
SVRATKA, BB TRANS SVRATKA,
M TECH SVRATKA, CZ LIPA, DEL-
TA SVRATKA, JAN MAYER - FAR-
MA SVRATOUCH, SWERD
KUČERA MIROSLAV, STAVBY
MILOŠ KUBÍČEK, ZASYKO, s.r.o.,
ZO ČSŽ SVRATECKÉ VALKÝRY,
RICHTER + FRENZEL, s.r.o., ŽĎAS,
a.s. ŽĎÁR nad SÁZAVOU. Celková
částka na čísle účtu: 2227751/0100
pod variabilním symbolem 150, za-
tím činí 279.493,- Kč… ☺☺☺

Děkuji také všem nejmenovaným
ženám, bylo jich celkem 8, v čele 
s paní arch. Věrou Junovou, které na
počest přivítání jara ve Svratce,
zkulturnily „Sokolskou zahradu“.
Krásný počin, výsledek a rozhodně 
i pocit… Dále děkuji paní arch.Věře
Junové, všem dospělákům i dětičkám,
panu učiteli Fialovi i panu školníkovi,
kteří tvoří v Přírodní zahradě Svratka.
Chvilku to trvalo, ale výsledek, ten si 
užijeme my všichni, ale i turisté, kteří
naše malebné městečko navštíví. Mimo
jiné, v neděli zde přistál a snad se i na-
trvalo usídlil E.T. - Mimozemšťan…
☺☺☺ Přijďte se podívat…☺

„Domov – vždycky to budu opa-
kovat – není prostor, ale proces. Tady
se schovávám před deštěm a zimou,
tady žiju, tady trávím svůj volný čas,
tady se rodí moje rodina, tady ji tvo-
řím léty, trpělivostí a tolerancí a vů-
bec řadou kladných principů.
Domov je bytost.“

(Miroslav Horníček)

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

František Mládek, Váš starosta

pořena všemi obcemi na těchto trasách,
včetně Nového Města na Moravě, dále
i Policií České republiky KŘP kraje
Vysočina, Hasičským záchranným sbo-
rem Kraje Vysočina, Dopravní zdravot-
ní službou nemocnice Nového Města
na Moravě, praktickými lékaři a firma-
mi ZDAR a.s., AVE Vysočina s.r.o., 
i místními firmami. Věřím, že by se
pod tuto žádost podepsal i každý z Vás
občanů, kteří v zimních měsících, rok
co rok, riskujete na těchto výše zmíně-
ných trasách se svými životy, se svým
zdravím i majetky. Budeme tedy i spo-
lečně doufat, že se v zimě začne blýskat
na lepší časy a konečně rozhodne zdra-
vý rozum. ☺☺☺

Lávka na Moravskou Svratku.
Zastupitelstvo města Svratky rozhodlo
na minulém zasedání o zpracování pro-
jektové dokumentace na stavbu nové
lávky na Moravskou Svratku.
Moraváci, můžete se těšit, příští rok už
budete přecházet bezpečněji! Ta stará
se už trošku kývá…☺

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 18. 4. 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, Moučka Petr ml.
Jeníkov, Jun Zdeněk, Ladislav
Moučka, Černý Vlastimil, Černá Eva,
Štejdíř Jaroslav /Nové Město na
Moravě/, Suchá Vlasta, Cach Miloslav,
Kadeřábková Blanka, Filandr Josef,
Marcela a František Novákovi, Češka
Miroslav, Vlasta, Zdeněk a Pavel
Dospělovi, Suchá Jana, Mgr. Martin
Mudroch, ing. Petr Řádek, ing. Jan
Vítek, ing. Igor Fiala, MUDr. Koutný
Jiří, Luděk Král, Adam Jančík, Allan
Plzák, Božena Hromádková, Miroslav
Fiala, Věra Pospíšilová, Milan
Kopecký, Miroslava Topinková, Hana
Gregorová, Milan Kolář, Jaromír Rada,
Alena a Ludvík Sádovských, Jiří Bureš,
Vlastimil Bureš, Irena, Hana a Jan
Hejtmánkovi, Zubová Lenka a Zdražil
František, Vlasta a František Peňázovi,
Eva Prášková, Ludmila a Josef
Jadrných, Ladislav a Marie
Kopeckých, Pavel Polanský, Bohumír
a Blanka Sádovských, Miloslav
Fajmon, Šiler Břetislav, Josef Peřina,
Radek Padevět, Josef Fuksa, Zdražil
Jiří, Marie a Josef Hadačovi, Milan a
Jiří Kuncovi, Fiala Josef, Milada a Petr
Landovi, Bílková Zdena /Jičín/, Eliška
a Josef Hájkovi, Bureš Petr…JDále - I-
MONT PRESS, SK SVRATKA z.s.,
AUTOLAKOVNA SOBOTKA, KNK

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Jaroslav. Původ jména je slovan-
ský se symbolem slavícím jaro.
Význam první části jména je „jarý, bu-
jarý, prudký“, ale i „silný, přísný“.
Druhá část – slav „slavný, význačný“.
Význam jména je tedy „jarostí, silou,
prudkostí slavný“. Popřejme všem
Jaroslavům bujarý a krásný svátek a je-
ště krásnější jaro. 

Dubnové pranostiky praví: „Na
svatého Vojtěcha v polích samá potě-
cha“, „Ženská chuť, panská láska 
a dubnové počasí vždy nestálé bývá“.

Strach měl opravdu velké oči a je-
ště větší úspěch! Třetí představení po-
hádky pro děti i dospělé, se tentokráte
odehrálo v neděli 8. dubna hlavně pro
naše dobrovolné hasiče. A právě proto i
dobrovolné vstupné, bylo určeno na
pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky. Sedm tisíc korun jistě není
zanedbatelná částka, proto bych chtěl
tímto poděkovat skvělému nápadu na-
šich Valkýr, všem héračkám i hercům,
ale především Vám, kteří jste se přišli
nejen pobavit, ale i přispět na dobrou
věc. Tato pohádka se zkrátka povedla, a
my se těšíme na tu další…☺☺ Žádost
na zimní chemickou údržbu silnic
bude podána na Kraj Vysočina.
Takto rozhodlo ZASTUPITELSTVO
MĚSTA SVRATKY na svém zasedání
dne 22. 3. 2018. Město Svratka žádá o
změnu stávající technologie posypu a o
udělení výjimky ze zákona a zavedení
chemického ošetřování silnic II/354 v
úseku hranice kraje – Svratka-Sněžné –
Nové město na Moravě, II/343 v úseku
hranice kraje – Svratka a II/350 v úse-
ku křižovatka se silnicí I/37 – Světnov
– Herálec – Svratka. Tato žádost je pod-

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

pokračování na str. 10

Váš starosta Vám 

Svratka
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...v Přírodní zahradě Svratka bylo živo......most na Moravu již dosluhuje... ...v Přírodní zahradě Svratka...

Březen a duben v ZŠ a MŠ Svratka
• V pátek 23.3. proběhl na ZŠ Svratka již tradiční turnaj okolních škol v sálové ko-

pané. Za účasti 1.a 2. ZŠ Nové Město na Moravě, ZŠ Krouna, ZŠ Herálec, ZŠ
Kameničky, ZŠ Jimramov a domácí ZŠ Svratka  putuje pohár na 2.ZŠ do Nového
Města na Moravě. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za spor-
tovní zážitek. Velké poděkování patří rozhodčím panu Vladimíru Novákovi 
a Eriku Kocourovi, za zorganizování turnaje  Josefu Fialovi, Daliboru Svobodovi
a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce.

• Na Velikonoce nám pan učitel Fiala jako každoročně připravil pletení po-
mlázek. Jednotlivé třídy si ve výtvarné výchově a pracovních činnostech vy-
ráběly velikonoční dekorace.

• Během celého školního roku probíhají pro všechny ročníky programy pri-
mární prevence sociálně patologických jevů. Poprvé se uskutečnil i pro na-
še prvňáčky.

• 17. a 18.4. proběhl zápis do 1.třídy. K zápisu se dostavilo 22 dětí. 
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Program pro ně připravila paní učitelka Monika Beňadiková a Hana
Mičková s třeťáky a byl opět pohádkový.

• Vážení rodiče, na pondělí 30.4.2018 a pondělí 7.5.2018 vyhlašuji ředitel-
ské volno v souladu s §24 odst. 2 Zákona č. 561/2004Sb pro žáky základní
školy. Na mateřskou školu se toto vyhlášení nevztahuje.     

Mgr. Iva Kopecká

Mateřská škola
• 26. 3. a 27. 3. proběhlo v MŠ Velikonoční tvoření pro rodiče. Rodiče se

svými dětmi vyráběli dekoraci z vařečky s motivem slepičky, velikonočního

zajíčka a květinový závěs. Odpoledne se odvíjelo v duchu pohody a radosti.
• 28. 3.  se uskutečnilo jarní focení fotografkou Kamilou Burešovou.
• 10. 4. v dopoledních hodinách proběhlo screeningové vyšetření zraku.
• 17. 4. a 18.4. proběhl zápis do 1. třídy.
• 18. 4. se děti ze třídy soviček zúčastnily projektu recyklohraní s tématem po-

hádky „O třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu“. Cílem tohoto pro-
jektu bylo seznámit děti s důvody, proč je třeba předcházet vzniku odpadu 
a jaké jsou možnosti. Děti například upevňovaly znalosti o třídění odpadu,
procvičovaly barvy.                                            

Za MŠ Alena Drahošová

pokračování ze str. 9
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Dne 14. 4. 2018 proběhla v tělocvičně
ve Svratce soutěž mladých hasičů.
Soutěž pořádal SDH Svratka. Soutěžilo
se ve třech kategoriích -  přípravka do 6
let, mladší od 6 do 11 let a starší od 11
do 15 let. Děti změřily své síly při šta-
fetě TFA, uzlové štafetě, evakuaci mate-
riálu a při boji o mety. 

Společně s mladými hasiči ze
Svratky soutěžili mladí hasiči z Křižá-
nek, Herálce, Krásného, Najdeku,
Kuklíku, Věcova, Svratouchu, Jam,
Nového Města n. Moravě a Sněžného.
Celkem se zúčastnilo 22 družstev a to 
2 družstva přípravky, 10 družstev mla-
dších a 9 družstev starších. 

Za domácí sbor nastoupil jeden tým
přípravky. Tyto děti dokázaly, že i přes
svůj nízký věk dokážou bojovat a umí
předvést velice dobré výkony, při čemž
obsadily první místo společně s příprav-
kou z Jam. Za mladší kategorii repre-
zentovalo náš sbor jedno družstvo, které
obsadilo  7. místo. Starší družstvo obsa-
dilo nepopulární 4 místo. V poslední do-
plňkové soutěži všech přítomných sbo-
rů vyhrál mladý hasič z Věcova, a již po
druhé putuje putovní pohár do Věcova. 

Březen a duben v ZŠ a MŠ Svratka

Svratecký SOPTÍK
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Usnesení

U S N E S E N Í  z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 22. 3. 2018 od 17.00 hodin v zasedací míst-
nosti MěÚ

90. 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: Michaela Šilerová, Blanka

Sádovská
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: ing. Jan Vítek, Bc.

Miroslav Polák
c/ Rozpočtové opatření č. 2/2018.
d/ Firmu Swietelsky stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby

Východ, Pelhřimov jako dodavatele akce „Oprava dláždění náměstí
Národního povstání – okolo kašny a schodů“.

e/ Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny  na zpracování do-
kumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Cyklostezka Herálec –
Svratka“ z grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2018 pro-
střednictvím subregionu Velké Dářko – dobrovolného svazku obcí.
Zpracování cenové nabídky projektové dokumentace  firmou PROfi, spol.
s r. o., Jihlava.

f/ Aktualizaci územní studie v lokalitě Tábor za předpokladu, že žadatel o
změnu uhradí veškeré náklady, které městu vzniknou v souvislosti s tou-
to aktualizací.

g/ Prodej pozemků p. č. 7/4 o výměře 22 m2 a p. č. 1110/101 o výměře 4 m2,
obojí v k. ú. Svratka paní Pavle Tenorové, Brno.

h/ Smlouvu o věcném břemeni NM-014330046774/002 mezi Městem
Svratka a E.ON Distribucí.

i/ Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro SDH z integrovaného
regionálního operačního programu „MAS Havlíčkův kraj – IROP –
Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof“ a zpracování studie
proveditelnosti firmou AREA 2000, s. r. o., Riegrova 46, Polička.

j/ Renovaci jídelny ZŠ Svratka a souhlasí s tím, že náklady renovace budou
financovány z dotace Města Svratky na provoz školy v roce 2018.

k/ Požární řád Města Svratky v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i/
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ a § 29, odst. 1, písm. o/
zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně.

l/ Výjimku z kritérií, článek VII., odst. n/ dotačního programu a schvaluje
přidělení bytu č. 9 v budově č. p. 370 panu Jiřímu Netolickému, Žďár n.
S. na dobu určitou na jeden rok.

m/ Podání žádosti Krajskému úřadu Kraje Vysočina na zimní chemickou úd-
ržbu silnic ze Svratky do Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě
a do Hlinska po hranice kraje.

n/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, která ruší obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2008 o spalování suchých rostlinných materiálů.

o/ Pronájem pozemku na konání poutě panu Martinu Spilkovi, Rosice 
u Chrasti na roky 2018 a 2019.

91. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – únor 2018.
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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  byl dne 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 infor-
mačním 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 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 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 u-
bytovací kapacity, který činí 3,- Kč za každé využité
lůžko a den.

Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po u-
plynutí každého pololetí.

Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský
úřad zahájení činnosti spočívající v poskytování pře-
chodného ubytování. Poplatek může být uhrazen pře-
vodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hotovosti na
městském úřadu.

Platby za svoz komunálního 
odpadu – podnikatelé a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří mají s

Městským úřadem ve Svratce uzavřenou smlouvu na
likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady
smluvní částky byl dne 31. 3. 2018.

Informace o místních 
poplatcích za rok 2018
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Od pondělí 16.4. chodí mladí hasiči
opět cvičit do areálu hasičské zbrojnice.
Všichni případní zájemci o kroužek ha-
sičů jsou vítáni.

Kolektiv vedoucích mladých hasičů
SDH Svratka

Celé dopoledne se neslo v duchu
dobré nálady a doufáme, že za rok se
opět sejdeme a změříme síly.
Poděkování za tuto akci patří SDH
Svratka, rozhodčím, vedoucím mládeže
a všem, kteří se podíleli na této vyda-
řené akci.

Svratecký SOPTÍK
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