
Svratku a její hodnoty dále rozvíjet i
zkrášlovat… ☺

- Ještě jedna dobrá zpráva – díky zís-
kané dotaci, rozšíří náš, už tak na dost
dobré úrovni vozový park TESS, nový
traktor za cca dva miliony korun…☺ -
50% dotace! ☺Tak se na něj budeme
všichni společně těšit…☺ Příště si
povíme, co nás čeká v roce novém.
Věřte, není toho zase málo!... ☺☺☺
Na závěr bych chtěl ještě jednou moc

a moc poděkovat naší Rychlé rotě za
skvěle odváděnou práci, bez nich by to
fakt nešlo! Děkuji Vám všem, jste skvě-
lá parta!!!

„Stárnutí je otrava, ale je to jediný 
způsob, jak se dožít vysokého 
věku“.
(George Bernard Shaw) 

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

František Mládek, Váš starosta

včetně vchodových dveří…☺☺
- Opravili jsme chodník – II. část v ulici

Partyzánská – s přispěním dotace z
POVV…☺

- Hasičům jsme díky dotaci z MMR po-
řídili nový dopravní automobil
Volkswagen Transporter 4x4, včetně
požárního přívěsu. Získaná dotace po-
kryla takřka 90% vynaložených nákla-
dů…☺

- Proběhla další a poslední plánovaná re-
konstrukce hlavního vodovodního
řádu v ulici Libušina včetně některých
přípojek. Z rozpočtu města bylo vyna-
loženo pouze 30%, 70% nákladů hra-
dil ze svého rozpočtu SVK Žďár-
sko…☺

- Velkým přínosem i energetickými úspo-
rami je kompletní plynofikace celého
areálu TESS…☺

- Od Svratouchu na řidiče bliká nový u-
kazatel rychlosti, již třetí ve
Svratce…☺

- UNC NOVOTNÝ – nový, smykem
řízený nakladač BOBEK 861, je da-
lším přírůstkem autoparku TESS a ná-
hradou za starého Bobíka, který byl
použit jako protiúčet…☺

- U tribuny jsme postavili novou pergo-
lu a předláždili část chodníku před
vchodem do tribuny. Velký podíl na té-
to akci patří i místním fotbalistům –
tímto jim děkuji velice…☺ Tyto pro-
story trvale slouží na pořádání nejen
sportovních akcí, ale i na další spole-
čenské akce pořádané  ve Svratce.

- Vybudovali jsme nový vodovod
včetně hydrantu do průmyslové zóny a
další inženýrské sítě…☺

- Konečně jsme po dlouhých letech do-
řešili, postavili i zkolaudovali I. etapu
místní komunikace v průmyslové zóně
včetně potřebných sítí…☺☺

- Proběhla také rozsáhlá a velmi náročná
i potřebná oprava mostu na
Moravskou Svratku – „SUEZU“, kde
byl jeho stav již havarijní…☺

- Lávka na Moravskou Svratku a zase na-
zpět do Čech – je to taková třešnička
na dortu – mám z ní opravdu velkou
radost, povedla se. A navíc, 2/3 nákla-
dů na její pořízení pokryla získaná do-
tace! ☺☺☺

- Dále jsme opravili některé čekárny,
místní rozhlas, vodovodní a kanaliza-
ční potrubí ve škole, střechy na obec-
ních budovách – zejména na škole, by-
la po minulé zimě škoda takřka
200.000,- Kč – kdy byla oprava ten-
tokrát plně hrazena z pojištění bu-
dov…☺ Opravy veřejného osvětlení
se dočkali také občané Moravské
Svratky…☺Pořízení nového desetile-
tého Lesního hospodářského plánu a
další a další investice, představují opět
miliony a statisíce korun, se kterými
musíme v rozpočtu města pravidelně
každý rok počítat, pokud chceme

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný den s úsměvem na tváři a jen
dobrou náladu…☺Do nového roku 2020
přeji všem hlavně zdraví, štěstí, lásku a
pohodu…☺

Pranostiky napovídají: „Na svatého
Marcela zima leze do těla“(16. ledna),
„Na svatého Fabiána a Šebestiána stro-
mům opět míza dána“(20. ledna), „Na
Hromnice o hodinu více“(2. února), „Na
Hromnice půl zimy, půl krajíce a půl
píce“ a „Na Hromnice musí skřivánek
vrznout, i kdyby měl zmrznout“…☺
Nevím jak Vy, ale já se  fakt už těším na
jaro.

Pod nejvyšším vrcholem Žďár-
ských vrchů bylo na Nový rok opět ve-
selo…☺ Tradiční setkání okolních obcí
na Devíti skalách proběhlo ve velmi
přátelské a veselé atmosféře. Skvělou
náladu tak, jako každý rok, podpořilo
svým vystoupením Sdružení přátel
Josefíny & Kláska – patří jim za to velký,
velký dík…☺ Společně jsme si tak na-
vzájem popřáli jen to nejlepší do roku
2020, opekli buřta nad ohýnkem a hlavně
– vlajky vlály, šampáňo bouchalo a ne-
směla chybět ani naše krásná státní hym-
na. Tak zase za rok přijďte, ať si opět od
srdéčka zazpíváme „Kde domov můj…“

Rok 2019 byl rokem opět velmi úsp-
ěšným, kdy se nám dařilo Svratku bu-
dovat a rozvíjet všemi směry.
- Začátek nového roku jsme odstartova-

li hned největší a neplánovanou inves-
ticí. Pořízení bytového domu v ulici
Ohradská a vybudování zbrusu nové
ordinace pro nového praktického léka-
ře, včetně moderní čekárny a sociál-
ního zařízení, nám ukrojilo z rozpočtu
bezmála 4 miliony korun.☺☺☺

- Další nemalou investicí byla komplet-
ní výměna oken v místní sokolovně

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

Svratka

9SVRATKA  |

Váš starosta Vám 

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, variabilní
symbol 1340, specifický symbol – popisné číslo nemovitosti nebo poštovní pou-
kázkou.

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 osoba starší 65 let, osoba nevidomá, oso-
ba, která je držitelem průkazu ZTP nebo  ZTP/P činí 200 Kč. Za druhého a každé-
ho 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 symbol
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 cent-
ru je pondělí – pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin a v sobo-
tu  od 9.00 do 12.00 hodin.

Poplatek za místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost odvádět
místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjim-
kou dne jeho počátku.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslu-
šného kalendářního roku.
Každý ubytovatel je povinen ohlásit na městský úřad zahájení činnosti 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 část-
ky je ke dni 31. 3. 2020.
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ZŠ a MŠ Svratka

Nový rok v MŠ s námi přivítala
VÍLA SRDÍČKOVÁ, která nám při-
vezla pohádku „Hrnečku vař“ a
zpříjemnila nám první den po prázd-
ninách.

Sluníčka otestovala dlouho oče-

Mateřská škola
kávaný sníh bobováním u fotbalové-
ho hřiště, bohužel nám dlouho nevy-
držel. Navštívila krmelec v lese a
společně jsme všechny třídy absolvo-
valy první saunu. Také ke Sluníčkům
přibyli dva noví kamarádi.

Děkujeme firmě Ondřeje Zítky za darovaný materiál do výtvarných a pracovních činností.

• V úterý 17. prosince navštívila třetí třída městskou knihovnu ve Svratce. Paní kni-
hovnice nás přivítala vánočně vyzdobenou knihovnou. Na úvod seznámila děti se
symbolikou adventního věnce. Pokračovala přečtením vánočního příběhu o naro-
zení Ježíška. S dětmi besedovala o vánočních zvycích v minulosti i o tom jak sla-
víme Vánoce dnes. Na závěr si s dětmi vyrobila andělíčky, o které mají děti „pe-
čovat a krmit je“ dobrým chováním, pomocí druhým a úsměvem. Děkuji paní
Polákové za krásné chvíle pohody, radosti i poučení. Irena Pešková, tř.uč.

• Ve čtvrtek 19.12. navštívili žáci 6., 7. a 8. ročníku Prahu. Nejprve se podívali do
areálu Filmových studií Barrandov a zde vedle studia zhlédli i výstavu kostýmů z
pohádky Princezna se zlatou hvězdou. Odpoledne se pak prošli vánočně vyzdo-
beným městem – od Klárova přes Karlův most na Staroměstské a Václavské
náměstí. Mgr. Martin
Mudroch

• V pátek 20.12. proběhl
velký vánoční turnaj
všech žáků školy rozděle-
ných do družstev s vylo-
sovaným pedagogem.
Disciplíny jako biatlon,
tajenka, pantomima a da-
lší mnozí jistě nezapome-
neme. ☺Děkujeme za or-
ganizaci i báječné zážitky
všem zúčastněným.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 
na základní škole ve Svratce se uskuteční  
7. a 8. 4. 2020 od 13 do 16 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9.2013 do 31.8.2014 a
které dovrší k 31.8.2020 šest let. K zápisu se rovněž dostaví děti, které měly v lo-
ňském roce povolen odklad povinné školní docházky. Rodiče přinesou k zápisu
rodný list dítěte.

Odklady začátku povinné školní docházky /§37, odst. 1, zák. č. 561, 2004 Sb./ po-
voluje ředitel spádové školy na základě písemné žádosti rodičů doložené doporu-
čujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře. Formuláře žádosti o odklad povinné školní docházky budou k dispozici u
zápisu. Informace: tel.: 566 662 602

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
ve Svratce se uskuteční v mateřské škole  
12.5., 13.5. 2020 od 14 do 15.30 hodin
Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení pe-
diatra o způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Informace: tel.: 566 662 262.

Mgr. Iva Kopecká

ORDINAČNÍ HODINY roku 2020 HM praktik, s.r.o. IČ: 07629087
praktický lékař pro dospělé MUDr. Martin Hatala, zdravotní sestra Božena Šillerová

PO: (Svratka)    7:30 – 12:30 ÚT: (Herálec)    7:30 – 12:30
ST: (Svratka)    9:00 – 12:30  +  13:30 – 16:00 ČT: (Herálec)    7:30 – 12:30  +  13:30 – 18:00

(odpol.: možnost objednání, od 15:00 návštěvy) (odpol. : možnost objednání, od 17:00 návštěvy)
PÁ: (Svratka)    7:30 – 12:00      

laboratorní odběry: každý den kromě ST: 7:30 – 8:00
návštěvní služba: po dopolední telefonické domluvě na čísle 605 157 685

Berušky si začátkem ledna povída-
ly o Třech králích, vyráběly si koruny
a absolvovaly „cestu do Betléma“
(překážková dráha).

Sovičky si také připomněly Tři
krále a příběh o Ježíškovi.

Navštívily farskou zahradu, na které
se nachází betlém. A protože není
sníh, vyzkoušely si zimní sporty ve
školní tělocvičně. 

Za MŠ Aneta Vašková
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USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 13.12.2019 od 17.00 hodin v DPS

34. 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: Ing. Petr Řádek, Jan Mládek
Návrhovou komisi ve složení: Blanka Sádovská, Božena Hromádková
c) Zařazení nového bodu jednání: schválení obecně závazných vyhlášek č. 1/2019

a 3/2019.
d) Rozpočet města Svratky na rok 2020.
e) Střednědobý výhled rozpočtu města Svratky na léta 2020-2023.
f) Rozpočtové opatření č. 9/2019.
g) Mimořádnou odměnu starostovi Františku Mládkovi dle předloženého návrhu.
h) Navýšení odměn zastupitelům města s účinností od 1.1.2020 o 10% dle naříze-

ní vlády.
i) Vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
j) Vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.
k) Uzavření pracovněprávního vztahu mezi Městem Svratka a paní Boženou

Hromádkovou.
l) Uzavření pracovněprávního vztahu mezi Městem Svratka a Ludmilou

Mayerovou.
m)Podat žádost o dotaci z programu MMR – ČR: Podpora obnovy a rozvoje ven-

kova /číslo výzvy 1/2020/117D8210/ do DT 117d821OH/Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasívního odpočinku/ pro projekt „Výstavba workou-
tového hřiště ve Městě Svratka“.

n) Smlouvu o dílo mezi Městem Svratka a Martinem Koláčkem, Havířov na věcné
a technické zpracování administrativní žádosti o poskytnutí dotace.

o) Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Svratka a Městem Žďár nad
Sázavou na vykonávání dotačního managementu.

p) Uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330056084/001 mezi Městem
Svratka a E.ON Distribucí.

q) Pronájem nebytových prostor v domě č. p. 297.
r) Přidělení bytu v přístavbě školy.
s) Přidělení bytu č. 5 v budově č. p. 370 na dobu určitou na jeden rok a zároveň

schvaluje výjimku z kritérií, článek VII., odst. n) dotačního programu.
t) Přidělení bytu č. 6 v budově č. p. 370.
u) Záměr prodeje části pozemku p.č. 39/4 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Moravská

Svratka.
v) Majitelce pozemku p.č. 68/1 v k.ú. Česká Cikánka umožnění příjezdu na její po-

zemek přes obecní pozemek p.č. 242/32 v k.ú. Česká Cikánka s tím, že si pře-
jezd zabezpečí vlastními prostředky a veškeré kroky bude konzultovat s Městem
Svratka.

w) Záměr pronájmu pozemku p.č. 152/1 v k.ú. Svratka.
x) Vypracování studie na odvodnění zpevněných ploch v areálu TESS.
y) Pronájem místa na konání pouti panu Františku Lagronovi, Pardubice, na léta

2020-2024 s podmínkou jednoroční výpovědní lhůty.

35. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města. 
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden-listopad 2019.
c) Informace o probíhajících stavebních pracích (lávka na Moravskou Svratku, ces-

ta do průmyslové zóny, příprava projektové dokumentace-Balíčkovo).

36. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Žádost Středu, z.ú. o,, o finanční příspěvek na provoz Linky důvěry Střed.

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.

Usnesení

Tříkrálová sbírka
Pro CHARITU ČESKÉ REPUBLIKY se podařilo vybrat celkovou částku
70.487,- Kč   (Svratka 51.486,-Kč a Svratouch 19.001,-Kč). Poděkování pa-
tří všem dárcům. Velký DÍK a obdiv patří také všem dobrovolným koled-
níkům za jejich pomoc a vytrvalost.

Malé ohlédnutí za Vánocemi 2019
Loňské Vánoce jsme v naší farnosti
prožili opravdu plnými doušky. Není se
čemu divit, protože vánoční nabídka
byla opět velmi bohatá. Těsně před
Vánoci nám nabídli Betlémské světlo
do našich domovů svratečtí skauti. Ten
nejtajemnější večer v roce jsme završi-
li slavnostní půlnoční mší svatou, kte-
rou doprovodil sbor při našem kostele.
Hned poté nechybělo tradiční zpívání
koled opět od našich skautů. Na Ště-
pána jsme se dopoledne sešli u velice
slavnostního okamžiku v přírodních
kulisách Moravské Svratky. Byl zde
posvěcen nový kříž. Dílo, které připo-
míná odkaz našich praotců.  Dílo, které
bude svědkem mnoha osudů našeho
města. Dílo, které mnohým přinese
stín, zastavení a ztišení. Je opravdu na-

Základní škola a mateřská škola Svratka
pořádá

Dětský karneval

Kde? sokolovna Svratka
Kdy? 22.února 2020 od 14.00 hodin

Vstupné dobrovolné.

místě poděkovat panu Jaromíru Radovi
a Zdeňku Jelínkovi, pod jejichž taktov-
kou tento projekt vznikal. Hned odpo-
ledne jsme se sešli opět v kostele na tra-
dičním koncertu našeho Svatojánku.
Celou dobou vánoční nás také provázel
venkovní betlém i s oživlým pastýřs-
kým stádem, které přilákalo mnoho dě-
tí i dospělých. Samozřejmostí byla také
dokonalá vánoční výzdoba kostela.
Novinkou byl vánoční strom, který
„vyrostl“ vedle zvonice. Tečkou za
krásnými Vánocemi bylo tříkrálové ko-
ledování pro dobrou věc. 
Je mi velkým potěšením prožívat
Vánoce v našem městě takto živé a hře-
jivé u srdce. Věřím, že si tyto tradice u-
chováme i do příštích let. 

Jan Gregor
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Okresní přebor v šachu škol 2020
Ve středu dne 15.1.2020 uspořádal
KŠS Vysočina okresní přebor škol v ša-
chu, za účasti žáků a studentů základ-
ních a středních škol kraje Vysočiny.
Turnaj se konal v DDM ve Žďáře n/S.
Mezi školy které nominovali své hráče
na tento turnaj 4 členných družstev, pa-
třily  SPŠ a Gymnázia ve Žďáře n/S,
Velkém Meziříčí, Novém Městě na
Moravě, Novém Veselí a dále Základní
školy ze Žďáru n/S, Nového Veselí,
Svratky a Křižánek. Celkem takto sout-

vítězství přišlo. A tak všem soutěžícím,
svrateckým a křižaneckým žákům, pa-
tří poděkování za vzornou reprezentaci
školy. Za zmínku stojí, že všichni ti,
co reprezentovali obě  školy, kromě
nováčka Růžičky, se připravují v
KPŠ v Křižánkách pod vedením zku-
šených trenérů. Doufám, že tato cen-
ná zkušenost je nastartuje k ještě
většímu úsilí, aby příští rok byl ještě
úspěšnější. Na závěr několik fotek a
momentů z turnaje.

přihlédnutím k věkovému složení sou-
peřů většinou o několik roku starších
než oni, rozhodně není špatný výsle-
dek. Na postup do KP to však tentokrát
nebylo. Družstvo Křižánek bylo zařa-
zeno k mladším žákům (1.-5. třída) a
tak jako loni, obsadilo krásné 2. místo a
vybojovalo si naproti všem předpokla-
dům postup do KP. A to ještě v předpo-
sledním 6. kole (hrálo se na 7 kol), sa-
halo po celkovém vítězství. Pouze chy-
bou v posledním kole a nepozorností o

ěžilo 5 čtyřčlenných družstev starších
žáků do 17 let (Děti navštěvující ZŠ od
6.třídy, SPŠ a Gymnázia a OŠ ve výše
uvedených městech) a 4 čtyřčlenná
družstva mladších žáků. Postup do
Krajské soutěže družstev, měly zajiště-
ny pouze první dvě družstva starších a
mladších hráčů. Družstvo Svratky no-
minovalo 4 své hráče (B.Preisler, L.
Zelený, M. Modráček, M.Růžička) a v
kategorii starších hráčů, kam bylo zařa-
zeno, obsadilo 4. místo, což zvláště s
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Živý betlém ve Svratce

Koncert Svatojánku

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 21.1.2020 8:55 Stránka 9


