
ner na komunální odpad! Vše likvidují
tak, jak jsem Vám to výše popsal. A to
mají sběrný dvůr kilometr daleko.
Nejsou pohodlní, a proto mají poplatek
za odpady 492,- Kč. My, protože nás to
(mnohé) nebaví, platíme 550,- Kč – za-
tím…�…Tomuto poplatku se totiž říká:
„Poplatek za provoz systému shro-
mažďování sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních od-
padů“! Co na to říkáte? Pojďme všichni
nastartovat novou etapu sběrného dvora
i tohoto systému likvidace odpadů ve
Svratce. Bude to možná (mnohé) bolet,
pohodlnost bude muset ustoupit, ale vý-
sledek by mohl být na konci příštího ro-
ku velmi významný pro naše peněžen-
ky…☺…

Provozní doba sběrného dvora 
v TESS.
Pondělí, středa, pátek: 
14:30 – 16:30 hodin.
Sobota: 
8:30 – 10:30 hodin 
další na zavolání.
Zodpovědný vedoucí 
pan Jiří Jebas

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám ještě při této příležitosti poděkoval
za velmi přesvědčivou důvěru, podporu
a Vaše hlasy v nedávných volbách do
krajského zastupitelstva. Bylo to oprav-
du o „vlásek“! Za celkové vítězství ve
Svratce, Vám děkuji já, i celé hnutí
Starostové pro občany…☺…

„Jsem optimista. Nevidím důvod 
být něčím jiným.“
(Winston Churchill)

Šťastný každý den, jen s dobrou 
podzimní náladou plnou úsměvů, 
Vám přeje
František Mládek, Váš starosta

notlivých komodit, ale i poplatky za
případnou likvidaci odpadů, který není
komunálním odpadem, či bioodpadem.
Aktuální ceník výkupu železného šro-
tu, barevných kovů a papíru najdete
na webových stránkách města a na
seznamu umístěném v areálu sběrné-
ho dvoru. Dále je zveřejněn i v tomto
čísle Novinek. Pozor! Na těchto mís-
tech je zveřejněn i ceník již zmíněné
likvidace odpadů, které jsou nad
rámec komunálního odpadu a biood-
padu.  Do této chvíle se velmi často
stávalo, že většinou přes noc nám něja-
ký „Ježíšek“ nadělil před sběrný dvůr
spousty odpadů, které byly právě nad
zmíněný rámec běžné likvidace.
Například, různě znečištěné plasty, sta-
vební materiál, mnohdy i nebezpečný
odpad apod. No a ono se to za ten rok
nasčítá…�…Měli bychom tomuto do
budoucna předejít správnou likvidací,
ale i tříděním. Neboť tento způsob likvi-
dace platíme my všichni bez rozdílu.
Mnohdy likvidujeme odpad, který pro-
kazatelně ani nemá původ ze Svratky.
Nový sběrný dvůr je již proto vybaven
kamerovým systémem. Dalším velkým
problémem a zároveň i nešvarem je vel-
mi častý nepořádek u jednotlivých kon-
tejnerových hnízd. U Pečenků, v ulici
Račanská a nejvíce u starého sběrného
dvora, kde část kontejnerů chceme dál
ponechat. Tam to bývá skutečně velký

mazec, kde vždy pod rouškou tmy, kde
kdo, přiveze kde co!!!  Velký nepořádek
pravidelně vzniká všude tam, kde jsou
černé 1100 litrové kontejnery na komu-
nální odpad. Největší je v těch již výše
zmíněných lokalitách. V jiných obcích
to mají zařízeno trošku jinak, a proto by-
chom podobný systém chtěli zavést i ve
Svratce. Je to velmi jednoduché – tyto
černé kontejnery mají pouze u sběrného
dvora, nebo přímo velkoobjemový kon-
tejner tak, jak to máme na sběrném dvo-
ře i my. Každý máme přeci na komunál-
ní odpad domovní černou popelnici.
Když něco přebývá, klidně to zavezte v
provozní době na sběrný dvůr, a tam
Vám to bude bezplatně zlikvidováno.
Zrovna tak to udělejte i s ostatním třídě-
ným odpadem a budeme mít v městečku
pořádek…☺…Tady je bohužel zvykem
to, že když se Vám to (některým) neve-
jde, děláte u kontejnerů kupky a tím i bi-
nec…�…To, že velmi často kontejnery
na plasty, komunál a papír, obsahují vše-
ho směs, je též velká pravda! Za třídění
odpadu získáváme každý rok cca
200.000,- Kč a není nikde napsané, že to
nemůže být o 100.000,- Kč
více…☺…Proto jsme se rozhodli udělat
něco proto, abychom mohli do budouc-
na náklady na likvidaci odpadů ve
Svratce snížit…☺…Ve Ždírci nad
Doubravou, který má 3 174 obyvatel,
nemají po městě ani jeden černý kontej-

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Brigita. Původ jména hledejme v
keltském slově – „silný“, „mocný“.
Brigita je tedy jméno pro silnou, moc-
nou a odvážnou ženu. V irské mytologii
to byla bohyně ohně, básníků a moud-
rosti. Brigid byla též dcera boha Dagdy,
nejvyššího keltského boha. I v součas-
nosti tak každá Brigita v sobě ukrývá
kousek bohyně. V České republice toto
jméno zdobí 1 517 žen. Chtěl bych po-
přát krásný svátek a hezký den, nejenom
Brigitám, ale i všem moudrým ženám.
V tento den dříve slavili svůj svátek
Voršila, Uršula a Vendelín. Pranostiky
proto praví: „Svatá Voršila zimu po-
sílá“, nebo – „Když na Uršulu vítr duje,
tuhou zimu ohlašuje“.

Sběrný dvůr v areálu nových
TESS. Jistě Vám neuniklo, že po více,
jak po dvaceti letech, došlo u nás ve
Svratce k významné a ve velkém před-
stihu avizované změně. Dnes už je to ce-
lý týden, kdy byl sběrný dvůr přestěho-
ván do nového areálu TESS –
Technických služeb Svratka, bývalého
ČSAD. Sběrný dvůr bude nadále provo-
zovat firma ODAS, která je zároveň
příjemcem odpadu dle zákona o odpa-
dech. S touto firmou má město Svratka
uzavřenou „Smlouvu o zajištění povin-
nosti při nakládání s odpady“. Nedílnou
součástí této smlouvy je mimo jiné i ce-
ník, resp. aktuální sazby za výkupy jed-
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Svratka
Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz

...K ZAMYŠLENÍ... ...TAKHLE NE... ...TO JE TAKÉ  ŠPATNĚ...

Váš starosta Vám 

Město Svratka
vypisuje výzvu pro zájemce na pronájem nebytových prostor v budově MěÚ
Svratka (bývalé prostory obřadní síně - 54 m2) za účelem podnikání s požadav-
kem města Svratka sloučit svoji činnost s provozováním Turistického infor-
mačního centra.

Podmínky pronájmu:
Cena pronájmu 3 000 Kč + platba za energie (elektřina, teplo, připojení na in-

ternet)
Základní vybavení dodané městem Svratka: PC s napojením na internet, mul-

tifunkční tiskárna, propagační materiály města i širšího okolí, propagační
předměty, atd. 

Základní personální požadavky: odpovědnost, schopnost komunikace s turisty,
počítačová gramotnost, vlastní iniciativa vedoucí k rozvoji služeb pro turisty, zna-
lost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ) 

Provoz: mimo sezónu: pondělí-pátek (8.00 – 16.30), červen-září i soboty a ne-
děle (9.00 – 13.00)

Poskytované služby TIC:
- veřejný přístup na internet
- přehled o ubytování a stravování
- turistické informace a propagační materiály o obci a regionu
- prodej turistických map, pohlednic a regionální literatury
- předprodej vstupenek na kulturní akce

- informace o firmách, institucích a úřadech v obci a okolí
- informace o kulturních, společenských a sportovních akcích v obci a regionu
- vyhledávání dopravního spojení
- nabídka a prodej regionálních produktů

•  Zajištění části agendy pro MěÚ
- Kopírování
- Výběr poplatků 
- Výlep plakátů
Finanční příspěvek na provoz TIC  do 5.000,– Kč/měs. + rabat z prodeje su-

venýrů.
Bližší podrobnosti ohledně podmínek: 
Ve Vaší nabídce uveďte:
- Druh podnikatelské činnosti, kterou zamýšlíte v pronajatých prostorách 

realizovat
- Vaši představu o finanční spoluúčasti města na provozování informačního centra
- Rozpis případných stavebních úprav pronajatých prostor včetně cenové 

kalkulace
• Vaši představu o způsobu financování případných stavebních úprav (Váš 

požadavek na spoluúčast města)
Nabídky podávejte nejpozději do 30.11.2016 na Městský úřad ve Svratce,
Palackého 30, 592 02 Svratka nebo na e-mail: mesto@svratka.cz
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Září a říjen v ZŠ a MŠ
• Již po čtvrté se žáci naší školy zúčastnili soutěže v první pomoci pořádané Farg

Havlíčkův Brod ve spolupráci s Junákem Hlinsko. Za úkol bylo ošetřit dědečka
s infarktem, zástavu dechu, řeznou ránu, otravu alkoholem, zraněnou po pádu ze
skály, šok a úpal. Všechny situace byly simulované velmi realisticky a naše dru-
žstvo ve složení: kapitán Marek Holický, Eliška Talácková, Matěj Laštůvka 
a Filip Halamka se se všemi úkoly popralo se ctí a vždy dokázalo zraněným sp-
rávně pomoci. Adéla Havlová pomohla družstvu ZŠ Hlinsko, kterému jeden člen
chyběl. Všem děkujeme.

• V pátek 30.9.2016 se za slunečného počasí uskutečnil 7.ročník atletického čty-
řboje. Svoje síly poměřili žáci celkem šesti škol: ZŠ Krouna, Sněžné, Jimramov,
Herálec, Kameničky a Svratka. Zvítězila radost z pohybu a nových kamarádství
a to jsme moc rádi. Děkujeme hlavnímu organizátorovi Mgr. J.Fialovi a všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Děkujeme firmě Mars, a.s. za spon-
zorský dar.

• Během měsíce září se nám podařilo dokončit altán na zahradě MŠ. Po obtížích 
s dodavatelem jsme si altán dokončili svépomocí. Moc děkuji Mgr. Daliboru
Svobodovi za oplechování a pokrývačské práce, Mgr. Josefu Fialovi za po-
krývačské práce a Petru Kášovi za natření a oplechování.

• Interaktivní výuka na tabletech probíhá ve čtvrtém ročníku pod vedením Mgr.
Dalibora Svobody. Realizace tohoto projektu nás stála 70 180 Kč. Dětem přeje-
me radost z učení.

• Vážení rodiče, na 18.11. 2016 pro žáky 1. – 9. ročníku vyhlašuji ředitelské vol-
no v souladu s §24 odst. 2 Zákona č. 561/2004Sb pro žáky základní školy. Na
mateřskou školu se toto vyhlášení nevztahuje. Mgr. Iva Kopecká

Životní jubileum
Dne 30. října se dožívá neuvěřitelného věku 100 let bývala učitelka zdejší školy
ZDENKA ZIKUŠKOVÁ, která nyní žije u dcery v Praze.

Zdenka Zikušková, roz. Zelenková se narodila 30.10.1916 v Chrudimi. Obecnou
školu navštěvovala v letech 1922-27 v Chrudimi, tamtéž i poté měšťanskou školu.
V letech 1932-36 vystudovala učitelský ústav. Od března 1938 do 28.2.1942 prak-
tikovala na měšťanské škole v Chrudimi, od 1.3. do 15.7.1942 byla výpomocnou 
učitelkou němčiny na obecné škole dívčí v Chrudimi. Od září 1942 do 28.2.1943
pracovala jako výpomocná učitelka v Zaječicích, potom na obecné škole chlapecké
v Chrudimi. Od 1.10.1943 byla jmenována definitivní učitelkou. Od 1.9.1945 vyu-
čovala v Trojovicích a odtud byla přeložena od 1.12.1946 do Svratky. Zde se pro-
vdala za svého kolegu Arnošta Zikušku. Na svratecké škole působila dlouhá léta, až
do roku 1973, kdy odešla do penze. V roce 1996 se ze Svratky přestěhovala za dce-
rou do Prahy, kde žije dodnes.

Základní a mateřská škola ve Svratce i Městský úřad Svratka srdečně gratulují
paní Zikuškové k tak významnému životnímu jubileu a do dalších let přejí mnoho
zdraví a životního elánu.

CENÍK ODBĚRŮ ODPADŮ,
POSKYTOVANÝCH FIRMOU 
ODAS V ROCE 2016
(částka, kterou by měl zákazník zaplatit 
za likvidaci uvedeného odpadu)

Uložení stavebních odpadů (ceny jsou uvedeny bez DPH)
označení popis cena do 10t cena nad 10t

ročně (Kč/t) ročně (Kč/t)
17 01 01 beton, vel. max 40x40 cm 260 179
17 01 01 beton-ŽB, nad 40x40 cm 289
17 01 02 cihly 360 319
17 01 03 tašky a keramické výrobky 360 319
17 01 07 směsi betonu, cihel, ker.výr. 360 319
17 09 04 směsné staverní odpady 360 319
17 03 02 asfalty (bez dehtu) 310 269
17 05 04 zemina a kamení 260 179

katalog.č. druh odpadu cena Kč (bez DPH)
80111 odpadní barvy a laky 13,-/kg
80117 odpad z odstraňování barev 13,-/kg
101112 odpadní sklo (nevyužitelné) 2,-/kg
130208 olej motorový 3,-/litr
140603 ostatní rozpouštědla 10,-/litr
150101 papír.obaly znečištěné 12,-/kg
150102 plasty-polystyren 5,-/kg
150102 plastové obaly 2,-/kg
150102 plast.obaly znečištěné 12,-/kg
150103 dřevěné obaly 2,-/kg
150104 kov.obaly znečištěné 13,-/kg
150106 směsné obaly 2,-/kg
160103 pneumatiky-osobní auto 25,-/ks
160103 pneumatiky - nákladní auto 60-160,-/ks
160103 pneumatiky s diskem základ+10,-/ks
160119 autoplasty 5,-/kg
160213 kompres. z ledniček, obraz. 13,-/kg
160214 vyřazená elektr.zařízení 5,-/kg
160601 akumulátory 5,-/ks
170201 dřevo 2,-/kg
170203 plasty 2,-/kg
180103 infekční odpad 25,-/kg
180109 léky 25,-/kg
200121 zářivky 10,-/ks
200123 lednice, mrazáky 350,-/ks
200135 TV, počítače 150,-/ks
200136 kabely, elektrošrot 5,-/kg
200136 radia, gramo, magnetofony 50,-/ks

CENÍK VÝKUPU KOVŮ - firma ODAS, platných od 1.1.2016
železný šrot lehký do 6 mm materiálu 1.10,-/kg
železný šrot těžký a litina 1.80,-/kg
měděné dráty nad 1 mm nové, lesklé 100,-/kg
měděný plech, trubky nové, lesklé 95,-/kg
měděné dráty odpad 90,-/kg
bronzový odpad kusový 60,-/kg
mosazný odpad kusový 60,-/kg
měděný odpad raf. do 10% příměsi 75,-/kg
chladiče mosazné bez Fe 50,-/kg
měděné izolované kabely 18,-/kg
olovo kusové, plech, třísky 28,-/kg
hliníkový drát - nový, lesklý 30,-/kg
hliníkový drát - starý, oxidovaný 29,-/kg
hliníkové profily nové 30,-/kg
hliníkové profily staré, barevné 28,-/kg
hliníkový profil s PVC, fólií 20,-/kg
hliníkový plech kusový, nádobí, drát 22,-/kg
hliník litý, kusový 26,-/kg
hliníkové chladiče (Al+Cu) bez Fe 40,-/kg
hliníkové nádoby od sprejů, žaluzie 14,-/kg
fólie, zavařovací víčka
zinkový plech kusový 20,-/kg
nemagnetická ocel 17,-/kg

Podrobnější rozpis ceníku výkupu i odběru najdete na www.odas.cz
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Usnesení
USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 14. 9. 2016 od
17.00 na MěÚ
39. Rada města bere na vědomí:
a) Informace starosty o probíhajících stavebních akcích.
40. Rada města schvaluje:
a) Lokální opravu komunikace v ulici U Koupaliště při vjezdu do průmyslové zóny

do částky 50 000 Kč.
b) Vyřazení  materiálu, vedeného v inventurním seznamu SDH, dle předloženého ná-

vrhu.
c) Pověření paní Boženy Hromádkové, členky ZM, pravomocí oddávat.
d) Provedení oplocení sběrného dvora a části areálu TESS dle cenové nabídky výrob-

ního a obchodního družstva Dílo Svratouch.

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 6. 10. 2016  od 17.00 hodin na MěÚ
52. 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: Michaela Šilerová, Vlastimil Černý.
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: ing. arch. Věra Junová, Petr Bureš.

c/ Rozpočtové opatření č. 2.
d/ Smlouvu o dílo s firmou Kama střechy Hlinsko na pokrytí střechy budovy TESS

nad zázemím pro zaměstnance.
e/ Dokončení prací v areálu TESS do částky 250 000 Kč /zasouvací brána, dokon-

čení oplocení, kamerový systém, venkovní omítky a vybavení zázemí pro zamě-
stnance/.

f/ Prodej pozemků p. č. 315/2 o výměře 135 m2 a p. č. 47/18 o výměře 77 m2, obo-
jí v k. ú. Moravská Svratka za celkovou částku 13 225 Kč firmě Skopek, s. r. o.

g/ Záměr prodeje části pozemku p. č. 469/1 v k. ú. Svratka.
h/ „Smlouvu o zřízení služebnosti“ mezi firmou Česká telekomunikační infrastruk-

tura, a. s. a Městem Svratka.
ch/ Prodej pozemku p. č. 1300 o výměře 1059 m2 Josefu Krejčímu, Hamry nad 

Sázavou za stanovenou cenu.
i/ Výměnu pozemků na Slunném vrchu, a to pozemek p. č. 1302 o výměře 1555 m2

za pozemek p. č. 1299 o výměře 1100 m2 panu Miroslavu Klusáčkovi.
j/ Pořízení mobilního pódia o rozměrech 6 x 8 m a výšce do 1 m pro potřeby města.
k/ Pronájem bytu č. 7 v budově DPS paní Aleně Loubové.
i/  Pronájem bytu č. 9 v budově DPS paní Daně Gregorové, Svratouch.
j/ Přesun informačního centra do budovy MěÚ do prostor obřadní síně a poptávkové

řízení na výběr provozovatele.
53. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - srpen 2016.

Upozornění
pro nájemce
hrobů na 
hřbitově 
ve Svratce

Městský úřad Svratka
upozorňuje nájemce
hrobů, aby si zkontro-
lovali, do kdy mají za-
placené nájemné a
služby související s
nájmem hrobového
místa.
Bližší informace Vám
podá na Městském
úřadu Jitka Vítková,
telefon 566 662 330,
e-mail: 
vitkova@svratka.cz.

Hasiči a lidská bezohlednost
V sobotu 24. 9. se na Březinách konala
soutěž noční hlídka. Sraz družstva byl 
v 16:00. V 15:40 se rozezněla siréna 
a náš sbor musel vyjet k požáru lesa na
sjezdovku do Svratky. Je těžko pocho-
pitelné, jak někteří lidé bezohledně roz-
dělávají oheň v nepřístupném
terénu a myslí si, že je to v po-
řádku. Udělat si v lese ohniště
je trestuhodný čin. Není to tak
dlouho, kdy 3.9. v 11.46 hod.
jsme vyjížděli k podobnému
požáru  v lokalitě Milovy, kdy
opět v lese došlo k rozšíření
ohně z ohniště. Díky včasnému
zásahu  byla škoda minimální.
Je smutné, že jsou mezi námi
stále jedinci, kterým je vše jed-
no.  Po této neplánované rozc-
vičce vyrazilo naše družstvo ve
složení Václav Fiala ml., Aleš
Modráček, Milan Dobiáš,
Martin Ondra, Tomáš Popilka 
a Luboš Křivský na Březiny.
Těchto šest soutěžících doplnil
řidič Karel Ondra a rozhodčí
Marek Holický. Soutěž pro-
bíhala v okruhu kolem Březin 
a dalších okolních obcí. Po tra-
ti bylo rozmístěno 20 stanovišť,
kde soutěžní týmy během noci
plnily zadané úkoly. Jednalo se

o hasičské zásahy a samotný výcvik
(např.: zdravověda, dopravní nehody,
hašení, fyzická příprava atd.). Do sou-
těže se přihlásilo 15 družstev a úderem
dvacáté hodiny se spustila celá soutěž.
Ve tři hodiny ráno soutěž skončila a na-

še družstvo obsadilo šesté místo. Tato
soutěž je ideální přípravou pro zdo-
lávání požáru a mimořádných událostí,
které dobrovolné jednotky absolvují.
Velký dík patří sboru dobrovolných ha-
sičů Březiny a okolním sborům hasičů
za pořádání této soutěže. Děkuji také
naší  jednotce, která nás  velmi dobře
reprezentovala.

Naši mladí hasiči se také činí. 24.
září se zúčastnili soutěže na
Křižánkách, kterou pojmenovali
Plamínek, neboť  zde trénovali na 

okresní kolo hry Plamen. Okresního
kola hry Plamen, které se konalo letos
8.10. na Mostišti (loňské podzimní  ko-
lo probíhalo ve Svratce) se naši  mladí
hasiči zúčastnili v hojném počtu.
Bohužel ještě nemáme výsledky, ale
věříme, že to nebude až tak špatné. 

Děkuji všem našim vedoucím
mládeže  za trpělivost a jejich volný
čas, který věnují našim dětem.

Za SDH Svratka starosta Jiří Cach 
Vedoucí mládeže Václav Fiala ml.
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