
U Koupaliště – okolo KOVO HB a na II.
etapu cyklotrasy do Chlumětína. Tyto ak-
ce se proto odkládají na příští rok.  Akci
„Vybavení městské knihovny ve
Svratce“, zrealizujeme v letošním roce
ihned po obdržení dotace… ☺

Minulý týden byly zahájeny firmou E-
mont zemní práce na rekonstrukci NN,
včetně provedení kabelizace vedení
nízkého napětí, v ulicích Na Náhoně a Na
Úvoze. Město Svratka si při této akci,
která se plánuje již od roku 2018, uloží do
společného výkopu i kabely veřejného
osvětlení.

Na závěr přeji všem našim dětičkám
samé jedničky na vysvědčení a krásné
prožití prázdnin. Krásné prázdniny i léto
přeji také jejich učitelům, paní ředitelce 
a všem zaměstnancům školy. Nebyl to
lehký školní rok a snad se už takový, ne-
bo jemu podobný, nebude nikdy opako-
vat. Věřme společně, že ty příští školní
roky budou už bez distančních výuk, bez
slovních hodnocení, bez rotací, bez virů a
testů, bez roušek, s normálním vysvědče-
ním se zaslouženými známkami. Věřme
také, že testy budou jenom vědomostní a
Covid  minulostí… ☺ Děkuji všem
hlavně za trpělivost a snahu to všechno
zvládnout. Velká poklona patří hlavně ro-
dičům, kteří byli mnohdy nuceni vstoupit
do role vyučujících. Své poslání zvládli
na jedničku podtrženou a zaslouží si o-
pravdu velký dík a obdiv… ☺☺☺

Vážení a milí spoluobčané, mějte se
stále fajn, přeji Vám šťastný každý den…
☺

František Mládek, Váš starosta

„Všem lidem prospívá dopřát čas
od času duši uvolnění. Odpočinek ob-
novuje totiž životní sílu a veselá nálada
volna, rozežene každý smutek.“

(SENECA)

„V životě by měl člověk jednoho
dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat
je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kve-
toucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu,
štěňata, všechno. Jakoby poprvé při-
stupoval k tomu všemu. I k vlastní
ženě.“ 

(MIROSLAV HORNÍČEK)

se vydařilo a tím vládla celou touto krás-
nou akcí skvělá nálada od startu až do
cíle. Výtečné klobásy, točené pivo za
cílovou páskou a krásné diplomy na pa-
mátku, byly tou největší odměnou nejen
pro nás dospěláky,  ale i pro naše dětičky
a vnoučátka. ☺ Chtěl bych touto cestou
poděkovat pořadatelům – lyžařskému
oddílu, za velmi dobře připravenou akci,
kdy jsme se mohli pokochat kouzelnou a
zároveň podmanivou krajinou naší
krásné Vysočiny a zapomenout tak na ča-
sy minulé, na Covid, na pandemii. ☺

Jak jsme třídili v roce 2020?
Osvědčení o úspoře emisí vydáno firmou
EKO-KOM, a.s., za rok 2020 hovoří
jasně. Díky rozvoji a provozu systému
tříděného sběru a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů, včetně oba-
lových, jsme ve spolupráci se společnos-
tí EKO – KOM, a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové
stopy“. Úspora představuje: Emise
CO2 ekv.: - 144,633 tun a úspora ener-
gie činí - 2 700 464 MJ. Vytřídili jsme a
předali k dalšímu využití -128,543 tun
odpadu a tím do městské kasy doputova-
la odměna od Autorizované obalové spo-
lečnosti EKO – KOM, a.s. ve výši
237.596,- Kč… ☺

Jak budujeme a rozvíjíme naše mě-
stečko, a co ještě plánujeme zrealizo-
vat v letošním roce? 

V současné době máme rozestavěné
workoutové hřiště, které by mělo být v
průběhu července připraveno ke kolau-
daci a tedy k provozu. Nově jsme před-
láždili část náměstí 9. května a část nád-
voří v areálu TESS. Havarijní stav hlavně

parkovacích stání pro autobusy si to už
vyžadoval. Nebyla to nijak levná investi-
ce. � Klub Plísňák se též blíží konečně
ke své kolaudaci a provozu. Možná bu-
dete někteří překvapeni z jeho přeměny.

V ulici Libušina se už dnes můžete
procházet po nově opraveném chodníku.
Stavební firma předala chodník k užívání
ve smluveném termínu minulý týden.
Na sběrném dvoře dokončujeme instala-
ci nového kamerového a monitorovacího
systému, včetně posuvné brány a nového
oplocení.

Vypuštěný rybník Svratka nyní čeká
na své odbahnění. Připravuje se vyhláše-
ní výběrového řízení na dodavatele stav-
by tak, abychom mohli na podzim kone-
čně zahájit jeho celkovou revitalizaci.

Cyklostezku do Svratouchu  plánuje-
me zrealizovat i zkolaudovat, v případě
přidělení dotace, ještě v letošním roce.
Cyklostezku do Herálce bychom chtěli
zrealizovat příští rok. Projektová doku-
mentace se dokončuje a budeme hned
žádat o stavební povolení i přidělení do-
tace ze SFDI.

Připravujeme projektovou dokumen-
taci ke stavebnímu povolení na automa-
tické zavlažování hlavního fotbalového
hřiště. Rádi bychom realizovali ještě le-
tos. Na tuto akci je vypsána dotace z
NSA ve výši 80%. Firma UNI PRO-
JEKT právě dokončuje projektovou do-
kumentaci ke stavebnímu povolení na za-
síťování stavebních parcel čtyř rodinných
domů u Řivnáče, včetně vybudování
chodníku a obslužné místní komunikace
pod bytovkou na konci ulice Pionýrská. 

Čekáme na vydání stavebního povole-
ní na opravu domu „Balíčkovo“,
kde budeme rovněž žádat o dotaci.
Pokud budeme úspěšní, opravu za-
hájíme v příštím roce. Dále připra-
vujeme zpracování projektové do-
kumentace na vybudování živičné
in-linové dráhy na oválu okolo
Schöppeho hřiště.

Projektová dokumentace ke sta-
vebnímu povolení a realizaci stav-
by se zpracovává i na opravu míst-
ní komunikace v ulici Cikánecká.
Zatím jsme neobdrželi dotaci na 
opravu místní komunikace v ulici

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný letní den a jen skvělou nála-
du vždy s úsměvem na tváři ☺.

V květnovém vydání Novinek si za-
řádil pravý novinářský šotek… ☺
Omlouvám se tímto všem čtenářům.
Letní slunovrat totiž nastal až tento
měsíc… ☺A to právě v okamžiku, kdy
Slunce vstoupilo do znamení Raka. První
letní den jsme přivítali už opravdu v pon-
dělí 21. června, přesně v 05:33 hodin a
snad už si konečně začneme užívat slu-
níčka plnými doušky… ☺ Čekají nás
prázdniny, období letních dovolených,
zaslouženého odpočinku, snad již s ústu-
pem koronavirové vlny a vidinou lepších
zítřků… ☺

Jaké počasí nám předpovídají
prázdninové pranostiky? Nastal tedy
letní slunovrat a s ním stoupají i denní
teploty. Nadcházející měsíc červenec je
nejteplejším měsícem v roce. V pranosti-
kách je často spojován s bouřkami, dešti
a krupobitím. „Na svatého Prokopa vo-
dy plná příkopa“ / 4. července / .„Svatá
Markéta hodila srp do žita“ /13. čer-
vence /, „O svatém Kamilu slunce má
tu největší sílu“ / 18. července / „Na
svatou Magdalénu pohoda – to pro
včely výhoda, a když slota – to lichota“
/ 22. července/. Věřme ale, že nás čeká
krásné léto plné pohody a nečekaných
zážitků… ☺

Poslední květnovou sobotu jsme si
užili Jarní svrateckou pětadvacítku.
Již 36. ročníku tradičního turistického po-
chodu, na trasách 15 a 25 km dlouhých,
si užilo opět plnými doušky 209 účast-
níků. ☺ (V loňském roce 230) J Počasí

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

SOUSTŘEDĚNÍ SE POVEDLO FIRMA ODVEDLA SKVĚLOU PRÁCINOVÝ CHODNÍK V ULICI LIBUŠINA

Svratka
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Váš starosta Vám 

MLADÍ HASIČI SVRATKY NA SOUSTŘEDĚNÍ V ČACHNOVĚ VE SVRATCE SE KABELIZUJE
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Základní škola a mateřská škola Svratka

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 byl ke dni  31. 5. 2021. ●
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní sym-
bol 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, oso-
ba 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 po-
třeba tuto skutečnost nahlásit na městském úřadě a vrátit známku. ● Termín splatnosti
poplatku  byl ke dni 31. 3. 2021. ● Poplatek může být uhrazen převodem na účet č.
2227751/0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol – číslo známky nebo po-
štovní poukázkou.

● Začátkem června jsme s dětmi v MŠ slavili Mezinárodní den dětí. Připravili jsme si pro ně různé aktivity a hry, výlet na Karlštejn, návštěvu cukrárny a tematické
dny, kdy se nejmladší Myšky a prostřední Zajíčci, oblékli stejně. Čekal je například den naruby, žlutý den, puntíkatý den atd…

● Nejstarší Sovičky pilně pracovaly na svém tablu, které můžete už teď vidět ve svratecké cukrárně. Naši předškoláci si plnými doušky užívají poslední momenty a
upevňují znalosti, které jim paní učitelky předaly. A jelikož se nám blíží letní prázdniny, užívají si poslední momenty v MŠ i ostatní děti. Společně se těšíme na výle-
ty, pikniky a další venkovní akce v tomto poněkud krátkém školním roce.                                                                                                          Za MŠ A.Vašková

Jsme u konce druhého nestandardního školního roku, je přáním nás všech, aby byl svého druhu poslední. Je pro všechny moc důležité vidět úsměv, slyšet zpěv, zažít
radost z pohybu a cítit vazby v kolektivu. To všechno je potřeba v nadbytečné míře dětem a nejen jim dopřát, aby se bolístky vzniklé strachem a sociální izolací zaho-
jily. Ale po každé noci zatím vždycky vyšlo slunce. Tak všem našim žákům, jejich rodičům i zaměstnancům přejeme příjemně strávený čas zasloužených a vytouže-
ných prázdnin, dovolené a hodně sluníčka!!!                                                                                                                                                                   Iva Kopecká

Informace o místních poplatcích za rok 2021
Místní poplatek z pobytu
Upozorňujeme občany, kteří poskytují přechodné ubytování, na povinnost od-
vádět místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč za každý započatý den po-
bytu, s výjimkou dne jeho počátku. ● Termín splatnosti těchto poplatků je do
15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí příslušného 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 hoto-
vosti 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
byl ke dni 31. 3. 2021.komunálního odpadu, že termín úhrady smluvní částky je ke
dni 31. 3. 2021.
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USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 3.6.2021 od
16.30 v obřadní síni DPS
39. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 3/2021
b) Peněžitý příspěvek na stravování dle směrnice č.1 o účetnictví ze dne 1.1.2021 sou-

časným dvěma zaměstnancům na VPP.
c) Smlouvu o vystoupení č. 210807 mezi Městem Svratkou a Petrem 

Procházkou - Uměleckou agenturou P&P.
d) Pořízení cedulí, které označují hranici Čech a Moravy.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY, ko-
naného dne 3.6.2021 od 17.00 v obřadní místnosti DPS Svratka
73. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Smlouvu o dílo mezi Městem Svratka a Ing. Tomášem Rakem.
b) Smlouvu o zpracování a administraci projektu mezi Městem Svratka a Ing. Tomášem

Rakem.
c) Uzavření smlouvy s firmou Prodin a.s. na zpracování žádosti o poskytnutí příspěvku

ze SFDI na výstavbu cyklostezky do Herálce.
d) Výsledek výběrového řízení na výkon TDI – Revitalizaci rybníka a uzavření smlou-

vy s Ing. Petrem Marčákem, Rajhradice.
e) Prodej pozemku p.č. 1185/9 v k.ú. Svratka o výměře 132 m2 za částku 9 000,-Kč.
f) Záměr prodeje či směny části pozemku p.č. 1174/4 o výměře cca 150 m2.
g) Záměr prodeje či směny pozemku p.č. 1181/13 v k.ú. Svratka o výměře 9 m2 s tím,

že rozdíl bude s doplatkem ve výši 50 Kč za 1 m2.
h) Záměr směny pozemku p.č. 542/27 v k.ú. Svratka o výměře 2030 m2 za část po-

zemku p.č. 525/28 o výměře do 1000  m2 v k.ú. Svratka. Směna je ve veřejném záj-

Usnesení

mu, směňovaný pozemek je nezbytný pro plánovanou stavbu cyklostezky ze
Svratky do Herálce.

i) Převod pozemku p.č. 1297 v k.ú. Svratka s podmínkou zachování práva zpětné
koupě.

j) Záměr pachtu zemědělských pozemků ve vlastnictví města.
k) Zakoupení malého bagru pro potřeby města.
l) Zakoupení mulčovače pro potřeby města.
m) Vstup města Svratky do Mikroregionu Žďársko – dobrovolného svazku obcí.
n) Dar 5000 Kč Diakonii ČCE jako symbolickou podporu stavby Domova seniorů

„Pomněnka“ v Novém Městě na Moravě.
74. Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - květen 2021.
c) Výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy bytové jednotky v podkroví

základní školy“.
d) Informace o probíhajících akcích (oprava chodníku v Libušině ulici, oprava náměstí

9. května, sběrný dvůr, workoutové hřiště, opravy cest v obecním lese, projekt 4RD,
plánované cyklostezky).

75. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Prodej části pozemku p.č. st.56.
b) Žádost firmy Auto-textil-recyklace s.r.o. Brno o slevu na platbu za komunální odpad

na středisku Rojana.

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 zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.
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