
komunikace do průmyslové zóny -
realizace 2019 - 2020

- opravu místní komunikace v ulici
Nad Školou - realizace 2019

- výměnu oken a dveří v sokolovně -
realizace 2019 na jaře

- opravy veřejného osvětlení - realizace
2019

- výměnu posledních vrat garáží 
v TESS - realizace 2019
Snad jsem na něco nezapomněl, ale 

i kdyby, určitě se nudit nebudeme a Vy
také ne. Čeká nás tedy spousta práce, ale
také radosti z dobře vykonaného díla...☺
Bohužel, Svratka bude letos z jara opět
rozkopaná…�

Turnaj čtyř hospod v licitovaném
mariáši vyvrcholí zítra v restauraci 
U Berušky. To je pozvánka pro přátele 
a milovníky čertových obrázků, na zítra,
osmou hodinu ranní. Kdo se stane celko-
vým vítězem čtyř hospod a kdo si odve-
ze poháry za zítřejší vítězství ve Svratce,
je zatím jedna velká neznámá. Už dnes
je ovšem jasné, že si vítěz svrateckého
turnaje, odveze poháry oba. Pokud to
bude zkušený mariášník Cyril ŠAUER 
z Oldříše, vítěz „Svrateckého mariáše“ 
v roce 2015 a 2017, putovní pohár města
Svratka mu už za celkově tři vítězství,
zůstane definitivně navždy…☺☺☺

Svratecký CANDRBÁL aneb starý
desky, ty jsou hezký. To je pro Vás da-
lší sobotní pozvánka – tentokráte na ve-
černí zábavu do naší krásné sokolovny.
Svratecké Valkýry se opět těší na Vaši
hojnou účast a určitě Vám připravily 
i nějaké to překvapení. Přijďte si zata-
nčit, bohatá tombola a dobrá zábava jsou
vždy samozřejmostí…☺

„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny
má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo
zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič 
a hůl, to není člověk, to je vůl.“ 

(Jan Werich)

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

František Mládek, 
Váš starosta

okolo 600.000,- Kč. Možná i více. 
Havárie potrubí v prostorách těloc-

vičny a jeho kompletní rekonstrukce
představuje částku cca 100.000,- Kč.
Výměna plynového kotle a úprava roz-
vodů v nájemním bytě ZŠ a MŠ nás stála
46.000,- Kč. Na opravu tepelného čer-
padla ROBUR v ZŠ a MŠ bylo vynalo-
ženo 32.000,- Kč. Nyní už budeme dou-
fat, že jsme si všechny havárie a ne-
plánované výdaje odbyli právě na začát-
ku roku.

Workoutové hřiště by mělo být
součástí sportovního areálu…☺ Na
tento projekt jsme požádali MMR o do-
taci. Dotace je poskytována až do výše
70% skutečně vynaložených uznatel-
ných nákladů akce. Zbylých 30% fina-
nčních nákladů je tedy nutnou spolu-
účastí města. Workoutové hřiště je na-
vrženo o rozměrech dopadové plochy
cca - 12 x 7 metrů. Hlavní sestava obsa-
huje hrazdy v různých výškách, trojitá
bradla, žebřiny, půlenou hrazdu, svislou
hrazdu, ručkovací žebřík, stupňovanou
lavici, šikmý monkey bar, multibar,
držák pro olympijské kruhy apod.
Dopadová plocha bude mít tartanový
povrch. Workoutové vybavení bude do-
plněno šesti pohyblivými fitness prvky.
Rozpočet na celou akci je ve výši cca
800.000,- Kč. Spoluúčast města bude
cca 240.000,- Kč. Původní plán umístit
hřiště do nově vybudovaného parku na
„Utopenci“ však ztroskotalo na územ-
ním plánu města, který nám toto řešení
neumožňuje. Proto jsme pro jeho 
umístění našli novou a možná i vhodně-
jší lokalitu, přímo ve sportovním areálu,
vedle víceúčelového hřiště před ubyto-
vnou. Těšme se tedy společně, že naše
žádost o dotaci, bude mezi těmi 

úspěšnými…☺

Jaké máme v současné
době další  rozpracované
projekty?
- přípravu projektu a zís-

kání dotace na vybudo-
vání cyklostezky do
Svratouchu - realizace
2019 - 2020

- přípravu projektu a zís-
kání dotace na vybudo-
vání cyklostezky do
Herálce- realizace 2019
- 2020 - 2021

- získání dotace na poříze-
ní již vysoutěženého do-
pravního automobilu pro naše dobro-
volné hasiče - realizace 2019

- získání dotace na nový traktor pro
technické služby Svratka - realizace
2019 - 2020

- získání dotace a zrealizování opravy
lesní cesty Hrnčířské- realizace 2019
- 2020

- dokončení opravy chodníku v ulici
Partyzánská, II. část ke škole- realiza-
ce 2019 na jaře

- výstavbu nové lávky na Moravskou
Svratku - 2019

- zpracování projektu na výstavbu
nového parkoviště před drogerií - re-
alizace 2019 - výstavba - 2020 - 2021

- osazení ukazatele rychlosti od
Svratouchu - realizace 2019

- opravu hlavního vodovodního řádu v
Libušině ulici - realizace 2019 na jaře

- dokončení projektové dokumentace a
získání dotace na revitalizaci rybníku
Svratka -realizace 2019 -2020

- dokončení stavby I. části místní 

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Petr. Původ tohoto jména je řecký
a symbolizuje svého nositele, jako skálo-
pevného muže. Je překladem aramejské-
ho jména Kéfas. Aramejské „képká“,
stejně, jako řecké „pétrá“, znamená
„skála“. Jméno tedy označuje muže
pevného jako skála. Všem Petrům proto
přeji krásný a sváteční pátek, ať vždy
svému jménu dostojí…☺

Jakou předpověď slibují pranosti-
ky? „Den svatého Petra stolování, zimu
ještě nevyhání“. „Když mrzne na Petra
nastolení, mrznout bude 40 dní bez pro-
dlení“. Nám všem dnes přeji, aby už ne-
mrzlo. Je na čase, abychom se konečně s
paní Zimou rozloučili. Její rozmary nás
totiž letos stály tolik peněz, jako nikdy
před tím. Raději se budeme těšit a při-
pravovat se na vítání jara…☺

Kolik nás ta letošní zima už stála
navíc z rozpočtu města? Bude se Vám
to zdát možná až neuvěřitelné, ale letošní
zimní údržba byla opravdu náročná i na
finance. Nad rámec běžné zimní údržby
jsme letos vynaložili na úklid sněhu 
z místních komunikací, chodníků a ve-
řejných prostranství, již o 300.000,- Kč
více, než obvykle

Další nečekanou a velkou investicí
ve výši - 3.000.000,- Kč, hned na za-
čátku roku, bylo nutné pořízení ne-
movitosti č.p. 297. Bývalé zdravotní
středisko naproti lékárně, v ulici
Ohradská, se tak stane opět součas-
ným…☺ Nutné stavební úpravy včetně
projektové dokumentace, vybavení no-
vých prostor ordinace, čekárny, odběrné
místnosti, nové sociální zázemí s bezba-
riérovou úpravou, výměna vchodových
dveří, oken a kompletní výměna podla-
hových krytin, se budou pohybovat 

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

V SOKOLOVNĚ VYMĚNÍME OKNA
I VSTUPNÍ DVEŘE.

Svratka
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Váš starosta Vám 
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Dne 2. února 2019 se ve Svratce usku-
tečnily lyžařské závody. Závodů se
zúčastnilo 135 lyžařů, kteří byli z klu-
bů: Svratka, Nové Město na Moravě,
Hlinsko, Žďár nad Sázavou, Letohrad a
Brno. 

Naši mladí lyžaři získali celkem čty-
ři medaile. Barbora Doležalová 2. mís-
to v kategorii benjamínky, Martin
Myška 1. místo v kategorii benjamínci,
Jindřich Slonek 2. místo v kategorii
mladší žáci, Anna Moučková 1. místo v
kategorii dorostenky.

Děkujeme všem závodníkům za
účast. Velké díky patří pořadatelům,
kteří měli mnoho práce s přípravou
tratí za nestálého počasí a zabezpeče-
ní celé akce. Děkujeme firmám: ZA-
SYKO Kovovýroba, M-tech topení,
BB Trans Svratka, WF metal, RE-
HAU, COOPER Standard, EHRE-
SPORT, MARS, KOVO HB,
HANSGROHE  za sponzorské dary a
věcné ceny. 

2. 2. 2019 pořádal Sbor dobrovolných
hasičů Kuklík ve spolupráci s SDH
Svratka TFA mladých hasičů. Jedná se 
o obdobu soutěže pro dospělé s českým
názvem nejtvrdší hasič zvítězí. Trať se
skládá z šesti úseků. Na prvním úseku
soutěžící roztáhne dvě dvacetimetrové
hadice, na druhém je přeskok přes barié-
ru, následuje transport kanystrů (mladší
3 kg, starší 5kg), na čtvrtém úseku přek-
lápí soutěžící pneumatiku (mladší osob-
ní pneu, starší nákladní), pátý úsek ob-
náší transport figuríny (mladší 5kg, sta-
rší 10 kg) a na závěrečném úseku je úko-
lem smotání hadice do připravené bed-
ny. Celou trať soutěžící absolvuje s pěti
kily zátěže na zádech, simulující dýcha-
cí přístroj. K soutěži se sešlo celkem 87
soutěžících z 10 sborů. Mladí hasiči by-
li rozděleni do osmi kategorií dle věku.
Čtyři kategorie děvčat a čtyři chlapců.
Bojovalo se o dvacet čtyři medailí. Za
SDH Svratka nastoupilo jedenáct mla-
dých hasičů. Nejlépe si vedli Sára
Kadeřábková a Vojtěch Doležal, kteří

ZŠ a MŠ Svratka
Prosinec a leden v MŠ

Lyžařské 
závody 

Hasiči informují

ZŠ
• LYŽAŘSKÝ KURZ SEDMÁKŮ- 2019
Ve dnech 16. až
22. ledna 2019
proběhl tradičně
lyžařský kurz
žáků sedmého ro-
čníku ZŠ Svratka.
V letošním roce
nám konečně
přálo počasí a zi-
ma byla opět zi-
mou a ne zastyd-
lým jarem. Kurzu
se celkem zúčast-
nilo 17 z celkové-
ho počtu 25 dětí
ve třídě. Řada dětí využila možnosti vypůjčení lyžařského vybavení přímo na svra-
tecké sjezdovce a mohla tedy vyzkoušet nové dimenze pohybových aktivit.
Musíme obdivovat především ty žáky, kteří vůbec poprvé stáli na lyžích a na počát-
ku bylo něco neznámého – jako si správně obout lyžáky a připnout na lyže nebo se
jen na lyžích udržet a pořád nepadat. Nakonec i tito žáci dokázali sjet svah pěknými
obloučky a dokonce bodovat i v závěrečném slalomu. Musíme také poděkovat těm
rodičům, kteří se snaží vést své děti k lyžování a v tom je podporují.
Češi jsou národ lyžařů – je potěšující vidět na svahu sjezdovky malé špunty ve věku
čtyř, pěti let až po zdatné sedmdesátníky. V závěru bylo i nádherné počasí – mrazy
ráno, brzo vystřídalo nádherné zimní sluníčko. Co víc si přát.

Výsledky slalomu (jelo se na dvě kola, časy se sčítaly):
1. Nikol Kubíčková 54,55 sekundy
2. Elen Mládková 55,24
3. Karel Kratochvíl 58,30
4. Beata Halamková 60,71
5. Lucie Tlustošová 64,30
6. David Kaplan 66,21

Nejrychlejší kolo – N. Kubíčková (24,87s.) a K. Kratochvíl ( 29,10s.)
Mimo sjezdaře absolvovalo výcvik na běžeckých lyžích i další minidružstvo (3).

Boris Jakubík a Dalibor Svoboda

• V rámci prevence sociálně patologických jevů absolvovaly v lednu preventivní
program třídy: 1.,3.,4.,5.,7. a 8 .

• Robin Řádek se úspěšně zúčastnil okresních kol olympiády z matematiky a české-
ho jazyka. Blahopřejeme.

MŠ
- K zimě neodmyslitelně patří i zimní sporty. S dětmi jsme se 24.1. vydaly na 

olympiádu. Proběhlo slavnostní zahájení během s „ohněm“ nechybělo „lyžování,
bruslení, bobování ani lední hokej“. Děti si jako správní olympionici odnesly di-
plomy a medaile. 

- Začátek února se nesl v duchu pohádek. Děti se postupně seznamovaly s pohád-
kovými postavami a jejich příběhy. Čtení pohádek jako je Perníková chaloupka,
Červená Karkulka nebo i příběh o princezně a drakovi. Děti příběhy prožívaly tím,
že se přenesly do pohádkového světa a vyrobily si Perníkovou chaloupku, nebo
zaháněly draka pomocí hry. Z pohádkových postav nechyběl ani Rákosníček 
s Křemílkem a Vochomůrkou, s kterými prožíváme celý rok.

- V únoru jsme si také připomněli, jaké druhy povolání máme a jak jsou důležité.
Děti ze třídy Soviček se zaměřily na hasiče, kteří nám v tuto dobu moc pomohli.
Vyráběly si hasičské auto, helmu a pokusily se o ztvárnění hasičského zásahu.

Za MŠ A.Drahošová

obsadili ve svých kategoriích první mís-
ta. Dalšími úspěšnými byli Daniel
Mládek a Jan Bureš, kteří se umístili ve
svých kategoriích na třetích místech.
Ostatní závodníci ze Svratky se umístili
v první polovině tabulky. Z jedenácti
sborů skončila Svratka na vynikajícím

druhém místě za SDH Kuklík v počtu
získaných medailí. Bylo to velmi
příjemné a úspěšné dopoledne a mladí
hasiči ze Svratky předvedli skvělé výko-
ny hodné pochvaly. 

Za SDH Svratka kolektiv vedoucích

7. Vojtěch Jägermann 67,27
8. Vendula Gregorová  68,91
9. Miroslav Šír 71,27
10. Martin Odvárka 77,17
11. Jan Odvárka 101,79 

(snowboard)
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Usnesení

ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, 
konané dne 5.2.2019 od 17.00 hodin na MěÚ
5. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č.2/2019.
b) Rada města souhlasí s navýšením kapacity

školní družiny z 30 na 55 dětí a souhlasí s
tím, aby ZŠ a MŠ Svratka financovala na-
výšení kapacity v období září-prosinec 2019
z prostředků na provoz nebo z vedlejší hos-
podářské činnosti.

c) V rámci zajištění akceschopnosti zásahové
jednotky SDH Svratka absolvování kurzu
pro získání řidičského oprávnění skupiny C
pro tři členy SDH Svratka.

d) Zakoupení dřevěné prodejní pergoly 5x4 m
za zvýhodněnou cenu z Delty Svratka. 

e) Pořízení dvou ping-pongových stolů pro
nově vznikající oddíl stolního tenisu.

6. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o jednání na Krajském úřadě

Kraje Vysočina v Jihlavě ohledně zimní úd-
ržby silnic.

b) Informace o probíhajících stavebních akcích. 
7. Rada města doporučuje ZM ke schválení:
a) Firmu PKS okna, a.s. Žďár n.S. jako doda-

vatele a zhotovitele výměny oken v soko-
lovně. Firma podala nejlepší cenovou nabíd-
ku.

b) Rekonstrukci vodovodního potrubí v části
tělocvičny, na němž došlo k další havárii, dle
předložené cenové nabídky.

c) Projekt workoutového hřiště dle přeložené
cenové nabídky a dle finančních možností
jej zrealizovat ještě v letošním roce.

d) Provedení vrtu, jako nový zdroj vody pro
koupaliště.

Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických o-
sob v souvislosti se zpracováním osobních úda-
jů a o volném pohybu těchto údajů v upravené
verzi.

Informace o místních poplatcích za rok 2019

Devět nových přileb získali hasiči 
ze Svratky díky Nadaci Agrofert

Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku činí 600 Kč za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále 850 Kč
za nemovitost sloužící k rekreaci. 
Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5. 2019.
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 poži-
vatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož drži-
tele činí poplatek 300 Kč.
Majitelé psů mají povinnost přihlásit každého psa staršího 3 měsíců. Pokud psa již
nemáte, je potřeba tuto skutečnost nahlásit na městském úřadě a vrátit známku.
Termín splatnosti poplatku je ke dni 31. 3. 2019.
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.

Nabídka volného bytu v DPS
Město Svratka nabízí volný byt v Domě s pečovatelskou službou.
Jedná se o jednopokojový byt s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží –
kuchyňka a pokoj, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do domu i byt jsou
bezbariérové. Byt je možno pronajmout k bydlení zejména seniorům, o-
sobám se sníženou soběstačností a osobám zdravotně postiženým, které
nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení mohou podat:

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
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 ubytovací kapacity, který činí 3 Kč za ka-
ždé 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.
Platby za svoz komunálního odpadu – podnikatelé a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří mají s Městským úřadem ve Svratce uza-
vřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní částky
je ke dni 31. 3. 2019.

a) zájemci ve věku 70 let a více
b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné 

fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

BYT ČÍSLO 2 – Velikost bytu 41,24 m2
Byt je k pronájmu od března 2019. 
Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS
Svratka, Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, tel. 774 225 400.

SDH Svratka získala od Nadace Agrofert částku 80.000,-Kč na dovybavení členů zásahové jednotky. Díky
tomuto krásnému daru mohla pořídit 9ks přileb Gallet F1 SF včetně svítilen a jejich držáků na přilby v cel-

kové hodnotě 85.149,-Kč. Zbylou částku 5.149,-Kč zaplatil SDH ze
svých zdrojů. Tímto děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutou do-
taci. Miloš Dospěl, velitel SDH Svratka
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