
si jen všichni společně přejme příznivé
počasí a co nejméně překážek při jejich
realizaci a na cestě ke zdárnému  doko-
nčení těchto velkolepých projektů. 

POZOR, POZOR!!! První jarní
svoz bioodpadu proběhne ve čtvrtek
dne 14. dubna 2022 a potom vždy ka-
ždých 14 dnů s pravidelným odvo-
zem směsného komunálního odpadu
od Vašich nemovitostí… ☺

Pálení čarodějnic a jarní úklid.
Letošní jarní práce na Vašich zahrád-
kách, ale i úklid okolo Vašich nemovi-
tostí se určitě neobejdou bez proře-
závek různých porostů, křovin, živých
plotů apod..Chtěl bych Vám tímto na-
bídnout tak, jako tomu bývalo i v mi-
nulých letech, likvidaci tohoto přírod-
ního materiálu při akci „Pálení čaro-
dějnic“. Úložiště pro tento materiál bu-
de opět ve sportovním areálu na
stejném místě jako vždy v minulosti.
Tímto Vás také žádám, nevozte tam
žádný nábytek, různé jiné domovní od-
pady jako jsou lepenky, lina, koberce,
pneumatiky apod. Tyto odpady mají
svoje místo na sběrném dvoře.

Chtěl bych Vás ještě tímto poprosit,
abyste si všichni v rámci svých mo-
žností, uklidili okolo svých domů, ale 
i na přilehlých chodnících, popř. zamet-
li (kupky odvezeme ☺). My budeme
samozřejmě také uklízet a zametat, ale
mnohdy sami  nestíháme a tak by i ma-
lá pomoc byla milá…☺ Z úřadu práce
asi letos moc pomocníků nebude a tak
každá ruka přiložena k dílu bude dobrá.
Děkuji Vám za pochopení i Vaši po-
moc. Ať je naše Svratka krásná! ☺

Pomoc Ukrajině! Skauti ve

Svratce zorganizovali
sbírku na pomoc vál-
kou postižené
Ukrajině. Ve středu 
2. března od 15:00 do
18:00 hodin tak mohli
všichni místní, přespolní
ale i  kolemjdoucí,
přispět malou finanční
částkou či zdravotnic-
kým materiálem, hygie-
nickými potřebami 
apod. Tito byli hned
odměněni „kremlrole-
mi“, makronkami, su-
šenkami a dalšími dob-
rotami…☺. Výsledek této „krátké“
sbírky byl takřka neuvěřitelný – částku
45.254Kč, Skautské středisko Svratky
zakulatilo ze svého na 50.000 Kč.
Hned druhý den tato částka putovala na
účet pro okamžitou pomoc zřízený 
ukrajinskou ambasádou v Praze.
Děkuji tímto našim skautům a zároveň
i Vám dárcům. Jsem na Vás na všech-
ny moc hrdý!

Město Svratka uspořádalo huma-
nitární sbírku potřebných věcí pro
válkou zasaženou Ukrajinu. V pátek
4. března od 15:00 do 18:00 hodin 
a v sobotu 5. března od 9:00 do 12.00
hodin mohli rovněž místní i přespolní
občané přijít do místní sokolovny 
a přispět také např. léky, zdravotnic-
kým materiálem, hygienickými potře-
bami, pokrývkami, trvanlivými potra-
vinami, sušenkami, bonbóny, balenými
nápoji apod. O pomoc pro děti, které u-
tekly z Ukrajiny před válkou, požádala
Cizinecká policie Pardubice a Charita

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes krásný jarní den, jenom dobrou
náladu s úsměvem na tváři a se slu-
níčkem na obloze… ☺

Co nám napovídají pranostiky na
měsíc duben? Duben je měsícem vel-
kých proměn počasí. Jednou prší, jindy
sněží nebo padají kroupy,občas svítí
sluníčko a potom zase vítr fouká. Tak to
chodí tady na Vysočině a aprílové po-
časí se zkrátka nikdy neza-
pře.„Dubnový sníh pole hnojí a déšť
jim požehnání přináší“. „Na Zelený
čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek
zemí nehýbej, na Bílou sobotu štěpy
zasazuj“,„Duben laškuje, sedlák hubu-
je“ a „Hojně v dubnu vítr duje, stodola
se naplňuje“. Ve druhé polovině dubna
však nastává „rudolfínské oteplení“ –
to svatý Rudolf okna i dveře
otevírá…☺ konečně!

S oteplením a s příchodem jara,
přichází i letní čas. Proto si nezapo-
meňte v neděli 27. 3. v 02:00 hodin
(SEČ) posunout hlavně Vaše budíky,
také hodiny, hodinky a ostatní časo-
měřiče na 03:00 (SELČ) středoevrop-
ského letního času. SELČ čas skončí
poslední neděli v říjnu, kdy nastane ob-
rácený proces… ☺

Dlouho plánované stavební akce,
které se obě mnohdy složitě a s velkými
překážkami připravovaly a poté se i ne-
lehce a bolestně rodily více jak 5 let -
„Revitalizace rybníka Svratka“ 
a „Výstavba cyklostezky Svratka –
Svratouch“, byly konečně s přícho-
dem jara odstartovány…☺ Smlouvy
s dodavateli staveb jsou již konečně po-
depsány a obě staveniště předána. Teď

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 

Nové Hrady, kteří si většinu sbírky od-
vezli. Zbylá část sbírky je též připrave-
na k transportu pro postižené a také
jsme již touto sbírkou uspokojili rodinu
z Ukrajiny pobývající ve Svratce…☺
Děkuji Vám všem Svratečákům, ale 
i přespolním z okolních obcí za podpo-
ru naší sbírky, všichni jste se zachovali
úžasně a solidárně, tak to má v životě
být…☺ Děkuji těm zastupitelům, kteří
si vše vzali za své a pomohli v této
dobré věci. Děkuji zaměstnancům mě-
stského úřadu, děkuji Františku
Peňázovi, správci sokolovny a Marušce
Polákové za neocenitelnou a bezpros-
třední pomoc. I na Vás jsem moc hrdý!

Město Svratka také přispělo na
pomoc Ukrajině ze svého rozpočtu
finanční částkou 100.000,- Kč… ☺

„Teorie zůstane pouhou teorií, po-
kud nepřikročíme k činu“
(Jan Amos Komenský)

Vážení a milí 
spoluobčané, 
mějte se fajn každý
den… ☺

František Mládek,
Váš starosta

„Den bez smíchu 
je promarněný
den.“
(Charlie Chaplin)

RYBNÍK SVRATKA

ZŠ a MŠ Svratka
DĚKUJEME VŠEM ZA SOLIDARITU I POMOC

• I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do matematických sout-
ěží. Už v říjnu proběhlo základní kolo Logické olympiády, kterého se zúčast-
nilo celkem 13 žáků. V rámci1. stupně se nejlépe dařilo Valérii Zástěrové. Za
2. stupeň se se záludnými otázkami nejlépe vypořádala Barbora Netolická.
Letos poprvé se žáci 8. a 9. ročníku základních škol mohli přihlásit do
Ekonomické olympiády. Této soutěže se zúčastnilo celkem 8 žáků, nejlepších
výsledků dosáhla žákyně 8. třídy Kamila Vamberová. Kamila Vamberová by-
la jediná z naší školy, kdo postoupil do okresního kola matematické soutěže

Pythagoriáda. Zde si vedla opravdu skvěle - obsadila 2. místo. V nejbližší
době nás ještě čekají soutěže dvě -Matematický Klokan a Matematická 
olympiáda pro 6., 7. a 8. ročník. Při výčtu úspěchů žáků naší školy nesmíme
zapomenout ani na žáka 8. ročníku Jakuba Pokorného, který reprezentoval
školu v okresním kole zeměpisné olympiády. V silné konkurenci 49 sout-
ěžících obsadil vynikající 1. místo a postoupil do kola krajského, které se 
uskuteční 30. března.                                                          

Jana Suchá
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Karnevaly
V období masopustu jsme si
užili hned dva karnevaly, je-
den v Sokolovně a druhý 
u nás ve školce. Škol-
kový karneval byl 
plný tance, her 
a soutěží, za které si
děti odnesly malou
odměnu. Opět nás 
v tomto měsíci na-
vštívila víla Srdíčko-
vá s jarní pohádkou
Tulipánek. Nejmenší
děti ze třídy Myšek
už začali jezdit do
Hlinska do solné jes-
kyně a starším dětem
ze tříd Zajíčci a
Sovičky začal pravi-
delný plavecký vý-
cvik.  

Kolektiv MŠ

• 13.3. se po dvouleté přestávce opět
uskutečnil dětský karneval. O pro-
gram se postarali žáci devátého ro-
čníku s paní učitelkou třídní Janou
Suchou a kroužek country tanců.
Děkujeme moc všem, kteří přispěli
ke zdárnému průběhu akce. 

• Děkujeme firmě pana Jana Peška
za materiální i technickou pomoc
pro výuku pracovních činností.                                                                         

Iva Kopecká

ZŠ a MŠ Svratka

Skauti prodávali 
dobroty na pomoc
Ukrajině

Ohlédnutí za běžkováním ve Svratce

Ve středu 2. března odpoledne uspořádali skauti 
a skautky ze Svratky sbírku na pomoc válkou zasa-
žené Ukrajině. Kolemjdoucí si mohli koupit kremro-
le, makronky, sušenky, cupcaky nebo háčkované
drobnosti v ukrajinských barvách a vhodit do kasičky
libovolnou částku. Zájem byl obrovský a zakrátko už
málem nebylo co prodávat. Ze závěrečného sčítání
vyšel neuvěřitelný obnos 45.254,- Kč! Skautské stře-
disko ve Svratce zakulatilo tuto částku na 50.000,-
Kč, a ta hned druhý den putovala na účet pro okamž-
itou pomoc zřízený ukrajinskou ambasádou v Praze.
Děkujeme ze srdce všem štědrým dárcům!

Letošní zima byla na typicky zimní počasí poněkud
skoupá. Sněhová pokrývka se udržela jen 10 dnů 
z kraje prosince a potom přibližně 2 týdny na přelo-
mu ledna a února. Dnů na lyžování nabídla tedy
málo a podmínky na přípravu a údržbu tratí byly
kvůli neustálému silnému větru velmi složité, i tak
jsou ale ohlasy na kvalitu stop velmi pozitivní.

Namátkou vyjádření Jana Grundmana, který na
tratě do Svratky jezdí až z Brna: „Už to bude pár let,
co jsem objevil běžecké tratě ve Svratce a pravidelně
se během zimy doptávám ověřených kontaktů, jestli
je dost sněhu a zda už vyjel skútr. Nejvíce času
bývám v Brně a svratecké tratě jsou pro mě jasná
volba díky rozumné dostupnosti a hlavně kvalitě 
a frekvenci úpravy tratí. Tuto zimu jsem byl příjemně
překvapen dvěma novinkami, které si místní připra-
vili. Tou první je kvalita tratí, která se posunula ještě
o úroveň výše, až jsem měl při prvním svezení pocit,
že snad mají k dispozici novou rolbu. Tedy jen než
jsem v akci viděl čtyřkolku s mlýnkem, která v rukou
šikovných dobrovolníků produkuje stopu k neroze-
znání od té „rolbové“. Druhou novinkou je informa-
ční servis na veřejné facebook stránce „XC SKI

Svratka” o stavu úpravy, který je doprovázen fotka-
mi, po jejichž zhlédnutí mám vždycky pocit, že mu-
sím všeho nechat a dojet si zalyžovat. Díky všem, co
se na takovém zážitku pro nás lyžaře podílí“

A jak sezónu hodnotí ti, kteří Vám tratě připravo-
vali? „V prosinci jsme ještě stopy najížděli starou
technikou klubu SK Svratka a strávili na skútru de-
sítky dobrovolnických hodin“, říká Vít Ehrenberger,
který se krom samotného projíždění podílel také na
návrhu a vytyčení kolečka u lesa, a komentuje
dále:„Na konci roku 2021 bylo možné díky příspěv-
ku od města Svratka pořídit do klubu běžeckého ly-
žování novou pásovou čtyřkolku a díky iniciativě ně-
kolika osob sdružených ve spolku Niva Svratky
o.p.s. také speciální zařízení za tuto čtyřkolku –
mlýnek s finišerem. Díky novému zařízení se nám
zkrátila doba potřebná na úpravu stop a hlavně dob-
rovolníci se již nevracejí ofoukaní a prokřehlí.“

„A není to jen o větším komfortu pro najíždění, ale
stávající technikou jsme schopni připravovat tratě,
které nám závidí v širokém okolí“, doplňuje Tomáš
Zrník, který rovněž sedlal místní stroje a vyrážel na
přípravu. „Bylo by vynikající, kdyby se podařilo 
s Nivou Svratky dohodnout i v příštích letech a za-
chovat tak nadstandardně kvalitní tratě ve Svratce
díky jejich mlýnku a finišeru i do budoucna.“

Co říci závěrem? Běžecké lyžování je krásný
sport pro všechny bez rozdílu věku a velmi mě hřeje
u srdce, když na tom „našem“ kolečku 
u lesa vidím pohromadě kroužit mladé i ty zkušeně-
jší. Letošní sezóna je již za námi, tak ať se tam i v té
příští sejdeme v hojném počtu.

S velkými díky všem dobrovolníkům jménem
spokojených lyžařů. Skol

MUDr. Marta Jílková
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Usnesení

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 24.2.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
100. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Zařazení nového bodu programu: Schválení společného výběrového řízení na

akci „Dopravní a technická infrastruktura pro obytný soubor 4 RD u Řivnáče ve
Svratce“.

b) Na základě Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-
04134/2022/500 ze dne 2. 2. 2022, které nabylo právní moci dne 19. 2. 2022,
jímž bylo potvrzeno vyloučení účastníka AQUASYS spol. s r.o., Jamská
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447 a zrušeno rozhodnutí o výbě-
ru dodavatele ze dne 14. 10. 2021 a současně zrušeny navazující úkony učiněné
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace rybníka Svratka (II), re-
gistrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0013439“, schvaluje
Zastupitelstvo města Svratka jako zhotovitele uvedené akce účastníka Amitera
s.r.o., Hodkovská 493, 190 16 Praha 9, IČ: 24264687, s nabídkovou cenou 25
890 308,- Kč bez DPH, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení včetně
podmínek kvalifikace. 

c) Uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Amitera s.r.o. a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy o dílo, a to po uplynutí lhůty pro podání námitek.

d) Společné výběrové řízení na akci „Dopravní a technická infrastruktura pro o-
bytný soubor 4 RD u Řivnáče ve Svratce“ společně s SVK Žďársko . Hlavním
zadavatelem bude SVK.

e) Upřesnění výměr z důvodu upřesnění projektu čtyř RD u Řivnáče, a to u po-
zemku p.č. 1110/108 z původních 912 m2 na 914 m2, u pozemku p.č. 1110/109
z původních 819 m2 na 824 m2 a u pozemku p.č. 1110/110 z původních 864 m2
na 818 m2. Všechny pozemky jsou v k.ú. Svratka.

f) Přidělení bytu č. 2 v budově Pionýrská 370 od 1.4.2022.
g) Přidělení bytu č. 7 v budově Pionýrská 370 od 1.4.2022.
101. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Informace o probíhajících stavebních pracích.

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 zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v upravené verzi.

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY,
konané dne 1.3.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka
50. Rada města schvaluje:
a) Částku 100 000 Kč jako humanitární pomoc Ukrajině.

Informace o místních poplatcích za rok 2022
● Platby za svoz komunálního odpadu 
Sazba poplatku za občana s trvalým pobytem ve Svratce je 700 Kč.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č. 212510512/0600, variabilní
symbol 1340, specifický symbol – číslo popisné. Sazba poplatku za nemovitost
sloužící k rekreaci je700 Kč. Poplatek může být uhrazen převodem na účet města č.
212510512/0600, variabilní symbol 1345, specifický symbol – číslo popisné.
Termín splatnosti poplatku je ke dni  31. 5. 2022.
● Platby za svoz komunálního odpadu – podnikatelé a firmy
Upozorňujeme podnikatele a firmy, kteří měli s Městským úřadem ve Svratce uzavře-
nou smlouvu na likvidaci komunálního odpadu, že tento rok je již neplatná. Pokud máte
zájem o uzavření nové smlouvy, tak se prosím dostavte na Městský úřad.
● 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 ma-
jí 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  je ke dni 31. 3. 2022. Poplatek může být uhrazen pře-
vodem na účet č. 2227751/0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol – čís-
lo známky.
● 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 příslušného kalendářního roku.

Jarní fotbalová sezóna - rozpis zápasů
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