
Irena, Hana a Jan Hejtmánkovi, Lenka
Zubová a František Zdražil, Vlasta a
František Peňázovi. Firmy - IMONT
PRESS, SK SVRATKA z.s., AUTO-
LAKOVNA SOBOTKA, KNK
SVRATKA, BB TRANS SVRATKA,
M-TECH SVRATKA, CZ LIPA,
DELTA SVRATKA, JAN MAYER –
FARMA SVRATOUCH, SWERD MI-
ROSLAV KUČERA, STAVBY
MILOŠ KUBÍČEK, ZASYKO, s.r.o.
Celková částka na čísle účtu:
2227751/0100 pod variabilním sym-
bolem 150, zatím činí 221.993,-
Kč…☺☺☺

„Ono je to jako v tý starý cirku-
sácký anekdotě, jak říkal ředitel
klaunovi: „Klaune, proč ten kůň ne-
zpívá?“ A klaun odpoví: „Není mu
dáno.“ A ředitel řekne: „Tak mu dej-
te!“ A v tom je celej vtip umění: ko-
mu není dáno, tomu se dát nedá.“

(Jan Werich)

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

František Mládek, Váš starosta

Komenského. A tak švagři Zdeněk 
s Jaromírem mohli slavit – poháry zů-
staly v rodině…☺ Všichni karbaníci
odcházeli z turnaje nejen s dobrým po-
citem z vydařené soboty, ale i s hodnot-
nými cenami, které pro ně připravili
sponzoři turnaje. Pořadatelé i účastníci
tohoto tradičního „karbanu“ tímto dě-
kují všem sponzorům, bez kterých by
se takovéto turnaje pořádat ani nedaly.
Velký dík patří Janu Hniličkovi, /ve-
lícímu plukovníkovi…☺/ celého turna-
je, který se své funkce zhostil na vy-
znamenání…☺

Strach má velké oči a ještě větší
úspěch! Proto naše Svratecké Valkýry
společně se svrateckými hérečkami 
a herci pro Vás děti, ale i nás dospěláky,
připravily již třetí představení této
krásné a úspěšné pohádky. Těšme se te-
dy společně na 8. dubna, kdy na prk-
nech, jež znamenají svět, opět spatříme
naše divadelní hvězdy…☺ Začátek
představení byl stanoven na 15:00 ho-
din. Vaše dobrovolné příspěvky budou
předány svrateckým hasičům a budou
použity na pořízení nové cisternové au-
tomobilové stříkačky. Tak co říkáte, za-
plníme opět sokolovnu?

Svoz BIO 2018. První letošní svoz
bioodpadu bude odstartován ve čtvrtek
dne 12. dubna, a potom se bude pro-
vádět pravidelně každých 14 dnů až do
odvolání. Pokud budete někteří z Vás
chtít využít přistavení velkoobjemové-
ho kontejneru, není to problém, obraťte
se prosím na pana Milana Gregora, ve-
doucího TESS.

Nová CAS je hlavní investicí pro
letošní rok. Jak již víte, předpokládaná
cena se pohybuje okolo šesti milionů
korun. Dva miliony pět set tisíc činí do-
tace z FZŠ-MV ČR. Kraj Vysočina
jsme požádali o částku pět set tisíc 

a zbytek je podíl města. Vysoutěžená
cena se však může pohybovat i okolo
šesti milionů tři sta tisíc korun.

Proto poděkování na konec…☺
Všem dárcům, kteří do dnešní uzávěr-
ky Novinek, tj. do 14. 3. 2018, přispěli
svým finančním darem našim dobro-
volným hasičům na pořízení nové
CAS, co nejsrdečněji děkuji. Jmenovitě
to jsou: Zdena a Josef Doležalovi,
Helena Králová, JUDr. Zdeněk Bureš,
Věra Librová, MUDr. Jiřina Foltánová,
Jana Myšková, František Mládek, Jan
Pešek, Aleš Peřina, MUDr. Marta
Jílková, Helena Mlejnková, Jaromír
Kavalír, Bronislav Mayer, Věna
Kovaříková, MUDr. Naděžda
Lamplotová, Věra a Petr Krupicovi,
Gabriela Řádková, Bohumil Kulík,
Otto a Tomáš Ritterovi, Ing. Jiří
Netolický, Alena a Jaromír Popilkovi,
Petr Moučka ml.- Jeníkov, Zdeněk Jun,
Ladislav Moučka, Vlastimil Černý,
Eva Černá, Jaroslav Štejdíř - Nové
Město na Moravě, Vlasta Suchá,
Miloslav Cach, Blanka Kadeřábková,
Josef Filandr,  Marcela a František
Novákovi, dr. Miroslav Češka, Vlasta,
Zdeněk a Pavel Dospělovi,
Jana Suchá,  Martin a Iva
Mudrochovi,  ing. Petr
Řádek, ing. Jan Vítek, ing.
Igor Fiala, MUDr. Jiří
Koutný, Luděk Král,
Adam Jančík, Allan Plzák,
Božena Hromádková,
Miroslav Fiala, Věra
Pospíšilová, Milan
Kopecký, MVDr.
Miroslava Topinková,
Hana Gregorová, Milan
Kolář, Jaromír Rada,
Alena a Ludvík Sádovský,
Jiří Bureš, Vlastimil Bureš,

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Ivona. Půvabné ženské jméno
Ivona má francouzský původ a jeho no-
sitelky i pravý francouzský šarm. Jsou
elegantní a neodolatelné. Krásný svátek
proto přeji všem ženám tohoto jména a
krásný celý den. Pranostiky hovoří
„jarně“…☺:„Na svatého Josefa den
když jasný, hospodář čeká rok krásný“.
„Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje
dobrý rok“. Josefové jsou vlastně tako-
ví poslové jara. Jarní rovnodennost,
kdy Slunce vstoupilo do znamení
Berana, nastala již v úterý 20. března 
v 17:16 hodin. První jarní den 21. břez-
na opět připadne až na rok 2102. Pozor
v neděli! V nedělní noci tj. pozítří dne
25. března se hodiny posunou o jednu
hodinu vpřed z 02:00 na 03:00 hodin.
Letní čas začíná…☺

Turnaj „Čtyř hospod v licito-
vaném mariáši“ byl zakončen turna-
jem „O putovní pohár města
Svratka“. V restauraci U Berušky se 
v sobotu 10. března sešlo již v časných
ranních hodinách hned 30 milovníků a
vyznavačů čertových obrázků. Po
úvodní prezentaci a nezbytném občer-
stvení, přesně v 9:00 hodin dopadaly
první listy na desky deseti stolů. 
V 15:00 hodin se už rozdělovaly ceny
všem zúčastněným mariášníkům.
Putovní pohár města Svratky nakonec
zaslouženě pozvedl nad hlavu Jaromír
Kučera z Borové. Těsně druhý /o
11,50,-Kč/, skončil Ivan Řádek a třetí
příčku uhájil Zdeněk Polanský, oba
svratečáci z bytovky /ale každý z jiné-
ho vchodu…☺/ v ulici Komenského.
Po vyhodnocení všech turnajů, které se
hrají postupně v Oldříši, Borové,
Svratouchu a končí ve Svratce, se cel-
kovým vítězem „Čtyř hospod“ stal kdo
jiný, než Zdeněk Polanský z ulice

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

Váš starosta Vám 

Svratka
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STRACH MÁ VELKÉ OČI

Leden a únor v ZŠ a MŠ Svratka
Lyžařský výcvik 12.2.-16.2
Každé ráno jsme se rozcvičili pochodem na místní sjezdovku, kde jsme si ve vyto-
peném stanu převlékli boty a vyrazili každý po svém.
Zatímco sjezdaři a dva snowboardisti zamířili přímo na svah, běžkaři se přemístili 
na golfové hřiště, kde bylo sněhu tak akorát na parádní jízdu. Ve čtvrtek se zaběhli 
podívat i na Karlštejn a Zkamenělý zámek.
V pátek se konaly dovednostní a biatlonové závody. Veliké poděkování patří Zdeňku
Holemářovi a jeho partě, která nám poskytla perfektní zázemí, včetně upravené pra-
covní doby a s možností úschovy našich věcí přes noc. Děti se chovaly bezvadně, ba-
vilo nás to, díky. Škoda jen jednoho naraženého a jednoho zlomeného zápěstí,
Tomášovi přejeme brzké uzdravení. Boris Jakubík a Dalibor Svoboda

• Velké poděkování žákům a zaměstnancům ZŠ a MŠ za organizaci karnevalu, kte-
rý se uskutečnil 17.2. Děkujeme A.Dudkovi za sponzorské dary.    

• 20.2. proběhlo ve Žďáru n.S. okrskové kolo ve šplhu na tyči pro žáky 1. stupně.
Za doprovodu Mgr. Hany Brázdové se zúčastnili: Adéla Mudrochová, Edita
Maštalířská, Barbora Nováková, Michaela Halamková, Sára Najmanová, Radek
Pavlík, David Prokůpek, Michal Košťák, Šimon Hladík a Michal Modráček, kte-
rý získal 2. místo a postupuje tak do kola okresního. Blahopřejeme.

• 21.2. se v Novém Městě na Mor. uskutečnily závody žáků v běžeckém lyžování.
Žáky naší školy – Adélu Mudrochovou, Jana Moučku, Filipa Sádovského,

Ladislava Vojtu a Editu Maštalířskou, doprovodila Erika Kulíková. Editě,  která
obsadila ve své kategorii 3.místo, blahopřejeme.  

143. RDP (REGION DANCE PARTY) VE SVRATCE
V pátek 9. března 2018 se děti z country tanečního kroužku při ZŠ ve Svratce sešly
na víkendovou 143. region dance party pořádanou SDC ŠUMAVÁČEK 
a SVRATECKÝMI BONBONKY u nás ve Svratce. Přijely k nám další tři soubory
– taneční kroužek při DDM v Polné, RUTY ŠUTY z Kelče u Valašského Meziříčí 
a COUNTRY DANCE MONTANA z Horního Benešova u Bruntálu.
Děti se ubytovaly ve třídě naší ZŠ, kde nás čekal celý víkend plný tancování. Tančili
jsme celý páteční večer od 18,30 do 22,00 hodin s Mírou Procházkou country tane-
čky a Honza Valenta nás zasvěcoval do tajů cloggingu neboli country stepu. Pak už
jen umýt a spát, abychom si odpočinuli na další taneční den.
V sobotu dopoledne jsme se prokousávali další lekcí cloggingu s Honzou, i dalším
blokem v rytmu country s Mírou. Po výborném obědě v naší školní jídelně a chvilce
klidu jsme už byli zvědaví na taneční soutěžní přehlídku. Taneční soubory tu bojova-
ly o několik pohárů v různých věkových kategoriích – v klasickém country a clog-
gingu. Po soutěži, kdy porota potřebovala trochu času na zhodnocení jednotlivých vy-
stoupení, se nás opět Honza pokoušel naučit pokračování cloggingové sestavy. Po ve-
čeři a vyhlášení vítězů taneční soutěže Míra Procházka vybídl všechny tanečníky ke
společnému večernímu tancování. Tancovalo se až do 22,00 hodin a my, opět velmi,
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ale příjemně unavení, jsme padli po koupeli do svých spacáků a spali celou noc.
Ráno po snídani jsme vyrazili na poslední víkendovou taneční country lekci s Mírou a také jsme

dokončili sestavu s Honzou. Po posledním tancování už zbývalo zabalit si vše zpátky do batohů 
a vydat se na cestu domů. S radou rodičům od paní učitelek: „Vyprat v pračce a uložit do postele“
jsme s rodiči odcházeli domů…                                                                                Hana Mičková

MŠ
• Ve středu 14.2. a v pátek 16.2. se konal v MŠ karneval. Děti se proměnily v nejrůznější bytosti. Přišli

k nám: Maková Panenka, Námořník, Indián, Děda Mrazík, Sněhurka, Tygřík, Hasič, Beruška, také
nechyběli Anna a Elza s Olafem a spousta dalších. Pro děti bylo připraveno množství her, proběhla
přehlídka masek, karnevalový tanec a i další radovánky. Děti si karneval velmi užily.

• Od března dojíždíme do Hlinska v Čechách na plavecký výcvik.
Za MŠ Alena Drahošová 

Leden a únor v ZŠ a MŠ Svratka
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 na základní škole
ve Svratce se uskuteční 17. a 18. 4. 2018 od 14 do 16 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9.2011
do 31.8.2012 a které dovrší k 31.8.2018 šest let. K zápisu se
rovněž dostaví děti, které měly v loňském roce povolen odklad
povinné školní docházky. Rodiče přinesou k zápisu rodný list
dítěte.

Odklady začátku povinné školní docházky /§37, odst. 1, zák.
č. 561, 2004 Sb./ povoluje ředitel spádové školy na základě píse-
mné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslu-
šného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou 
k dispozici u zápisu. Informace: tel.: 566 662 602

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 ve Svratce
se uskuteční v mateřské škole 2.5., 3.5., 4.5. 2018 od 14 do
15.30 hodin
Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte
a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání v mateřské škole.
Informace: tel.: 566 662 262

Mgr. Iva Kopecká, ředitelka školy, Základní škola a mateřská škola
Svratka, příspěvková organizace Partyzánská 310, 592 02 Svratka, 

tel. 566 662 602, skola@svratka.cz

Hasiči informují
TFA mladých hasičů
Zimní období je často pro mnohé mladé hasičské nadšence „mrtvým obdobím“ 
a právě soutěž o titul železného hasiče se může stát důvodem k intenzivnějšímu tré-
ninku a rovněž příjemným  zpestřením před  začátkem nové sezony, a proto jsme se
17.2.2018 vydali do Žďáru nad Sázavou, kde více než stovka malých dobrovolných
hasičů v tělocvičně tamní Základní školy měřila své síly v prvním ročníku junior-
ské obdoby soutěže Toughest Firefighter Alive (TFA) – Nejtvrdší hasič přežije. Ze
Svratky jelo celkem 10 dětí ve věku od 6 do 15 let. Na děti čekala řada úkolů, jež
měly za cíl simulovat klasický zásah – závodníci například přenášeli v závislosti na
své kategorii buď třílitrové, nebo pětilitrové kanystry s vodou, museli s nimi překo-
nat lavičku, oběhnout kužely a umístit nádoby přesně do vyznačeného místa.
Poradit si museli i s ranami palicí, během s hadicemi či překonáním švédské bedny.
Pro mnohé bylo největším oříškem smotávání hadice, která se následně musela 
umístit do speciální bedny. Ve finiši pak mladí hasiči s kanystrem vody prolézali 
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Usnesení

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 22. 2.
2018 od 17.00 hodin na MěÚ
66. Rada města bere na vědomí:
a) Informace starosty o probíhajících a připravovaných stavebních akcích.
67. Rada města schvaluje:
a) Vypracování projektu plynofikace areálu TESS Ing. Leoši Pohankovi,

Nové Veselí.
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Platby za svoz komunálního odpadu 
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 ke dni 31. 5. 2018.
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

téhož 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 povinnost přihlásit každého psa staršího 3 měsíců.
Termín splatnosti poplatku je ke dni 31. 3. 2018.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní

symbol 1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v ho-
tovosti na městském úřadu.

Platby za odpady a za psy můžete platit v informačním centru, které se nachází
v přízemí budovy městského úřadu. Pracovní doba v informačním centru je pon-
dělí – pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin a v sobotu od 9.00
do 12.00 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 2018

Hasiči informují

tunelem a nakonec odtáhli do cíle figurínu představující zraně-
nou osobu. To vše v  zásahovém oblečení – s helmou, opaskem
a maketou dýchacího přístroje na zádech. Soutěžilo v sedmi ka-
tegoriích dle věku a pohlaví. Domů jsme jeli s velkým úspěchem
-  naši hasiči Roderik Ducheček a Jan Bureš obsadili  ve svých
kategoriích první místa. Dále jsme pobrali „neoblíbené“ bram-
borové medaile ve 3 kategoriích. Ostatní členové obsadili přední
místa v tabulce. Z pohledu vedoucích šlo o velice vyvedené
závody a budeme doufat, že podobných úspěchů bude více.

Odbornosti mladých hasičů na Křižánkách
Do celoroční činnosti mladých hasičů patří, mimo jiné, plnění od-
borností, které jsou součástí celoroční hry Plamen. Dne 17.2.2018
naši mladí hasiči ukázali své vědomosti na Křižánkách. Zde po-
řádali místní vedoucí odbornosti mladých hasičů a to v kategorii
Junior Preventista, Preventista, Strojník, Zdravotník a Kronikář.
Příjemného dopoledne se zúčastnilo pět sborů SDH Svratka,
Křižánky, Herálec, Krásné, Kuklík. Celkově plnilo odbornosti 50
mladých hasičů, z toho 9 členů SDH Svratka. Tomuto dopoledni
předcházela příprava v podobě naučení a hlavně pochopení hasi-
čské problematiky dané odbornosti. Mladí hasiči se poctivě učili,
a proto všichni, včetně předškolních dětí, splnili na jedničku. Díky
odbornostem se mladí hasiči připravují na budoucí funkce ve
svém SDH, což je velkým přínosem pro jeho fungování, a hlavně
budou mít nynější hasiči pokračovatele. Velké poděkování patří
vedoucím mladých hasičů z SDH Křižánky za přípravu a zorga-
nizování této akce. 

Kolektiv vedoucích mladých hasičů Svratka

Město Svratka nabízí pro milovníky křížovek brožuru „Město Svratka 
v křížovkách“. K dostání je v informačním centru za 11,- Kč.
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