
některých komodit, představovala
částku 275.115,- Kč. Z podnikatelské
sféry a od Vás občanů jsme vybrali na
poplatcích 992.489,- Kč. Rozdíl mezi
výdaji a příjmy ve výši: -362.199,-
Kč, což je více jak jedna třetina příjmů
z vybraných poplatků, byl pokryt 
z rozpočtu města. Z toho opět plyne to
stále opakované klišé – třídit, třídit,
třídit… ☺ Špatná je ovšem reakce
některých jedinců na zrušení riziko-
vých sběrných hnízd. Plnit zejména
plasty a dalším netříděným odpadem
domovní popelnice na směsný komu-
nální odpad, je cestou právě k dalšímu
zdražování! � Jinak se ale celkový
stav sběrného dvora velmi zlepšil.
Opravdu zde lépe třídíme a je tam
mnohem větší pořádek. Nezvaní hosté
sem už nemají přístup. Zdá se již nyní,
že vložené investice do jeho rekon-
strukce a modernizace se budou po-
stupně vracet. Chtěl bych Vám tímto
poděkovat za Váš vesměs kladný pří-
stup a pochopení proběhlých změn. 
A ještě jednou opakuji – Vy, kteří máte

problém s uložením vytříděných od-
padů na sběrný dvůr – zejména starší,
nebo nemocní občané, zavolejte a my
Vám pomůžeme!

V letošním roce je hlavní priori-
tou hned s příchodem jara začít s rea-
lizací  odbahnění resp. „Revitalizaci
rybníka Svratka“. Dokončení této
akce je naplánované na podzim
příštího roku. Výstavbu cyklostezky
do Svratouchu chceme odstartovat
hned začátkem března ihned po pode-
psání smlouvy s  dodavatelem stavby.
V případě získání dotace, zrealizujeme
opravu místní komunikace okolo
firmy Kovo HB v ulici U Koupaliště.
Opravíme poslední zbytky chodníků 
v ulici Palackého a v ulici 9. května.
Dále opravíme kanalizační přípojku
u ZŠ a MŠ. V plánu je i realizace za-
vlažování fotbalového hřiště. Právě
probíhá rekonstrukce podkrovního
bytu v budově ZŠ a MŠ – kde najdou
konečně své zázemí naši skauti. Tuto
akci dokončíme do poloviny měsíce
dubna… ☺ Dále budeme pokračo-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den a jen dobrou náladu
vždy s úsměvem na tváři… ☺

Co nám napovídají pranostiky
na příští dny: „Na svatého Matěje
lidské srdce okřeje, slunce pozře závě-
je, pod polem si skřivan zapěje“ – za-
číná předjaří a od svatého Matěje (24.
února), polevuje zima a začíná se 
oteplovat. Více svítí sluníčko a sníh ta-
je. Avšak – „Březnový slunce má krát-
ký ruce“ a „V březnu sedlák stromy 
osekává, ale kabát ještě nesundává“.
„Na svatého Řehoře den s nocí v jedné
míře“. Ano, první jarní den je již na
obzoru. Astronomické jaro - jarní rov-
nodennost, nastane v neděli 20. března
přesně v 16 hodin a 33 minut. Je to 
okamžik, kdy Slunce vstupuje do zna-
mení Berana. Slunce v tomto čase pro-
tne na své zdánlivé dráze po obloze
nebeský rovník (jarní bod) ve směru 
z jižní polokoule na polokouli severní.
Délka dne i noci bude stejná. Jen tak
pro zajímavost, na 20. březen připadá
také Světový den vrabců… ☺

Odpadové hospodářství ve
Svratce v zrcadle výdajů a příjmů
za uplynulý rok 2021. Do nového ro-
ku jsme vstoupili s navýšením poplat-
ku o 100,- Kč na osobu. Mnohým 
z Vás se zdá částka 700,- Kč/osoba již
dost vysoká. Vzhledem k celkovému
nepříznivému vývoji růstu cen za ulo-
žení a likvidaci, zejména směsného
komunálního odpadu, na skládkách,
dále zvýšeným nákladům na jeho do-
pravu, jsme k tomuto nepopulárnímu
kroku, bohužel, museli přistoupit. 
V mnoha jiných obcích se tento popla-
tek pohybuje okolo 800,- Kč i více. Za
uplynulý rok činily náklady za tyto
služby 1.629.803 Kč. Odměna za tří-
dění odpadů včetně příjmů za výkup

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

Informace 
pro občany

Informace o místních poplatcích za rok 2022

vat v postupné rekonstrukci ve-
řejného osvětlení v ulicích – 
U Mostu, Pláňava, Libušina,
Táborská, Partyzánská, Na Náhoně a
U Stadionu… ☺ Také knihovna se
dočká nových regálů. Dle finančních
možností a získání dotace, začneme
realizovat zasíťování nových sta-
vebních parcel – 4 RD U ŘIV-
NÁČE. 

Vážení a milí spoluobčané, mějte
se fajn každý den… ☺

František Mládek, Váš starosta

„Neohlížejte se smutně za minulostí,
už se nevrátí. Raději moudře využij-
te přítomnosti. To je správná cesta.“

(HENRY WADSWORTH 
LONGFELLOW)

„Člověk, který přichází s novou my-
šlenkou je blázen do té doby, než je-
ho myšlenka zvítězí!“

(MARK TWAIN)

SKAUZI SE MAJÍ URČITĚ NA CO TĚŠIT

Na zasedání zastupitelstva města
dne 10.2.2022 byli pozváni pánové
Miroslav Beneš, majitel podniku
Mars Svratka a Ing.arch. Lukáš Tecl,
aby představili plán přestavby části
areálu podniku Mars. Postupně bude
v areálu odstraněno větší množství
staveb, především nevyužívaných
skladů, ale také budova zdravotního
střediska a administrativní budova
podniku. Tyto budou ovšem nahra-
zeny moderními novostavbami, a to
jak pro lékaře, tak pro administrati-
vu podniku. Zároveň chce podnik
vybudovat na místě neutralizační
stanice, za truhlářstvím CZ Lipa,
komplex čtyř bytových domů pro 
ubytování zaměstnanců podniku.

Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku za občana s trvalým pobytem ve Svratce je
700 Kč.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města 
č. 212510512/0600, variabilní symbol 1340, specifický
symbol – číslo popisné.

Sazba poplatku za nemovitost sloužící k rekreaci je 700
Kč. 
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města 
č. 212510512/0600, variabilní symbol 1345, specifický
symbol – číslo popisné.
Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5. 2022.

Platby za svoz komunálního odpadu – podnikatelé 
a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří měli s Městským
úřadem ve Svratce uzavřenou smlouvu na likvidaci komu-
nálního odpadu, že tento rok je již neplatná. Pokud máte
zájem o uzavření nové smlouvy, tak se prosím dostavte na
Městský úřad.

Platby za psa  
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každé-
ho dalšího psa téhož 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 mě-
síců.
Pokud psa již nemáte, je potřeba tuto skutečnost nahlásit na mě-
stském úřadě a vrátit známku.
Termín splatnosti poplatku  je ke dni 31. 3. 2022.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100,
variabilní symbol 1341, specifický symbol – číslo známky.

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 výjimkou dne jeho počátku.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí ka-
ždého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
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Do sportovního nebe odešla legenda
V pondělí 31.ledna,  ve věku 59 let zemřel dvojnásobný
účastník zimních olympijských her  Jiří Kyncl. Jirka po-
cházel ze Svratouchu, později se usadil se svou rodinou
ve Svratce, kde na   skromném, vydřeném rychlobrusla-
řském oválu začala jeho sportovní kariéra.  Opustil nás
veliký sportovec, ale taky veliký člověk, neskutečný dříč
a kamarád , který mě vždycky při setkání  rozechvěl srd-
ce. Kdo Jirku znal, tak určitě tyto slova podepíše.
Sportovní dráha, kterou Jirka prožil byla velice náročná.
Tisíce tréninkových hodin,  při zaměstnání, složité ce-
stování  po světových pohárech. Ale velké, neskutečné
odhodlání  Jirku dovedlo až na olympijské hry. V roce
1988 startoval na OH v Calgary a v roce 1992 
v Alberville. Jirka byl multisportovec. Kromě rychlo-
bruslení také výborně  běhal, plaval a jezdil na kole. Po
skončení profesionální kariéry v našem klubu závodil na
kole. Zažili jsme společně spoustu sezón po různých
závodech, kde ve veteránských kategoriích šlo už více 
o zábavu a radost ze sportu. Jirka nám všem moc chybí
a nikdy na něho nezapomeneme.

Petr Svoboda, CK MTB Maraton Hlinsko

• Díky projektu Postcrossing jsme navázali spolupráci se základní školou z ho-
landského Dongenu. Jejich učitelka angličtiny dostala pohled od našich žáků
a oslovila nás s nápadem udělat společný jazykový projekt v anglickém jazy-
ce. U nás i u nich se zapojili vybraní žáci osmého ročníku. Nejdříve jsme si
vyměnili představovací dopisy a potom jsme začali pracovat na otázkách 
ohledně svých škol. My jsme vymýšleli otázky o tom, co by nás zajímalo o
jejich škole a oni zase o té naší. Naše děti se ptaly, jaké jazyky se v Holandsku
učí, jak dlouho trvá jedna vyučovací hodina, jak dlouhé jsou u nich přestáv-
ky, zda jezdí na školní výlety, jestli si ve škole mohou koupit svačinu, jestli
dostávají zadarmo učebnice, jaké mají učitele, atd. Celkem děti vymyslely 25
otázek, které jsme v powerpointové prezentaci poslali do Dongenu. Od ho-
landských žáků nám přišla prezentace s jejich otázkami. Další částí projektu
bylo natočení videa, kde jsme odpovídali na otázky, kdy začíná a končí škola
u nás, jaké předměty se učíme, kdo jsou naši oblíbení učitelé, jak trávíme
přestávky, jaká jídla dostáváme ve  školní jídelně, jak vypadá naše škola atd.
K videu jsme připojili i nějaké fotografie z  třídních projektů (Virtuální cesta
do Londýna, Sněhuláci, Kluci a holky obráceně), připojili jsme i fotografie 
z našich třídních výletů, obrázky ze školy a video jsme poslali do Holandska.
Od Holanďanů jsme dostali čtyři vlogy, kde nám odpověděli na naše otázky
a představili nám svoji školu. Vzhledem k současnému lockdownu 
v Holandsku ještě naše video čeká na svoje představení, ale podle reakcí pa-
ní učitelky Annemieke věříme, že jsme odvedli dobrou práci. Velké poděko-
vání patří všem dětem, které se projektu věnovaly. Jsou to Anička, Kája, Káťa,
Denča, Míša, Kája, Denča, Matěj, Michal, Kuba, Michal, Radek a Ště-
pán.Věřím, že to nebyl poslední společný projekt a časem se nám třeba poda-
ří zapojit i další skupiny z naší školy. Díky mezinárodním projektům nemají
žáci jen příležitost zlepšovat se v cizích jazycích a procvičovat si angličtinu,
ale mají i možnost poznat jinou kulturu a rozšířit si své obzory za hranicemi
naší země. Zpracovala: Jana Guličuková

• Co to Adopce na dálku vlastně je?  Je to světově rozšířený způsob pomoci,
jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin nebo si-
rotků v rozvojových zemích
Afriky, Ameriky a Asie za účelem
nejen jejich vzdělávání, ale i zaji-
štění základní zdravotní péče,
včetně očkování. Adoptivním ro-
dičem se může stát jednotlivec,
skupina lidí, rodina, firma, škola.
Nedílnou součástí adopce je i pra-
videlný kontakt mezi adoptova-
ným dítětem a adoptivními rodiči
prostřednictvím zasílaných dopi-
sů, fotografií, obrázků, školních
vysvědčení a drobných dárků. Do
projektu Adopce na dálku je naše
škola zapojena už od roku 2005. S
myšlenkou adoptovat si nějaké
dítě přišly tehdy žákyně Marie
Topinková a Kamila Příhodová.
Společně s vedením školy zkon-
taktovaly organizaci Pro-Contact,

zabývající se sponzorstvím
dětí v africké Guineji. 
Z mnoha dětí si dívky vy-
braly tehdy teprve šestile-
tou holčičku Marii
Beavogui z hlavního města
Conakry. A od této doby
každý rok žáci a zamě-
stnanci školy vybírali po-
třebnou finanční částku, 
z které se Marii hradilo
školné, základní školní po-
můcky, očkování a školní
uniforma. S Marií jsme po
celou dobu byli v pravi-
delném písemném kontak-
tu. Veškerá korespondence
byla v úředním jazyce
Guineje, ve francouzštině,
překlady dopisů do tohoto
jazyka nám zajišťovali ko-
ordinátoři organizace Pro-
Contact. Marie nejprve ab-
solvovala obdobu naší zá-
kladní školy. Protože dosa-
hovala vždy velmi pěk-
ných studijních výsledků, byla přijata na školu střední, kterou úspěšně zako-
nčila složením závěrečné maturitní zkoušky. Jejím snem bylo stát se lékařkou,
ale jak sama psala v jednom z dopisů, na studium medicíny se dostane jen vel-
mi malý počet studentů. Nakonec tedy začala studovat stavební inženýrství.
V letošním roce už je Marie v závěrečném ročníku a projekt Adopce na 
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Mateřská škola
Celý svět nyní žije zimní olympiádou, a tak i my ve školce jsme si udělali svojí olympiádu na školkové zahradě, kterou jsme zahájili pokřikem a symbolickým zapálením
olympijského ohně. Dále jsme plnili sportovní disciplíny jako biatlon – shazování plechovek míčkem, hokej – trefování míče pomocí hokejky do brány, lyžování kolem
kuželů, přeskok a slalom. Na závěr proběhlo při státní hymně vyhlášení vítězů, z kterého si všechny děti odnesly zlatou medaili. Olympiádu jsme si moc užili a budeme na
ni dlouho vzpomínat.                                                                                                                                                                                                               Kolektiv MŠ

Usnesení

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 10.2.2022
od 16.30 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

48. Rada města schvaluje:
a) Aktualizaci směrnice č. 1 o účetnictví k 1.1.2022.
b) Návrh na vyřazení majetku dle předloženého seznamu.

49. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o situaci kolem výběrového řízení na cyklostezku Svratka-

Svratouch.
b) Informace o výsledku řízení na Úřadu pro hospodářskou soutěž, týkající se

rekonstrukce rybníka Svratka.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 10.2.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

94. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Zařazení nového bodu  č. 5: Schválení darovací smlouvy mezi Městem

Svratka a SVK Žďársko
b) Zařazení nového bodu programu: Schválení pořízení změny č. 2 ÚP Svratka

zkráceným postupem.
c) Smlouvu o spolupráci mezi Městem Svratka a Obcí Herálec.
d) Darovací smlouvu mezi Městem Svratka a SVK Žďársko, týkající se pro-

dlouženého vodovodu v ulici U Koupaliště.
e) Nové rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Výstavba cyklos-

tezky Svratka-Svratouch", kde byla hodnotící komisí vybrána nejvhodnější
nabídka společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Brno.
Nabídková cena činí 14 380 997,24 vč. DPH.

f) Uzavření smlouvy s firmou Firesta-Fišer po uplynutí 15denní lhůty pro od-
volání bez podání námitek.

g) Podání žádosti o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny.
h) Prodej pozemku p.č. 470/26 o výměře 127 m2, který vznikne oddělením z

pozemku p.č. 470/9 v k.ú. Svratka a pozemku p.č. 324/31 o výměře 17 m2,
který vznikne oddělením z pozemku p.č. 324/8 v k.ú.Moravská Svratka za
celkovou částku 9 225,-Kč.

i) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1293/1 v k.ú. Svratka cca do 550 m2 za
minimální cenu 300 Kč/m2.

j) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 47/19 o výměře cca 26 m2.
k) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1133/1 v k.ú. Svratka o výměře cca 12m2.
l) Záměr směny pozemků p.č. st. 340/5 o výměře 18 m2, p.č. 1182/2 o výměře

5 m2 a části pozemku p.č. st. 340/3 o výměře do 155 m2, vše v k.ú. Svratka.
m) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900108441_3/VB mezi Městem

Svratka a GasNet s.r.o., zastoupené společností GasNet Služby s.r.o., týka-
jící se uložení STL plynovodu a plynovodní přípojky pro Hotel Svratka.

n) Pořízení změny č. 2 územního plánu Svratka.

o) Obsah změny č. 2 Územního plánu Svratka, uvedený v příloze č. 1 tohoto 
usnesení.

p) Určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 2 bude místostarosta.
q) Žádost města Svratky dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územ-

ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpi-
sů o pořízení změny č.2 územního plánu Svratka.

r)Žádost firmy Delta Svratka s.r.o. o změnu územního plánu  č. 2  zkráceným po-
stupem dle předložené dokumentace.

s) Žádost firmy Mars Svratka a.s. o změnu územního plánu  č. 2  zkráceným po-
stupem dle předložené dokumentace.

t) Příspěvek SK Svratka ve výši 200 000 Kč na činnost v roce 2022 a zároveň
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č.1/2022 o poskytnutí dotace.

u) Příspěvek organizaci Junák-český skaut z.s., středisko Svratka ve výši 30 000
Kč na činnost a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2/2022
o poskytnutí dotace.

v) Dary svrateckým zájmovým spolkům a charitativním organizacím na činnost
v roce 2022 dle předložených žádostí.

95. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za rok 2021 a měsíc leden 2022.
c) Informace o probíhajících stavebních pracích.
d) Informace o situaci kolem výběrového řízení na revitalizaci rybníka.

96. Zastupitelstvo města revokuje:
a) usnesení č. 88e) ze dne 4.11.2021 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

vysoutěženou firmou.

97. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Žádost o finanční spoluúčast na zasíťování pozemků p.č. 269/39 a 269/37 

v k.ú. Svratka.

98. Zastupitelstvo města stanovuje:
a) Stanovuje, že změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a ná-

sl. stavebního zákona.

99. Zastupitelstvo města podmiňuje:
a) Podmiňuje pořízení změny č. 2 úhradou nákladů uvedených v §55a odst. 2

písm. f stavebního zákona  žadateli firmou Mars Svratka a.s. a Delta Svratka,
s.r.o.,  na jejichž návrh a z jejichž výhradní potřeby je změna č. 2 územního
plánu Svratka 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 zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

dálku pro naši školu skončí. V posledním dopise jsme Marii požádali o zaslání
její adresy. Rádi bychom s ní totiž zůstali i nadále v kontaktu a mohli tak sle-
dovat její další životní osudy. Nevíme, jestli se to podaří. Co už teď ale určitě
víme, je to, že jsme díky naší finanční pomoci této dívce umožnili získat vzdě-
lání a tím výrazně zlepšili její podmínky pro další život. Jana Suchá

• 27. 1. se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka pro žáky 
8. a 9. ročníků. Na 1. místě se umístila a do okresního kola postupuje Barbora
Netolická z 9. ročníku, 2. skončila Kamila Vamberová z 8. ročníku, na 
3. místě je Tereza Richterová z 8. ročníku. Všem soutěžícím děkuji za účast.
Petra Suchá

• 19.-21. 1. a 10.-11.2. se uskutečnil pro žáky 7. a 8. ročníku lyžařský týden. 
Z 54 žáků lyžovalo 47 a to dle vlastního výběru na běžkách, sjezdovkách 
a snowboardu. Během všech  pěti dní vládla úžasná atmosféra plná pohody,
radosti z pohybu a snahy, něco se naučit. Klobouk dolů sedmáci a osmáci!!!
Velké poděkování týmu pana Z.Holemáře na sjezdovce ve Svratce, zamě-
stnancům MěÚ za technickou pomoc a v neposlední řadě:D.Svobodovi,
M.Šilerové, P.Pinkavové a H.Odvárkové za motivaci dětí a vedení celého ly-
žařského týdne. I.Kopecká

• Základní škola Svratka děkuje panu Josefu Mládkovi, Svratouch 209 za vy-
robení pomůcek pro ZŠ Svratka: vzorkovnici kovů a vzorkovnici ropy.
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