
i zásobení vodou pro naše hasiče, kteří
zde budou mít odběrné místo k pohodl-
nému načerpání vody do své „Terky“ -
cisterny… ☺ Rozpočet na tuto akci je
cca 650.000,- Kč, včetně betonové, 13
kubíkové zásobní nádrže… ☺

Jinak máme letos k dnešnímu dni za-
žádáno na různé stavební akce a projek-
ty z 8 dotačních titulů. Je to asi historic-
ký rekord… ☺ Moje babička vždycky
říkala – „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“…
☺

Mějte se fajn, mějte se rádi a buďte
na sebe stále hodní. Přeji Vám šťastný
každý den… ☺

„Život může být nádherný, 
když se ho nebojíte.“  

(Charlie Chaplin)

„Drž se pevně svých snů, protože bez
snů je život jako ptáček s poláma
nými křídly, který nemůže létat“.

(Lafayette Ronald Hubbard)

František Mládek, Váš starosta

taci z Programu rozvoje venkova 
s názvem „Vybavení městské knihov-
ny ve Svratce“. Za podpory MAS
Havlíčkův kraj, se tak pokusíme získat
dotaci na obnovu vybavení a moderni-
zaci naší knihovny. Pořízením 36 kusů
nových regálů na knihy, vybavením in-
teriéru novými skříněmi, počítačovou
sestavou, sedací soupravou, křesly pro
naše čtenáře a moderním dětským kout-
kem pro naše nejmenší a nejmladší čte-
náře, ještě více zpříjemníme prostředí
strávené s knihou v ruce… ☺ Celkové
výdaje, na které může být poskytnuta
dotace, představují částku 248.751,- Kč.
Poměr peněžních prostředků, na zakáz-
ku z veřejných zdrojů činí celých 80%.
Těšme se tedy společně na ještě krásně-
jší a útulnější knihovnu, krásné knihy 
a duševní pohodu. Na tom všem 
má ovšem největší zásluhu - kdo jiný,
než naše skvělá a milá knihovnice
Maruška. ☺

Investiční záměr pro akci
„Stavební úpravy bytové jednotky 
v podkroví ZŠ a MŠ“. Na
Zastupitelstvu města Svratky, konaného
dne 8. 4. 2021, jsme si tento záměr sch-
válili… ☺Dále jsme si schválili podání
žádosti o dotaci na stavební úpravy by-
tové jednotky ZŠ a MŠ Svratka z Výzvy
VPS – 223 – 3 – 2021 Ministerstva fi-
nancí k předložení žádosti o dotaci v ro-
ce 2021 z podprogramu 298D2230 –
Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury. Tato dotace je určena na
opravy či modernizace bytových objek-
tů, či bytů v majetku žadatele, které
slouží nebo budou sloužit k nájemnímu
bydlení občanů, dále na pořízení obec-
ních bytů formou investiční výstavby,
přístavby resp. nástavby. Náš schválený
Investiční záměr se týká právě komplex-
ní opravy zdevastovaného bytu, který se
nachází v podkroví ZŠ nad stávajícími
dvěma bytovými jednotkami při vjezdu
do areálu školy. Pokud dojde k realizaci,
touto přestavbou vznikne krásný byt 

s obytnou plochou cca 77 m2 s chodbou,
koupelnou, WC, prostornou kuchyní
včetně jídelny, obývacího pokoje a lož-
nice. Pro tuto opravu byla vypracována
projektová dokumentace s rozpočtem
cca 1.300.000,- Kč. Případná dotace bu-
de ve výši 90% uznatelných nákladů,
spoluúčast města cca 130.000,- Kč.
Akce musí být dokončena do konce le-
tošního roku. Žádost o dotaci byla po-
dána 16. dubna, výběrové řízení na do-
davatele stavby proběhne v průběhu
měsíce května a dokončení stavby
včetně kolaudace do konce listopadu.
Možná už v prosinci bude mít nový byt
svého prvního nájemce… ☺☺☺

Zastupitelstvo města na svém ve-
řejném zasedání dne 11. března 2021
také schválilo projekt, včetně realiza-
ce automatického závlahového systé-
mu, hlavního fotbalového hřiště… ☺
Spolu s tímto dlouholetým záměrem by-
chom konečně vyřešili i zásobení vodou
našeho přírodního koupaliště přes dis-
kový velkoobjemový filtr, které mnoh-
dy v plné sezóně trpí nedostatkem vo-
dy… ☺ Součástí tohoto projektu je 

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den s úsměvem na tváři 
a pozitivní náladou. ☺

Co nám napovídají dubnové 
a květnové pranostiky: Okolo polovi-
ny dubna nastávají tzv. vojtěšská chlad-
na a počasí je opět aprílově proměnlivé.
„O svatém Vojtěchu před zimou pod
střechu“, „Do svatého Jiří sníh, nežli
déšť častěji“. „Vojtíšek – kožíšek“… ☺
Tak schválně – Vojtěch má svátek dnes.
Poslední týden v dubnu bývá oteplení –
„jarem svatého Jiří“. Na svatého Jiří se
konečně rodí jaro – vylézají hadi 
a štíři… ☺ „Je-li květen teplý a jasný,
bude červen deštivý a chladný“ a „Na
Pankráce, Serváce a Bonifáce bývá
chladno na polní práce“. Po zmrzlých
nastává příjemné oteplení – „izidorské
jaro“. Tak se už asi opravdu ohřejeme…
☺

Podali jsme žádost o poskytnutí
dotace z Fondu Vysočiny. Projekt 
s názvem „Zkvalitnění odpadového
hospodářství ve Svratce“, by měl zdo-
konalit a lépe zabezpečit likvidaci ve-
škerých odpadů zejména na sběrném
dvoře. Jak jsem Vás již v minulosti in-
formoval, jedná se zejména o zavedení
monitorovacího systému společně s vy-
užitím přístupových čipů. Cílem tohoto
projektu je kvalitně fungující systém tří-
dění odpadu s co nejmenší zátěží a po-
škozováním přírody a tím i životního
prostředí. Dále bychom chtěli stabilizo-
vat poplatky za jejich likvidaci na přija-
telné úrovni. Projekt dále řeší nákup 30
kusů biopopelnic, 5 000 sáčků na psí ex-
krementy, 400 kusů PE pytlů na ostatní
odpad a hlavně zavedení kamerového
systému včetně montáže. Celkové ná-
klady na projekt činí 171 582,- Kč. Výše
dotace představuje částku ve výši  50%
celkových nákladů – 85.791,- Kč.
Termín zahájení realizace byl stanoven
na květen – červen 2021. 

Na Státní zemědělský intervenční
fond – SZIF, jsme podali žádost o do-

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

Svratka
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RYBNÍK SVRATKA TĚSNĚ PŘED VÝLOVEM, CO SE UKRÝVALO 
POD JEHO HLADINOU, DNES UŽ VÍME

Váš starosta Vám 

Základní škola a mateřská škola Svratka
Čtvrťáci měli za úkol vyrobit „Hmyzí hotel“. Myslím, že si dali opravdu záležet a výroba je moc bavila.            Irena PeškováHmyzí hotel
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Základní škola a mateřská škola Svratka

Prokop tvoří autobus i s řidičem

Sedmáci
jdou  do
Londýna
V loňském roce jsme měli s dětmi
naplánovanou cestu do Londýna,
která se bohužel nemohla z důvodů
pandemie uskutečnit. V rámci tříd-
nických hodin jsme se proto rozhod-
li, že do Londýna vyrazíme pěšky,
na kole, na koni, poběžíme nebo po-
jedeme na kolečkových bruslích.

Naplánovali jsme trasu ze Svratky
do centra Londýna, která měří
1455km. Každý týden poctivě zapi-
sujeme kilometry, které každý z nás
uběhl, ušel nebo ujel na kole nebo na
koni a na virtuální mapě se posunu-
jeme blíž a blíž k Londýnu.

Za první 4 dny jsme urazili
181km, druhý týden už to bylo ne-
uvěřitelných 670km a po třetím týd-
nu už máme za sebou více než
1068km. Do této doby jsme překro-
čili hranice s Německem, prohlédli
si fotografie z prvních tří zastávek
(Svratka, Praha, Norimberk), které
se nacházejí ve formě hypertexto-
vých odkazů pod červenými políčky
a nyní pokračujeme přes Frankfurt
nad Mohanem směr Brusel do fran-
couzského přístavního města
Callais, kde nastoupíme na trajekt 
a přeplavíme se do anglického pří-
stavu Dover. Odtud už to bude jen
pár desítek kilometrů do Londýna,
kde na nás čeká „anglický čaj o
páté“ společně s malým pohoštěním
ve formě cupcaků, které si upečeme,
ozdobíme a potom i sníme ☺.

Před zahájením cesty jsme vy-
hlásili tipovací soutěž o co nej-
přesnější datum příchodu do
Londýna. Vítěz si odnese kromě po-
hoštění ještě nějakou sladkou odmě-
nu. Držte nám palce, ať cestu zvlád-
neme a co nejdříve dorazíme do
Londýna.

Jana Guličuková
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Základní škola a mateřská škola Svratka

pokračování Svratky na str. 16

Informace o místních 
poplatcích za rok 2021

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. 2021.
● Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-
bilní 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 téhož
držitele 600 Kč. ● Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, oso-
ba 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 splat-
nosti poplatku  je ke dni 31. 3. 2021. ● Poplatek může být uhrazen převodem na účet
č. 2227751/0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol – číslo známky nebo
poštovní poukázkou.

Místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvádět
místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjim-
kou dne jeho počátku. ● Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí
každého čtvrtletí příslušného 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 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. 2021.

Velikonoční stopovaná
Ve velikonočním týdnu proběhla pro žáky 1. a 3. ročníku hra Stopovaná. U ško-
ly si děti vyzvedly pracovní list s mapou, na které byla vyznačena trasa se sta-
novišti. Cestou plnili 9 úkolů, při kterých si procvičili učivo z českého jazyka,
čekalo je lesní počítání, ale i angličtina, poznávání stromů, hádání písniček nebo
Morseova abeceda. Jsme moc rádi, že si hru prošli i žáci z jiných ročníků a za-
pojili se dokonce i předškoláci.

Druháci a třeťáci nám také ozdobili břízku před školou krásnými kraslicemi.
Děkujeme.  

Monika Beňadiková a pomocníci 

Skupina Rozběháme
Svratku uklízela okolí 
svého města
V sobotu 27. 3. 2021 proběhla  celorepubliková akce s názvem Ukliďme Česko, 
a tak někteří z nás nelenili a i v této nelehké době vyběhli poklidit nepořádek v nej-
bližším okolí města Svratky. Dohromady jsme uběhli či ušli 30km, během nichž
jsme sesbírali 4 pytle odpadků (cca 70kg). Jako zajímavost pro statistiky můžu při-
pojit fakt, že v největší míře lidé odhazují plechovky, plasty a také lahve od alkoho-
lu, našli jsme však také plnou dětskou plínku, ponožku, pracovní rukavice, keramic-
ký hrnek, roušky, pytlíky nebo krabičky od cigaret..

Rozhodně se jednalo o zajímavou zkušenost, během které se nám povedlo sklou-
bit běh se sběrem odpadků, jinými slovy – tolik dřepů neuděláme ani za týden. 
V rámci této akce nám však také hlavou proběhla myšlenka: Buďte ohleduplní 
k přírodě a neodhazujte smetí okolo nás! Příroda si to nezaslouží…

Děkuji a běhu ZDAR! Helena

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 8.4.2021 od 17.00 v obřadní místnosti DPS Svratka

69. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) investiční záměr pro akci Stavební úpravy bytové jednotky v podkroví ZŠ

a MŠ. 
b) podání žádosti o dotaci na stavební úpravy bytové jednotky ZŠ a MŠ

Svratka z Výzvy VPS – 223-3-2021 Ministerstva financí k předložení
žádosti o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2230-Podpora výstavby
a obnovy komunální infrastruktury.

c) zabezpečení povinné výši spoluúčasti pro akci Stavební úpravy bytové
jednotky v podkroví ZŠ a MŠ.

d) návrh nájemní smlouvy pro bytovou jednotku v podkroví ZŠ a MŠ.
e) způsob výběru zájemců o bydlení a stanovení výše nájemného pro byto-

vou jednotku v podkroví ZŠ a MŠ.
f) uzavření smlouvy na pronájem prostor koupaliště s firmou Baromfi s.r.o.

Usnesení
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KNIHOVNA SVRATKA
Od 12.4.2021 je knihovna opět otevřena pro veřejnost v omezeném provozu.

Městská knihovna Svratka
Nové knihy – březen 2021
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Mlha nad Shadow Sands – Robert Bryndza
Levoboček Rožmberků – Jan Bauer
Údolí – Bernard Minier
Pod karmínovým nebem – Elizabeth Haran
Šaman – Noah Gordon
Jako hvězdy v temné noci – Jojo Moyesová
Julinčina pekárna – Táňa Keleová-Vasilková
Ztracená v Galábii – Sonja Chihaoui
Myšlenky za volantem – Marek Eben
Rodné domy slavných – Radek Laudin
Ludmila kněžna a světice – Jakub Izdný a kol.
Poslední vlak do Londýna – Meg Waite Claytonová
Šikmý kostel II. díl – Karin Lednická
Švarečtí permoníci – Libor Jan (sbírka pověstí na řece Svratce)

BELETRIE PRO MLÁDEŽ
Jak se žilo v dávných dobách – Ben Hubbard
Staré řecké báje a pověsti pro děti – Michal Vaněček

Alexa cvičitelka koní – Velká šance – Gaby Hauptmannová
Alexa cvičitelka koní – Škola jezdectví – Gaby Hauptmannová
Alexa cvičitelka koní – Nečekaná výzva – Gaby Hauptmannová
Společenstvo klíčníků – Daniela Krolupperová
Čaroponíci – Kamarádka pro Sunny – Emily Palmerová
Píseň zvěrokvarka – Jasper Fforde

DOPORUČENÁ ŠKOLNÍ ČETBA 
PRO STUDENTY
Tři kamarádi – Erich Maria Remarque
Lucerna – Alois Jirásek
Pygmalión – G.B.Shaw
Radúz a Mahulena – Julius Zeyer
Naši furianti – Ladislav Stroupežnický
Strakonický dudák – J. K. Tyl
Audience, Protest, Vernisáž – Václav Havel
Zahradní slavnost odcházení – Václav Havel
Ze života hmyzu – bratři Čapkové
Antigoné / Élektrá – Sofoklés

Milí čtenáři,
knihovna je otevřena v omezeném režimu (výpůjčky a vracení).
Proto Vás prosíme, pokud je to možné, využijte možnosti objednat
si knihy předem:

telefonicky   774 225 400, 566 662 369
emailem         knihovna@svratka.cz

Požadované tituly knih naleznete v našem katalogu na webových
stránkách  www.svratka-knihovna.webnode.cz
Děkujeme za ohleduplnost.

Půjčovní doba –  platná od 12.4.2021 do odvolání
PO   13.00 – 15.00
ST   14.00 – 16.00
PÁ     9.00 – 11.00

Skupina Rozběháme Svratku uklízela okolí svého města
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VČELKA sociální služby o.p.s. ote-
vřelo nové středisko v Hlinsku, které
naleznete na adrese: Adámkova třída
190, 539 01 Hlinsko. Organizace by-
la založena v roce 2010. Od roku
2018 se stala součástí sdružení peču-
jících organizací Včelka, která půso-
bí v sedmi krajích ČR. Za rok 2019
VČELKA celkem poskytla služby
960 uživatelům v rozsahu 84 688
hod. 

Společnost VČELKA sociální
služby je registrovaným poskytova-
telem terénních služeb. Jejím hlav-
ním cílem je poskytovat terénní so-
ciální služby tak, aby klienti mohli
co nejdéle zůstat ve svém přiro-
zeném prostředí, a mohli udržovat

sociální vazby se svým okolím.
Pomoc, podpora a péče vychází 
z individuálních potřeb klientů, za-
měřuje se na podporu jejich samo-
statnosti a neprohlubuje závislost na
sociální službě.

VČELKA sociální služby posky-
tuje: pečovatelskou službu, osobní
asistenci a sociálně aktivizační slu-
žby. Aby bylo možno zajistit v do-
mácím prostředí plný komfort klien-
ta, jsou služby poskytované v přípa-
dě osobní asistence nepřetržitě 
a v případě pečovatelské služby ce-
loročně včetně sobot, nedělí a svátků
v intervalu od 6:00 do 22:00 hodin.
Služby jsou poskytovány v přileh-
lých městech a obcí ve vzdálenosti

VČELKA sociální služby o.p.s. v Hlinsku
do 20 km od Hlinska.

Tým VČELKY je složen z terén-
ních pracovníků v sociálních slu-
žbách, kteří klientům pomáhají 
s osobní hygienou, s oblékáním 
a svlékáním oblečení, s přípravou 
a podáním jídla a pití, se zajištěním
chodu jejich domácnosti. Dále na-
bízíme také podporu a pomoc při
procvičování paměti a dalších kog-
nitivních funkcí (koncentrace, po-
zornost, rychlost myšlení, řečové
funkce, schopnost učinit rozhodnutí,
schopnost pochopení informací), ná-
cvik jemné motoriky, procvičování
dolních končetin a pomoc při nácvi-
ku chůze.

Rozsah sjednaných služeb vždy

vyplývá z individuálních schopností
a možností klienta tak, aby byly za-
jištěny jeho potřeby, ale zároveň tak,
abychom stále podporovali, popř.
rozvíjeli zachovanou míru soběsta-
čnosti konkrétního klienta.

Cena za poskytnutou hodinu péče
je 130,- Kč. Klient hradí pouze čas,
který u něj pečovatelka stráví, nikoli
čas, který stráví na cestě za ním. 

V případě zájmu o naše služby
kontaktujte vedoucí střediska 

na tel. čísle +420 601 152 605 
nebo na emailové adrese: 
vareckova@pecevcelka.cz

Za VČELKA sociální služby, o. p. s.
Bc. Adéla Vařečková, 

vedoucí střediska
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