
pod vánočním stromečkem. Děkuji
Chrámovému sboru sv. Jana Křtitele za
zpívání vánočních koled v kostele,
Jendovi Gregorovi za betlém, našim fot-
balistům za uspořádání tradiční Štěpán-
ské zábavy. Děkuji opět svrateckým
skautům za uspořádání Tříkrálové sbírky
a děkuji všem těm, kteří mají Svratku rádi
a myslí to s ní dobře…. ☺…

Vážení a milí spoluobčané, dovoluji si
Vás ještě pozvat jménem Svrateckých
Valkýr, na zítřejší divadelní představení
pohádky – O TEREZCE A PANÍ MA-
DAM. 

„Chceš-li pocítit, co to je radost, 
jiným radost připravuj“
(Karolína Světlá)

Šťastný každý den, vždy se skvělou
náladou a úsměvem na tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

du maximálně připraveni, ale přesto se
nám někdy nepodaří být všude včas a v tu
pravou chvíli. Zaměstnáváme ještě čtyři
muže a dvě ženy z Úřadu práce, kteří do-
plňují našich pět zaměstnanců z TESS.
Všem bych chtěl tímto poděkovat za
jejich skvělou práci a nasazení. Vím, že
dělají vše pro to, abyste byli spokojeni.

Novoroční přípitek na „Devítce“.
Mnozí z Vás se této akce zúčastnili již po
druhé. Bylo to opět krásné setkání, kde se
potkalo více, jak dvě stovky lidiček ze
sousedních obcí. Opekli jsme společně
buřty, zazpívali si za doprovodu hudební
skupiny – Sdružení přátel Josefíny &
Kláska a bylo nám všem fajn. Mnozí z
Vás poprvé, mohli nahlédnout do srubu
pod vrcholem a zahřát se svařákem.
Někteří jste pokořili druhý nejvyšší vr-
chol Vysočiny. Společně jsme si připili na
šťastný a úspěšný rok 2017, popovídali

si, a s dobrým pocitem jsme se rozešli
zpět do svých domovů. Mnozí se vraceli
již pod rouškou noci. A výsledek? Je
právě ten dobrý pocit! Lidé se v životě
mají scházet, potkávat se, mít se rádi a na-
vzájem si pomáhat. Nemusíme chodit
daleko, stačí jenom vnímat své okolí a li-
di kolem sebe, být slušní a hezky se k
sobě chovat, vážit si jeden druhého. To je
to správné partnerství, ani nemusíme jez-
dit daleko za hranice snů…☺ Děkuji
Vám, že jste přišli, děkuji sousedním
Křižánkám za skvěle připravené zázemí.

Na úvod nového roku děkuji i
Svrateckým Valkýrám za jejich skvěle
připravené loňské adventy, bez nich si už
Vánoce ve Svratce neumíme ani předsta-
vit. Děkuji našim skautům za betlémské
světlo, za již tradiční Štědrovečerní kole-
dy spojené se sbírkou na podporu posti-
žených dětí, a to je ten nejkrásnější dárek

Vážení a milí spoluobčané, vítám Vás
všechny v novém roce 2017. Ještě jednou
bych Vám chtěl popřát, ať je to pro Vás,
ale i pro naše městečko, rok úspěšný 
a šťastný. Opět se těším na naši dobrou
spolupráci a věřím, že bude minimálně
tak dobrá, jako v roce minulém.

Dnes má svátek Ingrid. Původ toho-
to jména je severský. Je rozšířeno ve
skandinávských zemích a symbolizuje
jezdkyni boha Ingwa - boha plodnosti 
a úrodnosti. V severské mytologii se tak-
to jmenovala jedna z Valkýr - jezdkyň,
které odvážely duše mrtvých hrdinů do
Valhally /síně padlých v pevnosti
Gladsheim/. Osobně neznám žádnou
Ingrid, ale pokud to byla opravdu jedna 
z Valkýr, přeji všem ženám tohoto jména
i našim milým Valkýrám krásný dnešní
den a zítra přímo pohádkový…☺

Paní Zima se představila v celé své
kráse. A co na to lednové pranostiky? 
„V lednu silný led – v květnu bujný
květ“, anebo - „Lednový mráz i železo
rozdrtí a ptáka v letu usmrtí“. Je fakt, že
takovou „krásnou“ zimu nepamatujeme
minimálně sedm let. Když už takhle zima
udeřila, chtěl bych Vás poprosit o trpěli-
vost, pochopení a někdy i o Vaši pomoc 
a podporu při odklízení sněhové nadílky.
V současné době jsme již dobře vyzbro-
jeni. Máme traktor s přední i zadní radli-
cí, červený malotraktůrek s přední radlicí
a zadním posypem, sněhovou frézu, ba-
gřík UNC, posyp na Multikáře, hrabla 
a lopaty…☺Na letošní zimu jsme oprav-

9SVRATKA

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

Váš starosta Vám 

Informace 
z matriky za rok
2016
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2016        1388
V roce 2016 se narodilo 15 občanů mě-
sta Svratky, zemřelo 34 občanů.
Uskutečnilo se 17 sňatků, z toho 2 cír-
kevní.

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK NA DEVÍTCECESTOU K VRCHOLU

ZASTÁVKA U MALÉHO BOBŠESTAROSTOVÉ A LIDÉ DOBRÉ VŮLE NA DEVÍTCE

Jak jsme na tom s pitnou vodou na Žďársku a co voda odpadní?
Vodovodní síť, kterou spravuje Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a provozu-
je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., se skládá z mnoha objek-
tů, jako jsou úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice, armaturní šachty a vodo-
vodní řady v celkové délce 914 km (z toho 230 km jsou dálkové přivaděče).

Z podrobnějších údajů vyplývá, že je ještě velký podíl vodovodních řadů z
ocelových a litinových potrubí (vybudovaných v období 60 – 80 let), které ne-
mají vhodnou vnitřní povrchovou úpravu a voda tak přichází do přímého sty-
ku s korozními materiály. Část provozovaného vodovodního potrubí již bylo
zrekonstruováno, avšak stále zbývá cca 300 km a toto potrubí je nutno je v
poměrně krátké době nahradit potrubími z vyhovujících materiálů. Finanční
prostředky nutné pro obnovu nevyhovujících vodovodních řadů činí ročně o-
kolo 70 mil. Kč.

Připočteme-li náklady nutné pro obnovu úpraven vod, blížíme se k roční
částce 100 mil. Kč. 

Ročně se vyrobí cca 5 mil. m3 pitné vody, kde největší podíl na výrobě vo-
dy má úpravna vody Mostiště – viz přiložený graf:
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vlastníky vodohospodářské infrastruk-
tury (města, obce, svazky měst a obcí).
Společnost provozuje vodovody a ka-
nalizace ve více než 700 obcích a záso-
buje pitnou vodou více než půl milionů
obyvatel.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a. s. se stará o provoz, 
údržbu a opravy vodovodů a kanalizací
a zabezpečuje plynulou dodávku pitné
vody do domácností a průmyslu a odvá-
dění a čištění odpadních vod. Za tuto
službu odběratelé platí vodné a stočné,
které pokrývá náklady spojené s výro-
bou a dodávkou pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a navíc tato cena v sobě obsa-
huje tzv. nájemné, které slouží vlastníkům vodovodů a kanalizací k obnově majetku, tzn. k tomu,
aby vlastník měl finanční prostředky pro rekonstrukce vodovodů a kanalizací.

Za období existence Svazu vodovodů a kanalizací Žďár nad Sázavou, tzn. od roku 1993, 
bylo proinvestováno cca 3,5 mld. Kč, z čehož činily dotace cca 1,8 mld. Kč a cca 1,7 mld.

Kč bylo investováno z vlastních zdrojů Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, kde hlavním
příjmem je právě zmiňované nájemné (1,3 mld. Kč), které tvoří zhruba 1/3 ceny vodného a
stočného. Podařilo se realizovat více než 600 projektů. 

Co říci závěrem?
Je nutno konstatovat, že zajistit povinnost zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních

vod, je činností nejen velmi zodpovědnou a složitou, ale i velmi nákladnou. 
Díky tzv. vlastnickému modelu, kdy města a obce, resp. svazky měst a obcí vlastní nejen

vodovody a kanalizace, ale současně vlastní ze 100 % i provozní společnost, bylo dosaženo
velmi kvalitní služby v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod a rovněž
se podařilo zajistit, aby všechny finanční prostředky, které spotřebitelé zaplatí ve vodném a sto-
čném, byly využity ve prospěch této významné služby.

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou, Vodárenská akciová společnost, a. s.
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Prosinec a leden v ZŠ a MŠ Svratka
• Základní škola a mateřská škola Svratka děkuje firmě pana Ondřeje

Zítky a paní Jarmile Pokorné za mikulášskou nadílku pro děti do ma-
teřské školy, děkujeme také panu Aleši Dudkovi za dárky pod stro-
meček v mateřské škole.

• Rovněž děkujeme manželům Kynclovým za darované obrazy od
Karla Balíčka.

• Naše poděkování patří i Ski areálu Svratka, panu Holemářovi a panu
Miloši Hejtmánkovi a
lyžařskému oddílu za
vstřícnost a poskytnu-
té služby během lyža-
řského výcviku žáků.
Děkujeme Borisi
Jakubíkovi a Daliboru
Svobodovi za vedení
výcviku.

• K 1.1.2017 nabývá
účinnost novela škol-
ského zákona, která u-
pravuje zápisy do MŠ
i ZŠ na pozdější ter-
míny než bylo dosud
obvyklé.

Zápis do 1.třídy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 na základní škole
ve Svratce se uskuteční 10. a 11. 4. 2017 od 14 do 16 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9.2010 do 31.8.2011 a které dovrší k
31.8.2017 šest let. K zápisu se rovněž dostaví děti, které měly v loňském roce povolen odklad po-
vinné školní docházky. Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte.

Odklady začátku povinné školní docházky /§37, odst. 1, zák. č. 561, 2004 Sb./ povoluje ředi-
tel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslu-
šného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Formuláře žádosti o odklad povinné
školní docházky jsou k dispozici v ředitelně školy. 

Informace: tel.: 566 662 602, Mgr. Iva Kopecká, řed.

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
ve Svratce se uskuteční v mateřské škole  2.5., 3.5., 4.5. 2017 od 14 do 15.30 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dovrší k 31.8.2017 tři roky. Děti mladší tří let mohou
být přijaty v případě nenaplněné kapacity mateřské školy. Rodiče přinesou k zápisu svůj občan-
ský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole.

Informace: tel.: 566 662 262, Mgr. Iva Kopecká, řed.

Rybářský potěr

Vážení spoluobčané, 
dovolte nám Vás v krátkosti informovat o činnosti našeho rybářského spol-
ku ve Svratce. V letošním roce uplyne již 108 let od založení spolku. Jeho
základnu tvoří 360 členů z místních skupin Svratka, Svratouch, Křižánky a
Herálec. Spolek hospodaří na řece a rybníku Svratka, rybníku Chochol ve
Svratouchu, Kyšperském na Křižánkách a na Kuchyni v Herálci. Dále pak
na chovném zařízení -  rybník Hať v Herálci a Řásník na Křižánkách. Jako již
tradičně se i letos na našich revírech uskuteční rybářské závody. Budou to nejen jarní závody
pro děti na rybnících Chochol a Kyšperský, ale i podzimní závody pro dospělé na rybníku
Chochol a také závody v lovu přívlači na rybníku Kuchyně. Závody se těší hojné účasti, i když
bohužel ne z řad našich členů. Celoročně také probíhají brigádnické práce našich členů na 
údržbu rybníků a jejich okolí. Dále probíhají rekonstrukční opravy na naší rybářské budově a
další jiné pracovní činnosti. V roce 2016 jsme obnovili rybářský kroužek, který navštěvuje 13
mladých rybářů a rybářek. Kroužek je zaměřen nejen na téma rybářství, ale také učíme děti,
jak správně o přírodu pečovat a jak ji chránit. Veškeré potřebné informace o kroužku a o čin-
nosti spolku naleznete na internetových stránkách www. rs-svratka.cz

Na závěr bychom chtěli poděkovat městu Svratka a všem našim sponzorům, kteří nás pod-
porují v naší činnosti. A Vám všem přejeme hlavně hodně zdraví a mnoho úspěchů.                                                                 

PETRŮV ZDAR Rybáři Svratka 

Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace, Partyzánská
310, 592 02 Svratka, tel. 566 662 602, skola@svratka.cz

Kontrola jakosti pitné vody probíhá v akreditovaných laboratořích, jakost vo-
dy se sleduje v 63 ukazatelích. Celkem se ve vzorcích vody stanovuje cca 140
jednotlivých látek. Kvalita je zveřejňována na stránkách www.vodarenska.cz.

Mimo laboratorní stanovení je kvalita vody sledovaná kontinuálně speciál-
ními přístroji, a to jak při její výrobě na úpravnách vod, tak při její dopravě vo-
dovodním potrubím. 

Na vodovod ve správě Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko je připojeno
téměř 90 tisíc obyvatel okresu Žďár nad Sázavou.

Na kanalizační síť ve správě Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko je na-
pojeno téměř 70 tisíc obyvatel. Délka kanalizační sítě je necelých 400 km a je
ukončena 19 čistírnami odpadních vod. I kanalizační síť s sebou nese stopu mi-
nulosti, a to zejména v kvalitě dříve používaných materiálů (betonové potrubí). 

Náklady, které je nutno vynaložit na obnovu nevyhovujících kanalizačních
systémů dosahují ročně hranice 50 mil. Kč a náklady nutné pro rekonstrukce
a modernizace čistíren odpadních vod dosahují ročně hranice 30 mil. Kč.

Jak to všechno vlastně funguje?
V roce 1993 v rámci privatizace byl tehdejší majetek vodovodů a kanalizací

bezúplatně převeden státem na obce a ty následně tento majetek vložily do nově
vzniklého Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, který převzal mimo majetku
také povinnost zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

Provozní společnost, dnešní VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST, a. s., vznikla rovněž privatizací v roce 1993 s tím, že část akcií (48 %)
bylo přímo převedeno na svazky měst a obcí, část byla určena pro kuponovou
privatizaci (15 %) a část byla prodána zahraniční společnosti (33,35 %). V ro-
ce 1999 sloučily jednotlivé svazky své akcie do jedné společnosti Svazu vo-
dovodů a kanalizací měst a obcí s. r.o. a následně ovládly více než 50 % akcií
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

V roce 2010 se podařilo dohodnout se zahraničním akcionářem na odkupu
akcií a následně dnem 21. 12. 2012 se staly města a obce, resp. svazky měst 
a obcí jediným akcionářem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, 
a. s. Tímto krokem se stala VODARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a. s. největší vodárenskou společností v České republice vlastněnou výhradně

Moravský rybářský svaz, zs. Ps Svratka 

Jak jsme na tom s pitnou vodou na Žďársku a co voda odpadní?
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Usnesení

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 15. 12. 2016  od 17.00 hodin v areálu TESS
56. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v přípa-

dě, že přítomní zastupitelé hlasují různě.
b/ Program zasedání zastupitelstva města. Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva:

Blanka Sádovská, Ludmila Mayerová. Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto za-
sedání: ing. Jan Vítek, Michaela Šilerová

c/  Rozpočtové opatření č. 4 /viz příloha/.
d/ Rozpočet Města Svratky na rok 2017.
e/  Rekonstrukci sauny v budově tělocvičny ZŠ.
f/ Firmu Miloš Kubíček jako zhotovitele rekonstrukce sauny, neboť nabídl nejnižší cenu.
g/ Prodej pozemku p. č. 1302 o výměře 1555 m2 ing. arch. Tomáši Stránskému a

ing. Janě Stránské za 564 465 Kč vč. DPH.
h/ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě mezi Městem

Svratka a ŽĎAS, a. s. na pozemek p. č. 10/1 v k. ú. Česká Cikánka.
ch/ Snížení kupní ceny za nemovitost č. p. 383 o 25 000 Kč z důvodu změny záko-

na, kdy nově platí daň z převodu nemovitosti nabyvatel.
i/ Poskytnutí daru panu Františku Mládkovi.
j/ Pronájem budovy na p. č. st. 613, Dopravní ul. 38 /areál TESS/ paní Věře Librové

dle navržených podmínek.
k/ Pronájem prostor v budově MěÚ k provozování informačního centra města paní

Ivě Hauptmanové dle předložené nabídky.
i/  Pořízení skleněné otevírací stěny od firmy Glass Vision do budoucí obřadní síně

za částku 53 370 Kč bez DPH.
j/ Přijetí daru od firmy E.ON – 2 ks bezpečných branek.
k/ Podání žádosti na Ministerstvo vnitra o dotaci na pořízení nového hasičského cis-

ternového automobilu.
l/ Dorovnání odměny místostarosty s účinností od 1. ledna 2017.
57. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - listopad 2016.
c/ Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017.
d/ Informace starosty o průběhu stavebních prací.
e/ Informace starosty o kolaudaci sběrného dvora.
USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 12. 1. 2017 od
17.00 na MěÚ
45. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích.
b) Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva Města Svratky pa-

nu Františku Novákovi.
46. Rada města schvaluje:
a) Odkup 38 ks starších židlí a 8 stolů od p. Františka Bartoše za celkovou částku 

19 000 Kč.
U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 19. 1. 2017  od 17.00 hodin v budově hasičské zbrojnice, po-
té na MěÚ
58. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v přípa-

dě, že přítomní zastupitelé hlasují různě.
b/ Program zasedání zastupitelstva města. Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva:

ing. Igor Fiala, Petr Bureš. Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání:
Božena Hromádková, Vlastimil Černý

c/  Rozpočtové opatření č. 5/2016.
d/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Svratka.
e/ Záměr prodeje části pozemků p. č. 508/33 a 508/45 v k. ú. Svratka v celkové 

výměře do 1 000m2. Město Svratka si vyhrazuje právo zrušit záměr prodeje bez
udání důvodu.

f/ Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Svratka a AVE
Vysočina, s. r. o.

g/ Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Městem Svratka a AVE 
Žďár nad Sázavou, s. r. o.

h/ Dodatek ke smlouvě č. 6011404134 mezi firmou ZDAR, a. s. a Městem Svratka.
ch/ Darovací smlouvu mezi Městem Svratka a Oblastní charitou Nové Hrady u

Skutče. Město touto smlouvou poskytne Oblastní charitě částku Kč 17 000,00.
i/ Jako člena kontrolní komise pana Františka Nováka.
j/ Splátkový kalendář prostředků na provoz školy v roce 2017.
k/ Pravomoc Radě města Svratky schvalovat rozpočtová opatření dle § 102, odst.2,

písm. a) zákona o obcích. Výsledek výběrového řízení na akci „Svratka – rekon-
strukce vodovodu v komunikaci II/354 a II/343, stavební objekty SO 01 a SO 02.
Vítězem se stala firma Žďárská plynařská a vorařská, a. s.

j/ Přidělení bytu č. 2 v DPS panu Eduardu Gregorovi od 1. 2. 2017.
59. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – prosinec 2016.
c/ Informace o probíhajících stavebních akcích.

PODĚKOVÁNÍ  DÁRCŮM
Jménem skautského střediska Svratka, tímto děkujeme všem dárcům, kteří
přispěli do vánoční sbírky, která se konala 24. 12. 2016 při štědrovečerním

koledování po půlnoční mši svaté u sochy sv. Václava.

Výtěžek této sbírky činí 8 031,- Kč 
a bude předán pro handicapované děti z Centra Zdislava Nové Město n.M.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Pod záštitou Charity ČR a ve spolupráci se členy skautského střediska Svratka,
proběhla ve Svratce a Svratouchu ve dnech 7. 1. - 8. 1. 2017 Tříkrálová sbírka, při
které se podařilo vybrat  60.034,- Kč.
Děkujeme tímto všem dárcům, kteří do této sbírky přispěli. Její výtěžek byl předán
Charitě Česká republika a jejím prostřednictvím bude rozdělen potřebným.
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