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Rozpočet města v roce 2018 

Příjmy: 
Daně z příjmů a z přidané hodnoty      20 890 646.-Kč 
Daň z nemovitostí            1 284 439,-Kč 
Poplatky (správní, ze psů, pobytové, užívání          226 959,-Kč 
 veřejných prostranství, ubytovací) 
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu              880 524,-Kč 
Vrácené peníze za třídění odpadu            187 047,-Kč 
Daň z hazardních her                 205 916,-Kč 
Neinvestiční dotace (z kraje, stát. rozpočtu, úřad práce, vč.dotace na CAS)  4 360 769,-Kč 
Dotace na volby                      54 734,-Kč 
Platby občanů za připojení k ČOV                  3 000,-Kč 
Příjmy z hospodaření v lese              1 519 937,-Kč 
Příjmy z prodeje zboží (infocentrum)            118 109,-Kč 
Půjčovné v knihovně                 10 370,-Kč   
Vstupné z muzea a galerie                49 580,-Kč 
Příjem z výstavy obrazů                           7 743,-Kč 
Pronájem sokolovny a tenisových kurtů              11 630,-Kč 
Příjem z retrodne, koncertů Evy a Vaška a Y.Simonové          100 735,-Kč 
Nájem a poplatky z bytů a nebytových prostor        1 094 001,-Kč 
Poplatky z hrobů                    44 956,-Kč 
Komunální služby (poskytování služeb, prodeje pozemků a dalších nemovitostí)       1 548 640,-Kč 
Příjmy z pronájmu v DPS                    8 850,-Kč 

Místní správa-služby MěÚ a dar firmy Bouška (10 tis.)            11 346,-Kč 
Dary od obyvatel a firem na novou cisternovou automobilovou stříkačku        269 182,-Kč 
Příjem ze sankcí České inspekce životního prostředí             26 000,-Kč 
Příjmy z úroků + pojistné náhrady + ostatní příjmy               74 342,-Kč 
CELKEM           32 989 455,-Kč
             
Výdaje: 
Údržba lesa a platy zaměstnanců               813 931,-Kč 
Opravy chodníků (nám.Nár.povstání, ul. U Zbrojnice a Kostelní) + posyp      1 015 013,-Kč 
Silnice do průmyslové zóny-příprava a stavba            299 404,-Kč 
Dopravní obslužnost (autobusy)              300 964,-Kč 
Členský příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací            140 000,-Kč 
ČOV-splátky jistiny, úroků, opravy budov               32 783,-Kč 
Úroky z půjčky na kanalizaci               403 847,-Kč 
Úroky z půjčky na Slunný vrch                53 553,-Kč 
Projekt na odbahnění rybníka-příprava             222 862,-Kč 
Oprava tří křížků v katastru města (Cikánka, u Sloupku, u Chlumětína)         156 745,-Kč 
Platba za provoz kašny na náměstí                   9 357,-Kč 
Protipovodňová opatření, digitální protipovodňový plán              14 107,-Kč 
Provoz ZŠ a MŠ+opravy             2 375 215,-Kč 
Pořízení stavebně-historického průzkumu domu čp. 23                  96 800,- Kč 
Provoz infocentra a nákup zboží pro IC                157 405,-Kč 
Cestovní ruch (prezentace města)                 16 833,-Kč 



Volby do zastupitelstev a prezidenta republiky             54 642,-Kč 
Provoz budovy čp.370 (včetně platu pečovatelky a stavby kolárny)                  684 866,-Kč  
Provoz knihovny                 49 870,-Kč 
Provoz muzea a galerie                 84 523,-Kč 
Výstava obrazů                 14 543,-Kč 
Provoz sokolovny               174 930,-Kč 
Záležitosti kultury (SPOZ, koncerty, vítání občánků)               313 345,-Kč 
Provoz a opravy tribuny a koupaliště              62 231,-Kč 
Měsíčník Novinky                 25 410,-Kč 
Příspěvek SK a dalším zájmovým sdružením, vč.platby za pronájmy tělocvičny  301 897,-Kč 
Dotace na opravu varhan v kostele a dotace na nátěr střechy kostela ve Svratouchu     60 000,-Kč 
Bytové hospodářství                     307 625,-Kč 
Veřejné osvětlení                665 476,-Kč  
Provoz a údržba hřbitova               213 304,-Kč 
Komunální služby, vč. nákupu techniky a pozemků, údržba města       3 600 235,-Kč 
 z toho plynofikace TESS              201 565,-Kč 
 z toho oprava střechy, vrat TESS                  260 351,-Kč 
 z toho koupě pozemku na náměstí 9. května           239 500,-Kč 
 z toho nové multikáry                   660 347,-Kč 
Odvoz komunálního odpadu + ostatní nakládání s odpady        1 173 077,-Kč 
Péče o vzhled města a veřejnou zeleň, vč. platů pracovníků na veřejně               976 173,-Kč 
prospěšné práce    
Pečovatelská služba, pomoc zdravotně postiženým (rozvozy obědů)                      53 550,-Kč 
Hasiči+provoz budovy čp.347            6 833 451,-Kč 
 z toho koupě nové cisternové automobilové stříkačky        6 335 150.-Kč 
Platy a daně zastupitelstva             1 591 044,-Kč 
Provoz MěÚ, daně, pohonné hmoty a platy zaměstnanců         3 174 417,-Kč 
Bankovní operace, pojištění                113 591,-Kč 
Platba DPH a daně z příjmu              2 707 392,-Kč 
Ostatní                     21 552,-Kč 
CELKEM VÝDAJE            29 365 963,-Kč 
 
V tomto roce skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 3 623 492,-Kč, což bylo 
zapříčiněno mimo jiné vyšším výběrem daní, především DPH a neuskutečněním nebo 
letošním nedokončením některých plánovaných akcí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volby 2018 
 
Volby prezidenta republiky 
 
     Ve dnech 12.-13.1.2018 proběhla přímá volba prezidenta republiky. Volby provázela 
celkem rozjitřená atmosféra mezi příznivci a odpůrci stávajícího prezidenta Miloše Zemana. 
Z prvního kola volby postoupili do druhého stávající prezident Zeman a bývalý předseda 
Akademie věd prof. Jiří Drahoš. 
 
Výsledky ve Svratce – 1. kolo:       % v celé ČR 
1. Ing. Miloš Zeman    348 hlasů  41.08%  38.56 
2. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.   211 hlasů  24.91%  26.60 
3. MUDr. Bc. Marek Hilšer, PhD.  84 hlasů  9.91%     8.83 
4. Mgr. Pavel Fischer    83 hlasů  9.79%   10.23 
5. Mgr. Michal Horáček, PhD.  78 hlasů  9.20%     9.18 
6. Ing. Mirek Topolánek   24 hlasů  2.83%     4.30 
7.-8. Mgr. Petr Hannig a RNDr. Jiří Hynek  8 hlasů  0.94%        0.56/1.23 
9. Ing. Vratislav Kulhánek    3 hlasy  0.35 %     0.47 
 
Ve 2. kole: 
1. Ing. Miloš Zeman    504 hlasů  54.66%  51.36 
2. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.   418 hlasů  45.33%  48.63 
 
Volební účast ve Svratce činila v 1. kole 72.4 %, ve 2. kole 76.72%. 
 
Staronovým prezidentem republiky na období 2018-2023 byl tedy zvolen Ing. Miloš Zeman. 
 

Komunální volby 
 
Ve dnech 5.-6.10.2018 proběhly více sledované volby do obecních zastupitelstev. Poprvé po 
dlouhých letech nepostavili kandidátku komunisté a tak ve Svratce měli voliči nakonec výběr 
ze čtyř kandidátních listin a volby dopadly následovně: 
(podtržení kandidáti se stali členy zastupitelstva města) 
 
Voličů v seznamu: 1176 Odevzdané obálky:  745  Volební účast: 63.35% 
1. Křesťansko-demokratická unie-Československá strana lidová 1379 hlasů 14.73% 
2. Česká strana sociálně demokratická    738 hlasů 7.88% 
3. Starostové pro občany      5365 hlasů 57.29% 
4. Pro Svratku        1882 hlasů 20.10% 

 
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 
 

1. Bc. Miroslav Polák        214 hlasů 
2. Zdeněk Vojta         159 hlasů 
3. Tomáš Trávníček        153 hlasů 
4. Jaromír Rada         131 hlasů 



5. Marie Batelková          89 hlasů 
6. Pavel Bureš           57 hlasů 
7. Jana Tichá           49 hlasů 
8. Markéta Pérková          32 hlasů 
9. Dagmar Vojtová          89 hlasů 
10. Dagmar Kášová          89 hlasů 
11. Žaneta Řádková          56 hlasů 
12. Marie Pešavová          42 hlasů 
13. Marie Ptáčková          75 hlasů 
14. Věra Jadrná           37 hlasů 
15. Luboš Moučka        107 hlasů 

 
Česká strana sociálně demokratická 
 

1. Božena Hromádková        231 hlasů 
2. Ivana Nováková                                                                                                         38 hlasů 
3. Miroslav Nohel                                                                                                          39 hlasů 
4. Jarmila Hlavsová                                                                                                        19 hlasů 
5. Pavel Bureš                                                                                                                 35 hlasů 
6. Milena Mayerová                                                                                                      36 hlasů 
7. Radek Stoklasa                                                                                                           30 hlasů 
8. Vlasta Dlážková                                                                                                          70 hlasů 
9. Josef Moučka                                                                                                              36 hlasů 
10. Marta Příhodová                                                                                                        66 hlasů 
11. Lucie Tlustošová                                                                                                        35 hlasů 
12. Monika Havlíková                                                                                                      16 hlasů 
13. Stanislava Šedá                                                                                                           21 hlasů 
14. Lenka Zelená                                                                                                               14 hlasů 
15. Miloš Hromádka                                                                                                         52 hlasů 

Starostové pro občany  

1. František Mládek                                                                                                         608 hlasů 
2. Mgr. Martin Mudroch                                                                                                 521 hlasů 
3. Ing. Jan Vítek                                                                                                                437 hlasů 
4. Ing. Igor Fiala                                                                                                                453 hlasů 
5. Ludmila Mayerová                                                                                                       346 hlasů 
6. Michaela Šilerová                                                                                                        314 hlasů 
7. Petr Bureš                                                                                                                     385 hlasů 
8. Vladimír Maštalířský                                                                                                   362 hlasů 
9. Ing. Martin Skřivan                                                                                                      355 hlasů 
10. Bc. Pavel Makovský                                                                                                     296 hlasů 
11. Ing. Petr Řádek                                                                                                            399 hlasů 
12. Luděk Hlavsa                                                                                                                223 hlasů 
13. Tomáš Ritter                                                                                                                 194 hlasů 
14. Zdeněk Kyncl                                                                                                                262 hlasů 
15. Tomáš Mládek                                                                                                             210 hlasů 

 



PRO SVRATKU 
 

1. Irena Řádková,                                                                                                             178 hlasů 
2. Jan Mládek                                                                                                                   160 hlasů 
3. Blanka Sádovská                                                                                                          222 hlasů 
4. Vít Ehrenberger                                                                                                           155 hlasů 
5. Aleš Kulík                                                                                                                         69 hlasů 
6. Ing. Lenka Nováková                                                                                                     77 hlasů 
7. Michal Gregor                                                                                                              156 hlasů 
8. Ilona Lapáčková                                                                                                             98 hlasů 
9. Vlastimil Černý                                                                                                             257 hlasů 
10. Helena Polanská                                                                                                           148 hlasů 
11. Bc. Kateřina Hamáková                                                                                                 53 hlasů 
12. Ondřej Zítka                                                                                                                    88 hlasů 
13. Jiří Gregor                                                                                                                        58 hlasů 
14. Mgr. Lukáš Mašek                                                                                                          62 hlasů 
15. Gabriela Řádková                                                                                                         101 hlasů 

 

Dne 26.10.2018 se konalo ve Společenské místnosti ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva města Svratky. Starostou města byl opět zvolen František Mládek, 
místostarostou Martin Mudroch, členy rady města Jan Vítek, Miroslav Polák a Blanka 
Sádovská.  Předsedou finančního výboru byl zvolen Jan Vítek, předsedou kontrolního výboru 
Miroslav Polák, předsedkyní komise zdravotní, sociální a veřejného pořádku Blanka 
Sádovská, předsedkyní komise životního prostředí Michaela Šilerová. Komise kulturní a 
školská nebyla zřízena. 

 

Stavební akce 
 
Úpravy v areálu TESS 
 
      I v letošním roce pokračovaly opravy a úpravy v areálu TESS. 
Dosud byly všechny budovy vytápěny elektřinou, což je pro takto rozlehlý areál velmi drahé. 
Proto bylo přikročeno k plynofikaci celé budovy, tedy bytu v 1. patře, zázemí technických 
služeb, včetně garáží i budovy rehabilitace. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma 
Mudroch instalace.  
      Zaměstnanci města také svépomocí zateplili celou budovu a natáhli první část fasády. 
Stávající stará netěsnící ocelová vrata byla nahrazena sekčními s pohonem a zateplena 
polyuretanovou pěnou. Na tuto akci byla čerpána i dotace z Programu obnovy venkova ve 
výši 127 tisíc Kč, celková spoluúčast města činila 265 000 Kč. 
     Na počátku roku byla pořízena pro potřeby města nová multikára. Ta stávající již byla 
často mimo provoz, proto zastupitelstvo schválilo nákup repasovaného vozidla Multicar M30 
FUMO s náhonem na všechna čtyři kola s třístranným sklápěčem, šnekovým sypačem a čelní 
radlicí, za celkovou částku 660 tisíc Kč. 
 
 
 
 



Dodlažba náměstí a opravy místních komunikací 
 
     Střední část náměstí prošla v loňském roce zásadní úpravou, poničený litý asfalt byl 
nahrazen dlažbou z kostek, což nesmírně prospělo vzhledu náměstí. Část kolem kašny a 
schodiště však zůstávaly v původním nedobrém stavu. 
     Proto bylo letos přikročeno k rekonstrukci i této části. Firma Swietelsky odstranila starou 
dlažbu z „kočičích hlav“ a břidlicových desek a nahradila ji také dlažebními kostkami. Zároveň 
bylo upraveno schodiště, které je nyní bezbariérové. Zároveň byl předlážděn chodník před 
prodejnou COOP Diskont, velkoformátové dlaždice byly také nahrazeny dlažebními kostkami. 
Všechny tyto úpravy opět velmi prospěly vzhledu náměstí a sjednotily i jeho vzhled. 
     Počátkem léta bylo ještě přikročeno k opravám dvou rozbitých úseků místních 
komunikací. Prvním byla křižovatka za kostelem, při cestě k Chlumětínu a garážím nad 
Komenského ulicí. Ta již byla ve špatném stavu, částečně i vinou průjezdu těžké zemědělské 
techniky, hlavně firmy Agro Měřín. Bohužel firma nechce na tyto opravy přidat ani korunu, 
přesto, že její stroje tuto cestu dost ničí. Druhá oprava proběhla v ulici U Zbrojnice, před 
garážemi hasičů, zároveň s tím byl upraven nájezd do garáže pro novou cisternu Tatra. 
 
Úpravy v DPS 
 
     Také v budově DPS došlo v letošním roce k několika úpravám. Tou největší byla výměna 
stávajícího plynového kotle, který již byl na hranici životnosti, za nový a úspornější. 
      Protože obyvatelé domu neměli žádnou místnost, kam by mohli uložit kola nebo 
sportovní náčiní, bylo po delší debatě přikročeno ke stavbě zahradního domku za domem. 
Zaměstnanci města provedli zemní práce a vzorně upravili terén pro instalaci dřevěného 
domku z firmy Delta Svratka. 
 
Komunikace v průmyslové zóně 
 
Původní komunikace, která vedla do areálu bývalého JZD, nyní průmyslové zóny, se nachází 
svou částí na pozemcích, které jsou nyní v majetku firmy Kovo HB, případně přímo jejího 
majitele Pavla Nepovíma. Protože chce svůj areál kolem nové haly oplotit, zůstaly by firmy 
Imont Press, WF Metal a Radek Sobotka, bez přístupu ke svým provozovnám. V minulosti, 
bohužel pro ně, odmítli majitelé těchto firem se podílet na výkupu nutných pozemků, které 
nakonec koupil sám již zmíněný ing. Nepovím. 
     Nakonec došlo ve spolupráci s městem k potřebnému vypořádání pozemků tak, aby 
mohlo dojít ke stavbě nové přístupové cesty do areálu průmyslové zóny. Byl zpracován 
projekt na stavbu úplně nové silnice, která by splňovala všechny nutné parametry, avšak 
plánovaná částka 6 miliónů Kč je mimo finanční možnosti města. Bylo zažádáno o dotaci 1 
milión Kč s tím, že město se bude podílet částkou 2 milióny Kč a zbytek by museli financovat 
majitelé dotčených firem, ke kterým by ta cesta vedla. 
     Avšak dotace přidělena nebyla a také spolufinancování nákladů ze strany firem 
ztroskotalo, a tak nakonec bylo přikročeno jen ke stavbě nejnutnější spojovací části v délce 
cca 50 metrů. Na podzim byly pod budoucí komunikaci přivedeny veškeré potřebné 
inženýrské sítě, město svépomocí vybudovalo základ komunikace a finální povrch bude 
proveden hned na jaře příštího roku, neboť brzký nástup zimy znemožnil dokončení. 
 
 



Utopenec 
 
Místo po bývalém podniku Delta v prostoru „na Utopenci“ bylo dlouhá léta nehezkou částí 
města. Navíc pozemky v tomto místě nebyly v majetku města. V roce 2011 se tyto pozemky 
podařilo odkoupit a místo v posledních letech dočasně sloužilo jako depon hlíny z výstavby 
kanalizace nebo později inženýrských sítí na Slunném vrchu. V letošním roce se začalo celé 
území revitalizovat. Hromady hlíny město převezlo na nové místo za benzinovou pumpou a 
urovnal se terén. Celý pozemek byl zasetý trávním semenem. Plechový plot bývalého 
sběrného dvora byl odstraněn a vybudovány byly dva kamenné valy, které se staly krásným  
doplňkem parčíku, který se stane další klidovou a odpočinkovou zónou blízko středu města. 
Hned za mostkem přes Řivnáč vznikne v budoucnu na zpevněné ploše cca dvacet 
parkovacích míst pro osobní automobily, které budou využívány hlavně při pořádání různých 
akcí. 
 
Restaurování tří křížků 

 
V letošním roce restauroval akademický sochař Martin Kovařík poslední tři neopravené 
historické křížky v katastru města.  
Prvním křížkem byl ten, který dlouhá léta stojí na Cikánce, právě nedaleko domu Martina 
Kovaříka. Dalším pak křížek při silnici na Herálec, za křižovatkou u Sloupku a třetím již 
nečitelný a poničený křížek při chlumětínské cestě přes kopec. Všechny křížky byly 
kompletně zrenovovány a opět zdobí celé okolí. Tím skončila oprava všech těchto drobných 
sakrálních památek v katastru města, započatá již v roce 2008. 
Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 98 tisíc Kč, celková 
částka za opravy činila 156 745 Kč. 

 
Změny v obchodní činnosti 
 
Koncem května 2018 zahájila na místě bývalé cukrárny Elen v čp. 51 provoz cukrárna 
manželů Holických. Upravili malé vnitřní prostory tak, aby zde bylo více místa na sezení a  
pořídili nové vybavení včetně zmrzlinového stroje. O tom, že to byl dobrý počin, svědčí i to, 
že cukrárna byla v létě hojně navštěvována nejen turisty, ale i zdejšími lidmi. 
     Papírnictví Miloše Hromádky v čp. 220 ukončilo v letošním roce definitivně svou činnost. 
Majitel odešel do penze a také provoz sklenářství převzal Jiří Koráb. 
     Budovu po papírnictví koupil Marek Kunc z Hlinska a na podzim zde zřídil výdejní sklad 
veškerého vybavení pro golf, firma GolfUK.cz 
 

Výroba hokejek v útlumu 
 
Ještě v první polovině 10. let vyráběla rodinná firma Swerd Miroslava a Jany Kučerových až 
30 tisíc hokejových holí ročně a pracovalo zde sedm lidí. Avšak kolem roku 2014 přichází 
změna k horšímu. Odbyt hokejek začal váznout. Příčinou byly nejen mírnější zimy, ale 
především nástup moderních kompozitových materiálů, často z Číny a o dřevěné hokejky 
zájem upadal. I když přišla z Číny nabídka na dodávku 60 tisíc holí, byla tak ekonomicky 
nevýhodná, že by požadovaná cena odběratelem sotva pokryla náklady na výrobu. 



     V roce 2016 odešla z firmy většina zaměstnanců a pouze rodinní příslušníci se věnovali již 
uzavřeným zakázkám. V současné době jsou tedy dodělávány jednotlivé zakázky pro tři stálé 
zákazníky, rodinní příslušníci se výrobě hokejek věnují až po příchodu ze zaměstnání. Zdá se 
tedy, že v brzké době zde výroba ustane úplně. 
      Oproti tomu výroba hokejek na Cikánce v čp. 18, která v roce 2009 skončila, byla o dva 
roky později obnovena. Značku Tohos koupili noví majitelé a znovu rozjeli výrobu. Sídlo firmy 
je v Lounech a jednatelem je pan Jan Ekrt. I zde se vyrábí pořád hokejky ze dřeva v kombinaci 
s laminátem v několika variantách a stálí odběratelé jsou vedle Česka také ve Švédsku, 
Pobaltí, Slovinsku a na Slovensku. Ve firmě pracuje osm lidí a roční výroba se pohybuje mezi 
40-50 tisíci kusy hokejek. V poslední době firma vedle hokejek vyrábí také na objednávku 
další dřevěné zboží, například psí boudy, zahradní udírny, králíkárny nebo kurníky. 
 

Ze základní a mateřské školy 

 

Počátkem roku 2018 došlo v ZŠ k personální změně. Ze školy odešla dlouholetá učitelka 
českého jazyka a zpěvu, paní Marie Jakubíková. Nově na školu nastoupila na zkrácený úvazek 
paní Irena Pešková ze Svratouchu, která převzala část výuky v 5. ročníku, hodiny zpěvu pak 
Dana Ducháčková, učitelka mateřské školy. 
 
K 3. září 2018 navštěvovalo školu 154 žáků, 53 dětí bylo přihlášeno do mateřské školy. 
 
     Během prázdninových měsíců roku 2018 došlo k rekonstrukci prostor školní jídelny. 
Firmou Kubíček byla položena nová protiskluzová podlaha, dle návrhu Ivy Kopecké a 
Michaely Šilerové byly nově obloženy stěny jídelny dřevěnými deskami, což provedl Pavel 
Sádovský a zakoupeny nové stoly a židle. Jídelna tak získala příjemný a moderní vzhled, celá 
renovace vyšla na 660 tisíc Kč. 
 
     Ve dnech 5. - 9.2.2018 se naše škola stala v rámci mezinárodního projektu Edison 
hostitelem osmi zahraničních vysokoškolských studentů. Do Svratky přijeli Harkrisnowo 
Pramudya z indonéské Djakarty, Patrick Nunes de Avila z brazilského Ria de Janeira, Sylvia 
Pan z Číny, Roksoliana Bokalo z ukrajinského Lvova, Usama Farooq z pákistánského 
Islámábádu, Burak Kilci z tureckého Izmiru, Daria Pirogova z ruské Kazaně a Mariam Khorava 
z gruzínského Tbilisi.  
      Studenti do Svratky dorazili již v neděli 4.2. a byli ubytováni v ubytovně STC Svratka. Hned 
v pondělí byli slavnostně přivítáni ředitelkou školy Ivou Kopeckou, představili se žákům, 
prohlédli si školu a školku a tři studenti již prezentovali svou zemi v jednotlivých třídách. 
Každý student navštívil v rámci výuky všechny třídy na druhém stupni a též 4. a 5. třídu a 
seznámili žáky s krásami a kulturou své země. Druhý den s našimi hosty začal projektem 
„Global Village“. V improvizovaných stáncích představovali studenti své země, ať již formou 
prezentací na notebooku nebo ukázkami fotografií, suvenýrů, platidel nebo jídel. Žáci si 
mohli libovolně prohlížet jednotlivé „stánky“ a ptát se studentů na vše, co je zajímá. Naše 
škola pro ně na oplátku připravila ochutnávku typických českých produktů, jako např. kofoly, 
olomouckých syrečků, salámu Vysočina, utopenců, tlačenky nebo různých domácích buchet 
a koláčů, které připravily některé učitelky, babičky a maminky. A nutno říci, že se ochutnávka 
setkala u studentů s velkým ohlasem. Poté již studenti chodili do vyučování a dle rozpisu 
představovali jednotlivým třídám své země.  



    Speciální program byl pro naše nejmenší – 1.- 3. ročník. Studenti dětem označili na mapě 
vlaječkou svoji zemi, naučili děti tři slova: dům, pes a auto v jejich rodném jazyce a ukázali i 
svá písma. Děti je na oplátku naučily písničkovou hru „Hlava, ramena, kolena, palce.“ 
Děvčata z country stepu studentům předvedla svoje stepařské umění.  
    Na některá odpoledne byl pro studenty připraven program: absolvovali procházku 
Svratkou a navštívili naše muzeum, s učiteli navštívili památkovou rezervaci Betlém v Hlinsku 
a prohlédli si jednotlivé chaloupky a zhlédli i krátký film o tradičním masopustu na Hlinecku. 
Čtvrteční odpoledne přišla část studentů do tělocvičny, kde se mohli zapojit do hry kin-ball, 
vedenou B.Jakubíkem a D.Svobodou.  
     Poslední den projektu byl již ve znamení loučení. Po všech prezentacích se se studenty 
rozloučily i děti ze 3. oddělení mateřské školy a předaly jim malý dárek. Studenti také dostali 
několik suvenýrů od Města Svratky a po obědě se většina z nich vydala na víkendové 
cestování, a poté na další školu, do Litomyšle.  
     Projekt byl pro žáky i učitele velmi přínosný, nenásilnou a zábavnou formou se seznámili s 
kulturou a reáliemi jiných zemí a i pro studenty byl pobyt u nás na Vysočině jistě zajímavou 
zkušeností. 
     V pátek 23.3. proběhl na ZŠ Svratka již tradiční turnaj okolních škol v sálové kopané. Za 
účasti 1.a 2. ZŠ Nové Město na Moravě, ZŠ Krouna, ZŠ Herálec, ZŠ Kameničky, ZŠ Jimramov a 
domácí ZŠ Svratka putuje pohár na 2.ZŠ do Nového Města na Moravě. 
V pátek 20.4.2018 se vypravili žáci 8. a 9. ročníku, doplněných několika sedmáky, do hlavního 
města Rakouska Vídně. Nejprve navštívili císařské sídlo Schönbrunn a po prohlídce se 
podívali do zámeckého parku a ke Glorietě. Poté následovala okružní jízda městem se 
zastávkou u Hundertwasserhaus a poté procházka centrem - od Hofburgu přes Kärntern 
Strasse na třídu Graben k chrámu sv. Štěpána. Po prohlídce centra pak byla na programu 
prohlídka úžasného Přírodovědného muzea a tím se návštěva Vídně uzavřela. Celou exkurzi 
pro školu připravila k největší spokojenosti firma BBS Hlinsko. 
     27.9. se uskutečnil již 9. ročník atletického čtyřboje za účasti škol z Herálce, Jimramova, 
Kameniček, Krouny, 2. ZŠ Nové Město na Moravě, Sněžného a samozřejmě zdejší školy. 
     Pro letošní rok, kdy Česká republika slaví sté výročí vzniku samostatné republiky, vypsalo 
město Bystřice nad Pernštejnem mezinárodní výtvarně-literární soutěž, kterou obeslalo 41 
škol z 9 zemí Evropy. Naše škola se zúčastnila sedmi pracemi I. stupně ZŠ a porota ocenila 3. 
místem Bruna Šilera a zvláštní cenou Marka Sobotku. Žáci dostali krásné kufry s barvami a 
diplom. 
     Říjen se v základní škole nesl v duchu oslav 100 let od vzniku Československa. Školu 
vyzdobil přehled olympijských medailí, srovnávací fotografie Svratky – dříve a nyní, ukázky 
dobového tisku, plakátů, fotografií i výstava předmětů. Samotné oslavy proběhly 25. a 
26.10.2018. První den se žáci s učiteli pokusili o překonání času zlatého olympionika Emila 
Zátopka v běhu na 10 km v Bruselu z roku 1954 -28:54,2. 100 běžců naší školy – každý 100 m 
– celkový čas 36:03,2. Rekord české lokomotivy Emila Zátopka se nepodařilo překonat. Žáci 
se snažili přiblížit i rekord Jana Železného a Barbory Špotákové v hodu oštěpem. Nejdelší hod 
zaznamenali Ondřej Kyncl a Zdeňka Němcová. Program v tělocvičně byl zakončen vytvořením 
vlajky ČR z těl žáků i učitelů Tento sportovní program připravil pro všechny zúčastněné Boris 
Jakubík.  
     Další částí programu bylo sázení jedenácti stromů ve školním parku. Každá třída má svůj 
strom: 9. ročník lípu, 6.-8. ročník buky, MŠ a 1. – 5.ročník břízy.  
      Druhý den si žáci ozdobili vlastnoručně upečené muffiny státní vlajkou a s muffinem v 
ruce vytvořili v tělocvičně obrys naší republiky a pod vedením Dany Ducháčkové zazpívali 



státní hymnu. Děti i dospělí oblečeni do retro kostýmů zakončili oslavy zhlédnutím dobových 
filmů. Reportáž z druhé dne oslav natočila i Česká televize a vysílala je týž den v Událostech 
v regionech. 

 
Sbor dobrovolných hasičů 
 

     Největší letošní událostí pro sbor bylo pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. 
Stávající CAS 25 Škoda 706 z roku 1983 „Matýsek“ již pomalu dosluhuje a potýká se s častými 
poruchami. Proto vyvstala nutnost tuto situaci řešit. Původně se jednalo o koupi 
repasovaného vozidla, avšak jejich vysoká cena a stáří těchto cisteren vedlo zastupitelstvo a 
hasiče k rozhodnutí pořídit zcela nový vůz. 
      Již v roce 2017 bylo zažádáno prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru (GŘ HZS) Ministerstvo vnitra o dotaci 2.5 miliónu Kč z Fondu zábrany 
škod na novou cisternu a Kraj Vysočina o dotaci půl miliónu Kč. Zbytek, tedy více než 3 
milióny Kč musí uhradit město ze svých zdrojů. Proto byla vypsána sbírka mezi firmami a 
občany na pořízení nové cisterny. 
      Koncem léta loňského roku přišla dobrá zpráva: svratecký hasičský sbor byl vybrán a získá 
dotaci z GŘ HZS v roce 2018. Po provedení nezbytných administrativních úkonů a mnoha 
jednáních o technických specifikacích, které za hasiče nejvíce řešil Pavel Dospěl, s pomocí 
Vlastimila Černého a dalších členů sboru a za město starosta s pomocí místostarosty, vše 
dospělo do stádia výběrového řízení. 
     Dne 5. června 2018 proběhlo na městském úřadě otevírání obálek, požadavky zadávacích 
podmínek splnila firma THT Polička, která se tak stala dodavatelem nové CAS. Vysoutěžená 
částka činila 6 198 830 Kč včetně DPH. K tomu bylo ještě pořízeno několik dalších věcí do 
výbavy, a tak se celková částka vyšplhala na 6 335 150 Kč. 
     V sobotu 27. října 2018 byla, v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR, nová CAS Tatra 815 4x4 
slavnostně předána svrateckému sboru. 
     Poté museli hasiči s novou cisternou najet zkušební kilometry a poté byla cisterna 
přihlášena k zásahu. Stávající cisterna CAS 25 - Škoda 706 byla za 50 tisíc Kč prodána 
hasičskému sboru v Daňkovicích, kde bude ještě dál sloužit. 
 
     V sobotu 12. května se opět po čtyřech letech konala na tréninkovém hřišti ve Svratce 
hasičská okrsková soutěž. Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích a celkem se zúčastnilo 
15 družstev. Soutěž se skládala z požárního útoku, štafety a také z ověření znalostí teorie. V 
nejmladší kategorii „Přípravka“ bylo pouze jedno družstvo složené z dětí ze Svratky a 
Herálce. Za jejich výkon byla každému členu udělena medaile. V kategorii „Mladší žáci“ 
vyhrálo družstvo z Křižánek, na druhém místě skončilo družstvo ze Svratky a na třetím místě 
družstvo z Herálce. V kategorii „Starší žáci“ se družstvům podařilo zopakovat umístění 
mladších kolegů. V kategorii „Ženy“ vyhrálo družstvo z Křižánek, na druhém místě skončilo 
družstvo žen z Herálce a na třetím místě hasičky ze Svratky. V největší kategorii „Mužů“ bylo 
pořadí následující: 1. Chlumětín A, 2. Chlumětín B, 3. Svratka, 4. Křižánky, 5. Herálec. 
 
     V sobotu 21. července proběhl na víceúčelovém asfaltovém hřišti u fotbalového stadionu 
již 12. ročník hasičského fotbalu za účasti 14 družstev mužů a žen. Celý turnaj proběhl za 
krásného slunečného počasí. Všechny zápasy se hrají na dva dvouminutové poločasy. Velkou 
radost nám udělaly svratecké ženy, když všechny svoje zápasy vyhrály a tím poprvé zvítězily 



v tomto turnaji. V mužské části v zápase o třetí místo zvítězily Březiny nad Malým Březnem. 
Mužské finále udělalo velkou radost všem domácím divákům, neboť proti sobě nastoupila 
dvě svratecká družstva, a to veteráni Svratka a mladší hasiči Svratka, kteří nakonec s trochou 
štěstí zvítězili.  
 

Opravy a zimní údržba silnic 

     Přesto, že v poslední době jsou slabé zimy s malým množstvím sněhu, i vzhledem 
k velkému nárůstu provozu přestává dostačovat zimní údržba silnic do Svratky. Po napadnutí 
sněhu jsou silnice vyhrnuty pozdě a okamžitě se vytvoří koleje, které pak zmrznou a silnice se 
stává nebezpečnou a těžko sjízdnou. Také sypání silnic nestačí, sypou se totiž jen zatáčky a 
kopce, a to ještě celkem mizerně. Stoupá tak počet dopravních nehod, na špatně 
udržovaných cestách se ničí auta, nemluvě o pozdním dojezdu záchranné služby nebo 
častým blokováním silnic uvízlými kamiony. 
      Proto se zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. 3. 2018 rozhodlo oficiálně 
požádat o změnu stávající technologie posypu silnic a o udělení výjimky ze zákona a zavedení 
chemického ošetřování silnic II/354 v úseku hranice kraje – Svratka -Sněžné – Nové Město na 
Moravě, II/343 v úseku hranice kraje – Svratka a II/350 v úseku křižovatka se silnicí I/37 – 
Světnov – Herálec – Svratka. 
Naše žádost byla podpořena všemi obcemi na těchto trasách, včetně Nového Města na 
Moravě, dále i Policií České republiky KŘP kraje Vysočina, Hasičským záchranným sborem 
Kraje Vysočina, Dopravní zdravotní službou nemocnice Nového Města na Moravě, 
praktickými lékaři a firmami ZDAR a.s., AVE Vysočina s.r.o., i místními firmami. 
     Krajská správa a údržba podala oficiální žádost na Správu CHKO Žďárské vrchy, která může 
udělit výjimku ze zákazu solení silnic v chráněných oblastech, avšak žádost nebyla příznivě 
vyřízena, a tak tristní zimní údržba pokračovala i v zimní sezóně 2018-2019. 
 
      Zatímco povrch silnic v našem okolí je na území Kraje Vysočina vcelku na dobré úrovni, 
kvalita silnic v sousedním Pardubickém kraji, především na Hlinecku, značně pokulhává. 
Důležitá spojnice Svratky s Hlinskem, silnice II/343 je postupně opravována již několik let po 
krátkých úsecích. V letošním roce konečně došlo na opravu této části silnice od konce 
Kameniček k hranicím kraje u Krejcaru. Silnice konečně dostala nový povrch a je radost po ní 
jet, protože dosud připomínala tankodrom. Avšak nelogické se jeví to, že úsek přes 
Kameničky – od začátku obce ke křižovatce se silnicí na Chlumětín, zůstal neopravený, stejně 
jako průtah Hlinskem. Stav silnic III. tříd na Hlinecku je také čím dál horší, ať např. silnice 
z Kameniček na Chlumětín k hranici krajů nebo silnice od Svratouchu na Čachnov a k Pusté 
Kamenici – ta je přímo děsivá a náprava je zatím v nedohlednu. 

 
Knihovna 
 
     Svratecká knihovna, kterou již pět let vede Marie Poláková, získala v letošním roce titul 
Knihovna Vysočiny 2018. 
     Na malé knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě 21. listopadu toto ocenění převzala 
knihovnice Marie Poláková přímo z rukou hejtmana Kraje Vysočina pana Jiřího Běhounka a 
ředitelky Krajské knihovny Vysočiny paní Ing. Jitky Hladíkové. 



     Svratecká městská knihovna se tak za letošní rok stala nejlepší neprofesionální knihovnou 
na Žďársku a jednou z pěti z každého okresu v Kraji Vysočina. 
     K 31.12.2018 měla knihovna 9243 knih a 218 registrovaných čtenářů ( v roce 2015 jen 
151). 
     Již druhý rok se knihovna spolu se školou připojila k charitativnímu projektu Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. Ze sběrného místa v naší knihovně byly připraveny dárky 
pro děti z chudých rodin a azylových domů. Dárky následně putují do sběrného místa v 
Krouně a poté budou rozvezeny do Žďáru, Poličky a Hlinska, kde se přerozdělí dětem.  
 

Z kulturních akcí 
 
Ve dnech 2.-3. června 2018 se ve Svratce opět konal International Meeting Svratka – sraz 
italských historických automobilů. V letošním roce bylo připomenuto 50 let od prvního srazu 
automobilů Fiat ve Svratce. Do areálu hotelu Svratka opět zavítalo několik desítek 
historických automobilů, převážně značky Fiat, ale také Lancia nebo Alfa Romeo.  
Návštěvníky akce vozil z náměstí 9. května k hotelu kyvadlově historický autobus Škoda 706 
RTO. 
     V sobotu 3. června probíhala ve sportovním areálu akce společnosti BESIP, kde se 
návštěvníci seznámili s bezpečností silničního provozu, vyzkoušeli trenažéry a zhlédli 
vyprošťování z havarovaného automobilu. 
 
V měsících červen až srpen 2018 se ve Svratce konala série přednášek pod názvem „letní 
škola seniorů Kraje Vysočina 2018“. V sokolovně proběhla série pěti přednášek, a to na téma: 
Pojďte s námi do přírody za zdravím a poznáním (26.6.), Rozehrané tóny paměti (10.7.), Aby 
tělo nebolelo (24.7.), Jak si užít šťastné stáří (7.8.) a Zdraví z rostlin (21.8.). Vstupné pro 
seniory bylo zdarma a přednášky byly solidně navštěvovány. 
 
Jubilejní 10. Retroden se konal 11.8.2018 opět v prostorách hasičské a sokolské zahrady. Na 
tradiční sraz historických vozidel přijelo rekordní množství automobilů a motocyklů – cca 
kolem 200 strojů. Návštěvníci se mohli svézt opět historickými autobusy. Od 14.30 vystoupily 
na svém koncertu sestry Martha a Tena Elefteriadu – hvězdy čs.populární hudby přelomu 
60.-70.let.  Od 16.30 začala módní přehlídka s programem, tentokrát na téma „ 100 let 
Československa převážně nevážně“. Program pak večer zakončila diskotéka s hity 60.-80. let. 
Letošní ročník opět překonal návštěvnost, odhadem akci navštívilo více než 1500 lidí. 
 
     Adventní program již tradičně pořádaly Svratecké Valkýry. Slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu na náměstí proběhlo 2. prosince 2018 a bylo spojeno se soutěží o nejlepší 
vanilkové rohlíčky. S hudebním programem vystoupily děti ze ZŠ Svratka. 
      Další tradiční akcí byla přehlídka pekel, která se konala 8. prosince, a tentokrát poprvé na 
sokolské zahradě a v sokolovně. Pekelné týmy vytvořily zdejší spolky, neboť okolní obce se 
této akce přestaly účastnit. 
     Vyvrcholením adventního programu bylo vystoupení dětského pěveckého sboru Žďáráček 
15. prosince v sokolovně. Krásný zážitek jen zkalila velmi slabá návštěvnost. 
  
      Ve dnech 26.-30. prosince 2018 proběhla již 16. vánoční výstava ve svrateckém muzeu. 
Pod názvem „Vánoce za tatíčka Masaryka“ mohli návštěvníci zhlédnout ukázku 
prvorepublikového vánočně nazdobeného měšťanského pokoje, dárků z 20.-30. let nebo i 



třeba dobového zboží, určeného pro pečení cukroví. Návštěvníci mohli ochutnat i cukroví, 
napečené podle meziválečných receptů. Reportáž z výstavy natočila Česká televize do 
Událostí v regionech. 
 
Z dalších kulturních akcí: 
 
- 3. února 2018 se konal další Svratecký candrbál aneb starý desky, ty jsou hezký, který 
pořádají Svratecké Valkýry a němž se hraje hudba 50.-80. let. 
- 8. dubna 2018 sehrály Svratecké Valkýry v sokolovně divadelní představení pohádky Strach 
má velké oči. Zisk ze vstupného byl předán na pořízení nové hasičské cisterny. 
- 30. dubna 2018 se konal tradiční čarodějnický rej ve sportovním areálu. Svratecké Valkýry 
opět připravily soutěže pro děti, salón ohavností, tvořivou dílnu a dětské divadlo Ježek. Večer 
pak byl zakončen ohňostrojem. 
- Tradiční cesta pohádkovým lesem se konala v neděli 3. června 2018 a vedla od rybníka, 
lesem Bořina, lesem k Herálci, odtud na Hůry a zpět ke stadionu. 
- Na tradiční letní výstavě obrazů se návštěvníkům představila díla loni zemřelého 
svrateckého rodáka Františka Nového a jeho syna Františka Nového ml. Výstava probíhala 
v obřadní síni města v DPS ve dnech 5.7. – 15.8.2018. 
- 4. ročník nadační cyklojízdy na podporu onkologicky nemocných dětí se konal 11. 8. 2018. 
Peloton této charitativní cyklojízdy v počtu cca 300 cyklistů, dorazil na náměstí 9. května 
krátce před jedenáctou hodinou a v čele, jako vždy, s Josefem Zimovčákem a Alešem 
Wasserbauerem. Za město Svratka je přivítal Jan Vítek, radní města, který spolu se syny a 
přáteli zajistil občerstvení závodníků, které připravilo město společně s prodejnou Qanto. 
- Dne 29. září 2018 proběhl v sokolovně koncert známého dua Eva a Vašek, který pořádalo 
město a hlavně manželé Marcela a František Novákovi. Koncert navštívilo cca 300 
spokojených posluchačů. 
- Již 12. ročník Kateřinských trhů proběhl 24. listopadu 2018, tradičně v sokolovně a přilehlé 
ulici Revoluční. Příjemnou atmosféru opět vytvořila svým hraním skupina Sdružení přátel 
Josefíny a Kláska. 
- V úterý 27. listopadu vystoupila ve svratecké sokolovně legenda české populární hudby, 
letos již devadesátiletá paní Yvetta Simonová. Zcela zaplněná sokolovna si vyslechla její 
nejznámější hity, které nazpívala s orchestrem Karla Vlacha nebo s Milanem Chladilem. 
- Zpěv koled tradičně pořádali o Štědrém večeru na náměstí skauti a 26. prosince ve zdejším 
kostele Chrámový sbor sv. Jana Křtitele. 
 

Oslavy 100 let ČSR 

     Letošní 100. výročí vzniku Československa bylo velkolepě oslavováno po celé zemi. Také 
Svratka se k oslavám přidala, a to postupně následujícími akcemi: 
Vydání kalendáře na rok 2018 bylo věnováno právě 100 letům ČSR, obsahoval historické 
fotografie ze Svratky a okolí z doby meziválečné. Také letošní Retroden byl věnován 100. 
výročí vzniku ČSR, s podtitulem „100 let ČSR převážně nevážně“. 
     Také zdejší škola se do oslav zapojila svým programem ve dnech 25.-26.10. (viz zápis o 
škole). 
     Hlavní oslava se konala v sobotu 27. října 2018 na náměstí a byla spojena se slavnostním 
křtem nové hasičské cisterny Tatra a jejím předáním svrateckému hasičskému sboru. Mezi 
hosty byli, vedle okolních sborů, Jan Slámečka, starosta Krajského sdružení hasičů a 



náměstek starosty Republikového sdružení hasičů dále starosta Okresního sdružení hasičů 
Luboš Zeman, vedoucí IZS a služeb HZS Žďár nad Sázavou major Ing. František Janů,  Ing. 
Stanislav Červený, ředitel společnosti THT Polička, která nám CAS dodala. Čestným hostem 
byl kapitán, PhDr., Mgr. Miroslav Matouš z MV-GŘ HZSČR. 
Po proslovech zúčastněných hostů pokřtil „Terku“, jak se nové cisterně říká, zdejší farář P. 
Prokůpek. Poté si od starosty slavnostně převzal klíče od nového vozu Pavel Dospěl a dostalo 
se mu cti, vyjet poprvé oficiálně s novým vozem kolem náměstí, k pomníku padlých, kde 
starosta města František Mládek a starosta SDH Jiří Cach položili za zvuků české a slovenské 
hymny věnce. Odtud se průvod hasičů i hojně zastoupeného místního obyvatelstva vydal, za 
doprovodu dechové hudby,  k sokolovně, hasičárně, na sokolskou zahradu, kde starosta 
spolu se zastupiteli zasadili slavnostní lípu svobody ke 100 letům republiky. Poté si mohli 
zájemci prohlédnout u sokolovny novou cisternu a pobavit se v sokolovně. 
     Další akcí k výročí republiky bylo promítání historických fotografií ze Svratky a okolí a 
věnované různým událostem ze Svratky v době Československé republiky. Zcela zaplněná 
společenská místnost v DPS zhlédla na 150 fotografií, které svým komentářem doprovodil 
kronikář města Martin Mudroch. 
      Také letošní vánoční výstava v muzeu byla připomínkou doby meziválečné. 
 

Sport 

V podzimní sezóně 2018/2019 se svrateckému fotbalu dařilo.  Mladší přípravka pod vedením 
Petra Netolického a Roberta Adámka obsadila v konkurenci patnácti týmů nádherné třetí 
místo. Za celý podzim prohrála pouhé dvě utkání a ve svém týmu má také nejlepšího střelce 
soutěže, Lukáše Netolického, který nastřílel 65 branek.  
      Další mládežnickou kategorií je starší přípravka. Ta, pod vedením Jiřího Vambery a Jana 
Mládka, zakončila podzim na pěkném pátém místě, čímž si zajistila pro jarní část soutěže 
postup do skupiny o přeborníka okresu. 
     Třetí kategorií jsou starší žáci, vedeni trojicí Marek Šiler, Miroslav Bureš a Roman Adámek. 
Po nepříliš vydařeném začátku kluci zabrali a skončili ve středu tabulky.  
     Mužstvo mužů nastoupilo do třinácté sezóny v řadě okresního přeboru Žďár nad Sázavou. 
Povedený podzim zakončili na skvělém druhém místě, se ziskem 28 bodů a skóre 38:14, kdy 
zejména domácí ztráty proti Rozsochám (2:3) a Dolní Rožínce (2:2) mužstvo stály první místo.  

 
Další střípky ze života města 
 

- Při letošní tříkrálové sbírce bylo ve Svratce a Svratouchu vybráno celkem 60 289.-Kč. 
- Pro potřeby SDH i města byl zakoupen defibrilátor Lifepak 1000, který je uložen 
v zásahovém voze hasičů. 
- V letošním roce byl proveden stavebně-historický průzkum domu čp. 23 „Balíčkova“, který 
je nutný pro budoucí získání dotací na rekonstrukci tohoto domu. Průzkum provedl architekt 
Jan Pešta z Rožmitálu pod Třemšínem, na provedení získalo město částku 30 tisíc Kč z Fondu 
Vysočiny. 
- Na zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Svratka-Herálec získalo město 
114 950 Kč, opět z Fondu Vysočiny. 
- Po celé městě bylo rozmístěno 10 schránek se sáčky na psí exkrementy, kterých bývá vinou 
nezodpovědných majitelů po městě až dost… 



- Koncem letošního léta se v prodeji objevila kniha Miloslava Cacha s názvem „Vzpomínky na 
Svratku Mildy Cacha od 30. let 19. století (!). Autor v ní popisuje jednotlivé domy ve Svratce 
spolu s osudy jejich obyvatel. Avšak v knize je mnoho nepřesností i omylů a vydání knihy 
vyvolalo i mnoho zlé krve, především u dotčených osob. Město Svratka podpořilo vydání této 
knihy částkou 10 tisíc Kč, ale po vydání knihy se zastupitelstvo od jejího obsahu distancovalo 
a vyzvalo autora k vrácení darované částky. 
- Město Svratka získalo do svých sbírek darem dva obrazy. Rodina malíře Františka Nového 
věnovala městu obraz loni zemřelého svrateckého rodáka a svratecký galerista pan Pavel 
Albert věnoval městu obraz Jindřicha Bubeníčka „Sokolovna ve Svratce“. Oběma dárcům 
patří velké poděkování, obrazy byly instalovány v galerii obrazů v muzeu. 
 
 

Počasí 
 

Počasí letošního roku bylo ve znamení vleklého obrovského sucha. Ještě leden byl srážkově 
normální, ale další měsíce sněžilo nebo pršelo již jen velmi málo. Navíc počasí skočilo ze zimy 
hned do léta, jakoby jaro skoro vůbec nebylo. Od počátku května totiž začaly velmi vysoké 
teploty, blížící se v jarních měsících 30 stupňům a počátkem srpna vystoupaly až k 37 
stupňům. A navíc skoro vůbec nepršelo, země byla tedy vyprahlá, tráva zežloutlá, dokonce 
přestalo být slyšet věčné vrčení sekaček na trávu, protože nebylo co sekat. 
     Koupaliště bylo sice již v červnu napuštěno, ale chyběl přítok, a tak voda v koupališti 
začala hnít a počátkem července musela být vypuštěna. Koupaliště tak v letošním roce bylo 
kvůli nedostatku vody mimo provoz. 
     Vleklé sucho trvalo skoro až do prosince, srážek bylo velmi málo. 
     Koncem října přišel zase obrovský vítr, který v lesích vyvrátil mnoho stromů a Svratku zase 
postihovaly časté výpadky elektrického proudu. 
 

Z matriky 

 
V letošním roce se narodilo 13 dětí: 
Viktorie Adamcová, Jan Bureš, Jan Cach, Vojtěch Janeba, Filip Kosař, Nela Macháčková, 
Kristýna Nováková, Tereza Pohanková, Eliáš Kalki Přidal, Victorie Rosecká, Lukáš Sedlák, 
Magdalena Trávníčková a Sebastian Zítka. 
 
Navždy nás letos opustili tito spoluobčané: 
 
1. Petr Myška   14.1.2018 Komenského 371 
2. Růžena Faltysová  17.3.2018 Pláňava 392 
3. Miloslav Vojta  23.3.2018 Havlíčkova 247 
4. Božena Burešová  27.3.2018 U Zbrojnice 402 
5. Ladislav Sádovský  27.3.2018 Na Náhoně 236 
6. Jiří Příhoda   21.4.2018 ČSA 293  

7. Božena Navrátilová  17.5.2018 Borovinská 233 
8. Libuše Musilová  10.6.2018 Nad Školou 466 
9. Zdeněk Polanský  30.6.2018 Komenského 368 
10. Jindřich Hlavsa  14.7.2018 Na Náhoně 379 



11. Karel Pražák  18.7.2018 Cikanecká III/35 
12. Pavel Musil  12.8.2018 Nad Školou 466 
13. Viktorie Křivská  7.9.2018 Libušina 124 
14. František Fiala  26.10.2018 Na Úvoze II/41 
15. Stanislav Hlavsa  7.11.2018 Táborská 160 
16. Marie Pešková  18.11.2018 náměstí Nár.povstání 84 
17. Jan Odehnal  25.11.2018 Pláňava 392 
18. Jaromír Kubík  2.12.2018 Družstevní 390 
19. Jan Rukavička  21.12.2018 Táborská 327 
20. Božena Vorlíčková 26.12.2018 Komenského 372 
 
Do Svratky se přihlásilo k trvalému pobytu 22 lidí, odhlásilo 32, v letošním roce ubylo 17 
obyvatel. 
 
 

Odkud jsou majitelé rekreačních nemovitostí ve Svratce? 
 
Započítáni jsou i spolumajitelé rekreačních nebo neobydlených nemovitostí, pokud se liší 
jejich bydliště. 
 
Praha   37 + 2 byty 
Brno   33 + 2 byty 
Svratka  22 + 2 byty 
Žďár n.S.  21 + 1 byt 
Pardubice  16 
Chrudim  11 
Hlinsko  6 
Skuteč   5 
Svratouch  4 + 2 byty 
Hradec Králové 3 
Nové Město na Mor. 3 
Havlíčkův Brod 2 + 2 byty 
Ostatní  55, včetně bytů 


