
jarní přírodní zahrada. Pravidelně každý
rok některé svratecké ženy provedou
jarní údržbu sokolské zahrady. Děkuji
všem velmi a přeji si jen a hlavně
Svratce, aby takových lidiček bylo
více…☺

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Svratky za rok 2018.
Přezkoumání bylo provedeno dne 22.
října 2018 jako dílčí a dne 29. dubna
2019, jako konečné.Výsledek přezkou-
mání: Při přezkoumání hospodaření
města Svratky – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření
za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hos-
podaření územního celku v budoucnos-
ti…☺ Přezkoumání hospodaření města
Svratky bylo provedeno zaměstnanci
Odboru kontroly Krajského úřadu
Kraje Vysočina.

Lepší to už být opravdu nemohlo,
proto tímto děkuji zejména paní hlavní
účetní a ekonomce i paní mzdové účet-
ní a asistence. Opět se potvrdilo, že jsme
skvělý tým…☺☺☺

Vážení a milí spoluobčané, chtěl
bych Vás tímto ještě informovat 
o změně úředních hodin a hlavně dnů na
Městském úřadu ve Svratce.

Od 1. 5. 2019 jsou úřední dny a hodi-
ny pro veřejnost vždy:
pondělí  8:00  - 11:30,   12:30  -  15:00
středa    8:00  - 11:30,   12:30  -  16:00

Dny úterý, čtvrtek a pátek jsou vyhraze-
ny pouze na administrativní činnost

úředníků.

Chtěl bych Vás požádat o do-
držování nových úředních ho-
din a zároveň děkuji za po-
chopení…☺
Přeji Vám krásné jaro,

František Mládek, 
Váš starosta

„Nejlepší přítel je ten, co tě
napomene, co ti řekne prav-
du do očí. Toho si važ!“
(Božena Němcová)

„Jedno Arabské přísloví
praví: „Měj s přítelem raději
strpení, než abys ho ztratil.“

které byly právě na začátku toho neko-
nečného příběhu. Aby respektovali vy-
tvořené hodnoty a dále pokračovali tím
správným směrem. Konkrétně ve
Svratce jsou jeho součástí i všichni
návštěvníci a turisté, kteří by si měli 
z našeho krásného městečka odvézt 
vždy jen ty nejlepší dojmy, zážitky, ale 
i vzpomínky.

Jednu z kapitol jsem nazval
„Parčíková výzva“. Máme ve Svratce
mnoho krásných míst. Dvě náměstí, pa-
rčíky okolo potoka Řivnáče. Malý
Bobeš střeží „Přírodní zahradu
Svratka“, kterou již několik let buduje-
me a rozvíjíme. Doslova se pyšníme
krásným sportovním areálem, který se
snažíme též udržovat a rozvíjet.
Nedaleko se nachází přírodní koupali-
ště, rybník Svratka a právě i Sportovní 
a turistická ubytovna. Můžeme se po-
chlubit krásnou a kompletně zrekon-
struovanou Základní a mateřskou ško-
lou včetně moderní a dobře vybavené
tělocvičny. Muzeum, hasičárna, soko-
lovna, multifunkční dům s pečovatel-
skou službou, knihovnou a obřadní síní,
kulturní památka – budova
„Balíčkovo“ a nedávno zkolaudovaná
nová a moderní ordinace pro praktické-
ho lékaře apod.,to jsou právě také ty
hodnoty a majetky, o které se musíme
starat, chránit je a dostatečně si jich
vážit. Každý rok vynakládáme z rozpo-
čtu města na jejich údržbu nemalé fina-
nční náklady a čerpáme krajské, státní 
i evropské dotace.Přírodní zahrada
Svratka je jedním z projektů, na který
jsme získali v minulosti dotaci z Kraje
Vysočina, a dále nás stojí každoročně
nemalé finanční náklady jak její údržba,
tak její rozvoj. To samé se týká i spor-

tovního areálu, koupaliště, rybníku
Svratka, sokolské zahrady a areálu „Na
Utopenci“. Okolo řeky Svratky a poto-
ka Řivnáče chystáme vybudovat nové
cyklostezky.Chraňme si tyto krásné 
a přírodní lokality, nedopusťme, aby by-
ly pravidelně rušeny a ničeny čtyřkolka-
mi, terénními motorkami a jinou, byť
sportovní technikou, která sem prostě
nepatří. Jsou to přímo kouzelná místa 
a přírodní lokality určené pro relax, pro
úplně jiný sport, klídek a hlavně poho-
du. Někde zase pro různá zvířátka a ži-
vočichy. Prosím, učme to také svoje dě-
ti a nebuďme lhostejní ke svému okolí.
Važme si těchto hodnot, dokud je ještě
čas.

Nedávno byly zpracovány dva stra-
tegické dokumenty, které vždy schváli-
lo Zastupitelstvo města. Dokumenty se
dají průběžně, dle potřeby a konkrétních
návrhů, doplňovat. Jsou umístěny na
webových stránkách města Svratka.
Jsou to - „STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE SPORTU MĚSTA
SVRATKA“ a „PROGRAM ROZ-
VOJE MĚSTA SVRATKY“…☺
Doporučuji každému se s obsahem
těchto dokumentů seznámit.

Jsou to vlastně další kapitoly příběhu
o Svratce. Chtěl bych poděkovat paní
architektce Věře Junové za perfektní
spolupráci na projektu Přírodní zahrada
Svratka, děkuji také všem, kteří mnoh-
dy i v osobním volnu, přiloží ruku 
k dílu. Jsou to velmi často žáci Základní
školy a mateřské školy Svratka se
svými učiteli a ostatní dobrovolníci.
Proto se běžte podívat a budete mile
překva-
peni, jak
vypadá

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den,skvělou květnovou
náladu plnou vzájemné lásky, vždy 
s úsměvem na tváři…☺

Květnové pranostiky praví:
„Studený máj, ve stodole ráj“, „Svatá 
Žofie pole často zalije“, „Když na
Urbana prší, bude hodně myší“. Ono je
to s tím počasím opravdu jako na hou-
pačce. Přejme si však, aby bylo letos
dostatek vláhy, ale zároveň i sluníčka 
a teplíčka. Hlavně však pohody a dobré
nálady…☺

Jeden nekonečný příběh aneb
„Parčíková výzva“. Mám rád nekone-
čné příběhy, ale zároveň mě někdy tro-
šku z jejich nekonečnosti mrazí. Tento
příběh má svůj začátek v dávné minu-
losti, kdy jej začali psát i realizovat naši
předkové a další generace pak pokraču-
jí, resp. určují a zdokonalují nový ob-
sah, směr i dobrou myšlenku příběhu.
Základem tohoto příběhu je ochrana ži-
votního prostředí, přírody, krajiny, ale
také všech majetků,včetně majetků 
obecních a soukromých.Každý z nás
má možnost nějakým způsobem do
příběhu vstoupit, napsat jeho novou ka-
pitolu, účastnit se ho a dát mu tu svoji
myšlenku a často i srdíčko. Já jsem do
tohoto příběhu vstoupil nejdříve jako
běžný občan Svratky, a díky Vám 
a Vašim hlasům mohu, ale je to i mým
posláním a povinností, společně se za-
stupiteli města psát i realizovat význam-
né kapitoly příběhu o Svratce, jako sta-
rosta. Jsem na to nesmírně hrdý a nikdy
nechci Vaši důvěru zklamat! My dospě-
láci máme také povinnost do tohoto
příběhu začlenit i naše potomky, dávat
jim rady, předávat jim zkušenosti a učit
je, aby si vážili těch prvních kapitol,

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

Svratka
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Váš starosta Vám 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA SVRATKA PŘÍRODNÍ ZAHRADA SVRATKA A KVOČNA ZAHRADA SVRATKA 
A PARTA KAMARÁDŮ

Základní škola a mateřská škola Svratka, MěÚ Svratka, SK Svratka, Svratecké Valkýry, 
Odborová organizace Mars Svratka a.s. a Svaz zdravotně postižených Svratka za přispění MěÚ Svratka 

společně pořádají

CESTU ZA SPORTY | Neděle 2. června 2019 start od 14 do 15.30 
Cesta za sporty začne a skončív areálu fotbalového stadionu.

Občerstvení pro děti i rodiče je zajištěno.
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• V pátek 26.4.2019 absolvovali žáci 6.-9. ročníku exkurzi do Německa. Nejprve
navštívili zámek Moritzburg, známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Poté ná-
sledovala prohlídka hlavního města spolkového státu Sasko Drážďan. Při pro-
cházce městem viděli Semperoper, Hofkirche, náměstí Neumarkt s obnoveným
chrámem Frauenkirche a nakonec náměstí Altmarkt a nákupní zóna PragerStrasse
s nezbytným rozchodem. Exkurzi připravila ke vší spokojenosti firma BBS
Hlinsko. Martin Mudroch

• V úterý 30.4.2019 se konalo ve Žďáře nad Sázavou okrskové kolo McDonald´s
cup ve fotbale. Nabitá žďárská družstva a mizerné počasí odradilo mnoho škol,
ale my jsme vyrazili. Celkově jsme nezklamali, zahráli jsme na maximum a Adam
Šnek po krásné přihrávce Michala Bogvaje vstřelil branku!
Naše sestava: Lukáš Zelený, Lukáš Netolický, David Prokůpek, Michal Bogvaj,

Daniel Mládek, Adam Šnek, Jonáš a Matyáš
Růžičkovi, Filip Sádovský, Editka Maštalířská 
a Jakub Modráček

Naše výsledky:
2. ZŠ ZR (pozdější vítěz) – ZŠ Svratka 6 : 0
ZŠ Herálec – ZŠ Svratka 2 : 1
Skončili jsme na děleném 5-6. místě společně

se ZŠ Svratouch. Až se vylepší počasí a najde se
vhodný termín, zahrajeme si s nimi „malé finále“.

Dalibor Svoboda
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ZŠ a MŠ Svratka
• Měsíc duben byl ve znamení tanečních soutěží: Blahopřejeme tanečnímu kroužku

breakdance k 1. místu a streetdance k 3. a 4.místu v taneční soutěži Active klubu
ve Žďáře nad Sázavou konané 5.4.. A kroužky country step a country clogging se
v sobotu6.4. úspěšně účastnily taneční soutěže v Přibyslavi. 

• Do první třídy pro školní rok 2019/2020 bylo zapsáno 13 dětí. Zápisem je provedli
naši současní prvňáčci s pohádkou o slepičce a kohoutkovi. Děkujeme jim i jejich
paní učitelce Haně Mičkové.

• Do výtvarné soutěže z recyklovatelného materiálu vytvořil 5. ročník pod vedením
Ireny Peškové Titanic. Při zkušební plavbě po svrateckém rybníku obstál na
výbornou, držíme pěsti, aby se mu dařilo i ve výtvarné soutěži.

• Děkujeme Policii Žďár nad Sázavou za zajímavý program pro žáky 1. stupně. 
Iva Kopecká

Hasiči informují
Dne 6.4.2019 proběhlo slavnostní předání nového dopravního automo-
bilu  SDH Svratka. Tento dopravní automobil s označením DA-L1Z
včetně přívěsného vozíku se podařilo získat díky dotaci MAS
Havlíčkův kraj a část byla financována z rozpočtu města. 

Starosta města Svratka pan František Mládek předal nový dopravní
automobil Starostovi SDH bratru Jiřímu Cachovi a ten mu na oplátku
předal dodávkový automobil Ford Transit, který bude dále sloužit pro
potřeby města.

Miloš Dospěl, velitel SDH Svratka

V sobotu 27.4. 2019 pořádal SDH Svratouch soutěž O pohár sta-
rosty obce Svratouch. Jednalo se o klání ve vázání uzlů. Uzly jsou
nedílnou součástí hasičských zásahů a cvičení. Proto se již mladí ha-
siči učí vázat uzly dle směrnic hry Plamen. Jedná se o záchranářský
uzel neboli plochou spojku, tesařský uzel, lodní uzel, zkracovačku 
a úvaz na proudnici. 

Break dance

Country tance Policie

Street dance 1

Škola zápisTitanik

Street dance 2

McDonald´s cup 
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U S N E S E N Í  z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KA, konaného dne 2. 4. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
14. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v přípa-

dě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu.

Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání:  Ing. Petr Řádek, Irena Řád-
ková, návrhovou komisi ve složení: Jan Mládek, ing. Jan Vítek

c/ Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s firmou Swietelsky, s. r. o., o-
dšt. závod Dopravní stavby východ, jako dodavatele akce na opravu chodníku v
ulici Partyzánská, II. část.

d/ Uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330052774 „Svratka, Cikánka:
kabel NN, Kaplan, Šoukal“ mezi Městem Svratka a E.ON Distribuce, a. s. 

e/ Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
Městem Svratka a Povodím Moravy, s. p.

f/ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy nájemní o uložení sedimentů z rybníka ve
Svratce.

g/ Smlouvu o dílo ev. č. 01/2019 mezi Městem Svratka a firmou Lesprojekt Hradec
Králové, s. r. o., o zpracování lesního hospodářského plánu na léta 2020 – 2029.

h/ Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z programu
„Cyklodoprava a cykloturistika 2019“ na zlepšení technického stavu části cyk-
lotrasy č. 4120.

i/ Odkup pozemku p. č. 408/5 v k. ú. Svratka o výměře 187 m2.
j/ Převod pozemku p. č. 1298 v k. ú. Svratka s podmínkou zachování výhrady

práva zpětné koupě.
k/ Záměr směny části pozemku p. č. 1181/1 v k. ú. Svratka
l/ Záměr pronájmu prostor občerstvení na koupališti na letní sezónu 2019.
m/Výjimku z kritérií, článek VII., odst. n/ dotačního programu a schvaluje přiděle-

ní bytu č. 2 v budově č. p. 370, ul. Pionýrská, Svratka na dobu určitou na jeden
rok.

n/ Navýšení měsíčních plateb za služby v domě č. p. 370 o 150 Kč měsíčně na byt.
15. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – únor 2019.
c/ Informace o probíhajících stavebních akcích.
d/ Žádost Baby clubu Plaváček o finanční příspěvek a zařazuje tuto žádost do gran-

tového programu na rok 2020 dle pravidel města.
e/ Zápis do kroniky města za rok 2018.
Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Hasiči informují

Poděkování
Děkuji tímto našim skvělým hasičům za perfektní spolupráci. Při řešení ha-
varijní situace ucpaného odpadního potrubí v místní sokolovně odvedli 
opravdu velký kus poctivé práce.            František Peňáz, správce sokolovny

Informace o místních poplatcích za rok 2019
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 ne-
bo  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, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příj-
mů, nebo 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.
Pokud psa již nemáte, je potřeba tuto skutečnost nahlásit na městském úřadě a vrátit
známku. Termín splatnosti poplatku  byl 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 mě-
stském 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
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 ten-
to 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 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
byl ke dni 31. 3. 2019.

Usnesení

Všechny tyto uzly mají své použití a při vázání musí splňovat podmínky
pevnosti a vzhledu.

Soutěže se zúčastnily SDH Svratouch, Svratka, Sněžné a Pokřikov.
Soutěžilo se v kategorii mladší, starší a jednotlivci. Za SDH Svratka nastou-
pili mladší, kteří se umístili na druhém místě, starší skončili třetí. Všichni čle-
nové družstev nastoupili jako jednotlivci a za SDH Svratka se nejlépe umís-
tila AnnaBlechová, která obsadila druhé místo. Ostatní naši soutěžící atako-
vali první polovinu tabulky a některé časy byly jen osetiny.     

Za SDH Svratka 
kolektiv vedoucích
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