
činí 289.875,- Kč včetně DPH. Z toho cca
200.000,- Kč by měla pokrýt případně
získaná dotace. Poděkujme zatím firmě
Machač za bezplatné zpracování projek-
tové dokumentace…☺

Fotbalové jaro zaklepalo na dveře 
i ve Svratce. V sobotu, 23. 3. od 15 hodi-
ny, můžete alespoň držet palce našemu
„A“ týmu, který zajíždí vybojovat první
tři jarní body na hřiště Nové Vsi „B“.
Další sobotu 30. 3. od 15:00 hodin při-
vítáme na stadionu ve Svratce Kladiváře 
z Hamrů a svedeme tak boj o první příčku
v tabulce. Vážení skalní a fotbaloví fa-
noušci Svratky, budeme Vás potřebovat,
přijďte nás podpořit, my Vás určitě ne-
zklameme…☺

S příchodem jara nás také čeká vel-
ký úklid Svratky…☺ Každý rok to jsou
stále stejná místa, veřejná prostranství 
a lokality. Hlavně se jedná o místní ko-
munikace, chodníky, obě náměstí, pa-
rčíky - sokolská zahrada a přírodní zahra-
da, sportovní areál apod. Z větší části 
vždy uklízíme i krajské silnice protínající
Svratku, neboť zametací vozy ze SÚS Ž-
ďár si dávají každý rok opravdu na
čas…�. Z Úřadu práce nám zde téměř
nikdo nezbude. Požádali jsme si o dalších
pět lidiček, ale nedělám si iluze, že se nám
místa naplní…� Proto bych chtěl tímto
poprosit Vás, Vážení spoluobčané, maji-
telé nemovitostí, provozovatelé a majitelé
firem, restaurací a obchodů, abyste nám 
i Vy v rámci svých možností s jarním 
úklidem pomohli…☺Děkuji Vám za po-
chopení i pomoc. Naše krásné městečko 
i turisté, kteří ho pravidelně a s láskou na-
vštěvují, si to určitě zaslouží…☺

První svoz bioodpadu je stanoven
na čtvrtek 11. dubna.

„Falešný přítel je horší, než nepřítel,
protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto
příteli věříš.“

(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Latinské přísloví praví: „Jistého 
přítele poznáme v nejisté 
situaci“…☺

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

František Mládek, Váš starosta

technikou čistit a od-
straňovat. Provozní
potíže se objeví i v
samotných čistír-
nách. Ty jsou sice
vybaveny speciál-
ními lapači a odlučo-
vači olejů, ale mnoh-
dy nápory tuků mají
co ustát, rychleji se
zanášejí, technologie
čistíren trpí.
Následně končí na
skládkách či spalov-
nách. Jak se tedy 
správně použitého
oleje zbavit? Jednoduše! Dají se pro ty-
to účely použít běžné plastové lahve od
různých nápojů, kterých máte v každé do-
mácnosti jistě dost. V těchto dobře uza-
vřených lahvích je prosím dopravte do
našeho sběrného dvora. Můžete už dnes,
a mnozí z Vás tak již činíte. Je to krásná
procházka…☺Před branou SD je připra-
vený kontejner s nápisem – POUŽITÉ
JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁC-
NOSTÍ. Tento sebraný odpad bude po vy-
třídění a vyčištění sloužit například, jako
druhotná surovina v chemickém průmys-
lu, také pro výrobu biopaliv nebo maziv,
dále se zpracovává v bioplynových stani-
cích na výrobu elektřiny a tepla
apod.…☺ Povinné třídění tuků a olejů 
v obcích nastane od 1. ledna 2020.

Nový přírůstek do našeho autopar-
ku. Kolový nakladač a bagr, také zvaný
„Bobek“– UNC-061 DETVAN, po věrné
23-leté službě, odjel do zaslouženého dů-
chodu…�Nahradil ho nový, výkonnější
a úspornější stroj – smykem řízený nakla-
dač Bobek 861. Novotný B 861 je ryze
český výrobek vysoké kvality s výbor-
nými technickými parametry a nízkými
cenami servisních prací. Veškerá přídav-
ná zařízení se zároveň dají použít ze staré-
ho „Bobka“…☺ Po odečtení slevy ve
výši 60.000,- Kč a 150.000,- Kč za od-
prodej starého UNC jsme za nový stroj
vynaložili finanční částku 650.000, Kč 
+ DPH. Opět trošku neplánovaná investi-
ce, ale bez tohoto užitečného pracanta by-
chom se v létě, natož v zimě - takřka ka-
ždý den v akci, v našich technických slu-
žbách, skutečně neobešli! Je to spolehlivý
pomocník…☺

Firma Swietelsky stavební s.r.o. bu-

de dokončovat po roční pauze opravu
chodníku v ulici Partyzánská. Firma
předložila nejvýhodnější cenovou nabíd-
ku a stavební práce tak budou zahájeny 
s příchodem jara – resp. začátkem měsíce
dubna. Možná na Apríla …☺, počasí roz-
hodne.

„Svratka – rekonstrukce vodovodu
v komunikaci II/354 a II/343 – SO 03“,
je další investicí v tomto roce. Tato re-
konstrukce bude odstartována 8. dubna 
s dokončením nejpozději do 30. června
2019. Proběhne v ulici Libušina v úseku-
od odbočky do TESS, dále do ulice
Pláňava až k vodárně. V tomto časovém
úseku bude částečná uzavírka silnice, prů-
jezdná vždy jedním pruhem. Prosím Vás,
občany Svratky, o trpělivost i zvýšenou
pozornost v průběhu těchto stavebních
prací.

Budeme mít konečně vodu v koupa-
lišti? Zastupitelstvo města na svém po-
sledním zasedání rozhodlo objednat hyd-
rogeologický průzkum, na základě které-
ho by byl v areálu našeho přírodního kou-
paliště proveden jímací vrt. V současné
době probíhá jednání s firmou Envirex na
spolupráci a smluvním dodání potřeb-
ných služeb a zemních prací…☺

„Zlepšení úrovně technického stavu
části cyklotrasy 4. 4120 v úseku
Svratka – Chlumětín“. Tak byla na-
zvána akce, kterou bychom chtěli zreali-
zovat v příštím roce. Minulý týden jsme
ještě stihli podat žádost o dotaci na Kraj
Vysočina. Účelem poskytování finan-
čních prostředků z Fondu Vysočiny je 
udržení a zlepšení úrovně technického
stavu základní infrastruktury pro cyklotu-
ristiku, cyklodopravu, tzn. podporu 
údržby a oprav s cílem zvýšení komfortu
a bezpečnosti těchto komunikací pro uži-
vatele…☺

Závlahy Machač. Tato firma nám
zpracovala a předložila projekt na zavla-
žování našeho hlavního fotbalového hři-
ště. Projekt šitý na míru řeší čerpací a filt-
rační stanici, vybudování hlavního závla-
hového řádu, distribuční rozvod vody
včetně ventilů a automatické programově
řízené závlahy včetně srážkového čidla.
Během dvou posledních let firma Machač
zrealizovala automatickou závlahu na 50
hřištích a v minulosti na dalších cca 100
hracích plochách. Rozpočet na tuto akci

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný jarní den. Ve středu 20. břez-
na se s konečnou platností přihlásilo ja-
ro…☺…Astronomické jaro – jarní rov-
nodennost, nastalo přesně ve 22 hodin 
a 58 minut. Jarní rovnodennost je okamž-
ik, kdy Slunce vstupuje do znamení
Berana. Slunce v tomto okamžiku protne
na své zdánlivé dráze po obloze nebeský
rovník (jarní bod) ve směru z jižní polo-
koule na polokouli severní. V době jarní
rovnodennosti je délka dne i noci stejná.
„Březen za kamna vlezem“, aneb – co
říkají březnové pranostiky? Březen je
přelomový měsíc mezi zimou a jarem,
kdy čekáme, až budeme moci studeným
dnům zamávat. Stále ale platí:„Napadlý
sníh březnový oseníčku nehoví.“ Nebo
– „Zima, kterou březen nese, dlouho s
námi ještě třese“.„V březnu sedlák
stromy ořezává, ale kabát ještě nesun-
dává“. Dle předpovědi počasí, by měl být
poslední březnový týden už konečně jar-
ní. Máme se tedy na co těšit.☺

Blíží se i Velikonoce…☺ Je to tradiční
svátek, avšak s pohyblivým datem.
Datum Velikonoc se tak rok od roku mě-
ní a to proto, že se termín stanovuje pod-
le lunárního kalendáře. Letos připadají na
21. dubna, tj. neděli velikonoční, neboli
Boží hod velikonoční - den vzkříšení
Ježíše. My všichni se ale nejvíce těšíme
na Velikonoční pondělí…☺Příští rok bu-
dou Velikonoce o týden dříve, tedy po
prvním jarním úplňku Měsíce.

Máte dosmaženo? Co s použitým 
olejem? Do kanalizace určitě nepatří
�. Oleje a tuky z Vašich domácností,
zřejmě v drtivé většině skončí v domov-
ním odpadu a následně putují splaškovou
kanalizací do čistírny odpadních vod na
Cikánku. Tím si ovšem zaděláváte na vel-
ký problém i s vlastním odpadním po-
trubním systémem a to se Vám samo-
zřejmě může pěkně prodražit. Vylití pou-
žitého oleje do dřezu nebo záchodu je si-
ce nejrychlejší a nejsnadnější metodou jak
se ho zbavit, ale pozor! Mastnota se usa-
zuje na stěnách potrubí, nabaluje na sebe
další nečistoty, zbytky jídel, chlupy, vlasy
apod. Než se nadějete, je odpad ucpaný.
Potom přijdou na řadu různé škodlivé
žíraviny a v neposlední řadě, instalatér.
Další problémy nastávají v hlavních ka-
nalizačních řádech, kde se tvoří tzv. tu-
kové kry, které se potom musí speciální

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

NOVÝ POMOCNÍK TESS

Svratka
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Váš starosta Vám 

PO 23 LETECH VĚRNÉ SLUŽBY, 
NASTALO LOUČENÍ

BLAHOPŘÁNÍ
V životě každého člověka jsou výz-
namné okamžiky, které slaví v kruhu
rodiny a svých blízkých. Těmto jedi-
nečným chvílím věnuje svou pozornost 
i Sbor pro občanské záležitosti.

V měsíci březnu oslavila kulaté ži-
votní jubileum – 100 let – paní Růžena
Příhodová. Pan starosta spolu se člen-
kami sboru ji popřáli do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
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ZŠ a MŠ Svratka

Cena vody v r. 2019

ZŠ
• Předposlední zastávkou druhého ročníku dětského projektu Lyžuj lesy byla druhé únorové

úterý Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě. 
Více než dvě stovky žáků základních škol zde zápolily v pěti věkových kategoriích. Za ZŠ
Svratka: B. Jančíková, S. Kadeřábková, A. Voldánová – 1.ročník, E. Maštalířská, J. Moučka
-3.ročník, L. Vojta – 4.ročník. Děkujeme dětem za skvělou reprezentaci školy a Sáře
Kadeřábkové blahopřejeme k 3. místu!

• V rámci oslav 100 let od vzniku Československa jsme se pokoušeli o překonání rekordů
Emila a Dany Zátopkových. Reportáž s fotografiemi a obrázky o tomto jsme paní Daně
Zátopkové zaslali. Paní Dana Zátopková nám poděkovala a zaslala podepsané kartičky pro
závodníky. Máme velkou radost a přejeme pevné zdraví!

• Okrskové kolo ve šplhu se uskutečnilo 20.2. ve Žďáře nad Sázavou.
Za ZŠ Svratka: 2. ročník:  N. Hranicová, M.Modráček, 3. ročník: E.Maštalířská, L.Zelený,
4. ročník: D.Prokůpek, 5. ročník: T.Richterová, J.Modráček. Děkujeme dětem za skvělou
reprezentaci a Michalu Modráčkovi  a Lukáši Zelenému blahopřejeme k 3. místům.

• Děkujeme panu Miloši Kubíčkovi za sponzorský dar na pořízení knihovny do třídy MŠ.
Za ZŠ a MŠ Iva Kopecká

MŠ
• V pátek 22.2. se konal v MŠ

karneval. Do MŠ přišla
Sněhurka, Indián, pirát, Červená
karkulka, král, hasič, beruška 
a také nechyběla Anna a Elza 
a další. Pro děti byla připravena
spousta her, proběhla přehlídka
masek, karnevalový tanec 
a spousta dalších radovánek.
Děti si karneval velmi užily.

• Děti MŠ začaly od března na-
vštěvovat plavecký výcvik a sol-
nou jeskyni v Hlinsku.

Za MŠ Alena Drahošová 
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Usnesení

z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKA, 
konaného dne 19. 2. 2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
12. 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 dle předloženého návrhu. Ověřovatele zápisu a

usnesení z tohoto zasedání:  Ludmila Mayerová, Blanka Sádovská. Návrhovou
komisi ve složení: ing. Igor Fiala, Irena Řádková

c/ Použití dotace z POVV na opravu chodníku v ulici Partyzánská, II. část, od č. p.
263 k č. p. 272.

d/ Výsledek výběrového řízení na výrobu, dodání a montáž plastových oken v so-
kolovně a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou PKS okna, a. s., Žďár nad
Sázavou.

e/ Stavební úpravy v domě č. p. 297 pro vznik nové ordinace praktického lékaře a
schvaluje stavební firmu Kubíček jako dodavatele stavebních prací.

f/ Delegování starosty, aby zastupoval město na valných hromadách SVK Žďár-
sko po dobu jeho funkčního období v letech 2018 – 2022 a jeho delegování do
kontrolní komise SVK Žďársko.

g/ Smlouvu o dílo mezi Městem Svratka a Martinem Koláčkem, Havířov a zpracování
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu workoutového hřiště.

h/ Smlouvu mezi Městem Svratka a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na
poskytnutí příspěvku pro SVK Žďársko v celkové výši 1 784 695,- Kč na akci
„Svratka – rekonstrukce vodovodu v komunikaci II/354 a II/343 – SO 03“.

i/ Provedení postupné inventarizace stromů na pozemcích v majetku Města
Svratky.

j/ Firmu Fik, s. r. o., Nové Město na Moravě na provedení inventarizace stromů na
pozemcích v majetku Města Svratky.

k/ Provedení vrtu pro nový zdroj vody pro koupaliště dle zpracované cenové nabídky.
l/ Opravu hlavního rozvodu vody v tělocvičně s použitím kvalitnějšího materiálu

dle nabídky firmy Mudroch instalace.
m/Přidělení dvou bytů v domě č. p. 297 v Ohradské ulici.
n/ Dodatek k pojistné smlouvě s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.
o/ Pořízení nového nakladače UNC dle předložené cenové nabídky.
p/ Příspěvek SK Svratka na činnost v roce 2019 ve výši 182 000 Kč.
r/ Dar Junáku – Českému skautu, středisko Svratka ve výši 20 000 Kč.
s/ Dar Svazu tělesně postižených, m. o., Svratka ve výši 5 000 Kč.
t/ Dar Mičégu Svratka ve výši 5 000 Kč.
u/ Dar klubu Plísňák Svratka ve výši 5 000 Kč.
v/ Dar klubu Hattrick Svratka ve výši 15 000 Kč.
w/Dar ZO Českého svazu žen – Svrateckým Valkýrám ve výši 20 000 Kč.
x/ Dar SDH Svratka ve výši 15 000 Kč.
y/ Dar tanečnímu kroužku Svratecké bonbonky ve výši 7 000 Kč.
z/ Dar Moravskému rybářskému svazu, z. s., pobočný spolek Svratka ve výši 

15 000 Kč.
13. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a/ Zprávu o činnosti rady města.
b/ Zprávu o hospodaření města za rok 2018.

Usnesení je z důvodu platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

Fotbalové jaro mužů ve Svratce 2019

Informace o místních poplatcích za rok 2019

Baby club Plaváček Svratka Vás zve na

JARNÍ KURZ PLAVÁNÍ DĚTÍ
ve věku od 6 měsíců do 6 let v doprovodu rodičů.

KDY: 3.4.2019 – 19.6.2019 
(plaveme každou středu od 10:00, více skupinek)

KDE: plavecký bazén hotelu Svratka, Na Vyhlídce 41, Svratka, 592 02
CENA: 3240 Kč / 12 lekcí / lze využít příspěvků od pojišťovny.

Součástí lekce je půlhodinová lekce plavání pod vedením instruktorky, sau-
nování a na závěr masáž dítěte. Kurz zahrnuje 12 lekcí a zúčastnit se mohou

oba dva rodiče (případně druhý dospělý jako doprovod).
Přihlášky a více informací naleznete na webu:
http://www.plavacek-deti.cz/kurzy/svratka/

tel.: 608 375 183  |  mail: svratka@plavacek-deti.cz.
Těšíme se na Vás ☺

Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku činí 600 Kč za občana s trvalým pobytem ve Svratce a dále 850 Kč
za nemovitost sloužící k rekreaci. |  Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5. 2019.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní
symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti, poštovní poukázkou ne-
bo  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, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příj-
mů, nebo 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.  |  Pokud psa již nemáte, je potřeba tuto skutečnost nahlásit na
městském úřadě a vrátit známku. |  Termín splatnosti poplatku je ke dni 31. 3. 2019.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol
1341, specifický symbol – číslo známky, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na mě-
stském 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 pondě-
lí – 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 odvádět
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který činí 7 Kč za osobu a den, není-li ten-
to 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 čin-
nosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.  |  Poplatek může být uhrazen
převodem 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 uza-
vřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní částky
je ke dni 31. 3. 2019.
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