
lo po jeho otevření čekat na Vaše dětičky
malé, velké překvapení…☺ Snad to
místní firma stihne a multifunkční do-
meček budete moci společně zkolaudo-
vat. Tak Vám přeji hezkou zábavu…☺

Přírodní koupaliště Svratka je také
v provozu. Letošní koupací sezonu si
budete moci odzkoušet nová skákací
prkna…☺ zrekonstruované hřiště na no-
hejbal a samozřejmě nebude chybět ani
bohaté občerstvení pro návštěvníky to-
hoto krásného areálu. Doufejme všichni
společně, že nás čeká krásné léto,  plné
sluníčka, pohody a úsměvů na tváři…☺

Na závěr děkuji svrateckým skautům
za včasné doručení dubnových a dnes již
i květnových Novinek do Vašich sch-
ránek…☺

„Moudrý člověk má moudrost 
v srdci, hlupák na jazyku.“…☺

(Walther von der Vogelweide)

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

František Mládek, Váš starosta

kali dotaci 500.000,- Kč. Opravili jsme 
i živičný povrch na mostu „SUEZ“, ve-
doucí přes řeku Svratku na Moravu a
zpět zase do Čech…☺ Po mnoha letech
se nám podařila opravit i místní komuni-
kace vedoucí z ulice Nad Školou smě-
rem k průmyslové zóně, kde žádáme o
dotaci z Kraje Vysočina – POVV. Jedná
se o poskytnutí účelové dotace z rozpo-
čtu Kraje Vysočina v rámci Programu
obnovy venkova Vysočiny…☺V obec-
ním lese právě probíhá výstavba nové
„Lesní cesty Hrnčířské“, na kterou rov-
něž čerpáme dotaci…☺ Dále bychom
ještě chtěli v letošním roce lokálně opra-
vit některé místní komunikace, kde jsou
vytvořeny výtluky a nemáme dostatek
finančních prostředků na jejich komplet-
ní opravu. Postupně se však budeme sna-
žit, dle finančních možností a samo-
zřejmě i možnosti získání dotací, opravit
další a další místní komunikace, které si
to již nyní zaslouží… ☺ Tak mějte pro-
sím ještě strpení, snad se dočkáte i Vy, 
občané v Poděbradově ulici, v ulici
Pionýrská, U Koupaliště, nad Marsem 
okolo Šulcových, Pešlových,
Mlejnkových - směrem do ulice ČSLA,
Na nábřeží, v ulici Cikánecká 
apod…☺☺☺

I v místní sokolovně se opravovalo
a ještě opravuje. Proběhla zde rozsáhlá
oprava parketové podlahy – některé
nutné lokální výměny parket, které byly
„vyduty“, včetně celoplošného vybrou-
šení podlahy a finálních nátěrů. Po obvo-
du byly kompletně vyměněny rohové li-
šty a opravena omítka přilehlých stěn
včetně výmalby. Opravu podlahy pro-
vedla odborná firma.

V současné době probíhá celková
rekonstrukce a přestavba klubu
„Plísňák“, včetně prostoru pod pódiem,
kde je nutné sanovat některé dřevěné

stropní prvky, které jsou
napadeny plísní a hou-
bou. Myslím si, že
většina z Vás, příznivců
undergroundového klu-
bu, budete mile překva-
peni velkou proměnou
těchto sklepních pro-
stor, které si vzala na
starost místní parta na-
dšenců, (bez nároku na
odměnu, kterým tímto
velmi děkuji), aby se
tento klub, který jest
místem setkávání uměl-
ců všeho druhu, lidí
zaujatých a ……, stal klubem nejslavně-
jším ze slavných…☺Přijďte se podívat,
až přijde ten pravý čas, všichni jste srde-
čně vítáni. Plísňák zůstane plísňákem 
i po přestavbě ☺ i když bez plísně…☺

Rozsáhlé opravy probíhají také ve
sportovním areálu. Samotnou rekon-
strukci a opravy si vzali za své / asi 
z dlouhé chvíle.. ☺ / naši fotbaloví re-
prezentanti a to opravdu z gruntu…☺
Opravy zdiva, omítek, zábradlí, laviček,
podlahy a sezení na tribuně včetně všech
nátěrů, rekonstrukci střídaček, zábradlí
okolo hrací plochy, čerpací stanice pro
zavlažování hřiště apod. Čtyři soboty 
v řadě a areál je k nepoznání. I tato zás-
lužná a dobrovolná činnost je součástí
přípravy na další sezónu. Doufejme, že
se podzim vydaří a neuděláme Svratce 
v krajské soutěži ostudu…☺ Díky kluci
a přeji jenom samé výhry.

Dětské hřiště na sokolské zahradě.
Doufám, že až budete číst tyto řádky, bu-
de hřiště v provozu. Nemusím snad ni-
komu vysvětlovat, proč otevíráme tak
dlouho? Možná to bylo čekání na
Mezinárodní den dětí, možná to byl i ji-
ný důvod. V každém případě by tam mě-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes hezký den s úsměvem na tváři a jen
dobrou náladou…☺�

Květnové pranostiky napověděly:
V polovině května nastalo izidorsko-for-
tunátské jaro. V tomto období se větši-
nou otepluje a ledoví muži polevují svůj
chlad. „Tři ledoví byli svatí, ale často
jsou nejvíce proklatí“, „V půli května po
mrazech veta“. Fortunátské jaro je
hlavně na přelomu května a června.
Bývá obdobím výrazně teplým, ale zda-
leka ne ještě nejteplejším. I tak jsme se a-
lespoň trošku zahřáli a snad ještě zahře-
jeme v dalších letních měsících…☺Čer-
ven je měsíc, kdy nastává astronomické
léto. Bývá vydatný na deštivé, ale i na
sluneční dny. „Je-li červen mírný, nebu-
de v prosinci mráz silný“. Prosinec je
však ještě daleko, my se všichni budeme
těšit na teplé léto, a nebudeme se vůbec
zlobit, když občas i zaprší…☺První let-
ní den – astronomické léto, nebo chcete-
li letní slunovrat, nastane letos těsně před
půlnocí – 20. června, přesněji ve 23 ho-
din a 44 minut. Slunovrat je okamžik,
kdy Slunce na své pouti po obloze pro-
tíná obratník Raka a vzhledem ke svě-
tovému rovníku dosáhne nejsevernější
deklinace. Během slunovratu přechází
Slunce ze souhvězdí Blíženců do souhv-
ězdí Raka. Za zmínku stojí i skutečnost,
že severní zemský pól je nejvíce přik-
loněn ke Slunci a vrcholí na něm polární
den… ☺

Místní komunikace a výhled do bu-
doucna… ☺Úderem jara jsme se hned
pustili v průmyslové zóně k dokončení
místní komunikace, resp. k realizaci
druhé vrstvy živičného povrchu této
nové komunikace, kterou jsme vybudo-
vali v loňském roce. Z velké části jsme
opravili místní komunikaci – tzv. cyklot-
rasu do Chlumětína, na kterou jsme zís-

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 

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 

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 Kč 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  byl 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.
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ZŠ a MŠ Svratka
Z rozhodnutí státních orgánů začíná postupné otevírání školy:
• od 11.5. probíhá příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky
• od 25.5. se otevírá nepovinná docházka pro mateřskou školu a 1. stupeň a to v

omezeném režimu
• podle vývoje epidemiologické situace v červnu - 2. stupeň – formou konzulta-

cí a třídnických hodin

Pronájem volného vstupního bytu 
ve Svratce – Šťastný domov u Řivnáče
Vstupní byt lze pronajmout k bydlení osobám v nepříznivé soc. situaci.
Osoby, které budou v tomto bytě bydlet, nesmí vlastnit ani spoluvlastnit
bytový dům, rodinný dům nebo byt.

Byt č. 10 | Byt se nachází v 2 NP. Velikost bytu 51 m2 (pokoj
+ kuch. kout, pokoj, šatna, předsíň, koupelna, WC).
Byt je možný pronajmout od června 2020. Bližší informace je možné
získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka u paní M. Polákové 
mobil: 774 225 400, pevná linka: 566 662 369

Pro vstup dětí a žáků do zařízení je zapotřebí vyplnit čestné prohlášení zákon-
ných zástupců. Do mateřské školy bylo zapsáno 18 dětí. Kapacita MŠ pro školní
rok 2020/2021 je naplněna. Děkuji zaměstnancům, žákům a jejich rodičům za je-
jich práci a úsilí při zvládání mimořádné situace a úpravách MŠ.

I. Kopecká

Můžete si u nás vybrat z široké nabídky naší i zahraniční literatury pro zábavu,
poučení, inspiraci, nebo jen tak pro dobrou náladu.

Svratecká knihovna se může pochlubit cca 8 700 ks knih vlastního fondu.
Pokud knihu, kterou hledáte, v naší knihovně nenajdete, není nic ztraceno! Knižní
titul Vám seženeme z kterékoli jiné knihovny v ČR. Výměnný fond ve spolupráci
s knihovnou M.J. Sychry ze Žďáru nad Sázavou je u nás pravidelně obměňován,
takže o horké knižní novinky není nouze. Mezi naše čtenářské nadšence patří také
studenti, kteří zde najdou jak literaturu pro potřeby vzdělávání a povinné četby,
tak i něco pro zábavu. A co je nového u nás?
● Elektronická ALBI tužka Kouzelného čtení ● Čtečka e-knih ● Audio knihy

A co dodat ??  No přeci……srdečně Vás zveme k nám do knihovny……. .
Marie Poláková, knihovnice

Městská knihovna Svratka 
Nové knihy 
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
● Smrtící bílá – Robert Galbraith 
● Tajemství hradních zdí – Anna Beatrix Bártová 
● Nenechám tě odejít – Chevy Stevens 
● Poslední láska císaře Karla – Hana Whitton 
● Za války, 1916 – Země mých snů – Cynthia Harrod-Eagles 
● Třpytivá hodina – Iona Greyová 
● Pod Zelenou bránou – Jana Klimečková 
● Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století – Jan Amos Komenský 
● Hluboká modř moře – Marie Lamballe 
● Je tohle vůbec láska? – Ellen Bergová 
● Vrány – Petra Dvořáková 
● Den, kdy jsme se potkali – Roxie Cooperová 
● Na časy – Vlasta Javořická 
● Mateřství I. II. díl – Vlasta Javořická 
● Král Oidipús – Sofoklés 

Informace o místních poplatcích za rok 2020 

Městská knihovna Svratka 
vás srdečně zve k návštěvě

Přerušení provozu naší mateřské školy jsme využili k dlouho odkládanému
úklidu půdních prostor, třídění hraček a celkové renovaci vnitřních prostor
MŠ. Načerpané síly tak byly využity ke tvoření hezčího prostředí pro naše
malé návštěvníky.
Celá parta ze školky posílá pozdrav a těšíme se na brzké shledání!

Platby za odpady a za psy v hotovosti můžete platit v informačním centru,
které se nachází v přízemí budovy městského úřadu. Pracovní doba v infor-
mačním centru je pondělí – pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.30 do 16.00
hodin a v sobotu a neděli 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 hotovos-

ti 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 ke dni 31. 3. 2020.

Svratka Honzíkův pozdrav 
z Liberce

Pozdrav z MirákulaPozdrav od NelinkyMartínkův Pražský hrad
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USNESENÍ ze zasedání  RADY MĚSTA SVRATKY, konaného dne
16.4.2020 od 17.00 hodin v areálu TESS

25. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 2/2020.
b) Cenovou nabídku a uzavření smlouvy s firmou Swietelsky na akci „Místní

komunikace U Koupaliště – II. etapa“.
c) Cenovou nabídku a uzavření smlouvy s firmou Swietelsky na akci

„Oprava povrchu mostu“.
d) Vyřazení drobného majetku dle předloženého seznamu.
e) Odkup traktoru Zetor 12145 od obce Svratouch pro potřeby města za sjed-

nanou cenu 320 000.-Kč vč. DPH, včetně uzavření kupní smlouvy.

26. Rada města bere na vědomí:
a) Informace starosty o probíhajících stavebních akcích (úpravy v TESS, 

oprava podlahy v sokolovně).
b) Bezplatný převod pozemku p.č. 831/24 v k.ú. Svratka městu Svratka od

Státního pozemkového fondu.

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

Usnesení

pokračování Svratky na str. 16

ZŠ a MŠ Svratka

Městská knihovna Svratka 
vás srdečně zve k návštěvě
● Fáma – Lesley Kara 
● Jméno růže – Umberto Eco 
● Kdo zradil krále – Jan Bauer 
● Manželské lži – Kimberly Belle 
● Chlapec, který přežil pochod smrti – Pavel Taussig 
● Gump – pes, který naučil lidi žít – Filip Rožek 
● Zatím dobrý- Mašínovi a největší příběh studené války – Jan Novák 
● Cesty za oponu času 5. díl –Stanislav Motl 
● Pět kroků od sebe – Rachael Lippincottová

DĚTSKÁ BELETRIE A NAUČNÁ
● Zahrada zapomnění – Radka Zadinová 
● Hvězdný prach – Kouzlo měsíční záře – Linda Chapmanová 
● Anežka a kouzelná baletní sukýnka – Zuzana Pospíšilová 
● Skopičiny kocoura Silvestra – Zuzana Pospíšilová 
● Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků – Marcela Kotová 
● Ve školce – leporelo 
● Jak to žije na koupališti – leporelo 
● Pohádky k povídání – Šárka Jechová 
● Příběhy k povídání aneb – Jak se zbavit trápení – Šárka Jechová 

ENCYKLOPEDIE PŘÍRODY
● Dětská obrázková encyklopedie pro nejmenší 
● Kuchařka pro děti – Bezva recepty krok za krokem – Annabel Karmelová

K N I H O V N A  S V R A T K A  
S E  T Ě Š Í  N A  VA Š I  N Á V Š T Ě V U
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Poděkování

SVRATECKÁ "25"

Děkuji srdečně i touto cestou  výtvarné kočovné skupině  za vytvoření proutěné sochy ptáčete v Přírodní zahradě ve Svratce. Těšíme se z toho, že zde začíná
nakvítat v plné kráse vše, co jsme zde vysázeli a zaseli, skladba rostlin je opravdu pestrá. Vlastníkům chytrých mobilních telefonů doporučuji aplikaci
"PlantNet". Je ke stažení zdarma a na základě vyfocení rostliny určí název.  Kopretinu bílou poznáme všichni, ale víte, že zde máme i např. rozrazil rezekvítek,
zběhovec plazivý, silenku nadmutou, diviznu švábovitou, hvozdík kropenatý, pytlouna chvástavého či večernici vonnou? Přeji nám všem krásné jarní i letní
dny, plné slunce i deště a přijďte do Přirodní zahrady, za měsíc budou v proutěných záhoncích dozrávat lesní jahody:-)

Za zkrášlovací spolek města Svratka zdraví Věra Junová

Městské muzeum ve Svratce velmi
děkuje pánům Václavu a Lukáši
Smolíkovým za jejich dlouholetou
přízeň našemu muzeu a jeho 
významnou podporu.

Lyžařský oddíl SK Svratka pořádá 
v sobotu 30.5.2020 tradiční 35. ročník
turistického pochodu "Svratecké 25". 

Průběžný start pochodu začíná v 7.30
hodin v areálu Hasičské zbrojnice ve

Svratce. Pořadatelé tímto srdečně zvou
milovníky turistiky k hojné účasti. 

V areálu startu pochodu, bude připra-
vené občerstvení pro účastníky pocho-
du. Za absolvování trasy 15 nebo 25 km
obdrží každý účastník pamětní diplom.

Pořadatele lyžařského oddílu 
SK Svratka, se těší na Vaši účast.

Informace pro stálé účastníky 
Svratecké "25". Termín Svratecké"25" 

se koná vždy poslední sobotu 
v květnu.
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