatku byl do 31. 3. 2017.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol
1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na
městském úřadu.
Platby za odpady a za psy můžete platit v novém informačním centru, které se
nachází v přízemí budovy městského úřadu. Pracovní doba v informačním
centru je pondělí – pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin.

POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT 
A POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvádět
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který činí 7 Kč za osobu a den, není-li
tento den dnem příchodu a dále poplatek z ubytovací kapacity, který činí 3 Kč za
každé využité lůžko a den.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hotovosti na
městském úřadu.
Prosíme také ty ubytovatele, kteří mají zdarma prezentaci na webových stránkách
města, aby v případě, že již s ubytováním hostí skončili, tuto skutečnost neprodleně
nahlásili na MěÚ, aby byly stránky aktuální. Ubytovatelům, kteří neuhradí poplat-
ky, bude jejich prezentace z webových stránek města odstraněna.

VÝSLEDKY SVRATECKÝ SOPTÍK 25. 3. 2017

PŘÍPRAVKA
Družstvo TFA Uzlová Evakuace 

družstev štafeta materiálu Trestné Součet Pořadí
Svratka 103, 75 54,34 122,32 / 280,41 1.
Herálec 152,97 105,94 405,10 / 664,01 2.

MLADŠÍ
Družstvo TFA Uzlová Evakuace 

družstev štafeta materiálu Trestné Součet Pořadí
Věcov 102,78 137,84  +20 132,90 20 393,52 4.
Svratka 123,32 86,57 164,61 / 374,5 3.
Svratouch 173,62 +10 146,40  +40 178,96 50 548,98 7.
Kuklík – 141,53  +20 102,06  +20 228,85 40 512,44 6.
– ovečky
Křižánky 110,19 78,31 157,12 / 345,62 1.
Herálec 233,75 91,19 152,37 / 477,31 5.
Kuklík – 100,62  +10 88,48 151,53 10 350,63 2.
– soptíci

STARŠÍ
Družstvo TFA Uzlová Evakuace 

družstev štafeta materiálu Trestné Součet Pořadí
Křižánky 82,88  +10 96,92 115,35 10 305,15 2.
Krásné 104,91 208,48  +40 146,44 40 499,83 9.
Kuklík 87,13 115,35 113,16 / 315,64 3.
Svratouch B 115,28  +10 105,28  +20 145,89 30 396,45 6.
Herálec 100,22 170,31 150,57 / 421,1 7.
Svratka 79,72  +10 91,75  +20 116,33 30 317,8 4.
Nové Město n. M. 103,47 158,31  +20 149,59 20 431,37 8.
Svratouch A 81,13 83,38 131,74 / 296,25 1.
Věcov 84,72  +10 126,1 117,84 10 338,66 5.
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