
SVRATKA, M TECH SVRATKA,
CZ LIPA, DELTA SVRATKA.

Celková částka na čísle účtu:
2227751/0100 pod variabilním sym-
bolem 150, zatím činí 112.311,-
Kč…☺☺☺

„Existuje tisíce způsobů, jak zabít
čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“
(Einstein Albert)

Šťastný dnešní den a skvělou voleb-
ní náladu s úsměvem na tváři, Vám
přeje 

František Mládek, Váš starosta

třetí rok v řadě se setkali na nejvyšším
vrcholu Žďárských vrchů, aby tak spo-
lečně přivítali nový rok. Slavnostnímu
přípitku předcházely proslovy s přá-
ním všeho dobrého od starosty
Křižánek a Herálce. Svratku zastoupila
svým srdečným přáním doktorka
Marta Jílková, které tímto děkuji. Poté
se rozezněla vrcholky hor z hrdel
všech přítomných jedním dechem čes-
ká národní hymna. Jen z vyprávění,
zhlédnutí fotodokumentace a videí
vím, že opět výbornou atmosféru 
a dobrou náladu všech zúčastněných 
umocňovalo vystoupení Sdružení
přátel Josefíny & Kláska. Nad ohněm
opečený špekáček na „Devítce“, určitě
také neměl chybu. Škoda, že jsem se
letos nemohl zúčastnit, příští rok si to
snad vynahradím. Doufám, že už se
tam potkáme i se starostou sousedního
Svratouchu.

Co nového v lednu? Někteří už jistě
víte, že máme opět nový přírůstek 
v našem autoparku TESS. Naše vete-
ránka „Multikára“ s nástupem zimy
hned několikrát vypověděla svoji 
službu. Proto jsme na posledním 
loňském, vánočním zasedání ZM, 
schválili pořízení nové, resp. repaso-
vané /nová stojí cca 3 miliony/.

Multicar M30FUMO, čty-
řkolka, třístranný sklápěč
včetně šnekového sypače 
a čelní radlice, se už dočkala
první sněhové nadílky ve
Svratce…☺

Poděkování na konec.
Všem dárcům, kteří do dnešní
uzávěrky Novinek tj., do 17.
1. 2018 přispěli svým fina-
nčním darem našim dobrovol-
ným hasičům na pořízení
nové CAS, co nejsrdečněji dě-
kuji. Jmenovitě to jsou: Zdena
a Josef Doležalovi, Helena
Králová, JUDr. Zdeněk Bureš,
Věra Librová, MUDr. Jiřina
Foltanová, Jana Myšková, František
Mládek, Jan Pešek, Aleš Peřina,
MUDr. Marta Jílková, Helena
Mlejnková, Jaromír Kavalír, Bronislav
Mayer, Věna Kovaříková, MUDr.
Naděžda Lamplotová, Věra a Petr
Krupicovi, Gabriela Řádková,
Bohumil Kulík, Otto a Tomáš
Ritterovi, Ing. Jiří Netolický, Alena 
a Jaromír Popilkovi, Ladislav Moučka,
Petr Moučka ml. Jeníkov, Zdeněk Jun.
Dále IMONT PRESS, SK SVRATKA
z.s., AUTOLAKOVNA SOBOTKA,
KNK SVRATKA, BB TRANS

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi,
Vám ještě jednou popřát krásný a úsp-
ěšný rok 2018. Přeji Vám po celý nový
rok stálé zdraví a vždy jen dobrou 
a optimistickou náladu. Srdečně děku-
ji Vám všem za vzájemnou spolupráci
v roce minulém a těším se na spolup-
ráci v roce letošním.

Dnes má svátek Zora. Zora je
skvostným jménem pro křehkou ženu.
Je jemná a něžná. Jméno náleží ke slo-
vanské bohyni krásy, ranního úsvitu 
a červánků. Vykládá se jako „jitřenka“,
„ranní hvězda“. Přeji krásný svátek
všem Zorám a Vám přeji dnes i zítra
šťastnou ruku při volbě našeho prezi-
denta…☺

Pranostiky na leden praví: „Když
červík v lednu ze země vyleze, zima až
do května se poveze“, „Když v lednu
včely vyletují, to nedobrý rok ohlašu-
jí“. My budeme doufat, že červíci 
i včelky zůstanou hezky schovaní.
Jsem totiž přesvědčen a pevně věřím,
že nás čeká dobrý rok!

Novoroční setkání na
„DEVÍTCE“. Hned čtyři vlajky obcí
se svými erby zavlály letos na Devíti
skalách.Občané Křižánek, Svratky,
Herálce, Svratouchu a zajisté i jiných
okolních obcí, dodrželi tradici a již po

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

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA DEVÍTCE SPOLEČNÉ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU NA DEVÍTCE SVRATKA NA DEVÍTCE

pokračování na str. 10

Váš starosta Vám 

NOVÝ PŘÍRŮSTEK V NAŠEM 
AUTOPARKU TESS

Svratka

Upozornění pro
nájemce hrobů
na hřbitově ve
Svratce
Městský úřad Svratka upozorňuje
nájemce hrobů, aby si zkontrolovali,
do kdy mají zaplacené nájemné a
služby související s nájmem hro-
bového místa.

Bližší informace Vám podá na
Městském úřadu Jitka Vítková, 

telefon 566 662 330, 
e-mail: vitkova@svratka.cz.

Během 
Tříkrálové sbírky 
ve dnech 
6.-7.1. 2018 
bylo ve Svratce a
Svratouchu vybráno od
štědrých dárců
celkem 60 289,- Kč.
Všem dárcům srdečně
děkujeme a poděkování
patří i všem koledníkům
ze svrateckého skaut-
ského oddílu.

Informace o místních 
poplatcích za rok 2018

Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku činí 550 Kč  za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále 550

Kč za nemovitost sloužící k rekreaci. 
Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5. 2018.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-

bilní symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní pou-
kázkou nebo  v hotovosti na městském úřadu.

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 poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo
poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož
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pokračování ze str. 9

Prosinec a leden v ZŠ a MŠ Svratka
MŠ

• Mikulášská nadílka - dne 5. 12 přišli do naší MŠ Mikuláš, čerti a andělé, kteří dě-
tem přinesli bohatou nadílku. Na příchod Mikuláše si děti ze třídy Sluníček 
a Berušek připravovaly hru na „Čertovskou přetahovanou“. Děti za odměnu zaz-
pívaly písničky a přednesly básničky. Sovičky poté měly čertovskou svačinu – po-
chutnaly si na  loupaných vařených bramborách. 

• Tradiční vánoční jarmark se uskutečnil dne 6. 12. Všem děkujeme za přízeň, kte-
rou nám projevili zakoupením výrobků z vánočního jarmarku.

• Besídka v MŠ proběhla nadvakrát: v úterý dne 12.12. v tělocvičně, kde děti ze
třídy Soviček si připravily pro své rodiče spoustu zimních básniček, písniček i u-
kázku z pohádky Čert a Káča a Povídala kočička. Třída Berušek a Sluníček po-
zvala své rodiče ve čtvrtek dne 14.12.na vánoční besídku plnou básniček a písni-
ček, které nám navodily vánoční atmosféru. Do zpěvu vánočních koled se zapoji-
li i rodiče.

• V příjemné vánoční atmosféře nás navštívil Ježíšek s dárky. Nadělil nám pod stro-
meček spoustu nových hraček a didaktických her. Dětem se dárky velmi líbily 
a den si užily.

Rádi bychom poděkovali za sponzorské dary, které jsme obdrželi během roku od   pa-
ní Novákové, paní Bartošové, paní Topinkové, paní Hranicové a paní Pokorné.
Kolektiv MŠ přeje všem hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018.

Za MŠ Alena Drahošová 

ZŠ
• Diakonie ČCE pořádá každoročně sbírku pro děti v sociální nebo finanční nouzi.

Letos se i děti naší školy s velkou chutí připojily. Žáci ze 7. a 8. ročníku naplnili
celkem 18 krabic hračkami, ale i oblečením, psacími potřebami, omalovánkami a

knížkami. Od dětí to byl velmi milý skutek, který si ZASLOUŽÍ POCHVALU.
Marie Jakubíková

• 20. 12. 2017 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazy-
ce. Na základě poslechového testu žáci postoupili do ústního kola. V kategorii
pro 6. a 7. třídu se umístili na 1. místě Jaroslav Bogvaj, na 2. místě Zdeňka
Němcová a na 3. místě Luděk Hlavsa. V kategorii pro 8. a 9. ročník jsou vý-
sledky následující: 1. místo – Lucie Němečková, 2. místo Sofie Tomášková, 3.
místo – Natálie Jägermannová a Adéla Řádková. Děkujeme všem zúčastněným
za odvahu a doufáme, že nejen tato soutěž se stane motivací pro další studium
jazyků. Dana Žáková

• V pátek 8.12. se naši žáci zúčastnili turnaje ve florbale na ZŠ Jimramov a to za
účasti ZŠ Herálec a ZŠ Sněžné.

• Největší letošní investicí do zařízení učeben základní školy je pořízení nových
výškově stavitelných židlí a stolů do hudebny v hodnotě 50 000 Kč.

• Poslední školní prosincový týden byl ve znamení přicházejících Vánoc. 1.-3. třída
navštívila výstavu na Křižánkách, 1.-5.ročník zavítal do hlineckého kina  a 9.ro-
čník si užil předvánoční Pardubice. Ve čtvrtek 21.12. se celá naše škola napříč ro-
čníky rozdělila do devíti skupin a po dvouhodinové přípravě sehrála v desetimi-
nutových představeních devět nezapomenutelných pohádek. Musím říct, že bylo
opravdu na co koukat, zapojili se všichni, malí poznali své velké spolužáky a ob-
ráceně, objevilo se spoustu hereckých talentů a bylo nám všem dobře. Děkuji
všem!
K nahlédnutí: http://zsams.svratka.cz/?p=5311

Iva Kopecká

Informace o místních poplatcích za rok 2018

Tisková zpráva

držitele činí poplatek 300 Kč.
Majitelé psů mají povinnost přihlásit každého psa staršího 3 měsíců.
Termín splatnosti poplatku je ke dni 31. 3. 2018.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní sym-

bol 1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v hotovosti
na městském úřadu.

Platby za odpady a za psy můžete platit v informačním centru, které se na-
chází 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 so-
botu 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 odvá-

dět poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který činí 7 Kč za osobu a den, ne-
ní-li tento 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 spočíva-

jící v poskytování přechodného ubytování.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hotovos-

ti na městském úřadu.
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Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní
vody, za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a
dále daně silniční, z nemovitosti apod. Podíl odvodů státu činí 26,4 % z ceny
vodného a stočného.

Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vo-
dovodů a kanalizací. Podíl nájemného činí 31,7 % z ceny.

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací infrastruktury (chemi-
kálie, materiál, energie, opravy apod.), činí 15,7 %.

Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 24,4 % (osobní náklady, odpi-
sy a opravy majetku provozovatele).

Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 1,8 %.
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Usnesení

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 15. 12. 2017 od 17.00 hodin v ubytovně STC
Svratka

85. Zastupitelstvo města schvaluje:
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem
v případě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.
Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: Vlastimil Černý, Božena
Hromádková
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: Ing. Igor Fiala, Ing. arch.
Věra Junová.
c/ Rozpočtové opatření č. 11/2017.
d/ Rozpočet města Svratka na rok 2018.
e/ Střednědobý výhled rozpočtu města Svratky do roku 2021.
f/ Přidělení bytu v budově č.p. 38 (ČSAD) žadatelce Lence Gregorové.
g/ Podání žádosti o dotaci na opravu komunikace v průmyslové zóně.
h/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 872/25 v k. ú. Svratka.
i/ Příkazní smlouvu mezi Městem Svratka a Bohumilem Buchtou na výkon
funkce odborného lesního hospodáře.
j/ Odměnu Ing. Zdeňku Slámovi dle předloženého návrhu.
k/ Zakoupení ojetého komunálního vozidla typu Multicar do částky
750.000 Kč.
l/ Pořízení nádob na posypový materiál do ceny 20 000 Kč vč. DPH.
m/ Finanční dar panu Františku Mládkovi dle předloženého návrhu.

86. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o hospodaření města za leden-listopad 2017.
b/ Informace starosty o probíhajících stavebních pracích.

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 20. 12.
2017 od 17.00 na MěÚ

62. Rada města bere na vědomí:
a)  Plánované navýšení plateb za odvoz a likvidaci komunálního odpadu
firmou AVE pro rok 2018 o cca 4%.
63. Rada města schvaluje:
a) Rozpočet ZŠ a MŠ Svratka na rok 2018.
b) Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na léta 2019 - 2020.
c) Vyřazení drobného majetku dle předloženého návrhu.
d) Aktualizaci směrnice č. 1 o účetnictví.

KURZY
ANGLIČTINY 
VE SVRATCE

� pololetní kurzy 

únor až červen 2018 

� kurzy od pondělí do čtvrtka

� výuka v odpoledních 

a večerních hodinách

� skupinky 4-6 studentů

� efektivně, prakticky, 

podle vašich potřeb

� občerstvení na každé hodině

� cena kurzu: 

32 lekcí za 3 600,-

Více informací a rozvrh kurzů
na www.agenturaperfecta.cz

nebo na telefonu 
724 82 82 87 
Mgr. Petra Kovaříková
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Uvedený graf doku-
mentuje aktuální struk-
turu skladby ceny
vodného a stočného:

Předmětem činnos-
tí SVK Žďársko je
především zabezpeče-
ní zásobování pitnou
vodou a odvádění a či-
štění odpadních vod
ve stávajících inženýr-
ských sítích vodohos-
podářských děl v ob-
cích, které byly sdruženy ve svazku. Tyto činnosti byly postupně rozšiřovány 
o další působení svazku, jako je zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí vodo-
vodů a kanalizací, řešení kvality dodávané pitné vody, zabezpečování ochrany ži-
votního prostředí formou výstavby nebo rekonstrukcí čistíren odpadních vod, za-
jišťování zdrojů financování pro výstavbu a rekonstrukce vodohospodářské in-
frastruktury.

Majetek SVK Žďársko, jímž svazek zabezpečuje předmět své činnosti, je tvo-
řen především majetkem, který mu byl (na základě privatizačního projektu 
č. 25672 - schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho pri-
vatizaci ČR pod č.j. 20/93-360) prostřednictvím Fondu národního majetku for-
mou „Dohody o převodu majetku z 1. 7. 1994“ převeden z bývalého státního pod-
niku Jihomoravské vodovody a kanalizace. 

Dále SVK Žďársko hospodaří s majetkem, který získal prostřednictvím daro-
vacích smluv nebo smluv o vložení majetku především od členských obcí, popř.
prostřednictvím kupních nebo i jiných smluv od ostatních právnických nebo fy-
zických osob.

Významný podíl na majetku SVK Žďársko je tvořen také majetkem, který
vzniká vlastní investiční činností svazku. Zdroji pro financování vlastní investiční
činnosti je jednak nájemné od VAS za pronajatý vodohospodářský majetek, dále
jsou to paušální příspěvky jednotlivých obcí za obyvatele a příspěvky na konk-
rétní investiční akce a značným zdrojem financí jsou dotace od kraje Vysočina,
SFŽP ČR, MZe ČR, MMR ČR i dalších.

SVK Žďársko provozuje svůj vodohospodářský majetek prostřednictvím
„Smlouvy o provozu, nájmu, správě a rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřej-
nou potřebu“, kterou uzavřel s VODÁRENSKOU AKCIOVOU
SPOLEČNOSTÍ, a. s., divize Žďár nad Sázavou.

„VODA A LIDÉ – PARTNEŘI PRO ŽIVOT“.

Tisková zpráva
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