
Řádek, ing. Jan Vítek, ing. Igor Fiala,
MUDr. Jiří Koutný, Luděk Král, Adam
Jančík, Allan Plzák, Božena
Hromádková, Miroslav Fiala, Věra
Pospíšilová, Milan Kopecký, MVDr.
Miroslava Topinková, Hana
Gregorová, JUDr. Milan Kolář, Jaromír
Rada, Alena a Ludvík Sádovských, Jiří
Bureš, Vlastimil Bureš, Irena, Hana 
a Jan Hejtmánkovi, Lenka Zubová 
a František Zdražil, Vlasta a František
Peňázovi, Eva Prášková, Lída a Josef
Jadrných, Ladislav a Marie Kopec-
kých, Pavel Polanský, Bohumír 
a Blanka Sádovských, Miloslav
Fajmon, Břetislav Šiler, Josef Peřina,
Radek Padevět, Josef Fuksa, Jiří
Zdražil, Marie a Josef Hadačovi, Milan
a Jiří Kuncovi, Josef Fiala, Milada 
a Petr Landovi, Zdena Bílková - Jičín,
Eliška a Josef Hájkovi, Petr Bureš,
Vlasta a Zdeněk Polanských, Lubomír
a Božena Šilerovi, Čeněk a Jaroslava
Macháčkovi, Pavel Jadrný, Josef
Jedlička, Hana Kvintusová, Zdeněk
Vojta, Ing. Petr Šnek, Zdeněk Klivar
Lucie Kalná, Marie Lapáčková 
a Martin Lapáček,  Marie Typltová,
Ladislav Socha, Rudolf Forchtsam,
Luboš a Vlasta Krumplovi, Jiří
Mudroch …JDále firmy IMONT
PRESS, SK SVRATKA z.s., AUTO-
LAKOVNA SOBOTKA, KNK
SVRATKA, BB TRANS SVRATKA,
M TECH SVRATKA, CZ LIPA, DEL-
TA SVRATKA, JAN MAYER – FAR-
MA SVRATOUCH, SWERD MIRO-
SLAV KUČERA, STAVBY MILOŠ
KUBÍČEK, ZASYKO, s.r.o., ZO ČSŽ
SVRATECKÉ VALKÝRY, RICHTER
+ FRENZEL, s.r.o., ŽĎAS, a.s. ŽĎÁR
nad SÁZAVOU, Jednota Hlinsko.
Neuvádím zde některé dárce, kteří si
své zveřejnění nepřejí. Celková částka
na čísle účtu: 2227751/0100 pod varia-
bilním symbolem 150, zatím činí
314.993,- Kč…☺☺☺

„Láska se nedá měřit trváním. V je-
diném okamžiku se vyhrává, nebo
prohrává a jedna noc může mít pro
dva větší cenu než celý život.“
(Eduard Bass)

Šťastný každý den a vždy skvělou nála-
du s úsměvem na tváři, Vám přeje

František Mládek, Váš starosta

odbahnění i výměnu vakového jezu
9.625.000,- Kč bez DPH. Náklady na
zpracování projektové dokumentace
představují částku 481.096,- Kč.
Zahrnují místní šetření, měření, inže-
nýrsko-geologický průzkum – posou-
zení vhodnosti zemin, geodetické za-
měření lokality, projektovou dokumen-
taci společnou k územnímu rozhodnutí
a stavebnímu povolení, údaje ČHMÚ,
další inženýrskou činnost apod. Dotace
ve výši 90% bude činit cca 8.662.500,-
Kč. Maximální výše spoluúčasti obce
vlastními prostředky představuje část-
ku cca 1.210.000,- Kč včetně DPH.
Obtok v délce cca 350 metrů včetně dě-
lící hrázky představuje částku
2.100.000,- Kč bez DPH, která by mě-
la být 100% hrazena dotačními pro-
středky. Co se změní realizací tohoto
projektu? V rámci stavby dojde k odt-
ěžení sedimentů z prostoru vodní nádr-
že, k vyprofilování a rozčlenění litorál-
ního pásma a k vybudování tůní v lito-
rálním pásmu. Tento sediment bude 
v maximální možné míře využit na
zemědělské půdě. Stavba svou realiza-
cí ovlivní odtokové poměry v dané lo-
kalitě a zajistí bezpečné převedení
zvýšených a povodňových průtoků.
Odtěžením sedimentů ze dna rybníka
dojde rovněž ke zlepšení akumulační
schopnosti území a zadržení vody 
v krajině. Opravou jezové konstrukce
se zajistí provozuschopnost vodního
díla, které podporuje ekologicko-stabi-
lizační funkci krajiny. Vybudováním
obtokového ramena by se vyřešil pro-
blém zprůchodnění migrační překážky
a další usazování sedimentu. Rybník je
součástí rybářského pstruhového re-
víru. Z hlediska MRS by byl obtok ryb-

níka vhodný, neboť rybník je v sou-
časné době místem, kde se množí dravé
ryby, především štiky a okouni, které
negativně ovlivňují složení rybího spo-
lečenstva v řece Svratce. Pokud by se
oddělil rybník od řeky, mohlo by se po-
žádat o změnu na mimo pstruhový re-
vír. Nyní je prioritou získat potřebnou
dotaci, najít vhodnou lokalitu na ulože-
ní vytěženého sedimentu. Na podzim
příštího roku můžeme rybník vypustit 
a následně i slovit, abychom začátkem
roku 2020 mohli tuto akci odstarto-
vat…☺☺☺

Nová CAS je hlavní investicí pro
letošní rok. Jak již víte, předpokládaná
cena se pohybuje okolo šesti milionů
korun. Dva miliony pět set tisíc činí do-
tace 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 milionů tři sta tisíc korun.

Proto poděkování na konec… ☺
Všem dárcům, kteří do dnešní uzávěr-
ky Novinek tj., do 18. 4. 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 Štej-
díř - Nové Město na
Moravě, Vlasta
Suchá, Miloslav
Cach, Blanka Kade-
řábková, Josef Filan-
dr, Marcela a Franti-
šek Novákovi, Miros-
lav Češka, Vlasta,
Zdeněk a Pavel
Dospělovi, Jana
Suchá, Martin a Iva
Mudrochovi, ing. Petr

Vážení a milí spoluobčané, dnes má
svátek Viola. Jméno Viola je krásné 
a voňavé stejně, jako jarní kvítky fialek.
Barva jména je fialová a svoji nositelku
propojuje s duchovnem a vyšší mocí.
Křestní jméno Viola má latinský pů-
vod. Jeho význam je odvozen od latin-
ského názvu květiny. „Viola“ se z lati-
ny překládá jako „fialka“. Toto jméno
není u nás bohužel příliš rozšířeno.
Přesto přeji všem Violám krásný a fial-
kový svátečný den.

Květnové pranostiky praví:
„Když na Urbana prší, bude hodně my-
ší.“ „Prší-li na svatého Urbana, zname-
ná újmu vína;  pak-li jest pěkný čas,
dobré víno bude zas.

„REVITALIZACE RYBNÍKA
SVRATKA.“ Neboli rekonstrukce 
a odbahnění včetně výměny vakové-
ho jezu, opravy hradící konstrukce 
a betonových prvků s realizací dělící
hrázky a obtokového ramena. Tato
roky plánovaná akce se stala velkole-
pým projektem, který podporují AOPK
ČR – RP Správa CHKO Žďárské vrchy
společně s Povodím Moravy. Společné
jednání všech zainteresovaných stran
včetně projektanta revitalizace i zástup-
ců MO MRS Svratka, proběhlo 13. 4.
2018 nejen na MěÚ Svratka, ale 
i přímo u rybníka a jeho přilehlých lo-
kalitách. Po zpracování PD a schválení
všech náležitostí bude podána žádost 
o dotaci, která bude v případě jejího při-
dělení ve výši 90% celkových nákladů
na revitalizaci a 100% na realizaci ob-
tokového ramena, včetně uznatelných
nákladů na PD, autorský dozor, tech-
nický dozor i výběrové řízení. Na
stávající rybník o velikosti cca 3,85 ha
je stanovena výše rozpočtu dle PD na

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

pokračování na str. 10

Váš starosta Vám 

Svratka
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NÁMĚSTÍ U SVATÉHO VÁCLAVA... ...PŘEVLÉKÁ KABÁT

Duben a květen v ZŠ a MŠ Svratka
• 19. 4. se děti a zaměstnanci ze ZŠ a MŠ Svratka již podesáté podíleli na akci Čis-

tá Vysočina. Děkujeme.
• 21. a 22.4. se kroužek Country tanců pod vedením H. Mičkové a M. Beňadikové

zúčastnil soutěže ve Střelicích a přivezl 1. a 3. místo.
• Kroužek Poznáváme techniku a přírodu pod vedením J. Fialy připravil budky pro

ptáčky a rozmístil je v parku u školy.
• V pátek 20. 4 .2018 se vypravili žáci 8. a 9. ročníku, doplněných několika 

sedmáky, do hlavního města Rakouska Vídně. Nejprve navštívili císařské sídlo
Schönbrunn a po prohlídce se podívali do zámeckého parku a ke Glorietě. Poté ná-
sledovala okružní jízda městem se zastávkou u Hundertwasserhaus a poté pro-
cházka centrem - od Hofburgu přes KärnternStrasse na třídu Graben k chrámu sv.
Štěpána. Po prohlídce centra pak byla na programu prohlídka úžasného
Přírodovědného muzea a tím se návštěva Vídně uzavřela. Celou exkurzi pro ško-
lu připravila k největší spokojenosti firma BBS Hlinsko.          Mgr. M. Mudroch
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• 3. 5. se žáci z tanečních kroužků zúčastnili soutěže ve Žďáře n.S., kde obsadili dvě
3. a jedno 4. místo

• Žáci 8. ročníku absolvovali třídílný preventivní program s IZS – osvojili si zákla-
dy první pomoci a získali užitečné informace o jednání v krizových situacích.

• Matěj Laštůvka, Tomáš Trifa, Ondřej Popela, Miloslav Dítě a Vojtěch Doležal na
soutěži v první pomoci 3. 5. v ZR dokázali, že dokážou zachránit a uplatnit získané
poznatky.

• Děti z 1. stupně na přelomu dubna a května navštívily v Horní Krupé vzdělávací 
ekoprogram „Jak jsme pekli chleba a divadlo a modelovou železnici ve Žďáru n.S. Čtvr-
ťáci se učili pravidlům na dopravním hřišti.  A fotbalisté bojovali v McDonald Cupu.

• K zápisu do MŠ se dostavilo 9 dětí. Mateřská škola Svratka má ještě volnou ka-
pacitu a děti přijímá. Mgr. Iva Kopecká

• V úterý dne 24. 4. MŠ navštívil „Cirkus“. Viděli jsme žonglování s tenisovými
míčky, kuželkami, vystoupení se zvířátky. Proběhlo i kouzelnické představení, do
kterého se zapojily i děti. Na závěr jsme si mohli pohladit mývala. Cirkusové 
vystoupení v nás zanechalo spoustu dojmů a zážitků.

• Ve středu 25. 4. se děti v MŠ proměnily v čaroděje  a čarodějnice. Pro děti byl při-
praven bohatý dopolední program, který zahrnoval: házení koštětem, shazování
„netopýrů“, tradiční let na koštěti, skákání v pytlích,  závody v sedmimílových bo-
tách,... Na konci čarodějnického dopoledne čarodějky a čarodějové obdrželi 
„Čarodějnické vysvědčení“. Dopoledne jsme si velmi užili.

• Dne 3. 5. děti ukončily saunování. 
Za MŠ Alena Drahošová, Dis.

pokračování ze str. 9
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V sobotu 12. května se opět po čtyřech
letech konala hasičská okrsková soutěž
ve Svratce a to na tréninkovém hřišti.
Soutěžilo se ve všech věkových katego-
riích a celkem se zúčastnilo 15 družstev.
Soutěž se skládala z požárního útoku,
štafety a také z ověření znalostí teorie.

V nejmladší kategorii „Přípravka“
bylo pouze jedno družstvo složené z dě-
tí ze Svratky a Herálce. Za jejich výkon
byla každému členu udělena medaile. 
V kategorii „Mladší žáci“ vyhrálo dru-
žstvo z Křižánek, na druhém místě sko-
nčilo družstvo ze Svratky a na třetím
místě družstvo z Herálce. V kategorii
„Starší žáci“ se družstvům podařilo zo-
pakovat umístění mladších kolegů, 

Duben a květen v ZŠ a MŠ Svratka

Hasičská okrsková soutěž

Základní škola a mateřská škola Svratka, MěÚ Svratka, Oddíl Junák – středisko Svratka, Svratecké Valkýry, 
Odborová organizace Mars Svratka a.s. a Svaz zdravotně postižených Svratka za přispění MěÚ Svratka 

a Fondu Vysočiny společně pořádají

CESTU POHÁDKOVÝM LESEM
Neděle 3. června 2018 start od 14 do 15.30 hodin.

Cesta za pohádkou začne na mostku u rybníka a skončí v areálu fotbalového stadionu.
Doprovodný program - BESIP | Občerstvení pro děti i rodiče je zajištěno.
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Usnesení

USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 26.4.2018 od
17.00 na MěÚ
68. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o průběhu stavebních prací (oprava dlažby na náměstí, opravy 

v areálu TESS, jednání o odbahnění rybníka).
b) Informace o průběhu jednání o možnostech solení silnic do Svratky.
69. Rada města schvaluje:
a) Poskytnutí daru ve výši 17 000 Kč Oblastní charitě Nové Hrady na částečnou

úhradu provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb. 

U S N E S E N Í z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRAT-
KY, konaného dne 3. 5. 2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
92. 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. Igor Fiala, Ludmila Mayerová
Ověřovatele zápisu a usnesení z tohoto zasedání: Blanka Sádovská, Petr Bureš
c/ Rozpočtové opatření č. 3/2018.
d/ Zadání projektové dokumentace na akci „Revitalizace rybníka Svratka“ dle

předložené cenové nabídky firmy Regioprojekt Brno ze dne 20. 4. 2018.
e/ Prodej pozemku p. č. 1301 o výměře 1805 m2 v k. ú. Svratka panu Milanu

Kynclovi, Praha za 655 215 Kč vč. DPH.
f/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030042261/001

mezi Městem Svratka a E.ON Distribucí „Svratka, příp. NN, parc. 269/26 
p. Kolář“.

g/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030037949/001
mezi Městem Svratka a E.ON Distribucí „Svratka, Cikánka: kabel NN,
Kaplan, Šoukal“.

h/ Odkup pozemků p. č. 251/13 o výměře 349 m2, 250/11 o výměře 179 m2,
250/9 o výměře 60 m2 a 249/1 o výměře 207 m2, vše v k. ú. Svratka, od pana
Václava Sádovského, Neratovice.

i/ Záměr prodeje pozemku p. č. 298/4 v k. ú. Svratka.
j/ Vypracování projektu na novou lávku na Moravskou Svratku ke Kulíkovým.
k/ Uzavření smlouvy se Subregionem Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí,

který pro naše město a pro ZŠ bude vykonávat funkci pověřence  pro GDPR.
l/ Dohodu o provedení práce pro pana Františka Peňáze jako správce sokolovny

na rok 2018.
m/ Zakoupení defibrilátoru pro potřeby města a SDH do částky 40 000 Kč.

93. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za měsíce leden – březen 2018.
c/ Informace o probíhajících pracích /cesta do průmyslové zóny, oprava dlažby na
náměstí, úprava pozemků na Utopenci, opravy v areálu TESS, pořízení nového
dopravního automobilu pro SDH z fondu IROP/.

94. Zastupitelstvo města ukládá:
a/ Vypracovat posouzení stavebního a statického stavu mostu na Moravskou
Svratku /Suez/.

95. Zastupitelstvo města stanovuje:
a/ V souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve zně-
ní pozdějších předpisů, že pro volební období 2018 – 2022 bude do výše uve-
deného zastupitelstva města Svratky voleno celkem 15 členů zastupitelstva.
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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  byl dne 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.

Informace o místních poplatcích za rok 2018
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takže první Křižánky, druhá Svratka, třetí Herálec. V kategorii „Ženy“ vyhrálo druž-
stvo z Křižánek, na druhém místě skončilo družstvo žen z Herálce a na třetím místě
hasičky ze Svratky. V největší kategorii „Mužů“ bylo pořadí následující: 
1- Chlumětín A, 2 - Chlumětín B, 3 - Svratka, 4 - Křižánky, 5 - Herálec. 

Soutěž se konala za krásného slunečného počasí. Občerstvení bylo zajištěno
jak pro závodníky, tak i pro diváky, nezapomněli jsme ani na sladkosti pro hasič-
ský potěr. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na bezchybné organiza-
ci soutěže podíleli.

Miloš Dospěl, velitel SDH

Hasičská okrsková soutěž

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 pondělí – 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, kte-
rý 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 pře-
vodem na účet č. 2227751/0100 nebo v hotovosti na městském úřadu.

Platby za svoz komunálního 
odpadu – podnikatelé a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří mají s Městským úřadem ve Svratce

uzavřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní
částky byl dne 31. 3. 2018.
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