
cházely opravdu v žalostném stavu. Nyní
je vše opraveno, koupaliště napuštěno 
a připraveno přivítat s příchodem slu-
níčka své první návštěvníky…☺
Srdečně Vás zve Honza Fousek.

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Svratka za rok
2015. Závěr: Při přezkoumání hospoda-
ření města Svratka za rok 2015 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zji-
štěna žádná rizika, která by mohla mít ne-
gativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti. Přezkoumání vyko-
nali pověření kontroloři Krajského úřadu
Kraje Vysočiny. 

„Člověk, který zle hovoří, liší se od
toho, který zle koná, jen nedostatkem
odvahy.“  

(Marcus Fabius Quintilianus)  

Šťastný každý den a jen dobrou nála-
du plnou úsměvů, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

Sauna bude! Pokud se nám podaří na
příštím zasedání zastupitelstva města sch-
válit tuto investici, na sklonku podzimu
letošního roku, dávno zapomenutá sauna
opět ožije. Paní ředitelce Kopecké se po-
dařilo na celkovou rekonstrukci sauny
získat částečnou dotaci z FONDU
VYSOČINA ve výši  67.000,- Kč.
Zbylých cca 160.000,- Kč bude hrazeno
z rozpočtu města. Máte se tedy opět na co
těšit! Hlavní je, že děti z naší školky 
a školy, už nebudou muset cestovat auto-
busem do Hlinska. Už dnes je zájem 
o saunování z okolních škol. Sauna bude
otevřena též pro sportovce i pro Vás do-
spěláky…☺

Svážíme BIOODPADY ve Svratce.
Vážení spoluobčané, v poslední době se
množí případy  přetěžování nádob urče-
ných na odkládání odpadů. Toto přetěžo-
vání bývá plošně spojené s jarním úkli-
dem, kdy v popelnicích končí zbytky po
úklidu okolí domu, ať už jsou to smetky,
kamení, hlína, bio-
odpad apod. V prů-
běhu roku někteří 
z Vás ukládají do
popelnic i stavební
odpad. Popelnice
jsou nádoby u-
rčené pro ukládání
směsného komu-
nálního odpadu,
což jsou. Pokud je 
v nádobě uložen od-
pad, který by mohl
poškodit svozovou
techniku, posádka ji
nemusí vyvézt 
a uvědomí o tom
majitele nádoby.

Nádoby mají výrobcem určenou svou
nosnost: - plastová popelnice 120 lit-
rů – 60 kg

- plastová popelnice 240 litrů – 110 kg
- kontejner 1100 litrů – 360 kg     
V případě přetížení dochází k jejímu

poškození (prasknutí nádoby, ulomených
závěsných částí a podobně), za které za-
městnanci svozové služby nenesou zod-
povědnost. Ke stejnému poškození do-
chází i u nádob na bioodpady. Mokrá
tráva je těžká, a pokud je v nádobách zhu-
tňována, opět jsou nádoby přetěžované,
praskají a vylamují se u nich kolečka! 
Žádám Vás tímto o dodržování pravidel
pro ukládání výše zmiňovaných odpadů.
Děkuji za pochopení.

Koupaliště čeká opět na Vaši
návštěvu. Utrhané kliky, dveře bez zám-
ků a pantů, zdevastované splachovače.
To vše čekalo na Honzu Fouska při prv-
ním jarním odemknutí areálu koupaliště.
Nedávno zprovozněné záchodky se na-

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Valdemar. Původ jména je němec-
ký, s významem – slavný, mocný vládce.
Popřejme dnes proto Valdemarům krás-
ný dnešní den. Květen - měsíc lásky po-
malu končí, tak Vy muži hlavně nezapo-
meňte – „žena nepolíbená v máji, 
uschne a je v háji“ – tak praví naše pra-
nostika. Pranostiky na nadcházející mě-
síc červen napovídají: „O svatém
Norbertu chladno jde už k čertu“, ane-
bo - „když na Medarda prší, nebudou
toho roku houby růst.“

Vysazovali jsme stromy. Kácíme, ale
také vysazujeme! Dle plánu výsadby 
a studií dosadby zeleně pro rok 2016,
které schválilo zastupitelstvo města na
svém nedávném zasedání, jsme vysadili
46 listnáčů. Zatím 23 kusů břízy bělo-
koré, 2 kusy břízy převislé, 17 kusů olší 
a 4 kusy jeřábu černého. Další dřeviny je-
ště cca 50 kusů, budeme postupně vysa-
zovat. Buk, tis, borovici, ovocné stromy 
a jiné. O nové stromečky se nyní budeme
starat a zalévat v parku u ZŠ a MŠ, 
v krásné zahradě u DPS a v pomalu ro-
dící se přírodní zahradě okolo řeky
Svratky. Pokud je mezi Vámi nějaký
dobrovolník, může nám s péčí o tuto mě-
stskou zeleň pomoci. Čeká nás veliká, ale
milá starost…☺

Malý Bobeš se stal symbolem
přírodní zahrady. U mokřadu v přírod-
ní zahradě, nedaleko rodného domu
Josefa Věromíra Plevy, si stojí na pa-
mátném kameni a dívá se přes řeku na
Moravskou Svratku. Asi jde ze školy.
Autorem dřevěné sochy Malého Bobeše
je řezbář a sochař Pavel Švanda. Pavle,
děkujeme za opravdu mistrovské dílo.
Zlaté ručičky…☺
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

MALÝ BOBEŠ JDE ZE ŠKOLY SLUNNÝ VRCH

SLUNNÝ VRCHVÝSADBA V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ SVRATKA

Váš starosta Vám 

Upozornění pro majitele psů
Městský úřad Svratka upozorňuje majitele psů na povinnost přihlásit a zaplatit poplatek za 
každého psa staršího 3 měsíců. Poplatek je stanoven ve výši Kč 400,00  za prvního psa, za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele Kč 600,00.
Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu, činí Kč
200,00  za kalendářní rok. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí poplatek Kč 300,00.
Poplatek byl splatný ke dni 31. 3. 2016. 
Žádáme občany, kteří svého psa dosud nepřihlásili nebo kteří poplatek neuhradili, aby tak učinili
v nejbližším možném termínu. Poplatek je možno uhradit na účet č. 2227751/0100, VS 1341, SS č.
známky nebo v hotovosti na MěÚ.

Platby za odpady rok 2016 - informace
Sazba poplatku činí Kč 550,00  za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále Kč 550,00 za ne-
movitost sloužící k rekreaci. Termín splatnosti poplatku je do 31.5. 2016.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní symbol 1340, kon-
stantní symbol 0308, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní poukázkou nebo  v hoto-
vosti na Městském úřadu.
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• Školní časopis žáků 5.ročníku Šnek pod vedením Petry Suché získal v krajském
kole 2.místo a postoupil do kola celostátního, kde se mu podařilo vybojovat 
3. příčku za titulní stranu. 

• Žáci 8.a 9. ročníku sehráli další turnaje ve fotbalovém Coca cola cupu a to v Pacově
a Bystřici nad Pernštejnem. Žáci prvního stupně se utkali ve Žďáře nad Sázavou ve
fotbalovém Mc Donald cupu. Poděkování patří všem hráčům i Daliboru
Svobodovi za jejich vedení.

• V rámci preventivní akce Bezpečná Vysočina naši žáci 3.-5.ročníku společně s po-
licisty kontrolovali vozidla a rozdávali řidičům čokoládové a kyselé bonbóny.

• 22.4. jsme se již po osmé zúčastnili akce Čistá Vysočina. S potěšením mohu kon-
statovat, že nasbíraných odpadků je čím dál tím méně, přesto je stále, co sbírat.
Děkujeme žákům i zaměstnancům za tuto práci.

• V pátek 22.4. se 6 děvčat z country tanečního kroužku vydalo na svoji první vel-
kou víkendovou cestu za country do města Tábora s Hanou Mičkovou a Marií
Polákovou. Obohaceni o spoustu zážitků a nových zkušeností se v neděli šťastně
vrátili zpět. Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.

• Kvůli nepřízni počasí jsme si čarodějnické radovánky udělali v budově MŠ.
Nesměly chybět čarodějnické kostýmy. Změřili jsme své síly v překážkové dráze.
Naučili jsme se čarovat a kouzlit. Míchali jsme lektvary lásky. Poznávali jsme by-
linky a dělali z nich bylinné směsi. Let na koštěti byl samozřejmostí. Opomenut ne-
byl tanec okolo „ohně“. Na konci čarodějnického dopoledne obdrželi všichni kou-
zelníci, čarodějové a čarodějky ČARODĚJNICKÉ VYSVĚDČENÍ! Za MŠ Jana
Šírová

• Ve čtvrtek 28.4. se naši žáci pod vedením J.Fialy zúčastnili sportovních disciplín 
v rámci plnění odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Získali 5.místo a  mezi
jednotlivci Petr Jadrný  2.místo.

• Blahopřejeme také k 1.,4. a 5.místu tanečníkům, které získali na Velké taneční sou-
těži ve Žďáře nad Sázavou 29.4.

• 4.5.si připravili čtvrťáci s Jaroslavou Kopeckou pro své maminky malé poděkování
a přání ke Dni matek.

• Oslavu dne matek jsme v naší MŠ tentokrát pojaly poněkud netradičně. Pro ma-
minky a jejich děti, připravily paní učitelky krátký program plný zábavy. Maminky
jsme uvítali básničkou a písničkou. Následovala oblíbená hra dětí „Škatulata hýbej-
te se“. Po pohybové aktivitě následovala aktivita klidnější- děti musely svoji ma-

minku poznat se zavázanýma očima dle hmatu. Nesměla chybět mašinka, která nás
provezla celou naší MŠ. Tanec s míčkem zvládli všichni skvěle. Maminkám poté
byla dopřána masáž, kterou jim prováděly jejich vlastní děti. Nakonec došlo i na
rozdávání přáníček a drobných dárků. Myslím, že se celé odpoledne krásně vy-

vedlo. Děkuji všem zúčastněným za
vzorné zapojení a  spolupráci při plnění ak-
tivit. Za MŠ J. Šírová
• S.Richterová z 9.ročníku získala
3.místo ve výtvarné soutěži s požární te-
matikou. Blahopřejeme.
I v letošním školním roce jsme se zapojili
do řady matematických soutěží. Mezi nej-
oblíbenější patří soutěž Klokan, které se
mohou zúčastnit žáci již od druhé třídy.
Nyní budou uvedena jména nejlepších ře-
šitelů z každého ročníku: 2. třída - Anna
Chmelíková, 3. třída - Barbora Netolická,
4. třída - Daniel Šikl, 5. třída - Jakub Bureš

Setkání svrateckých skautů
Breakdance Taneční soutěž mladší žákyně Taneční soutěž starší žákyně

V sobotu 23. dubna 2016 se ve svratecké
sokolovně uskutečnila výjimečná akce -
setkání všech svrateckých skautů.
Pozváni byli i s rodinami všichni, kteří
svrateckým skautem za dvacet šest let
jeho existence prošli, a stejně tak i čle-
nové turistického oddílu, který svým pů-
sobením předcházel obnovení činnosti
skautského střediska ve Svratce v roce
1990.

Akce se zúčastnilo přibližně 150 lidí.
Někteří vydrželi od začátku v 17:00 až
do brzkých ranních hodin, jiní přicháze-
li později či odcházeli dříve.

Součástí akce bylo kromě pochopi-

mail (skaut-svratka@seznam.cz), aby-
chom mohli začít dávat dohromady co
nejúplnější dokumentaci naší skautské
historie.

Doufáme, že se Vám skautské set-
kání líbilo, že jste si zavzpomínali na mi-
nulé zážitky a snad načerpali i nějaké ty
síly do budoucna. Věřím, že i když už
třeba nejste aktivními skauty či skautka-
mi, jsou pro Vás roky strávené ve svra-
teckém středisku jedněmi z nejkrásně-
jších. 

Tým vedoucích skautského 
střediska Svratka

ho organizaci. Jednalo se o akci svým
rozsahem zcela mimořádnou, ale dou-
fáme, že ne výjimečnou a že se třeba za
pět či deset let dočkáme jejího zopako-
vání. Byl by to začátek úžasné tradice.

Fotografie z této akce si můžete pro-
hlédnout v galerii na internetových
stránkách našeho střediska 
https://sites.google.com/site/skautsvratka

Vzhledem k tomu, že jsme stihli pro-
hlédnout jen menší část fotek z minu-
lých let a že se mnozí ozývali s tím, že u
sebe mají ještě mnoho dalších, bychom
rádi požádali každého, kdo takovými
fotkami disponuje, aby napsal na náš

telného setkání po mnoha letech přede-
vším promítání fotografií z historie svra-
teckého skautingu a řada her pro děti i
dospělé. Chybět nemohla prvotřídní ži-
vá hudba a bohaté občerstvení.

Mezi sebou jsme přivítali i skautské
bratry ze Žďáru, kteří kromě přátelské
návštěvy přijeli předat vyznamenání za
dlouholetou činnost našim dvěma čle-
nům - Dáše a Haudimu.

Jménem skautského střediska
Svratka bychom rádi poděkovali všem,
kteří se zúčastnili sobotního setkání
svrateckých skautů a zvláště pak těm,
kteří se různými způsoby podíleli na je-

Základní škola a mateřská škola Svratka

Rej čarodějic v MŠ
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Usnesení

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 21.4.2016  od 17.00 hodin na MěÚ
41. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Program zasedání zastupitelstva města. Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva:

Blanka Sádovská, Ludmila Mayerová. Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zase-
dání: Michaela Šilerová, Vlastimil Černý.

b/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v případě, že
přítomní zastupitelé hlasují různě.

c/  Smlouvu o úvěru č. 0437725469 u České spořitelny, a. s.
d/ Smlouvu č. 1030027801/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi

E.ON Distribuce a.s. a Městem Svratka.
e/  Firmu Miloš Kubíček na provedení stavebních prací na rekonstrukci zázemí v TESS

Svratka.
f/ Záměr prodeje pozemku p. č. 251/15 v k. ú. Svratka o výměře 35 m2  za cenu Kč

50,00/m2 /vjezd do dvora č. p. 51/.
g/ Veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotace ve výši Kč 107 tisíc Sportovnímu klubu

Svratka za účelem podpory a rozvoje sportu ve Svratce.
h/ Schvaluje a volí členku zastupitelstva Michaelu Šilerovou do funkce předsedkyně ko-

mise životního prostředí.
42. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden a březen 2016.
c/ Informace o probíhajících stavebních pracích.
d/ Rezignaci pana Františka Peňáze na funkci předsedy komise životního prostředí.
e/ Informaci o konání odvolacího soudu se Zdenkou Suchou dne 7. 6. 2016 u Krajského

soudu v Brně.
f/ Informace o možnosti odbahnění rybníka ve Svratce.
g/ Složení mandátu člena zastupitelstva pana Pavla Švandy.
43. Zastupitelstvo města zamítá:
a/ Prodej pozemku p. č. 10/1 v k. ú. Česká Cikánka Golf clubu Svratka 1932 z důvodů

neakceptování podmínek prodeje.

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 12.5.2016 od 17.00
na MěÚ
31. Rada města bere na vědomí:
a) Informace starosty o probíhajících stavebních akcích. 
b) Dosadbu stromů v rámci náhradní výsadby (park u školy, přírodní zahrada, zahrada u

DPS).
32. Rada města schvaluje:
a) Prodloužení pronájmu části obecního pozemku p.č. 30/2 v k.ú. Svratka paní Anně

Musilové o další rok.
b) Příspěvek oblastní charitě Žďár n.S.  17 350 Kč na chod terénní služby ve Svratce.
c) Žádost Niva Svratky o.p.s. o zřízení práva stavby na pozemcích města. Jedná se o re-

vitalizaci starého ramene řeky Svratky.
33. Rada města zamítá:
a) Žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Krouně o finanční příspě-

vek na investiční akce v kostele ve Svratouchu.

Celostátní setkání dětských 
country tanečních skupin
Od pátku 22.4.2016 do neděle
24.4.2016, se naše malé country tane-
čnice Barborka Poláková, Anička
Chmelíková, Kája Beňadiková, Míša
Halamková, Barborka Netolická a Ště-
pánka Trávníčková pod vedením paní
učitelky Mgr.Hany Mičkové a asistence
mé maličkosti, zúčastnily SCDCTS v
Táboře pod patronací Českomoravské
asociace dětských country tanečních
skupin a pořádajícím SDC Šumaváček.
Hlavní náplní bylo tancování a zís-
kávání zkušeností na soutěžích, kterých

se naše country tanečnice a tanečníci už
možná příští rok zúčastní aktivně. V
programu byla pestrá nabídka nejen
country tanců, ale i country stepu, nebo
mexických tanců. Zbyl i čas na zábavu
v herním parku, nebo sportovní relax v
krytém bazénu. A v neděli v podvečer-
ních hodinách návrat domů. Všichni se
těší na příští ročník a hlavně vřelý dík
paní učitelce Mgr.Haně Mičkové, že tu-
to aktivitu ve Svratce s dětmi provozu-
je, protože je to velmi baví.

Marie Poláková

Lékárna ve Svratce informuje
Protože si je málokdo stoprocentně jistý tím, jak dlouho vlastně platí lékařský před-
pis a poukaz, dovoluji si pro vás tyto informace shrnout a přehledně popsat. Doufám,
že vám tím pomůžu lépe se v této problematice orientovat a že vám toto vysvětlení
umožní vyzvedávat si vaše léky včas.

Platnost lékařského receptu je 14 dní, včetně data jeho vystavení. Recept na léči-
va s obsahem antibiotika je platný pouze 5 dní, včetně data jeho vystavení. Stejné do-
by platnosti platí i pro recept elektronický. Lékař ale může platnost receptu prodlou-
žit připsáním dovětku např. „platí 1 měsíc“ nebo „platí 3 měsíce“, maximálně ale
může prodloužit dobu platnosti receptu na 1 rok. 

Platnost lékařského receptu vystaveného na pohotovostní lékařské službě nebo ve
výjimečných situacích, např. když daný lékař nemá s vaší pojišťovnou smlouvu
(označen bývá slovy „akutní péče“, „neodkladná péče“),  je pouze jeden den, který
následuje po dni, kdy byl tento předpis vystaven. 

V případě elektronického receptu obdrží pacient pouze blanket s kódem, tento
kód je možno ve stavu nouze nebo bez nutnosti osobní návštěvy u lékaře zaslat i
přímo pacientovi elektronickou poštou (např. e-mailem). Blanket elektronického re-
ceptu již nemusí obsahovat razítko lékaře ani jeho podpis, to vše je obsaženo v elek-
tronické podobě receptu, který lékař odesílá do centrálního úložiště na Státním ústa-
vu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Lékárna, která chce vydávat léky na elektronický recept, zažádá na SÚKLu o mo-
žnost výdeje léků na elektronický recept, je jí přidělěn přístupový kód a heslo, kte-
rými se připojuje k centrálnímu úložišti na SÚKLu a podle kódu, který pacient obd-
rží od lékaře, si stáhne do svého počítače elektronický recept, který do centrálního
úložiště již zaslal elektronicky lékař při návštěvě pacienta v ordinaci. Nutností je sou-
časné zřízení elektronického podpisu lékárnou.

I v lékárně ve Svratce je možno elektronický recept vyzvednout.
Opakovací recept je určen k opakovanému vyzvednutí léčiva bez nutnosti opě-

tovné návštěvy lékaře, platnost opakovacího receptu je 6 měsíců, pokud lékař plat-
nost neprodlouží (maximálně ale na 1 rok). Opakovací recept lze předepsat i v po-
době elektronického receptu.

Opakovací recept nelze vystavit na léky s obsahem léčiv vázaných na výdej na re-
cept s modrým pruhem a s obsahem léčiv vyvolávajících závislost (hypnotika, seda-
tiva).

V případě, že lékárna předepisovaný lék nemá skladem a pacient nechce čekat na
objednání, nebo pokud není lékárna schopna lék zajistit, vystaví pacientovi na tento
lék ve stejném počtu balení a síle tzv. výpis z lékařského předpisu. Tento výpis opět
platí 14 dní ode dne vystavení, na antibiotika pět dní, včetně data vystavení.

Platnost poukazu na zdravotnické prostředky (obvazový materiál, inkontinentní
pomůcky, punčochy, ortézy atp.) je 90 dní, tzn. 3 měsíce. 

Lékárna ve Svratce si vás tímto dovoluje informovat o možnosti dovozu in-
kontinentních pomůcek po domluvě až k vám do domu ZDARMA (po před-
chozím pořízení poukazu v lékárně).

Recepty i poukazy si může pacient vyzvednout v KTERÉKOLI lékárně, podle
svého vlastního výběru, ani pokud jsou jeho léky předepsány v nemocnici, není žád-
ným nařízením povinován vyzvedávat je v lékárně, kterou mu doporučí lékař.

Mgr. Michaela Doubková, lékárna Svratka s.r.o.
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