
Rozpočet města v roce 2015 
 
Příjmy: 
Daně z příjmů a z přidané hodnoty      15 832 584.-Kč 
Daň z nemovitostí            1 308 288,-Kč 
Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání          162 702,-Kč 
 veřejných prostranství, ubytovací) 
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu             852 725,-Kč 
Vrácené peníze za třídění odpadu           229 214,-Kč 
Poplatky za provozování výherních hracích automatů a loterií       321 724,-Kč 
Neinvestiční dotace (z kraje, státního rozpočtu, úřad práce)    8 136 799,-Kč 
Platby občanů za připojení k ČOV              62 500,-Kč 
Příjmy z hospodaření v lese            1 906 386,-Kč 
Příjmy z prodeje zboží (infocentrum)+příjmy z reklamy v kalendáři         95 924,-Kč 
Dar E-ON pro výměnu osvětlení v ZŠ              30 000,-Kč 
Půjčovné v knihovně                11 066,-Kč   
Vstupné z muzea a galerie               32 807,-Kč 
Příjem z výstav obrazů                        11 250,-Kč 
Pronájem sokolovny a tenisových kurtů             55 500,-Kč 
Příjem z retrodne                21 666,-Kč 
Nájem a poplatky z bytů a nebytových prostor          759 307,-Kč 
Poplatky z hrobů                69 096,-Kč 
Komunální služby (poskytování služeb, prodeje pozemků a dalších nemovitostí)     3 197 732,-Kč 
Prodej plynového vedení firmě RWE u čtyř RD v Pionýrské ulici        145 805,-Kč 
Příjmy z pronájmu v DPS                               3 900,-Kč 

Místní správa-služby MěÚ               44 177,-Kč 
Příjmy z úroků + pojistné náhrady              36 915,-Kč 
Převody vlastním fondům          7 186 000,-Kč
               
CELKEM         40 514 067,-Kč
             
Výdaje: 
Údržba lesa a platy zaměstnanců             596 575,-Kč 
Údržba a opravy místních komunikací (oprava Račanské ulice)     2 144 813,-Kč 
Opravy chodníků (9. května, Libušina, areál ZŠ)          704 471,-Kč 
Slunný vrch – příprava projektové dokumentace          375 850,-Kč 
Dopravní obslužnost (autobusy)            272 893,-Kč 
Členský příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací          141 600,-Kč 
Příspěvky na opravy vodovodu a projektové dokumentace na vodovod       217 309,-Kč 
Dotace – „Svážíme bioodpad z města Svratky“       3 033 233,-Kč 
ČOV-splátky jistiny, úroků, opravy budov             89 643,-Kč 
Splácení půjčky na II. etapu kanalizace           305 837,-Kč 
Protipovodňová opatření, digitální protipovodňový plán           14 400,-Kč 
Provoz ZŠ a MŠ+opravy+rekonstrukce+dotace z Výzvy č.56 a 57     3 135 198,-Kč 
Informační centrum a výroba suvenýrů a kalendáře         139 648,-Kč 
Cestovní ruch (prezentace města)                 2 904,-Kč 



Provoz budovy čp.370 (včetně platu pečovatelky)               472 008,-Kč 
Provoz knihovny                46 098,-Kč 
Provoz muzea a galerie               69 184,-Kč 
Výstavy obrazů                31 454,-Kč 
Oprava sochy B.Němcové, zahájení rekonstrukce křížku na Mor.Svratce         129 493,-Kč 
Provoz sokolovny              168 920,-Kč 
Provoz a opravy tribuny a koupaliště             95 711,-Kč 
Sbor pro občanské záležitosti, vítání občánků            125 817,-Kč 
Měsíčník Novinky                 25 410,-Kč 
Příspěvek SK a dalším zájmovým sdružením            222 555,-Kč 
Bytové hospodářství                    187 239,-Kč 
Veřejné osvětlení (vč. rekonstrukce ul. Pionýrská, Račana)       1 108 462,-Kč  
Provoz a údržba hřbitova                 85 413,-Kč 
Komunální služby, vč. nákupu techniky a pozemků, údržba města      2 579 344,-Kč 
 z toho první splátka za odkup čp.38                 1 398 589,-Kč 
 z toho nákup pozemků         190 126,-Kč 
Odvoz komunálního odpadu + ostatní nakládání s odpady        1 025 179,-Kč 
Rekonstrukce herních prvků na děts.hřišti+ herní prvky u školy           672 746,-Kč 
Péče o vzhled města a veřejnou zeleň, vč. platů pracovníků na veřejně                999 179,-Kč 
prospěšné práce    
Pečovatelská služba, pomoc zdravotně postiženým (rozvozy obědů)                     44 470,-Kč 
Civilní obrana (nákup pytlovače, protipovodňových pytlů)                7 563,-Kč 
Hasiči+provoz budovy čp.347               459 205,-Kč 
Oprava budovy čp. 347             2 599 549,-Kč 
Platy a daně zastupitelstva             1 184 504,-Kč 
Provoz MěÚ, daně, pohonné hmoty a platy zaměstnanců         3 193 844,-Kč 
 z toho nákup nového vozu Ford Focus               302 196,-Kč 
Bankovní operace, pojištění                  106 179,-Kč 
Převody z vlastních fondů              7 186 000,-Kč 
Platba DPH a daně z příjmu               1 503 335,-Kč 
Ostatní                     24 008,-Kč 
CELKEM VÝDAJE             35 527 143,-Kč 
 
V tomto roce se hospodařilo s přebytkem 4 986 924,-Kč, což bylo zapříčiněno vyšším 
výnosem daní, protože hospodářství se daří, a také posunutím stavby inženýrských sítí na 
Slunném vrchu na rok 2016. 

 
Stavební akce 
 
Oprava budovy hasičské zbrojnice 
 
     Již v loňském roce se podařilo získat dotaci na rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. 
Výběrové řízení vyhrála firma Kubíček. A tak hned na jaře se rozeběhly práce na opravách. 
Budova se dočkala kompletní výměny oken, zateplení fasády a následně i nové omítky, která 
byla ing. arch. Věrou Junovou navržena do světle modré barvy, což v kombinaci s bílými okny 
a modrými vchodovými dveřmi dodalo budově jistou dávku elegance. Garáže hasičů pak byly 
natřeny na žlutou barvu.  



     Značné úpravy proběhly uvnitř budovy. Došlo k přestavbě bytu v přízemí, který 
donedávna užívala paní Matoušová. Vlastními silami a s pomocí hasičů jej přestavěl pan 
Zdeněk Kyncl, místostarosta SDH, kterému byl přidělen s tím, že do budoucna bude 
správcem budovy a areálu hasičské zahrady. I zázemí hasičů se dočkalo výrazných změn: 
v přízemí došlo k propojení šatny pro zásahy s chodbou ke garážím a tyto prostory byly přímo 
odděleny od zbytku budovy. Hasičům navíc chybělo slušné sociální zázemí, proto z původní 
koupelny pro byty byla vybudována sprcha a sociální zařízení pro hasiče. 
     Také zázemí pro hasičskou zahradu bylo přestavěno. Především pánské a dámské WC již 
zásadně nevyhovovalo, proto bylo přestavěno a zmodernizováno. Úprav se také dočkal 
venkovní výčep i sklady. Také dřevěná bouda na výčep piva byla pěkně zakomponována do 
areálu budovy. Prostor před venkovními toaletami byl vydlážděn. To vše přispělo k tomu, že 
svratečtí hasiči se mohou chlubit jedním z nejmodernějších areálů v okolí.  
     Do budoucna by na zbytku zahrady mělo vyrůst ještě dětské cvičiště a dojít k modernizaci 
pódia pro pořádání kulturních akcí, čímž by byla celková rekonstrukce areálu ukončena. 
 
Lávka do Boroviny 
 
     Stará dřevěná lávka do Boroviny již dlouhá léta nevyhovovala předpisům a správcem toku, 
Povodím Moravy, byla vždy uváděna jako závada. Při každé větší povodni ji buď sebrala voda 
nebo musela být stržena, aby ji voda neodnesla.  
     Konečně v letošním roce, s pomocí dotace z Programu obnovy venkova, bylo přikročeno 
ke stavbě nové lávky tak, aby splňovala příslušné normy. To znamenalo ji upevnit do betonu 
již na březích, v korytu řeky se nesmí nacházet svislé konstrukce lávky.  
 
Dětské hřiště 
 
     Další akcí letošního roku byla kompletní rekonstrukce dětského hřiště v parku u 
sokolovny. Hřiště zde bylo s pomocí svrateckých maminek vybudováno v roce 2008, avšak 
herní prvky od té doby čím dál více podléhaly zkáze takovým způsobem, že mnohé již byly 
nebezpečné pro děti. Několikrát pracovníci města atrakce opravili, ale když se objevila 
možnost získat dotaci na nové hřiště, bylo rozhodnuto. 
     Dodavatelem akce se stala vysoutěžená firma Tewiko Liberec, za 604 472 Kč byly 
zrekonstruovány téměř všechny herní prvky, přibyly i nové, včetně velké prolézačky, 
umístěné v parku mimo oplocený areál a v rámci dotace byly pořízeny i čtyři posilovací prvky 
v parku před školou. 
 
Opravy na Račanech 
 
     Významnou letošní akce byla oprava komunikace v ulici Račanské. Ta byla značně 
poškozena povodní v roce 2014 a i když byla provizorně opravena, bylo rozhodnuto o její 
celkové rekonstrukci. Městu se podařilo získat z dotačního titulu na obnovu obecního a 
krajského majetku po živelních pohromách částku ve výši 1.5 miliónu Kč, Svratka se podílela 
spoluúčastí ve výši 500 tisíc Kč.  
     Před samotnou rekonstrukcí komunikace došlo v květnu nejprve k rekonstrukci vodovodu, 
který je zde v nepříliš dobrém stavu – některé úseky pocházejí z roku 1954 – a v září také 
k položení kabelu nízkého napětí a veřejného osvětlení do země. Současně bylo 
zrekonstruováno i veřejné osvětlení v ulicích Pionýrská, Žižkova, Račanská a Na Nábřeží, kde 



byly dokonce nainstalovány lampy, připomínající staré časy. Poté byl v ulici Račanské položen 
úplně nový povrch komunikace a tato část města získala nový příjemnější vzhled. 

 
„Svážíme bioodpad z města Svratky“ 
 
     Pod tímto názvem byla podána žádost o dotaci na pořízení nového nákladního vozidla 
s nosičem kontejnerů a na velkoobjemové kontejnery pro svoz bioodpadu. Dotaci se podařilo 
získat, a tak na podzim přibylo do garáže mezi ostatní obecní techniku nové nákladní auto 
IVECO, 500 ks popelnic pro bioodpad, velkoobjemové kontejnery pro bioodpad a pojízdný 
štěpkovač. Celková pořizovací cena činila 2.5 miliónu Kč, město muselo uhradit pouze 250 
tisíc Kč. 
 
Opravy chodníků  
 
     Chodník v úseku od křižovatky u čp.47 kolem pošty byl v nevyhovujícím stavu. Staré 
dlaždice o rozměrech 30x30 cm byly popraskané, mnohde se viklaly tak, že nebyly bezpečné 
pro chodce a navíc je tento chodník velmi využívaný. Koncem dubna byla zahájena jeho 
rekonstrukce, a to právě od křižovatky k poště a k Šillerově hospodě. Do poloviny května byly 
práce hotovy. 
     Opravou prošel i chodník v ulici Libušině, a to v úseku od křižovatky u čp.32 k vjezdu do 
Havlíčkovy ulice u čp. 199. I zde byly poničené dlaždice 30x30 nahrazeny zámkovou dlažbou. 
 

Ze základní školy 
 
     Ve školním roce 2015-2016 usedlo do školních lavic 148 žáků, mateřskou školu navštěvuje 
45 dětí. 
     Hlavní stavební akcí tohoto roku byla rekonstrukce šaten. Dosavadní letitý způsob, kdy 
jednotlivé třídy měly svou drátěnou „klec“, natřenou na zeleno, byl nahrazen otevřenými 
boxy, jejichž stěny jsou z kovových vzpěr, vyplněných dřevěnými barevnými latěmi. Práce 
s kovem provedl pan František Pospíšil, práce se dřevem pak pan Pavel Sádovský. O hlavních 
prázdninách pak došlo ještě k rekonstrukci stávajících laviček. Kovové části byly přetřeny a 
jejich dřevěné prvky renovovány. Šatny tak byly nákladem 160 tisíc Kč výrazně 
zmodernizovány a působí podstatně příjemněji a vzdušněji. 
     Na jaře také došlo k úpravě parku u školy. Staré a přerostlé stromy, jejichž často padající 
větve ohrožovaly kolemjdoucí, byly pokáceny a nahrazeny novou výsadbou. Kácení stromů 
v parku vyvolalo také negativní reakci, především bývalého starosty a nynějšího učitele školy 
Borise Jakubíka, který se k tomu vyjádřil velmi nevkusným způsobem. Brzy poté také kácení 
prověřovala na něčí udání Krajská inspekce životního prostředí. A protože došlo ke skácení 
více stromů, než bylo povoleno, došlo k udělení pokuty ve výši 10 tisíc Kč. 
     Dominanta školní zahrady, socha Boženy Němcové z roku 1952, potřebovala zásadní 
opravu. Sokl sochy byl již rozsypaný, a proto bylo přikročeno k opravám, které provedl 
akademický sochař Martin Kovařík.  Při této příležitosti bylo rozhodnuto o přemístění sochy 
tak, aby nebyl zády ke škole jako dosud, ale čelem vítala příchozí do školy. Její nové místo 
bylo vybráno po konzultacích s odborníky o cca 20 metrů dál, blíže školní budově. V září zde 
byly vybudovány základy pro fundament sochy a socha poté přestěhována na nové místo. 
     Chodníček o parkoviště před školou ke školce byl již poničený a hrozil na něm úraz. V létě 
proběhla jeho rekonstrukce a byla zde instalována zámková dlažba. Ta také pokryla celý 



okruh na hřišti mateřské školky mezi tělocvičnou a přístavbou školy. Na tomto hřišti byly také 
nainstalovány nové herní prvky, vahadlovou houpačku dětem sponzorsky pořídil Miloš 
Kubíček. 
     Z drobnějších oprav lze také uvést rekonstrukci stříšky nad vchodem, obnoven nátěr 
vzduchotechniky a další etapa výměny osvětlení, tentokrát v několika kabinetech. 
     Neudržitelná situace, kdy do areálu školy vjíždělo čím dál víc aut, především rodičů, kteří 
vozili své potomky do školky a školy, vedla k tomu, že zastupitelstvo města zakázalo vjezd do 
areálu školy všem vozidlům s výjimkou zásobování a zaměstnanců školy. Jde především o 
bezpečnost dětí, neboť silnička ke škole je úzká s nepřehlednou zatáčkou. Parkovat je možné 
před vjezdem do školy nebo u stadionu a ten kousek dojít pěšky. Přesto toto nařízení 
vzbudilo u některých lidí nevoli a někteří zákaz vjezdu soustavně porušují. Jejich pohodlí je 
pro ně důležitější než bezpečnost dětí… 
    V nevyužívané učebně č.4 nainstaloval Martin Mudroch „muzejní třídu“ s velkým 
množstvím různých dobových školních pomůcek, především učebnic od dob Rakousko-
Uherska po 90. léta, nástěnných plakátů, výkresů bývalých žáků nebo i staré školní techniky. 
Je zde i několik starých lavic, které se v naší škole používaly od 50. do 70. let. Ač tato akce 
byla zveřejněna pouze v Novinkách a na školním webu, brzy se ozvala média a reportáž o 
muzejní třídě byla natočena Českou televizí a otiskly je i některé deníky. 
     Naše škola se zapojila do dvou výzev, vyhlášených Ministerstvem školství, kdy lze na dané 
akce čerpat peníze z evropských fondů. Obě tyto výzvy dopadly pro naši školu úspěšně, 
získali jsme na dotacích bezmála půl miliónu korun.  
     Výzva č.56 na rozvoj čtenářské gramotnosti přinesla škole především finanční částku 110 
tisíc korun na nákup až dvou set knih do školní knihovny, učitelé 1. stupně tyto knihy formou 
čtenářských dílen zařadí do výuky. Z této výzvy také škola získala částku 280 tisíc Kč na 
jazykový pobyt vybraných žáků ve Velké Británii. Ten se uskutečnil ve dnech 13.-19.9.2015 ve 
městě Plymouth v jihozápadní Anglii. Pobytu se zúčastnilo 20 vybraných žáků 6.-9. ročníku 
s nejlepším prospěchem a vedle devíti hodin lekcí anglického jazyka na místní univerzitě 
navštívili žáci přímořské letovisko Brighton, oceanárium v Plymouthu, rodný hrad krále 
Artuše Tintagel, St. Michael´s Mount, letovisko St. Ives, nejzápadnější výběžek Anglie Land´s 
End a samozřejmě nakonec i hlavní město Londýn. Žáky doprovázeli učitelé Petra Kovaříková 
a Martin Mudroch. Veškerý pobyt žáků včetně jídla, ubytování v rodinách a vstupů hradila 
právě získaná dotace. 
     Výzva č.57 umožnila škole vybavit a modernizovat školní dílnu, vše v hodnotě 204 tisíc Kč. 
Pod vedením Josefa Fialy byla školní dílna vybavena novými pracovními stoly, zakoupenými 
se slevou z místního podniku Mars, a novými nástroji a elektrickými přístroji. 
     Kraj Vysočina podpořil polytechnickou výchovu v mateřské i základní škole částkou 49 360 
Kč, za níž byly nakoupeny stavebnice Merkur pro ZŠ a konstrukční stavebnice Roto pro ZŠ  a 
MŠ. 
     V letošním roce škola pořídila další tři interaktivní tabule s dataprojektory, vybavena jimi 
byla jazyková učebna a 1. a 3. třída. Ve škole je v provozu již šest těchto tabulí. 
     Velkého úspěchu dosáhl žák 5. třídy Robin Řádek, který obsadil v okresním kole 
matematické olympiády 1. místo. 
     15.1. proběhl pro 1. stupeň hudebně-vzdělávací pořad „Šel tudy“, ve kterém se žáci 
seznámili s mnoha hudebními nástroji. 
     I letos se žáci se svými učiteli zúčastnili 18.4. úklidové akce „Ukliďme Česko“, kdy vyčistili 
jednotlivé úseky ve městě i kolem silnic od odpadků. Svratecká škola tradičně uklízí kolem 



silnice ke Sloupku a Chlumětínu, kolem silnice ke Svratouchu a kolem potoka Řivnáč, kolem 
silnice na Křižánky, kolem cesty na Hůry i uvnitř města.  
     V únoru připravila školní jídelna „Týden horácké kuchyně“. Kuchařky připravily jídla podle 
kuchařky svrateckého kuchaře Františka Mořického a výzdoba jídelny připomněla dobu 
masopustu. Dne 24.2. si připomněla masopust i mateřská škola, děti prošly v průvodu celou 
školou. 
     20.3. obsadili žáci 2. stupně, pod vedením Marie Jakubíkové,  3. místo v okresním kole 
soutěže zdravého životního stylu. 
     Ve dnech 23.-27.3. proběhl v jídelně „Týden splněných přání“. Žáci hlasovali v anketě o 
nejoblíbenější jídlo a vítězná jídla z každé třídy se pak objevila na jídelníčku: na 1. stupni 
vyhrálo pečené kuře s rýží, u šesťáků špagety se sýrem, u sedmáků svíčková na smetaně, u 
osmáků drůbeží řízek s bramborovou kaší a u deváťáků pizza. Akce v jídelně pak proběhla 
ještě ve dnech 20.-24.4., kdy se konal „ Týden evropské kuchyně“. Kuchařky žákům připravily 
tradiční jídla ze Švédska, Maďarska, Itálie, Slovenska a Anglie. 
     27.3. proběhl 6. ročník turnaje okolních škol v sálové kopané. Akce se zúčastnilo osm 
okolních škol: Svratka, Herálec, Jimramov, 2. ZŠ Nové Město na Mor., Kameničky, Krouna, 
Sněžné a Polnička. Vítězem se stala 2. ZŠ z Nového Města, naši žáci skončili třetí. 
     Týž den večer se škola připojila k celosvětové akci „Noc s Andersenem“, několik žáků 9. 
ročníku nocovalo ve škole, pekly se skořicové rolky a četla Drdova pohádka „Zapomenutý 
čert“. Akci vedla Marie Jakubíková. 
     9.4. proběhla školní recitační soutěž žáků 1. stupně „Veselá básnička“, 1. místo vybojovala 
žákyně Michaela Halamková z 1. třídy. a ve starší kategorii pak Robin Řádek z 5. ročníku. 
     Žáci 2. třídy pod vedením Hany Brázdové nacvičili pohádku Boženy Němcové Sůl nad zlato. 
O pár týdnů později pak páťáci předvedli pod vedením Petry Suché svým rodičům 
minipředstavení Erbenovy Polednice a začátkem června pak prvňáci pod vedením Hany 
Mičkové zpívanou pohádku na motivy Františka Hrubína. Čtvrťáci pak pod vedením Dalibora 
Svobody zaujali moderní verzí pohádky O Sněhurce. 
     Žáci 8. ročníku se učili zásadám první pomoci a mohli si prohlédnout vozidlo záchranné 
služby. 
     Členové tanečního kroužku, který na naší škole vede Active Club Žďár n.S. se zúčastnili 
taneční soutěže. Za účasti 21 škol obsadili mladší žáci 1. místo, starší žáci 2. místo a skupina 
break-dance 4. místo. 
     Dne 7.5. navštívili žáci 8. a 9. ročníku Vídeň. Na programu byla prohlídka zámku 
Schönbrunn včetně nádherného parku a po okružní jízdě Vídní následovala procházka po 
centru města – chrám sv. Štěpána, Mozartův dům, třída Graben, Hofburg a Kärntner Strasse. 
     Koncem května byla naše škola přijata do sítě zdravých škol. 
     18.6. proběhl na škole atletický čtyřboj žáků 1. stupně za účasti naší školy a škol ze 
Svratouchu, Křižánek, Herálce a Kameniček. 
     25.9. proběhl další ročník atletického čtyřboje pro žáky 2. stupně z okolních škol. Hlavním 
organizátorem byl opět Josef Fiala a sponzorem akce Mars Svratka. 
     1.10. se družstvo z naší školy zúčastnilo ve Žďáru n.S. soutěže ve fotbale. Našim žákům se 
podařilo tento turnaj vyhrát a budou školu dál reprezentovat při jarních utkáních. O pět dní 
později pak naše školní družstvo hrálo na svrateckém stadioně proti ZŠ Krucemburk a vyhrálo 
8:2. 
     2.10. proběhla exkurze žáků 8. a 9. ročníku do firmy Škoda Auto Mladá Boleslav, kde 
shlédli škodovácké muzeum a také nahlédli do výrobky vozidel Škoda Octavia. Poté ještě 
navštívili skanzen v Přerově nad Labem. 



     7.10. proběhlo v tělocvičně seznámení s country tanci pod vedením Miroslava Procházky. 
     15.10. do školy zavítalo mobilní planetárium. 
     Ve škole také probíhá výuka hry na hudební nástroje: soukromá hudební škola Jaroslava 
Klineckého nabízí výuku hry na klavír, klávesy (keyboard), akordeon a zobcovou flétnu, Jana 
Škorpíková ze sousedního Herálce pak nabízí výuku hry na kytaru. Mnoho žáků využilo této 
možnosti a učí se hrát na některý z hudebních nástrojů. 
     17.11. pořádala škola den otevřených dveří pro veřejnost. Zájemci si mohli prohlédnout 
celou školu, průvodci jim byla ředitelka Iva Kopecká a Martin Mudroch a Michaela Šilerová. 
Této možnosti využilo přes 100 lidí ze Svratky a okolí. 
 

Změny v obchodní síti 
 
Na konci roku 2014 byla uzavřena prodejna Vojtěška, její majitelka Jana Vojtová odešla do 
penze a obchod pronajala firmě Kubík a.s., která provozuje síť potravinářských prodejen. 
Obchod byl otevřen hned po novém roce, avšak pro většinu lidí byl zpočátku velkým 
zklamáním. Vojtěška byla známá svým obrovským výběrem různého zboží a kvalitní uzeninou 
a i když patřila ve Svratce k dražším prodejnám, neměla o zákazníky díky tomu nouzi. Firma 
Kubík značně omezila sortiment, a ceny nasadila dost vysoko. Až během roku se situace 
vylepšila, pomohla tomu i reorganizace obchodu, a tak se do obchodu začali zákazníci vracet. 
     K 19.12.2014 skončila další zavedená prodejna s potravinami - Jiří Bárta v čp. 51. Nutno 
podotknout, že obchod vypadal značně zanedbaně, vybavení bylo zastaralé a sortiment 
nepříliš široký. Majitel domu čp.51, František Filipi, dal Jiřímu Bártovi z mnoha, především 
finančních důvodů, výpověď z nájmu a uzavřel smlouvu s firmou Qanto, která má síť 
potravinářských prodejen. Během měsíců ledna a února 2015 byly prostory samoobsluhy 
přestavěny a od 5.3.2015 zde byl otevřen „Qanto market“. Jiří Bárta se stal vedoucím tohoto 
obchodu, ale v průběhu roku byl nahrazen Janou Dvořákovou ze Svratky. Firma investovala 
do přestavby více než 4 milióny korun a na vybavení prodejny je to znát. Moderní, čisté a 
upravené prostory, slušný výběr zboží – to vše ve Svratce chybělo a může nalákat mnoho 
zákazníků. 
     Dosavadní nájemce restaurace U Berušky Michal Gregor ze Svratouchu skončil k 30.11. a 
restaurace zůstala uzavřena. Také restaurace U Šillerů prošla skoro historickou změnou. 
Dlouholetý majitel Petr Šiller, potomek zakladatele této hospody, tuto prodal bratrům 
Otakaru a Pavlu Zástěrovým. 
     V polovině prosince 2015 byl v čp. 79 otevřen Kovomat Rafala Lyczka. Obchod ale zatím 
nevypadá příliš vábně, mnohdy je zde i zboží bazarové. 
 

Z kulturních akcí 
 
28.2. proběhl tradiční dětský karneval, pořadatelem byla Základní a mateřská škola Svratka. 
21.3. se v sokolovně konal 1. Svratecký candrbál aneb Starý desky, ty jsou hezký. Sokolovnu 
rozezněly staré hity z dob minulých, konala se tombola s retro věcmi a vítáni byli především 
všichni, kteří přišli v dobovém oblečení. 
30.4. se konal další čarodějnický rej v areálu stadionu. Svratecké Valkýry jej letos uspořádaly 
jako Slet čarodějnic a čarodějů do bradavické školy kouzel. A tak na děti tam čekal nejen sám 
Harry Potter, hrdina oblíbených dětských knížek, ale také kejklíř a žonglér Oldřich Hurych. 
Akce byla vydařená, malou skvrnou byl pouze požár zde umístěného vraku vozidla Trabant, 
ale včasných zásahem hasičů nedošlo k úrazu nikoho z účastníků. 



8.5. byla v muzeu otevřena výstava k 70. výročí osvobození naší vlasti „Svratecko ve stínu 
hákového kříže“. Návštěvníci se mohli seznámit se životem u nás v době okupace, 
s partyzánským odbojem na Svratecku a připomenout si i oběti války. K vidění byly unikátní 
dokumenty, plakáty a fotografie z doby okupace a květnového povstání roku 1945. Výstava 
trvala do 31.10. 
16.5. se v sokolovně konal Den pro rodinu v režii Svrateckých Valkýr. Do soutěží se měly 
přihlásit tříčlenná rodinná družstva, složená ze zástupců tří generací. Přihlásilo se pět rodin, 
programem provázeli Anička a Pepa Doležalovi z Jihlavy. 
7.6. proběhla tradiční cesta pohádkovým lesem. Protože v letošním roce slaví televizní 
Večerníček 50. výročí, provázely děti právě postavičky z večerníčkových pohádek. 
13.-14.6. proběhl opět International Meeting Svratka. Do areálu hotelu Žďas Svratka se sjelo 
opět mnoho historických, především italských automobilů. Návštěvníky do areálu kyvadlově 
vozil z křižovatky historický autobus Škoda 706 RTO. 
20.6. proběhl již 41. ročník Memoriálu Emila Vambery. Soutěže se zúčastnilo 17 
mládežnických týmů ve třech kategoriích. V hlavní kategorii starších žáků si putovní pohár 
odvezlo už podruhé mužstvo Jablonce nad Nisou, svratečtí byli třetí. Zpestřením akce byla 
možnost vyhlídkových letů vrtulníkem nad Svratkou. 
27.6. uspořádaly Valkýry jednu z největších letošních akcí „Den pro rodinu aneb učíme se 
pomáhat a chránit“, a to ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a Českým 
červeným křížem. V areálu stadionu mohli návštěvníci shlédnout ukázky policejní a hasičské 
techniky, psovody, včetně zásahu a zúčastnit se soutěže o ceny. Celý program moderoval 
Miroslav Polák. Akci podpořilo město a Kraj Vysočina. Zároveň s tím se mohly především děti 
povozit na pouti, která zrovna ve Svratce probíhala. 
Tradiční letní výstavy obrazů byly opět dvě: ve dnech 1.-30.7. proběhla výstava obrazů a 
fotografií Petra Balíčka, v srpnu pak výstavu obrazů „Malíři Svratecka“, které pro výstavu 
poskytlo město, Galerie Albert a paní Jitka Vítková. Výstavy se opět konaly ve Společenské 
místnosti. 
25.7. uspořádal Chrámový sbor při kostele „Večer duchovní hudby“, zahrálo komorní duo 
sester Kosteleckých a sbor Svatojánek. 
8.8. projížděla Svratkou charitativní cyklojízda „Na kole dětem 2015 Žďárskými vrchy“. Start 
jízdy proběhl na žďárském náměstí Republiky ave Svratce na náměstí 9. května byla zastávka 
na občerstvení účastníků. Výtěžek z této akce ve výši 34 781 Kč z dobrovolného startovného 
a 283 000 Kč od sponzorů věnován dětskému oddělení jihlavské nemocnice a nadačnímu 
fondu Krtek. Město Svratka přispělo na tuto akci částkou 5 000 Kč. 
15.8. se již po sedmé konal Retroden. Do areálu sokolské zahrady se letos sjelo velmi slušné 
množství historických vozidel, návštěvníci se opět mohli svést historickými autobusy Škoda 
706 RTO a Karosa ŠL 11. Odpoledne zahrála legendární brněnská kapela Synkopy 61 a poté 
následovala módní přehlídka v podání Valkýr, tentokrát na motivy starých českých filmů 
(seriál Taková normální rodinka, Jak svět přichází o básníky, Homolka a tobolka, Světáci, Léto 
s kovbojem a Pelíšky), okořeněná i hláškami z těchto filmů. Mezi filmy byla vždy dobová 
reklama. Poté pak na závěr vystoupila se svými italskými hity kapela „Triky a pověry“, kterou 
skvěle předvedlo trio Tereza Sádovská, Jirka Cach a Vlasta Černý. Večer tradičně následovala 
diskotéka s hity  60.-80. let. Tato akce se stává čím dál známější v blízkém i širším okolí a 
návštěvníci, kterých rok od roku přibývá a letos jich bylo odhadem osm stovek, se skvěle 
bavili a i večer na diskotéce bylo kolem 250 lidí. 
31.10. pořádaly Valkýry v sokolovně dýňové odpoledne, děti i dospělí si mohli zkusit vyrobit 
dekorace z dýní, které pak byly vystaveny na náměstí 9. května. 



4.12. pořádala Marie Poláková, správce DPS Svratka, koncert dechové kapely Šafářanka 
z Ústavu sociální péče v Křižanově. Jako host vystoupil Milan Žák z Jeníkova ve hře na trubku 
a pilu. Škoda jen, že koncert byl slabě navštíven. 
      Adventní program již tradičně zajišťovaly Valkýry. Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku proběhlo na náměstí 29.11. Součástí akce byla také soutěž o nejlepší vánočku. Ze 
všech přihlášených porota vyhodnotila jako nejlepší vánočku Petry Kubíčkové. 
     O týden později, 6.12. se konal II. ročník soutěže o nejlepší peklo. Škoda, že okolní obce 
účast odmítly, a tak se soutěže zúčastnila tři družstva ze Svratky a jedno z Pohledce. Jedno 
z družstev tvořila i obecní fekální V3S, kterou pomalovali pekelnými motivy zdejší deváťáci a 
pekelníky byli starosta, místostarosta, zastupitel V.Černý a pracovníci města Jan Kunc a Jiří 
Jebas. 
     Třetí adventní neděle byla ve znamení zklidnění, 13.12. v sokolovně vystoupil komorní 
smíšený sbor Musica Sarensis a hlavním bodem programu byla Rybova Česká mše vánoční. 
Poslední adventní neděli pak mohli zájemci v sokolovně tvořit vánoční mandaly. 
     Letos se konala i vánoční výstava obrazů. Proběhla ve dnech 12.12.2015-10.1.2016 
v prostorách Společenské místnosti ve spolupráci s Galerií Albert pod názvem „ Krajina 
Vysočiny“. 
     V muzeu letos proběhla již 13. vánoční výstava, tentokrát pod názvem „Ježíšek v čase 
strachu i naděje“. Návštěvníci, kterých bylo za čtyři dny přes 600, se seznámili s Vánocemi 
v letech 2. světové války i smutných 50. letech, kdy se komunistický režim přetvořit 
křesťanské Vánoce podle ruského vzoru v oslavu Dědy Mráze. K ochutnání bylo cukroví, 
které napekly členky Sboru pro občanské záležitosti podle receptů z publikace „Vaříme 
z přídělu“, vydané v době války. Chuť hrachového nebo mrkvového cukroví byla rozhodně 
zajímavá. 
     Chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele pořádal 27.12.2015 zpívání vánočních koled. 
Svratečtí farníci připravili pro veřejnost ještě jedno překvapení. Na farní zahradě postavili 
betlém v životní velikosti, u něhož byla i ohrádka se živými zvířaty – ovečkami a kozami. 
Iniciátorem byl Jan Gregor, jemuž pomohli Irena a Petr Peškovi ze Svratouchu a svratečtí 
Pavel Řádek a Kateřina Trávníčková. Vše samozřejmě zaštítil svratecký farář Jiří Prokůpek. 
Betlém se těšil velké návštěvnosti kolemjdoucích a i když jej na Silvestra shodil vichr, měl by 
v příštím roce opět ozdobit farní zahradu a přispět k vánoční atmosféře našeho města. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
 
     Největší akcí tohoto roku byla bezesporu přestavba a modernizace některých prostor 
hasičárny (viz kapitola Stavební akce).  
     Naši hasiči, ve složení Nikola Burýšková, Tereza Cachová, Václav Fiala ml., Pavel Dospěl, 
Milan Dobiáš, Aleš Modráček a Matěj Peřina se zúčastnili dvou závodů o železného hasiče. 
     Dne 21.6. uspořádali hasiči 1. ročník soutěže mladých hasičů „O pohár města Svratky“. Ti 
nejmladší hasiči soutěžili ve štafetách 9x50 m a v požárním útoku. V soutěži mladších 
družstev získali svratečtí 5. místo, v soutěži starších pak 4. místo. 
     Hlavní akcí roku byl 9. ročník hasičského fotbalu, konaný 25.7. v areálu stadionu, na 
asfaltovém hřišti. Bohužel na udání, kdy se dotyčné nelíbilo údajné plýtvání vodou v době 
sucha, byla tato akce řešena odborem životního prostředí a příští ročník musí povolovat 
tento odbor, přesto, že voda opět stéká kanálkem do řeky a plýtvání není nijak zásadní. 
     V sobotu 10. října spolupořádali hasiči podzimní okresní kolo soutěže Plamen. Akce se 
konala na stadiónu a účast byla opravdu obrovská – 860 soutěžících s trenéry, kteří přijeli 



v 82 osobních automobilech, 20 dodávkách, 12 nákladních vozech a dvěma autobusy. 
Občerstvení zajišťoval Miroslav Holický a jeho tým, jen čaje se navařilo 420 litrů. Pro 
svratecký sbor spolupořadatelství této soutěže znamenalo velké zviditelnění v rámci okresu i 
kraje a ukázalo šikovnost členů sboru. 
 I v letošním roce musel sbor zasahovat u několika akcí. 
31.3. odstraňování spadlého stromu u Krejcaru. 
6.8. požár hrabanky u chaty Lada v Borovině, požár vznikl z neopatrnosti – v době značného 
sucha někdo rozdělal v lese u chaty ohýnek. 
9.8. požár lesního porostu u Křižánek. 
10.8. výjezd k požáru polního porostu ve Svratouchu pod meteorologickou stanicí. 
21.9. pomoc při odstraňování roje vos u Hegrů čp.55. 
15.10. odstraňování naftové skvrny ze silnice Svratka-Herálec 
8.12. proběhl největší zásah v tomto roce, a to na Křižánkách, kdy vyhořel rodinný dům 
Jaroslava Suchého. 
24.12. byli hasiči povoláni do Krásného, kde od zaparkovaného osobního automobilu chytl i 
rekreační dům. 
 

Další střípky ze života města 
 
     *Dosavadní služební automobil Opel Astra Caravan, který byl zakoupen počátkem roku 
2007 jako ojetý, již dosluhoval a vykazoval značné poruchy. Proto bylo rozhodnuto o nákupu 
nového služebního vozidla. Z výběrového řízení se nakonec cenově nejvýhodněji jevil nákup 
osobního vozu Ford Focus 1.6, který byl nakonec zakoupen za 302 tisíc Kč. 
     *Dne 30.1.2015 navštívil Svratku hejtman kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek 
s doprovodem. Na radnici byl přijat starostou města Františkem Mládkem, místostarostou 
Martinem Mudrochem a členem zastupitelstva Františkem Peňázem. Diskutovalo se 
především o dopravní obslužnosti města, údržbě silnic i o možnostech rozvoje Svratky. 
     *Dlouholetá pracovnice města, paní Eva Prášková, která pracuje  pro město od roku 1970, 
se rozhodla odejít do penze. Eva Prášková je velmi oblíbenou a poctivou úřednicí, která 
perfektně ovládá svou práci. Poté, co ohlásila svůj odchod, především ze zdravotních 
důvodů, bylo přikročeno k vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců o práci asistentky, 
pokladní a mzdové účetní na Městském úřadu ve Svratce. Na řízení se přihlásilo celkem 24 
uchazečů, do užšího kola pak postoupilo 14. K písemným testům se dostavilo 10 uchazeček, 
k ústnímu pohovoru postoupilo pět žen. Nejvhodnější uchazečkou se stala paní Jitka Vítková 
ze Svratky, která od 1.6.2015 nastoupila do této funkce. 
     *Zastupitelstvo města se rozhodlo prodat i poslední byt v budově čp.85. V nájmu zde bydlí 
rodina Teplých. Vždy, když bylo uvažováno o prodeji, byl byt přednostně manželům Teplým 
nabídnut, ale ani jednou tuto nabídku nepřijali. Poté, co byl byt nabídnut k veřejnému 
prodeji a prodán manželům Ondřeji a Ditě Myškovým, podali manželé Teplí soudní návrh na 
zastavení převodu a žalovali město za neoprávněný prodej. 
     *Po úpravách náměstí v letech 1968-1971 zde byl zaveden jednosměrný provoz. Pravá 
strana náměstí sloužila k jízdě nahoru a levá (západní) k jízdě dolů. V letošním roce byl 
jednosměrný provoz pokusně zrušen a jízda je tak možná oběma směry. 
      *V letošním roce se stala neudržitelnou situace kolem volného pobíhání psů a 
znečišťování města psími výkaly. Mnozí majitelé psů nedodržují příslušné vyhlášky města, 
často se stává, že jim pes uteče kvůli nedostatečně zabezpečenému pozemku, ale mnozí se 
při venčení psů vůbec nenamáhají uklidit to, co jejich miláček byl nucen vytvořit přímo na 



ulici nebo třeba v parku u sokolovny. Vůbec nejhorší je to vždy na jaře, když sleze sníh, 
protože pak je Svratka plná psích výkalů a uklízet to pak musí zaměstnanci města. I proto 
dojde od roku 2016 k razantnímu nárůstku poplatků ze psů. 
     *Křížek nad ulicí ČSA, který toto místo zdobí již od 30. let, byl v letošním roce opraven 
pracovníky města a pány Martinem Kovaříkem a Pavlem Albertem bez nároku na honorář. 
     *V listopadu 2015 začal být realizován prostřednictvím Miroslava Poláka SMS Infokanál. 
Služba spočívá v tom, že každý, kdo má zájem, zadá číslo svého mobilního telefonu do 
systému a zdarma mu pak budou chodit zprávy jako doplněk hlášení veřejného rozhlasu. Do 
konce roku se do služby přihlásilo již kolem 200 lidí. 
 

Počasí 
 
Počátek roku byl ve znamení mrazů a napadlo i cca 20 cm sněhu. Avšak 10.1. přišla prudká 
obleva, teploty stouply až na 12 C a přidal se déšť, což vedlo k prudkému rozvodnění řeky 
Svratky a byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. 10. ledna ve 14.40 řekla vystoupala na 
maximum – 156 cm. Hned 11. ledna přišlo ochlazení a napadlo 30 cm sněhu, teploty zůstaly 
pod bodem mrazu. 
     Jaro bylo dosti suché a počátkem června vystoupaly teploty až k 30 stupňům. 
Letošní léto bylo mimořádně horké a suché. Podle vyjádření meteorologů dokonce nejsušší a 
nejteplejší za posledních snad 60 let. Od počátku července teploty výrazně překračovaly 30°C 
a po krátkém ochlazení ve druhé polovině července stoupaly opět přes 30°C, mnohdy se 
dostaly až k 37-38°C. Ani večer se moc neochladilo, v noci bylo i kolem 23°C. Navíc vůbec 
nepršelo, projevoval se značný nedostatek vláhy. Hladina řeky Svratky klesla na 17-20 cm, 
přičemž normál je kolem 40-50 cm. V potoce Řivnáči bylo do 5-10 cm vody. Nejteplejším 
dnem roku byl 8. srpen, teploty se blížily ke 40 stupňům. 
     Riziko požárů bylo obrovské, však také naši hasiči vyjížděli hned třikrát za sebou 
k požárům porostu (ve svratecké Borovině 6.8., pod Devíti skalami 9.8.) a pole ve Svratouchu 
10.8. Tráva byla všude úplně hnědá a spálená od slunce. 
     Zlom nastal až v neděli 16.8., kdy se přece jen ochladilo na 25°C a následující den začalo 
pršet, vytrvalý déšť trval dva dny, kdy stačilo napršet 90 mm vody na 1 m2, hladina řeky 
Svratky se krátce dostala až na 1. povodňový stupeň, tedy přesáhla 80 cm. 
     I podzim byl celkem teplý a suchý, a tak každý déšť byl vítaný. Počátkem prosince poprvé 
nasněžilo, ale sníh hned střídaly oblevy a Vánoce byly opět na blátě. Například na Štědrý den 
byly doslova jarní teploty. 
 

Z matriky 
 
V letošním roce se narodily tyto děti: 
 
1. Karolína Maloušková   
2. Amélie Králová    
3. Vojtěch Bureš    
4. Jan Mudroch    
5. Max Kadeřábek    
6. David Voldán    
7. Valentýna Hejtmánková   
8. Valérie Sobotková    



9. Barbora Pechová    
10. Petr Pešl     
11. Veronika Cachová    
12. Jakub Myška    
13. Sabina Voldánová    
14. Filip Najman    
15. Adéla Gregorová    
16. Tadeáš Sedlák    
17. František Kovařík    
 
Navždy nás letos opustili tito spoluobčané: 
 
1. Marie Kuncová  1.1.2015  Na Kopečku IV/3 
2. Vladislav Pokorný  3.2.2015  Pláňava 283 
3. Jaroslava Fialová  12.2.2015  Na Úvoze II/3 
4. Ludmila Filipi  1.3.2015  Pionýrská 370 
5. Josef Stejskal  30.3.2015  Na Náhoně 381 
6. Marie Kynclová  8.4.2015  Revoluční 203 
7. Jaroslava Kováříková 26.4.2015  Horní II/15 
8. Marie Paseková  18.5.2015  Pláňava 275 
9. Bohumila Neuwirthová 12.6.2015  Libušina 45 
10. Berta Dvořáková  26.7.2015  Nad Školou 452 
11. Jiří Voldán   31.8.2015  Pláňava 346 
12. František Fuchs  21.9.2015  Čs.armády 320 
13. Antonín Bureš  31.10.2015  Libušina 295 
 
K trvalému pobytu se přihlásilo 20 lidí, odhlásilo z trvalého pobytu 24 lidí. Počet obyvatelstva 
se za rok 2015 nezměnil. 
 


