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Rozpočet města v roce 2019
Příjmy:
Daně z příjmů a z přidané hodnoty
21 558 773.-Kč
Daň z nemovitostí
1 285 964,-Kč
Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání
242 101,-Kč
veřejných prostranství, ubytovací)
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
904 025,-Kč
Vrácené peníze za třídění odpadu
215 237,-Kč
Daň z hazardních her
119 938,-Kč
Neinvestiční dotace (z kraje, stát. rozpočtu, úřad práce, vč.dotace na CAS) 3 576 688,-Kč
Dotace na volby
25 016,-Kč
Příjmy z hospodaření v lese
1 996 932,-Kč
Příjmy z prodeje zboží (infocentrum)
119 848,-Kč
Půjčovné v knihovně
11 446,-Kč
Vstupné z muzea a galerie
48 921,-Kč
Příjem z výstavy obrazů
4 000,-Kč
Pronájem sokolovny a tenisových kurtů
16 590,-Kč
Příjem z retrodne a divadla
39 675,-Kč
Nájem a poplatky z bytů a nebytových prostor
1 233 418,-Kč
Poplatky z hrobů
53 528,-Kč
Komunální služby (poskytování služeb, prodeje pozemků a dalších nemovitostí)
1 072 750,-Kč
Místní správa-služby MěÚ a dary
11 880,-Kč
Příjem ze sankcí České inspekce životního prostředí
25 000,-Kč
Podíl z poplatků za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
67 262,-Kč
Pojistné náhrady – hasiči + prodej vyřazeného majetku SDH
34 141,-Kč
Příjmy z úroků + pojistné náhrady + ostatní příjmy
230 002,-Kč
CELKEM
32 893 135,-Kč
Výdaje:
Údržba lesa a platy zaměstnanců
Opravy a údržba komunikací + posyp (silnice do prům.zóny)
Oprava chodníku Partyzánská ul., lávka na Mor. Svratku, úklid sněhu
Oprava vodovodního řádu v ulicích Pláňava a Libušina (30% podíl města)
Vodovod a kanalizace do průmyslové zóny
Dopravní obslužnost (autobusy) + opravy čekáren
Pořízení měřiče rychlosti v Táborské ulici
Členský příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací
ČOV-splátky jistiny, úroků, opravy budov
Úroky z půjčky na kanalizaci
Úroky z půjčky na Slunný vrch
Projekt na odbahnění rybníka-příprava
Platba za provoz kašny na náměstí
Protipovodňová opatření, digitální protipovodňový plán
Provoz ZŠ a MŠ + opravy
Provoz infocentra a nákup zboží pro IC
Cestovní ruch (prezentace města)

1 543 826,-Kč
1 114 034,-Kč
1 262 291,-Kč
1 784 695,-Kč
1 417 224,-Kč
346 355,-Kč
68 365,-Kč
141 800,-Kč
33 763,-Kč
567 223,-Kč
42 563,-Kč
309 053,-Kč
7 588,-Kč
27 371,-Kč
2 953 830,-Kč
138 119,-Kč
26 483,-Kč

Volby do evropského parlamentu
25 016,-Kč
Provoz budovy čp.370 (včetně platu pečovatelky a instalace nového kotle)
842 417,-Kč
Provoz knihovny
54 863,-Kč
Provoz muzea a galerie (+ oprava podlahy galerie)
161 146,-Kč
Výstava obrazů
14 320,-Kč
Provoz sokolovny ( + výměna oken v celé budově)
796 703,-Kč
Záležitosti kultury (SPOZ, koncerty, vítání občánků)
204 983,-Kč
Provoz a opravy tribuny a koupaliště
122 511,-Kč
Měsíčník Novinky
25 410,-Kč
Příspěvek SK a dalším zájmovým sdružením, vč.platby za pronájmy tělocvičny 305 281,-Kč
Dotace na opravu střechy kostela
50 000,-Kč
Bytové hospodářství
532 095,-Kč
Koupě domu čp. 297 a výstavba nové ordinace
3 973 240,-Kč
Veřejné osvětlení
744 921,-Kč
Provoz a údržba hřbitova
122 433,-Kč
Komunální služby, vč. nákupu techniky a pozemků, údržba města
2 976 918,-Kč
z toho plynofikace TESS (kotel)
261 793,-Kč
z toho koupě nového UNC
968 000,-Kč
Odvoz komunálního odpadu + ostatní nakládání s odpady
1 380 279,-Kč
Péče o vzhled města a veřejnou zeleň, vč. platů pracovníků na veřejně
654 783,-Kč
prospěšné práce

Pečovatelská služba, pomoc zdravotně postiženým (rozvozy obědů)
Hasiči+provoz budovy čp.347, vč. stavebních prací na opravě chodby
z toho koupě nového dopravního automobilu
Platy a daně zastupitelstva
Provoz MěÚ, daně, pohonné hmoty a platy zaměstnanců
Bankovní operace, pojištění
Platba DPH a daně z příjmu
Ostatní
CELKEM VÝDAJE

58 760,-Kč
1 848 018,-Kč
1 322 065.-Kč
1 776 544,-Kč
3 445 145,-Kč
130 533,-Kč
1 188 667,-Kč
59 438,-Kč
33 279 007,-Kč

V tomto roce skončilo hospodaření města schodkem ve výši 385 872,-Kč, což bylo
zapříčiněno neočekávaným nákupem domu čp. 297 a vybudováním ordinace. Schodek
rozpočtu byl nakonec celkem nízký díky mj. vyššímu výběru daní.
Změna v zastupitelstvu města
K 31. březnu 2019 rezignoval na funkci zastupitele Vlastimil Černý, zvolený za sdružení Pro
Svratku. Již od ustavujícího zasedání zastupitelstva se neúčastnil dalších zastupitelstev, neboť
nesouhlasil se složením zvolené rady města, ač sám pro tuto volbu také hlasoval. Zároveň
ukončil své veškeré veřejné aktivity u Valkýr i hasičů.
Prvním náhradníkem za sdružení Pro Svratku byl Jan Mládek, který také volbu přijal a na
zastupitelstvu dne 2. dubna 2019 složil slib zastupitele.

Stavební akce
Oprava vodovodu
Velkou investicí tohoto roku byla oprava vodovodního řádu v ulici Libušina v úseku od
odbočky do Dopravní ulice, do ulice Pláňava až k vodárně. Bylo zde ještě původní vedení
z 50. let a vykazovalo již časté poruchy. Práce byly zahájeny 8. dubna, zároveň byla omezena
průjezdnost ulice, jezdilo se vždy jedním pruhem. Rekonstrukce vodovodního řádu byla
nakonec dokončena sice s týdenním zpožděním v polovině července, ale bez větších
problémů. Celá tato akce proběhla včetně obnovy a rekonstrukce některých domovních
přípojek. Město hradilo 30 % nákladů celé akce, tedy částku 1 784 695,-Kč.
Revitalizace svrateckého rybníka
Neboli rekonstrukce a odbahnění včetně výměny vakového jezu, opravy hradící konstrukce a
betonových prvků s realizací dělící hrázky a obtokového ramena. Tato roky plánovaná akce
se stala projektem, který podporují AOPKČR – RP Správa CHKO Žďárské vrchy společně s
Povodím Moravy. Po zpracování PD a schválení všech náležitostí byla podána žádost o
dotaci, která bude v případě jejího přidělení ve výši 90% celkových nákladů na revitalizaci a
100% na realizaci obtokového ramena, včetně uznatelných nákladů na PD, autorský dozor,
technický dozor i výběrové řízení. Na stávající rybník o velikosti cca 3,85 ha je stanovena výše
rozpočtu dle PD na odbahnění i výměnu vakového jezu 9.625.000,- Kč bez DPH. Náklady na
zpracování projektové dokumentace představují částku 481.096,- Kč. Zahrnují místní šetření,
měření, inženýrsko-geologický průzkum – posouzení vhodnosti zemin, geodetické zaměření
lokality, projektovou dokumentaci společnou k územnímu rozhodnutí a stavebnímu
povolení, údaje ČHMÚ, další inženýrskou činnost apod. Dotace ve výši 90% bude činit cca
8.662.500,-Kč. Maximální výše spoluúčasti obce vlastními prostředky představuje částku cca
1.210.000,- Kč včetně DPH. Obtok v délce cca 350 metrů včetně dělící hrázky představuje
částku 2.100.000,- Kč bez DPH, která by měla být 100% hrazena dotačními prostředky.
Co se změní realizací tohoto projektu? V rámci stavby dojde k odtěžení sedimentů z prostoru
vodní nádrže, k vyprofilování a rozčlenění litorálního pásma a k vybudování tůní v litorálním
pásmu. Tento sediment bude v maximální možné míře využit na zemědělské půdě. Stavba
svou realizací ovlivní odtokové poměry v dané lokalitě a zajistí bezpečné převedení
zvýšených a povodňových průtoků. Odtěžením sedimentů ze dna rybníka dojde rovněž ke
zlepšení akumulační schopnosti území a zadržení vody v krajině. Opravou jezové konstrukce
se zajistí provozuschopnost vodního díla, které podporuje ekologicko-stabilizační funkci
krajiny. Vybudováním obtokového ramena by se vyřešil problém zprůchodnění migrační
překážky a další usazování sedimentu. Rybník je součástí rybářského pstruhového revíru. Z
hlediska MRS by byl obtok rybníka vhodný, neboť rybník je v současné době místem, kde se
množí dravé ryby, především štiky a okouni, které negativně ovlivňují složení rybího
společenstva v řece Svratce. Pokud by se oddělil rybník od řeky, mohlo by se požádat o
změnu na mimo pstruhový revír.
V říjnu 2019 musela být žádost o dotaci, bohužel, stažena, neboť projektová dokumentace
neřešila nutné kácení stromů v místě stavby. Nová žádost bude po úpravách dokumentace
podána na jaře příštího roku.

Výměna oken a dveří v sokolovně
Začátkem května začala do dlouhodobě plánovaná akce – celková výměna 43 kusů oken,
včetně výměny vstupních dveří, v celé budově sokolovny. Na tuto akci bylo vypsáno
výběrové řízení. Poptáno bylo šest firem, dvě oslovené firmy svoji účast odmítly, a tak se
nakonec vybíralo ze čtyř cenových nabídek. Nejvhodnější nabídku předložila firma PKS okna
a.s. Žďár n.S. Celkové náklady na výměnu oken činily včetně montáže a stavebního zapravení
420.562,- Kč s DPH. Cena vstupních dřevěných dveří dosáhla částky 195.837,- Kč s DPH.
Ohledně materiálu oken proběhla velká diskuze, jak v zastupitelstvu, tak mezi veřejností.
Řešilo se, zda použít na historickou budovu opět okna dřevěná, která jsou podstatně dražší a
nákladnější na údržbu, ale více se k budově hodí nebo zda použít levnější plastová okna,
která jsou i na údržbu méně náročná. Zastupitelstvo nakonec schválilo instalaci plastových
oken, která ovšem musí být stejného tvaru, jako ta původní a dřevěných vstupních dveří.
Lávka na Moravskou Svratku
Lávka na Moravskou Svratku od přírodní zahrady ke Kulíkovým čp. 3 byla již v havarijním
stavu. Proto zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě nové lávky, která by splňovala nutné
parametry proti velké vodě. Vzhledem k tomu, že byla na tyto akce vypsána dotace, zkusil
starosta požádat o finanční podporu. Celkem nečekaně se podařilo dotaci získat a z
podprogramu „Podpory obnovy a rozvoje venkova“ a dotačního titulu „Podpora obnovy
staveb a zařízení dopravní infrastruktury“, nám byla poskytnuta dotace na „Stavební úpravy
lávky pro chodce přes řeku Svratku“. Dotace představuje finanční částku ve výši 616 991,- Kč
a spoluúčast města je cca 264.424,- Kč.
Stavbu nové lávky na Moravskou Svratku vysoutěžila stavební firma Miloš Kubíček za
částku 623 679.-Kč, tedy i dotace byla procentuálně nižší. V pondělí dne 16. září 2019
proběhlo předání staveniště. Po celý průběh stavby byl stávající přechod přes řeku zcela
uzavřen, nakonec se dalo řeku přejít po provizorní malé lávce.
Stavba se nakonec trochu zdržela, a tak lávka byla dokončena a otevřena 15. listopadu
2019. Protože stará lávka byla o 28 centimetrů v Čechách níže, než na Moravě, musel být
upraven terén na české straně.
Cesta do průmyslové zóny
V průmyslové zóně v ulici U Koupaliště byly letos dokončeny stavební práce. S velkým
úsilím a s nemalými finančními náklady, se podařilo dokončit první etapu budování místní
komunikace, která bude sloužit především firmám zde sídlícím. Pod komunikaci byly
položeny potřebné sítě – dešťová a splašková kanalizace. Ve stávající komunikaci od
křižovatky z ulice Nad Školou, podél firmy KOVO HB v ulici U Koupaliště, byl vybudován
vodovod zakončený hydrantem, který bude sloužit pro průmyslovou zónu a neplánovaně
také pokračování 180 metrů dešťové kanalizace, která bude odvádět povrchovou vodu
zejména z místní komunikace a z horní části areálu průmyslové zóny. Dodavatelem této
stavby byla firma 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s., k dokončení stavby došlo koncem
října 2019. Stavba vodovodu a kanalizace do průmyslové zóny nakonec město stála 1 417
224,-Kč, samotná kanalizace, se kterou se v rozpočtu původně vůbec nepočítalo, 953 504.Kč. Na nově vybudované komunikaci byly firmou Swietelsky položeny obrubníky a první

vrstva živice, finální úprava přijde na řadu v roce příštím, stejně jako oprava ulice U
Koupaliště.
Oprava mostu Suez
Most „Suez“ na Moravskou Svratku již slouží více než 45 let. Do budoucna si most jistě
vyžádá rozsáhlejší rekonstrukci, ale již letos bylo nutné opravit rozpadající se část
podpěrného pilíře včetně jeho paty na moravském břehu řeky Svratky.
Oprava byla zahájena 20. srpna a provedena byla vlastními silami pracovníky města.
Zvolený postup a technologie opravy ušetřily hodně peněz z rozpočtu města, které bychom
jinak museli zaplatit odborné firmě. Na příští rok je naplánována komplexní oprava živičného
povrchu, neboť nyní do mostové železobetonové konstrukce zatéká a dochází zde hlavně k
degradaci betonových prvků.
Chodník Partyzánská
V letošním roce bylo také přikročeno k poslední etapě opravy chodníku v ulici Partyzánské,
od domu čp. 263 směrem ke škole, na roh Hanychovy vily. Dosud zde byl asfaltový chodník,
který byl za dlouhá léta poznamenán několika překopy a povrch již byl značně zvlněný.
Rekonstrukci vysoutěžila firma Swietelsky, která nabídla nejnižší cenu – 435 859,-Kč. Během
jednoho květnového týdne byl položen nový povrch ze zámkové dlažby a tím byla dokončena
kompletní rekonstrukce chodníku v této ulici. Na tuto akci byla také použita dotace
z Programu obnovy venkova.
Plynofikace TESS + nová bouda
Také v areálu TESS pokračovaly práce na rekonstrukci a zvelebování budov i prostranství.
Zázemí se dočkalo kompletní plynofikace, došlo k výměně posledních vrat – do autoopravy
Pavla Bartoše a pokračovalo se se zateplováním dílen.
Z původního areálu v ulici Moravská byla převezena plechová bouda bývalé sběrny papíru,
kterou pracovníci města během října vlastními silami instalovali na nové místo a především
značně zvětšili, takže může být využívána pro parkování techniky a na skladování
posypového materiálu. I touto akcí byly značně ušetřeny prostředky města.
Opravy a uzavírky silnic

správa

a údržba silnic přikročila k opravě části silnice II/354 směrem na Svratouch.
Oprava proběhla dle stanoveného harmonogramu ve dnech 29.7. – 8.8. s omezeným
průjezdem resp. uzavírkou a dohodou se správcem komunikace a policií o možném průjezdu
pro místní obyvatele a firmy. Paradoxně pokuty však udělovali policisté z východních Čech.
Nakonec byly vyspraveny jen některé úseky v ulici Táborská, kompletně nový povrch udělán
nebyl a vpusti dešťové kanalizace jsou provedeny nekvalitně.
V určitou dobu byly ze Svratky uzavírky na tři strany. Od 5.8. do 31.10. byla uzavřena
silnice II/354 na Milovech u rybníka, neboť zde byl stavěn nový most přes výpusť z rybníka.
Původně domluvená možná objížďka pro osobní automobily zdejších obyvatel přes hráz
milovského rybníka byla nakonec majitelem pozemků, městysem Sněžné, zakázána, a tak do
Nového Města se jezdilo přes Březiny, Krásné a Daňkovice.

Další uzavírka byla od léta až do poloviny prosince na silnici II/343 v průjezdu obcí
Kameničky, kde byl také stavěn nový mostek a rekonstruována silnice. Kritizována byla
především dlouhá doba uzavírky, objížďka vedla přes Chlumětín. Navíc úsek silnice
Kameničky – Chlumětín v Pardubickém kraji je v havarijním stavu, proto jízda tudy byla spíše
očistcem.
Z dalších akcí
- v lednu 2019 došlo k další etapě oprav zázemí hasičárny. Tentokrát došlo na prostory
chodby mezi šatnami a garáží a místnosti pod věží, kde bylo vybudováno slušné a moderní
zázemí pro hasiče.
- u tribuny byla v červnu postavena nová pergola, dodanou firmou Delta Svratka za 13 704.Kč a předlážděna i část chodníku před vchodem do tribuny. Velký podíl na této akci mají i
místní fotbalisté. Tyto prostory trvale slouží na pořádání nejen sportovních akcí, ale i na další
společenské akce pořádané ve Svratce.
- došlo k opravám některých autobusových čekáren, místního rozhlasu, a střech na obecních
budovách – zejména na škole, protože po minulé zimě byly poškozeny a škoda dosáhla
takřka 200.000,- Kč. Opravy byly plně hrazeny z pojištění budov.
- na Moravské Svratce se opravy dočkalo veřejného osvětlení. Původní sodíkové výbojky byly
zkušebně nahrazeny novým, LED osvětlením, které značně šetří spotřebu elektrické energie.
Změna ordinace praktického lékaře
V létě roku 2018 avizovala MUDr. Marta Jílková, že se chystá počátkem roku 2020 na
zasloužený odpočinek. Byl tak čas začít nastalou situaci řešit. Avšak koncem listopadu 2018
přišlo od paní doktorky sdělení, že se rozhodla skončit již k 31. lednu 2019, mimo jiné i proto,
že nezavedla e-recepty, za což jí hrozil již finanční postih.
Nejen Svratka, ale i sousední Herálec a Svratouch stáli najednou před problémem, koho
v této rychlosti získat na její místo, aby byl druhý lékařský obvod obsazen. MUDr. Jílková se
totiž rozhodla svůj obvod i s pacienty postoupit MUDr. Jiřímu Koutnému.
Starosta Herálce Zdeněk Gregor oslovil končícího vojenského lékaře, MUDr. Martina
Hatalu, který se chystal si zřídit ordinaci v Hlinsku a při jednání se zástupci Svratky,
Svratouchu a Herálce mu byl nabídnut právě zdejší obvod po MUDr. Jílkové. Avšak dr. Jílková
trvala na svém stanovisku a pacienti museli přestoupit od 1. února 2019 k dr. Koutnému.
MUDr. Hatala mohl začít ordinovat až od poloviny května 2019, kdy uplyne zákonná
tříměsíční lhůta pro přechod k jinému lékaři.
Pro Svratku však vyvstal ještě jeden zásadní problém. Protože dr. Jílková měla ordinaci
v soukromém domě, muselo město najít prostory pro zřízení ordinace praktického lékaře.
Shodou náhod nabídla k prodeji dům čp. 297 v Ohradské ulici stávající majitelka Ing. Daniela
Vamberová z Prahy. Zastupitelstvo města odkup za částku 3 milióny Kč schválilo a ihned byl
vypracován projekt pro přestavbu jednoho z bytů pro účely ordinace praktického lékaře. Tím
se sem vlastně po necelých 17 letech vrací lékař, ordinace zde byly v letech 1973-2002.
Hned koncem ledna tak začala firma Kubíček s nutnými stavebními úpravami pro
vybavení nových prostor ordinace, čekárny, odběrné místnosti, s výstavbou nového
sociálního zázemí s bezbariérovou úpravou, nucenou výměnou vchodových dveří, oken a
kompletní výměnou podlahových krytin. Nová ordinace byla zkolaudována 26. dubna.

Nakonec začal nový lékař, MUDr. Martin Hatala ordinovat od 13. května 2019, a to dva dny
v týdnu ve Svratce a dva dny v Herálci, s tím, že v pátek ještě působil v Hlinsku. Od ledna
2020 zavedl páteční ordinační hodiny ve Svratce.
Změny v obchodní činnosti
Již koncem roku 2018 ukončilo svou činnost knihařství Profess Rudolfa Pospíšila na
Pláňavech čp. 107. Majitel odešel do penze a provozovnu uzavřel bez náhrady. Budovu
koupil Miloš Kubíček pro sklady a zázemí své stavební firmy.
Koncem listopadu zavřela svůj obchod s potravinami v čp. 43 firma Kubík. Nutno říct, že
mnoho zákazníků si tento obchod nenašel, neboť výběr zboží nebyl tak pestrý, jako dříve ve
Vojtěšce, a také oproti jiným prodejnám byl Kubík dražší. Zároveň skončil provoz i v kantýně
podniku Mars, kterou také Kubík provozoval.
Obchod v čp. 112 převzala v prosinci po nenadálé smrti Josefa Bureše jeho žena Vladimíra
a rozhodla se jej dál provozovat.
Ke konci roku 2019 ukončila bez náhrady provoz závodní kuchyně v Marsu, kterou léta
provozovali manželé Miroslav a Helena Mlejnkovi
Ze základní a mateřské školy
V únoru postihla školu havárie vodovodního potrubí v prostorách tělocvičny a jen
včasným odhalením nedošlo k závažnějším následkům a zatečení vody pod dřevěnou
palubkovou podlahu sálu. Kompletní výměnu vedení následně provedla firma Jiří Mudroch a
náklady se vyšplhaly na téměř 150 tisíc Kč.
K další havárii došlo v březnu, a to tentokrát prasklo odpadní potrubí ve sklepních
prostorách přístavby školy. Špinavá a páchnoucí voda vyplavila sklad rekvizit pro dětské dny
a zničila 2/3 uskladněných věcí. Dostala se také do sklepní chodby pod přístavbou.
Napáchané finanční škody na vybavení nejsou zas až tak veliké, ale nenahraditelnou škodou
je pro školu ztráta většiny obrázků a pomůcek z cest pohádkovým lesem, nashromážděné za
celou dobu jejich konání, které byly v těchto prostorách uskladněny. Po nezbytném úklidu a
dezinfekci prostor musela být provedena rekonstrukce odpadu, což opět navýšilo náklady na
údržbu školy.
A aby toho nebylo málo, muselo dojít také k větší opravě tepelného čerpadla kotle
ROBUR, na což bylo vynaloženo 32.000,- Kč. Výměna plynového kotle a úprava rozvodů v
nájemním bytě ve škole stála 46.000,- Kč. Také oprava sněhem poškozené střechy stála 150
tisíc Kč. Opravu provedla firma Kama střechy z Hlinska a byla plně hrazena z pojištění
budovy.
Ve školní kuchyni bylo instalováno sedm nových radiátorů, ohřívací pult v hodnotě 50 tisíc
Kč, nové nerezové nádoby a lednice v hodnotě 20 tisíc Kč.
Do tří odborných učeben byly zakoupeny nové židle, dvacet tabletů pro práci žáků a v
kreslírně proběhl nátěr konstrukcí stolů. Do mateřské školy bylo zakoupeno dvacet nových
matrací pro odpočinek dětí a nová multifunkční tiskárna.
Během prázdnin byla rozšířena 3. třída mateřské školy, umístěná v přízemí budovy ZŠ, o
ložničku, která vznikla rozšířením o místnost, kterou dosud používali provozní zaměstnanci
jako zázemí.
Když se v rámci oslav 100 let od vzniku Československa pokoušeli žáci i učitelé školy o
překonání rekordů Emila a Dany Zátopkových, tak reportáž s fotografiemi a obrázky o této

akci zaslal organizátor akce Boris Jakubík paní Daně Zátopkové. Paní Dana Zátopková škole
poděkovala a zaslala podepsané kartičky pro závodníky.
V pátek 15. března proběhl na škole již 9.ročník tradičního turnaje okolních škol v sálové
kopané. Za účasti 2. ZŠ Nové Město na Moravě, škol z Krouny, Herálce, Kameniček,
Jimramova , Sněžného a samozřejmě domácí školy putuje pohár do Krouny. Novým
rozhodčím byl Erik Kocour, turnaj jako vždy zorganizoval Josef Fiala.
21. března se žáci zúčastnili ponožkového dne na podporu dětí s Downovým syndromem.
V pátek 26. dubna 2019 absolvovali žáci 6. -9. ročníku exkurzi do Německa. Nejprve
navštívili zámek Moritzburg, známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Poté následovala
prohlídka hlavního města spolkového státu Sasko Drážďan. Při procházce městem viděli
Semperoper, Hofkirche, náměstí Neumarkt s obnoveným chrámem Frauenkirche a nakonec
náměstí Altmarkt a nákupní zónu Prager Strasse s nezbytným rozchodem. Exkurzi připravila
ke vší spokojenosti firma BBS Hlinsko.
Škola se tradičně účastní matematických soutěží. V Logické olympiádě byla ve školním kole v
kategorii A nejlepší žákyně 5. třídy Karolína Beňadiková (úspěšnost 90,72 kvantilů), která
postoupila i do krajského kola a zde obsadila pěkné 43. místo. Krátce po Vánocích 2018 řešili
naši žáci příklady ze soutěže Pangea, která je určena žákům od 4. do 9. ročníku.
Ze 6. třídy obsadila první místo Renata Votavová (21. místo v rámci kraje Vysočina), ze 7.
třídy Vojtěch Jägermann (29. místo v rámci kraje Vysočina), z 8. třídy Daniel Kovařík (10.
místo v rámci kraje Vysočina) a z 9. třídy byl první Robin Řádek (6. místo v rámci kraje
Vysočina).
V soutěži Matematický Klokan obsadil Jaroslav Kristián Preisler v rámci okresu Žďár nad
Sázavou celkově 7. místo (získal 98 bodů ze 120 bodů možných) a Robin Řádek 5. místo
(získal 112 bodů ze 120 bodů možných).
Poslední soutěží, do které se žáci naší školy zapojili, je matematická olympiáda. V kategorii
9. tříd si skvěle vedl Robin Řádek, stal se úspěšným řešitelem, obsadil 5. místo a postoupil do
kola krajského, které proběhlo 19. března v Jihlavě. Zde v konkurenci 30 soutěžících obsadil
vynikající 2. místo (získal 23 bodů z 24 bodů možných). Výborných výsledků Robin dosáhl i ve
fyzikální olympiádě. V okresním kole obsadil 1. místo a v kole krajském 8. místo.
- 4. září se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili biatlonového tréninku v tělocvičně pod vedením
Martina Kalouse.
- Již podesáté uspořádal Josef Fiala atletický čtyřboj pro okolní školy. Letošního ročníku se
zúčastnily školy z Herálce, Jimramova, Kameniček, Krouny, Polničky, Sněžného a Svratky.
- 30. září navštívila školu záchranná stanice dravců Seiferos, v chladném počasí děti shlédly
na stadionu ukázku dravců.
- Třetí říjnový týden byl ve znamení prevence sociálně patologických jevů. Preventivní
programy absolvovali žáci 2. -8. ročníku
- Ve čtvrtek 19. prosince navštívili žáci 6., 7. a 8. ročníku Prahu. Nejprve se podívali do areálu
Filmových studií Barrandov a zde vedle studia zhlédli i výstavu kostýmů z pohádky Princezna
se zlatou hvězdou. Odpoledne se pak prošli vánočně vyzdobeným městem – od Klárova přes
Karlův most na Staroměstské a Václavské náměstí.
- V pátek 20. prosince proběhl velký vánoční turnaj všech žáků školy, rozdělených do
družstev s vylosovaným pedagogem. Disciplíny jako biatlon, tajenka, pantomima a další
mnozí jistě nezapomenou.
- K 2. září 2019 chodí do svratecké školy 151 žáků a 62 dětí máme v mateřské škole. Škola má
30 zaměstnanců. Kapacita školní družiny byla zvýšena na 55 dětí ve dvou odděleních.

Sbor dobrovolných hasičů
Za jediný týden, od 9. do 14. ledna 2019, vyjížděla zásahová jednotka SDH Svratka k více
než čtyřiceti událostem. Jejich technická pomoc, většinou právě na krajských silnicích,
směřovala k odstraňování padlých stromů. Následkem této kalamity byly i časté výpadky
elektrické energie. Mokrý sníh a nárazový vítr dělaly paseku všemi směry zejména na
krajských silnicích, které byly mnohdy zcela neprůjezdné. Naši dobrovolní hasiči si tak
častokrát sáhli až na samé dno. Vyjížděli v noci, v časných ranních hodinách, skoro nespali,
ale byli včas vždy tam, kde je právě někdo potřeboval.
Za celý rok 2019 měl svratecký sbor 65 výjezdů, z čehož byly čtyři zásahy u požáru a 58
výjezdů k technické pomoci. Dvakrát sbor zasahoval v Herálci u požáru trávy a lesního
porostu, 15. března u požáru kolny domku na Kocandě a 21. září u požáru kotelny v bytovce
čp. 389 ve Svratce, kdy si majitelka Jana Vítková nejspíše při roztápění vypomohla
hořlavinou. Sama pak byla popálena a prostory kotelny byly zakouřeny. Technická pomoc
spočívala ve 37 případech v odstraňování spadlých stromů, 10x odstranění nebezpečného
hmyzu, jednou čerpání vody a doprava pacienta.
Ve druhé polovině března roku 2018 město podalo žádost o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu s názvem „MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek
IZS k řešení a řízení rizik a katastrof“. Jedná se o podporu jednotek Sboru dobrovolných
hasičů – v našem případě na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svratka.
Stávající Ford Transit nesplňuje požadavky na vozidlo IZS a navíc není v dobrém technickém
stavu a za poslední rok si jeho časté opravy vyžádaly částku, která již hodně přesahuje 100
tisíc korun. Při hodnocení naší předložené žádosti dle zpracované „Studie proveditelnosti“ a
stanoviska HZS, výběrová komise MAS schválila a doporučila náš projekt k přidělení dotace.
Následně i Programový výbor MAS doporučil náš projekt ke spolufinancování ze strany ŘO
IROP. Výběrové řízení na dodavatele nového dopravního automobilu pro naše hasiče vyhrála
firma THT Polička. Řídící orgán IROP rozhodl dne 15. března 2019 o přidělení dotace ve výši
1 091 836, 90 Kč, což činilo 81,87 % požadované dotace. Celková cena dopravního
automobilu se vyšplhala na 1 320 715,- Kč. Z rozpočtu města byla na pořízení uvolněna
částka 228 878,- Kč. Naši hasiči se tak od března letošního roku dočkali nového dopravního
automobilu VW Transporter 4x4. A 6. dubna 2019 byl při malé slavnosti automobil oficiálně
předán našim hasičům. Stávající dopravní automobil Ford Transit převzali do svého užívání
zaměstnanci města.
SDH Svratka získala od Nadace Agrofert částku 80 000,-Kč na dovybavení členů zásahové
jednotky. Díky tomuto daru mohla pořídit 9 kusů přileb Gallet F1 SF včetně svítilen a jejich
držáků na přilby v celkové hodnotě 85 149,-Kč.
Dne 23. března 2019 proběhla v tělocvičně ve Svratce soutěž mladých hasičů Svratecký
Soptík. Soutěžilo se ve třech kategoriích: přípravka do 6 let, mladší od 6 do 11 let a starší od
11 do 15 let. Děti změřily své síly při štafetě TFA, uzlové štafetě, evakuaci materiálu a při boji
o mety. Společně s mladými hasiči ze Svratky soutěžili mladí hasiči z Křižánek, Herálce,
Krásného, Kuklíku, Svratouchu, Jam a Sněžného. Celkem se zúčastnilo 19 družstev a to jedno
družstvo přípravky, devět družstev mladších a devět družstev starších. Za mladší kategorii
reprezentovala náš sbor tři družstva. Družstvo děvčat, chlapců a smíšené. Nejlépe si vedla
děvčata a skončila třetí, chlapci pátí a smíšení devátí. Starší družstvo všechny domácí
potěšilo a obsadilo první místo.
Na výroční schůzi koncem roku 2019 byl zvolen nový výbor sboru v tomto složení: novým
starostou se stal Václav Fiala ml., místostarostou dosavadní starosta Jiří Cach, velitelem

Zdeněk Kyncl, jeho zástupcem Miloš Dospěl, jednatelem Bohumila Fialová, hospodářem
Michal Šimek, revizorem Ing. Petr Řádek, vedoucím mládeže, strojníkem Tomáš Popilka,
členy výboru pak Václav Fiala st., Zdeněk Dospěl, Karel Ondra, Ondřej Cach, Milan Pavel
Dospěl.
Sport
Dne 2. února 2019 se ve Svratce uskutečnily lyžařské závody. Závodů se zúčastnilo 135
lyžařů, kteří byli z klubů Svratka, Nové Město na Moravě, Hlinsko, Žďár nad Sázavou,
Letohrad a Brno. Naši mladí lyžaři pod vedením Aleše Kulíka a Karla Hamáka ml. získali
celkem čtyři medaile. Barbora Doležalová 2. místo v kategorii benjamínky, Martin Myška 1.
místo v kategorii benjamínci, Jindřich Slonek 2. místo v kategorii mladší žáci a Anna
Moučková 1. místo v kategorii dorostenky. Ze závodu v Pohledci, který každoročně bývá
posledním závodem běžecké sezony si děti SK Svratka doběhly pro třináct medailí. Deset
putuje přímo do Svratky a tři medaile získala děvčata z Kameniček, které ale závodí pod SK
Svratka. Při vyhlašování výsledků stál ze Svratky jeden nebo dva na stupních vítězů.
2. června 2019 od 9:00 hodin se konal již 45. ročník Memoriálu Emila Vambery. V kategoriích
mladších a starších přípravek se zúčastnilo 18 týmů. Čestným hostem turnaje byl
reprezentační fotbalista David Lafata. V kategorii mladší přípravky vyhrálo družstvo z Nové
Vsi a v kategorii starší přípravka fotbalisté z Přibyslavi.
Mladší fotbalová přípravka, pod vedením trenérů Petra Netolického a Roberta Adámka z
Kameniček, si v okresní soutěži vedla skvěle a v konečném pořadí jim patřilo druhé místo z
patnácti účastníků. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Lukáš Netolický, který nastřílel 124
branek. Starší přípravka, pod vedením trenérů Jiřího Vambery a Jana Mládka, se v podzimní
části dokázala probojovat do jarní skupiny o přeborníka okresu. V celkovém pořadí naši borci
vybojovali sedmé místo z celkových šestnácti týmů. U týmu na vlastní žádost po sezóně
skončil trenér Jiří Vambera. Starší žáci, pod vedením trenérů Marka Šilera, Miroslava Bureše
a Romana Adámka po celkem slibném podzimu a katastrofálním jaru skončili na
předposledním místě. Na jaře tým nezískal jediný bod a na poslední venkovní utkání ani
neodcestoval. Velkým problémem byl přístup některých starších kluků. Do nového ročníku
nebyla tato kategorii přihlášena.
Družstvu mužů se v letošní sezóně mimořádně dařilo. Po povedené podzimní části jim
patřila v okresním přeboru druhá příčka se ziskem 28 bodů. Vstup do jarní části sezóny se
příliš nepovedl a hlavně venkovní porážky v Nové Vsi a Dolní Rožínce byly zbytečné a
znamenaly, že vedoucí Hamry od Svratky celkem výrazně odskočily a tak se svratečtí
fotbalisté soustředili hlavně na boj o druhé místo. V přímém souboji o druhé místo sice
Svratku na svém hřišti porazila Bobrová 3:0, ale od tohoto duelu naši neztratili v šesti
utkáních ani bod, Bobrová klopýtala a tak se přece jenom podařilo zakončit úspěšnou sezónu
na druhém místě se ziskem 56 bodů. Vzhledem k okolnostem v ostatních okresech druhá
příčka zajistila po dlouhých třinácti letech postup do 1.B třídy kraje Vysočina. Do nové,
krajské sezóny šlo mužstvo plné optimismu.

Rybářský spolek
V letošním roce uplynulo již 110 let od založení rybářského spolku. Toto výročí bylo oslaveno
29. června 2019 v areálu rybářské klubovny u rybníka Svratka. Pro návštěvníky byly
připraveny rybí speciality, bohatá tombola, soutěže pro děti, ukázky rybolovných technik a
mnohé další.
Základnu rybářského spolku tvoří 320 členů z místních skupin Svratka, Svratouch, Křižánky
a Herálec. Spolek hospodaří na řece a rybníku Svratka, rybníku Chochol ve Svratouchu,
Kyšperském na Křižánkách a na Kuchyni v Herálci. Dále pak na chovných rybnících Hať v
Herálci a Řásníku na Křižánkách. Jako již tradičně, i letos se na zdejších revírech uskutečnily
rybářské závody, a to jarní závody pro děti na rybnících Chochol a Kyšperský a podzimní
závody pro dospělé na rybníku Chochol a také závody v lovu přívlačí na rybníku Kuchyně.
Závody se sice těší hojné, dokonce i zahraniční, účasti, ale již bohužel méně z řad zdejších
členů. Celoročně také probíhají brigádnické práce na údržbě rybníků a jejich okolí.
Nadále pracoval rybářský kroužek, který navštěvovalo 15 mladých rybářů ze sedmi
okolních obcí a dokonce i ze Žďáru nad Sázavou. Kroužek je zaměřen nejen rybářství, ale také
na to, jak správně o přírodu pečovat a jak ji chránit.
Předsedou rybářského spolku je nadále Bohumil Větrovský ze Svratouchu,
místopředsedou František Mládek, vedoucím mládeže Marek Straka ze Svratouchu, tajemnicí
Jana Pražáková, hospodářem Martin Kovařík, pokladníkem Miroslav Král ze Svratouchu,
správcem rybárny Jan Kunc.
Zimní údržba silnic a ulic
Letošní zima byla po několika letech opět tou pravou vysočinskou zimou. Množství
napadaného sněhu komplikovalo dopravu, a to se nelíbilo mnohým kritikům zimní údržby
ulic. Do lednových Novinek starosta popsal situaci velmi trefně:
„Každý den včetně víkendů jsou v terénu od nevidím do nevidím naši zaměstnanci i
ostatní. Povolali jsme ke každodennímu úklidu sněhové kalamity i techniku, včetně obsluhy
ze sousedního Svratouchu a místního podnikatele Radka Sobotku. Víc už pro Vaši
spokojenost Vážení a milí spoluobčané udělat nelze. Uvědomme si ještě, že to jsou také jen
lidi, kteří se musí občas ohřát, osušit, napít se a najíst, zajít na WC a někdy si i odpočinout a
vyspat se. Mají rodiny jako Vy a patří mezi nás!!! Při své práci často čelí nevybíravým nadávkám a někdy až opovržení. Věřte, že si to nezaslouží. Oni vědí, co mají dělat, jen to chce
někdy z Vaší strany trošku trpělivosti, slušnosti, shovívavosti, také soudnosti, ale i uznání.
Možná by Vám, některým kritikům neuškodilo, vzít též lopatu do ruky a uklidit si chodník
před vlastním domem tak, jak to bývalo v dobách minulých zcela normální. Nikomu by jistě
pusa neupadla za případné poděkování. To ještě nezmiňuji nevhodně zaparkované Vaše
„miláčky“, mnohdy nepojízdné, na chodnících a místních komunikacích – katastrofa! V
momentě, kdy nevidíte naše zaměstnance ve Vaší ulici, nebo před Vaším domem, mohou být
právě na jiném konci Svratky. Určitě Vám nedělají naschvály, chtějí Vám vždy pomoci a dělají
jen svojí práci tak, jako Vy mnozí ostatní a v případě výše zmíněné kalamity, mnohdy i vysoce
nad rámec svých možností. Já osobně si jejich práce nesmírně vážím a jsem na ně hrdý! Za
uplynulé kalamitní období před nimi smekám a děkuji všem za jejich nasazení i přístup!
Zaslouží si medaili. Z některých kritiků je mi opravdu smutno.“
Ovšem údržba sjízdnosti komunikací byla ze strany Správy a údržby silnic velmi špatná.
Během pár hodin napadlo dost sněhu a množství vozidel, které musely do Svratky dojet,

vyjezdilo ve sněhu okamžitě koleje, do toho všeho z aut napadala zachycená sůl, a tak se
v silnici, pokryté vrstvou sněhu, začaly dělat hluboké díry a jízda přes Svratku připomínala
tankodrom. Situace už byla tak zoufalá, že jeden z rozezlených občanů oslovit Českou
televizi, která o situaci natočila reportáž. V tu chvíli se daly věci do pohybu.
Protože Svratka žádala o povolení solení, byla opět vyvolána jednání zástupců obcí, Správy
a údržby silnic Kraje Vysočina a CHKO Žďárské vrchy. Krajský úřad znovu požádal o povolení
výjimky ze zákazu solení v CHKO. Nakonec Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky svým rozhodnutím ze dne 13. 5. 2019 povolila výjimku ze zákazu provádět
chemický posyp cest.
A tak letošní zimu by se mělo začít provádět na základě tohoto rozhodnutí chemické
ošetřování cest technologií přesného dávkování skrápěné soli po předchozím mechanickém
odstranění sněhové vrstvy v rozmezí teplot 0 až -10 °C. Jedná se o krajské silnice II/350 od
Světnova do Svratky a dále silnice II/354 od hranice kraje až do Nového Města na Moravě.
Pouze ve dvou lokalitách se chemická údržba nepovolila, a to přes louky zvané Pihoviny v
k.ú. Cikháj a v části obce Křižánky u školy, kde se nachází památná lípa. Chemické ošetření
má být prováděno pouze v extrémně nepříznivých klimatických podmínkách, kdy hrozí
tvorba náledí, vyjeté koleje a nerovnosti, když je aplikace inertního posypu neúčinná. Roztok
solanky bude připravován z chloridu hořečnatého v koncentraci 20%. Navíc musí být
prováděno sledování vlivu prováděné zimní chemické údržby na vybrané složky životního
prostředí, včetně vyhodnocení výsledků. Platnost této výjimky je stanovena na pět let, tedy
do zimní sezóny 2023/2024.
Nutno říct, že cesta k tomuto výsledku byla dlouhá a řádně trnitá! Ale dlouhodobá práce
vedení města snad přinesla hmatatelný výsledek.
Z muzea
Když se před časem vydula podlaha v galerii obrazů, muselo být přikročeno k její opravě.
Původní mínění, že dojde k odstranění linolea a opraví se vyduté parkety, muselo být
přehodnoceno, neboť pod linoleem byly dřevotřískové desky. Nakonec byla tedy v celé
galerii položena plovoucí podlaha, což vyšlo na podobné peníze jako nové linoleum.
Hned zkraje roku bylo přikročeno k revitalizaci některých expozic v prvorepublikovém
městečku. Obměny se dočkala dílna klempíře, kožešníka a krejčího, spořitelny a úpravy byly
provedeny také v domácnosti, ševcovské dílně a koloniálním obchodě. Také do depozitáře
byl pořízen nový regál pro uložení bohaté sbírky vánočních ozdob.
Tradiční, již 17. vánoční výstava, byla letos věnovaná právě vánočním ozdobám, a to pod
názvem „ Když vánoční strom do tmy září“ a návštěvníci mohli zhlédnout stovky ozdob
z různých materiálů i doby. Několik lidí na výzvu v Novinkách věnovalo nemálo dnes již
historických ozdob, vystaveny byly i ozdoby z tvorby firmy Slezská tvorba Opava, která
v minulosti muzeu věnovala několik krabic svých ozdob.
Z kulturních akcí
O chytrém Honzovi
I v letošním roce sehrály Valkýry se svými přáteli pohádku. Tentokrát vybraly televizní
pohádku O chytrém Honzovi. Dvě představení byla sehrána 30. března a opět s velkým
úspěchem. V hlavní roli se představil Jiří Klouda z Pohledce, dále pak Petra Blechová, Tereza
Humlíčková-Sádovská, Tereza Cachová, Květa Buchtová a další.

Dne 30. dubna se konal již tradiční čarodějnický rej, který opět připravily Valkýry ve
spolupráci s městem. Tentokrát v programu vystoupil kouzelník Jiří Krejčí a country kapela.
11. Retroden - 10. srpna 2019
Letošní, již 11. Retroden se konal v sobotu 10. srpna. Hned po poledni se začala sjíždět
historická vozidla , která postupně zaplnila celou sokolskou zahradu. Opět se lidé mohli svézt
historickými autobusy a zájem byl tradičně tak veliký, že se nestačily točit. Letos vystoupili
legendární Plavci s Janem Vančurou a Irenou Budweiserovou. Asi nejvíce očekávaná část
programu – retro módní přehlídka byla letos ve stylu čtyř ročních období, samozřejmě s
bonusovými vstupy.
Letos nás po letech poprvé zradilo počasí, protože v půli módní přehlídky se spustil déšť,
ale všichni vystupující to zvládli i přes nepřízeň počasí. A také večerní čaj aneb diskotéka
s hudbou 60.-80. let byla hojně navštívená.
Adventní program
Letošní adventní program byl již kratší, omezil se pouze na dvě neděle. Jak je již tradicí,
začínalo se 1. prosince rozsvěcením vánočního stromu a soutěží o nejlepší pracny. Vystoupily
děti z mateřské a základní školy a pak se opět na více než měsíc rozzářil vánoční stromek.
O necelý týden později, v sobotu 7. prosince, se Svratka zaplnila pekelníky. Představila se
opět tři družstva, již druhý rok bez účasti okolních obcí a následoval pekelný průvod městem
– od sokolovny, přes Ohrada, Libušinu ulici na náměstí a zpět k sokolovně.
Adventní koncert nebyl letos pro nezájem publika uskutečněn.
Jako již dlouhá léta, těsně před Vánoci nabídli svratečtí skauti Betlémské světlo do našich
domovů. Skauti také vystoupili o Štědrém večeru po půlnoční mši na náměstí s pásmem
koled a výtěžek putoval tradičně do Nového Města na Moravě na konto Zdislava.
Celou dobou vánoční nás také provázel venkovní betlém na farní zahradě i s oživlým
pastýřským stádem, které přilákalo mnoho dětí i dospělých, který připravuje Jan Gregor
s dalšími farníky. Novinkou byl vánoční strom vedle zvonice, který tak byl čtvrtým
ozdobeným vánočním stromem ve Svratce.
Z dalších akcí
- 23. února se v sokolovně konal další candrbál v retro stylu.
- 34. ročník Svratecké pětadvacítky vyrazil na dvě trasy 15 a 25 km v sobotu 25. května.
- Další International Fiat Meeting Svratka proběhl ve dnech 31.5. – 2.6. Hlavní program byl
v sobotu 1. června, opět v areálu hotelu Svratka. I v letošním roce dopravoval návštěvníky
z centra města k hotelu historický autobus.
- Letošní dětský den (2. června) byl ve znamení „Cesty za sporty“.
- Ani letošní letní sezóna se neobešla bez výstavy obrazů. Letos vystavoval zdejší galerista a
malíř Pavel Albert.
- 18. října sehráli umělci z divadla Bolka Polívky klauniádu „Don Quijote de la Ancha“,
konanou v rámci projektu Comenius. Škoda jen slabé návštěvnosti.
- 26. října uspořádaly Valkýry podzimní tvoření s dětmi. Zájemci si mohli vytvořit podzimní
dekorace.
- 23. listopadu se konaly již tradiční 13. Kateřinské trhy.
- 26. prosince uskutečnil farní sbor sv. Jana Křititele koncert v kostele „Nám narodil se Pán“ .

Volby do evropského parlamentu 24.-25.5.2019
Voličů v seznamu: 1188, odevzdaných hlasů: 406, volební účast: 34.26%
1. ANO 2011 – 96 hlasů – 23.64%
2. Česká pirátská strana – 60 hlasů – 14.77%
3. Občanská demokratická strana – 58 hlasů – 14.28%
4. Křesť.-dem.unie-Čs.strana lidová – 50 hlasů – 12.31%
5. Koalice STAN a TOP 09 – 41 hlasů – 10.09%
6. Česká strana soc. demokratická – 32 hlasů – 7.88%
7. Strana přímé demokracie – Tomio Okamura – 27 hlasů – 6.65%
8. Komunistická strana Čech a Moravy – 16 hlasů – 3.94%
9. Ano, vytrollíme europarlament – 5 hlasů – 1.23%
10. HLAS – 4 hlasy – 0.98%
Alternativa pro Českou republiku 2017 – 3 hlasy – 0.73%
Vědci pro Českou republiku – 3 hlasy – 0.73%
Evropa společně – 2 hlasy – 0.49%
Koalice Rozumní, ND – 2 hlasy – 0.49%
Strana nezávislosti ČR – 2 hlasy – 0.49%
Demokratická strana zelených – 1 hlas – 0.24%
Koalice Soukromníci, NEZ – 1 hlas – 0.24%
Koalice Svobodní, RČ – 1 hlas – 0.24%
Moravané – 1 hlas – 0.24%
Volte Pravý blok www.cibulka.net – 1 hlas – 0.24%
Další střípky ze života města
-Během letošní Tříkrálové sbírky se vybralo ve Svratce a Svratouchu celkem 71 050,-Kč
(Svratka 49 tis., Svratouch 22 tis.). Tato částka je o 11 000,-Kč vyšší než v roce loňském.
- Kolový nakladač a bagr, také zvaný„ Bobek“– UNC-061 DETVAN, po věrné 23leté službě,
odjel do zaslouženého důchodu. Nahradil ho nový, výkonnější a úspornější stroj – smykem
řízený nakladač B861 od firmy Novotný Veškerá přídavná zařízení se dají použít ze starého
UNC. Po odečtení slevy ve výši 60.000,- Kč a 150.000,- Kč za odprodej starého UNC jsme za
nový stroj vynaložili finanční částku 650.000, Kč + DPH.
- Další měřič rychlosti byl instalován na silnici od Svratouchu vedle firmy M-tech. Je to již třetí
a zároveň poslední ukazatel okamžité rychlosti.
- Od 1. listopadu 2019 byla osvětlena socha sv. Václava na náměstí.

- Na Štěpána dne 26. prosince byl nad Moravskou Svratkou, nedaleko vodárny, slavnostně
posvěcen nový kříž. U kříže lze v klidu posedět a rozjímat s výhledem na celé naše městečko.
Kříž postavili pánové Jaromír Rada a Zdeněk Jelínek.
- V dnešní době je velmi oblíbené a tedy i časté mít psa. Už to není jen hlídač u domu, ale spíš
domácí mazlíček. I ve Svratce počet těchto čtyřnohých tvorů za poslední desetiletí narostl, i
když v posledních letech spíš kolísá na podobné úrovni:

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet psů
172
176
191
187
177
184
174
185

- Velmi prudce roste počet motorových vozidel, a to nejen ve Svratce, ale v celé zemi.
V ulicích přibývá zaparkovaných aut, majitelé je odstavují, kde se dá, i na nevhodných
místech, což třeba v zimě činí velké problémy při vyhrnování. Hodně se rozmáhá parkování
na chodnících, což je v rozporu s pravidly silničního provozu. Třeba na nově opraveném
chodníku v Partyzánské ulici začali někteří obyvatelé a návštěvníci přilehlých domů
odstavovat svá vozidla a tím omezovali bezpečný průchod školáků a maminky s kočárky tam
doslova jezdily slalom.
Rok
1961
1980
8.2.2013
1.1.2014
1.1.2015
1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2020

Počet
automobilů
26*
190*
575
589
606
641
653
684
723

* automobily pouze v osobním vlastnictví
S výjimkou let 1961 a 1980 uvedeny všechny, tedy i firemní automobily
Měsíc/rok
Červen 2014
Prosinec 2014
Červen 2015
Prosinec 2015
Červen 2016
Prosinec 2016
Červen 2017
Prosinec 2017
Červen 2018
Prosinec 2018
Červen 2019
Prosinec 2019

Nezaměstnaní v %
6.7
6.7
4.0
5.8
4.2
5.9
4.8
3.5
2.4
1.8
2.2
1.4

Počet
nezaměstnaných
63
65
37
54
38
55
43
33
21
16
19
13

Počet volných
pracovních míst
22
12
28
5
22
18
46
39
53
120
97
85

Počasí
Již koncem listopadu loňského roku přišla zima a tentokrát ta pravá, na kterou jsme byli
v minulosti zvyklí, s velkým množstvím sněhu.
Ve dnech 9. - 14. ledna 2019 však přišla velká kalamita. Napadl mokrý sníh, do toho pak
prudký vítr, a problémy s polámanými stromy jen přibývaly. Jen svratečtí hasiči měli 40
výjezdů kvůli technické pomoci. Stromy padaly nejvíce u silnice ke Krejcaru, mnoho jich šlo
k zemi u Křižánek nebo i uvnitř města.
Letošní rok nebyl naštěstí tak suchý, jako loňský. Dokonce 22. května pršelo tolik, že musel
být vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity, ale brzy přestalo pršet a voda opadla.

Z matriky
V letošním roce se narodilo pouze 9 dětí, a to: Anežka Drahošová, Dominik Havel, Marie
Havlíková, Armani Helešic, Teodor Malina, Liliana Meitnerová, Aleš Modráček, Slavomír
Mošner a Miriam Pešková.
V letošním roce odešli navždy:
Božena Vodvárková, Jaroslava Moučková, Františka Hlavsová, Milada Šillerová, Vlasta
Polanská, Josefa Machovcová, Ludvík Peřina, Josef Ducheček, Petra Poplšteinová, Slavomíra
Polanská, Zdeněk Prokop, Libor Odvárka, Marie Bartošová , Růžena Mayerová, Miluše
Dlážková, Karel Batelka, Miloslav Kostelecký, Olga Skřivanová, Antonín Příhoda, Josef Bureš,
Josef Sádovský.
Do Svratky se přistěhovalo 20 lidí, odstěhovalo 25, ubylo tedy 17 obyvatel.

