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Rozpočet města v roce 2017 

Příjmy: 
Daně z příjmů a z přidané hodnoty      17 189 148.-Kč 
Daň z nemovitostí            1 288 035,-Kč 
Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání          246 665,-Kč 
 veřejných prostranství, ubytovací) 
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu             826 422,-Kč 
Vrácené peníze za třídění odpadu           296 425,-Kč 
Poplatky za provozování výherních hracích automatů a loterií       419 957,-Kč 
Neinvestiční dotace (z kraje, státního rozpočtu, úřad práce)    1 864 068,-Kč 
Platby občanů za připojení k ČOV                 1 500,-Kč 
Příjmy z hospodaření v lese            2 623 677,-Kč 
Příjmy z prodeje zboží (infocentrum)+příjmy z reklamy v kalendáři      349 237,-Kč 
Půjčovné v knihovně                10 552,-Kč   
Vstupné z muzea a galerie               43 250,-Kč 
Příjem z výstav obrazů                        17 715,-Kč 
Pronájem sokolovny a tenisových kurtů             10 240,-Kč 
Příjem z retrodne, koncertů Katapultu, J.Uhlíře a z přednášky Z.Czendlika       108 374,-Kč 
Nájem a poplatky z bytů a nebytových prostor          852 002,-Kč 
Poplatky z hrobů                 52 572,-Kč 
Komunální služby (poskytování služeb, prodeje pozemků a dalších nemovitostí)      6 891 593,-Kč 
Příjmy z pronájmu v DPS                  1 700,-Kč 

Místní správa-služby MěÚ                15 613,-Kč 
Dary od obyvatel a firem na novou cisternovou automobilovou stříkačku          96 810,-Kč 
Příjem ze sankcí České inspekce životního prostředí            35 000,-Kč 
Příjmy z úroků + pojistné náhrady                22 272,-Kč 
CELKEM          33 262 827,-Kč
             
Výdaje: 
Údržba lesa a platy zaměstnanců             820 757,-Kč 
Opravy chodníků (nám.Nár.povstání, Partyzánská ul.) + posyp         949 002,-Kč 
Slunný vrch – stavba inženýrských sítí pro rodinné domy       4 049 401,-Kč 
Příspěvek SVK Žďársko pro stavbu inženýrských sítí na Slunném vrchu           3 542 607,-Kč 

a opravu v ulicích Táborská, 9. května a Palackého      
Dopravní obslužnost (autobusy)             332 159,-Kč 
Členský příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací           143 000,-Kč 
ČOV-splátky jistiny, úroků, opravy budov              41 797,-Kč 
Úroky z půjčky na kanalizaci              269 484,-Kč 
Projekt na odbahnění rybníka-příprava              52 314,-Kč 
Platba za provoz kašny na náměstí                 7 134,-Kč 
Protipovodňová opatření, digitální protipovodňový plán            14 293,-Kč 
Provoz ZŠ a MŠ+opravy+zřízení 3. oddělení MŠ       2 866 755,-Kč 
Oslavy 150. výročí povýšení + stavba nové obřadní síně+SPOZ + pódium         911 842,-Kč 
 z toho stavba nové obřadní síně           151 954,-Kč 
 z toho pořízení nového přenosného pódia           135 883,-Kč 
Budování nového informačního centra a výroba suvenýrů, knih a kalendáře   542 861,-Kč 



Cestovní ruch (prezentace města)               17 650,-Kč 
Pořízení měřiče rychlosti na Pláňava               68 365,-Kč 
Volby do Parlamentu                 19 809,-Kč 
Provoz budovy čp.370 (včetně platu pečovatelky)                562 893,-Kč 
Provoz knihovny                 50 848,-Kč 
Provoz muzea a galerie, vč. koupě mobiliáře v čp. 23          111 811,-Kč 
Výstava obrazů                   9 495,-Kč 
Provoz sokolovny               242 419,-Kč 
Provoz a opravy tribuny a koupaliště            100 144,-Kč 
Měsíčník Novinky                 25 410,-Kč 
Příspěvek SK a dalším zájmovým sdružením, vč.platby za pronájmy tělocvičny  239 964,-Kč 
Bytové hospodářství                     172 376,-Kč 
Veřejné osvětlení                620 023,-Kč  
Provoz a údržba hřbitova               207 887,-Kč 
Komunální služby, vč. nákupu techniky a pozemků, údržba města       4 324 543,-Kč 
 z toho třetí splátka za odkup čp.38             500 000,-Kč 
 z toho oprava střechy TESS a instalace nové brány           437 000,-Kč 
 z toho koupě Balíčkova domu čp. 23          1 200 000,-Kč 
 z toho pořízení mulčovače s příslušenstvím            206 000,-Kč 
Odvoz komunálního odpadu + ostatní nakládání s odpady        1 211 736,-Kč 
Péče o vzhled města a veřejnou zeleň, vč. platů pracovníků na veřejně            1 079 702,-Kč 
prospěšné práce    
Pečovatelská služba, pomoc zdravotně postiženým (rozvozy obědů)                      54 190,-Kč 
Hasiči+provoz budovy čp.347                321 417,-Kč 
Platy a daně zastupitelstva             1 209 844,-Kč 
Provoz MěÚ, daně, pohonné hmoty a platy zaměstnanců         2 816 768,-Kč 
Bankovní operace, pojištění                113 382,-Kč 
Platba DPH a daně z příjmu              1 209 014,-Kč 
Ostatní                     20 269,-Kč 
CELKEM VÝDAJE            29 353 365,-Kč 
 
V tomto roce skončilo hospodaření města přebytkem ve výši  3 909 462,-Kč, což bylo 
zapříčiněno mimo jiné vyšším výběrem daní, především DPH a vyššími příjmy z lesa. 

 
Stavební akce 
 
Dokončení inženýrských sítí na Slunném vrchu 
 
    Nepřízeň počasí a brzký nástup zimy znemožnil dokončení inženýrských sítí na Slunném 
vrchu v roce 2016. Dokončovací práce tak byly zahájeny až v dubnu 2017. Zbývalo dokončit 
dlažbu na cca 50 metrech chodníku, položit asfaltové povrchy ulic, vztyčit sloupy veřejného 
osvětlení a dokončit terénní práce. Vše bylo do konce června hotové, avšak kolaudace se 
kvůli některým nedorazům oproti projektu protáhla až do listopadu 2017, neboť nebyla 
položena na okrajích chodníků speciální dlažba pro slepce, což bylo v rozporu s projektem. 
Po předlažbě pak byla kolaudace provedena a již na podzim začal růst v této lokalitě první 
domek. 



     Ke konci roku byly již všechny parcely, s výjimkou jedné, prodány, a tak v příštím roce by 
mohli nové majitelé zahájit stavbu svých domů.  
     Zastupitelstvo města také schválilo názvy nových ulic: Chocholáčova ulice povede od 
křižovatky s Táborskou ulicí u čp. 291 novou zástavbou až ke křižovatce ve tvaru „T“, kde na 
ni kolmo navazuje ulice Slunný vrch. 
 
Přestěhování obřadní síně a vznik nového informačního centra 
 
     Když v loňském roce ukončila činnost Cukrárna Elen, která pro město provozovala i 
infocentrum, vyvstala otázka, kam umístit informační centrum města a kdo jej bude 
provozovat. Uvažovalo se o umístění IC do prostor archivu na radnici, ale nakonec byl 
schválen návrh starosty na umístění informačního centra do současné obřadní síně. Přesto, 
že bylo dost hlasů i ze strany veřejnosti proti, nakonec převážily logické argumenty, že je 
současná obřadní síň malá a minimálně využívaná. Navíc by mohla být přesunuta do větších 
a hezčích prostor ve společenské místnosti bývalé mateřské školy. 
     Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení záměru pronájmu a provozování informačního 
centra. Jako zájemce se přihlásila paní Iva Hautpmanová, která má svou firmu Idea-grafik na 
náměstí čp. 86. 
     Počátkem roku 2017 začala přestavba prostor obřadní síně na radnici na budoucí 
informační centrum. Byla vybudována jedna sádrokartonová příčka, vyměněno osvětlení a 
pořízeny prodejní pulty. Do společenské místnosti bývalé mateřské školy byla pořízena 
skleněná otevírací stěna s gravírovaným znakem města a nápisem „Obřadní síň“ a též 
vyměněno osvětlení. Krásnou dominantu obřadní síně namaloval a městu věnoval Pavel 
Albert – moderní obraz s motivem svrateckého kostel a zvonice. Vznikla tak velmi moderní a 
krásná obřadní síň, která bude sloužit ke slavnostním obřadům, ale i k letním výstavám 
obrazů. 
     A tak od března 2017 sídlí informační centrum města ve vlastních prostorách a pro město 
je provozuje Iva Hauptmanová – firma Idea Grafik, která provozuje i grafické, výtvarné a 
propagační služby. 
 
Oprava střední části náměstí 
    Střední část náměstí, v prostoru mezi kašnou a sochou sv. Václava byla od rekonstrukce 
náměstí v letech 1968-1971 pokryta litým asfaltem. Avšak během let asfalt popraskal,  začal 
se drolit a kusy asfaltu dopadávaly a činily chůzi zde nebezpečnou. Také z estetického 
hlediska to byla nejošklivější část náměstí. 
     Zastupitelstvo města schválilo opravu této nehezké části náměstí, z výběrového řízení 
vyšla jako nejlepší nabídka firmy Swietelsky. V ploše cca 500 m2 byla položena místo litého 
asfaltu žulová dlažba, což nesmírně pomohlo vzhledu celého náměstí. 
 
Oprava chodníku v Partyzánské ulici 

 
      Také chodník v Partyzánské ulici je již ve špatném stavu. Asfaltový povrch byl poničen při 
plynofikaci i kanalizaci,  kolem domu čp. 12 nebyl kvůli terénním podmínkám dokončen a na 
mnoha místech jsou výmoly. Proto bylo přikročeno k opravě první části chodníku, v úseku od 
náměstí u čp. 15 k čp. 263. I tuto akci vysoutěžila firma Swietelsky a během dubna 2017 byl 
asfalt v chodníku nahrazen zámkovou dlažbou. 
 



Dokončení předlažby hřbitova 

 
      V loňském roce byla zahájena kompletní předlažba cestiček na hřbitově. Hotovy jsou 
zatím cesty kolem kostela, cesta od kostela kolem Conrathova kříže a cesta od hlavní brány 
k márnici. Zbývalo tak dokončit cestičky na tzv. novém hřbitově, tedy od brány okruhem 
kolem parkánu k márnici. V dubnu byla tato zbývající část firmou Barbara Gažiová 
dokončena. 
 
Rekonstrukce vodovodního řádu v ulicích Palackého, 9. května a Táborská 
 
     Dne 18. dubna 2017 byla zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v ulicích Palackého 
v úseku od mostu u vjezdu k sokolovně ke křižovatce a 9. května a Táborská. Původní potrubí 
z oceli a technické litiny již bylo ve špatném stavu a velmi často zde vznikaly poruchy. V 
celém úseku došlo i k výměně 35 vodovodních přípojek. Vítězem výběrového řízení se stala 
firma 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s. Investorem je SVK Žďársko a 30% částky se podílí 
město, což v součtu činí 1,4 miliónu korun. Celkové náklady na tuto akci představují částku 
4,9 miliónu korun. Dotčené ulice byly průjezdné většinou jen v jednom pruhu, provoz řídily 
semafory. Celá akce byla dokončena do konce června 2017, nový asfalt na místě výkopů byl 
položen počátkem července, jen den před zahájením letošních oslav města. 
 
Odkup Balíčkova domu čp. 23 

 
     Koncem roku 2016 se objevila zpráva, že bratři Balíčkovi chtějí prodat svůj památkově 
chráněný dům čp. 23 na náměstí. Starosta majitele oslovil s tím, že by nebylo špatné, kdyby 
dům koupilo město. Zastupitelstvo města s odkupem souhlasilo, dokonce i přesto, že 
původně dohodnutá cena do 1 miliónu korun se nakonec dostala na 1,2 miliónu korun. 
Nakonec po určitých peripetiích došlo k dohodě a v červnu 2017 byla podepsána kupní 
smlouva. Do majetku města přešel dům čp. 23 s přilehlými pozemky a za dalších 30 tisíc Kč i 
částečně ponechané původní vnitřní vybavení  - především nábytek z 30. - 40. let a sedm 
obrazů (K.Balíček, R.Hanych, P.Balíček, F.A.Kracík) a plastika J.H.Vítka. 
     Na prostory po zrušené zelenině vyhlásilo zastupitelstvo záměr pronájmu na zřízení 
cukrárny a kavárny, která teď ve Svratce citelně chybí. V 1. patře domu by mohla být zřízena 
galerie obrazů pro stálou expozici i sezónní výstavy.  
     Dům však bude potřebovat značné investice, proto jeho opravy budou probíhat po 
etapách. 
 
Kabelizace nízkého napětí v ulici ČSA 
 
     V letošním roce došlo k další etapě kabelizace nízkého napětí, tentokrát v ulici Čs. armády. 
Během jara musely být rozebrány zánovní chodníky, ale kabelizace probíhala celkem rychle, 
a tak do konce června bylo vše hotovo a chodníky vráceny do původního stavu. Lze říct, že již 
více než polovina Svratky má vedení nízkého napětí v zemi, další etapy by měly následovat 
v dalších letech. 
 
 
 
 



Úpravy v areálu TESS 

 
     V letošním roce bylo úplně dokončeno stěhování do nového areálu technických služeb 
v prostorách bývalého ČSAD. Zanedbané prostory byly postupně vyklizeny, upraveny, na 
podzim byla opravena střecha nad garážemi a zázemím zaměstnanců a vybudováno nové 
odvodnění budovy. 
     Od 1.9. se do prostor bývalé hospůdky Františka Bartoše přestěhovala po úpravách 
místností rehabilitace Věry Librové. Nad budovou je možnost parkování několika aut, 
prostory má rehabilitace mnohem větší a modernější než v původním působišti ve 
zdravotním středisku v čp. 174. 
     Koncem roku 2017 tedy v areálu sídlí technické služby, mají zde své zázemí pro 
zaměstnance, garáže a sklady, dále je zde sběrný dvůr, vyhrazené parkování pro autobusy se 
zázemím pro řidiče, autoopravna Pavla Bartoše a rehabilitace Věry Librové. Z bytu v 1. patře 
se koncem roku odstěhoval Pavel Bartoš s rodinou a zastupitelstvo byt pronajalo. 
 
Demolice i stavby nových domů 
 
      Na přelomu července a srpna 2017 byl zbourán majitelem, firmou KNK CZ dům čp. 59 
v Račanské ulici. Stará chalupa byla léta nevyužívána a firma potřebovala rozšířit vjezd do 
areálu z Račanské ulice. Firma je také majitelem sousedního domu čp. 60, kde také uvažuje o 
jeho odstranění. Po demolici protějšího domu čp. 120 v loňském roce a plánované demolici 
domu čp. 61, kde bývalo Peškovo pekařství, dochází k výrazné změně této části Svratky a mizí 
její starobylý ráz, vzniklé proluky rozhodně nepůsobí příliš hezky. 
      Léta zničený a spadlý domek čp. 179 v Poděbradově ulici konečně v letošním roce majitel 
Marcel Nekvinda prodal majiteli sousedního domu Petru Řádkovi, a ten tuto ruinu odstranil. 
Likvidace toto zbořeniště naopak vzhledu Poděbradovy ulice jen prospěje. 
      V červenci byla zahájena důkladná rekonstrukce starého Kynclova domku čp. 73 v ulici Na 
Nábřeží, jehož majitelem je JUDr. Martin Slavíček. Nakonec byla rekonstrukce tak důkladná, 
že starý domek byl úplně zbourán a na jeho místě začala vyrůstat jeho kopie. 
      V letošním roce vyrostly i nové domy: kolaudován byl dům manželů Štědrých 
v Borovinské ulici a bylo mu přiděleno číslo popisné 488, dále dům Jiřího Mudrocha a 
Miroslavy Špačkové v ulici Táborské, dostal číslo popisné 515. Čísla 489-514 jsou rezervována 
pro novou výstavbu na Slunném vrchu. Třetí dokončenou stavbou je dům manželů 
Appelových z Kuřimi v ulici Na Vyhlídce na České Cikánce, domu bylo přiděleno číslo 40. 
      Ve výstavbě jsou dosud rodinné domy manželů Janebových v ulici Pionýrské (čp. 485), 
nově byl v sousedství rozestavěn dům manželů Hejdukových. Na Slunném vrchu je 
rozestavěn již první dům, Richarda Krejčího, příští rok zde začnou vyrůstat další nové domky. 
Další výstavba, avšak opět pouze pro rekreační účely, je plánována v ulici Na Vyhlídce, měly 
by zde vyrůst postupně další tři domy. 
 

Oslavy 150. výročí povýšení Svratky na město a 140. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů 
      
     Na letošní rok připadlo 150. výročí povýšení Svratky na město. Svým rozhodnutím z 6. 
července 1867 povýšil Svratku císař František Josef I. na město. O deset let později, v roce 
1877, byl ve Svratce založen Sbor dobrovolných hasičů, na letošní rok tedy připadá 140. 
výročí založení tohoto nejstaršího fungujícího spolku. 



     Oslavy byly naplánovány na 7. – 9. července letošního roku. Již 6. července byla ve 
Společenské místnosti otevřena výstava obrazů svrateckého malíře Jana Odvárky, trvala do 
30. července. 
     V pátek 7. července od 15 hodin vystoupil v sokolovně známý hudební skladatel a zpěvák 
Jaroslav Uhlíř. Přeplněná sokolovna sledovala jeho recitál, ve kterém zahrál a zazpíval své 
písničky. Od 19 hodin pak následoval koncert skupiny Katapult. Avšak těsně před koncertem 
přišel prudký déšť a bouřka a hrozilo, že se koncert nebude konat. Nakonec se příroda 
smilovala a v 19.45 byl koncert zahájen. Kolem jednoho tisíce lidí si užívalo písničky této 
legendární rockové kapely. Po skončení koncertu ve 21.40 ještě následovalo překvapení, což 
byl krásný velkolepý ohňostroj na počest tohoto výročí. 
     I sobota 8. července přinesla bohatý program. Od 8 hodin ráno se u sokolovny konal 
jarmark řemesel, který zpestřilo dvojí vystoupení šermířů ze skupiny Libertas a předvádění 
historických řemesel z 15. století. V 10 hodin se na náměstí konala slavnostní mše 
s požehnáním pro město, za účasti biskupa královéhradeckého Msgre. Jana Vokála a mnoha 
kněží z okolních farností. Bohoslužbu provázel chrámový sbor Svatojánek. 
     Od 12.30 se na náměstí sešli členové Sboru dobrovolných hasičů ze Svratky i okolních 
sborů, kde položili věnec k pomníku padlých a slavnostním průvodem s dechovou hudbou se 
ubírali k areálu hasičské a sokolské zahrady. Zde pak pokračoval další program – projev 
starosty SDH Jiřího Cacha, vyznamenání zasloužilých členů, ukázka hasičské techniky a ukázky 
hasičských dovedností především nejmladších členů, které vzorně vede Václav Fiala ml. 
Večer pak program pokračoval taneční zábavou za účasti místních rockových kapel SBK, 
Rollák, Morana, Naex a jako host vystoupila Hudba Praha Revival. 
     Odpoledne si mohli zájemci prohlédnout při dni otevřených dveří školu a v muzeu výstavu  
z historie Svratky a k nahlédnutí byly kroniky města. Výstava byla otevřena i v neděli 8.7. 
     Neděle 9. srpna byla ve znamení fotbalu. V 10 hodin sehráli utkání svobodní versus ženatí 
a od 15 hodin SK Svratka se starou gardou Slavie Praha. 
     U příležitosti oslav vyšly také dvě knihy: „Svratecko na starých pohlednicích“, v níž autor 
Martin Mudroch prezentoval 200 historických pohlednic ze Svratky, Svratouchu, Čachnova, 
Chlumětína, Kameniček, Herálce, Křižánek, Milov, Březin, Pusté Rybné a okolních skal. Kniha 
vyšla v nakladatelství Tváře a je další ze série podobně pojatých publikací z Vysočiny. 
     Druhou knihou, která vyšla, byla kniha „Svratka - dějiny městečka na pomezí Čech a 
Moravy“, kterou opět napsal kronikář a místostarosta Martin Mudroch, a město ji vydalo 
vlastním nákladem. Kniha má 235 stran a cca 400 fotografií a seznamuje čtenáře podrobně 
s historií města i některých domů. Nikdy v historii města nebyla kniha o Svratce v takovém 
rozsahu vydána. Obě knihy byly veřejností velmi pozitivně přijaty  a velmi slušně šly na odbyt. 
     Oslavy byly největší akcí za poslední léta a kladný ohlas veřejnosti znamenal, že oslavy se 
povedly a proběhly velmi důstojně. 
 

Změny v obchodní činnosti 
 
     Pivnici „V Díře“, která ukončila činnost k 1.11.2016, si pronajala Šárka Doležalová 
z Kameniček a oblíbená hospůdka opět po rekonstrukci zahájila koncem března 2017 provoz. 
Když k 31.10.2017 vypověděli nájemné smlouvu na ubytovně SK Svratka manželé Holičtí, 
vzali si ubytovnu do nájmu opět Šárka Doležalová s partnerem Václavem Walterem a po 
nezbytných úpravách zahájili v polovině listopadu 2017 svou činnost. 
     Počátkem roku 2017 byla v uvolněných prostorách u Hejtmánků v čp. 157 po finanční 
společnosti Partners otevřena pobočka další pohřební firmy, tentokrát firma Andělka Josefa 



Kreminy. Ta však zde neměla dlouhého trvání, protože v polovině prosince 2017 pobočku 
uzavřela. 
     Také druhá pohřební služba, Pieta, která měla své prostory v Palackého ulici čp. 27, 
ukončila ve Svratce svou činnost v polovině prosince 2017. 
     Také Restaurace U Šillerů změnila svého nájemce. Antonín Tichý skončil s provozováním 
restaurace a po něm si tuto hospodu pronajali Ilona Černeková a Pavel Kocek, kteří dosud 
provozovali Krušovickou restauraci v čp. 15. Ta pak byla koncem listopadu 2017 uzavřena. 

 
Ze základní a mateřské školy 

 
     Jarní prázdniny ve škole znamenaly nástup zedníků. Do všech tříd i kabinetů ve staré 
budově školy byly nainstalovány nové dveře a zárubně. Dosavadní dveře byly již ve špatném 
stavu a není divu, vždyť sloužily 65 let. Protože však byly v atypických rozměrech a výroba 
nových dveří v atypické míře by byla velmi drahá, bylo přikročeno i k výměně zárubní na 
klasické rozměry. 
     Asi největší změnou v ZŠ a MŠ bylo v letošním roce nutné zřízení 3. oddělení mateřské 
školy. Podle nového nařízení Ministerstva školství mohou být do mateřské školy přijímány 
děti již od dvou let věku a poslední ročník mateřské školy je povinný. Vyvstala proto potřeba 
rozšíření kapacity mateřské školy, která dosud činila 45 dětí, a otázkou bylo, kam vůbec bude 
možné umístit nové oddělení mateřské školy. Až nápad ředitelky školy Ivy Kopecké rozšíření 
umožnil. Třetí oddělení mateřské školy bylo během letních prázdnin vybudováno 
v prostorách školní družiny a zázemí bufetu. Přestavba vyšla na 300 tisíc Kč, firma Kubíček, 
která nabídla z oslovených firem nejnižší cenu, musela vybudovat sociální zařízení pro děti, 
včetně sprchy a šatnu – tak, jak to nařizují hygienické normy. Kapacita mateřské školy byla 
tedy zvýšena na 65 dětí, což by mělo do budoucna stačit. 
     Družina se přestěhovala naproti přes chodbu, do třídy, kde probíhala jednou týdně výuka 
vaření, tudíž byla využitá jen minimálně. 
     Změny nastaly i v personálním obsazení mateřské školy. Na mateřskou dovolenou odešla 
řídící učitelka Jana Šírová a učitelka Žaneta Majorová-Gregorová.  Novou řídící učitelkou byla 
jmenována dlouholetá učitelka mateřské školy Danuše Kynclová z Chlumětína, nově byla 
přijata Eva Pavlíková ze Svratky, dále zůstávají Alena Jadrná-Drahošová a Tereza Bodláková-
Drahošová z Kameniček. Do nového oddělení mateřské školy byla přijata další učitelka, Pavla 
Pinkavová (roz. Peřinová), která se po letech vrátila do Svratky. Dlouholetá uklizečka školky, 
paní Vlasta Šilerová, odešla do penze a na její místo nastoupila Lucie Janebová. 
     Dne 31.3. se uskutečnil 7. ročník turnaje v sálové kopané mezi okolními pěti školami. 
Vítězství si v letošním ročníku odneslo mužstvo naší školy, na druhém místě skončila 2. ZŠ 
Nové Město na Moravě, třetí pak ZŠ Jimramov. 
     V pátek 7.4. se opět nocovalo ve škole. Letošním tématem bylo výročí legendárního 
komiksu Čtyřlístek. 
     Od dubna do října absolvovaly postupně všechny třídy školy i mateřská škola ekologické 
vzdělávací programy, na něž byla získána dotace z Fondu Vysočiny. Většinu programů 
zajišťovalo ekologické centrum Chaloupky a konaly se v okolí Kadova, Koníkova nebo Žďáru 
n.S. Ti nejmenší ze školky a prvních tří ročníků školy také navštívili záchrannou stanici zvířat 
Pavlov u Ledče n.S., šesťáci a sedmáci pak provozy firmy AVE Vysočina (dříve ODAS) a 
skládku odpadů v Ronově n.S. 
     Žák 7. ročníku Robin Řádek se umístil na třetím místě v okresním kole matematické 
olympiády. Dalšího úspěchu dosáhly tanečnice country tanců a clogging-country-stepu pod 



vedením Hany Mičkové na soutěži v Hlinsku, získaly 2. a 9. místo ve svých kategoriích. Žákyně 
4. třídy Barbora Netolická dosáhla v matematické soutěži Pangea 88% úspěšnost a obsadila 
v rámci kraje Vysočina vynikající 5. místo. Osmačka Lucie Němečková pak v rámci kraje byla 
dokonce čtvrtá. 
     Dne 21.9. proběhl ve škole pro žáky zajímavý program, ve kterém se mohli seznámit s více 
než stem druhů různých živých bezobratlých živočichů – brouků, pavouků, štírů, motýlů, 
apod. 
     Hned následující den proběhl již osmý ročník tradičního atletického čtyřboje okolních škol. 
Tentokrát moc nepřálo počasí, akce se zúčastnily vedle naší školy tradičně školy Sněžné, 
Jimramov, Krouna, Herálec a Kameničky. 

 
Rybářský spolek ve Svratce 
 
     Svratecký rybářský spolek patří k nejstarším spolkům ve Svratce, bez přestávky funguje již 
od roku 1909. V současnosti má 360 členů a tvoří jej místní skupiny Svratka, Svratouch, 
Křižánky a Herálec. Spolek hospodaří na řece Svratce od Herálce až po Kučerův mlýn na 
Březinách a obhospodařuje také rybníky Svratka, Chochol ve Svratouchu a Kyšperk na 
Křižánkách. Spolek má i odchovné rybníky, a to Řásník na Křižánkách, Blatiny a Hať v Herálci. 
     Spolek pořádá tradiční rybářské závody, a to jak dětí, tak i dospělých. Na údržbu rybníků i 
klubovny musejí členové odpracovat povinně ročně několik brigádnických hodin. 
     V roce 2016 byl obnoven rybářský kroužek, který navštěvuje 13 mladých rybářů i rybářek 
a vedou jej Marek Straka a Milan Halamka ze Svratouchu. 
     Předsedou rybářského spolku je v současnosti Bohumil Větrovský ze Svratouchu, 
místopředsedou svratecký starosta František Mládek. Tajemnicí je Jana Pražáková ze Svratky, 
hospodářem Martin Kovařík ze Svratky, pokladníkem a prodejcem povolenek Miroslav Král 
ze Svratouchu, správcem budovy rybárny je Jan Kunc ze Svratky. 

 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
     Na posledním zasedání zastupitelstva města v roce 2016 bylo schváleno podání žádosti o 
dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS). Dosavadní CAS 25, trambus 
„Matýsek“ z roku 1983 již pomalu dosluhuje a mívá časté technické problémy, jejichž 
odstraňování stojí členy sboru hodně námahy, času a město nemalé finanční částky. 
     Žádost o dotaci byla podána v dubnu 2017 a počátkem podzimu jsme se dozvěděli skvělou 
zprávu, že nám byla dotace Ministerstvem vnitra, prostřednictvím Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR na rok 2018 přiznána. Pro město to znamená v rozpočtu 
na příští rok rezervovat částku alespoň 3 milióny korun, protože dotace bude činit 2.5 
miliónu Kč a z Kraje Vysočina půl miliónu korun. Ceny nových CAS se ovšem pohybují podle 
výbavy nad 6 milióny korun. Starosta vyzval i občany a firmy, zda by přispěli nějakou částkou 
na novou stříkačku. Do konce roku se sešlo od dárců již 117 tisíc Kč. 
     V letošním roce měl sbor celkem 45 výjezdů, z čehož byla v 38 případech technická 
pomoc, jako je čištění silnic, kanálů nebo likvidace vosích hnízd, 5x se vyjíždělo ke spadlým 
stromům nebo se likvidovala větrná smršť a dvakrát jel sbor k požáru, a to rodinného domu 
na Březinách a kotelny ve firmě Domestav Herálec. 
     Dne 22.7.2017 pořádal sbor již 11. ročník hasičského fotbalu. Akce se zúčastnilo celkem 13 
družstev, proběhlo tedy třicet čtyřminutových utkání, kdy za každý tým soutěží šest hráčů, 



kteří obsluhují tři vodní proudy. Hráči musí dostat míč za pomoci vodního proudu do 
soupeřovy branky. 
     V kategorii žen obsadilo první místo Sněžné, druhé Svratka a třetí Rosička. V kategorii 
mužů byla první Svratka, druhý Hamry-Najdek a třetí opět Svratka-starší hasiči. Po 
slavnostním vyhlášení výsledků následovala večer taneční zábava s kapelou Vosa Rock. 
     Na přelomu září a října se 25 mladých hasičů a sedm vedoucích zúčastnilo soustředění 
v Pusté Rybné. Připravovali se na soutěže Věcovský Plamínek a na okresní kolo soutěže 
Plamen. Proběhlo také školení zdravovědy a zbyl čas i na zábavný program. 

 
Mars Svratka 
 
Mars Svratka se tradičně zabývá strojírenskou výrobou, a to výrobou součástek pro 
automobilový a nábytkářský průmysl, výrobou spotřebního zboží a povrchovými úpravami.       
     Podnik je dosud největším svrateckým zaměstnavatelem. V roce 2015 činily tržby 250,2 
miliónu Kč, v roce 2016 pak  245,1 miliónu Kč, avšak podnik skončil ve ztrátě  
13 672 000 Kč. Velký problém totiž nastal, když vypadly dodávky pro firmu Renz, které tvořily 
40% produkce firmy. Podnik balancoval na hranici krachu, ale výpadky výroby se postupně 
podařilo zacelit dodávkami pro firmu Ikea a začala růst i produkce vlastních výrobků, mezi 
léty 2016-2017 vzrostla o 7%. 
     K 31. prosinci 2016 se na základním kapitálu společnosti podílí 87,05% společnost Epic 
Win, a.s. Předsedou představenstva je v roce 2017 nadále Ing. Leoš Holas, ředitelem pro 
restrukturalizaci a rozvoj JUDr. Zdeněk Vltavský, managerem nákupu Petr Hamák, 
managerem obchodu Tomáš Kopecký, vedoucím marketingu Roman Lédl, managerem  
výroby Michal Gregor, managerem služeb Jiří Gregor, vedoucím galvanizovny Karel Vtípil, 
vedoucím konstrukce a nástrojárny Miroslav Bureš, mistrem nástrojárny Milan Řádek. 
     Největším obchodním partnerem je nyní švédský nábytkový koncern IKEA, pro nějž Mars 
vyrábí komponenty pro nábytkové kování. Dalším významným odběratelem je firma Hettich, 
výrobce nábytkového kování, dále firmy Foxconn, Kaiser+Kraft, MAT Plzeň a jiné. 
     Firma zakoupila nové mechanické lisovací pracoviště 630 t, postupně pokračuje výměna 
energeticky náročného osvětlení za úspornější zdroje. Proběhla také kompletní výměna 
vytápění, kdy centrální plynový kotel s parovodem byl nahrazen sekčním plynovým 
vytápěním. V roce 2017 firma ještě investovala do modernizace strojového vybavení 
(ovinovací stroj) a zakoupen nový nákladní automobil a dva vysokozdvižné vozíky. 
     Počet zaměstnanců v posledních letech lehce kolísá, v roce 2015 v Marsu pracovalo 
průměrně 316 lidí, v roce 2016 jejich počet klesl na 277,  o rok později pak na cca 250. 
     Stejně jako mnoho firem, i Mars se stále potýká s nedostatkem odborných profesí, jako 
jsou svářeči, soustružníci nebo nástrojaři. Také na další pozice firma nyní hledá zaměstnance. 
Stinnou stránkou této věci je ovšem to, že platy v podniku jsou hluboko pod celostátním 
průměrem, průměrný plat strojírenského dělníka byl v roce 2015 12-14 tisíc měsíčně, 
lakýrníka 16-18  tisíc Kč, nástrojaře 17-19 tisíc Kč a technicko-hospodářského pracovníka 19-
20 tisíc Kč měsíčně. Vzhledem ke konjunktuře ekonomiky musel podnik reagovat na vývoj 
platů směrem nahoru a docházelo k postupnému přidávání peněz. 
     Avšak nedostatek pracovních sil na současném českém trhu práce znamenal skutečnost, 
že firma musela poptávat zaměstnance nejen mimo region, ale i mimo republiku. V roce 
2017 nastoupilo do podniku cca 50 pracovníků z Bulharska, Ukrajiny a Rumunska. Tito lidé 
pracují na obslužných linkách, především na lakovně. 



     Příchod těchto lidí vyvolal ve Svratce i okolí vlnu vzrušení i strachu z příchozích. Mnozí 
měli strach z nárůstu kriminality, což se ovšem ve větší míře nakonec nestalo. Zahraniční 
zaměstnanci byli ubytováni v bývalém rekreačním středisku na Moravské Svratce, mnozí pak 
docházejí do podniku ze Svratouchu, kde jsou ubytováni na dvou místech. Problémem spíš 
může být to, že se objevují podnikatelé, kteří skupují domy a zde pak hromadně tyto dělníky 
ubytovávají, což rozhodně nepřináší klid do dané lokality. 
     Do budoucna by chtěla společnost Mars Svratka dosáhnout významné posílení prodeje 
vlastních výrobků na trhu a nejen kooperovat na výrobě různého zboží. 
 

Sport 
 
    Dne 18. června uspořádal fotbalový oddíl SK Svratka již 43. ročník Memoriálu Emila 
Vambery. Ve dvou kategoriích se jej zúčastnilo celkem 12 týmů. 
Po dlouhých letech se podařilo přihlásit na podzim 2017 do okresního přeboru Žďárska tři 
mládežnická mužstva – mladší a starší přípravku a starší žáky. Zájem dětí o fotbal je slušný, 
fotbalové oddíly SK Svratka navštěvuje kolem 40 dětí. Trénují dvakrát týdně, v podzimních a 
zimních měsících ve zdejší tělocvičně. Děti v současné době trénují Robert Adámek, Roman 
Adámek, Miroslav Bureš, Petr Netolický, Marek Šiler a Jiří Vambera. 
     Družstvo mužů již několikátou sezónu hraje okresní přebor Žďárska. Letošní rok byl jak na 
houpačce, několik proher v řadě střídaly výhry, a tak sezóna 2016-2017 byla ukončena 
nakonec solidním 8. místem. V nové sezóně bylo mužstvo koncem roku 2017 v dolní polovině 
tabulky, avšak jen se ztrátou devíti bodů na první místo. 
     V prosincových Novinkách si postěžoval předseda fotbalového oddílu SK Svratka Petr 
Moučka ml.  : „ Co nás ovšem nejvíc mrzí, je podpora „fanoušků“ na domácích zápasech. Na 
to, že s námi na venkovní zápasy nikdo nejezdí, jsme si zvykli. Ale na zápasech domácích? 
Ano, nehraje se tady A nebo B třída. Věřte, hrajeme to pro radost, nastupují zde pouze hráči 
Svratky, kteří tvoří skvělou partu a opravdu nás mrzí, že když se vyhraje nebo prohraje, 
nastane vždy stejná situace. Ještě, než si podáme ruce se soupeřem, mimo výjimky, těch pár 
desítek lidí okamžitě odejde a ani nezatleská. Ve Svratce je u lidí spíše radost, když se 
prohraje a slyšíte to ještě týden po zápase. Pochvala? Snad jen pan Rudolf Brázda za námi 
přijde do kabiny a prohodí pár slov. Nechci se nikoho dotknout, ale tohle se opravdu jinde 
nevidí.“ 
 

Z kulturních akcí 
 
 Dne 28. ledna 2017 odehráli přátelé i členky Svrateckých Valkýr divadelní představení 
pohádky O Terezce a paní Madam. Hlavní role si zahráli Tereza Sádovská, Jan Humlíček ml., 
Vlastimil Černý a Květa Buchtová. 
     Dne 11. února se konal V. společenský ples, pořádaný městem a Valkýrami. K tanci a 
poslechu hrála skupina Knajpa. 
     Tradiční pálení čarodějnic proběhlo 30. dubna ve sportovním areálu. Vedle soutěží pro 
děti byla k vidění i ukázka hadů nebo bublinková show klauna Bublína. Akci opět pořádaly 
Svratecké Valkýry. 
     V sobotu 10. června se ve Svratce konal již VII. International meeting Svratka, sraz majitelů 
italských historických vozů, ve Svratce byl již počtvrté. Na náměstí 9. května proběhla 
prezentace vozů, které pak odjely k hotelu Svratka. Spojení mezi náměstím 9. května a 



hotelem opět zajišťoval historický autobus. V hotelu se pak, stejně jako každý rok, konala 
retro módní přehlídka v podání Valkýr a jejich přátel. 
     Letošní rok byl na srazy historických vozidel vůbec bohatý. Dne 14. května přijeli na 
prohlídku muzea účastníci srazu veteránů na Ski hotelu v Novém Městě, 27. května se jeli na 
hotel Svratka majitelé historických vozů Renault a 14. července projížděli Svratkou účastníci 
Prague Retro Rallye. Zde byly k vidění automobily běžně nevídané – jaguáry, bentleye i další 
vzácné automobily z 30.-60. let. Avšak největší sraz veteránů byl k vidění v rámci 9. Retrodne. 
     9. Retroden ve Svratce proběhl v sobotu 5.8.2017 a v průběhu let se stal největší kulturní 
akcí ve Svratce. Sraz veteránů byl letos mimořádný, neboť auta i motocykly ve velké míře 
dorazily z Memoriálu Františka Proseckého v Bystřici n.P., celkem se do Svratky sjelo 190 
automobilů a 70 motocyklů! Návštěvníky opět vozily autobusy Škoda 706 RTO a Karosa ŠL11 
ze Zdaru Žďár n.S. Letos akci zahájila kapela George and Beatovens a zpěváci Karel Kahovec a 
Viktor Sodoma. Od 16.30 začala retro módní přehlídka v podání Valkýr a jejich přátel.  Stále 
početnější publikum, odhadované na 1300 lidí, vidělo celkem 49 postav z různých českých i 
zahraničních filmů a seriálů a jako bonus bylo vystoupení postav z muzikálu Mamma Mia a 
Hříšný tanec. Premiéru si odbylo úplně nové skládací pódium, které stálo 130 tisíc Kč a pro 
město jej vyrobil Pavel Sádovský. Večer si pak mohli návštěvníci zatančit při večerním čaji 
aneb diskotéce s hudbou 60.-80. let. 
     V sobotu 2.9.2017 sehrály Svratecké Valkýry v sokolovně další ochotnické divadlo. 
Tentokrát to nebyla pohádka, ale lechtivá komedie Donalda Churchilla Natěrač. Před 
našlapanou sokolovnou se v hlavních rolích předvedli Petra Blechová, Jiří Klouda z Pohledce, 
Květa Buchtová a Vlasta Suchá. Zaslouženě mělo představení velký úspěch a bylo opakováno 
ještě 11. listopadu. 
Nutno konstatovat, že Svratecké Valkýry obnovily po dlouhých letech tradici divadelních 
ochotníků ve Svratce, která díky souboru Kollár trvala od roku 1877 do roku 1976.  
Adventní program byl již tradičně v režii Svrateckých Valkýr. V neděli 3.12. proběhlo na 
náměstí tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Slavnostní program svým vystoupením 
zajistily děti ze ZŠ pod vedením ředitelky Ivy Kopecké. Zároveň s tím probíhala soutěž o 
nejchutnější bramborový salát. 
     O týden později, 9.12., se konal další ročník soutěže „O nejlepší peklo“. Letošního čtvrtého 
ročníku se bohužel již nezúčastnily týmy z okolních obcí, zůstaly pouze tři týmy svratecké. 
Tradičně pak pekelný průvod prošel Svratkou a vrátil ze zpět do areálu na stadion. 
     V neděli 17. prosince zpestřil předvánoční čas adventní koncert pěveckého sboru 
Svatopluk ze Žďár n.S. a Smyčcové kvarteto orchestru Janáčkova divadla v Brně. 
     Již 15. vánoční výstava v muzeu, letos pod názvem „Co přinese Ježíšek“, se konala 
v tradičním termínu 26.-30.12. Návštěvníci mohli vidět nebo si připomenout různé dárky, 
které mohly děti dostávat pod stromeček, a to od konce 19. století do konce 80. let 20. 
století. Výstavu zpestřily autentické vzpomínky různých osobností, ať již herců, zpěváků, 
politiků, spisovatelů nebo i zdejších lidí na nejmilejší věci, které pod stromeček dostali nebo 
si přáli. Výstavu za čtyři a půl dne zhlédlo kolem 500 lidí. 
 
Z dalších kulturních akcí: 
- 18.3.2017 se konal tradiční dětský karneval, pořádaný Základní a mateřskou školou 
- Další tradiční dětská akce – již 30. Cesta pohádkovým lesem – proběhla v sobotu 4.6.  Akci 
pořádala Základní a mateřská škola, hasiči, Valkýry, skauti, svaz zdravotně postižených, 
členové odborové organizace podniku Mars a samozřejmě město. 



- ve čtvrtek 12.10.2017 se v sokolovně konala talk show se známým a oblíbeným  knězem 
Zbigniewem Czendlikem, pod názvem „Postel, hospoda, kostel“. Akci pořádala Městská 
knihovna, spolu s městem a Svrateckými Valkýrami. Představení bylo vyprodáno. 
- 11. Kateřinské trhy se konaly v sobotu 25.11. a byly opět hojně navštíveny jak prodejci, 
kterých byl přes 60, tak i koupěchtivými návštěvníky. 
- Tradiční štědrovečerní zpívání koled na náměstí opět zajistili svratečtí skauti. Při této 
příležitosti vykoledovali pro stacionář Zdislava Nové Město na Moravě více než 9 tisíc Kč. 
Hned 26.12. zpíval koledy i Chrámový sbor sv. Jana Křtitele ve svrateckém kostele. 
 

Zimní údržba silnic 
 
     Svratka leží v centru Chráněné krajinné oblasti, a to ze zákona znamená, že se silnice 
nesmí solit a zimní údržba zde znamená ošetření vyhrnuté silnice inertním posypem. Přesto, 
že jsou zdejší řidiči na uklouzané silnice zvyklí, letošní údržba byla velmi špatná. Po sněhové 
nadílce byly silnice vyhrnuty sice dle harmonogramu, tedy pro nás celkem pozdě, a mezitím 
stačili řidiči vyjezdit koleje, které se ještě prohloubily díky řidičům, kteří nasadili řetězy. 
Mnoho automobilů bylo kolejí strženo a končilo v příkopech, tlumiče ničili na rozbitém 
povrchu, tvořeném „hřebenem“ od řetězů a muldami. Zpoždění nabíraly autobusy, 
záchranná služba rozhodně do Svratky nedojela v zákonem stanoveném čase. 
     Proto se vedení města dohodlo se starosty okolních obcí a svolalo schůzku starostů se 
zástupci Správy a údržby silnic kraje Vysočina a CHKO Žďárské vrchy. Schůzka se konala na 
Křižánkách, ale výsledek z ní uspokojivý nebyl. Dle CHKO se tady prostě solit nesmí a výjimku 
může povolit jen Krajský úřad a CHKO. Prostě – máme jezdit pomaleji a přizpůsobit jízdu 
stavu povaze vozovky nebo raději nevyjíždět (slova zástupce CHKO). Jenže co dělat, když 
mnozí dojíždějí do práce nebo musí k lékaři… 

 
Další střípky ze života města 
 
     Po dlouhých letech byl v sokolovně obnoven nápis nad jevištěm „Dál národe náš drahý - 
věčně dál“. Nápis zde byl až do nacistické okupace, kdy byl zakryt vrstvou omítky, po válce již 
původní nápis nebyl odkryt, ale na omítku byla namontována kovová písmena. Ta však byla 
počátkem 70. let znovu odstraněna. Nápis odkryl a obnovil na návrh starosty Františka 
Mládka po více než sedmdesáti letech akademický sochař Martin Kovařík. 
     Při Tříkrálové sbírce ve Svratce a Svratouchu bylo vybráno celkem 60 034 Kč. 
     Akce „My pro vodu – voda pro nás“, kterou pořádalo Povodí Moravy dne 1.4., se 
zúčastnilo dvanáct svrateckých občanů, pomáhali uklidit od odpadků břehy řeky Svratky 
v zastavěném území města. 
     V červenci 2017 odešel do penze dlouholetý zaměstnanec města a vedoucí technických 
služeb Jan Kunc. U tehdejšího MNV nastoupil v roce 1976. Novým vedoucím technických 
služeb města se stal dlouholetý zaměstnanec Milan Gregor, nově byl do stálého pracovního 
poměru přijat Miloš Moučka ml. ze Svratky. 
     Ke konci roku odešel ze služeb města také lesní správce Ing. Zdeněk Sláma. Na jeho místo 
byl na dohodu přijat Bohumil Buchta z Nového Města na Mor., který bude spravovat obecní 
les a řídit jeho hospodářskou činnost. 
     Koncem října byl vydán městem další kalendář. Byl věnován 100. výročí vzniku 
Československa v roce 2018 a obsahoval 53 historických fotografií ze Svratky a okolí z doby 
meziválečné. 



     Další ukazatel okamžité rychlosti s dodatkovou tabulkou „zpomalte!“ byl instalován 
v letošním roce na Pláňava ve směru od Křižánek, u čp. 182. Cílem je přimět řidiče ke snížení 
rychlosti v této části města. 
     Těžká dopravní nehoda se stala v sobotu 7. října 2017 na spojnici mezi Svratkou a 
Chlumětínem, na tzv. „chlumětské“. Silně opilý řidič vozu Ford Fiesta, navíc bez řidičského 
oprávnění, nezvládl řízení a čelně se srazil s vozem Škoda Octavia. Řidiče fordu převezla 
záchranná služba do nemocnice v Novém Městě na Moravě, jeho spolujezdkyně utrpěla 
těžká zranění a musela být vrtulníkem převezena do nemocnice v Brně. Řidič octavie zraněn 
naštěstí nebyl. 
 

Počasí 
 
V neděli 29.10. zasáhla celou zemi prudká vichřice. Lámala stromy, trhala dráty vysokého 
napětí, a to vše znamenalo výpadek elektřiny a později i spojení pro mobilní telefony.  
Ve Svratce a okolí padlo několik stromů, mj. v parku u sokolovny, v ulici Na Náhoně, k hotelu 
Svratka a při hlavních silnicích ke Křižánkám a Herálci. Naši hasiči museli téměř celou neděli 
vyjíždět k padlým stromům a odstraňovat je ze silnice. V obecním lese padlo za oběť vichřici 
takřka 300 m3 dřeva. 
     Výpadek elektřiny trval tentokrát rekordně dlouho, od ranních nedělních hodin až do 
následujícího dne, kdy v ranních hodinách se rozsvítila část Svratky, ale část zůstala bez 
proudu až do 14 hodin. Navíc další výpadek přišel v pondělí v 16 hodin, ale již jen 
krátkodobý. K obnovení dodávky proudu přispěli i pracovníci města, kteří objevili mezi 
Svratkou a Svratouchem dva padlé stromy na vysokém napětí. V pondělí večer již byla 
dodávka proudu plně obnovena. 
 

Z matriky 

 
V letošním roce se narodilo 19 dětí: 
 
Adriana Bartošová, Jakub Cempírek, Eliáš Černek, Marek Dospěl, Rozálie Fidlerová, Jáchym 
Halamka, Valerie Hamáková, Emily Klivarová, Ondřej Kolář, Jonáš Kubíček, Jakub Kučera, 
Václav Mori, Barbora Mošnerová, Klaudie Musilová, Lukáš Myška, Dominik Pech, Adam 
Suchý, Ema Urbánková a Samuel Zikmund. 
 
Navždy nás letos opustili tito spoluobčané: 
 
1. Marie Cachová   17.1.2017  Borovinská 351 
2. Ludmila Jadrná   28.1.2017  Táborská 154 
3. Josef Šulc    21.2.2017  Táborská 266 
4. Marta Kopecká   23.2.2017  Komenského 372 
5. Irena Lodinová   20.3.2017  Partyzánská 226 
6. Eliška Gregorová   4.5.2017  Libušina 141 
7. Petr Kulík    31.5.2017  Komenského 372 
8. Jan Vašek    20.7.2017  Boční 288 
9. Jaroslav Myška   31.7.2017  Havlíčkova 261 
10. Zdeněk Suchý „Šmarda“  4.8.2017  Nad Školou 456 
11. Jiří Jebas    12.8.2017  Partyzánská 300 



12. Libuše Kubíková   7.9.2017  Družstevní 390 
13. Marie Adámková   11.9.2017  ČSA 323 
14. Václav Valenta   14.9.2017  Pláňava 95 
15. Ladislav Mlejnek   23.10.2017  Libušina 110 
16. Alois Nekvinda   29.11.2017  Račanská 63 
17. Vladislav Myška   6.12.2017  Partyzánská 338 
18. Anastázie Fialová   28.12.2017  Libušina 219 
 
 
K trvalému pobytu se přihlásilo 34 osob, odhlásilo 21 osob. Počet obyvatel stoupl o 14. 

 
 
Zemřel Petr Kulík 
Dne 31. května 2017 zemřel náhle dlouholetý zastupitel města a především základní kámen 
svrateckého lyžování Petr Kulík. I jeho zásluhou se drželo svratecké lyžování dlouhá léta na 
špici nejen okresu, ale i kraje. Neúnavně trénoval děti, sháněl sponzory nebo připravoval 
lyžařské stopy na skútru a nechal zde i kus svého zdraví. 
 

 
Jména a příjmení ve Svratce (k 31.12.2017) 
 
40x: Bureš/Burešová 22+18 
39x: Gregor/Gregorová 17+22 
35x: Řádek/Řádková 19+16,  
24x: Sádovská/Sádovský 12+12,  
23x: Hlavsa/Hlavsová 15+8, Moučka/Moučková 12+11,  
22x: Novák/Nováková 9+13, Polanský/Polanská 12+10, Šiler/Šilerová 13+9,  
19x: Dospěl/Dospělová 11+8,  
18x: Příhoda/Příhodová 8+10, 
17x: Suchý/Suchá 7+10 
16x: Janeba/Janebová 8+8,  
18x: Fiala/Fialová 9+9 
17x: Odvárka/Odvárková 8+9,  
15x: Netolický/Natolická 6+9,  
14x: Jebas/Jebasová 8+6, Kopecký/Kopecká 6+8, Musil/Musilová 7+7, Odehnal/Odehnalová 
6+8,  
13x: Myška/Myšková 7+6, Vojta/Vojtová 8+5, 
11x: Halamka/Halamková 5+6, Jun/Junová 7+4, Macháček/Macháčková 5+6, 
Mládek/Mládková 7+4, Pešek/Pešková 5+6, Vítek/Vítková 8+3,  
10x: Jadrný/Jadrná 6+4, Kadeřábek/Kadeřábková 4+6.  
 

Nejčastější křestní jména: 
 

ženská: Marie (44), Jana (43), Lenka (22), Vlasta (20), Hana (19), Jaroslava (19), Alena (17), 
Věra (15), Božena (14), Jiřina (12), Kateřina (12), Zdeňka (12), Tereza (11), Anna (10), Eva 
(10), Helena (10), Marta (10), Monika (10), Petra (10), Zdenka (10). 



mužská: Josef (50), Jan (46), Jiří (45), Pavel (30), Petr (29), František (27), Miroslav (27), 
Tomáš (25), Zdeněk (25), Martin (23), Lukáš (22), Jakub (17), Michal (17), Milan (15), Miloslav 
(15), Ladislav (14), Karel (13), Ondřej (11). 


