
žádost o dotaci na vybudování druhé 
etapy směrem ke Chlumětínu – lesní
cestu „Hrnčířskou“. Bez těchto
zpevněných cest se v daných lokalitách
nedá provádět plánovaná těžba.
Realizace stavby, v případě přidělení
dotace, by měla proběhnout v roce
2019. Každoročně plánovaná a řízená
těžba znamená vždy přispění do roz-
počtu města cca 1 milion korun – už po 
odečtení nákladů na novou výsadbu 
a údržbu lesa.

„Cílem vzdělání a moudrosti je,
aby člověk viděl před sebou jasnou
cestu života, po ní opatrně vykračo-
val, pamatoval na minulost, znal
přítomnost a předvídal budouc-
nost.“. 

(Jan Amos Komenský)

Šťastný každý den a jen skvělou
podzimní náladu, vždy s úsměvem na
tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

bilové stříkačky se stalo skutečností.
V květnovém vydání Novinek jsem
Vás informoval o podání žádosti o do-
taci na novou CAS. Sen se stal skuteč-
ností a stařičký TRAMBUS –
„MATÝSEK“ již může směle po-
mýšlet na zaslouženou penzi. Však si ji
také po 35 letech věrné služby zaslou-
ží…☺☺☺ Městu Svratka byla
Ministerstvem vnitra GŘ HZS ČR,
přiznána investiční dotace v rámci pro-
gramu „Dotace pro jednotky SDH ob-
cí“ pro rok 2018 ve výši 2,5 milionů
korun. O další finanční příspěvek
500.000,- Kč budeme žádat Kraj
Vysočina. Celkové náklady na pořízení
CAS včetně výbavy, budou činit cca 
6. 000.000,- Kč. V rozpočtu na příští
rok tak musíme vytvořit rezervu na na-
ši spoluúčast ve výši 3.000.000,- Kč.
Můžeme se tedy společně těšit s naší
velmi početnou rodinou SDH na nový
přírůstek a možná už i na letní křti-
ny…☺

Pláňava a měřený úsek. Ukazatel
okamžité rychlosti s dodatkovou tabul-
kou – ZPOMALTE, který bude 

umístěn na sloupu VO v ulici Pláňava –
směr od Křižánek, pořídíme ještě v le-
tošním roce. Zastupitelstvo města 
schválilo uvolnit z rozpočtu částku
70.000,- Kč, pro zvýšení bezpečnosti 
v tomto úseku. V příštím roce osadíme
ještě tento ukazatel směrem od
Svratouchu, kde se zvýší zejména bez-
pečnost při výjezdu z lokality Slunný
vrch.

Rybník Svratka se dočká svého
odbahnění. V letošním roce máme 
v rozpočtu pořízení projektové doku-
mentace včetně zpracování a podání
žádosti o dotaci. Výběrové řízení na do-
davatele stavby proběhne v roce
příštím. Realizace, resp. vlastní od-
bahnění, kterému budou předcházet vy-
puštění rybníka a historicky třetí výlov
(listopad 2018), se uskuteční přibližně
na jaře 2019.

Oprava lesních cest v Obecním le-
se. První etapa oprav proběhla včetně
kolaudace v roce 2010. Na tyto opravy
byla čerpána dotace ze SZIF. V roce
2011 jsme s další žádostí na II. etapu
neuspěli. Příští rok proto podáme

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Šarlota. Šarlota je velmi atrak-
tivní jméno, které jistě nezapře svůj
francouzský původ. Jméno má v sobě
nezaměnitelný francouzský šarm, ele-
ganci a ladnost. Tyto vlastnosti propůj-
čuje i své nositelce. Navíc ji dává také
svobodnou duši, moc a vznešenost
pravé královny. Jméno Šarlota předsta-
vuje „svobodnou ženu“, nebo „vzác-
nou paní“, také „královnu“ a „vládky-
ni“. V České republice nosí toto jméno
více, jak 700 žen. Všem Šarlotám pro-
to přeji krásný svátek, neutuchající
šarm a temperament.

Co na to říjnové pranostiky? „Co
v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět 
ubude“. „Když dlouho listí nespadne,
tuhá zima se přikrade“. Listí už je dole,
přejme si proto mírnou, avšak krásnou
zimu, která nás nebude příliš dlouho
trápit…☺ Nezapomeňte! V neděli 
v 03:00 hodin končí letní čas. Vraťme
proto ručičky svých hodin i hodinek 
o jednu hodinu nazpět a prodlužme si
tak noc i krásné sny…☺

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

MATÝSEK RYBNÍK SVRATKAFOTBALOVÝ POTĚR

Váš starosta Vám 

• 5.9. proběhla prezentace tanečních kroužků street
dance a break-dance Active Žďár nad Sázavou

• 21.9. se žáci měli možnost seznámit s více než 100
druhy živých bezobratlých živočichů – brouků,
švábů, pakobylek, ploštic, štírů, pavouků, mnoho-
nožek, stonožek na naučném poznávacím progra-
mu Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

• Již osmý ročník atletického čtyřboje proběhl 
v pátek 22.9., a to za účasti okolních základních
škol: Krouna, Herálec, Kameničky, Jimramov a
Sněžné. Přestože počasí nám moc nepřálo, výkony
sportovců a přátelská atmosféra zahřála snad
všechny zúčastněné. Děkuji Mgr. Josefu Fialovi i ostatním organizátorům a všem soutěžícím za přípravu 
i průběh tohoto sportovního dopoledne. Děkujeme firmě Mars Svratka a.s. za finanční podporu.

• 4.10. byl na naší škole činnostně rozmanitý den: 1.-3.ročník navštívil záchrannou stanici pro zvířata v Pavlově,
4.,5.ročník dopravní hřiště ve Žďáru n.S., 6. ročník absolvoval preventivní program Startujeme a 7. ročník pro-
gram Andílci a ďáblíci

• 9.ročník navštívil 5.10. v rámci přípravy na výběr povolání úřad práce ve Žďáru n.S.
• Přednáška přibližující ztroskotání Titanicu proběhla pro všechny žáky 11.10.

Děkujeme firmě Delta Svratka za poskytnutý materiál pro pracovní činnosti žáků.
Mgr. Iva Kopecká

Září a říjen v ZŠ a MŠ Svratka
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Po několika letech se opět na naší škole pořádal šachový turnaj. Do turnaje se
přihlásilo celkem  osm žáků druhého stupně, hrálo se systémem „každý s ka-
ždým“ a bez šachových hodin, takže nikdo nebyl omezen časem. A bylo o co
hrát – pro ty nejlepší byly zakoupeny poháry. Pohár za 1. místo získal Robin
Řádek (7. tř.), který ani jednou neprohrál, druhé místo vybojoval Martin
Janeba (9. tř.) a se třetím místem byl určitě spokojený Jakub Kopřiva (7. tř.).
Velké poděkování patří panu ing. Petru Nadrchalovi, který škole věnoval ně-
kolik sad šachových souprav, včetně šachového počítače. 

RNDr. Jana Suchá

28. 9. až 1. 10. 2017 se 25 mladých hasičů  ve věku od 6 do 15 let a sedm ve-
doucích SDH Svratka zúčastnilo soustředění v Pusté Rybné. V průběhu se při-
pravili na soutěž Věcovský Plamínek a okresní kolo Plamen, kterého se účastní
2x do roka. Další náplní byla zábava -  výroba tradičních triček a vlastnoručně vy-
robených karnevalových masek, poté DISCO a hry.

Stravu nám zajišťoval příjemný personál v restauraci Hlučál, jídlo bylo
výborné, všem moc chutnalo. Navštívili nás i starší hasiči, kteří nás učili střílet ze
vzduchovky a přepravovat osoby lanovkou přes potok. Počasí nám přálo, proto
byl uspořádán táborák i stezka odvahy - všichni jí zdolali… Také proběhlo škole-
ní zdravovědy záchranářem Mírou Křesťanem a to i s praktickou ukázkou.

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017:

Soustředění mladých hasičů

2.10.2017 v rámci pravidelné schůzky jsme ze staršími
členy udělali brigádu složení stanu a úklid pomůcek.
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Usnesení

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 21. 9. 2017
od 17.00 na MěÚ
57. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 8/2017.
b) Aktualizaci směrnice č. 1 o účetnictví k 1. 9. 2017.
58. Rada města bere na vědomí:
a) Informace starosty o probíhajících stavebních akcích.
59. Rada města doporučuje ZM ke schválení:
a) Pořízení dalšího měřiče rychlosti dle předložené nabídky.

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SVRATKY, konaného dne 5. 10. 2017  od 17.00 hodin na MěÚ
78. 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: Zdeněk Vojta, Petr Bureš.
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: Božena Hromádková, Michaela

Šilerová
c/  Rozpočtové opatření č. 8/2017 a 9/2017.
d/ Záměr bezplatného užívání části pozemku p. č. 1110/12 v k. ú. Svratka.
e/ Bezúplatné užívání pozemku p. č. 23/2 v k. ú. Moravská Svratka Miroslavu 

a Haně Vtípilovým. Podmínkou pronájmu je neomezený průchod všem obča-
nům přes tento pozemek.

f/  Prodej pozemku p. č. 1298 o výměře 1015 m2 na Slunném vrchu Bc. Barboře
Fialové a Mgr. Vojtěchu Uchytilovi, Herálec za stanovenou cenu 300,- Kč +
DPH.

g/ Prodej pozemku p. č. 1311 o výměře 1140 m2 na Slunném vrchu Romanu
Golcovi, Brno za stanovenou cenu 300,- Kč + DPH.

h/ Prodej pozemku p. č. 1295 o výměře 1 060 m2 na Slunném vrchu Ivu 
a Veronice Gruberovým, Brno za stanovenou cenu 300,- Kč + DPH.

ch/ Prodej pozemku p. č. 1294 o výměře 1 060 m2 na Slunném vrchu Martinu
Říhovi, Brno za stanovenou cenu Kč 300,- + DPH.

i/ Finanční příspěvek ZŠ a MŠ Svratka na rok 2018.
j/ Zakoupení ukazatele okamžité rychlosti dle předložené cenové nabídky.

Ukazatel by měl být umístěn na Pláňavech.
k/ Finanční příspěvek 10 000 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evange-

lické v Krouně na rekonstrukci a nátěr střechy evangelického kostela ve
Svratouchu, s tím, že vše bude řešeno v rámci grantového programu města 
v roce 2018.

l/ Finanční dar ve výši 20 000 Kč panu Janu Kuncovi.
79. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – srpen 2017.
c/ Informace o probíhajících pracích.
80. Zastupitelstvo města neschvaluje:
a/ Prodej pozemku p. č. 237/2 o výměře 22 m2, ostatní plocha, v k. ú. Svratka.

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj ply-
nou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme
o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, pro-
veďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu
Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m
Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m
Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci
takto:
Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení
Vedení NN | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m
Vedení VN | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m
Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., ne-
bo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných
bodů (sloupů) nadzemního vedení.
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti
E.ON Česká republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.
Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopi-
su, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu pro-
vozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický
regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.
Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

Kalendář 
na rok 2018, 

vydávaný městem, bude
v prodeji v prvním týdnu
v listopadu v infocentru.

Omlouváme za 
zpoždění, zapříčiněné 

technickými 
důvody.

Město Svratka 
Vás zve na 

11. Kateřinské 
trhy. 

Konat se budou 
v sobotu 25.11.2017 

od 8 do 15 hodin 
v sokolovně 

a přilehlé ulici.

Vážení vlastníci 
a uživatelé pozemků,
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