
chovky od nápojů - piva, limonád apod.
Zkusme proto společně třídit i tyto časté
odpady z našich domácností a vycházek
do přírody, kde jich naši zaměstnanci po-
sbírají hlavně po každém víkendu oprav-
du více, než dost…�☺�

Nový příběh právě začíná na
náměstí Národního povstání, v jeho
dolní části…☺ Možná jste si mnozí 
z Vás stačili všimnout. Dnes, když píšu
tyto řádky, jsme zde již po několikáté
vyhrabali dost hlubokou i širokou jámu,
do které zítra zasadíme velmi krásnou 
a vzácnou vánoční jedli – Abies conco-
lor…☺ budeme se o ni hezky starat až
do Vánoc. Když ji občas zalijete i Vy,
nebudeme se zlobit. A potom si už je-
nom přejme, aby byl tento příběh oprav-
du nekonečný…☺

„Někdy není hrdinství být silný 
a odvážný, ale nejstatečnější je užívat
si to, co máme, a zachovat si optimis-
mus kvůli tomu, co nám přináší štěstí.
Bát se života je snadné a obyčejné.
Mnohem těžší je obklopit se něčím
dobrým a každý den kráčet 
k zítřkům jako bojovník“.

(Samantha Young)

špaček, drozd, červenka, konipas, vla-
štovka a kukačka. Za významného posla
jara byly vždy považovány kukačka 
a vlaštovka. Když stavení osídlila vla-
štovka, byl to projev štěstí…☺
„Vlaštovčin zobáček je krátký, ale
zvláště v březnu sladký“…☺

Změna zimního času na letní na-
stane v noci ze soboty 28. března na
neděli 29. března – přesněji řečeno 
o hodinu vpřed v neděli z 02.00 na
03:00 hodin...� Nezapomeňte si proto,
prosím posunout svoje hodinky, hodiny
a další měřiče času o hodinu napřed.
Nejlépe však, až se v neděli
vzbudíte…☺ S jarní změnou na letní
čas bojujeme podstatně déle a hůře, ne-
boť vstávat o hodinu dřív není nic
příjemného…� Změna času vyvolává
v každém z nás různé pocity. Letní čas
trvá sedm měsíců a zimní pět. Hlavním
důvodem zavedení letního času byly
především energetické úspory. Vědecky
je ovšem dokázáno, že tato změna při-
nese zhruba takový efekt, jako kdyby-
chom ročně všichni pracovali o minutu
déle…☺ Možná se konečně dočkáme
konce tohoto střídání /záleží to na roz-
hodnutí EU/, který by mohl nastat v ro-
ce 2021, kdy by v České republice opět
začal platit ten klasický středoevropský
čas – tedy „zimní“. Pokud by k tomuto

došlo, budeme hodiny naposledy posou-
vat v říjnu 2021…☺☺☺

Turnaj čtyř hospod v licitovaném
mariáši vyvrcholil opět ve Svratce.
Poprvé v historii se čertovy obrázky ob-
jevily ve sportovním areálu a to na sto-
lech svrateckého STC /Sportovního 
a turistického centra/. Na startovní lis-
tině bylo zaevidováno hnedle 33 karba-
níků. A tak si vyznavači čertových ob-
rázků přišli opravdu na své. Na konci
svrateckého klání zvedl nad hlavu zlatý
pohár Skala Jiří, který si zároveň odvezl
i putovní pohár města Svratky. Stříbrný
pohár města si odvezl Šauer Cyril 
a bronzový pohár vybojoval Přibyl
Marek. Celkovým vítězem celého tur-
naje čtyř hospod se však stal svratecký
reprezentant a karbaník pan Hnilička
Jan…☺Honzo, přijmi proto velkou gra-
tulaci! Pořadatelé, ale i aktéři této již tra-
diční a dlouholeté akce, touto cestou
velmi děkují všem svým, již také tradi-
čním sponzorům, bez kterých by to vů-
bec nešlo…☺

První svoz BIO popelnic proběhne
ve čtvrtek 9. dubna…☺ Další svozy
budou následovat opět v pravidelných
14 denních cyklech až do odvolání. Před
sběrným dvorem jsou již od poloviny
března umístěny dva šedé kontejnery – 2
x 240 litrů, popelnice na hliníkové ple-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes hezký den s úsměvem na tváři a jen
dobrou náladou…☺ Dobrou náladu
nám všem doufám přineslo i jaro, které
se přihlásilo před týdnem 20. března.
První jarní den nastal přesně ve 4 hodi-
ny a 49 minut po půlnoci, jarní rovno-
denností, kdy Slunce vstoupilo do zna-
mení Berana. V době jarní rovnoden-
nosti je délka dne a noci přibližně stejná.
Jarní rovnodenností skončila nadvláda
zimy, která na severní polokouli trvala
cca 89 dní, a začalo jaro v trvání 92 dnů
a 22 hodin. Léto potom potrvá 93 dnů a
14 hodin…☺ Je
to druhé nejdelší
roční období. 

Co na to
pranost iky?
„Jakmile se 
ukáže žluté
kvítí, může se
semeno síti“. 
V březnových
pranostikách se
často objevují
zvěsti o návratu
ptáků, kteří se
začínají vracet 
z jižních krajů –

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

Svratka
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...VYROSTLA ŠTÍHLÁ JEDLIČKA TAM MEZI MODŘÍNY..ZKRAJE JSME DOVEZLI LÁTKU Z KRAJE JEDLE JE NA SVÉM MÍSTĚ (1)

Váš starosta Vám 

Vážení a milí spoluobčané, v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky o při-
jetí krizového opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území
České republiky bych Vás chtěl tímto ujistit, ale i uklidnit, že v našem městečku je
zatím klid a pokoj.

Jestli tento setrvalý a beznákazový stav bude i nadále pokračovat, záleží jen a jen
na nás všech a na každém jednotlivci, jak zodpovědně přistoupíme ke všem opatře-
ním, která byla vydána naší vládou a příslušnými ministerstvy. Chtěl bych Vás též 
ujistit, že máte všichni plnou podporu, ale i oporu ve svých zastupitelích a zamě-
stnancích městského úřadu.

Pokud budete potřebovat, hlavně Vy – senioři, ale i ostatní občané Svratky,
kteří se ocitnete v jakékoliv nouzi, pomoc, neváhejte zavolat na pevnou linku
městského úřadu číslo 566 662 330, ale i na mobilní telefon Vašeho starosty
602 505 222…☺

Tato pomoc může probíhat zejména formou nákupu léků, potravin, zabezpečení

stravování, obstarání ochranných roušek, hygienických a dezinfekčních prostředků,
nebo poskytnutí jiných služeb, které Vám v tuto nelehkou chvíli, můžeme nabídnout.

Jsme tu pro Vás!
Na úplný závěr děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do boje proti zákeřnému ko-

ronaviru a pomohli šít roušky. Nebyl to zrovna lehký úkol. Byla to zároveň velká
nouze, která bránila občanům Svratky vstupovat do veřejných prostor, aby si obsta-
rali každodenní nákup základních potravin, hygienických a dezinfekčních prostřed-
ků, aniž by ohrožovali sebe a blízké okolí. Děkuji všem ženám, švadlenám i nešva-
dlenám, které nelitovaly svého času a pomohly svým spoluobčanům v nouzi nej-
vyšší. Děkuji také střihačům a střihačkám a velký dík patří i našim kurýrům. Jezdili 
jako ďas a tlačil je čas!!! ☺ Jsem na Vás na všechny móóóc hrdý…☺☺☺

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám krásný každý den…☺
František Mládek, Váš starosta

ZŠ a MŠ Svratka Škola i školka je dočasně uzavřena, aktuální informace zveřejňujeme na webových stránkách školy, prosím rodiče i
žáky, aby je průběžně sledovali. Zároveň prosím rodiče, kteří budou potřebovat potvrdit ošetřovné o informaci na e-
mail: kopecka@svratka.cz nebo na tel. 778 051 501.
Všechny žáky i rodiče zdravíme a přejeme hodně sil v bojích na všech frontách, včetně zadaných úkolů.
Pokud bude potřeba, pište, volejte, pokusíme se vám pomoci. I. Kopecká a spol. ☺
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ZŠ a MŠ Svratka

Oznámení

Hasiči informují
V neděli 23.2 se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže ve vázání uzlů ve Svratouchu.
Soutěžili jak jednotlivci, tak čtyřčlenná družstva rozdělená do věkových kategorií.
Vše spočívá v bezchybném a co nejrychlejším uvázání čtyř uzlů. 

I přes velikou snahu našich závodníků se nám nepodařilo dosáhnout větších
úspěchů. Naši čest zachránili dorostenci Doležal Vojtěch druhým a Blechová Anna
třetím místem. 

Kolektiv vedoucích SDH Svratka

Všem příznivcům a znalcům
královské šachové hry v obci i v o-
kolí s radostí oznamuji, že po 4 le-
tech usilovné práce s mládeží na
Křižánkách a úporného snažení, se
nám podařilo splnit všechna potřebná
kriteria ŠSČR a v obci Křižánky založitno-
vý Šachový oddíl. Ten byl zaregistrován v se-
znamu ŠSČR pod kódem 21212. Kromě 12 je-
ště nezletilých žáků, kterými oddíl v současné
době disponuje, v oddílu pracují  4 dospělí
hráči. 

Tři z nich jsou zkušenými trenéry a mají za
úkol starat se o výkonnostní růst mladých. To
je také hlavní cíl našeho oddílu. Konečně se
můžeme zapojit do regulérních republikových
soutěží, pořádat oddílové přebory, zúčastňovat
se turnajů, ve kterých si budou moci mladí ša-
chisté zvyšovat svoje výkonnostní ELO. 
V příštím roce se chceme přihlásit do
Regionální soutěže, kde chceme dát příležitost
nejúspěšnějším mladým hráčům z oddílu. Kdo
z nich to bude, o tom rozhodne oddílový pře-
bor, který musí být sehrán do konce školního
roku. Na podzim tohoto roku totiž startuje no-
vý ročník regionální soutěže, kde rozhodně ne-
chceme chybět. Proto vyzývám všechny hráče
oddílu i nové zájemce o tuto hru, aby se při-

Lyžaři informují
Jménem dětí i rodičů bych ráda poděkovala trenérům za to, že vydrželi do posled-
ní chvíle a vedli tréninky několikrát týdně. A to i přesto, že občas se stávalo, že jich
bylo stejně jako dětí... hlavně v době posledního sněhu nahoře u lesa. Děti si tyto,
dá se říci, individuální tréninky, užívaly. Doufejme, že brzy budeme moci tuto se-
zónu ukončit všichni společně nad pizzou a pohárem a trenérům všichni osobně po-
děkovat. Kluci to všechno  dělají ve svém volném čase. Takže velké díky vám všem
a do příštích náročných dní a týdnů pevné zdraví.                         Věra Gregorová

MŠ - Kvůli velké nemocnosti dětí trávila oddělení Sluníček a Berušek společně, pa-
ní učitelky se tak snažily utvořit vzdělávací činnosti, které zaujmou každého. Děti
se k sobě chovaly velmi vstřícně a mladším kamarádům pomáhaly, vznikla nám i
spousta nových přátelství. Společně jsme například procházeli z pohádky do po-
hádky, naučili se „péct bábovku, učili se o různých řemeslech, která si mohla děti
na vlastní kůži vyzkoušet a při hudební činnosti zjistily, že hrát se dá opravdu na co-
koliv.

Sovičky si v menším počtu uspořádaly svůj karneval, kde probíhaly různé sout-
ěže a zažily společně kouzelné dopoledne. S plným nasazením se děti vrhly na té-
ma „Moje tělo“ a tak měly možnost zjistit, co vše obnáší práce pana doktora.
Vyráběly si doktorské čepice, pomocí tyčinek dávaly dohromady lidskou kostru a
mohly i nahlédnout na skutečnou lidskou kostru, kterou si zapůjčily ve škole. 

Za celou MŠ Vám přejeme hodně zdraví a sil. 
Aneta Vašková

ZŠ

MŠ MŠ MŠ

ZŠ

Baby club Plaváček Svratka 
Vás zve na

JARNÍ KURZ 
PLAVÁNÍ DĚTÍ
ve věku od 6 měsíců do 3 let 
v doprovodu rodičů.

KDY: 8.4.2020 – 24.6.2020
(plaveme každou středu od 9:30, 
více skupinek) 

Kurz bude posunut v závislosti na aktuál-
ní situaci ovlivněné epidemií COVID-19.

hlašovali do soutěže o přeborníka
oddílu. Zároveň vyzývám všechny o-
bčany Křižánek i přilehlého okolí,

kterým není lhostejný kulturní i spole-
čenský život v obci a kteří by chtěli 

a mohli pomoci nově vzniklému oddílu,
aby se jakoukoliv formou  zapojili do práce

oddílu. Doufám, že nalezneme pochopení 
i u vedení obce a to nám pomůže zajistit sta-
bilní a odpovídající podmínky pro bezproblé-
mové tréninky, turnaje a mistrovské zápasy
tak, abychom nemuseli improvizovat a měli
své odpovídající zázemí. 

Ze zkušenosti vím, že zdaleka ještě vyhráno
nemáme. Založení oddílu je sice první velká
výhra, ale podmíněná. Rozvoj a udržení  člen-
ské základny, hledání a výchova dalších no-
vých talentů a podpora stran rodičů a ochot-
ných občanů, naopak podmínka nutná. 

Za sebe můžu říci, že jsem pro svůj cíl 
a úkol znovu oživit zašlou tradici na Svratecku
udělal vše, co bylo v mých silách. A splnil
jsem i svůj slib panu Václavu Kášovi, mému
prvnímu trenérovi, který se bohužel dnešního
dne už nedožil. Ale vím, že by měl velkou ra-
dost.                            

Dne 5.3. 2020, 
Ing.Petr Nadrchal
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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 nemovi-
tosti nebo poštovní poukázkou.

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, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo  ZTP/P 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. 2020.

Poplatek může být uhrazen převodem na účet 
č. 2227751/0100, variabilní symbol 1341, speci-
fický symbol – číslo známky nebo poštovní pou-
kázkou.

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 výjimkou dne jeho počátku.
Termín splatnosti těchto poplatků je do 15 dnů po
uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalen-
dářního 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 od-
padu – 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 je ke dni 31. 3.
2020.
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USNESENÍ ze schůze RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 20.2.2020 od 17.00 na MěÚ

Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2020.
b) aktualizaci směrnice č. 1 o účetnictví a č. 7 o inventarizaci.

Rada města bere na vědomí:
a) informace starosty o probíhajících stavebních akcích (zateplování a úpravy v TESS, žádosti o dotace,

pořízení nové chaloupky pro děti na dětské hřiště).
b) informace o jednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic ohledně zimní údržby silnic do Svratky. 
c) informace ohledně pořizování změny územního plánu.

Usnesení

Usnesení

Informace 
o místních 
poplatcích 
za rok 2020
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