
na její pořízení částku téměř 3 mili-
ony korun. Celkové náklady činí cca
6 milionů korun…☺

Vážení spoluobčané, dovolte mi
na závěr mého příspěvku poděkovat
panu Martinovi Kovaříkovi, aka-
demickému sochaři a restaurátorovi,
který odhalil a zrestauroval v naší
sokolovně nápis takřka 75 let ukrytý
pod dvoucentimetrovou vrstvou 
omítky. Původní nápis nad jevištěm
svratecké sokolovny - odkaz Jana
Nerudy – „Dál národe náš drahý –
věčně dál!“, se tak opět snoubí 
s překrásně malovanou oponou, kte-
rá je dílem slavných malířů
Vysočiny, Oty Bubeníčka, Františka
Cíny Jelínka a Josefa Fialy. Odvedl
skvělou práci, kdy na lešení strávil
takřka 10 dní a několik desítek ho-
din. Tuto svoji restaurátorskou práci
věnoval městu Svratka sponzorským
darem. Chtěl bych také poděkovat
mistru malíři a restaurátorovi panu
Pavlovi Albertovi, který ozdobil
svým malířským uměním novou 
obřadní síň. Krásné dílo, které vze-
šlo z jeho ateliéru na speciální ob-
jednávku, se tak stalo důstojnou
ozdobou těchto prostor. Překrásný
obraz věnoval i on městu sponzor-
ským darem. 

„Sport mám rád proto, že ne-
zvykle chutná a nejde ničím na-
hradit, podobně jako pivo.“
(Ota Pavel)

Šťastný každý den a jen skvělou
jarní náladu, vždy s úsměvem na
tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

konstrukci veřejného vodovodu…�
Trošku se kabelizuje v ulici ČSLA,
ale i tyto práce skončí co nevidět.
Potom už budeme společně připra-
vovat Svratku na blížící se oslavy. 
V současné době zaměstnáváme tři
pracovníky z úřadu práce. Aby
Svratka byla krásná a ještě krásnější,
chtěl bych Vás tímto poprosit, zda
byste letos nemohli věnovat více ča-
su a úsilí na úklid i zvelebení pro-
stranství okolo svých nemovitostí.
Hodně času nám zabralo stěhování
TESS a sběrného dvoru do nových
prostor. I tento nový areál si ještě vy-
žádá mnoho stavebních a terénních
úprav.

Co jsme ještě stihli letos do jara
zrealizovat? Novou obřadní síň 
v DPS, informační centrum na rad-
nici, odhalit nápis nad oponou v so-
kolovně, vybrousit a natřít parkety 
v sokolovně, ve spolupráci se školou
znovu zprovoznit saunu, pořídit ve
škole nové dveře včetně vybourání
zárubní a zazdění nových, zrekon-
struovat a znovu otevřít hospůdku
Díru, dodláždit hřbitov, opravit a vy-
dláždit chodník v ulici Partyzánská 

a vydláždit horní část náměstí u sv.
Václava. Do konce května bude pře-
dán Slunný vrch ke kolaudaci.
Veškeré sítě jsou zrealizovány
včetně již funkčního veřejného
osvětlení. Je zprovozněna posilovací
stanice na vodu. Jsou dodlážděny
chodníky a položený živičný kobe-
rec na místních komunikacích.
Právě probíhají poslední terénní 
úpravy. K prodeji zbývá posledních
osm stavebních parcel. 

Pořízení nové cisternové auto-
mobilové stříkačky. Dne 11. 4.
2017 byla Městem Svratka, podána
žádost o dotaci na novou CAS.
Zastupitelstvo města na svém zase-
dání podání této žádosti jednomysl-
ně schválilo. Jak jistě víte, naše jed-
notka sboru dobrovolných hasičů do
této doby vyjíždí k požárním zása-
hům stařičkým TRAMBUSEM –
„MATÝSKEM“, kterému se někdy
k ohni už ani nechce. Nedivme se
mu, je to už skoro veterán, který má
nárok na výsluhu. Jeho rodný list ho-
voří jasně – stáří 35 let. Pokud naše
žádost bude úspěšná, budeme muset
v rozpočtu na příští rok rezervovat

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Filip. Filip, třicáté nejpou-
žívanější jméno u nás, má původ
řecký. Symboly tohoto jména jsou –
milovník koní, vznešený či ušlechti-
lý. Jméno vzniklo ze dvou řeckých
slov – prvním slovem je „philos“ 
s významem „milovat“ a druhým
slovem je „hipos“ s významem
„kůň“. Jméno Filip tedy znamená
„milovník koní“. Všem Filipům pře-
ji krásný svátek a tím i celý pátek ☺.
Co praví pranostiky na tento den?
„Na svatého Jiří, tráva ze země míří,
na svatého Filipa, tráva je již veli-
ká.“ „Má-li Filip hromy v průvodu,
značí to brzký déšť a úrodu.“ „Na
svatého Filipa, tráva už rozkvétá.“

Jarní práce jsou v plném prou-
du. Paní Zima nás při svém odchodu
po mnoha letech sice trošičku po-
trápila, ale dnes už zase nestíháme 
udržovat městskou zeleň. Velkým
pomocníkem je právě nová sekačka
KOALA, kterou jsme si letos pořídi-
li. Využíváme ji i na údržbu sportov-
ního areálu. Jen, co jsme trošku za-
metli místní komunikace, už se zase
permanentně práší od výkopů při re-
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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 

Náměstí u sv. Václava Pokládání asfaltového koberce na Slunném vrchu

Město Svratka a Sbor dobrovolných hasičů si vás dovolují pozvat na oslavy 150. výročí
povýšení Svratky na město a 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
PROGRAM OSLAV:
Již ve čtvrtek 6.7. od 14 hodin bude otevřena výstava obrazů Jana Odvárky ve
Společenské místnosti a obřadní síni v budově býv. MŠ. Výstava potrvá do
30.7.2017.
PÁTEK 7.7.
15.00 původně plánovaný koncert Hany a Petra Ulrychových a skupiny 

Javory musel být pro nemoc interpreta zrušen. Intenzivně se jedná 
o náhradním programu. 

19.00 koncert skupiny Katapult, sportovní areál ve Svratce
SOBOTA 8.7.
od 8.00 řemeslné trhy u sokolovny, zde proběhne i vystoupení šermířů ze 

skupiny Libertas (v 11 a 12 hodin) a předvádění historických řemesel, 
příjemnou atmosféru navodí Sdružení přátel Josefíny & Kláska.

v 10.00 na náměstí slavnostní mše sv. za účasti Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, 
JU.D., biskupa královéhradeckého, bohoslužbu bude provázet 
chrámový sbor Svatojánek

odpoledne: oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

12.30 příjezd pozvaných hostů na náměstí Národního povstání
13.00 slavnostní pochod hasičů s prapory
13.30 slavnostní projev a předání vyznamenání na hasičské zahradě
od 14.00 hodin ukázky hasičských dovedností a historické hasičské techniky, 

doprovází dechová hudba
od 18.00 taneční zábava – přehlídka místních rockových kapel SBK, Rollák, 

Morana, NaEx, Hudba Praha revival.
Muzeum: od 14 hodin otevřena výstava z historie Svratky, k nahlédnutí budou 

kroniky města (i v neděli 10-12/13-16 hodin)
Základní škola: den otevřených dveří od 13 do 16 hodin.
NEDĚLE 9.7.
10.00 fotbalový zápas svobodní x ženatí
15.00 fotbalový zápas SK Svratka x Stará garda Slavia Praha

U příležitosti oslav vyjde výpravná kniha o historii Svratky a kniha „Svratecko na
starých pohlednicích“ – obě publikace budou k dostání během oslav.
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Duben a květen v ZŠ a MŠ
• 25.4. proběhla akce čistá Vysočina. Žáci naší školy sbírali odpadky od sloup-

ku až ke Křižánkám a Svratouchu a i v okolních lesích. Moc všem sběračům
děkuji a jsem moc ráda, že rok od roku je počet nasbíraných pytlů menší.

• 26.4. absolvovali žáci 1.- 3. ročníku na Blatinách zážitkový vzdělávací pro-
gram o lese a 28.4. žáci 6. ročníku ve Žďáře nad Sázavou program „Louky
u Černého lesa“.

• V pátek 28.4. se děti z tanečních kroužků zúčastnily soutěže pořádané Active
Žďár nad Sázavou za účasti 24 škol. Tanečníci street dance se ve svých ka-
tegoriích umístili na třetích místech a tanečníci breakdance na místě prvním! 

• 3.5. se žáci 1. stupně zúčastnili turnaje McDonald´s Cup ve fotbale a získali
1. místo v okrskovém kole!

• 4.5. družstvo 2. stupně absolvovalo ve Žďáře nad Sázavou soutěž v první po-
moci

• 5.5.  se dvě florbalová družstva 2. stupně zúčastnila turnaje v Jimramově
• Výukový program pro 8.-9. ročník: O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti

proběhl 5.5.
• 9.5.se uskutečnil ekologický program pro 4.- 5. ročník: Za posledním vlkem
• 10.5. se v mateřské škole v rámci programu setkávání s rodiči uskutečnilo

setkání s Bc. Miroslavem Křesťanem – zdravotnickým záchranářem. Moc
děkujeme za profesionální, dětem i rodičům názorně přizpůsobené seznáme-
ní s první pomocí.

• 15. a 29. 5. proběhy preventivní programy s Hasiči Svratka – rovněž moc dě-
kujeme.

• 17.5.Preventivní program pro 7. ročník: Dvě strany mince
• 25. a 26.5. - Ekologický program pro 8.a 9. ročník: Lovci pokladů 
Všem, kteří reprezentovali naši školu, děkuji a blahopřeji ke krásným umístěním.

Mgr. Iva Kopecká

Matematické soutěže
Každoročně se žáci naší školy zúčastňují celé řady soutěží, ve kterých si roz-
víjí nejen své matematické dovednosti ale i logické myšlení. Nyní k jednotli-
vým soutěžím podrobněji.

Mezi oblíbené soutěže určitě patří Logická olympiáda, kterou pořádá
Mensa České republiky. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků 1. stupně a 32 žáků 2.
stupně. Nejlepšího výsledku v naší škole za mladší žáky dosáhla Dung
PhuongPhamová z 5. třídy (80,3 kv.) a za starší Martin Janeba z 9. třídy
(94,4 kv.). Za zmínku určitě stojí, že při stejném zadání se do pomyslné de-
sítky v rámci 2. stupně probojovalo hned pět žáků 6. třídy (2. místo Daniel
Kovařík, 3. místo Jaroslav Bogvaj, 6. - 7. místo Jakub Bureš a Adéla
Pavlíková, 8. místo Radovan Slaný), což je určitě obdivuhodné. 

Další soutěží, kde si žáci mohli vyzkoušet své znalosti hned z několika
přírodovědných předmětů (M, F, Z, PŘ) byl Přírodovědný Klokan. Do této
soutěže se zapojilo 18 žáků 2. stupně. Nejlepšího výsledku dosáhl Jiří
Skalský z 8. třídy. 

Matematický expres je nová on-line soutěž pro čtyřčlenná družstva. Za na-
ši školu se soutěže zúčastnila družstva dvě (Šimon Řádek, Robin Řádek,
Daniel Kovařík, Adéla Pavlíková a Petr Vítek, Martin Janeba, Miloš
Hobza, Vilém Netolický). Lépe se dařilo družstvu mladších žáků, které 
v rámci České republiky obsadilo 16. místo z celkem 41 zúčastněných druž-
stev. 

Celkem 50 žáků 1. stupně a 25 žáků 2. stupně se zúčastnilo soutěže
Matematický Klokan. V kategorii 2. - 3. tříd si nejlépe vedl Jakub Pokorný,
v kategorii 4. - 5. tříd Barbora Netolická, v kategorii 6. - 7. tříd Robin
Řádek, v kategorii 8. - 9. tříd Adéla Havlová. Určitě je na místě zdůraznit,
že žákyně 4. třídy Barbora Netolická v rámci okresu Žďár nad Sázavou v té-
to soutěži obsadila krásné 3. místo. 

Pythagoriáda je soutěž určená pro žáky 5. - 8. ročníku. Mezi žáky 5. třídy
nejvíce bodů měla Stanislava Šedá, u šesťáků nejvíce bodů získali shodně
dva žáci  - Jan Švec a Jakub Bureš, mezi sedmáky byl nejlepší Robin
Řádek a u osmáků to byla dvojice Lucie Němečková a Petra Pavlíková,
které získaly též stejný počet bodů. Úspěšným řešitelem této soutěže je žák,
který dosáhne 10 a více bodů z celkových 15 možných. Toto se podařilo pou-
ze Robinu Řádkovi, který tak jako jediný bude reprezentovat školu i v kole
okresním.

Žákyně 9. třídy - Tereza Dvořáková, Dana Tranová a Eliška Talácková
se zúčastnily soutěže Finanční gramotnost, kterou pořádala Střední škola ob-

chodní ve Žďáře nad
Sázavou. Děvčata sice
neobsadila přední místa,
ale i tak to pro ně byla u-
rčitě dobrá zkušenost. 

Výčet soutěží, do kte-
rých jsme se během škol-
ního roku zapojili, ještě
nekončí. Mezinárodní
matematická soutěž
Pangea je určena pro
žáky 4. - 9. ročníku 
a zúčastnilo se jí celkem
58 našich žáků. V katego-
rii 4. tříd si nejlépe vedla
Barbora Netolická, kte-
rá dosáhla úspěšnosti
88% a v rámci kraje
Vysočina obsadila
výborné 5. místo. 1. mís-
to mezi páťáky vybojoval
Luděk Hlavsa, mezi še-
sťáky Jan Švec, mezi se-
dmáky Robin Řádek,
mezi osmáky Lucie
Němečková (v rámci kra-
je Vysočina obsadila
skvělé 4. místo) a mezi
deváťáky Vilém
Netolický. 

Určitě nejnáročnější
soutěží je Matematická 
olympiáda. Úspěšným 
řešitelem se stává ten,
kdo z celkových 18 bodů
získá 9 a více bodů. Naši
školu v okresním kole re-
prezentovali tito žáci a
žákyně: 5. třída –
Stanislava Šedá, 6. třída
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Usnesení

U S N E S E N Í  z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 20. 4. 2017  od 17.00 hodin na MěÚ

66. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v

případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.
Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: František Peňáz, František Novák
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: ing. arch. Věra Junová,

Zdeněk Vojta
c/  Vyřazení majetku města dle předloženého soupisu za 1. čtvrtletí 2017.
d/ Rozpočtové opatření č. 3/2017 /viz příloha/.
e/  Návrh rozpočtu provozních prostředků ZŠ a MŠ na rok 2017.
f/  Dodatek č. 3 – Smlouvu o dílo č. 408/2016, předloženou SVK Žďársko, s

tím, že bude proplacen až dle možností rozpočtu, neboť se s touto částkou v
letošním rozpočtu nepočítalo.

g/ Bezúplatný pronájem části pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Svratka o výměře do
50 m2 obci Chlumětín pro zřízení autobusové zastávky.

h/ Záměr pronájmu části pozemku p. č. 30/2 v k. ú. Svratka.
ch/ Prodej pozemku p. č. 1300 v k. ú. Svratka o výměře 1059 m2 za Kč 384

417,00 Richardu Krejčímu, Žďár nad Sázavou.
i/ Neuplatnění práva zpětného odkupu na pozemek p. č. 1110/100 v k. ú.

Svratka.
j/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotace ve výši Kč 117 tisíc

Sportovnímu klubu Svratka za účelem podpory a rozvoje sportu ve Svratce.
k/ Program oslav ke 150. výročí povýšení Svratky na město a 140. Výročí za-

ložení SDH Svratka.
l/ Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, číslo smlouvy:

9417000954/4000208514 mezi Městem Svratkou a firmou GasNet, s. r. o.,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem.

67. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – březen 2017.
b/ Informace o probíhajících a dokončených stavebních pracích /Slunný vrch,

oprava dlažby na hřbitově, oprava chodníku ul. Partyzánská, oprava povrchu
střední části náměstí, rekonstrukce vodovodu/.

c/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Svratky za rok 2016.
68. Zastupitelstvo města revokuje:
a/ Usnesení č. 52 ch/ ze dne 6. 10. 2016.

Duben v MŠ
• 12. 4. v MŠ proběhlo Velikonoční tvoření pro rodiče, které se odvíjelo v du-

chu pohody a radosti. Rodiče se svými dětmi vyráběli z březových větviček
velikonočního zajíčka nebo velikonoční věnec, kterým si mohli vyzdobit ku-
příkladu dveře. Odpoledne si užili jak děti, tak i rodiče.

• Děti navštívily Městskou knihovnu ve Svratce, kde se aktivně zapojily do
programu, který jim připravila paní knihovnice (hádaly hádanky, vysvětlo-
valy pranostiky, poznávaly pohádkové postavy, …)

• Díky nepříznivému počasí se akce Čistá Vysočina odsunula až na 25. 4., dě-
ti se připojily k velkým školákům a podílely se tak na úklidu města.

• Na konci měsíce přivítaly Adéla Mudrochová, Adéla Kvintusová, Bára
Jančíková, Eliška Pavlíková a Sára Kadeřábková nejnovější občánky našeho
města pásmem básniček.

• Čarodějnické radovánky jsme si užili v budově MŠ i v jejich zahradách.
Nechyběly čarodějnické kostýmy, překážkové dráhy, kouzlení, vaření lek-
tvarů, let na koštěti ani tanec kolem ohně. Na konci čarodějnického dopo-
ledne obdrželi čarodějky a čarodějové sladkou odměnu.

Za MŠ Alena Jadrná

„Holky a kluci, pojďte 
s námi hrát fotbal“
Fotbalový oddíl SK Svratka pořádá nábor dětí!

Každé úterý a čtvrtek od 17.30 hod. na hřišti ve Svratce 
probíhá nábor dětí kategorie:
- starší žáci (ročník 2003-2006)
- starší přípravka (ročník narození 2007, 2008) 
- mladší přípravka (ročník narození 2009, 2010, 2011).
Těší se na Vás trenéři SK Svratka!
Pro bližší informace kontakt: Petr Moučka, 737 916 414, mouckap@email.cz

Kopírování v informačním centru 
v budově městského úřadu
V nově otevřeném informačním centru v přízemí budovy městského úřadu je
možnost nechat si okopírovat dokumenty a lékařské zprávy.
Věříme, že tato služba bude vyhovovat zejména starším občanům, kteří nebu-
dou muset absolvovat chůzi po schodech do 1. patra.
Ceny za kopírování a tisk:  
černobíle – A4 jednostranná kopie – Kč 1,50
A4 oboustranná kopie –  Kč 2,00
A3 jednostranná kopie – Kč 3,00
A3 oboustranná kopie –  Kč 4,00
V informačním centru je možné nechat si okopírovat nebo vytisknout doku-
menty také barevně.

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, vari-

abilní symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní pou-
kázkou nebo v hotovosti na městském úřadu.
Platby za psa  
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele 600 Kč.

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, ne-
bo poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 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

– Jakub Bureš, Daniel Kovařík, Adéla Pavlíková, Jan Švec, 
7. třída – Adéla Řádková, Robin Řádek, Šimon Řádek, Sofie Tomášková,
8. třída – Natálie Jägermannová, Markéta Krumplová, Petra Pavlíková.
Titul úspěšný řešitel získali všichni jmenovaní šesťáci a dále sedmáci Adéla
Řádková, Robin Řádek a Šimon Řádek. Jak již bylo psáno v minulém čís-
le Novinek, skvěle si vedl Robin Řádek, který obsadil vynikající 3. místo.
Výborné výsledky měl i Šimon Řádek, který vybojoval 7. místo a Adéla Řád-
ková, která skončila třináctá. 

Ještě jednou chci touto cestou poděkovat všem žákům za účast v matema-
tických soutěžích a reprezentaci školy, ať už obsadili jakékoliv místo.       

RNDr. Jana Suchá

symbol 1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v ho-
tovosti 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 infor-
mačním 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 od-

vádět 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 spo-

čívající v poskytování přechodného ubytování.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hoto-

vosti na městském úřadu.

Informace o místních poplatcích za rok 2017

Základní škola a mateřská škola Svratka, MěÚ Svratka, Oddíl Junák – 
středisko Svratka, Svratecké Valkýry, Odborová organizace Mars Svratka a.s.,

Svaz zdravotně postižených Svratka a Hasiči Svratka společně pořádají

Cestu pohádkovým lesem
Neděle 4. června 2017 start od 14 do 15.30 hodin.

Cesta za pohádkou začne u mostku do Boroviny- vstup do lesa
a skončí na sokolské zahradě.

Občerstvení pro děti i rodiče je zajištěno.
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