
tohoto měsíce s radostí uvítali rozhodnu-
tí ze SFDI o přidělení hlavní dotace, kte-
rá představuje částku krásných
20.259.742,- Kč…☺ Co lepšího si ještě
přát? Nyní nás čeká zorganizování výbě-
rového řízení na dodavatele stavby cyk-
lostezky. Následná realizace tohoto vel-
kolepého projektu, musí být dokončena
do 31. 10. 2023. Jen tak pro zajímavost,
cyklostezka bude dlouhá 2920 metrů 
a v místech překonání řeky Svratky, po-
jedete po dřevěné, 70 metrů dlouhé láv-
ce. Máme se tedy opět na co těšit…☺

DSO Mikroregion Žďársko zase-
dal 29. června 2022. Jak jsem Vás již 
v minulosti informoval, město Svratka
se nedávno stalo jednou z 36 členských
obcí tohoto mikroregionu. Hlavním bo-
dem členské schůze byla problematika
odpadového hospodářství, s tím souvise-
jící legislativa a povinnost obcí řešit situ-
aci likvidace odpadů. Dále bylo navrže-
no a schváleno pořízení dokumentu,
resp. studie - Strategie rozvoje odpa-
dového hospodářství Mikroregionu 
Žďársko, na kterém se finančně budou
podílet všechny členské obce stejným
dílem – tj. příspěvkem ve výši 4.772,-
Kč/obec. Město Žďár nad Sázavou uhra-
dí poplatek ve výši 50.000,- Kč. Členská
schůze schválila i rozpočet
Mikroregionu Žďársko na rok 2022.

Strategie rozvoje odpadového hospo-
dářství Mikroregionu Žďársko bude
vlastně studie, která na základě podrobné
analýzy hospodaření s odpady v jednot-
livých obcích navrhne strategii dalšího
rozvoje odpadového hospodářství 
s ohledem na zákonné povinnosti a před-
pokládaný vývoj nakládání s odpady 
v podmínkách evropského oběhového
hospodářství. Součástí bude také nabíd-
ka na možnost spolupráce při přípravě 
a realizaci navržených opatření v oblasti
odpadového hospodářství. Hlavním
cílem studie bude zhodnocení stavu od-
padového hospodářství členských obcí
mikroregionu pro jednotlivé materiálové
toky produkovaných odpadů z pohledu
technickoorganizačního řešení a ekono-
mické náročnosti pro obce, s ohledem na
povinnosti dle Zákona o odpadech s vy-
mezením priorit. Ve všech obcích bude
tedy nutné provést šetření ke zjištění sta-
vu odpadového hospodářství. Např. pro-
dukci komunálních a ostatních odpadů 
v kg/obyvatel, způsob nakládání s odpa-
dy, třídění komunálních odpadů, kon-
cové nakládání jednotlivých složek KO
a dalších odpadů vznikajících v obcích.
Dále provést ekonomickou analýzu od-
padového hospodářství všech obcí 
v mikroregionu včetně  vyhodnocení
hlavních nákladových položek podle

jednotlivých ko-
modit, příjmo-
vých položek
(Kč/celkem, Kč/
obyvatel a Kč/t) 
a porovnání vybra-
ných ukazatelů.
Bude nutné vyspe-
cifikovat recyklo-
vatelné složky KO
– papír, plast, sklo,
kovy, textil, oleje.
Dále bioodpad,
směsný komunál-
ní odpad, objemný

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes skvělou letní náladu jen s úsměvem
na tváři. ☺

Pranostiky na příští prázdninové dny
napovídají:„Půlnoční větry v srpnu při-
nášejí stálé počasí“ a „Srpnový déšť je
jako ženský pláč.“ „Když v srpnu fouká
severák, bude dlouho zima pak.“Od sva-
tého Vavřince padají meteory, které vylé-
távají ze souhvězdí Persea a říká se jim
Perseidy, nebo také „slzy svatého
Vavřince“. „Na svatého Vavřince, první
zelí do hrnce.“…☺Od poloviny srpna se
začíná pomalu ochlazovat, hlavně noci
jsou chladnější. Pomalu se krátí den a
slunce zapadá okolo 19 hodin. Říká se
také – „Mnoho hřibů v srpnu, málo chle-
ba v zimě“. Ale ke konci srpna přichází
opět teplé počasí, tzv. „augustýnské teplé
období“ a „Bartoloměj svatý odpoledne
krátí“. Tak si toho léta ještě hezky užij-
me…☺

Na realizaci akce „Cyklostezka
Herálec – Svratka“ jsme získali hned dvě
dotace...☺☺☺ Začátkem měsíce června
jsme uzavřeli „Smlouvu o poskytnutí
dotace“s Krajem Vysočina, z FONDU
VYSOČINY – PROGRAM „CYKLO-
DOPRAVA A CYKLOTURISTIKA
2022“. Výše této dotace činí 2.183.129,-
Kč. Celkové náklady projektu jsou však
24.649.321,- Kč. Proto jsme začátkem

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz
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Váš starosta Vám 
odpad, nebezpečný odpad atd. Studie
bude vyžadovat aktivní součinnost ze
strany všech členských obcí. Pro každou
část bude zpracován návrh opatření a do-
poručených nástrojů vedoucích k reali-
zaci jednotlivých změn v oblasti odpa-
dového hospodářství.Výsledky studie
nebo dílčích výstupů, budou po dohodě
se zadavatelem prezentovány  členským
obcím mikroregionu. Bude to běh na
dlouhou trať, nyní jsme na pomyslném
startu, cíl je ještě v nedohlednu, ale spo-
lečným výsledkem by měl být spokoje-
ný občan a spokojená obec…☺

NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMÍ
VRCHY. Charitativní cyklojízdu na
podporu dětí, které se léčí s onkologic-
kými onemocněními, zaštiťuje a organi-
zuje opět Aleš Wasserbauer s Pepíkem
Zimovčákem. Tato bohulibá akce se ko-
ná v sobotu dne 20. srpna 2022. Město
Svratka se  každoročně stává jedním 
z partnerů projektu. Přivítá tedy peloton
i letošní ročník na náměstí 9. května, cca
v 10:50 hodin, s drobným občerstvením,
které zajišťuje s podporou místní prodej-
ny Qanto. Letos už 8. ročník startuje z a-
reálu Pilák v 9:30 hodin…☺ Trasa dlou-
há cca 67 kilometrů, vede do Světnova,
potom směr Cikháj, Herálec, Svratka,
Křižánky, Sněžné, Kadov, Tři Studně,
Nové Město, Slavkovice, Žďár nad
Sázavou a do cíle opět na Pilák…☺

Vážení a milí spoluobčané, 
přeji Vám všem krásné léto.
Mějte se fajn každý den. ☺

František Mládek, Váš starosta

„Šťastný je člověk, kterého 
varuje cizí chyba.“

(Jan Amos Komenský)

„Nepřítomní nemají 
nikdy pravdu.“

(Giacomo Casanova)

13 5 turnaje ve florbale

KONTROLNÍ DEN NA REVITALZACI RYBNÍKA SVRATKA STAVBA CYKLOSTEZKY ŘIVNÁČ
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Ohlédnutí za fotbalovou sezónou SK Svratka – 2021/2022
Mládež:
Lépe začít hodnocení ani nemohu. To,

co se nám za poslední roky podařilo vy-
budovat v kategorii mládeže, zde hodně
dlouho nebylo. Je to pro nás velký
úspěch a pro mě priorita.

V sezóně 2021/22 jsme měli zastou-
pení v kategorii mladší přípravka, starší
přípravka, mladší žáci a starší žáci.
Všechna mužstva si vedla v soutěžích
parádně. Do mladší přípravky se nám
přihlásilo spoustu nových dětí, včetně
těch předškolních. Starší přípravka po-
stoupila do jarní skupiny o přeborníka o-
kresu. Mladší žáci do posledních kol bo-
jovali o první místo, ale nakonec skonči-
li těsně čtvrtí. I tak parádní výsledek.
Starší žáci, hlavně po jarní jízdě, kdy pro-
hráli jediné utkání, zakončili sezónu na

krásném 5. místě ze 14 účastníků. Skvělá
sezóna! Odměnou bylo opět soustředění,
při kterém se také slavilo 90. výročí zalo-
žení klubu. V rámci oslav se uskutečnil
již 47. ročník Memoriálu Emila
Vambery, který mladší žáci vyhráli a sta-
rší skončili druzí. Ceny dětem předal fot-
balový reprezentant Jakub Pešek.

Moc děkuji Všem trenérům mládeže
za skvělou práci, kterou pro děti dělají.
Jmenovitě Jan Žilka, Miroslav Janeba
ml., Lukáš Štědrý, já (ale za sebe děkuji
mé manželce, za toleranci ☺), Robert
Adámek, Lukáš Novák, Erik Kocour, za-
skakující Petr Netolický a Jan Mládek,
školičku od jara převzala Sandra
Kocourová. DÍKY MOC!!

Muži:
U mužstva mužů už tak veselo neby-

přihlásili mladší přípravku, starší příprav-
ku, mladší žaky, starší žáky a po hodně
dlouhé době se nám podařilo přihlásit
mužstvo dorostu, které ovšem bude hrát
meziokresní přebor Svitavy/Ústí nad
Orlicí. Muži budou hrát 3.třídu, skupinu
B na Chrudimsku. 

Závěrem bych chtěl moc poděkovat
všem zastupitelům města Svratky za
dlouhodobou podporu fotbalu, díky kte-
rým ještě letos zrealizujeme na našem 
hřišti automatické zavlažování. DĚKU-
JEME! Dále bych nerad zapomněl na na-
šeho správce hřiště, Honzu Mládka, který
odvádí výbornou práci. Děkujeme všem,
co nás podporují. Všem sponzorům a fa-
nouškům. Krásné léto ☺

Petr Moučka ml., 
předseda FO SK Svratka 

lo. Po dvou ukončených covidových se-
zónách se tým neudržel v krajské 1B. tří-
dě. V podzimní části pouhých 8 bodů. Na
konci jarní, celkově 13 bodů, znamenalo
poslední místo a sestup. Nevím, co k to-
mu dodat. Slabá tréninková docházka,
nějaká delší zranění, ale na to se nebude-
me vymlouvat. Budeme doufat v lepší
zítřky, i třeba díky dobré práci s mládeží
a radikálnímu kroku, který jsme s vede-
ním učinili  .

Nová sezóna 2022/2023
Jak už jste se jistě doslechli, náš klub

se rozhodl k přesunutí všech kategorií na
sousední okres Chrudim. Je to z více dů-
vodů, ale tím hlavním jsou dojezdy a čas.
Na Vysočině to byl kolikrát „výlet“ na
půl dne. 

Do nové sezóny na OP Chrudim jsme
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Letošní tábor je úspěšně za námi.
Konal se první dva týdny v červenci na
krásném novém tábořišti nedaleko ob-
ce Telecí a zúčastnily se ho všechny na-
še oddíly. Čtrnáct dní uteklo jako voda

uskutečnit, bez této pomoci by konání
tábora byl jen neuskutečnitelný sen.
Letní tábor je sice za námi, ale nám na
něj zůstaly skvělé vzpomínky a už teď
se těšíme na další skautský rok a tábor.

táboráků, osvojili si spoustu skautských
dovedností a všichni jsme se v pořádku
vrátili domů.

Velké díky patří všem, kteří se po-
díleli na konání tábora a pomohli ho 

a my si užili krásnou atmosféru pirát-
ského tábora, našli jsme poklad, vypo-
řádali se s kapitánem Rudovousem a na
závěr dokonce napravili své duše.
Mimo to jsme si užívali výletů, her,

Ohlédnutí za skautským táborem

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou SK Svratka – 2021/2022
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ZŠ a MŠ Svratka

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 byl ke dni  31. 5. 2022.

Platby za psa  
Sazba poplatku činí 400 Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa té-
hož 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  byl ke dni 31. 3. 2022.
Poplatek může být uhrazen převodem na účet č. 2227751/0100, variabilní sym-
bol 1341, specifický symbol – číslo známky.

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.

Usnesení

pokračování Svratky na str. 16

Dne 16.7.2022 jsme uspořádali již
14. ročník Hasičského fotbalu. I přes
problémy s menším zájmem o účast
se přihlásilo 9 mužských týmů a dva
ženské. Za, dá se říci ideálního po-
časí a s menšími problémy se v míst-
ním sportovním areálu uskutečnilo
všech 39 zápasů. 

Mezi muži zvítězilo po dlouhé
době družstvo Svratky veteránů,

druhé místo obsadilo družstvo
Svratky mladší a třetí skončil
Najdek. Mezi ženami zvítězilo dru-
žstvo Svratky a druhé skončily ženy
ze Ždírce nad Doubravou. 

SDH Svratka děkuje SK Svratka
za poskytnutí sportovního areálu se
zázemím, dále děkuje MěÚ za po-
skytnutí a zajištění potřebného vyba-
vení. 

14. ročník hasičského fotbalu

Brázdová Nela Střední odborná škola sociální U Matky Boží Jihlava, 
předškolní pedagogika

Fenclová Nicol Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou, aranžér
Hladík Šimon Obchodní akademie Jihlava, ekonomika a podnikání
Kreminová Vanda  Gymnázium Karla Václava Raise Hlinsko
Netolická Barbora  Gymnázium Karla Václava Raise Hlinsko
Perglerová Justýna  Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou, aranžér
Polanský Lukáš Střední průmyslová škola technická automobilní Jihlava, 

automechanik
Prokůpek Kryštof Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, 

technická zařízení budov
Votavová Renata Trivis, střední škola veřejnosprávní Jihlava, 

bezpečnostní činnost
Všem přejeme hodně úspěchů na školách, které je od září čekají!

Informace o místních 
poplatcích za rok 2022

USNESENÍ ze zasedání RADY MĚSTA SVRATKY, konané dne 28.6.2022 od
17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

54. Rada města schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 3/2022.
b) Darování nově objednaných 15 ks bio popelnic občanům města.
55. Rada města bere na vědomí:
a) Informace o prováděných stavebních pracích.

USNESENÍ z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SVRATKY,
konaného dne 7.7.2022 od 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Svratka

109. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) Vložení nového bodu jednání – Informace o probíhajících pracích.
b) Firmu Irriga s.r.o. Čistěves jako dodavatele akce „Závlahový systém pro fotba-

lové hřiště ve Svratce 2022“.
c) Prodej pozemku p.č. 1110/112 v k.ú. Svratka o výměře 255 m2.
d) Prodej pozemků p.č. st.801 o výměře 9 m2, st. 802 o výměře 3 m2 a st. 803 o vý-

měře 15m2.
e) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1133/1 v k.ú. Svratka o výměře do 60 m2.
f) Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1133/1 v k.ú. Svratka o výměře cca do 20 m2

a o výměře cca do 30 m2.
g) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1233 v k.ú. Svratka o výměře cca do 80 m2.
h) Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330072774/001-YPM mezi

Městem Svratka a EG.D a.s. na pozemky p.č. 1142/1 a 350/2 v k.ú. Svratka.
i) Realizaci interaktivních informačních tabulí v přírodní zahradě dle nabídky Ing.

arch. Věry Junové s tím, že stavební práce provede město ve své režii.
j) Firmu Bohumila Kulíka jako dodavatele stojanů pro plánovanou naučnou stez-

ku.
k) Pořízení kamerového systému pro exteriér sokolovny a přilehlou část parku a po-

řízení čipů pro vstup do suterénu sokolovny.
l) Dar 5 000 Kč na provoz Domova seniorů Drachtinka.

110. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti rady města.
b) Zprávu o hospodaření města za měsíce leden - květen 2022.
c) Informace o probíhajících stavebních pracích.

111. Zastupitelstvo města zamítá:
a) Zakoupení víceúčelového komunálního vozidla dle předložených nabídek.

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.

Absolventi ZŠ a MŠ Svratka 2021/2022
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pokračování Svratky ze str. 11 

Městská knihovna Svratka – Nové knihy červenec 2022
Beletrie a naučná literatura pro dospělé
Bílávoda – Kateřina Tučková
Půlnoční knihovna – Matt Haig
Samotářky – Barbora Šťastná
Ďáblova čísla – Vlastimil Vondruška
Nepříliš šťastná rodina – Shari Lapena
Království slepých – Louise Pennyová
Neklidnákrev – Robert Galbraith
Rodinný hotel – Novýzačátek – Michaela Grunigová
Alyin dům – Leila Meachamová
Všechno není zapomenuto – Wendy Walker
Jedinýmuž – Andrew Gross
Tenkrát v ráji – Josef Urban
Mádcera Iveta – Miroslav Graclík
Procházky Prahou filmovou – Radek Laudin
Čítanka z české literatury pro středoškoláky – Jaroslav Pech
Odkaz pravěkých žen – Jan Padych
Deník farářky – M. V. Kopecká
Zmizelá Šumava s Emilem pěšky – Emil Kintzl
Barevné tvoření – A. I. Grimmichová

Dětská literatura
Soukromý detektiv Matyld – Na stopě podivných únosců – Jan Poláček
Kamarádky ze zámku – Tajemství ztracených šatů – Paula Harrisonová
Babiččiny kouzelné pohádky
Lví král – Disney
Vyber si svého mazlíčka a nauč se o něj starat
Dobrodružství skřítka Valentýna – Carlos Busquets
Příběhy z Medvědína – Jana Pacnerová

Rytíři – velká encyklopedie s 3D obrázky
101 pohádek před spaním – S. L. Hartley
Ztracený na Nevděku – P. H. Šlik
O ovečce, která nemohla usnout – Christine Beigel
Dobrodružství pavouka Čendy – Sojčí pírko-Pavel Čech
Usínací sbírka pohádek – Disney
Prašina – Klíč – Vojtěch Matocha
Prašina – Vlaštovka – Vojtěch Matocha
Dobrodružství báječných kamarádů – Jeff Kinney
Strašidelné historky báječného kamaráda Rowleyho Jeffersona – Jeff Kinney
Zvířátka z kouzelného lesa – Ježeček Jája – Lily Small
Zvířátka z kouzelného lesa – Poník Pája – Lily Small
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