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Rozpočet města v roce 2014 
 
Příjmy: 
Daně z příjmů a z přidané hodnoty      14 031 597.-Kč 
Daň z nemovitostí          1 241 000.-Kč 
Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání          194 527.-Kč 
 veřejných prostranství, ubytovací) 
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu             839 092,-Kč 
Vrácené peníze za třídění odpadu           215 876.-Kč 
Poplatky za provozování výherních hracích automatů a loterií       162 199.-Kč 
Neinvestiční dotace (z kraje, státního rozpočtu, úřad práce)    1 759 011.-Kč 
Převody z rozpočtových účtů (ČOV a ostatní)      5 646 927.-Kč 
Příspěvek SVK Žďársko na stavbu II. etapy kanalizace (inženýring)    5 093 488.-Kč 
Příjmy z hospodaření v lese            2 078 774,-Kč 
Příjmy z prodeje zboží (infocentrum)+příjmy z reklamy v kalendáři       107 502.-Kč 
Příjmy z divadelního představení              22 320.-Kč 
Půjčovné v knihovně                  7 445.-Kč 
Vstupné z muzea a galerie (včetně pronájmu expozice filmařům )          95 315,-Kč 
Příjem z výstav obrazů                        18 535.-Kč 
Pronájem sokolovny a tenisových kurtů             23 280.-Kč 
Příjem z retrodne                17 903.-Kč 
Nájem a poplatky z bytů a nebytových prostor          794 683,-Kč 
Poplatky z hrobů                54 604.-Kč 
Komunální služby (poskytování služeb, prodeje pozemků a dalších nemovitostí)     2 826 066.-Kč
 z toho prodeje pozemků (Tábor, u DPS)      1 737 394.-Kč 
 prodeje bytů             860 199,-Kč 

Přijatá náhrada od firmy SONET+ ostatní příjmy z pronájmu v DPS                       92 681,-Kč 
Místní správa-služby MěÚ               11 016.-Kč 
Příjmy z úroků + pojistné náhrady                9 140.-Kč 
CELKEM            35 342 931.-Kč 
 
Výdaje: 
Údržba lesa a platy zaměstnanců        1 167 867.-Kč 
Údržba a opravy místních komunikací           713 274,-Kč 
Stavba chodníku-Pláňava,  v parku u sokolovny II.etapa+      2 588 683.-Kč 

oprava chodníku Libušina ul. 
Dopravní obslužnost (autobusy)            266 614.-Kč 
Členský příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací          142 400.-Kč 
Budování kanalizace pro nové stavební parcely ul. Pionýrská        332 663,-Kč 
ČOV-splátky jistiny, úroků, opravy budov             81 784.-Kč 
Splácení půjčky na II. etapu kanalizace, doplatek na II. etapu kanalizace       975 615,-Kč 
Protipovodňová opatření, digitální protipovodňový plán         117 124,-Kč 
Provoz ZŠ a MŠ+opravy+rekonstrukce WC        4 514 306.-Kč 
Informační centrum a výroba suvenýrů a kalendáře         139 125,-Kč  
Cestovní ruch (prezentace-malované mapy)             20 237.-Kč 
Provoz budovy čp.370 (včetně platu pečovatelky a vyrovnání s firmou Sonet)       690 884.-Kč 
Provoz knihovny (+náklady spojené s digitalizací knihovního fondu)            172 367,-Kč 



Provoz muzea a galerie + instalace nového zabezpečovacího zařízení       134 485.-Kč 
Výstavy obrazů               33 895.-Kč 
Kronika (pořízení nové kroniky+psací potřeby)           11 750.-Kč 
Oprava kašny na náměstí+zhotovení nové vodovodní přípojky       273 409.-Kč 
Výstavba inženýrských sítí pro stavební pozemky Pionýrská ul. a Tábor   1 288 207.-Kč 
Projektová dokumentace-stavební pozemky Tábor-Slunný vrch       251 769,-Kč 
Provoz sokolovny             157 663.-Kč 
Provoz a opravy tribuny a koupaliště          141 187,-Kč 
Záležitosti kultury, církví, věcné dary, divadelní představení         67 133.-Kč 
Sbor pro občanské záležitosti, vítání občánků           166 230,-Kč 
Měsíčník Novinky               25 410,-Kč 
Příspěvek SK a dalším zájmovým sdružením          198 339.-Kč 
Bytové hospodářství (vč.rekonstrukce bytu v čp.347)        266 462.-Kč 
Veřejné osvětlení              624 302.-Kč 
Provoz a údržba hřbitova            129 163.-Kč 
Komunální služby, vč. nákupu techniky a pozemků, údržba města    1 705 561.-Kč 
Odvoz komunálního odpadu + ostatní nakládání s odpady     1 076 494.-Kč 
Stavba přírodní zahrady            175 153,-Kč 
Péče o vzhled města a veřejnou zeleň, vč. platů pracovníků na veřejně             865 621.-Kč 

prospěšné práce    
Pečovatelská služba, pomoc zdravotně postiženým           40 840.-Kč 
Náklady, spojené s likvidací následků bleskové povodně          17 007.-Kč 
Kamery na náměstí               37 480,-Kč 
Hasiči+provoz budovy čp.347, přípravy na opravu budovy        434 874.-Kč 
Volby 2014 (komunální volby, Evropský parlament)           38 874,-Kč 
Platy a daně zastupitelstva         1 115 934.-Kč 
Provoz MěÚ, daně, pohonné hmoty a platy zaměstnanců     2 739 406.-Kč 
Bankovní operace, pojištění            114 793,-Kč 
Převody z vlastních fondů         5 646 927.-Kč 
Platba DPH a daně z příjmu             975 875,-Kč 
Ostatní                 25 332,-Kč 
CELKEM VÝDAJE        30 702 518.-Kč 
 
Rozpočet skončil v letošním roce jako přebytkový, a to ve výši 4 640 463,-Kč. 
 

Povodeň 
     Když na neděli 3.8. přišla od hydrometeorologického ústavu výstraha na bouřky a větší 
deště, většina z nás si myslela, že je to je jedna z dalších výstrah. Kolem půl jedenácté se 
zatáhlo a začala bouřka a poté déšť. Ten však byl tak prudký, že za dvě hodiny se koryto 
potoka Řivnáče naplnilo až po okraj. Přesto ještě nikdo nečekal, že Svratku postihne nejhorší 
povodeň od roku 1980 a podle pamětníků ta letošní byla ještě horší a lze ji přirovnat k té 
z roku 1902. 
     Kolem půl druhé se začala vylévat voda z koryta potoka do Račan a během další půl 
hodiny již dosahovala k domům v ulici Na Nábřeží a pronikala do sklepů domů. 
     Místostarosta vyhlásil třetí stupeň povodňové aktivity, povoláni byli hasiči, avšak příval 
vody byl tak strašně rychlý, že nebylo možné v podstatě nic dělat, jen čekat. Voda se dál 
rozlévala z koryta potoka, valila se přes most na Račanech u čp.106, přesáhla i přes most 



přes hlavní silnici. Hasiči museli automobilový provoz pouštět kyvadlově, auta jezdila po 
chodníku, neboť na silnici bylo 30 cm vody. Voda se rozlila na Utopenec, do sběrného dvora, 
dosahovala do poloviny parku u sokolovny a hladina Řivnáče byla výš než hladina Svratky.  
     Nejvíce vody se dostalo do domu čp.77 paní Mavridisové, kde v přízemí dosahovala výše 
až 60 cm, stejně tak v sousedním domě čp. 161, paní Žákové.  Voda se také dostala do 
obytných místností v čp.71 u Hlavsů, do dalších domů na Račanech se voda dostala do 
sklepních prostor. Skoro ¾ metru měl v garáži také František Peňáz čp.182, voda se sem 
dostala z pláňavských kopců. Také několik domů na Cikánce mělo vodu ve sklepních 
prostorách. 
     Na pomoc obyvatelům přijeli i hasiči z Křižánek, Sněžného, Kuklíka, Daňkovic, Pohledce a 
večer dokonce dorazili hasiči z Malého Března u Mostu (!), kteří se s našimi hasiči přátelí. 
Déšť začal k večeru ustávat a hladina potoka rychle klesala dolů, takže již k večeru byl opět ve 
svém korytě. Sbory tak především čerpaly vodu ze sklepů a pomáhaly s plněním pytlů 
s pískem, kdyby jich bylo znovu potřeba. Poté byly naplněné pytle rozvezeny k ohroženým 
domům, neboť meteorologové varovali před dalším deštěm. 
     Do pozdního večera čerpaly hasičské sbory vodu z domů a ještě v noci vyjeli svratečtí 
hasiči k čerpání vody od trafostanice u dílny pana Smolíka ve Svratouchu. 
     Mnoho věcí koordinoval starosta z dovolené v Chorvatsku, na kterou odjel den předtím, 
místostarosta pak řídil veškeré práce přímo ve městě. Ze zastupitelů se významně na pomoci 
podílel ing. Jan Vítek. 
    Druhý den již od rána probíhaly úklidové práce po celém městě. Firma ODAS dodala 
velkokapacitní kontejnery, na pomoc vyplaveným vyrazili pracovníci města i několik 
dobrovolníků z řad občanů. V úterý pak Hasičský záchranný sbor kraje dodal pro potřebné 
vysoušeče vlhkosti. 
      Bohužel, předpověď meteorologů se vyplnila a kolem půl jedenácté dopoledne opět 
začalo pršet. Během krátké doby stoupla hladina potoka tak, že opět hrozil vylitím. Tentokrát 
ale většina vody spadla nad Devíti skalami a voda s velkou prudkostí udeřila na Křižánky, kde 
přetekla i hráz Kyšperského rybníka  a voda valila u Nedělových přes hlavní silnici, která byla 
neprůjezdná. Autobusy na Nové Město a Poličku nejezdily. Přesto naši hasiči opět nastoupili 
a zabezpečovali případnou další pomoc. Město Žďár n.S. zapůjčilo další pytle na písek a ve 
stavebninách byly naplněny další pytle a dodány na Račana. Naštěstí voda rychle opět 
opadala a k dalšímu vylití už nedošlo. 
     Největší škody utrpěla paní Mavridisová čp.77, kde bylo zničeno vodou celé vybavení 
suterénu domu, dále paní Žáková čp. 161, kde voda také zasáhla obytné místnosti. Město 
utrpělo škody v sokolovně, kde byl zatopen plynový kotel, na několika místech byly 
podemlety břehy potoka Řivnáče, na Račanech u čp.71 a 58 byl poničen zánovní povrch 
komunikace, voda v něm nadělala díry až desítky cm velké a hluboké. 
     Povodní byly zasaženy i sousední obce, především Herálec, Křižánky a Svratouch, největší 
škody nadělaly malé potoky. A není divu, neboť podle měření meteorologické stanice ve 
Svratouchu napršelo v neděli 3.8. mezi 11 až 14 hodinou 118 mm vody, tedy 118 litrů na 1 
m2 a za celý 3.8. celkem 131 mm !! Hladina řeky Svratky se také dostala na rekord měření, 
její hladina dosáhla v 17 hodin 181.6 cm. 
     Svratka byla v tyto náročné dny středem zájmu médií, střídaly se tady štáby České 
televize, Novy i Primy i se svými živými vstupy, také Česká rozhlas vysílal reportáže z města a 
samozřejmě denní tisk podrobně referoval o této události. 
     Při této přírodní pohromě se ukázalo, že záchranné složky, tedy hasiči, jak dobrovolní, tak 
profesionální, fungují na výbornou, stejně krizový štáb Městského úřadu Žďár n.S, který je 



naším nadřízeným orgánem. Obrovský kus poctivé práce odvedli naši dobrovolní hasiči i 
pracovníci Městského úřadu. Lze říct, že jsme povodeň zvládli, ale doufejme, že na dlouhou 
dobu se neukáže. 
     Obec Chodouny, která byla v loňském roce postižena povodní a město jí poslalo 50 tisíc Kč 
jako pomoc, poslala jako okamžitou pomoc Svratce částku 10 tisíc Kč. 
      

Volby 2014 
 
Doplňovací volby do Senátu 
 
     V doplňovacích volbách do Senátu, které se konaly na Žďársku společně s komunálními 
volbami, kandidovalo do Senátu 12 uchazečů. 
     Do druhého kola by ve Svratce postoupili: 
ing. Dagmar Zvěřinová ČSSD  starostka Žďáru n.S a senátorka 33.98% 
Petr Novák   nezáv.  trenér rychlobruslařů, občan Svratky  27.9% 
 
Ve 2. kole pak ve Svratce opět zvítězila Dagmar Zvěřinová, ale na Žďársku zvítězil František 
Bradáč z Velkého Meziříčí (KDU-ČSL) a stal se za Žďársko senátorem. 
     V 1. kole byla volební účast ve Svratce 52.62%, ve 2.kole už jen pouhých 14.57%. 
 
Komunální volby 
 
    Ve dnech 10.-11.10.2014 proběhly více sledované volby do obecních zastupitelstev. Ve 
Svratce bylo postaveno pět kandidátních listin a volby dopadly následovně: 
(podtržení kandidáti se stali členy zastupitelstva města) 
 
Voličů v seznamu: 1222 Odevzdané obálky: 836 Volební účast: 68.41% 
 
1. Křesťansko-demokratická unie-Československá strana lidová 1341 hlasů 13.37% 
2. Pro Svratku – „Vaši zastupitelé Vám“    1773 hlasů 17.67% 
3. Česká strana sociálně demokratická      787 hlasů   7.84% 
4. Komunistická strana Čech a Moravy      771 hlasů   7.68% 
5. Starostové pro občany      5361 hlasů 53.43% 
 
Křesťansko-demokratická unie-Československá strana lidová 
 
1. Zdeněk Vojta  53 let tech. pracovník Nad Školou 474 151 hlasů 
2. Bc. Miroslav Polák  41 let OSVČ   ČSA 316  185 hlasů 
3. Marie Batelková  57 let šička   Nad Školou 423   72 hlasů 
4. Jana Tichá   55 let THP   Táborská 327    61 hlasů 
5. Tomáš Trávníček  34 let strojník  Cikanecká III/23 120 hlasů 
6. Jaromír Rada  57 let OSVČ   Hlavní II/74  119 hlasů 
7. Dagmar Vojtová  47 let zdravotní sestra Nad Školou 474   86 hlasů 
8. Luboš Krumpl  44 let údržbář  Nad Školou 414 139 hlasů 
9. Dagmar Kášová  52 let zdravotní sestra ČSA 477    83 hlasů 
10. Pavel Bureš  35 let truhlář   Nad Školou 446   47 hlasů 
11. Žaneta Řádková  31 let vedoucí zootechnik Pláňava 399    39 hlasů 



12. Marie Pešavová  63 let v důchodu  Pláňava 280    53 hlasů 
13. Marie Ptáčková  65 let v důchodu  Pláňava 392    69 hlasů 
14. Věra Jadrná  61 let v důchodu  Cikanecká III/19   40 hlasů 
15. Luboš Moučka  40 let truhlář   Cikanecká III/25   77 hlasů 
 
Pro Svratku – „Vaši zastupitelé Vám“ 
 
1. Miloš Kubíček  38 let stavitel  Na Kopečku IV/2 200 hlasů 
2. Blanka Sádovská  51 let kosmetička  Plevova II/77  223 hlasů 
3. Irena Řádková  43 let bankéřka  Revoluční 251  169 hlasů 
4. Jan Mládek   29 let policista  Komenského 277 186 hlasů 
5. Vít Ehrenberger  50 let živnostník  Okružní II/66  161 hlasů 
6. ing. Lenka Nováková 33 let ekolog   ČSA 321    68 hlasů 
7. Vlastimil Černý  36 let technik  Pionýrská 57  213 hlasů 
8. Mgr. Monika Sobotková 27 let bankéřka  Komenského 372   62 hlasů 
9. Bohumil Kulík  56 let živnostník  Na Úvoze II/3  156 hlasů 
10. Helena Mlejnková  48 let živnostník  Pláňava 102    61 hlasů 
11. Ondřej Zítka  32 let živnostník  Plevova II/88    73 hlasů 
12. Jindřich Dopita  50 let technik  Borovinská 350   59 hlasů 
13. Jiří Gregor   49 let technik  Žižkova 444    44 hlasů 
14. Jiří Kunc   52 let technik  Na Kopečku IV/3   55 hlasů 
15. Petr Voldán  32 let technik  Družstevní 391   43 hlasů 
 
Česká strana sociálně demokratická 
 
1. Miloš Hromádka  62 let podnikatel  Nad Školou 460 125 hlasů 
2. Ivana Nováková  60 let v důchodu  Nad Školou 429   38 hlasů 
3. Josef Jedlička  55 let podnikatel  Okružní II/60    77 hlasů 
4. Miroslav Nohel  57 let automechanik  Pláňava 394    43 hlasů 
5. Božena Hromádková 64 let v důchodu  Nad Školou 470 161 hlasů 
6. Vladimír Novák  65 let v důchodu  Nad Školou 429   42 hlasů 
7. Jarmila Hlavsová  64 let v důchodu  Pláňava 396     30 hlasů 
8. Zdeněk Vambera  58 let řidič kamionu  Partyzánská 311   50 hlasů 
9. Pavel Bureš   60 let dělník   Nad Školou 465   52 hlasů 
10. Jitka Gregorová  45 let úřednice  Družstevní 389   82 hlasů 
11. Monika Havlíková  24 let mateřská dovolená Pláňava 396    23 hlasů 
12. Josef Moučka  47 let truhlář   Nad Školou 358   41 hlasů 
13. Miroslav Nohel ml. 28 let počítačový technik Pláňava 394     23 hlasů 

 
Komunistická strana Čech a Moravy 
 
1. Jaroslav Bogvaj  64 let v důchodu  Komenského 443 142 hlasů 
2. Adolf Fiala   62 let v důchodu  Na Úvoze II/17 107 hlasů 
3. Markéta Holická  40 let podnikatelka  Pláňava 343    61 hlasů 
4. Zdeněk Dospěl  45 let projektant  Pláňava 345    38 hlasů 
5. František Novák  67 let v důchodu  Komenského 368   68 hlasů 
6. ing Jan Hnilička  61 let v důchodu  Komenského 443   46 hlasů 



7. Hana Burýšková  41 let švadlena  Komenského 367   47 hlasů 
8. Hana Matoušová  62 let v důchodu  Nad Školou 359   48 hlasů 
9. Josef Suchý   59 let skladník  Plevova II/83    50 hlasů 
10. Otto Odvárka  68 let v důchodu  Pionýrská 67    45 hlasů 
11. Pavel Musil  66 let v důchodu  Nad Školou 466   32 hlasů 
12. Bohuslav Příhoda  68 let v důchodu  Komenského 368   38 hlasů 
13. Adéla Holická  19 let studentka  Pláňava 343    28 hlasů 
14. Vladislav Ostrejš  73 let v důchodu  Pláňava 343    21 hlasů 
 
Starostové pro občany 
 
1. František Mládek  57 let starosta města Komenského 366 737 hlasů 
2. Mgr. Martin Mudroch 37 let učitel ZŠ  Komenského 368 598 hlasů 
3. ing. Jan Vítek  54 let THP   U Zbrojnice 403 435 hlasů 
4. František Peňáz  68 let v důchodu  Pláňava 182   234 hlasů 
5. Pavel Švanda  40 let truhlář   Komenského 443 358 hlasů 
6. Ludmila Mayerová  46 let zaměstnanec banky Ohradská 165  347 hlasů 
7. Michaela Šilerová  35 let hospodářka ZŠ Hlavní II/71  256 hlasů 
8. Petr Bureš   50 let vedoucí velkoskladu Nad Školou 450 325 hlasů 
9. ing.arch. Věra Junová 46 let projektantka  Libušina 137  355 hlasů 
10. ing. Igor Fiala  53 let zeměměřič  Hlavní II/38  366 hlasů 
11. ing. Martin Skřivan 59 let projektant  Plevova II/78  337 hlasů 
12. Luděk Hlavsa  38 let drážní technik  U Zbrojnice 405 204 hlasů 
13. Tomáš Ritter  40 let číšník   Družstevní 249 174 hlasů 
14. Vladimír Maštalířský 56 let THP   Tučkova II/91  338 hlasů 
15. MUDr. Jiřina Foltanová 58 let stomatoložka  U Zbrojnice 404 297 hlasů 
 
     Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva proběhlo 6.11. ve společenské 
místnosti bývalé mateřské školy. Starostou města byl všemi hlasy zvolen opět František 
Mládek, místostarostou též všemi hlasy Martin Mudroch, v radě města na příští čtyři roky 
usedli ještě Jan Vítek, Blanka Sádovská a Miroslav Polák. 
     Zvoleni byli také předsedové výborů: výbor finanční povede dál Jan Vítek, výbor kontrolní 
Miroslav Polák, komisi zdravotní a sociální Blanka Sádovská, komisi kulturní Martin Mudroch, 
komisi životního prostředí a povolování kácení stromů František Peňáz. Sbor pro občanské 
záležitosti nadále vede Božena Hromádková. 
 

Stavební akce 
 
Rodinné domy na Táboře 
    Již dlouhá léta se uvažovalo o nové výstavě na Táboře, za restaurací U Šillerů do kopce ke 
Svratouchu. První plány výstavby pocházejí již ze 70. let, ale s jejich realizací se začalo až 
v roce 2004-05, kdy za éry starosty Františka Peňáze bylo přikročeno k výkupu pozemků 
v této lokalitě. Bohužel, někteří majitelé si kladli nepřijatelné finanční požadavky a všechny 
pozemky se nepodařilo vykoupit a po roce 2006 ustaly přípravné práce úplně. 
     Nedostatek stavebních parcel, odchody zájemců o stavbu domku do sousedních obcí, 
především Svratouchu a Herálce, vedly zastupitelstvo k tomu, aby se znovu začalo jednat o 
možnostech výstavby v této lokalitě. V loňském roce se podařilo vykoupit všechny potřebné 



pozemky a zastupitelstvo schválilo i podmínky, za jakých budou budoucí parcely prodávány 
zájemcům. Zároveň byl výběrovým řízením vybrán zhotovitel projektové dokumentace na 
tuto lokalitu, vítězem se stal a zhotovením byl pověřen ing. Karl Táborský ze Žďáru n.S. 
     Budoucí soubor 25 nových domů dostal jméno „Slunný vrch“, prodejní cenu schválilo 
zastupitelstvo na 300,-Kč/m2 včetně inženýrských sítí. Zájemci mohli v letošním roce podávat 
písemné žádosti o jednotlivé parcely podle předem připravené studie, kterou vypracoval ing. 
arch. Jan Psota ze Žďáru n.S. Zájemci museli do konce tohoto roku podepsat smlouvu a složit 
na účet města 80% ceny pozemku s tím, že zbytek doplatí po kolaudaci inženýrských sítí, 
které se mají začít stavět v roce 2015.  
 

Parcely pro 4 rodinné domy u býv. MŠ 
     Dokud fungovala mateřská škola ve své původní budově v čp.370, používala pro své účely 
rozlehlý pozemek kolem budovy. Na severní straně tohoto pozemku bylo počátkem 80. let 
vybudováno dětské dopravní hřiště, které ale nebylo příliš využíváno a postupem času 
chátralo. Po přestěhování mateřské školky do budovy základní školy byl pozemek využíván 
snad jen k venčení psů a jinak ležel ladem. 
     Již v roce 2009 vzešel návrh na zasíťování těchto pozemků pro výstavbu rodinných domů. 
Původní projekt počítal s pěti domky a parcelami kolem 600m2. Nové zastupitelstvo tuto 
ideu přehodnotilo a schválilo nový projekt, který počítal se čtyřmi domky, avšak s výměrou 
pozemků necelých 900m2. V loňském roce, při stavbě kanalizace, byly tyto pozemky 
kanalizovány, v letošním roce byly dokončeny zbývající sítě (plyn, elektřina) a připraveny pro 
výstavbu domků. Zájemci si je mohou koupit za schválenou cenu 220,-Kč/m2. 

 
Chodníky 
     Koncem března bylo přikročeno k opravě chodníku v ulici Libušině, v úseku od čp.41 
kolem podniku Mars až po nákladní vrátnici Marsu. Od poslední opravy těchto chodníků, 
v roce 1990, zde byla položena dlažba 30x30 cm. Ta již byla rozlámaná, proto bylo přikročeno 
k opravě. Ve výběrovém řízení na opravu zvítězila firma Swietelski. Oprava byla provedena 
během dubna a května 2014. 
     Další chodník, který se v letošním roce budoval, byl nový chodník vedoucí od mostku přes 
Řivnáč na sokolské zahradě směrem k Moravské Svratce a na něj navazující krátký chodník 
parkem od mostku směrem k ulici U Zbrojnice. Tuto akci vysoutěžila firma Miloš Kubíček, 
v květnu byl chodník hotov. Město na tento chodník získalo dotaci z Programu obnovy 
venkova v částce 106 tisíc Kč. 
     V letošním roce došlo také ke stavbě dlouho slibovaného chodníku na Pláňavech. 
V minulých letech zde byly majetkově vypořádány pozemky, vypracován projekt a koncem 
června letošního roku zahájena stavba. Ta se ovšem hned zpočátku zkomplikovala díky 
sdružení Tilia Thákurova z Prahy, které má v programu ochranu stromů. V cestě chodníku 
totiž stálo několik vzrostlých stromů a protože nebylo možné se jim vyhnout, bylo nutné je 
pokácet. Toto sdružení, v čele s Marií Jelínkovou (rodiče ve Svratce vlastní vilu čp.298), 
napadlo, jako ostatně již několikrát v minulosti, řízení na povolení kácení, starosta byl nařčen 
z podjatosti a celé řízení bylo CHKO delegováno na obec Křižánky. Zde bylo rozhodnuto 
povolit kácení, avšak sdružení Tilia Thákurova se opět proti rozhodnutí odvolalo, přesto, že 
kácení kvůli výstavbě chodníku bylo povoleno i CHKO Žďárské vrchy. 
     Mezitím byla výstavba chodníku zahájena, a to jak ze strany od Nohelových čp.394, tak od 
Peňázových čp.170. Nakonec, po povolení kácení CHKO Žďárské vrchy, byly stromy skáceny, 
avšak došlo k omylu a skáceny byly dříve, než rozhodnutí nebylo právní moci. CHKO městu 



udělilo pokutu ve výši 15 000 Kč a na podnět sdružení Tilia Thákurova byla do Svratky vyslána 
inspekce životního prostředí. Její závěr byl ten, že město pochybilo tím, že nedodrželo termín 
nabytí právní moci a stromy byly skáceny o několik dní dříve. Ale protože již byl udělen 
finanční postih, jiný postih udělen nebude. 
      V této době se tedy pokračovalo ve stavbě chodníku, ten byl úplně dokončen začátkem 
srpna 2014 a celková vynaložená částka na stavbu byla 1 154 244,-Kč. 

 
Oprava kašny na náměstí 
     Kašna na náměstí, která je z roku 1844 a již byla značně poznamenána zubem času i 
neodbornými opravami, vyžadovala již nutně rekonstrukci. Již koncem loňského roku byla 
vybudována nová přípojka vody do kašny a v květnu začal ak.sochař Martin Kovařík s její 
opravou.  
     Veškeré betonové „záplaty“ byly odstraněny, kamenné prvky zrestaurovány, spáry 
tmeleny, aby neunikala voda a nainstalován nový chrlič vody. Voda v kašně od nynějška 
cirkuluje, tedy neprotéká jako v minulosti. Práce se, i kvůli technologickým přestávkám, 
protáhly až do konce července, avšak kašna je zase po dlouhých letech ozdobou náměstí. 

 
Přírodní zahrada 
     Území bývalého koryta řeky Svratky, mezi ulicí Na Náhoně a Moravskou Svratkou, bylo 
nevyužité, pouze bylo udržováno částečně sekáním a v prostoru naproti sběrně odpadů 
probíhaly některé akce, jako například poutě a při obou etapách stavby kanalizace byl místo 
využíváno jako skládka materiálu. 
     V roce 2012 byly majetkově vypořádány pozemky v této lokalitě a požádáno o finanční 
příspěvek z Kraje Vysočina na vytvoření přírodní zahrady. Bohužel dvakrát jsme grant 
nezískali, až na potřetí se zadařilo, a město získalo na akci částku 80 000.-Kč. 
     Projekt zahrady zpracovala ing.arch. Věra Junová.  
     Navezením zeminy zde byly vytvořeny terénní vlny, které byly osázeny dřevinami a keři, 
mokrá místa byla prohloubena a vznikla tak malá jezírka pro vodní živočichy, vysazeny vrby, 
které tvoří prolézačky pro děti. 
     Ve znaku bude zahrada mít ptáka skorce vodního, který se zde objevil a patří mezi 
mimořádně vzácné. 

 
Demolice domů 

 
     V letošním roce zmizely ze Svratky hned čtyři domy. 
     Již na podzim 2013 zbourali majitelé domek čp.15 na České Cikánce, v ulici Na Vyhlídce. 
Stará Kučerova chalupa již byla ruinou – střecha propadlá, okna vytlučená a zeď na mnoha 
místech poškozená. Demolice domku byla dokončena na jaře 2014. 
     Počátkem dubna byl zbourán dům čp.190 v ulic 9. května patřící donedávna Ludvice 
Jebasové. Dům byl sešlý a vlhký a koupila jej firma KNK CZ, která sídlí v sousedství. Ihned po 
demolici zahájila firma Kubíček stavbu domu nového, který bude sloužit jako sklad firmy 
KNK. Do podzimu byla stavba hotová a zkolaudovaná. Škoda jen, že nový objekt je nižší než 
původní dům a působí v uliční zástavbě dost nepřirozeně. Protože do něj není vchod z ulice, 
muselo být jeho popisné číslo zrušeno a sloučeno se sousedním domkem čp.126. 



     Na přelomu června a července nechal pan Václav Smolík, nový majitel Řádkova domu čp.2 
v ulici Kostelní, tuto nemovitost zbourat, pro její zchátralost. Z náměstí se otevřel nyní větší 
výhled k faře a kostelu. Je možné, že zde v budoucnu vyroste nový dům. 
     V září 2014 byl zbourán Košičárův domek čp.145, též v ulici 9. května. Byl již zchátralý a 
sloužil rodině Košičárově jako zázemí pro chov hospodářských zvířat. Bohužel, z domku byl 
zachován sklep a na zahradu přivezeny dvě skříně z automobilů, takže pozemek bez domku 
zatím k dobrému vzhledu ulice nepřispívá. 
 

Další akce 
     V červnu bylo přikročeno k plánované opravě schodů u kostela, na straně u fary a 
sakristie. Schody byly v havarijním stavu, hrozilo již zranění chodců a navíc zde byly velmi 
vysoké schodnice, chůze tedy byla dost obtížná. Vybraná firma z Krouny tyto schody velmi 
pěkně opravila a přidala jeden schod, aby chůze po nových schodech byla bezpečnější. 
     V září bylo provedeno položení finálního asfaltového povrchu v ulicích Rekreační, Okružní 
a Tučkova na Moravské Svratce. 
 

Ze základní školy 
 
Poprvé po několika letech stoupl počet dětí ve škole. Ve školním roce 2014/2015 chodí do 
zdejší školy 160 žáků (loni 139) a 43 žáků do mateřské školy. 
Ve školním roce 2014/2015 působili ve škole tito učitelé a provozní zaměstnanci: 
 
Ředitelkou školy je nadále Iva Kopecká, jejím zástupcem Martin Mudroch 
Třídní učitelkou 1. třídy:  Hana Mičková 
  2. třídy:  Hana Brázdová 
  3. třídy:  Jaroslava Kopecká 
  4. a 5. třídy:  Dalibor Svoboda 
  6. třídy:  Jana Suchá 
  7. třídy:   Petra Suchá 
  8. třídy:  Josef Fiala 
  9. třídy:  Marie Jakubíková 
Bez třídnictví je Boris Jakubík, který zastává funkci výchovného poradce a nově příchozí 
učitelka Petra Kovaříková. 
 
I v letošním roce proběhly ve škole další stavební práce. Největší akcí, co do rozsahu, byla 
rekonstrukce sociálního zařízení v celé staré budově školy. Toalety zde slouží již od postavení 
školy v roce 1951 a od té doby nebyly významně modernizovány. Přesto, že sloužily dál, již 
nesplňovaly moderní nároky, malé děti se dokonce na záchody bály chodit. 
Město tedy pro letošní rok naplánovalo generální opravu těchto prostor. Projekt zpracovali 
ing. Martin Skřivan a ing. Dušan Lédl a výtvarné řešení ing.arch. Věra Junová. 
     Na jaře byla vypsáno výběrové řízení na stavbu, vítězně z něj vyšla firma Miloš Kubíček na 
stavební práce a Karel Kvintus na instalatérské práce. Práce byly zahájeny v posledním 
červnovém týdnu s tím, že je nutné vše stihnout do začátku školního roku. Sice se stavební 
práce nakonec trochu zdržely, ale veškeré práce byly ukončeny v prvním zářijovém týdnu.  
     Další významnou akcí byla rekonstrukce šaten školy. I šatny slouží v původním stavu již 
dlouhá léta a klece, ve kterých šatny byly, již nevyhovovaly, jak z bezpečnostních, tak 
estetických důvodů. Proto bylo přikročeno k jejich rekonstrukci. Drátěné výplně byly 



odřezány a nahrazeny novými svislými kovovými prvky s výplní z dřevěných latí. Dveře do 
jednotlivých šaten byly odstraněny úplně. Práce provedli František Pospíšil a dřevěnou část 
Pavel Sádovský. 
     V úterý 14.10. došlo na Střední škole obchodu a služeb ve Žďáru n.S. k útoku psychicky 
labilní ženy a její útok nožem nepřežil šestnáctiletý student. V reakci na tento útok bylo 
nařízeno posílení bezpečnosti škol a zvýšení jejich ochrany. Na naší škole tak byly 
nainstalovány zvonky a otevírání přes telefon a každý návštěvník se musí ohlásit u vedení 
školy, školníka nebo u vedoucí školní jídelny. 
      
Škola se, jako každý rok, opět zúčastnila akce „Čistá Vysočina“, při které byly uklizeny opět 
silniční příkopy od nepořádku, směrem k Herálci a ke Křižánkám a Svratouchu. Nižší ročníky 
pomohly s úklidem přímo ve městě nebo kolem školy. 
10.2. a 14.2. se osmáci a deváťáci navštívili výstavu „Hry a klamy“ v areál firmy ZDAR ve 
Žďáru n.S. Osmáci pak 14.2. navštívili hlinecký Betlém. 
26.2. se svratecké kin-ballové družstvo zúčastnilo krajského kola přeboru „O pohár bratranců 
Veverkových“ v Pardubicích a v konkurenci městských škol získali krásné 5. místo. 
19.3. se záci 2.-5. ročníku vydali na výstavu Ekobioenergo do Třebíče. 
28.3. proběhl na škole turnaj v sálové kopané za účasti pěti okolních škol- 1. ZŠ Nové Město, 
Jimramov, Polnička, Herálec a Krouna. 
4.4. se v rámci Noci s Andersenem zúčastnilo 10 osmáků přespání ve škole, spojeného 
s hrami a čtením, které připravili Dalibor Svoboda a Marie Jakubíková. 
25.4.2014 se naši žáci společně s dalšími školami zúčastnili taneční soutěže Active Clubu Žďár 
n.S. Mladší žákyně ze Svratky si vytancovaly 1. místo, starší 2. místo a tanečníci break dance 
4. místo. 
2.5.2014 se žáci 7.-9. ročníků zúčastnili již tradiční exkurze do Polska, kde navštívili areál 
koncentračního tábora Osvětim-Březinka, solné doly Wieliczka a historické centrum Krakova. 
16.5. – v rámci dopravně-bezpečnostní prevence navštívili školu policisté z dopravního 
oddělení. 
5.6. – proběhl na škole atletický čtyřboj žáků 1.-5. ročníků ZŠ. Zúčastnila se družstva ze 
Svratky, Herálce, Svratouchu, Kameniček a Křižánek. Závodilo se ve sprintu, skoku do dálky, 
hodu míčkem a štafetách ve vytrvalostním běhu. 
19.9. se žáci 9. ročníku opět zúčastnili soutěže v první pomoci v Hlinsku. Družstvo ve složení 
Lucie Chylíková, Tereza Plíhalová, Petr Peřina a Vladimír Pešek se s nachystanými úkoly 
popralo se ctí a získali i mnoho nových zkušeností. 
V pátek 26.9. se při velmi nevlídném počasí konal 5. ročník atletického čtyřboje. Zúčastnilo se 
šest okolních škol a žáci naší školy vybojovali nejvíce medailí ze všech zúčastněných škol. Akci 
tradičně organizoval a vedl Josef Fiala a sponzorsky přispěl podnik Mars Svratka. 
11.11. připravily žákyně 9. ročníku a Marie Jakubíková svatomartinské rohlíčky pro každého 
žáka a kuchařky připravily k tomuto dni k obědu svatomartinskou husu. 
19.12. proběhly ve škole vánoční tvořivé dílny. Žáci si mohli vyzkoušet výrobu figurek do 
betlému, různé vystřihovánky, pečení cukroví, zahrát deskové hry nebo zasportovat 
v tělocvičně. 
 

Změny v obchodní síti 
 
K 31.1.2014 byl uzavřen obchod Sluníčko v čp.31. Počátkem července zde byla otevřena stálá 
prodejní výstava obrazů Miloše Novotného, která fungovala do května 2014 v čp.44. Dům čp. 



44  koupil majitel sousedního domu čp.44, Pavel Albert a v létě zde otevřel sezónně fungující 
obchod se starožitnostmi. Do budoucna zde plánuje rozšířit prodejní galerii obrazů. 
V únoru 2014 byla v čp.27 uzavřena prodejna květin Jany Osmikové z důvodu nemoci 
majitelky. Prodej květin částečně převzala sousední vinotéka Lady Fouskové. Na místě 
květinky bylo v listopadu 2014 otevřeno servisní místo a obchod s počítači Ondřeje Myšky. 
V levé části domu čp.27 působilo zastoupení firmy Broker Consulting. To bylo na jaře 2014 
uzavřeno a od srpna 2014 zde otevřena pobočka pohřební služby Pieta Dany Bakešové 
z Hlinska. 
 

Ze svrateckých podniků 
 
Mars Svratka 
     Tradičnímu největšímu svrateckému zaměstnavateli, podniku Mars Svratka a.s. se 
v posledních letech opět daří. Stoupá počet zakázek a také tržby v posledních dvou letech 
vzrostly o 25%. Ke konci roku 2013 činily tržby 225 096 000 Kč (dle výroční zprávy podniku), 
avšak skončil ve ztrátě 1 809 000 Kč. V roce 2014 však již činil zisk cca 2 milióny Kč. 
     Mars Svratka se tradičně zabývá strojírenskou výrobou, a to výrobou součástek pro 
automobilový a nábytkářský průmysl, výrobou spotřebního zboží a povrchovými úpravami. 
     Podnik je majoritně vlastněn firmou Welfare a.s. Předsedou představenstva je 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 divize výroby Jiří Sauer, vedoucím galvanizovny Otakar Řádek, vedoucím 
nástrojárny Miroslav Bureš, vedoucím útvaru služeb Jana Ptáčková. 
     Největším obchodním partnerem je nyní švédský nábytkový koncern IKEA, pro nějž Mars 
vyrábí komponenty pro nábytkové kování, zakázky pro něj tvoří cca 28% celkové výroby 
podniku Mars. Mars Svratka je nyní pro firmu IKEA jedinou lakovnou v Evropě. Dalším 
významným odběratelem je firma Hettich, výrobce nábytkového kování. Firma RENZ, která 
byla významným odběratelem poštovních schránek ukončila s Marsem ke konci roku 2014 
spolupráci. 
    Zde uvádím pro zajímavost přehled výrobků, které podnik prodal v roce 2014: 
 
VÝROBEK POČET KUSŮ 

petrolejové lampy 22 000 

ukládací bedny 14 000 

lopatky 110 000 

kouřové příslušenství (roury a kolena) 300 000 

pasti na hlodavce 10 000 

větrací mřížky 10 000 

nábytkové kování IKEA 7 150 000 

nábytkové kování Hettich 2 260 000 

nábytkové kování ostatní 51 000 

pracovní stoly a skříně 1 300 

odpadkové koše 1 000 

dopisní schránky 2 100 

schránky na balíky RENZ 134 000 

skříňky 94 000 

termosy 5 000 

sedačky do traktorů 3 300 

otvírače korunkových uzávěrů 37 000 



 
     Investice nyní směřují do nákupu tří nových mechanických lisovacích pracovišť, byla 
vybudována nová linka na opakovávání. Dále došlo ke kompletní rekonstrukci haly, kde 
bývala stará galvanovna a postupně je sem přesouvána výroba kouřového přislušenství. 
     Byla zakoupena nová automatická balící linka za 1.2 mil. Kč a svařovací automat za 1.3 mil. 
Kč. 
     Další investice jsou v počátku realizace: postupně by mělo dojít k výměně osvětlení všech 
pracovišť, začíná se nyní s výměnou na lisovně. Mělo by také dojít ke kompletní výměně 
vytápění, centrální plynový kotel s parovodem nahradí sekční plynové vytápění. 
     Počet zaměstnanců v posledních letech narůstá, koncem roku 2014 v Marsu pracovalo 
340 lidí a dalších 20 lidí bylo najato agenturou. Mnoho lidí do Marsu přišlo pracovat z okolí 
Hlinska, kde po likvidaci Ety zůstalo mnoho lidí bez práce. Mars dokonce připlácí na 
zaměstnaneckou autobusovou linku Svratka-Hlinsko, kterou pro podnik provozuje firma 
Pytlík z Kameniček. 
     Stejně jako mnoho firem, i Mars se 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 dělníka byl koncem roku 2014 pouhých 12 947.-Kč měsíčně, v celé 
firmě pak 15 000.-Kč, a to jsou částky opravdu výrazně nízké. 
 

Kovo HB s.r.o. 
     Uplynulé dva roky patřily v historii firmy k nejvýznamnějším, protože došlo k realizaci 
několika značných investičních akcí. V červenci 2013 byla zkolaudována nová hala pro 
nástrojárnu, jejíž stavba byla zahájena na jaře 2012. Podlahová plocha haly činí 1100 m2, je 
vybavena velkými obráběcími CNC stroji a dvěma mostovými jeřáby. Stavba této haly byla 
financována z úvěru, náklady činily 25 miliónů Kč. 
     V roce 2013 byla zahájena nástavba kancelářské budovy podniku a po dokončení v roce 
2014 zde bylo zřízeno školící středisko, které je zaměřeno na vzdělávání, rekvalifikace 
odborných pracovníků pro CNC obrábění, svařování a povrchové úpravy nerezu. V budoucnu 
podnik plánuje navázat spolupráci s průmyslovými a odbornými školami a zřídit zde učňovské 
středisko. Na stavbu a vybavení školícího střediska se podařilo podniku získat dotaci ve výši 
14 miliónů Kč ze strukturálních fondů Evropské unie, zbytek platil podnik. Celá tato kace 
vyšla na cca 30 miliónů Kč. 
     V roce 2011 zakoupil majitel firmy Kovo HB, ing. Pavel Nepovím, bývalý kravín JZD i 
s okolními pozemky. V dubnu 2014 byla stará zchátralá budova kravína z roku 1954 stržena a 
ihned zde byla zahájena stavba nové haly pro zámečnický provoz a výrobu a zpracování 
nerezových dílů. Stavba haly byla dokončena v říjnu 2014, v prosinci 2014 byla kolaudována 
a dáno jí číslo popisné 483. Na stavbu získal podnik dotaci 16 miliónů Kč ze strukturálních 
fondů evropské unie, celkové náklady na stavbu a vybavení dosáhly částky 41 miliónů Kč. 
     Podnik nyní zaměstnává 90 lidí, majitelem a jednatelem firmy je ing. Pavel Nepovím. 
Firma se tedy zabývá výrobou lisovaných plechových dílů, nově i pro automobilový průmysl. 
Součástky z Kovo HB můžeme najít v motorech značky Ford, VW nebo Honda. 
     Dále firma provádí návrhy a výrobu lisovacích nástrojů pro automobilový (BMW, 
Mercedes-Benz) i lehký průmysl, vyrábí nerezové díly pro stroje do potravinářského a 
balícího průmyslu. Samozřejmě zůstává také tradiční výroba formiček, vykrajovaček, cedníků, 
forem na zdobení, louskáčků, trubiček, pastí na myši, střešních oken, apod. 



     Také firma Kovo HB se nyní potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, především 
v odborných profesích. 

 
Firma Smolík-výroba vykrajovaček 
      Zavedeným a tradičním podnikem je také firma Smolík. Soukromou výrobu vykrajovaček 
zahájil Václav Smolík k 1.9.1990 v prostorách v domě čp.457. Zde působil několik let a práci 
pro něj dělali i mnozí lidé jako domáckou výrobu. Zájem o jeho výrobky narůstal a proto 
v roce 1994 zakoupil na náměstí dům čp.3 a přestavěl jej. Do nových prostor se pak 
nastěhovala výroba vykrajovaček. 
     Prostory však postupně přestaly stačit a v květnu 2010 začal přesun výroby do 
Svratouchu, do bývalého skladu pro topenáře družstva Dílo. V listopadu 2010 pak byla 
výroba firmy do Svratouchu přesunuta úplně. Důvodem byly nejen mnohem větší prostory, 
ale také větší kapacita elektrické sítě, která ve Svratce nedostačovala. 
     Již v září 2009 koupili Smolíkovi bývalou kovotlačitelskou dílnu v Díle Svratouch. Od 
1.2.2014 se rodina Smolíkova stala výhradním majitelem družstva Dílo Svratouch, které se 
v posledních letech potácelo na hranici přežití. Dílo Svratouch nadále funguje, avšak 
v omezených prostorách a s pouhými 16 zaměstnanci, kteří nadále vyrábějí tradiční 
sortiment, mimo radiátorů a kanystrů. 
     Firma Smolík nyní zaměstnává 35 lidí, kteří produkují vykrajovačky, jejichž sortiment nyní 
čítá na 600 položek. Jen v roce 2014 bylo zavedeno do výroby 70 nových druhů. Ročně firma 
vyrobí cca 4 milióny kusů vykrajovaček a statisíce formiček. Produkce z poloviny směřuje na 
český trh a z poloviny do zahraničí, největšími odběrateli je Rakousko, Německo, Francie, 
Slovensko, Polsko a Itálie. 
 

Z kulturních akcí 
 
Výstavy obrazů 
 
V letošním roce se konaly ve společenské místnosti býv. MŠ dvě výstavy obrazů. 
Ve dnech 5.-27.7. představil svou tvorbu svratecký rodák František Nový, který oslavil 75. 
narozeniny. Do Svratky dosud často jezdí, do chaloupky čp.98 na Račanech. 
Od 3.8. byla otevřena další výstava obrazů, tentokrát Karla Balíčka, dlouholetého 
svrateckého učitele a ředitele školy, ke 110. výročí jeho narození. Výstava byla zorganizována 
ve spolupráci s jeho syny Karlem a Petrem Balíčkovými a Galerií Albert. Bratři Balíčkové po 
výstavě věnovali Městskému muzeu a galerii ve Svratce dva obrazy a stojan Karla Balíčka, 
ihned po výstavě byl stojan i obrazy trvale vystaveny. 
 
Divadelní komedie 
      V sobotu 18.4. byla v sokolovně odehrána divadelní komedie „Záměna aneb kde jsi včera 
byl a s kým“ se známými herci Hanou Čížkovou, Světlanou Nálepkovou, Martinem Sochorem 
a Mario Kubcem v hlavních rolích. Diváci, kterých opět bylo málo, se výborně bavili a 
sokolovna se otřásala výbuchy smíchu. 
 
Čarodějnický rej 
     Ve středu 30.4. se v areálu býv. rychlobruslařské dráhy konal další čarodějnický rej, který 
připravily Svratecké Valkýry ve spolupráci s městem. Pro děti i dospělé byl připraven 



čarodějnický bufet se samými dobrotami, salón ohavností, kde se každý mohl „zkrášlit“, 
různé hry a samozřejmě čarodějnický program, jehož vyvrcholením byl ohňostroj. 
 
Pěší tůra přírodou 
      Byla další akcí, kterou pro veřejnost uspořádaly Svratecké Valkýry. Turisté se sešli na 
křižovatce a vyrazili přes Cínovu cestu, Zkamenělý zámek a Karlštejn opět do Svratky. Cestou 
je Lukáš Mašek seznámil s historií a zajímavostmi míst, kterými šli.  
 
Fiat Meeting Svratka 2014 
    V loňském roce se po 45 letech konal ve Svratce sraz automobilů Fiat. Protože se akce 
setkala s příznivým ohlasem, byl v letošním roce uspořádán další ročník této akce, a opět ve 
Svratce. Do areálu hotelu Žďas se sjelo na 50 historických i současných automobilů převážně 
italské výroby – nejen vozy Fiat, ale i Lancia, Ferrari nebo Alfa Romeo. Program zpestřily i 
Valkýry svou módní přehlídkou a ukázkou ze spartakiády 1985, se kterou vystoupily na 
loňském retrodni. 
 
6. Retroden 
     V sobotu 16.8. se konal další ročník „Retrodne“. V letošním roce připravily Valkýry a 
muzeum další módní přehlídku, tentokrát opět po jednotlivých obdobích 20. století, každé 
období bylo zakončeno typickým dobovým tancem. Počátek století reprezentoval kankán, 
20. léta charleston a tance staropražských „Pepíků“, přelom 50. a 60. let twist, 60. léta letkis, 
70. léta diskotékový tanec bump a 80. léta lambada. Poté ještě předvedly ukázky z muzikálů 
Xanadu, Pomáda a Piti Piti Pa. Mezi programem hrál Elton John Revival, přijelo několik 
historických motocyklů a automobilů, z nichž mnoho bylo americké provenience, ve Svratce 
dosud nevídaných. Návštěvníci se mohli svézt historickými autobusy Škoda 706 RTO a Praga 
RND z firmy ZDAR a,.s. a zažili také zásah Veřejné bezpečnosti v původních uniformách i 
automobilech. Večer se pak tradičně konala retro diskotéka s písničkami 60.-80.let. 
     Přesto, že počasí bylo značně nestálé a občas zapršelo, akce se setkala opět s velkým 
úspěchem a ohlasem a navštívilo ji odhadem přes 600 lidí. 
 
Advent ve Svratce 
     I v letošním roce přichystaly Valkýry na každou adventní neděli program. Hned 30. 
listopadu sehrály Valkýry divadelní představení Čertova nevěsta, podle známé televizní 
pohádky. Sokolovna doslova praskala pod náporem návštěvníků, nakonec se jich dovnitř 
nacpalo přes čtyři stovky a někteří museli odejít, neboť už nebylo možné se dovnitř dostat. 
Divadlo mělo velký ohlas, výkony mnohých herců byly skoro profesionální. Po divadle pak 
mohli lidé přejít na náměstí, kde byl slavnostně rozsvícen vánoční strom. Pro něj bylo 
zakoupeno nové osvětlení a stromek se stal na měsíc nádhernou ozdobou náměstí i celé 
Svratky, neboť podle mnohých takhle krásný vánoční strom jen tak někde neměli. 
     V sobotu 6. prosince se na stadionu konala soutěž o nejlepší peklo. Do Svratky se sjela 
pekla ze Svratouchu, Křižánek a Pohledce a úspěšně jim konkurovalo peklo svratecké. Akci 
uváděl Miroslav Polák a po zahájení se pekla i s průvodem návštěvníků vydala průvodem po 
Svratce – po ulici Na Náhoně směrem k náměstí a po ulic Partyzánské zpět ke stadionu. 
Soutěž o nejhezčí peklo vyhrálo družstvo z Pohledce. 
     V pátek 12.prosince se na stadioně konalo vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Čtvrtou 
adventní neděli, 21. prosince pak proběhl v sokolovně koncert vokalisty a improvizátora 
Patrika Kee Kedzierskiho. 



Vánoční výstava v muzeu 
      V letošním roce se konala již 12. výstava v našem muzeu, tentokrát na téma „Vánoce za 
císaře pána“. Pro návštěvníky bylo přichystáno srovnání vánočního stolování v chudé rodině 
chalupníka a v bohaté měšťanské rodině, ukázky dobových vánočních dárků, vystaveny byly 
staré vánoční pohlednice, lidé se mohli seznámit s lidovými vánočními zvyky na Svratecku, 
ale také s tím, jak se slavily vánoční svátky v císařské rodině nebo na bojištích 1. světové 
války. K ochutnání bylo připraveno cukroví podle stoletých receptů – škvarkové, zázvorky a 
švestkový salám. Výstava byla úspěšná, od 26. do 30.12. ji navštívilo kolem 600 lidí. 
 

Z dalších kulturních akcí 
8.2. – II. společenský ples, pořádaný městem a Valkýrami. Opět hrála hlinecká kapela Artur, 
program plesu také zahrnoval latinskoamerické tance, Labutí jezero, country vystoupení a 
vystoupení dvojice Kaiser a Lábus v podání místních.  
23.2. – Tradiční dětský karneval, pořádaný základní školou 
28.2. – Evangelický ples v sokolovně, opět hrála kapela „Tata band“ 
8.3. – II. ples firmy Kovo HB 
22.3. – Sportovní karneval, k tanci a poslechu hrála svratecká rocková kapela SBK 
30.3. – Karneval plný překvapení, pořádaný Krajem Vysočina a Hitrádiem Vysočina. Pro děti 
byly připraveny různé soutěže, hry a tance. 
5.4. uspořádaly Valkýry na sokolské zahradě předvelikonoční jarní odpoledne pro děti  
v duchu pohádky O kohoutkovi a slepičce. 
17.5. – Valkýry uspořádaly turnaj rodin v pexesu. 
31.5. – 29. ročník Jarní Svratecké 25 
1.6. – tradiční cesta pohádkovým lesem 
6.9. – v sokolovně proběhl koncert Františka Kasla a Jakuba Smolíka, pořádaly Valkýry 
22.11. – 8. Kateřinské řemeslné trhy, zúčastnilo se kolem 60 prodejců z celé republiky. 
Vynikající koblížky již tradičně upekla paní Jana Vojtová a bramboráčky a langoše připravily 
členky Sboru pro občanské záležitosti. A též tradičně hrálo Sdružení Josefíny and Kláska. 
24.12. -  Štědrovečerní koledy na náměstí opět zpívali svratečtí skauti. Při této příležitosti se 
opět konala sbírka, výtěžek 7 300.-Kč byl tradičně věnován Centru Zdislava v Novém Městě 
na Moravě. 
28.12. – komorní sbor při kostele sv. Jana Křtitele zpíval vánoční koledy 

 
Sport 
 
V sobotu 21.6. proběhl jubilejní, již 40. ročník Memoriálu Emila Vambery. Letošního ročníku 
se zúčastnilo 17 mládežnických mužstev ve třech kategoriích: mladší přípravku, starší 
přípravku a starší žáky. Letošního ročníku se zúčastnili jako hosté hráči prvoligového klubu 
Baumit Jablonec Michal Špit a Luboš Loučka. 
     Naši fotbalisté obsadili v kategorii mladší přípravka 4. místo, starší přípravka skvělé druhé 
místo a starší žáci hráli finále s Jabloncem nad Nisou, naši nakonec skončili jako druzí. Po 
několika letech byl Memoriál pořádán bez Josefa Chmelíka, který pozvedl Memoriál na 
vysokou úroveň, avšak letos se vzdal pořadatelství a přešel na nové fotbalové působiště do 
Žďáru n.S.  
 



Svratečtí muži měli za sebou úspěšnou sezónu 2013-2014. V okresním přeboru se umístili na 
konečném 4. místě, což je za poslední léta nejlepší umístění. Nejlepším svrateckým střelcem 
se stal Petr Kulík s 15 brankami. 
     Dorost obsadil konečné 7. místo, starší žáci pak 6. místo. Starší a mladší přípravka hraje 
svou soutěž na Svitavsku. 
     Do sezóny 2014-2015 vstupuje SK Svratka s těmito družstvy: mladší přípravka, kterou 
trénuje Petr Moučka ml. a vedoucím je Jan Mládek, starší přípravka, kterou vedou Miroslav 
Bureš a Marek Šiler, starší žáky trénuje Stanislav Obešlo a vedoucím je Zdeněk Dospěl. 
Kategorie dorostu nebyla ve Svratce v této sezóně otevřena pro nedostatek hráčů. Muže 
vede nově Petr Moučka st. 
     Velkým problémem bylo jednání se sousedním Herálcem. SK Svratka bylo heráleckými 
osloveno kvůli navázání spolupráce a vytvoření společného družstva starší přípravky. Do 
Svratky mělo jezdit trénovat 6-8 dětí z Herálce. Avšak tato dohoda byla ze strany Herálce 
porušena a nakonec společné družstvo vytvořeno nebylo. Starší přípravka, která kvůli tomu 
odhlásila soutěž na Svitavsku a přihlásila se na Žďársku nemohla tak splnit podmínky a byla 
nucena se ze soutěží odhlásit. Jednání heráleckých vyvolalo vcelku pozdvižení a jen přiživilo 
vzájemnou rivalitu našich obcí. 
      
Svratecký lyžař a výrobce sportovního nářadí Vít Ehrenberger se letos zúčastnil 90. ročníku 
slavného Vasova běhu v severním Švédsku. Závod v běhu na lyžích byl dlouhý 93 km, Víťa 
dojel do cíle jako 2014. z 15 800 účastníků v čase 5 hodin 49 minut. Vítek tak oslavil své 
životní jubileum – 50. narozeniny tak, jak se na lyžaře sluší a patří. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
 
I v letošním roce musel sbor vyjet k několika zásahům. 
V neděli 26.1.2014 došlo k požáru skladu se zdravotnickým materiálem u čp.51, který patří 
Františku Filipimu. Díky včasnému zásahu se požár nerozšířil na celou budovu, přesto na 
uskladněném materiálu vznikla škoda údajně až za 2 milióny korun. Příčinou byla nejspíš 
špatná elektroinstalace. 
Hned 21.2. museli hasiči vyjet k nenahlášenému pálení klestí v obecním lese, ač hořela 
opravdu hodně malá kupka. Další výjezd kvůli pálení klestí proběhl 28.4., tentokrát „U  
Vrchu“ nad cestou přes kopec do Chlumětína. I tento výjezd byl planý, neboť šlo pouze o 
nenahlášené pálení klestí. 
     V areálu hasičské zahrady i garáží byly prováděny udržovací práce – upraven a 
zmodernizován výčep, vyměněny některé lavičky, provedeny nezbytné nátěry. 
     24.5. se na stadioně, na tréninkovém hřišti, konala okrsková soutěž v požárním útoku. 
Svratečtí muži obsadili pěkné 3. místo a žáci zaslouženě ve své kategorii zvítězili. 
     14.6. se naši hasiči zúčastnili 8. ročníku hasičského fotbalu v Mostě a naši mladí hasiči již 
po šesté v řadě zvítězili. Páté místo pak získalo družstvo „veteránů“ Svratky. 
     26.7. pak proběhl turnaj v hasičském fotbale na asfaltovém hřišti u stadionu ve Svratce. 
Družstvo svrateckých žen vybojovalo 3. místo, družstvo mladých hasičů již po dvanácté 
obsadilo příčku nejvyšší. 
     Velké nasazení a obětavou práci předvedli hasiči při bleskové povodni ve Svratce ve dnech 
3.-4.8. Štáb hasičů skvěle vedl Václav Fiala, řídil všechny zasahující sbory a umisťoval lidi 
všude tam, kam bylo nutné. 



     K největšímu požáru v tomto roce ale došlo v noci z 30. na 31.10.2014. Nedlouho po 
půlnoci se rozezněly sirény a hasiči museli vyjet k požáru domku čp.6 na Moravské Svratce. 
Protože je to starý roubený domek, brzy byl v jednom plameni, k čemuž přispěl i výbuch 
plynové láhve. Oheň se podařilo dostat po kontrolu během dvou hodin, ale chalupa již 
nebyla zachráněna. Majitelé byli nuceni během listopadu odstranit zbytky chalupy, s tím, že 
by do budoucna chtěli postavit novou. Škoda byla vyčíslena na 2 milióny korun. 
 

Další střípky ze života města 
 
     Dle vyjádření auditorské firmy, která každoročně kontroluje hospodaření města, se 
Svratka stala skokanem roku. Poprvé po dlouhých letech bylo hospodaření města shledáno 
bezchybným, na čemž má největší zásluhu účetní města, paní ing. Věna Kovaříková. 
     Město v letošním roce opět využilo možnosti získat z Úřadu práce občany z řad 
nezaměstnaných na úklid města. Proto bylo zaměstnáno šest lidí na tzv. veřejně prospěšné 
práce-tři muži a tři ženy. 
     Město Svratka, Mars Svratka i drobní dárci napomohli financování nového ozvučení 
kostela sv. Jana Křtitele. Nová moderní technologie by měla napomoci lepšímu ozvučení při 
všech akcích v kostele. Akce, kterou řídil Miroslav Polák, Jan Gregor a P. Jiří Prokůpek, vyšla 
na celkových 33 000.-Kč. 
     Město nabídlo všem zájemcům stolní kalendář na rok 2015 s historickými fotografiemi 
Svratky a jejich srovnáním s dnešním stavem. kalendář připravil místostarosta a Idea Grafik 
Ivy Hauptmanové.  Náklad se podařilo do konce roku celý prodat. 
     Na podzim 2014 změnil panorama nad Svratkou nový vysílač pro mobilní telefony. 
Postaven byl u vodárny firmy Mars u golfového hřiště. 
     Dne 17.12.2014 byl plukovník v.v. Jan Velík dekorován Křížem obrany státu ministra 
obrany ČR. Vyznamenání mu předal ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava plk. Jan 
Ňachaj. 
 

Počasí 
      
Letošní zima se zimou ani nazývat nedá. Teploty v lednu byly kolem 10-12 stupňů, až koncem 
ledna klesly pod bod mrazu a trochu nasněžilo. Ale celkově byla zima nadprůměrně teplá, 
stejně tak i jaro, které bylo ovšem srážkově podprůměrné. 
Ve dnech 1.-2.12. zachvátila celou zemi silná ledovka. Teploty klesly těsně pod nulu a do 
toho pršelo. Silnice i chodníky připomínaly klouzačku, u nás mnohde byla námraza silná až 8 
cm. Stromy i tráva byly jak zatavené ve skle. Docházelo k výpadkům elektrického proudu 

 
Z matriky 
 
V letošním roce se narodily tyto děti: 
 
1. Lea Emílie Brelová    
2. Sofie Štědrá    
3. Antonín Havlík    
4. Petr Odvárka    
5. Jan Skřivan     



6. Štefan Fodor    
7. Julie Kadeřábková    
8. Ondřej Magnus Přidal   
9. Bára Macháčková    
10. Vojtěch Moučka    
11. Daniela Ducháčková   
12. Matěj Šiler     
 
 
 
Navždy nás opustili: 
 
1. Emilie Peřinová   29.3.2014 Táborská 299 
2. Františka Králová   7.4.2014 Družstevní 391 
3. Tomáš Hlavsa   21.5.2014 nám. Nár.povst. 127 
4. Stanislav Jebas   15.7.2014 Račanská 191 
5. Jiří Šiller    3.9.2014 Komenského 97 
6. Hana Moučková   18.9.2014 Cikanecká III/25 
7. Oldřiška Forchtsamová  7.10.2014 Cikanecká III/5 
8. František Mour   5.12.2014 Havlíčkova 255 
 ředitel ZŠ v.v. 
 
K trvalému pobytu se přihlásilo 28 osob, odhlásilo 16, přibylo celkem 16 obyvatel. 


