
změnili poskytovatele a provozovatele
pouťových atrakcí, možná budete mile
překvapeni, tak doufejme společně, že se
nám pouť vydaří…☺ Přijďte se proto
tento víkend pobavit opět do sportovního
areálu, čekají tu na Vás i Vaše dětičky
krásné atrakce a plno zábavy. Hlavně,
aby se počasí vydařilo…☺No a v sobo-
tu večer, jako každý rok, Vás naši dobro-
volní hasiči zvou do svého areálu na tra-
diční pouťovou zábavu. K tanci i posle-
chu Vám zahraje OCHRANNÁ
ZNÁMKA…☺

Na závěr děkuji opět svrateckým
skautům za včasné doručování Novinek
do Vašich schránek…☺

„Hlupák má před vzdělaným
člověkem velkou výhodu – je sám se
sebou vždy spokojený.“…☺

(Napoleon Bonaparte)

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
sluníčkové léto a krásný každý den. ☺

František Mládek, Váš starosta

už konečně zdobí dětské hřiště na
„Sokoldě“…☺ V minulých novinkách
jsem věru termín netrefil…� I to se však
někdy stává, když si člověk něco hodně
přeje a navíc trošku střílí od boku. Dnes
je to ale pravdou, domeček už stojí, na-
tírá se a ještě ho musíme trošku vybavit
nábytkem. Možná, že už je ale i natřený,
včetně s pořízeným nábytkem…☺
Novinky se totiž píší takřka se 14 den-
ním předstihem, a proto někdy zařádí i
tiskařský šotek. Věřím, že se nový
přírůstek dětského hřiště bude líbit nejen
dětičkám, ale i rodičům, dědečkům i ba-
bičkám…☺

Prezentace pro veřejnost…☺
Chcete vědět, vidět i slyšet, jak bude v
blízké budoucnosti vypadat, k čemu a
komu bude sloužit dům číslo popisné 23
– „BALÍČKOVO“? Zveme Vás proto
na veřejnou prezentaci této historické
budovy, která se bude konat ve spole-
čenské místnosti v DPS a to ve čtvrtek
2. července 2020 od 18:00 hodin…☺
Svoji studii využitelnosti této krásné a je-
dinečné kulturní památky a jejich pro-
stor, Vám představí pan Ing. arch. Tomáš
Stránský. Srdečně Vás tímto zvu a jsem
přesvědčen, že nebudete litovat. Možná,
se budete moci podílet i svými nápady
na dalším rozvoji této studie…☺

EKOKOM – autorizovaná obalová
společnost, informuje…J Dle dosaže-
ných výsledků našeho města v systému
EKO-KOM za rok 2019, nám byla po-
skytnuta odměna ve výši 210.549,- Kč.
Obdrželi jsme Osvědčení o úspoře emi-
sí…☺V roce 2019  naše město vytřídilo
a předalo k dalšímu využití  121,785 tun
odpadů – tj. papíru, plastu, skla, kovů,
nápojových kartonů a dalších komodit.
V roce 2019 bylo díky recyklaci a využi-
tí těchto výše zmíněných komodit v sys-
tému EKO-KOM, uspořeno v ČR 21,6

mil. GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik v
průměru spotřebuje za
rok více, než 332 do-
mácností. V případě to-
lik diskutovaného glo-
bálního oteplování,
přispěl systém tříděné-
ho sběru a využití odpa-
dů EKO-KOM, ke
snížení emisí o 922.540
tun CO2 ekvivalentu.
Město Svratka přispělo
tedy velkou měrou ke
zlepšení životního pro-
středí a snížení
„uhlíkové stopy“ – emise – 132,604 tun
a úspora energie – 2.704 051 MJ…☺
Pravda, jsou to jenom čísla, ale já vím a
Vy také, že určité rezervy v třídění odpa-
dů ještě máme…☺. Výše zmíněná část-
ka, která nám byla odměnou poskytnuta,
snad hovoří za vše!!!

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření města Svratka za rok
2019…☺ „Při přezkoumání hospodaře-
ní města Svratka nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Při přezkoumání hospodaře-
ní za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, kte-
rá by mohla mít negativní dopad na hos-
podaření územního celku v budoucnos-
ti.“ Takový je výsledek  i výrok kontro-
lorů z Krajského úřadu Kraje
Vysočina…☺ Chtěl bych tímto velice
poděkovat všem těm, kteří se o tento, již
léta tradiční výsledek našeho hospodaře-
ní zasloužili, zejména paní Ing. Věně
Kovaříkové a paní Jitce Vítkové. Velmi
dobře, s elánem a s naprostou profesio-
nalitou, se zhostila své nové funkce asi-
stentky a mzdové účetní městského úřa-
du, paní Bc. Michaela Sádovská. 

Pouť i pouťová zábava bude…☺
Letošní rok jsme po mnoha letech po-

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

Červnové pranostiky slibují: 8.
června nás postrašil svatý Medard…☺
„Medardova kápě 40 dnů kape.“ Svatý
Medard je také patronem deště. Občas si
sprchlo, to je pravdou, ale snad nebude
tak zle, deště jsme si zatím užili až dost.
V neděli 14. června to byl ale přímo ma-
sakr. Prudký slejvák krátce před poled-
nem naštěstí neměl dlouhé trvání a tak
svratecký hladinoměr nahlásil „jenom“
druhý stupeň povodňové aktivity. Pár
vytopených zahrádek, sklepů, suterénů a
garáží ve Svratce nebylo nic, proti bles-
kovým povodním v okolních obcích i v
různých částech Vysočiny. Silný déšť,
mnohdy doprovázen krupobitím, řádil i
v jiných krajích ČR. Naši hasiči i Rychlá
rota byli v pohotovosti a vše měli pod
kontrolou. Teď už je na řadě jenom  slu-
níčko…☺ Totiž, „Na svatého Jana ote-
vírá se k létu brána“ - to bylo 24. června
☺, nebo – „Je-li v noci na svatého Jana
mnoho hvězd, poroste hodně hřibů.“ Tak
si snad letos i zahoubaříme? Dnes už
víme, že rostou! ☺

Paní doktorka i naše dětičky se ko-
nečně dočkaly. Snad nebudu daleko od
pravdy, když v tuto chvíli oznámím rodi-
čům a jejich dětičkám, že byla právě do-
končena plánovaná kompletní rekon-
strukce dětské ordinace včetně čekár-
ny…☺Myslím si, že stavební i úklidové
práce proběhly v rekordním čase i dle
naplánovaného harmonogramu. Jsem
také přesvědčen, že se celá akce vydaři-
la, že se všem ve staronových prostorách
bude líbit – hlavně našim dětem…☺
Přeji všem těm, kdo vstoupí do tohoto
krásného a nového prostředí, hodně
zdraví…☺

Domeček pro ty nejmenší ratolesti

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 

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané Svratky 
a okolí,
ráda bych touto cestou chtě-

la poděkovat panu starostovi
Mládkovi a celému vedení mě-
sta za finanční a organizační
podporu při opravě dětského
zdravotního střediska ve
Svratce. Poděkování patří
technickým pracovníkům mě-
sta a všem šikovným řemesl-
níkům, kteří se na této rekon-
strukci podíleli.

Díky jim budeme moci při-
vítat naše pacienty a jejich ro-
diče v opravených prostorách
dětského střediska.

MUDr. Naďa Lamplotová

Končí školní rok, který pro všechny bude jistě rokem nezapomenutelným. Do školních lavic se k dobrovolnému vyučování
na konci května vrátilo 63 ze 76 žáků prvního stupně. Do mateřské školy dochází 38 ze 65 dětí.  Od začátku června v pat-
náctičlenných skupinách probíhaly konzultace pro druhý stupeň a to z českého a anglického jazyka, matematiky, fyziky.

Znovu bych ráda poděkovala žákům, jejich rodičům a zaměstnancům za zvládnutí mimořádných opatření a distanční
výuky.

V parku školy byly instalovány tři
velké herní prvky – průlezky, domeček,
houpačky a zakoupeny máme i mobilní
sety k sezení pro výuku a relaxaci dětí 
v parku. Děkuji M. Šilerové, E. Pav-
líkové a H. Odvárkové za výběr vyba-
vení a moc děkuji i za instalaci, která
proběhla svépomocí D. Svobodovi, P.
Kášovi, M. Mudrochovi a J. Fialovi. ☺

Paní V. Burešová nám darovala dět-
ské magnety. Děkujeme.

Všem našim žákům i zaměstnancům
přeji příjemně strávený čas prázdnin 
a dovolené.

I. Kopecká

ZŠ a MŠ Svratka
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USNESENÍ ze zasedání  RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 28.5.2020
od 16.30 v obřadní síni DPS
27. Rada města schvaluje:
a) Účetní závěrku ZŠ a MŠ Svratka, příspěvkové organizace za rok 2019.
b) Dar ženám, které šily ochranné roušky pro obyvatele města.
c) Dar ve výši 3 000 Kč Lince bezpečí z.s. na provoz.
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 zpraco-

ZŠ a MŠ Svratka
Mateřskou školu v hojném počtu opět navštěvují naše Sluníčka, Berušky a Sovičky. Léto už je za rohem a tak nás celé týdny provází témata a činnosti spojené s vo-
dou a cestováním. Vyzkoušely si život na moři, prožily týden se zvířátky v ZOO. Mimo jiné i dojily kravičku, poznávaly domácí zvířata a jaký z nich máme užitek. 
Naši předškoláci se už pomalu loučí se školkou, předávají zkušenosti mladším dětem, pomáhají jim a nedočkavě vyhlížejí prázdniny.               Za MŠ Aneta Vašková

Před jarní sezónou se v našem fotba-
lovém oddíle udála jedna velká změ-
na. Po konci Petra Moučky v roli
hlavního trenéra nás čekal nelehký
úkol, a to najít nového „kouče“.
Nakonec se nám to podařilo a týmu se
ujal Kamil Sádovský z Kameniček,
který od února připravoval tým mužů
na jarní sezónu. Kvůli koronavirové
pauze se jarní část sezóny 2019/2020
bohužel nedohrála. Neúplnou sezónu
tedy zakončujeme na 11. místě s 11
body a se skóre 19:24.

Od uvolnění opatření tým opět na-
plno trénuje a tréninkový režim byl
proložen přátelskými zápasy. První
zápas nás čekal na půdě Kameniček,
který jsme po velkém boji vyhráli 4:1.
Dvě branky vstřelil T.Vítek a po jed-
nom gólu přidali Pech s Kalinou. O
víkendu 13.6. a 14.6. nás čekal přátel-
ský turnaj v sousedním Svratouchu.
Za účasti týmů ze Svratoucha,
Svratky, Herálce a Skutče. 13.6. ve
14:00 jsme změřili síly s naším vel-
kým rivalem ze Svratoucha. V zápase
jsme byli jasně lepším týmem a za-
slouženě zvítězili 5:2, o góly se posta-

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 byl ke dni  31. 5. 2020.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní
symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti nebo poštovní pou-
kázkou.

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 osoba starší 65 let, osoba nevidomá, oso-
ba, která je držitelem průkazu ZTP nebo  ZTP/P činí 200 Kč. Za druhého a každé-
ho 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. 2020.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol
1341, specifický symbol – číslo známky nebo poštovní poukázkou.
Platby za odpady a za psy v hotovosti můžete platit v informačním centru, které se
nachází v přízemí budovy městského úřadu. Pracovní doba v informačním cent-
ru je pondělí – pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin a v sobo-
tu a neděli od 9.00 do 12.00 hodin.

Místní poplatek z pobytu | Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné uby-
tování, na povinnost odvádět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý

Fotbalové okénko

Informace o místních poplatcích za rok 2020

Smutná zpráva na závěr…�
rali Lédl, J.Mayer, Bureš, Fousek a
Kalina. Ve druhém zápase po penal-
tovém dramatu zvítězil Herálec.
Ovšem nedělní finále bylo z důvodu
špatného počasí přesunuto na 18.7.,
začátek zápasu bude v 17:00, přijďte
nás podpořit, ať se nám podaří porazit
i našeho druhého rivala!

Kromě fotbalu také pracujeme! 
A to kde jinde, než na stadionu, kde se
scházíme téměř každou sobotu a re-
novujeme tamní zázemí. 

A teď k mládeži. Do příštího 
ročníku vstoupíme s velkým počtem
dětí, díky čemuž jsme přihlásili starší
přípravku a k tomu mladší i starší
žáky. I tyto mladší kategorie od 
uvolnění opatření samozřejmě naplno
trénují. Všem trenérům naší mládeže
patří velký dík.

Změny také proběhly ve fotba-
lovém výboru. Ten je nyní ve složení:
předseda – Petr Moučka, místopřed-
seda – František Mládek ml., jednatel
– Mgr. Pavel Makovský, pokladník –
Jan Mládek a členové – František
Mládek st., Ing. Michal Moučka 
a Ing. Jan Pech.

Ve středu, dne 17.6.2020 nás náhle o-
pustil ve věku nedožitých 79 let
Standa Obešlo. Odešel do fotbalové-
ho nebe a zanechal nám všem hráčům
i příznivcům svratecké kopané na se-
be krásné, nezapomenutelné vzpo-
mínky a zároveň respekt. Působil
dlouhá léta jako trenér mládeže, po-
zději trénoval i muže. Standa byl vždy

dobrým kamarádem, pomáhal všem
lidem okolo sebe a to nejen na hřišti.
Byl to člověk se srdcem na dlani, byl
to Pan trenér a především velký fanda
svratecké kopané. Zanechal tady ve
Svratce velkou fotbalovou stopu. Čest
jeho památce!

František Mládek ml.
místopředseda FO

započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslu-
šného kalendářního roku.
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 pod-
nikatele a firmy, kteří mají s Městským úřadem ve Svratce uzavřenou smlouvu na li-
kvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní částky byl ke dni 31. 3. 2020.

Usnesení
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váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 28.5.2020 od 17.00 v obřadní síni DPS
45. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 3/2020.
b) Zprávu o uplatňování územního plánu Svratka v uplynulém období za použití § 55

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů po projednání 
I. schvaluje pořízení změny č.1 územního plánu Svratka za použití § 44 písm. c)
stavebního zákona
II. schvaluje návrhy č. 1, č. 2., č. 3., č. 4., č. 5., č. 6, č. 8, na pořízení změny
č.1územního plánu Svratka
III. neschvaluje návrh č. 7 na pořízení změny č. 1 územního plánu Svratka

d) Smlouvu o dílo s Ing. arch. Janem Psotou.
e) Smlouvu o poskytnutí příspěvku se zajištěním dopravní obslužnosti na území

Kraje Vysočina, území města Svratky.
f) Firmu Swietelsky jako zhotovitele oprav lokálních výtluků v ulicích ve Svratce.
g) Smlouvu mezi Městem Svratka a Ing. Ivanem Benešem, Ochoz u Brna na „Výkon

technického dozoru investora u projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU s náz-
vem „LC Hrnčířská“, za částku 40 000 Kč bez DPH.

h) V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a
§ 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně schvaluje po-
žární řád města.

i) Záměr pronájmu areálu koupaliště a poskytování občerstvení na letní sezónu 2020.
j) Prodej pozemku p.č. 1133/15 v k.ú. Svratka o výměře 34 m2 za částku 50 Kč/m2.
k) Převod pozemku p.č. 1314 v k.ú. Svratka s podmínkou zachování výhrady práva

zpětné koupě.
l) Převod pozemku p.č. 1315 v k.ú. Svratka s podmínkou zachování výhrady práva

zpětné koupě.
m) Záměr prodeje pozemků p.č. 1110/103, 1110/104, 1110/105 a 1110/106, vše k.ú.

Svratka, které vznikají z pozemku p.č. 1110/7.
n) Změnu ceníku služeb zajišťovaných městem dle předloženého návrhu, a to od

1.6.2020.
o) Vypracování studie stavby kolumbária na hřbitově a studie nástavby garáží 

Usnesení

ZŠ a MŠ Svratka

hasičské zbrojnice od Ing. arch. Věry Junové.
p) Zvýšení příspěvku na provoz IC o částku 2 tisíce Kč měsíčně.

46. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden-duben 2020.
c) Informace o probíhajících pracích (opravy v sokolovně, opravy povrchů ulic, 

oprava lesní cesty, dešťová kanalizace v TESS, rekonstrukce prostor dětské ordi-
nace, cyklostezky, studie domu čp.23).

d) Zápis do kroniky města za rok 2019.
e) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Svratky.

47. Zastupitelstvo města podmiňuje:
a) Po projednání podmiňuje pořízení změny č. 1 územního plánu Svratka úhradou

nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona těmi, na jejichž ná-
vrhy a z jejichž výhradní  potřeby je změna č.1 územního plánu pořizována.

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 zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.
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