
jektové dokumentace na odbahnění
rybníku Svratka.

- Připravit velkolepý a důstojný průběh
oslav, které proběhnou ve dnech 7. –
9. 7. 2017. 
Vážení a milí spoluobčané, ač nerad,

ještě jednou a slibuji, že už naposledy, se
velmi krátce zmíním o likvidaci odpadů
v našem krásném městečku. Sběrný dvůr
začíná pomalu a jistě opět fungovat. No 
a Vy si začínáte pomalu a jistě zvykat na
jiné podmínky i jinou, pro mnohé z Vás
vzdálenější a zároveň i bližší lokalitu.
Vzhledem k některým zlozvykům, vzta-
hujícím se ke starému sběrnému dvoru,
jsme toto úložiště komunálního i tříděné-
ho odpadu oproti původnímu plánu úpl-
ně zrušili. Stalo se z něj totiž nekontrolo-
vatelné smetiště, které vytvářeli nejen
svratečtí občané a firmy! Velkoobjemové
kontejnery 1.100 litrů na tříděný odpad,
přiblížíme opět po několika letech více 
k Moravské Svratce a hnízdo u starého
sběrného dvora úplně zrušíme. Stejně by-
lo umístěno na pozemku, který nebyl
zcela ve vlastnictví města. Přemístíme 
i kontejner na použitý textil k novému
sběrnému dvoru v areálu TESS - ulice
Dopravní č.p. 38. Veškerý nadbytečný
odpad, který se nevejde do rozmístěných
kontejnerů, vozte prosím do sběrného
dvora. Děkuji za pochopení a já přeji
Svratce, aby byla krásná a čistá…☺…

„Buď vždy ve válce se svými 
zlozvyky, v míru se svými sousedy 
a každý rok se stávej lepším.“¨
(Benjamin Franklin)

Šťastný každý den, jen veselou před-
vánoční náladu plnou pohody a úsměvů,
Vám přeje

František Mládek, 
Váš starosta

Co se nám letos podařilo 
zrealizovat, opravit a pořídit:

- Kompletně zrekonstruovat dámské
WC v suterénu i prvním nadpodlaží
tribuny, včetně  výměny oken.

- Opravit a kompletně předláždit místní
komunikaci do školního dvora – par-
kování aut.

- Částečně opravit a předláždit chod-
níčky na místním hřbitově (příští rok
tyto opravy dokončíme).

- Lokálně opravit dláždění na náměstí
9. května.

- Vybudovat nový sběrný dvůr a přestě-
hovat ho do areálu nových
Technických služeb - TESS, bývalého
areálu ČSAD.

- Kompletně zrekonstruovat zázemí
zaměstnanců v nových TESS, včetně
částečné opravy střechy, oplocení are-
álu, vybudování nové přípojky vody,
terénní úpravy atd.

- Zasíťovat 25 stavebních parcel na
Slunném vrchu včetně vybudování
komunikací.

- Pokračovat v některých lokalitách 
v kabelizaci NN včetně kabelizace ve-
řejného osvětlení.

- Zrealizovat rozvody kabelizace nové-
ho veřejného osvětlení průmyslovou
zónou.

- Pokračovat v terénních úpravách 
v Přírodní zahradě Svratka včetně

výsadby stromů, keřů a ostatní zeleně.
- Pořídit dřevěnou sochu Malého Bobše

do Přírodní zahrady Svratka.
- Provést náhradní výsadbu zeleně na

zahradě DPS.
- Rozšířit autopark TESS o malotraktor

KIOTI včetně sklápěcího přívěsného
vozíku, radlice na sníh a sypače s roz-
metadlem.

- Některé akce jsou ještě v chodu a o je-
jich zrealizování budete včas informo-
váni – například znovuotevření sauny
po kompletní rekonstrukci…☺ To by
byla bomba! Nechme se ale překvapit.
Co plánujeme zrealizovat, opravit 
a pořídit si v roce 2017:  

- Přestěhovat obřadní síň do nových
prostor – Šťastný domov u Řivnáče.

- Otevřít nové informační centrum 
v nových prostorách na radnici.

- Pokračovat s opravami a údržbou are-
álu TESS.

- Pokračovat s údržbou nového sběrné-
ho dvoru.

- Opravit horní část Svatováclavského
náměstí, resp. vydláždit.

- Dokončit předláždění hřbitova.
- Pokračovat na opravách místních ko-

munikací a chodníků.
- Kompletně zrekonstruovat vodovodní

řády v hlavních komunikacích II/354
a II/343 včetně domovních přípojek 
v ulicích Táborská, Palackého 
a 9. května.

- Dokončit realizaci veřejného osvětlení
v průmyslové zóně.

- Konečně opravit boční venkovní
schodiště u sokolovny.

- Dořešit a zrealizovat vybudování cyk-
lostezky podél  Řivnáče - ze Svratky
do Svratouchu a zpět.

- Pořídit sekačku na trávu- nástavbu za
malotraktor KIOTI.

- Zadat a zrealizovat vypracování pro-

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Kateřina. Dříve v tento den slavila
svůj svátek Svatá Kateřina
Alexandrijská. Původ a význam jména
pochází z řeckého kathará a symbolizuje
čistou, cudnou, mravnou a neposkvrně-
nou ženu. 

Pranostiky praví: „Chodí-li na
Kateřinu husa na rybníku po ledě, na
Barborku na něm bude plavat“, nebo –
„Svatá Kateřina strčí housle do komína“
a také – „Kateřina na ledě, koleda na
blátě“. Já přeji všem Kateřinám krásný
svátek a šťastný pátek…☺

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Pozítří, tj. v neděli v 16:00 ho-
din, se opět po roce sejdeme na
Svatováclavském náměstí a slavnostně
rozsvítíme vánoční stříbrný smrk.
Svratecké Valkýry nám jistě opět připra-
ví krásný a nezapomenutelný večer.
První adventní neděle, resp. nedělní na-
večer i večer, bude mimo jiné ve zname-
ní soutěže o nejlepší vánoční cukroví.
Zapálíme i první adventní svíčku a zahře-
jeme se tradičním svařákem. Určitě nás
čeká i nějaké milé překvapení. Letošní
vánoční strom jsme přivezli z Moravské
Svratky a darovala nám ho paní Lenka
Odvárková. „Vánoce, to je zažehnutí
ohně pohostinnosti v pokoji a hřejivý
plamen dobročinnosti v srdci.“

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

Váš starosta Vám 

POZOR, POZOR!!! 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacio-
nárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží ja-
ko zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je po-
vinen dle §41 odst.15 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně
ovzduší) zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje pod-
le §17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016. Tuto kontrolu zajistí fy-
zické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).

Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Doklad o provedení kontroly, vystavený odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen předkládat
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba do-
pouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 20 000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se ne-
splněním povinnosti dopouští správního deliktu, za který se uloží pokuta do 50 000 Kč.

Více informací poskytne Ing. Kubálková, 
e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel.: 566 688 345.

Kontakt na pana – Jaroslava Honzla, který provádí tyto revize: 
tel.: 602 136 420. Cena je 600,- Kč za revizi kotle a 400,- Kč za revizi komína.

Můžete se také přímo obrátit na MěÚ ve Svratce, kde Vám revizi zprostředkují. 

Nová kniha Josefa Němečka se vrací k největším
železničním neštěstím v našem regionu. 

Dne 14. 11. 1960 došlo u Stéblové na trati
Hradec Králové – Pardubice ke srážce osobních
vlaků, při které bylo usmrceno 119 lidí. V knize
jsou publikovány poprvé od této tragické události
informace z obžaloby a rozsudku při soudním pro-
jednávání. Snad nejvíce zarážející příčinou  pře-
dčasného odjezdu ze stanice Stéblová byl  při sou-
du  uváděn důvod, který je v knize popsán. 

V nedaleké obci Krouna v sobotu 24. června
1995 najely do osobního motorového vlaku jedou-
cího ze Žďárce u Skutče do Poličky nákladní vozy
ze železniční stanice Čachnov.  Při této nehodě na
místě zahynulo 17 cestujících a v následujících ho-
dinách a dnech další dvě oběti. V předvánoční době
bude kniha Stéblová 119 a Krouna 19 obětí ke kou-
pi v prodejně 

Pekařství pana Klivara  ve Svratce. 

Kniha 
Josefa Němečka
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Říjen a listopad v ZŠ a MŠ
• Dravci a sovy Seiferos nás navštívili 11.10. I přes nevlídné počasí šlo o mimořádný zážitek.
• Od října MŠ navštěvuje solnou jeskyni, její léčebné účinky pomáhají a to hlavně v oblasti imunitního systému a dýchacího aparátu.
• Ve středu 19.10. proběhlo v MŠ „Jablíčkobraní“. Byla vyhlášena soutěž „O největší dobrotu z jablíček, vytvořenou rodiči s dětmi.“  Jablečná vůně se linula celou školkou.

Kromě ochutnávek veškerých dobrůtek z jablek, byly pro děti a jejich rodiče připraveny doprovodné soutěže. Děti třídily jablíčka podle barev do barevných obručí, pře-
cházely po vyvýšené plošině s jablíčkem na lžíci a dotvářely podzimní strom barevným listím. Nakonec proběhlo samotné vyhlášení soutěže „O největší dobrotu“- vítěze si
volily děti se svými rodiči. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným za spolupráci a za tak vysokou účast v soutěži. Myslím, že akci můžeme považovat za vydařenou 
a budu se těšit na další společně strávené chvíle. Za MŠ J. Šírová

• V pondělí 24.10. žáci 1. – 3. ročníku navštívili Kukyho les na Březinách. Společně s Kukym si po třídách prošli naučnou stezku. Na jednotlivých stanovištích žáci  plnili
různé úkoly z oblasti ekologie společně s postavičkami z filmu Kuky se vrací. Po úspěšném absolvování jednotlivých stanovišť čekal děti ve vyhřáté restauraci Na Bělisku
teplý čaj a kousek dortu. Každý si odnesl spoustu zážitků a malý dárek –  dřevěnou píšťalku. Žáci druhého stupně si ten den užili pravou středověkou hostinu. Pro nepřítomnost
psů létaly kosti vzduchem pouze ojediněle a jablečný mošt nahradil víno, ale nebyl příbor, talíře a dohled zajistili biřicové.  Děkujeme všem za zajímavý zážitek.

• Halloween oslavili třeťáci halloweenskou básničkou v angličtině a ta jim vynesla sladkou odměnu. 
• O víkendu 4.-6.11. se Anička Chmelíková, Karolína Beňadiková, Míša Halamková, Barunka Poláková - část z country tanečního kroužku při ZŠ ve Svratce-  s doprovodem

paní učitelky Moniky Beňadikové a Hany Mičkové vydaly na 133. region dance party přádanou SDC Šumaváček v Břeclavi, kde je čekal víkend plný tancování. Naučily
se základy cloggingu neboli country stepu a zažily spoustu zajímavých zážitků. 

1. třída

MŠ v solné jeskyni 3. třída Country víkend

Středověká hostinaJablíčkobraní v MŠ

SK SVRATKA – fotbalový oddíl
Ohlédnutí za uplynulým podzimním poločasem

ročníku 2016/2017:

Mladší přípravka:
Nejmladší kategorie fotbalistů ve Svratce vstoupila do

své soutěže Okresního přeboru pod vedením trenérů Petra
Netolického a jeho asistenta Zdeňka Daniela. Zázemí o-
kolo jim po celý podzim vytvářel především Petr Moučka
mladší. Tým je prozatím tvořen celkem 18 dětmi a další
stále přibývají, což nás samozřejmě moc těší a je to odra-
zem dobré práce celého fotbalového oddílu a především
realizačního týmu této kategorie. Ve všech utkáních děti
podávaly dobré výkony, které podpořily svou neúnavnou
bojovností. Zimní příprava byla zahájena v úterý 1. 11.
2016 ve svratecké tělocvičně. Trénuje se každé úterý a
čtvrtek v době od 16:30 hod. do 17:45 hod. Další malé fot-
balisty, kteří by chtěli Svratku reprezentovat, rádi při-
vítáme v uvedené dny v tělocvičně. 

Tabulka podzim 2016/2017: 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Osová Bitýška 13 12 1 0 90:23 37
2 Rožná 13 12 0 1 100:15 36
3 Měřín 13 11 1 1 82:27 34
4 Křižanov 13 8 1 4 74:33 25
5 Žďár nad Sáz. B 13 8 0 5 80:41 24
6 Dolní Heřmanice 13 7 0 6 67:75 21
7 Svratka 13 6 2 5 42:39 20
8 Moravec 13 6 1 6 50:38 19
9 Bory 13 5 0 8 67:73 15
10 Nová Ves 13 4 1 8 49:62 13
11 Jívoví 13 4 1 8 36:50 13
12 Křoví 13 2 0 11 35:61 6
13 Velké Meziříčí B 13 1 0 12 20:159 3
14 Bobrová 13 0 2 11 21:117 2

Dovolte mi, abych Vás všechny touto cestou pozval na
již 7. ročník Mikulášského turnaje ve Svratce, pro ka-
tegorii mladší přípravky, který se bude konat v sobotu dne
10. 12. 2016 ve svratecké tělocvičně od ranních hodin.
Tento termín byl zvolen z toho důvodu, že o víkendu 2.
12. – 4. 12. 2016 se děti zúčastní zimního fotbalového
soustředění na Ubytovně u Holických.

Starší přípravka: Druhá nejmladší kategorie fotba-
listů ve Svratce vstoupila do své soutěže Okresního pře-
boru pod vedením trenérů Jiřího Vambery a jeho asisten-
ta Marka Šilera. Zázemí okolo jim po celý podzim vy-
tvářel opět Petr Moučka ml., za což mu patří velký dík, ne-
boť se pohybuje okolo obou mládežnických kategorií,
hraje za A tým Svratky a především plní předsednické po-
vinnosti v klubu. Tým je tvořen 12 dětmi a v případě po-
třeby je doplněn staršími hráči mladší přípravky. Tento
tým odehrál svou první půl sezónu v Okresním přeboru
starších přípravek Žďárska letos na podzim a bylo znát, že
na to děti nejsou zvyklé, ale bojovaly a věříme, že jaro bu-
de určitě lepší. Zimní příprava byla zahájena v úterý 1. 11.
2016 ve svratecké tělocvičně. Trénuje se každé úterý a
čtvrtek v době od 17:45 hod. do 19:00 hod.

Tabulka:
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Počítky 14 12 0 2 210:46 36
2 Velké Meziříčí B 14 11 2 1 126:34 35
3 Hamry nad Sáz. 14 11 1 2 105:34 34
4 Rožná 14 11 0 3 95:36 33
5 Bobrová 14 10 2 2 117:40 32
6 Měřín 14 9 1 4 109:70 28
7 Rozsochy 14 8 0 6 84:91 24
8 Křižanov 14 7 0 7 88:85 21
9 Rad. Svratka 14 6 0 8 48:77 18

10 Velké Meziříčí C 14 5 0 9 91:108 15
11 Herálec 14 5 0 9 58:128 15
12 Radostín n. Osl. 14 4 0 10 52:106 12
13 Jimramov 14 2 0 12 34:118 6
14 Svratka 14 1 0 13 16:136 3
15 Moravec 14 0 0 14 5:129 0

I tým starší přípravky se o víkendu 2. 12. – 4. 12. 2016
zúčastní zimního fotbalového soustředění na Ubytovně 
u Holických ve Svratce.

V části zimní přípravy po novém roce budeme připra-
vovat pro tým starší přípravky halový turnaj ve Svratce, 
o kterém budete včas informováni.

Muži:
Svratecké áčko vstoupilo do podzimní části Okresního

přeboru pod vedením trenéra Stanislava Obešla, jeho asi-
stenta Jana Vítka a vedoucího mužstva Františka Mládka
st. Již od prvního kola však bylo jasné, že podzimní část
nebude lehká, ba naopak, bude velmi komplikovaná, ne-
boť velkou část kádru áčka provázela po celý podzim růz-
ná zranění dlouhodobějšího charakteru a před každým
podzimním zápasem se řešila otázka, kdo vůbec bude
schopný nastoupit do zápasu a kdo přibyl na listinu zraně-
ných. Dle toho vypadaly i podzimní výsledky. Současný
pohled na tabulku Okresního přeboru hovoří za vše.
Nutno také podotknout, že pokud se nedávají branky, ne-
může se vyhrávat – 9 vstřelených branek v 13 zápasech je
prostě málo!!! �V současné době probíhá u týmu zimní
přestávka, zranění hráči se dávají dohromady a příprava
na jaro začne 7. ledna 2016. Po nevydařeném podzimu
odstoupil z trenérského postu Stanislav Obešlo, za jehož
práci u týmu mu velice děkujeme. Neměl to jednoduché. 
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Závěrem bych Vám
všem svrateckým fotbalo-
vým fanouškům, ale i kriti-
kům, chtěl popřát klidný a
pohodový zbytek roku
2016 a věřte, že MY - fot-
balisti a vedení FO SK
Svratka budeme v zimní
přípravě dělat všechno
proto, abychom v jarní čás-
ti shora uvedených soutěží
předváděli ty nejlepší
výkony!!!
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Usnesení

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 2.11.2016 od
17.00 na MěÚ
41. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních akcích.
b) Návrh rozpočtu města na rok 2017.
c) Informaci starosty o možnostech zpracování projektové dokumentace na od

bahnění rybníka.
42. Rada města schvaluje:
a) Vyřazení drobného majetku – čtečky čárových kódů z knihovny (neopravitelná 

závada).

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 10. 11. 2016  od 17.00 hodin na MěÚ
54. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v případě,

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

František Peňáz, Božena Hromádková. Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto za-
sedání: Blanka Sádovská, Bc. Miroslav Polák.

c/ Rozpočtové opatření č. 3.
d/ Návrh rozpočtu Města Svratky na rok 2017.
e/  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Svratka a firmou SPH stavby, s. r. o.,

na vícepráce ve výši 103 351,00 Kč včetně DPH – Slunný vrch.
f/ Vícepráce ve výši 141 669,00 Kč na opravě zázemí v areálu TESS.
g/ Dohodu o změně kupní smlouvy ze dne 23. 10. 2015 mezi Městem Svratka a Mgr.

Miroslavem Klusáčkem a Lenkou Klusáčkovou.
h/ Prodej pozemku p. č. 1298 o výměře 1015 m2 v lokalitě Slunný vrch za 368 445,00

Kč včetně DPH panu Jaroslavu Pasekovi.
ch/ Odstoupení od kupní smlouvy mezi Městem Svratka a Miroslavem Kučerou na po-

zemek p. č. 1309 v lokalitě Slunný vrch.
i/ Odstoupení od kupní smlouvy mezi Městem Svratka a Janem Ryšavým na pozemek

p. č. 1310 v lokalitě Slunný vrch.
j/ Záměr pronájmu prostor budovy p. č. st. 613 v areálu TESS.
k/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330026807/081 mezi Městem

Svratka a E.ON Distribuce, a. s.
i/  Prodej pozemku p. č. 469/23 o výměře 52 m2 v k. ú. Svratka paní Boženě Mikyskové

za celkovou částku 2600,00 Kč.
j/ Záměr prodeje pozemku p. č. 298/4 o výměře 329 m2 v k. ú. Svratka a zároveň

schvaluje zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí plynu a vodovodu na
tomto pozemku.

k/ Investici – koupi konvektomatu do školní jídelny ZŠ a MŠ Svratka.
l/ Příspěvek ve výši 3000,00 Kč  na vydání knihy „Krajinou řeky Svratky“ organizaci

E. R. C. Prameny Vysočiny, o. p. s., Žďár nad Sázavou.
m/ Odvolání Petra Kulíka ze školské rady.
n/ Jmenování  Ludmily Mayerové do školské rady.
55. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - říjen 2016.

Upozornění pro nájemce hrobů na hřbitově ve Svratce
Městský úřad Svratka upozorňuje nájemce hrobů, aby si zkontrolovali, 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.

Významný velkoobchod 
v oboru topení, instalace, 
sanita a inženýrské sítě 

pro pobočku ve Svratce hledá spolupracovníka na pozici 

PRODEJCE, SKLADNÍK
V případě zájmu kontaktujte email: svratka@r-f.cz nebo tel. 724 111 521 

SK SVRATKA – fotbalový oddíl
Tabulka:

KLUB Z V R P S B

Bohdalov 13 12 0 1 51:8 36 
Bobrová 13 8 2 3 40:14 26
Hamry nad Sázavou 13 8 1 4 38:21 25
Osová Bítýška 13 7 2 4 32:27 23
Počítky 13 7 1 5 24:26 22
Bory 13 6 3 4 35:23 21
Křižanov 13 6 1 6 20:31 19
Nová Ves B 13 5 2 6 27:26 17
Radostín n. O. 13 5 2 6 25:27 17
Jívoví 13 4 1 8 21:31 13
Svratka 13 4 1 8 9:30 13
Rozsochy 13 3 3 7 15:26 12
Bystřice n. P. B 13 3 2 8 22:45 11
Vír 13 1 3 9 14:38 6

Sportu zdar 
a svrateckému fotbalu zvlášť!!!

Jan Mládek, místopředseda FO 
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