
čně dočkají ☺. Na dětském hřišti v sokol-
ské zahradě, vyroste nový multifunkční
domeček ☺.

- Revitalizace rybníka Svratka bude
snad zahájena v letošním roce na podzim
☺ jeho vypuštěním a následným slove-
ním rybí obsádky. Stavební povolení je
vydáno, čekáme „jenom“ na přidělení do-
tace. Pokud budeme úspěšní, jste všichni
zvaní na jeho výlov.

Ve svém výčtu akcí pro letošní rok,
jsem ještě určitě na něco zapomněl, ale 
i tak je to velké sousto. S Vaší spoluprací
a pochopením to všechno půjde snadně-
ji…☺☺☺

„Naše povaha je už taková, že když 
jsme dosáhli velkých věcí, toužíme 
po ještě větších“.
(Christian Morgenstern) 

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám 
krásný každý den…☺

František Mládek, Váš starosta

Kavalírových a Myškových ☺.
- „Lesní cesta Hrnčířská“, bude další

investicí do lesních cest našeho obecního
lesa. Dotace ve výši 3.527.293,- Kč bez
DPH, nám bude poskytnuta ze Státního
zemědělského intervenčního fondu.
Celkové výdaje na tento projekt předsta-
vují částku 4.446.682,- Kč bez DPH.
MěstoSvratkase bude podílet ze svého
rozpočtu částkou 919.389,- Kč bez
DPH.Realizace této akce musí být doko-
nčena nejpozději do 31. srpna 2020 ☺.
Ještě, aby se kůrovec odstěhoval �. 

- Konečně proběhnou některé drobné
opravy  tzv. „utopených“ obrubníků v uli-
cích – např. ČSLA, v ulici Pláňava /u by-
tovky/ apod.☺

- Cyklostezky, to je mazec největší –
nebudu to komentovat, ale hlavně, ten boj
s větrnými mlýny nevzdám ☺. Zatím se
stále připravují a hlavně upravují studie 
a projekty, ale už se i zdá, že realizace za-
číná být v dohlednu ☺.

- Domluvili jsme se s naší skvělou pa-
ní dětskou doktorkou, že je už na čase
také zainvestovat do prostor dětské ordi-
nace a potěšit tak naše, někdy nemocné,
ale i uzdravené dětičky příjemnějším pro-
středím…☺Letošní rozpočet na to již pa-
matuje a tak se můžeme společně těšit, že
se i tento projekt podaří ke vší spokoje-
nosti.

- Další stavební úpravy proběhnou
opět v hasičárně, kde budeme pokračovat
v úpravách a opravách, které zpříjemní
prostory a zázemí našich hasičů ☺. Vždyť
si to zaslouží za svoji dobrovolnou a nezi-
štnou práci, ale i spolupráci. 

- V sokolovně opravíme parkety na
sále a stavebních úprav se dočká i místní,
dnes již proslavený klub - „Plísňák“…☺

- V základní škole – ve staré budově,
je nutná a bezodkladná rekonstrukce roz-
vodu pitné vody ☺. 

- „Balíčkovo“ – objekt č.p. 23 na
náměstí, který jsme si před dvěma roky
pořídili, je kulturní památkou chráněnou

státem. Na za-
stupitelstvu jsme
si odsouhlasili,
že bude tento
dům zrekonstru-
ován tak, aby-
chom tam mohli
v blízké budouc-
nosti přestěhovat
stávající měst-
ský úřad, který
bude umístěn v
prostorách 1. NP
– tedy bezbarié-
rový ☺. V příze-
mí vzniknou
prostory i pro in-
formační cent-
rum. 2.NP bude
sloužit jako stálá
galerie obrazů,
kterou přestěhujeme z budovy hasičárny
☺. Tyto prostory budou využívány i při
pořádání výstav obrazů. V současné době
se zpracovává architektonická studie, kte-
rá bude podkladem pro projektovou do-
kumentaci a další schvalovací řízení, které
budou třeba pro konečné vydání staveb-
ního povolení. Veškeré kroky vedoucí k
úspěšné rekonstrukci musí být konzulto-
vány především s památkáři. Věřme spo-
lečně, že na konci tohoto ojedinělého, ne-
lehkého, velmi nákladného projektu, bude
nová reprezentativní radnice, kterou si
město Svratka určitě zaslouží, i příjemný
pocit ze záchrany a zároveň využití kul-
turní památky ☺. Hlavním a rozhodu-
jícím aspektem aby tato akce byla úsp-
ěšná a zrealizovaná v co nejkratším ter-
mínu, je možnost získání dotace. Celkové
náklady na tuto rekonstrukci se mohou
pohybovat okolo 10 milionů korun.

- Dále bychom chtěli v letošním roce
doplnit obě náměstí i přilehlé parčíky no-
vými lavičkami, stojany na kola a koši na
odpadky ☺.

- Naše dětičky i jejich rodiče se kone-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes hezký den s úsměvem natváři a jen
dobrou náladu…☺☺ a to hlavně
Lenkám, které mají svátek, přeji krásný
pátek.

Pranostiky napovídají: „Jestli únor
honí mraky, staví březen sněhuláky“,

„Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě 
v březnu poleze za kamna“ a „Teplý únor
– studené jaro, teplé léto“. V každém
případě paní zima ještě svoji pravou tvář
neukázala, jaro se však nezadržitelně
blíží…☺

Co nás čeká v letošním roce?
Budeme dále budovat a rozvíjet Svratku 
a její majetky všemi směry tak, aby se
nám tady hezky žilo, abychom byli spo-
kojeni a šťastni…☺☺☺

- Momentálně zateplujeme vlastními
silami stropy garáží v hlavní budově
TESS včetně kompletní výměny rozvodů
elektroinstalace ☺

- Hned z jara bude zrealizována II. eta-
pa – položení druhé vrstvy živice na nové,
již zkolaudované místní komunikaci v
průmyslové zóně ☺.

- Současně opravíme živičný povrch
na „SUEZU“, kde dochází k zatékání po-
vrchových vod do nosných konstrukcí
mostu ☺.

- Z poskytnuté dotace – Fond
Vysočiny – program „Cyklodoprava a
cykloturistika 2019“, opravíme část cyk-
lotrasy č. 4120. Tak je oficiálně pojmeno-
vaná komunikace od místního hřbitova
do Chlumětína.Poskytnutá dotacečiní
500.000,- Kč. Touto finanční částkou
podpořil Kraj Vysočina – Fond
Vysočiny„Zlepšení technického stavu
části cyklotrasy č. 4120“ a cca 500.000,-
Kč, vynaložíme z letošního rozpočtu mě-
sta. Dále bychom chtěli v těchto opravách
na „spojnici“ s Chlumětínem pokračovat
a postupně ji tak opravit v celém úseku ☺.

- Opravíme i místní komunikaci z uli-
ce Nad Školou, směrem k rodinným
domkům Hladíkových,  Burešových,

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

Svratka
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Váš starosta Vám 

BALÍČKOVO BUDOUCÍ RADNICE A GALERIE OBRAZŮ 
MALÍŘŮ VYSOČINY

ZŠ a MŠ Svratka
• Postcrossing

V září 2019 jsme se společně s žáky7.-9.ročníku zapojili do zajímavého pro-
jektu s názvem Postcrossing. Jedná se o celosvětový projekt, kdy na základě
registrace získáte možnost dopisování si s lidmi z celého světa.Do konce led-
na jsme s dětmi poslali společně 25 pohlednic a dostali jsme celkem 32 po-
hledů z celého světa. U každé pohlednice je v projektu uvedeno, jak dlouhou
dobu byla na cestě a kolik kilometrů celkem urazila.My v naší škole jsme do-
stali pohledy z Finska, Ruska, Holandska, Panenských ostrovů, Taiwanu,
Francie, Německa, Polska, Slovenska, Ukrajiny, Číny, USA, Anglie,
Brazílie, Nepálu, Běloruska, USA, Portugalska, Aljašky, Tibetu, Japonska a
Belgie. 
Děkujeme vedení školy za podporu, dále děkujeme za ochotu a trpělivost pa-
ní vedoucí pošty v Herálci a všem dětem za ochotu se na projektu podílet!
Jsme velmi zvědaví, jaké zajímavé lidi a zajímavé země ještě prostřednic-
tvím Postcrossingu poznáme. - www.postcrossing.com

Mgr. Jana Guličuková
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ZŠ a MŠ Svratka

Koncem ledna se celá mateřská školka
ocitla v Grónsku, v zemi, kterou obýva-
jí Eskymáci. Děti tak měly možnost si
vyzkoušet jejich život např. rybařením,
jízdou na psím spřežení a stavěním iglú.
Každá třída po absolvování eskymácké
stezky získala diplom za statečnost.

Většina dětí se zapojila do výtvarné
soutěže v Hradci Králové, téma bylo li-

Mateřská škola
bovolné a děti tak měly možnost popus-
tit uzdu své fantazii. Tato soutěž probíhá
formou výstavy a je od března volně
přístupná veřejnosti.

Začátkem února se Sluníčka vydala
ke krmítku za ptáčky, a aby nešla 
s prázdnou, vyrobily jim děti ptačí
dobroty.Berušky 14 dní prožívají jako
sportovci a zkoušejí různé sporty na

sněhu i ve školce. Sovičky si
zkouší různé druhy povo-
lání, od kuchaře až po kre-
jčího. Ve školní kuchyňce
pekly perníčky, každý si ušil
své vlastní kalhoty a jako
správní hrnčíři, vyráběly 
z modelíny nádoby.

Za MŠ Aneta Vašková

Malé, velké ohlédnutí 
aneb co zůstalo v šuplíku 
nezveřejněno ☺☺
5. ročník Štědrodenního běhu
Jako již tradičně jsme se 24. 12. 
v hojném počtu sešli na Sokolské za-
hradě, abychom se pokusili alespoň
trochu „utéct“ z každoročního štěd-
rodenního shonu. V 9 hodin ráno
stálo 17 nadšenců na značkách, aby
se v pohodovém tempu pokusilo
zdolat tradiční šestikilometrovou
trasu, kdy ze sokolské zahrady vy-

• Lyžuj lesy
28.1. se naši žáci: Barbara Doležalová, Ondřej Maštalířský,
Nela Mládková, Martin Myška, Bára Jančíková, Sára
Kadeřábková, Edita Maštalířská, Jan Moučka, a Lucie
Nováková zúčastnili lyžařských závodů. Děkujeme všem za re-
prezentaci školy a gratulujeme Sáře Kadeřábkové a Ondřeji
Maštalířskému k 1. místům.

• Žák 9.ročníku Daniel Kovařík v testování SCIO v obecných
studijních předpokladech dosáhl 3.nejlepšího výsledku v kraji
Vysočina. Blahopřejeme!

• Od roku 2005  žáci a zaměstnanci Základní školy Svratka pla-
tí vzdělání dívce z africké Guiney Marii Beavoqui. Ta nyní stu-
duje již vysokou školu stavební. Opět jsme od ní dostali dopis,
obrázek a fotografie. Děkujeme všem, kteří přispívají.

• Děkujeme paní Martě Šillerové za darování pokojové jedličky.
Mgr. Iva Kopecká

Nabídka volného bytu v DPS
Město Svratka nabízí volný byt v Domě s pečovatelskou službou.
Jedná se o byt v 1. Nadzemním podlaží – pokoj s kuchyňským koutem, kou-
pelna s WC a zádveřím. Vstup do domu I byt jsou bezbariérové. Byt je možno
pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a
osobám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení bytu mohou podat:
a)  zájemci ve věku 70 let a více
b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Byt č.2 | Velikost bytu 41,24 m2

Byt je možné pronajmout od dubna 2020

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS
Svratka, Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, mobil 774 225 400, pevná
linka 566 662 369.

bíhámek Oslovi, dálesměr Křižánky
a zpět. Pokud byste dostali i vy 
ostatní, prozatím neběhající, chuť se
odreagovat, můžete si s námi přijít
zaběhat či zaposilovat, zkrátka dát si
malinko do těla, každé úterý a pátek
v 17 hod na sokolskou zahradu.

Za tým Rozběháme Svratku 
Helena Pechová
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USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY, 
konaného dne 23.1.2020 od 17.00 na MěÚ
37. 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.

Ověřovatelé zápisu a usnesení z tohoto zasedání: Blanka Sádovská, Irena Řád-
ková
Návrhovou komisi ve složení: Jan Mládek, Vladimír Maštalířský

c) Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Městem Svratka a Povodím Moravy s.p.
d) Vypracování architektonické studie stavebních úprav domu čp. 23 (Balíčkovo)

ateliérem Sféra, Praha.
e) Prodej pozemku p.č. 39/7 v k.ú. Moravská Svratka, ost. plocha / ost. komunika-

ce o výměře 8 m2 za 50 Kč/m2.
f) Prodej pozemku p.č. 1135/3 o výměře 21 m2, ost. plocha / ost.komunikace, v k.ú.

Svratka za 50 Kč/m2.
g) Odkup pozemku p.č. 232/3 o výměře 8 m2, zahrada, v k.ú. Svratka za 50 Kč/m2.
h) Bezúplatný převod pozemku p.č. 831/24 v k.ú. Svratka o výměře 95 m2 od

Státního pozemkového úřadu do majetku města.
i) Bezplatný pronájem části pozemku p.č. 152/1 v k.ú. Svratka SDH Svratka jako

cvičiště pro sbor.
j) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1133/1 v k.ú. Svratka o výměře cca 40 m2.
k) Přidělení bytu č. 9 v domě čp. 370.
l) Příspěvek SK Svratka na činnost v roce 2020 ve výši 200 000 Kč.
m) Dary svrateckým zájmovým spolkům dle předloženého návrhu.  
n) Zakoupení obrazu Jindřicha Hlavína s motivem ze svrateckých Račan.
38. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden-prosinec 2019.
b) Situaci kolem výběrového řízení na dodavatele na novou lesnickou techniku –

pořízení traktoru.
c) Informace o probíhajících stavebních pracích (práce v TESS, výstavba lesní ces-

ty Hrnčířská)
d) Výsledek jednání starosty s ředitelem KSÚS Vysočina Radovanem Necidem o-

hledně solení silnic do Svratky.
39. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Opětovnou žádost Martina Spilky na pořádání pouti ve Svratce na rok 2020 s

tím, že v minulém zasedání ZM již bylo rozhodnuto o pronájmu pozemku na
konání pouti v roce 2020.

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 zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

UsneseníHasiči informují

Z činnosti 
šachového klubu

1. února se družstvo mladých hasičů
zúčastnilo závodů jednotlivců v discip-
líně TFA v tělocvičně základní školy ve
Žďáře nad Sázavou. Soutěž dětské
TFA je obdobou dospělé varianty této
soutěže, samozřejmě s lehčím nářadím,
než mají dospělí soutěžící. Pro toto pro-
dloužené dopoledne bylo nominováno
11 závodníků, kteří poměřili své síly 
a umění s mladými hasiči z okresu 
Žďár nad Sázavou. Závodilo se v osmi

Informace o místních poplatcích za rok 2020
- 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. 2020.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, varia-
bilní symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti nebo poštovní
poukázkou.
- Platby za psa 
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa té-
hož držitele 600 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, osoba nevidomá, o-
soba, která je držitelem průkazu ZTP nebo  ZTP/P činí 200 Kč. Za druhého a ka-
ždého 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. 2020.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní sym-
bol 1341, specifický symbol – číslo známky nebo poštovní poukázkou.
Platby za odpady a za psy v hotovosti 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.
- Místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvá-
dět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s
výjimkou dne jeho počátku.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí přís-
lušného kalendářního roku.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti spočíva-
jící 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 u-
zavřenou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní
částky je ke dni 31. 3. 2020.

kategoriích dle věku. Nejlépe se umís-
tila Sára Kadeřábková, která ve své ka-
tegorii obsadila první místo. Další sout-
ěžící atakovali medailové pozice, ale
vždy nějaké vteřiny byly navíc. Z dů-
vodů zájmu o tuto disciplínu bude 21.3.
od 8:00 pořádat SDH Svratka a SDH
Kuklík obdobnou soutěž v tělocvičně
ve Svratce. 

Kolektiv vedoucích SDH Svratka

V lednu 2020 se znovu naplno rozjely
soutěže mládeže v Rapid šachuv kraji
Vysočina. V sobotu dne 25.1 se konal 
v Třebíči již 4. turnaj LMV (liga mláde-
že Vysočiny), za účasti největších mla-
dých nadějí našeho kraje.Náš klub 
úspěšně reprezentovala trojice hráčů
(bratři Adam a Tadeáš Trávníčkovi 
a Benja-min Preisler). Každý z nich
soutěžil v jiné věkové kategorii (Tadeáš
v kategorii H10, Adam H12 a Benja-
min v nejsilnější H14).
Zatímco Tadeášek zatím
sbírá své první cenné zkuše-
nosti, Benjamin s Adamem
už jsou ostřílení borci a je-
jich skvělé výsledky na
těchto turnajích už máloko-
ho překvapí. Oba si už zís-
kali respekt u svých soupe-
řů. Ten je odrazem jejich
celkového postavení v
LMV. Oba dva totiž v de-
vítikolovém klání pětkrát
vyhráli.Po tomto turnaji se
Adam propracoval již na
krásné 9. místo v kraji,
Beníkovi, který odehrál 
v LMV o jeden turnaj méně
než Adam, patří ve věkové
kategorii (H14) 15. místo,
což je skvělé umístění a ob-
rovský úspěch,s přihlédnu-
tím k tomu, že se měří se
soupeři někdy až o pět let
staršími. Oba dva jsou pří-
kladem pro ostatní žáky
školy a dokazují, že lze 
i v malé obci úspěšně kon-
kurovat tradičním šacho-
vým baštám jakými jsou
Jihlava, Třebíč, H. Brod, 
Žďár n.S., Náměšť n.O.,
Bystřice n.P., Třešť, V. Bíteš,
Telč, Humpolec, Pelhřimov,
Nové Město na M., Světlá
n.S. a jiná města, které hrají
pravidelně soutěže družstev
a mají tradičně silné šachové
oddíly a více mladých adep-
tů i nesrovnatelně lepší ma-
teriální i personální podmín-
ky pro jejich přípravu. Touto
cestou chci poděkovat za
pomoc hlavně manželům
Trávníčkovým, kteří nám
velmi ochotně pomáhají 
s přepravou dětí na turnaje.
Doufám, že se časem zapojí
do tréninku i více dětí ze
svratecké školy, případně 
i jejich rodiče. Moc bychom

to uvítali.
Svratecká ško-
la na to rozhodně
má. Na dětech, které
u nás trénují – B. Preisler,
M.Modráček, L.Zelený, je nejlépe vi-
dět růst jejich výkonnosti. Ta roste do-
slova ze dne na den. A na závěr ještě pár
momentek z turnajů LMV.

Ing. Petr Nadrchal
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