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Rozpočet města v roce 2016
Příjmy:
Daně z příjmů a z přidané hodnoty
16 042 815.-Kč
Daň z nemovitostí
1 290 087,-Kč
Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání
210 351,-Kč
veřejných prostranství, ubytovací)
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
834 697,-Kč
Vrácené peníze za třídění odpadu
176 200,-Kč
Poplatky za provozování výherních hracích automatů a loterií
277 324,-Kč
Neinvestiční dotace (z kraje, státního rozpočtu, úřad práce)
1 607 742,-Kč
Platby občanů za připojení k ČOV
18 500,-Kč
Příjmy z hospodaření v lese
1 308 603,-Kč
Příjmy z prodeje zboží (infocentrum)+příjmy z reklamy v kalendáři
117 242,-Kč
Půjčovné v knihovně
9 887,-Kč
Vstupné z muzea a galerie
41 692,-Kč
Příjem z výstav obrazů
9 030,-Kč
Pronájem sokolovny a tenisových kurtů
41 223,-Kč
Příjem z retrodne
25 237,-Kč
Nájem a poplatky z bytů a nebytových prostor
755 554,-Kč
Poplatky z hrobů
83 612,-Kč
Komunální služby (poskytování služeb, prodeje pozemků a dalších nemovitostí)
1 576 245,-Kč
Příjmy z pronájmu v DPS + vratka za energie
19 755,-Kč
Místní správa-služby MěÚ
17 101,-Kč
Příjmy z úroků + pojistné náhrady (neobdržená dotace na dětské hřiště
199 211,-Kč
Převody vlastním fondům
2 828 307,-Kč
CELKEM

27 490 415,-Kč

Výdaje:
Údržba lesa a platy zaměstnanců
634 769,-Kč
Opravy chodníků (nám.9. května, U Koupaliště, areál ZŠ) + posyp
449 672,-Kč
Slunný vrch – stavba inženýrských sítí pro rodinné domy
9 689 115,-Kč
Příspěvek SVK Žďársko pro stavbu inženýrských sítí na Slunném vrchu
2 000 000,-Kč
Dopravní obslužnost (autobusy)
289 794,-Kč
Členský příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací
143 300,-Kč
ČOV-splátky jistiny, úroků, opravy budov
100 463,-Kč
Úroky z půjčky na kanalizaci
276 499,-Kč
Protipovodňová opatření, digitální protipovodňový plán
14 326,-Kč
Provoz ZŠ a MŠ+opravy+rekonstrukce sauny
2 376 191,-Kč
z toho rekonstrukce sauny
229 853,-Kč
Informační centrum a výroba suvenýrů a kalendáře
152 398,-Kč
Cestovní ruch (prezentace města)
22 150,-Kč
Provoz budovy čp.370 (včetně platu pečovatelky)
541 758,-Kč
Provoz knihovny
44 771,-Kč
Provoz muzea a galerie
106 546,-Kč
Výstavy obrazů
25 960,-Kč

Příspěvek pro letní kino bratří Čadíků
Provoz sokolovny
Provoz a opravy tribuny a koupaliště
z toho oprava WC v tribuně
Sbor pro občanské záležitosti, vítání občánků, ost. záležitosti kultury
(Retroden,…) + dar starostovi
Měsíčník Novinky
Příspěvek SK a dalším zájmovým sdružením
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Provoz a údržba hřbitova
z toho oprava dlažby
Komunální služby, vč. nákupu techniky a pozemků, údržba města
z toho splátka za odkup čp.38 + opravy budovy
z toho nákup pozemků
z toho pořízení traktůrku Kioti s příslušenstvím
Odvoz komunálního odpadu + ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled města a veřejnou zeleň, vč. platů pracovníků na veřejně

12 100,-Kč
114 723,-Kč
270 000,-Kč
239 561,-Kč
252 902,-Kč
25 410,-Kč
236 773,-Kč
109 933,-Kč
606 431,-Kč
558 684,-Kč
393 713,-Kč
4 707 494,-Kč
2 523 478,-Kč
126 425,-Kč
736 496,-Kč
1 293 512,-Kč
1 142 435,-Kč

prospěšné práce

Pečovatelská služba, pomoc zdravotně postiženým (rozvozy obědů)
Hasiči+provoz budovy čp.347
Krajské volby
Platy a daně zastupitelstva
Provoz MěÚ, daně, pohonné hmoty a platy zaměstnanců
Bankovní operace, pojištění
Převody z vlastních fondů
Platba DPH a daně z příjmu
Ostatní
CELKEM VÝDAJE

43 660,-Kč
384 166,-Kč
20 838,-Kč
1 183 061,-Kč
2 692 600,-Kč
115 450,-Kč
2 828 307,-Kč
715 146,-Kč
20 631,-Kč
34 201 968,-Kč

V tomto roce skončilo hospodaření města schodkem ve výši 6 711 553,-Kč, což bylo
zapříčiněno především velkou investicí na stavbu inženýrských sítí na Slunném vrchu.
Schodek byl financován z naspořených peněž, které má město na účtu.

Změny v zastupitelstvu města
V letošním roce muselo dojít k několika změnám ve složení zastupitelstva města.
Na svou funkci zastupitele rezignoval v dubnu 2016 z důvodů osobních a stěhování Pavel
Švanda. Prvním náhradníkem byl geometr Ing. Igor Fiala, který funkci zastupitele přijal a
složil slib zastupitele.
Další změna se udála koncem roku 2016. Po krátké nemoci neočekávaně zemřel
dlouholetý zastupitel a též bývalý předseda MNV Jaroslav Bogvaj. Prvním náhradníkem za
KSČM byl Adolf Fiala, ten však funkci odmítl, a tak dalším v pořadí byl František Novák, který
složil slib zastupitele na zasedání 19.1.2017.
Na funkci předsedy komise životního prostředí v dubnu rezignoval František Peňáz. Novou
předsedkyní této nevděčné komise se stala 21. dubna 2016 Michaela Šilerová.

Stavební akce
Síťování pozemků v lokalitě „Slunný vrch“
V letošním roce konečně došlo k realizaci dlouho plánovaného zasíťování lokality Slunný
vrch na Táboře pro výstavbu 25 rodinných domků.
Dne 3.12.2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Do soutěže se přihlásilo 18 firem,
nejvýhodnější nabídku předložila firma SPH Bystřice nad Pernštejnem. Nabídnutá cena činila
cca 17 miliónů Kč včetně DPH. Na tuto akci, která bude pokračovat i v roce příštím, si bude
muset město vzít úvěr ve výši 5 miliónů korun.
V dubnu se zakously stavební stroje do louky na kopci zvaném Tábor. Práce na stavbě
inženýrských sítí (vodovod včetně posilovací tlakové stanice, kanalizace, plyn, elektřina)
postupovaly velmi rychle, a tak to vypadalo, že by mohla celá stavba být hotova a
zkolaudována ještě v tomto roce. Avšak brzký nástup špatného počasí i zimy znemožnil
dokončit chodníky, vztyčení sloupů veřejného osvětlení a pokládku asfaltových povrchů
komunikací, a tak byly dokončovací práce odsunuty na jaro příštího roku.
Odkup areálu bývalého ČSAD a přesun technických služeb
Zastupitelstvo města využilo nabídky pana Pavla Bartoše, majitele areálu bývalého ČSAD
čp. 38, na odkup tohoto prostoru. Koupi zastupitelstvo schválilo 3.12.2015 s tím, že do konce
roku 2015 bude zaplacena záloha ve výši 1.3 miliónu Kč, v roce 2016 další milión a v roce
2017 zbytek, tedy 594 tisíc Kč. Areál bude využitý jako nové zázemí pro technické služby
města a pro sběrný dvůr.
Hned v únoru 2016 začalo budování zázemí pro zaměstnance města v prostorách
bývalého sociálního zázemí pro řidiče. Autoopravna Pavla Bartoše se pak přestěhovala
z garáží 3 a 4 do jedné garáže č. 1 a jeho původní prostory využilo město na parkování své
techniky. Během roku bylo vybudováno nové zázemí – dvě místnosti pro zaměstnance,
včetně kuchyňky a sociálního zařízení.
Také sběrný dvůr se odstěhoval v říjnu 2016 z prostor „Na Utopenci“ do tohoto areálu.
Místo po bývalých montovaných garážích ČSAD, které se zřítily při velké zimě 2005/2006,
bylo firmou Dílo oploceno a odstěhovala se sem buňka sběrného dvora a veškeré kontejnery.
V celém areálu TESS byl zaveden kamerový systém. Na podzim sem byla také nainstalována
nová zasouvací brána na čipy.
Na místě bývalé čerpací stanice fungovala hospůdka Františka Bartoše. Koncem letošního
roku v ní ukončil činnost a město vyhlásilo záměr pronájmu těchto prostor. O celou budovu
projevila zájem paní Věra Librová, chtěla by sem přestěhovat rehabilitaci, kterou dosud
provozuje v čp. 174.
Dosavadní provozovna čp. 383 byla postupně vyklízena a také byl vyhlášen záměr prodeje
této zchátralé budovy. Nejvyšší nabídku podal Ing. Nepovím, majitel firmy Kovo HB a byla mu
prodána za 625 tisíc Kč.
Celé přestěhování bylo dokončeno koncem dubna 2017.
Opravy cest na hřbitově a dláždění
V letošním roce došlo k předlažbě a rozšíření příjezdové komunikace od brány školy ke
školní kotelně. Během dlouhých let byly v dlažbě vyjety hluboké koleje, a tak bylo přikročeno

k opravě. Navíc byla celá cesta rozšířena, tak aby zde bylo umožněno parkování, neboť
mnoho řidičů zajíždí až ke vchodu školy a dochází zde k nebezpečným situacím.
Další opravy dlažby byly provedeny firmou Barbora Gažiová na náměstí 9. května a na
náměstí Národního povstání.
Avšak největší akcí bylo předláždění areálu hřbitova během srpna a září 2016. Původní
dlažba již byla na mnoha místech zarostlá, střídala se dlažba a drny a chůzi zde činila dost
nebezpečnou. V letošním roce byla opravena dlažba kolem kostela, cesta od kostela ke kříži
rodiny Conrathovy až k pumpě a cesta od hřbitovní brány k márnici. Zbytek bude opraven
v následujícím roce.
Kabelizace nízkého napětí
Další etapa rekonstrukce sítě nízkého napětí ve Svratce začala v dubnu 2016. Tentokrát došlo
k ukládání kabelů do země v ulicích Pláňava (včetně ulice k Šulcovým čp. 82) a části Libušiny
ulice. Zároveň dochází ke kabelizaci a případné rekonstrukci veřejného osvětlení. Tím, že
využijeme jednoho výkopu a pokládku zajišťují zaměstnanci města, dochází k značným
úsporám finančních prostředků.
Oprava sauny ve škole
V budově tělocvičny se nachází také sauna, která však je více než 25 let nevyužívána.
Provoz v ní byl ukončen počátkem 90. let, mimo jiné kvůli vzrůstajícím provozním nákladům.
Protože děti z mateřské školy jezdily do sauny do Hlinska, objevily se návrhy, aby byla sauna
v tělocvičně znovu opravena a uvedena do provozu.
Na opravu byl tedy vypracován projekt, provedeno výběrové řízení na dodavatele a
koncem srpna 2016 byla rekonstrukce zahájena. Na opravu získala ředitelka školy dotaci
Kraje Vysočina ve výši 67 000 Kč, celkové náklady převýšily 200 tisíc Kč.
Bylo nutné renovovat přívod a odvod vody, vyměnit dlažbu za protiskluzovou, vyměnit
obklady, zacelit praskliny a zajistit správné odvětrávání a splnění všech hygienických
podmínek.
První zkušební saunování se uskutečnilo 28. února 2017 a saunu začaly od 8. března
využívat děti z mateřské školy i 1. stupně základní školy. Učitelka MŠ Alena Jadrná
s partnerem si udělali saunařský kurs a saunování tak bude možné i pro zájemce z řad
veřejnosti. Cena pronájmu celé sauny byla stanovena na 900 Kč za hodinu pro 6 osob, za dvě
hodiny pak 1200 Kč.
Radost z vykonaného díla však zkalili úředníci kraje, neboť kvůli námi nezaviněné chybě
ve vyúčtování odmítli schválenou dotaci vyplatit a tak město hradilo opravu sauny v plné
částce.
Bude cyklostezka do Svratouchu?
Se vzrůstajícím provozem na silnicích se začalo uvažovat o výstavbě cyklostezky mezi
Svratkou a Svratouchem, která by vedla podél potoka Řivnáče tzv. „Hájkem“. Na katastru
Svratky bude nutné vykoupit pozemky, které jsou ve větší části v soukromém držení. Až na
jednu výjimku přislíbili všichni majitelé odprodej potřebných pozemků. Protože rodina
Starých a Kysilkova, kteří jsou dědici pozemků patřících k bývalému mlýnu čp. 80, odmítli
pozemky prodat, musí být cyklostezka vedena po levé straně potoka Řivnáče, což znamenalo

změnu projektu. Další komplikace v projektu nastaly při projednávání plánovaného povrchu
budoucí cyklostezky – obec Svratouch preferuje asfalt, CHKO požaduje makadam. Projekt
tedy dosud není hotov a cyklostezka je zatím v nedohlednu.
Oprava silnice na Hlinsko
Silnice II/343 je důležitou komunikací pro spojení s blízkým Hlinskem. Avšak její stav je více
než špatný, především v Pardubickém kraji, tam se dá mluvit o havarijním stavu. Opravený je
jen úsek z Blatna přes kopec Bubenec na kraj Jeníkova. V letošním roce bylo konečně
přikročeno k opravě snad nejrozbitějšího úseku, od konce Jeníkova do Kameniček až
k odbočce na Chlumětín. Silnice byla více jak měsíc uzavřena, ale od konce srpna 2016 se
jezdilo již po novém povrchu. Také kraj Vysočina během prvních čtrnácti srpnových dnů
opravil povrch silnice v úseku hranice kraje-Krejcar-křižovatka U Sloupku—Svratka.
Zbývá tedy opravit úseky Krejcar-Kameničky a průtah Jeníkovem a Hlinskem, stav těchto
úseků zůstává nadále příšerný.

Změny v obchodní síti
Velkým překvapením bylo uzavření prodejny masa a uzenin firmy Slavíček v čp.28
k 1.2.2016. Majitelé nechtěli říct, proč se tak stalo, a Svratka zůstala bez řeznictví. Mezeru se
snažila zaplnit alespoň pojízdná prodejna masa z Jatek Fryšava, která jezdila na křižovatku
vždy v pátek dopoledne.
Naštěstí od 14.4. bylo opět řeznictví otevřeno, na stejném místě jej provozuje firma Český
dvůr.
Koncem srpna 2016 otevřel Ing. Ondřej Myška v prostorách svého servisního místa v čp.
27 prodejnu papírnictví. Vedle papírenského zboží nabízí i součástky k počítačům nebo
náhradní baterie a žárovky.
K 28.9.2016 skončil provoz cukrárny Elen v čp. 51. Elen Gregorová se rozhodla po
dlouhých letech uzavřít tuto tradiční malou cukrárnu. Zároveň s tím zde skončil i provoz
městského infocentra, jeho služby zatím nabízí Městský úřad.
Od 1.11.2016 byla také uzavřena hospůdka „V díře“, v suterénu tribuny. O využití prostor
bude město dále jednat.
Koncem roku 2016 skončil další dlouholetý obchod – ovoce-zelenina Jaroslavy Říhové v čp.
23. Tento obchod zde byl od roku 1982, po jeho uzavření již ve Svratce není specializovaný
obchod s tímto sortimentem, lze jej však koupit ve všech potravinářských obchodech.

Ze základní a mateřské školy
V letošním roce došlo ke změnám v učitelském sboru. Na mateřskou dovolenou odešla již
koncem roku 2015 učitelka angličtiny a výtvarné výchovy Petra Kovaříková, na její místo byla
přijata Hana Podhajská z Křižánek. Avšak v květnu 2016 s ní byl rozvázán pracovní poměr a
přijata byla Monika Beňadiková ze Svratky, která se pak od září 2016 stala učitelkou ve 2.
třídě. Na místo učitelky angličtiny a výtvarné výchovy nastoupila Dana Žáková ze Sněžného.
Do penze odešla koncem školního roku 2015/2016 dlouholetá učitelka zdejší školy, paní
Jaroslava Kopecká z Herálce. Na svratecké škole působila od roku 1981. Ve školním roce
2016/2017 ještě bude vyučovat dvě hodiny týdně ruský jazyk v 9. ročníku.

Do penze také odešla řídící učitelka mateřské školy, paní Dana Tomíšková (Vojtová), která
v mateřské škole ve Svratce působila téměř 43 let. Za jejího vedení získala mateřská škola
velmi dobré jméno díky neobyčejné tvořivosti a realizovaným nápadům. Novou řídící
učitelkou byla jmenována Jana Šírová z Březin.
Na jaře byly opět vybaveny novým nábytkem další třídy, tentokrát již na 2. stupni.
Stavitelný nábytek v celkové hodnotě 188 000 Kč byl nainstalován v učebnách
zeměpisu/dějepisu, matematiky a jazyků. Další velkou investicí do vybavení bylo pořízení
konvektomatu do kuchyně – přístroje pro zdravější a ekonomičtější přípravu potravin.
Konvektomat byl nainstalován počátkem září a jeho hodnota činí 228 000 korun.
Velké úspěchy slavili žáci zdejší školy v různých soutěžích. Daniel Kovařík, žák 5. ročníku,
získal 1. místo v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda. Simona Richterová z 9.
ročníku získala 3. místo ve výtvarné soutěži s požární tématikou. Žákyně Stanislava Šedá ze
4. ročníku získala v krajském kole matematické soutěže Pangea 2. místo a postoupila do
celostátního kola, kde se umístila na 38. místě.
Školní časopis žáků 5. ročníku „Šnek“, pod vedením Petry Suché, získal v krajském kole
školních časopisů 2. místo a v celostátním kole pak 3. místo za obálku.
Ve velké taneční soutěži ve Žďáru n.S. získali naši tanečníci 1., 4. a 5. místo.
Na apríla se konal v tělocvičně další ročník turnaje v sálové kopané za účasti okolních škol.
V letošním roce si pohár pro vítěze odvezlo družstvo ZŠ Jimramov, svratecké družstvo se
umístilo na druhém místě. Týž den v rámci akce „Noc s Andersenem“ mohli zájemci přespat
ve škole a byl pro ně manželi Jakubíkovými připraven čtenářský i zábavný program.
Dne 25. května 2016 se zúčastnili žáci 2. stupně ZŠ přednášky „Osudy a cesty lidických a
ležáckých dětí“ na které se setkali s paní Jarmilou Doležalovou-Štulíkovou, která jako jediná
se svou sestrou přežila vypálení Ležáků nacisty.
Již 7. ročník atletického čtyřboje 2. stupně základních škol se konal 30. září. Svoje síly
poměřili žáci naší školy a škol z Krouny, Sněžného, Jimramova, Herálce a Kameniček. Akci
tradičně organizoval Mgr. Josef Fiala a sponzorsky přispěl podnik Mars Svratka.
Během září se konečně podařilo dokončit altán na zahradě mateřské školy. Altán sice
dodala firma Delta, ale nebyl dokončený, chyběla střešní krytina a okapy. Vše nakonec
dokončili učitelé Josef Fiala a Dalibor Svoboda se školníkem Petrem Kášem.
Speciální kulinářské týdny ve školní jídelně pokračovaly počátkem dubna exotickou
kuchyní (Indonésie, Mexiko, Afrika, USA, Austrálie) nebo v říjnu středověkou hostinou.

Kulturní akce
Letošní tříkrálová sbírka vynesla ve Svratce a Svratouchu celkem 38 540 Kč.
Hned počátek roku byl ve znamení velké a úspěšné kulturní akce. Valkýry se svými přáteli
nacvičily divadelní představení pohádky „Co takhle svatba, princi?“ V sobotu 30.1.2016 se
hned dvakrát zaplnila sokolovna lidmi ze Svratky i širokého okolí a úspěch byl opravdu veliký.
Část výtěžku z představení byla věnována Dětskému domovu z Nové Vsi u Chotěboře.
Dne 27. února 2016 se konal IV. Společenský ples, pořádaný Valkýrami a městem. Škoda
jen, že návštěva tohoto i jiných plesů je ve Svratce tradičně slabá.
V sobotu 19. března se konal II. svratecký candrbál, což byla opět akce v retro-oblečení a
s hudbou 50. -80. let.
Dne 30. dubna 2016 proběhlo ve sportovním areálu tradiční pálení čarodějnic. Svratecké
Valkýry připravily opět bohatý program, ve kterém vystoupila skupina historického šermu a

známý silák Železný Zekon. Děti se setkaly s Malou čarodějnicí a jejími kamarádi a mohly
plnit různé úkoly. Večer akci zakončil ohňostroj.
V sobotu 21. května se ve Společenské místnosti bývalé mateřské školy konala ve
spolupráci Městské knihovny a Svrateckých Valkýr přednáška Stanislava Růžičky „Jan Blažej
Santini – génius české barokní architektury“.
Ve dnech 4. - 5. června pořádal hotel Mánes akci „Nože na Vysočině“ – prodejní výstava
rukodělných nožů a nožířských výrobků, spojená s jarmarkem a doprovodným programem
pro děti. Týž den se konal tradiční dětský den „Cesta pohádkovým lesem“, pořádaný žáky a
zaměstnanci ZŠ a MŠ, hasiči, Valkýrami, skauty, svazem zdravotně postižených, SK Svratka a
odborovou organizací Mars Svratka. Letos děti provázely zahraniční filmové a pohádkové
postavy, jako například Harry Potter, Pipi dlouhá punčocha, Tom a Jerry, Pinocchio, Mrazík
nebo Bolek a Lolek.
Další International Fiat meeting Svratka se uskutečnil v sobotu 11. června 2016 v areálu
hotelu Svratka. Poprvé byla prezentace účastníků na náměstí 9. května, spojení mezi
náměstím a hotelem zajišťoval kyvadlově historický autobus Karosa ŠL11. Opět zde byla
prezentována retro módní přehlídka v podání svrateckých Valkýr a jejich přátel.
Tradiční letní výstava obrazů letos představila tvorbu svratecké rodačky a učitelky v.v.
Marty Kovaříkové. Konala se k jejím letošním 80. narozeninám ve Společenské místnosti
bývalé mateřské školy. V srpnu se pak představil se svou tvorbou malíř Jaroslav Koreček.
V sobotu 6. srpna 2016 se konala další tradiční akce: 8. Retroden. Tato původně komorní
záležitost se během let rozrostla v největší akci ve Svratce, v letošním roce ji navštívilo více
než tisíc lidí ze Svratky i širokého okolí. Opět se lidé mohli svézt historickými autobusy Škoda
706 RTO a Karosa ŠL11, přijelo kolem 70 veteránů a zahrála kapela Milan Schelinger Band.
Od 16.30 se konala retro módní přehlídka v podání Svrateckých Valkýr a jejich přátel a
spolupracovníků, tentokrát na téma „České seriály“. Na pódiu tak defilovaly postavy ze
seriálu Chalupáři, Třicet případů majora Zemana, Návštěvníci, Bylo nás pět, Nemocnice na
kraji města a Žena za pultem. Mezi seriály také proběhlo „vysílání“ některých pořadů z dob
minulých, jako například Nedělní chvilka poezie, FKÚ pátrá, Možná přijde i kouzelník nebo
tanečnice z baru White Lines. Závěrem vystoupily akvabely a Hana Zagorová v podání Terezy
Sádovské, Petr Rezek, Drupi a duo Hložek-Kotvald. Celý program měl obrovský úspěch a
ohlas a Retroden láká každým rokem čím dál víc návštěvníků.
17. září 2016 proběhla v sokolovně beseda se spisovatelkou a publicistkou Marií
Formáčkovou o životě slavných osobností.
Již tradiční adventní program, který připravují Valkýry, začal 27. listopadu slavnostním
rozsvícením vánočního stromku na náměstí, spojený se soutěží o nejlepší druh vánočního
cukroví. O týden později, 3. prosince se konal III. ročník soutěže o nejlepší peklo. Zúčastnilo
se pět družstev – Ufo peklo (Svratouch), Metaloví démoni (Svratka), Čerti od sběrného dvora
(Svratka), Pekelní Troubové (Herálec) a Pekelníci (Svratka). Vyvrcholením pak byl pekelný
průvod Svratkou. Vítězem hlasování se stali Metaloví démoni. V neděli 11. prosince
vystoupili v sokolovně studenti akordeonového oddělení pardubické konzervatoře se svým
vánočním programem, o týden později pak prošla Cesta do Betléma – v sokolovně si mohli
zájemci vyrobit vlastní lampión a odpolednem provázeli Tři králové.
„Zimní radovánky“ – to byl název 14. vánoční výstavy ve svrateckém muzeu. K vidění byly
ukázky zimního vybavení z dob minulých, včetně kolekce historické zimní obuvi, lyží, bruslí,
hokejek i vybavení rychlobruslařů a bohatý obrazový doprovod z dobových fotografií i
reklam. Návštěvník mohl vidět dres i stříbrnou medaili Dagmar Hromádkové-Švubové ze
zimních olympijských her v Sarajevu 1984, rychlobruslařský dres Martiny Sáblíkové nebo

Jiřího Kyncla, medaile a brusle z pozůstalosti Jiřího Schöppeho a mnoho dalších věcí. Kolekci
zimní obuvi i bruslí zapůjčilo na výstavu Městské muzeum Skuteč.
Z dalších kulturních akcí:
- 20. února se konal tradiční dětský karneval, který pořádala zdejší škola.
- 28. května proběhl 31. ročník Jarní svratecké pětadvacítky, pořádaný Lyžařským
oddílem SK Svratka.
- 9. července uvedlo v sokolovně kočovné divadlo Velký vůz komedii z Divokého
západu „Kolty spravedlnosti“.
- 23. července se konal v kostele sv. Jana Křtitele večer duchovní hudby, který pro
veřejnost uspořádal Chrámový sbor a sbor Svatojánek.
- 13. srpna opět projížděla Svratkou charitativní cyklojízda „Na kole dětem Žďárskými
vrchy“. I město na tuto akci přispívá částkou 5 000 Kč, výtěžek této jízdy (sponzorské
dary a startovné) putuje pediatrickým oddělením nemocnic Nové Město na Moravě a
Jihlava a nadačnímu fondu Krtek.
- 20. srpna se dvě svratecká družstva zúčastnila Her bez hranic ve Svratouchu. Jedno
družstvo obsadilo 1. místo, druhé pak třetí místo. Svratečtí tak ovládli letošní ročník
Her bez hranic.
- 19. listopadu se konal již 10. ročník Kateřinských trhů. V letošním roce byly
ukončeny o něco dříve, neboť po 11 hodině přišel déšť.
- 26. prosince proběhlo v kostele zpívání vánočních koled, na kterém vystoupil
Chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele. Na farní zahradě byl opět nainstalován
venkovní betlém se živými zvířaty, který se těšil hojné návštěvnosti.
- Při tradičním štědrovečerním koledování skautů na náměstí bylo vybráno 8 031 Kč,
celá částka byla předána Centru Zdislava Nové Město na Moravě.

Situace s kácením i výsadbou stromů
Již v zápise kroniky za rok 2009 je psáno o činnosti občanského sdružení Tilia Thákurova
z Prahy, za nímž stojí především Marie Jelínková, jejíž rodiče vlastní ve Svratce dům
v Libušině ulici. Protože zákon na ochranu přírody umožňuje občanským sdružením, které
mají jako svou činnost ochranu přírody, hlásit se jako účastník řízení, je toto sdružení
přihlášeno do všech řízení na kácení stromů rostoucích mimo les v katastru Svratky. Dalším
přihlášeným sdružením je Pankrácká společnost, též se sídlem v Praze, a opět za toto
sdružení vystupuje Marie Jelínková. V letošním roce se sdružení Tilia Thákurova také
přihlásilo jako účastník stavebních řízení, musí být tedy informováno stavebním úřadem o
všech žádostech o stavební povolení a má právo se k nim vyjadřovat.
Jistě bohulibá činnost ochrany přírody a krajiny se však v našem případě změnila spíše
v napadání představitelů města a vydaných rozhodnutí o kácení stromů, často pro formální
administrativní nedostatky. Proto odvolání těchto sdružení proti vydanému rozhodnutí o
kácení stromů putují k vyšším orgánům, tedy na Správu CHKO Žďárské vrchy nebo dokonce
na Ministerstvo životního prostředí. V letošním roce do Svratky na udání snad šestkrát
zavítala Inspekce životního prostředí z Havlíčkova Brodu a šetřila oprávněnost vydaných
rozhodnutí.
Vrcholem všeho bylo napadení starosty sdružením Tilia Thákurova pro podjatost ve věci
kácení stromů, pokud je žadatelem Město Svratka. Prvoinstančním orgánem, který o kácení
rozhoduje je totiž Městský úřad a starosta je statutárním zástupcem obou. O této situaci
dokonce rozhodoval ústavní soud, který podjatost v podstatě potvrdil, a tak došlo

k paradoxní situaci, kdy městský úřad nemůže vyřizovat agendu, kterou dle zákona má právo
vyřizovat a děje se tak zatím snad pouze ve Svratce, v jiných, i sousedních obcích, to funguje
normálně dál dle zákona.
A tak vcelku jednoduchá věc, jakou je vyřízení žádostí o povolení kácení stromů
rostoucích mimo les, se ve Svratce stala věcí trvající dlouhé měsíce i roky, neboť občanská
sdružení svými pravidelnými odvoláváními věc protahují a komplikují.

Sport
Mladší přípravka fotbalového oddílu SK Svratka vyhrála v ročníku 2015/2016 Okresní
přebor Žďárska se skóre 148:26. Nejmladší fotbalisté vyhráli 21 zápasů a jen jednou
remízovali. Družstvo vedli trenéři Petr Moučka ml., Jiří Vambera a Petr Netolický. V sezóně
2016/2017 vedli mladší přípravku Petr Netolický a Zdeněk Daniel, starší přípravku Jiří
Vambera a Marek Šiler.
Muži v sezóně 2015/2016 obsadili celkově 8. místo v Okresním přeboru Žďárska při skóre
41:44. Po ukončení sezóny skončil u týmu trenér Petr Moučka st. a asistent Petr Voldán.
Novým vedoucím mužstva se stal František Mládek, trenérem Stanislav Obešlo a asistenty
Jan Vítek a Jan Mládek.
I ve výboru fotbalového oddílu SK Svratka došlo ke změnám. Z funkce předsedy FO SK
Svratka odstoupil Jan Mládek a z funkce místopředsedy František Mládek. Novým předsedou
fotbalového oddílu SK Svratka se stal Petr Moučka ml., místopředsedou Jan Mládek, členy
výboru pak František Mládek, Jan Pech, Pavel Makovský a Stanislav Obešlo.

Sbor dobrovolných hasičů
Dne 2. dubna 2016 proběhla v tělocvičně soutěž mladých hasičů „Svratecký Soptík“.
Soutěžilo se ve třech kategoriích – přípravka do 6 let, mladší děti 6-11 let a starší děti od 11
do 15 let v disciplínách - štafeta s překážkami, uzlová štafeta, boj o mety a evakuace
materiálu. Celkem se soutěže zúčastnilo 16 družstev. Za domácí soutěžila tři družstva
přípravky, která obsadila 2.-4. místo, jedno družstvo mladších žáků, to obsadilo 3. místo a za
starší žáky soutěžila dvě družstva, jedno svou kategorii vyhrálo a druhé bylo šesté.
11. června se družstvo svrateckých hasičů zúčastnilo 10. ročníku hasičení ve vodním
fotbalu v Mostě a naši muži opět tuto akci vyhráli. Hned 19. června soutěžil hasičský dorost o
Pohár starosty města Svratky.
V sobotu 23. července pořádali hasiči další ročník hasičského fotbalu. Večer se pak konala
taneční zábava, kde hrála kapela Vosa rock.
I letos musela zásahová jednotka vyjíždět k několika událostem. Dne 3.9. zasahovali hasiči
u lesního požáru u Milov, v době velkého sucha si zde nějaký nezodpovědný člověk rozdělal
oheň. V sobotu 24.9. došlo k požáru v lese na Cikánce u sjezdovky, i zde si někdo
v nepřístupném terénu rozdělal oheň a neuhasil.
Cisterna Škoda 706 – CAS 25 z roku 1983 je již zastaralá a technika je na konci své
životnosti. V letošním roce došlo k mnoha opravám vozu a částky na opravu se šplhají do
desetitisíců korun. Vyvstává tedy potřeba pořízení vozu nového, který ovšem stojí kolem 6
miliónů korun. Přesto zastupitelstvo města na předvánočním zasedání schválilo podání
žádosti o dotaci na pořízení nové cisterny a finanční spoluúčast na její koupi, která dosahuje
polovinu ceny nové cisterny.

Další střípky ze života města
Na jaře proběhla výměna domovních kontejnerů na bioodpad. Městu se podařila získat
v loňském roce dotace „Svážíme bioodpad z města Svratky“. Město tak mj. získalo 500 ks
nových domovních biopopelnic, které v dubnu nahradily ty původní, patřící firmě ODAS.
Opravy v zázemí tribuny pokračovaly letos rekonstrukcí sociálního zařízení pro ženy,
včetně výměny oken. Na tuto akci byla použita dotace ve výši 105 000 Kč z Programu obnovy
venkova.
Na konci dubna 2016 ozdobila vznikající přírodní zahradu socha Malého Bobše od Pavla
Švandy. Je připomínkou nejznámějšího díla slavného svrateckého rodáka Josefa Věromíra
Plevy. Soška je vysoká 128 cm, dřevěná a zapuštěná do kamene a je umístěna kousek od řeky
Svratky, blízko tréninkového hřiště.
Po vystoupení Svratky z Mikroregionu Hlinecko nebylo město členem žádného tohoto
sdružení, s výjimkou MAS Havlíčkův kraj. Až v letošním roce vznikly snahy o založení
Mikroregionu Žďársko, zastupitelstvo města schválilo vstup Svratky do tohoto nově
vznikajícího mikroregionu.
V letošním roce byl pro potřeby města zakoupen malý traktůrek značky Kioti. Přivezen byl
15. srpna a využitý bude při sekání travnatých ploch, dopravě i zimní údržbě. Součástí je i
přípojné sklápěcí vozidlo Vezeko, radlice na sníh a rozmetadlo na posyp. Řidičem traktůrku
se stal Jiří Jebas. Celková částka za stroj činila 758 tisíc Kč. V příštím roce bude ještě
zakoupena přípojná sekačka na trávu a mulčovač.
Také v přírodní zahradě byly provedeny další práce. Došlo k výsadbě několika desítek
stromů a keřů.
Jednota Hlinsko ve spolupráci s městem dala do prodeje čokoládu firmy Carla s fotkami
Svratky na obalu. Cena byla stanovena na 30 Kč a dostání je na městském úřadě (infocentru)
a v prodejně COOP Diskont. Hned na jaře 2017 přišla s podobnou nabídkou firma Qanto, byla
vydána čokoláda od stejné firmy s motivem Devíti skal.

Počasí
Letošní zima byla velmi teplá, podobně jako v minulých letech. Občas sice napadl sníh,
zpočátku ledna uhodily i silné mrazy, ale většinou se mrazy střídaly s prudkými oblevami,
sníh s deštěm. Ovšem 8. března napadlo během dne téměř 40 cm mokrého sněhu, což
způsobovalo na mnoha místech dopravní kalamitu. Město nasadilo veškerou techniku a i
díky zaměstnancům města byl tento příval zvládnutý se ctí. Celkově byl rok velmi suchý,
dešťových srážek bylo málo a mnohde vysychaly studny a mokřady.

Zemřel plk.v.v. Jan Velík
Dne 13. března 2016 nás navždy opustil válečný veterán, nositel Řádu Bílého lva, čestný
občan města Svratky, plukovník v.v. Jan Velík.
Jan Velík se narodil 2. srpna 1921 v Hodoníně. Vystudoval gymnázium, po vypuknutí 2.
světové války byl totálně nasazen v Hamburku. Odtud utekl, ve Vídni byl chycen a předán na
Slovensko, kde tehdy žila jeho matka. Musel narukovat do slovenské armády, s níž byl
nasazen do bojů na východní frontě. Ze slovenské armády zběhl, dostal se k Rudé armádě,
s níže prodělal boje u Kurska. V lednu 1944 vstoupil do 1. československého armádního
sboru, později byl přeřazen k výsadkářům a v únoru 1945 jako člen skupiny STAS seskočil

nedaleko Heřmanče na Jindřichohradecku. Celá skupina STAS se pak musela pěšky přesunout
na místo určení, tedy do Žďárských vrchů, zde navázala spojení s partyzánskými skupinami a
působila zde do osvobození.
Po válce se Jan Velík usadil ve Svratce, oženil se zde s Bohuslavou Vaškovou a spolu
vychovali dva sny, Jana a Petra. Zůstal sloužit v armádě, ale v roce 1949 byl z armády
vyhozen a pracoval v dělnických profesích na stavbách vysokého napětí, v ČSAD nebo
v podniku Mars, kde zůstal až do odchodu do penze.
V roce 1968 na protest proti okupaci země vojsky Varšavské smlouvy vrátil všechna
sovětská válečná vyznamenání, za což byl v době normalizace opět perzekvován. V roce 1991
byl rehabilitován a povýšen na plukovníka.
Jan Velík byl nositelem mnoha válečných vyznamenání – v roce 1945 obdržel
Československý válečný kříž 1939, o rok později medaili Za zásluhy 1. stupně. V roce 2001
získal Záslužný kříž ministra obrany ČR třetího stupně, v roce 2011 Kamennou medaili Kraje
Vysočina a také nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.

Zemřel Jaroslav Bogvaj
Dne 9. prosince zamřel náhle po krátké nemoci dlouholetý zastupitel města za KSČM Jaroslav
Bogvaj. Rodák z Chlumětína byl od roku 1981 členem Rady MNV Svratka a v letech 19811990 tajemníkem MNV Svratka. Od 1. července 1990 do voleb v listopadu 1990 zastával
funkci předsedy MNV Svratka. V letech 1990-2002 byl členem rady města Svratky, v letech
2002-2010 byl předsedou bytového výboru. Od roku 1981 byl poslancem a později
zastupitelem města Svratky.

Z matriky
V letošním roce se narodily tyto děti:
1. Jakub Štědrý
2. Sofie Řeháková
3. Emma Petrýdes
4. Jan Havlík
5. Josef Havlík
6. Eliška Hejtmánková
7. Lukáš Musil
8. Sebastian Odvárka
9. Laura Zaufová
10. Karolína Řádková
11. Dominika Marková
12. Sophia Kamini Přidalová
13. Adéla Odvárková
14. Alena Odvárková
15. David Polreich
16. Filip Popilka

Navždy nás letos opustili tito spoluobčané:
1. Marie Slavíčková
2. Marie Vítková
3. Linda Kolářová
4. Anna Zástěrová
5. Marie Bíšková
6. Karel Jelínek
7. Martin Vambera
8. Jan Velík
9. Jiří Polanský
10. Jiří Mudroch
11. Jaromíra Loubová
12. Růžena Mavridisová
13. Božena Popelová
14. Josef Čechal
15. Ludvík Lapáček
16. Hedvika Fajmanová
17. Josef Bureš
18. Jarmila Hanáková
19. Jiří Kudrna
20. Božena Korábová
21. Božena Kubíková
22. Josef Koráb
23. František Ehrenberger
24. Božena Hanusová
25. Miloslav Vítek
26. Miroslava Hlavsová
27. Josef Rys
28. Irena Kášová
29. Ota Ehrenberger
30. Věra Klepáčková
31. Božena Hansvenclová
32. Marie Dobiášová
33. Jaroslav Bogvaj
34. Jaromíra Hanousková

18.1.2016
21.1.2016
31.1.2016
6.2.2016
15.2.2016
15.2.2016
12.3.2016
13.3.2016
30.3.2016
9.4.2016
11.4.2016
14.4.2016
21.4.2016
28.4.2016
20.5.2016
24.5.2016
7.6.2016
24.6.2016
6.7.2016
9.7.2016
20.7.2016
24.7.2016
26.7.2016
29.7.2016
9.8.2016
12.8.2016
15.8.2016
30.8.2016
3.10.2016
30.10.2016
25.11.2016
4.12.2016
9.12.2016
12.12.2016

Komenského 441
Boční 287
Havlíčkova 256
Nad Školou 359
Cikanecká III/23
Družstevní 391
Poděbradova 349
Libušina 156 (viz výše)
Hlavní II/4
Nad Školou 422
Pláňava 392
Na Nábřeží 77
Čs. armády 5
Pláňava 392
Moravská 20
Partyzánská 311
Komenského 292
Komenského 369
U Zbrojnice 273
9. května 122
Pionýrská 370
9. května 122
Partyzánská 333
Kostelní 196
Boční 287
Táborská 160
Nad Školou 414
Libušina 96
Nad Školou 419
Komenského 443
Revoluční 229
Libušina 148
Komenského 443 (viz výše)
Pláňava 392

Letošní rok byl na počet úmrtí naprosto extrémní a dlouhá léta nikdo nepamatoval, aby
zemřelo za rok ve Svratce tolik lidí. Zvon umíráček vyzváněl až příliš často a snad každého
Svratečáka letos zasáhla smrt někoho blízkého nebo známého…
K trvalému pobytu se přihlásilo 17 osob, odhlásilo 22 osob. Počet obyvatel klesl o 23.

