
ným šičkám z herálecké ANITY, velmi
děkuji našim vietnamským spoluobča-
nům z obchodu Trust – Do la Nguyen,
za ušití sto kusů opravdu krásných rou-
šek, ke kterým nám ještě přidali 10 lit-
rů dezinfekčního prostřed-
ku…☺…Jestli jsem na některou z Vás
dámy šičky  ještě zapomněl, velice se
omlouvám, přihlaste se, a já to příště
napravím. Věřte, nestačil jsem zírat,
jak jste se postupně ozývaly a pomohly
jste vždy a v pravý čas…☺Vždyť ne-
být Vás všech, nemohli bychom ani
poctít rozhodnutí a nařízení vlády o u-
žívání ochranných roušek. Vy všichni
jste odvedli skvělou práci bez nařízení
a zcela dobrovolně…☺ Děkuji Vám
všem i našim hasičům za dovezení 
dezinfekčního prostředku a jeho ná-
sledné rozvážení seniorům Svratky.
Klobouček smekám!!!

„Možná se nemůžete vrátit zpět 
a změnit začátek, ale můžete znovu
začít tam, kde právě jste, a změnit
konec“…☺

(C. S. LEWIS)

Na závěr děkuji svrateckým skau-
tům za včasné doručení březnových
Novinek do Vašich schránek a doufám,
že i Ty dnešní Vám byly doručeny
včas…☺

„Buď příjemný a milý ve tváři,
vlídný a zdvořilý ve způsobech,
přívětivý a pravdomluvný ústy,
vroucí a upřímný srdcem. Miluj 
a tak milován budeš.“…☺

(Jan Amos Komenský)

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám krásný každý den bez nemocí 
a virů a pevné zdraví jen…☺

František Mládek, Váš starosta

Musím se také včas omluvit za myl-
nou informaci o termínu prvního leto-
šního svozu BIO. Jménem svozové fir-
my AVE, která trošku popletla termín, se
Vám všem omlouvám. Prý se to už ni-
kdy nestane…☺ Pravidelný svoz bude
tedy pokračovat každý sudý týden –vždy
ve čtvrtek, společně se svozem komu-
nálního odpadu. Některé BIO popelni-
ce bohužel, při prvním svozu ve čtvrtek
dne 16. dubna, nešly  vysypat. Po urgen-
ci a jednání se svozovou firmou, jsem
byl informován, že jejich obsah byl při-
mrzlý a popelnice by se přílišným vykle-
páváním rozbily…� Tak si to prosím
napříště pohlídejte…☺

Čarodějnice letos poprvé upalovat
nebudeme…�. Hromada u Schöppeho
hřiště však každým dnem narůstá do as-
tronomických rozměrů. Chtěl bych Vás
tímto poprosit, abyste už dále do spor-
tovního areálu větve, haluze, ani jiné
zbytky z Vašich zahrad a pozemků nevo-
zili.Tímto vyhlašuji dnešním dnem -
„STOP“!!! My se pokusíme s tou hal-
dou něco udělat…☺. Zatím bych to vi-
děl tak, že vatru časem postavíme a až
přijde ta správná chvíle, ten správný 
okamžik…☺, upálíme všichni společně
a slavnostně ten zpropadený – „KORO-
NAVIRUS“. Slibuji, že nebude chybět
ani ohňostroj. Zkrátka ten nezvaný a vel-
mi zákeřný KORONAVIRUS upálíme
se všemi poctami…☺, za to všechno, jak
nás vytrestal a potrápil…☺
Samozřejmě, že se vší parádou – tedy 
s doprovodným programem a občerstve-
ním /první sud piva platím…☺/, včetně
doprovodu nějaké dobré kapely, která mi
to již mimochodem slíbila. Nevím, jak
Vy, ale já se už teď dost těším na opět
dobrou náladu…☺ Zatím se všichni
držte, ochraňujte dále své zdraví, ale 
i zdraví všech okolo sebe. Řekl bych, že
se nám to společně daří a já jsem za to na
Vás na všechny móc a móc hrdý…

Nyní budu chvíli děkovat…☺
Tentokráte však jmenovitě, neboť si to ti

hodné lidičky velmi, velmi zaslouží, a to
za svoji nezištnou a dobrovolnou práci,
většinou na úkor rodiny. Šily a ještě stále
některé šičky jistě šijí ve dne, možná 
i v noci roušky, roušky a zase jenom rou-
šky…☺. Šičky šily, střihačky a střihači
stříhali, no a kurýři je rozváželi.Zkrátka
byl to takový, řekl bych skoro neviditel-
ný tým, který nezachraňoval jenom
Svratku, ale i jiné blízké, či vzdálené lo-
kality, kde roušky nebyly, nebo jich byl
velký nedostatek.Např. v okolních ne-
mocnicích – v Novém Městě na Moravě
a v Havlíčkově Brodě, v Brně,
Pardubicích, v Hamzově léčebně na
Košumberku, v Domově seniorů
Drachtinka. Roušky putovaly i pro
Záchrannou službu Chrudim a také pro
PČR ZRA.Jsem přesvědčen, že jsme to
opět všichni společně zvládli na jedni-
čku, že nás ta nečekaná epidemie neu-
chvátila, ba naopak, jsme ji mezi nás za-
tím nepustili a snad už nepustíme.
Doufám, že až budete tyto řádky číst, bu-
de i nadále tento stav setrvalý. Zkrátka
jsme se opět semkli a tak to má být! ☺

Děkuji proto velmi pěkně: našim
skvělým Valkýrám v čele s Hanou
Sádovskou, dále děkuji Terezce
Humlíčkové, Jarce Dospělové, Terezce
Cachové, Šárce Burešové, Květě
Buchtové, Marii Batelkové, Jitce
Lipkové, Markétě Holické, Vlastě
Suché, Haně Burýškové, Nikole
Cempírkové, dále Marice Hlavsové,
Janě Kopecké, Věrce Odvárkové,
Vlastě Rysové, Vlastě Krumplové 
s dcerou Markétou, Veronice Štědré,
Ilonce Noskové, Lence Doležalové,
Ivě Fialové, Haně Brázdové, Ilonce
Janebové, Markétě Janebové, Janě
Vojtové, naší babičce Sádovské,
Romanovi Suchému – střihači, ku-
rýrům Janovi Mládkovi a Martinu
Mudrochovi. Děkuji i neznámé šičce
za krásné, světle modré, květované
roušky, která je zanechala vždy na
chodbě radnice.Velký dík patří i šikov-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes hezký den s úsměvem na tváři a jen
dobrou náladou…☺☺

Dubnové pranostiky napovídají:
„Svatý Jiří k létu míří“, „Svatý Jiří zví-
tězil nad saní, zvítězí i nad zimou“,
„Fiala růsti nemůže, až ji Jiří pomůže“ 
a to nejznámější pořekadlo – „Na svaté-
ho Jiří vylézají hadi a štíři“, začíná platit
právě dnes, neboť je pátek a Jiří má
svátek…☺ Všem Jirkům přeji proto
krásné prožití svátku, mějte se fajn celý
den..☺. Jak je to s těmi hady a štíry doo-
pravdy? Plazi opouštějí své zimní úkryty
dokonce i dříve, než na svatého Jiří.
Zmije obecné zimu přečkávají společně.
V podzemních úkrytech spí propletené
ve velkých hadích klubkách. Nevím jak
štíry, ale hady i ještěrky můžeme na jar-
ních procházkách spatřit, když teplota 
v jejich úkrytu stoupne cca k 9 °C, někdy
i dříve. To se všechny zmije probouzejí 
a plazí se ven, aby se mohly slunit na jar-
ním sluníčku. Teplo je pro ně životně dů-
ležité, rozproudí jim v žilách krev a dodá
sílu po dlouhém zimním spánku. V tom-
to období vzápětí přichází doba rozmno-
žování. Samičky musí naklást vajíčka
včas, aby mláďata stihla do podzimu vy-
růst. Samci se probouzejí o týden, až
dva, dříve a hledají místa, kde mohou
právě načerpat alespoň trochu tepla z jar-
ních paprsků. Slunění je pro ně nezbytné
proto, aby jim dozrály spermie. Koncem
dubna pak nastává doba rozmnožování.
Všichni samci se téměř ve stejný čas
svléknou ze starých šatů a získají
výrazné, svatební zbarvení.  Potom se
vydají pátrat po samicích a přitom urazí
i kilometr za den…☺. Samičky se vy-
hřívají poblíž míst, kde zimovaly a v kli-
du vyčkávají nápadníky. Když samec sa-
mici najde, k páření ji přemlouvá složi-
tými námluvami a honičkami. Zároveň
odhání ostatní samce. Pokud však dojde
k souboji, nikdy vůči sobě nepoužijí je-
dové zuby…☺. No, není to fér? A tak to
má být i v našem člověčím životě!

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

Svratka
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...LABUTÍ JEZERO VE SVRATCE...ROUŠKY A DEZINFEKCE Z TRUSTU OD Do la Nguyen

Váš starosta Vám 
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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. 2020. Poplatek může být uhrazen pře-
vodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní symbol 1340, specifický
symbol – popisné číslo nemovitosti nebo poštovní poukázkou.

Platby za psa 
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele 600 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, osoba nevidomá, 
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo  ZTP/P 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  je ke dni 31. 3. 2020. Poplatek mů-
že být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol 1341, spe-
cifický symbol – číslo známky nebo poštovní poukázkou.
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ZŠ a MŠ Svratka
• Do 8.4.2020 proběhl zápis do 1.třídy naší školy a to vzhledem k mimořádné si-

tuaci bez osobní přítomnosti dětí. Zapsáno bylo 22 dětí. Po ukončení mimo-
řádného opatření bychom rádi pro děti připravili tradiční motivační pohádko-
vý zápis, aby nebyly o tento zážitek ochuzené. 

• Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 ve Svratce se rovněž u-
skuteční pouze písemnou formou. Je třeba vyplnit žádost o přijetí, čestné
prohlášení o očkování dítěte s kopií očkovacího průkazu a to do 13. 5. 2020
doručit do schránky u vchodu do ZŠ Svratka nebo odeslat elektronicky.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení té-
to povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované  a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná,
zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací ka-

Informace o místních poplatcích za rok 2020

Pronájem volného vstupního bytu ve Svratce – Šťastný domov u Řivnáče
Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci. Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spoluvlastnit bytový
dům, rodinný dům nebo byt.
Byt č. 10
Byt se nachází v 2 NP. Velikost bytu 51 m2 (pokoj + kuch. kout, pokoj, šatna, předsíň, koupelna, WC). Byt je možný pronajmout od června 2020.   
Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka u paní Polákové M. mobil: 774 225 400, pevná linka: 566 662 369

lendář plyne z právních předpisů.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kon-
traindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely sp-
rávního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření ne-
bo potvrzení lékaře.

Po 13.5.2020 rodiče obdrží správní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.
Formuláře jsou umístěny na webu školy:http://zsams.svratka.cz/?p=10497
Mgr. Iva Kopecká, řed. 778 051 501 kopecka@svratka.cz

Zdravíme všechny děti i jejich rodiče a přejeme hodně zdraví a sil z jarního
sluníčka. ☺

Místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvá-
dět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, 
s výjimkou dne jeho počátku.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí přís-
lušného kalendářního roku.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spočíva-
jící 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 u-
zavřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní
částky je ke dni 31. 3. 2020.
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