
kovat za dobrou práci, kterou zde od-
vedli a popřát všem, ať se jim 
v novém areálu líbí.  

Povodí Moravy, s.p. závod Dyje,
provoz Bystřice nad Pernštejnem
pořádá akci – MY PRO VODU –
VODA PRO NÁS. Kde? Ve Svratce
- v zastavěném území v k.ú. Svratka,
Moravská Svratka, Česká Cikánka a
Moravská Cikánka. Délka tohoto
úseku je cca 2,1 km. Dále úsek Řiv-
náč v zastavěném území – délka úse-
ku je 0,8 km. Akce bude odstartována
v sobotu dne 1. 4. 2017 v 9:00 hodin
před radnicí Městského úřadu
Svratka. Malé občerstvení bude zaji-
štěno. Pozor! Je to sice na Apríla, ale
apríl to není!  V rámci tradiční akce
Čistá Vysočina 2017, bychom tak
mohli přiložit ruku k dílu a vyčistit
oba toky i přilehlou okolní příro-
du…☺ Zkusme se nad touto výzvou
zamyslet a dle možnosti naší svra-
tecké přírodě pomoci. Děkuji…☺

„Život je jako bonboniéra. 
Nikdy nevíš, co ochutnáš.“

(Forrest Gump)

Šťastný každý den, skvělou nála-
dou a krásné jaro s úsměvem na tváři,
Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

me čerpat dotaci z POVV ve výši
120.000,- Kč. Celkové náklady na ty-
to dvě akce z rozpočtu města budou
činit cca 760.000,- Kč. Výběrového
řízení se zúčastnily čtyři firmy.
Vítězem a dodavatelem stavby se sta-
la firma SWIETELSKI stavební s.r.o.

„Svratka – rekonstrukce vodo-
vodu v komunikaci II/354 
a II/343“, tak se jmenuje investiční
akce, kterou zahájíme 18. dubna
2017. Jedná se o rekonstrukci vodo-
vodů v ulici Palackého, části ulice
Libušiny, v ulici 9. května a Táborské
ulici. Tyto rekonstrukce jsou navrže-
ny z důvodu špatného technického
stavu původního potrubí z oceli 
a šedé litiny. Povedou ve stávajících
trasách, vždy v kraji komunikací. Na
rekonstruovaném úseku dojde k pře-
pojení 35 kusů vodovodních přípo-
jek. Výběrového řízení na tuto akci se
zúčastnilo pět firem. Vítězem výbě-
rového řízení se stala firma 1. Žďár-
ská plynařská a vodařská a.s.. Termín
dokončení stavby a předání díla byl
smluvně stanoven nejpozději na 30.
6. 2017. Z rozpočtu města bude na tu-
to akci vyčleněna částka cca 1,4 mili-
onů Kč. Celkové náklady na rekon-
strukci představují částku cca 4,9 mi-
lionů Kč, kde 3,5 milionů hradí SVK
Žďársko. V průběhu realizace stavby
budou dotčené komunikace průjezd-

né střídavě, vždy v jednom jízdním
pruhu. 

Slunný vrch se probouzí ze zim-
ního spánku.  Zde by se s příchodem
jara měly dokončit a předat ke kolau-
daci komunikace včetně chodníků.
Také stožáry veřejného osvětlení se
konečně dočkají své funkce a osvítí
nově vznikající čtvrť našeho měste-
čka – Slunný vrch. Elektrické sítě
jsou již zkolaudovány, na řadě jsou
plyn, voda a kanalizace. Někteří ma-
jitelé pozemků již plánují zahájit
stavby svých domečků a tak se i my
máme na co těšit – Svratka se rozvíjí
tím správným směrem…☺…

Technické služby města jsou ve
fázi stěhování. Termín akce „kulový
blesk“ by měl být dokončen nejpo-
zději do 30. 4. 2017. Není opravdu
jednoduché se po tolika letech stěho-
vat. Tato radikální změna přišla 
opravdu téměř po 40 letech. Věřme
však všichni, že dnešní historické stě-
hování včetně sběrného dvora je dob-
rým a tím nejsprávnějším rozhodnu-
tím pro další budoucnost i rozvoj na-
šeho městečka. Naše „Rychlá rota“ si
po těch letech strávených v dosti ne-
útulných podmínkách, zaslouží určitě
důstojné zázemí, které si pomáhala
takřka rok budovat. Chtěl bych tímto
všem zaměstnancům TESS, ale i pra-
covníkům z Úřadu práce velmi podě-

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Gabriel. Původ jména je heb-
rejský s významem – Bůh je silný.
Pranostika na tento den praví: „Mráz
na archanděla Gabriela nechodí
sám“. Všem Gabrielům přeji krásný
svátek a jarní sluníčko celý den. 

Hospůdka „Díra“ pod tribunou
opět zahajuje svůj provoz.
Dnešním dnem Vás noví nájemci sr-
dečně zvou na Bernarda a určitě na
Vás čeká i nějaké příjemné překvape-
ní. Po celkové rekonstrukci interiéru
včetně vybavení, se můžete těšit i na
posezení pod slunečníky na letní za-
hrádce. Nejen na fotbalových zápa-
sech si pochutnáte na výborných vy-
uzených klobáskách. Přijďte se sami
přesvědčit…☺ No, a zítra přivítáme v
15:00 hodin na domácím pažitu
Osovou Bitýšku, čímž Vás srdečně
zvu a těším se na Vaši podporu.  

BIOPOPELNICE V LETOŠ-
NÍM ROCE. První jarní svoz biopo-
pelnic se uskuteční ve čtvrtek dne
30. 3. 2017. Pokud budete provádět
na svých zahradách jarní prořezávku
stromů a keřů, můžete odvážet větve
tak, jako každý rok, do prostoru pále-
ní čarodějnice k fotbalovému hřišti. 

Dodláždíme chodník na hřbi-
tově. Dle přízně počasí, dokončíme v
průběhu měsíce dubna celkové před-
láždění hřbitova. Levá strana hřbito-
va z  pohledu od márnice, je poslední
částí, na kterou se v loňském roce již
nedostalo.

Pod svatým Václavem je živo.
Zemní práce jsou v plném proudu.
Do konce dubna by měla být v celé
ploše 500 m2 položena namísto lité-
ho asfaltu, žulová dlažba. Současně
bude opraven a vydlážděn chodník 
v ulici Partyzánská v délce 120 metrů
o ploše 240 m2, od Krušovické res-
taurace směrem ke škole, na konec 
oplocení nemovitosti Teplých. Druhá
etapa dodláždění až na křižovatku ke
vjezdu do areálu školy, proběhne 
v roce příštím. Na tuto opravu bude-
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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 

JARO VE SVRATCE

NOVÁ OBŘADNÍ SÍŇ U SVATÉHO VÁCLAVA JE RUŠNOODHALENÝ NERUDŮV ODKAZ SE OPĚT PO 60
LETECH LETECH SNOUBÍ S OPONOU

INFORMAČNÍ CENTRUM V NOVÝCH PROSTORÁCH RADNICE
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Hasiči  informují – zkoušky odborností

Únor v ZŠ a MŠ Svratka
• 7.2. Preventivní program: Zrak u dětí předškolního věku + screeningové vyše-

tření – včasné zachycení a korekce očních vad, pro dosažení školní úspěšnosti
• Karneval v MŠ: V pátek 17.2 se ráno MŠ zaplnila pohádkovými bytostmi a ve-

selými kostýmy. V tento den se prolínaly soutěže, tanec a spousta zábavy.
Myslím, že jsme si „řádění“ všichni  užili. ¨Děti domů odcházely plné dojmů 
a s odměnou za originální masku!  Za MŠ J.Šírová

• Jarní prázdniny: výměna 26 kusů zárubní ve staré budově školy a instalace no-
vých dveří.

• 27.2.a 6.3. - preventivní program pro osmáky: první pomoc
• 1.3. se děti z prvního stupně zúčastnily v místní sokolovně muzikálové pohádky

Hrajeme si s písničkou.
• Děkujeme panu Miloši Kubíčkovi za zakoupení elektrických varhan v hodnotě

5 400 Kč do mateřské školy.
• Znovuobnovení provozu sauny

Sauna je součástí naší tělocvičny již od jejího otevření v roce 1984. Do provozu
byla uvedena až v dubnu 1988 díky iniciativě Borise Jakubíka, saunování žen mě-
la na starosti Ivana Nováková. Provoz byl přerušen  po roce  pro vysoké provozní
náklady.

Děti z mateřské školy jezdily několik posledních let do sauny v Hlinsku, cesto-
vání autobusem pro malé děti je náročné časově i organizačně a přináší i řadu 
dalších obtíží. Rádi bychom v saunování dětí pokračovali i v základní škole a pro-
to jsme se rozhodli pro znovuobnovení provozu sauny.

Bylo nutné renovovat přívod a odvod vody, vyměnit dlažbu za protiskluzovou,
vyměnit obklady, protože na několika místech se za dobu nepoužívání objevily
praskliny, zajistit správné odvětrávání a splnění všech hygienických podmínek.
Děkujeme Městu Svratka za financování této akce, rovněž děkujeme Miloši

Kubíčkovi za darované saunové kameny. Nábytek do sauny a další vybavení fi-
nancovala ZŠ a MŠ Svratka. Proškoleni kurzem akreditovaným MŠMT ve Frýdku
Místku byli dva saunaři Alena Jadrná a Martin Drahoš. Sauna se řídí Řádem sau-
ny, který je i ke stažení na webových stránkách školy: zsams.svratka.cz.

Provoz sauny není provozem dotovaným, nebude pro ZŠ ziskový, pouze 
pokryje náklady spojené s provozem tohoto zařízení.

Saunování dětí MŠ a ZŠ
Saunování skupiny dětí se povoluje jedině se souhlasem zákonného zástupce

saunujících dětí. Cena za saunování je 30 Kč za dítě.

Saunování dospělých
Saunování je určeno  především zdravým osobám.
K saunování nemají přístup osoby, které trpí zjevnými příznaky akutního one-

mocnění dýchacích cest a zažívací soustavy (horečka, kašel, rýma, zarudlé spojiv-
ky, celková schvácenost anebo průjem, zvracení, bolesti břicha a hlavy, zažloutlá
kůže a spojivky aj.) dále nemocní s kožními chorobami (kožní vyrážky, otevřené,
hnisající, krvácející rány)

Vstup není dovolen osobám, jimž byla nařízena karanténa anebo kteří jsou ba-
cilonosiči.

Nemocní trpící jinými chorobami než je uvedeno v řádu sauny, podnikají sau-
nování na vlastní zodpovědnost, i když si vyžádali předchozí radu lékaře.

Saunování dospělých je možné uskutečnit na základě telefonického objednání 
na telefonním čísle 724 864 113 Alena Jadrná
Cena za pronájem 1 hodiny činí 900 Kč pro 6 osob
Cena za pronájem 2 hodin činí 1200 Kč.

Karneval v MŠ

v Chrudimi a také pracuje jako
záchranář rychlé záchranné služby.
Jeho výklad děti zaujal a určitě poučil,
za což mu patří dík. 

Každý mladý hasič provedl zkou-
šku u zkušební komise, kterou tvořili
vedoucích jednotlivých sborů.
Zkouška trvala zhruba 10 minut 
a všichni zkoušení uspěli a dokázali,
že jsou připraveni pro fungování ve

sborech dobrovolných ha-
sičů. Ale hlavně po školení
zdravovědy vědí jak po-
moci sobě i ostatním spo-
luobčanům při zdravotních
problémech, které nás mo-
hou potkat na každém kro-
ku. 

V sobotu 25.3.2017 po-
řádá sbor dobrovolných
hasičů v tělocvičně ve
Svratce od 8:00 soutěž
Svratecký Soptík. Přijďte
podpořit mladé hasiče.  

Václav Fiala ml.

preventista junior, strojník, strojník
junior, kronikář a zdravotník.
Společně s mladými hasiči ze
Svratky, plnili odbornosti mladí hasi-
či z Herálce, Křižánek, Krásného,
Kuklíku, Najdeku a Svratoucha. 

Před začátkem proběhla hodina
zdravotní přípravy vedená Mirosla-
vem Křesťanem, který pracuje jako
záchranář na oddělení ARO 

25. 2. 2017 se zúčastni-
li mladí hasiči z SDH
Svratka zkoušek odbor-
ností, které pořádalo
SDH Krásné. Zkoušky
odborností patří do ce-
loroční hry Plamen 
a jsou podmínkou pro
splnění ročníku. Plní se
odbornosti: preventista,
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Usnesení

Informace pro vlastníky lesů

Trocha fotbalové historie - na stadionu ve Svratce

U S N E S E N Í  z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 9. 3. 2017  od 17.00 hodin ve společenské místnosti Šťast-
ného domova U Řivnáče

63. Zastupitelstvo města schvaluje: 
a/ Způsob hlasování zastupitelstva – vždy veřejně, se jmenovitým zápisem v přípa-

dě, že přítomní zastupitelé hlasují různě: pro – proti – zdržel se.
b/ Program zasedání zastupitelstva města.
Návrhovou komisi tohoto zastupitelstva: Bc. Miroslav Polák, Ing. Jan Vítek
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: František Novák, Ing. Igor Fiala
c/  Náklady na vícepráce na rekonstrukci sauny.
d/ Pronájem prostor po pivnici v  tribuně stadionu  SK Svratka paní Věře

Doležalové, Kameničky, k provozování občerstvení.
e/  Výměnu podlahové krytiny v prostorách po pivnici v tribuně stadionu Sk Svratka.
f/ Firmu Swietelsky jako vítěze výběrového řízení a dodavatele akcí „Oprava dláž-

dění náměstí Národního povstání a „Oprava chodníku v ulici Partyzánská“.
g/ Uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330037221/054 mezi Městem

Svratka a E.ON Distribuce, a. s.
h/ Uzavření kupní smlouvy mezi Městem Svratka a firmou P a L, spol. s r. o., na

koupi mulčovače Koala Professional 1200, včetně příslušenství, za cenu 205 700
Kč vč. DPH.

ch/ Odkup pozemků p. č. 10/2 o výměře 48 m2 a p. č. 11/3 o výměře 7 m2, obojí v
k. ú. Svratka od Václava  a Ireny Smolíkových za částku 50 Kč/m2.

i/ Delegování místostarosty na zastupování města na valné hromadě SVK Žďársko.
j/ Pronájem místa panu Martinu Spilkovi na konání pouti v roce 2017.
k/ Příspěvky na činnost zájmových spolků ve Svratce dle předložených žádostí.
l/ Příspěvek ve výši 5 000 Kč pro Římskokatolickou farnost ve Svratce na pořízení

elektronického číselníku do kostela.
m/ Záměr pronájmu části pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Svratka o výměře cca 35 m2.
n/ Vydání knihy o historii Svratka k plánovaným oslavám 150. výročí povýšení na město.
o/ Odkup nemovitosti č. p. 23 /Balíčkovo/ včetně pozemků p. č. st. 56, p. č. 5/1, 65/2,

66/1, 66/2 v k. ú. Svratka do částky 1,2 milionu Kč.

64. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – únor 2017.
b/ Informace o probíhajících stavebních akcích.

65. Zastupitelstvo města revokuje:
a/ Usnesení č. 60 f/ o odkupu nemovitosti č. p. 23 /Balíčkovo/ včetně pozemků p. č.

st. 56, p. č. 5/1, 65/2, 66/1, 66/2 v k. ú. Svratka.

Informace o místních poplatcích za rok 2017
Platby za odpady 
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 do 31. 5. 2017.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní
symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní poukázkou
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, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo po-
živatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož drži-
tele činí poplatek 300 Kč.
Majitelé psů mají povinnosti přihlásit každého psa staršího 3 měsíců. 
Termín splatnosti poplatku je do 31. 3. 2017.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol
1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na
městském úřadu.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek 
z ubytovací kapacity
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvádět
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 uply-
nutí každého pololetí. Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zaháje-
ní činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hotovosti na
městském úřadu.

Kopírování v informačním centru v budově městského úřadu
V nově otevřeném informačním centru v přízemí budovy městského úřadu je mo-
žnost nechat si okopírovat dokumenty a lékařské zprávy. Věříme, že tato služba bu-
de vyhovovat zejména starším občanům, kteří nebudou muset absolvovat chůzi po
schodech do 1. patra. Ceny za kopírování a tisk:  
černobíle – A4 jednostranná kopie – 1,50 Kč

A4 oboustranná kopie –  2 Kč
A3 jednostranná kopie – 3 Kč
A3 oboustranná kopie –  4 Kč

V informačním centru je
možné nechat si okopírovat
nebo vytisknout dokumenty
také barevně.

Upozorňujeme vlastníky lesů na po-
vinnost vyplývající z ust. § 40 lesního
zákona,  předat Městskému úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru životního
prostředí, souhrnné údaje z lesní  hos-
podářské evidence za rok 2016, kte-
rou vypracovává vlastník lesa ve spo-
lupráci s odborným lesním hospo-

dářem. Ke splnění této povinnosti je
stanoven termín do 31. 3. 2017.
Tiskopisy jsou k vyzvednutí na měst-
ském úřadě.

Upozorňujeme vlastníky lesů na
možné nebezpečí přemnožení kůrov-
ců v lesích a tím vzniku škod na lese.
Proto vyzýváme vlastníky lesů v sou-

činnosti s odborným lesním hospo-
dářem k neprodlenému prověření sta-
vu jejich lesů a k odstranění schnou-
cích či jinak poškozených stromů,
včetně jejich asanace. Napadené dře-
vo je třeba urychleně vyvézt z lesa ne-
bo mechanicky či chemicky ošetřit, 
a to ve stanovených termínech. 

V průběhu zimy uschlé či právě usy-
chající smrky, jakož i vývraty a zlomy
z tohoto období, je třeba zpracovat 
a odvézt z lesa do konce března toho-
to roku. Dříví napadené kůrovcem po
31. 3. je nezbytné zpracovat do 31. 5.
2017, nejpozději však před výletem
dospělců z napadeného dříví.
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