
Filandr, Marcela a František
Novákovi, Miroslav Češka, Vlasta,
Zdeněk a Pavel Dospělovi, Jana
Suchá, Mgr. Martin a Iva Mudrochovi,
Ing. Petr Řádek, Ing. Jan Vítek, Ing.
Igor Fiala, MUDr. Jiří Koutný, Luděk
Král, Adam Jančík, Allan Plzák,
Božena Hromádková. Dále - IMONT
PRESS, SK SVRATKA z.s., AUTO-
LAKOVNA SOBOTKA, KNK
SVRATKA, BB TRANS SVRATKA,
M TECH SVRATKA, CZ LIPA,
DELTA SVRATKA, JAN MAYER –
FARMA SVRATOUCH, SWERD
MIROSLAV KUČERA, STAVBY
MILOŠ KUBÍČEK, ZASYKO, s.r.o.
Celková částka na čísle účtu:
2227751/0100 pod variabilním sym-
bolem 150, zatím činí 200 571,-
Kč…☺☺☺

„Ze všech věcí, které člověk může
a musí znát, tou hlavní je umět žít
tak, aby spáchal co nejméně zla 
a způsobil co nejvíce dobra.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

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

František Mládek, Váš starosta

Máme se tedy na co těšit…☺
Dodláždíme náměstí Národního

povstání – spodní část okolo kašny,
včetně schodů a zasadíme opět váno-
ční strom…☺ K Domu s pečovatel-
skou službou pořídíme dřevěný za-
hradní domek pro potřeby obyvatel do-
mu a provedeme rekonstrukci kotelny
včetně zdroje tepla – stávající kotel je
již za hranicí své životnosti.

Zplynofikujeme všechny objekty
v areálu TESS – tj. budovu rehabilita-
ce, nájemní byt a hlavně zázemí zamě-
stnanců, včetně garáží. Svépomocí za-
teplíme budovu TESS, včetně přileh-
lých garáží. Vyměníme stávající, netěs-
nící ocelová vrata, za sekční vrata s po-
honem a zateplená polyuretanovou pě-
nou. Zde uplatníme dotaci z POVV 
v celkové výši 127.000,- Kč.

Zrekonstruujeme místní komuni-
kaci v průmyslové zóně „U
KOUPALIŠTĚ“ včetně vybudování
inženýrských sítí dle zpracované
PD. Nově navržená trasa dopravně
obslouží přilehlé podnikatelské subjek-
ty. I zde jsme zažádali o dotaci, která
by mohla činit až jeden milion korun,
dva miliony budou investovány z roz-
počtu města. Podmínkou realizace této
stavby je také
finanční spolu-
účast firem,
kterým bude
tato komunika-
ce sloužit.

Nová CAS
je hlavní in-
vesticí pro le-
tošní rok. Jak
již víte, před-
pokládaná ce-
na se pohybuje
okolo šesti mi-
lionů korun.

Dva miliony pět set tisíc činí dotace 
z FZŠ-MV ČR. Kraj Vysočina jsme
požádali o částku pět set tisíc a zbytek
je podíl města. Vysoutěžená cena se
však může pohybovat i okolo šesti mi-
lionů tři sta tisíc korun.

Proto poděkování na konec… ☺
Všem dárcům, kteří do dnešní uzávěr-
ky Novinek tj., do 15. 2. 2018 přispěli
svým finančním darem našim dobro-
volným hasičům na pořízení nové
CAS, co nejsrdečněji děkuji.
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, Petr Moučka ml. -
Jeníkov, Zdeněk Jun, Ladislav
Moučka, Vlastimil Černý, Eva Černá,
Jaroslav Štejdíř /Nové Město na
Moravě/, Vlasta Suchá, Miloslav
Cach, Blanka Kadeřábková, Josef

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Svatopluk. Jméno Svatopluk je
starým slovanským jménem. Vzniklo
ze dvou slov. První slovo „svet“, které
má ve staroslovanštině význam „sil-
ný“. Až v současnosti se první část
jména přeneseně vykládá jako „svatý“.
Druhou složkou jména je slovo „pluk“
s významem „pluk, branný lid“. Jméno
Svatopluk tedy znamená „silný v plu-
ku“, silný ve svém vojsku“, také „vel-
ký vojevůdce“, „velký bojovník“. Dle
statistiky je v České republice k dne-
šnímu dni 4 335 nositelů tohoto jména.
Všem Svatoplukům přeji krásný
svátek a ať jsou hodni svému jménu.

Pranostiky hovoří jasně: „Leží-li
kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna“, ale pozor zítra -
„Na svatého Matěje lidské srdce okře-
je, slunce pozře závěje, nad polem si
skřivan zapěje“. Pěkný svátek proto
přeji i všem Matějům

Co plánujeme v letošním roce. Jak
jsem již zmínil v minulých číslech
Novinek – projekčně připravujeme k re-
alizaci na rok příští odbahnění rybníku
Svratka a výstavbu lesní cesty
„Hrnčířské“ v obecním lese. Dále při-
pravujeme projekčně ve spolupráci 
s obcí Svratouch, s realizací snad 
v příštím roce, výstavbu cyklostezky,
která povede „Hájkem“ podél potoka
Řivnáče a spojí tak Svratku se
Svratouchem. Plánujeme se také zapojit
do společné stavby cyklostezky, která
povede z Vojnova Městce přes Velké
Dářko do Polničky, dále pak bude po-
kračovat přes katastry obcí Světnova,
Cikháje, Kocandy a Herálce, až do
Svratky. Zapojili bychom se tak do
velké akce, kterou připravuje Subregion
Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí.
Všechny tyto výše zmíněné akce by
měly být podpořeny dotačními tituly.

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

Váš starosta Vám 

Svratka
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RYBNÍK SVRATKA SLUNNÝ VRCH

Pronájem volného 
vstupního bytu ve Svratce
Šťastný domov u Řivnáče
Vstupní byt lze pronajmout k bydlení oso-
bám v nepříznivé soc. situaci, matkám sa-
moživitelkám a rodinám v tíživé soc. situaci.
Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí
vlastnit ani spoluvlastnit bytový dům, rodinný
dům nebo byt.
Byt č. 9 se nachází v 2 NP.
Velikost bytu 72,92 m2 (pokoj + kuch. kout,
pokoj, šatna, předsíň, koupelna, WC).
Byt je možné pronajmout od dubna 2018.
Bližší informace je možné získat na MěÚ
Svratka nebo přímo v DPS Svratka (býva-
lá MŠ) u paní M. Polákové 
mobil: 774 225 400
pevná linka: 566 662 369

Firma M-tech topení s.r.o. nabízí k pronájmu 
dvě kanceláře na adrese Táborská 241, Svratka
Vybavené kanceláře o rozměrech 33 m2 a 16 m2. Internet, možnost parkování, zabezpečovací systém. 
Cena 100 Kč/m2 za měsíc včetně energií, bez DPH. Kontakt Věra Gregorová, tel. 774 518 435.
Pronájem školící a zasedací místnosti + nabídka skladovacích prostor. 
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Leden a únor v ZŠ a MŠ Svratka
• MŠ navštívilo divadlo U dvou sluncí, které nám představilo pohádku „O ko-

čce Micce a jejich kamarádech.“  Druhým divadelním představením byli „
Bubáci na hradě Strachově“

• Děti začaly navštěvovat saunu v budově ZŠ.
• Ve čtvrtek 25.1. se děti zúčastnily „Zimních radovánek.“  Házely míčem přes

překážku, tvořily pyramidu, překonávaly překážkovou dráhu a zúčastnily se
dalších soutěží, ve kterých byli vítězové všichni. Zimní radovánky jsme si
náramně užili.

• Děti ze třídy sluníček ztvárnily postavy z pohádky „O veliké řepě“. Zahrály
si na dědečka, babičku, vnučku, pejska, kočku a myš. Při hře si děti užily
spoustu legrace.

Za MŠ Alena Drahošová 

Ve dnech 5. - 9.2.2018 se naše škola stala v rámci mezinárodního projektu
Edison hostitelem osmi zahraničních vysokoškolských studentů. Do Svratky
přijeli Harkrisnowo z indonéské Djakarty, Patrick z brazilského Ria de Janeira,
Sylvia z Číny, Roksoliana z ukrajinského Lvova, Usama z pákistánského
Islámábádu, Burak z tureckého Izmiru, Daria z ruské Kazaně a Mariam z gru-
zínského Tbilisi. Studenti do Svratky dorazili již v neděli 4.2. a byli ubytování
v ubytovně STC Svratka. Hned v pondělí byli slavnostně přivítáni ředitelkou
školy Ivou Kopeckou, představili se žákům, prohlédli si školu a školku a tři stu-
denti již prezentovali svou zemi v jednotlivých třídách. Každý student navštívil
v rámci výuky všechny třídy na druhém stupni a též 4. a 5. třídu a seznámili
žáky s krásami a kulturou své země.

Druhý den s našimi hosty
začal projektem „Global
Village“. V improvizovaných
stáncích představovali stu-
denti své země, ať již formou
prezentací na notebooku nebo
ukázkami fotografií, suve-
nýrů, platidel nebo jídel. Žáci
si mohli libovolně prohlížet
jednotlivé „stánky“ a ptát se
studentů na vše, co je za-
jímá.Naše škola pro ně na 
oplátku připravila ochutnáv-
ku typických českých pro-
duktů, jako např. kofoly, olo-
mouckých syrečků, salámu
Vysočina, utopenců, tlačenky
nebo různých domácích bu-
chet a koláčů, které připravily
některé učitelky, babičky 
a maminky. A nutno říci, že se
ochutnávka setkala u studentů
s velkým ohlasem. Poté již
studenti chodili do vyučování
a dle rozpisu představovali
jednotlivým třídám své země.
Odpoledne studenti absolvo-
vali procházku Svratkou a na-
vštívili naše muzeum.

I další den navštěvovali
studenti jednotlivé třídy se
svými prezentacemi. 

Speciální program byl pro naše nejmenší – 1.- 3. ročník. Studenti dětem
označili na mapě vlaječkou svoji zemi, naučili děti tři slova: dům, pes a auto 
v jejich rodném jazyce a ukázali i svá písma. Děti je na oplátku naučily písni-
čkovou hru „Hlava, ramena, kolena, palce.“ Děvčata z country stepu studentům
předvedla svoje stepařské umění.

Odpoledne studenti s učiteli navštívili památkovou rezervaci Betlém 
v Hlinsku a prohlédli si jednotlivé chaloupky a zhlédli i krátký film o tradičním
masopustu na Hlinecku. 

Ve čtvrtek pokračovaly prezentace jednotlivých studentů v různých třídách.
Žáci si od prvního dne velmi rychle zvykli na přítomnost studentů a velmi rych-
le se s nimi skamarádili. Čtvrteční odpoledne přišla část studentů do tělocvičny,
kde se mohli zapojit do hry kin-ball, vedenou B.Jakubíkem a D.Svobodou.

Poslední den projektu byl již ve znamení loučení. Po všech prezentacích se
se studenty rozloučily i děti ze 3. oddělení mateřské školy a předaly jim malý
dárek. Studenti také dostali několik suvenýrů od Města Svratky a po obědě se
většina z nich vydala na víkendové cestování. Dva studenti si pobyt ve Svratce
prodloužili do neděle, kdy odsud odjeli přímo na další své týdenní působiště,
do Litomyšle.

Projekt byl pro žáky i učitele velmi přínosný, nenásilnou a zábavnou formou
se seznámili s kulturou a reáliemi jiných zemí a i pro studenty byl pobyt u nás
na Vysočině jistě zajímavou zkušeností.

Velké poděkování za vstřícný přístup k této akci patří Městu Svratka, pro-
vozovatelům ubytovny STC Svratka a správě SLS Vysočina-paní Iloně
Vojancové. Poděkování patří i všem učitelům, kteří ve svém volném čase stu-
denty přivezli a připravili jim i odpolední program.
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Usnesení

USNESENÍ  z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 8. 2. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
87. 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: ing. Jan Vítek, František Novák
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: Zdeněk Vojta, Vlastimil
Černý

c/ Rozpočtové opatření č. 1/2018.
d/ Akademického sochaře Martina Kovaříka jako dodavatele restaurování tří

křížků v katastru města /Cikánka, U Sloupku, cesta k Chlumětínu/.
e/ Firmu ALNIO Group, s. r. o., Brno jako dodavatele projektu, zpracování

žádosti o dotaci a organizování výběrového řízení na opravu lesní cesty
„Hrnčířská“.

f/ Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na výměnu
vrat a zateplení budovy TESS.

g/ Prodej pozemku p. č. 508/71 v k. ú. Svratka o výměře 57 m2 paní Evě Sirné,
Opava za 50 Kč/m2 + cena podílu za vypracování geometrického plánu.

h/ Prodej pozemku p. č. 508/70 v k. ú. Svratka o výměře 46 m2 paní Markétě 
Živné, Pardubice za 50 Kč/m2 + cena podílu za vypracování geometrického plánu.

i/ Prodej pozemku p. č. 508/69 v k. ú. Svratka o výměře 58 m2 paní Šárce Tiché,
Pardubice za 50 Kč/m2 + cena podílu za vypracování geometrického plánu.

j/ Prodej pozemku p. č. 872/41 v k. ú. Svratka o výměře 56 m2 panu Rudolfu
Loubovi za 50 Kč/m2.

k/ Změny ve složení výborů: jako členy kontrolního výboru Františka Nováka
a Ing. Igora Fialu, jako členku komise zdravotní, sociální a veřejného pořád-
ku Jitku Vítkovou, jako člena komise školské, kulturní a cestovního ruchu
Petra Bureše, jako člena komise životního prostředí Františka Peňáze, odvo-
lává Petra Bureše z funkce člena finančního výboru.

l/ Zvýšení nájmu v obecních bytech, mimo č. p. 370, o 20 %, tedy na 36,- Kč/m2

m/ Úpravu nájmu panu Pavlu Bartošovi v prostorách TESS dle předloženého
návrhu.

n/ Přidělení bytu č. 8 v domě č. p. 370 paní Darině Radkovičové, Jámy a bytu
č. 10 v domě č. p. 370 paní Kateřině Helešicové, Poděbrady.

o/ Přidělení finančních příspěvků zájmovým organizacím ve Svratce na rok
2018 dle předloženého návrhu.

p/ Podání žádosti o dotaci na nový dopravní automobil pro SDH.
r/ Podání petice – žádost o právní ochranu a plnou aktivaci článku 83, odst. 7

nařízení GDPR – premiéru ČR.
88. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Informace starosty o připravovaných a probíhajících stavebních akcích.
89. Zastupitelstvo města neschvaluje:
a/ Záměr prodeje pozemků p. č. 326/8, 326/9 a 326/10 v k. ú. Moravská

Svratka.
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V sobotu 20. ledna 2018 proběhla v tělocvičně ZŠ
soutěž mladých hasičů v TFA, což je silová soutěž
hasičů. V poslední době se rozmohla i dětská varian-
ta, kterou již druhý rok pořádaly ve Svratce sbory
dobrovolných hasičů z Najdeku a Kuklíku.

Jedná se o šest úseků, kdy každý závodník sout-
ěží sám za sebe. Nejdříve natáhne dvě hadice C, po-
té překoná švédskou bednu, přenese dva barely
vážící 5 kg, převalí 6krát pneumatiku, transportuje
figurínu vážící 10 kg a nakonec smotá hadici a ulo-
ží ji do připraveného boxu. Celý závod absolvují
závodníci s batohem na zádech, vážícím 5 kg, kte-
rý simuluje dýchací přístroj. Soutěže se zúčastnily
sbory dobrovolných hasičů ze Svratky, Herálce,
Křižánek, Krásného, Kuklíku, Najdeku,
Svratouchu, Věcova a Nového Města na Moravě. 

Závodilo se v devíti kategoriích dle věku. Za
SDH Svratka závodilo 13 mladých hasičů, z nichž
šest vybojovalo medaili. Kategorie 6 – 7 dívky 1.
místo Edita Maštalířská, 2. místo Sára
Kadeřábková. Kategorie 6 – 7 chlapci 2. místo
Michal Modráček. Kategorie 8 – 9  2. místo Jakub
Modráček. Kategorie 10 – 11 chlapci 1. místo Jan
Bureš. Kategorie 15 a výše 1. místo Tomáš Trifa.
Ani ostatní sou-těžící nezklamali a obsadili místa za
medailovými pozicemi. Soutěž se vydařila 
a budeme nadále trénovat vstříc dalším výzvám.

Kolektiv vedoucích mládeže SDH Svratka

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, vari-

abilní 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

téhož držitele 600 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, ne-
bo poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa
téhož 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

symbol 1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v ho-
tovosti na městském úřadu.

Platby za odpady a za psy můžete platit v informačním centru, které se nachází
v přízemí budovy městského úřadu. Pracovní doba v informačním centru je pon-
dělí – pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin a v sobotu 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 od-

vádět poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který činí 7 Kč za osobu a den,
není-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 spo-

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

vosti na městském úřadu.

Hasiči informují

Informace o místních 
poplatcích za rok 2018
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