
pokračuje dle daného harmonogramu.
„Výstavba cyklostezky Svratka –
Svratouch“- nabírá už ten správný
směr i cíl.

Opravíme již poslední úseky sta-
rých chodníků – v ulici 9. května – od
Restaurace u Šillerů k Netolickým
směrem na Svratouch a části chodníků
v ulici Palackého - za mostem po obou
stranách.

Novou klubovnu našich skautů po-
malu připravujeme ke kolaudaci. V čer-
venci zrealizujeme zavlažování hlav-
ního fotbalového hřiště…☺ Dnes
jsem také podepsal Smlouvu o poskyt-
nutí dotace – z Fondu Vysočiny –
program „Cyklodoprava a cyklotu-
ristika 2022“. Bylo nám sděleno, že
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém
zasedání dne 10. 5. 2022, usnesením
číslo 0178/03/2022/ZK, rozhodlo, po-
skytnout nám dotaci ve výši
2.183.129,- Kč na realizaci projektu
„Cyklostezka Herálec – Svratka“…
☺ Ještě čekáme na přidělení dotace ze
SFDI – ve výši 85%. Pokud se i toto v
dohlednu stane skutečností, na podzim,
popř. na jaře příštího roku, začneme s
realizací i této cyklostezky…JDržme
si proto palečky.

Tradiční, již 37. ročník „Jarní
Svratecké pětadvacítky“, odstartuje
zítra, tj. v sobotu 28. 5. v 07:30 -

09:00 hodin z areálu hasičské zbroj-
nice. Akce se koná za každého počasí,
kdy každý účastník po dokončení trasy
obdrží na památku krásný diplom. 
V cíli je jako vždy připraveno občer-
stvení v podobě klobás a zaslouženého
pivečka… ☺

„XII. INTERNATIONAL MEE-
TING SVRATKA“ - mezinárodní set-
kání historických a sportovních ital-
ských automobilů, proběhne tentokrát
po novu v areálu hasičské a sokolské
zahrady v sobotu dne 4. 6. 2022.
Bohatý program začíná v 08.00 hodin 
a slavnostní vyhlášení výsledků soutěží
a anket s předáním cen proběhne 
v 18:00 hodin.

Cesta pohádkovým lesem se usku-
teční v neděli 12. 6. tentokrát za asi-
stence PČR… ☺ Start i cíl bude také 
v areálu hasičské zbrojnice, kde se po
absolvování pohádkové trasy budete
moci zúčastnit na sokolské zahradě u-
kázky zásahu PČR např. u dopravní ne-
hody cyklisty, dále se budete moci se-
známit s některou policejní technikou –
např. policejní čtyřkolkou, výzbrojí a
výstrojí. Předvede se Vám také psovod
v akci apod. Svojí techniku Vám před-
vedou i naši dobrovolní hasiči a na ko-
nec budete odměněni resp. dětičky,
drobnými dárečky…☺

90. výročí založení SK SVRATKA

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes skvělou jarní náladu jen s úsmě-
vem na tváři. ☺

Co nám napovídají pranostiky na
měsíc červen? Červen patří dozajista
mezi teplé měsíce. Ale, „V červnu de-
štivo a chladno, způsobí rok neúrodný
snadno.“ „Netřeba v červnu o déšť pro-
siti, přijde, jak začneme kositi.“ Od sva-
tého Medarda (8. 6.) začínají přívalové
deště, kterým se také říká evropský
monzun. „Když na svatého Medarda
prší, voda břehy vrší“. „Svatý Vít (15.
6.) dává trávě pít.“Vláhy není nikdy
dost, to je fakt, příroda vodu potřebuje,
ale doufejme, že i toho sluníčka si spo-
lečně hezky užijeme…☺ Letní sluno-
vrat, nebo chcete-li astronomické léto,
začíná letos 21. června v 11:00 hodin a
14 minut. Slunovrat je okamžik, kdy
Slunce na své pouti po obloze protíná
obratník Raka a vzhledem ke světové-
mu rovníku dosáhne nejsevernější de-
klinace. Mohlo by Vás zajímat, že bě-
hem slunovratu přechází Slunce ze sou-
hvězdí Blíženců do souhvězdí Raka. Za
zmínku stojí i skutečnost, že severní
zemský pól je nejvíce přikloněn ke
Slunci a vrcholí na něm polární den.
Nás snad čeká krásné léto s krásnými
zážitky…☺

Probíhající stavební akce:
„Revitalizace rybníka Svratka“-

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 
1932 a 47. ročník Memoriálu Emila
Vambery - turnaj mladších a sta-
rších žáků. V letošním roce proběhne
tento legendární a nejstarší turnaj této
kategorie v České republice, v rámci 
oslav 90. výročí založení SK a tudíž i
vzniku FO SK SVRATKA 1932.
Všimněte si prosím, že se jedná o stej-
ný letopočet založení, jako má Slavoj
Houslice… ☺ - i nás zase čeká okresní
přebor…� V sobotu 18. 6. proběhne
hlavní turnaj MEV. V neděli 19. 6. v
9:30 hodin – utkání mladší příprav-
ky SK Svratka versus Maminky
Team. V 10:30 hodin utkání starší
přípravky SK Svratka versus
Maminky Team a v 15:00 hodin - se
utkají svobodní versus ženatí… ☺To
všechno se odehraje v našem krásném
fotbalovém stánku, přijďte se podívat,
povzbudit svoje týmy, ale hlavně se po-
bavit…☺

„Štěstí – to je prostě dobré
zdraví a špatná paměť.“
(Ernest Hemingway)

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

František Mládek, Váš starosta

„Zatloukat, zatloukat, zatloukat.“
(Miroslav Plzák)

ZŠ a MŠ Svratka
• 12.4., 4.5 a 17.5. absolvovali naši osmáci kurz první pomoci
• 12.4. se žáci 4. a 5. ročníku pod vedením D. Svobody zúčastnili turnaje ve vo-

lejbale
• 25.4. absolvovali žáci sedmého ročníku preventivní program s Policií ČR o ši-

kanování
• 28.5. v ŠD proběhly čarodějnické hrátky
• 29.5. akce Čistá Vysočina – úklid odpadků – Svratka a okolí, děkuji všem ☺
• 4. a 5.5. proběhl zápis do MŠ, zapsáno bylo celkem 18 dětí
• 10.5. se naši žáci zúčastnili pod vedením D. Svobody turnaje ve fotbale a

13.5. turnaje ve florbale
• 16.5. byli žáci devátého ročníku testováni ČŠI
• 17.5.  žáci 4.,5. 9. ročníku navštívili Prahu
• MŠ: Zajíčkům a Sovičkám skončil plavecký výcvik závěrečnými zkouškami

v plaveckých dovednostech a Myšky absolvovaly poslední návštěvu solné
jeskyně v Hlinsku. Do školky za námi přijeli piráti s papoušky Aráškem a
Šmudlou, kteří nám předvedli své dovednosti, jako mluvení, basketbal, šrou-
bování, jízdu na kole a mnoho dalšího.                                     Kolektiv MŠ

Velké poděkování všem za aktivity, které nás vrací zpět do normálního škol-
ního života. ☺ Rovněž děkujeme zaměstnancům MěÚ za pomoc při akti-
vitách i údržbě areálu.  I. Kopecká pokračování na str. 10

MŠ
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ZŠ a MŠ Svratka

P O Z V Á N K A

Noční hlídka
Členové naší zásahové jednotky se 23. dubna zúčastnili dalšího ročníku noční hlíd-
ky na Březinách. Letošní rok byl zaměřen hlavně na technické zásahy a první po-
moc. Jak již název napovídá, soutěž probíhá v nočních hodinách za snížené viditel-
nosti a ztížených podmínek. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 družstev a každé
družstvo provedlo 17 zásahů.
Letošní Noční hlídka Březiny je za námi a obsadili jsme krásné 4. místo. Složení
soutěžního družstva: Dobiáš Milan, Ondra Martin, Doležal Vojtěch, Křivský Luboš,
Peřina Matěj, Modráček Aleš a Ondra Karel. Byla to dřina, ale jako vždy to stálo za
to. Děkujeme všem zúčastněným.

Hasiči informují

Lyžařský oddíl Sportovního klubu Svratka pořádá v sobotu 28. 5. 2022 tradiční 37. Ročník „Jarní Svratecké

25“. Průběžný start pochodu je od 7.30 do 9.00 hod. v areálu hasičské zbrojnice. Tento pochod se koná za ka-

ždého počasí. Každý účastník po dokončení trasy obdrží diplom. V cíli pochodu je připraveno občerstvení.

Pořadatelé tímto zvou veřejnost k hojné účasti a těší se na Vaši přítomnost. 

MŠ

ZŠZŠZŠ

MŠMŠ

Okrsková soutěž
V sobotu 7.5.2022 se v Herálci uskutečnila okrsková soutěž okrsku Svratka, kde na-
ši muži v improvizované sestavě obsadili 4. místo.
V rámci soutěže se tohoto klání zúčastnili i mladí hasiči. Svratku reprezentovala dvě
družstva a to mladší žáci a starší žáci – obě družstva obsadila první místa.

Důležité upozornění ! ! !
Byly spuštěny nové internetové stránky našeho sboru, které najdete na adrese:
www.sdh-svratka.cz
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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 nemovi-
tost sloužící k rekreaci je 700 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 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.

„Hele, támhle… A támhle taky! Vždyť tady je to samý odpadek…
Pojďme je posbírat!“ Protože chceme mít naše lesy a příkopy podél
cest čisté, vydali jsme se v sobotu 7.5. sbírat poházené odpadky podél
silnice a v blízkém lese mezi Cikhájem a Kocandou. Akce se zúčast-
nili i naši nejmladší členové a společnými silami jsme naplnili hned
několik pytlů. 

Usilovně pracujeme na přípravě letního tábora – opravujeme po-
škozené vybavení, natíráme podsadové stany a vymýšlíme pro účast-
níky program na letošní velké dobrodružství. Rodičům a nejmladším
členům jsme na schůzce pro představu promítli táborové video.
Zároveň moc děkujeme paní Haně Burýškové za ušití utěrek, ručníčků
a hadříků na tábor!

Na pravidelných schůzkách jsme se věnovali pohybovým aktivi-
tám, hrám i rukodělkám. Oddíl našich nejmladších členek – světlušek
přespal jednu noc v klubovně ve škole a úspěšně si vyzkoušel projít
stezku odvahy. 

Více informací o skautském oddíle najdete na skaut-svratka.cz

Uplynulý měsíc ve skautském oddíle

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
symbol 1341, specifický symbol – číslo známky.

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.
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