
vaného harmonogramu. Délka cyk-
lostezky je 523 metrů a šířka 2 metry.
Přes potok Řivnáč Vás povedou dvě
11 metrové lávky. Na tuto společnou
akci se Svratouchem jsme obdrželi do-
taci, jak jsem Vás již v minulosti in-
formoval, ze SFDI ve výši 9.050.966,-
Kč. Celkové náklady na realizaci činí
14.380.997,- Kč včetně DPH. Rozdíl
5.330.031,- Kč představuje částku na-
ší spoluúčasti, o kterou se Svratou-
chem spravedlivě rozdělíme. ☺
Pravidelně dvakrát do měsíce zde pro-
bíhají kontrolní dny. Zhotovitel nyní
provádí násypy a hutnění konstru-
kčních vrstev. Současně probíhá hlou-
bení okolních tůní pro obojživelníky 
a jiné zde žijící živočichy. Po doko-
nčení pokládky konstrukčních vrstev,
budou osazeny obruby, položena fi-
nální vrstva a provedeny terénní úpra-
vy včetně instalace obou lávek.
Dokončení stavby je nasmlouváno do
konce listopadu, ale doufejme, že mo-
žná už v průběhu měsíce října budeme
kolaudovat a cyklostezku společně
testovat… ☺

„Revitalizace rybníka Svratka
(II)“ probíhá rovněž podle stanovené-
ho harmonogramu. Tato akce by měla
být dokončena zhruba do poloviny
příštího roku. Ale tak, jako průběh vý-

stavby cyklostezky, tak i tuto stavbu,
často ovlivňuje až nevyzpytatelné po-
časí. I zde probíhají pravidelně kon-
trolní dny. Pokud nám bude počasí
přát a zima bude mírná, mohli bychom
již v průběhu příštího léta rybník na-
pouštět, ale raději nebudu předbíhat 
událostem, to se někdy nevyplácí. ☺
Současně s dokončením revitalizace
rybníka, by měla proběhnout i malá
revitalizace koupaliště, v podobě reali-
zace písčité pláže, která ho propojí 
s rybníkem. No a snad se nám už ko-
nečně podařilo vyřešit zásobení kou-
paliště na příští sezonu dostatečným
množstvím vody. ☺

Závlahový systém nám zrealizo-
vala firma IRRIGA s.r.o. Hlavní fot-
balové hřiště ve Svratce prošlo důleži-
tou rekonstrukcí… ☺ Automatický
závlahový systém byl pro  náš fotbalo-
vý oddíl ještě do nedávna pouhým
snem, který se stal v průběhu měsíce
srpna skutečností. Realizací tohoto
systému jsme vyřešili i komfortní čer-
pací místo hasební vody pro naše hasi-
če. Podzemní třinácti kubíková žele-
zobetonová nádrž, která je součástí
závlahy, bude kdykoliv k dispozici 
k naplnění útrob naší Terky…☺
K opakovanému plnění však budeme
do budoucna potřebovat i vodu v ryb-

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
dnes skvělou letní náladu jen s úsmě-
vem na tváři. ☺

Pranostiky, na ještě letní období,
nám napovídají: „Teplé září, dobře se
vínu a ovoci daří“, ale také – „Bouřky
v září, sníh v prosinci“. Od poloviny
září začínají teplotní výkyvy, kterým
se říká „Ludmilsko-matoušské“ pozd-
ní léto. Koncem září a začátkem října
však ještě působí babí léto. Doufejme,
že krásné počasí a slunce, prozáří ještě
nádherně barevnou přírodu…☺
„Svatý Václav v slunci září, sklizeň ře-
py i vína se vydaří“ a také - „Přijde
Václav, kamna připrav“…�☺

Astronomický podzim nastane až
koncem září, resp. ve čtvrtek 23. září
ve 3 hodiny a 4 minuty, tedy v brzkých
ranních hodinách. V tomto okamžiku
Slunce vstoupí do znamení Váh. Tento
den bude sluníčko vycházet přesně na
východě a zapadat přesně na západě.
Den bude stejně dlouhý jako noc 
a proto říkáme podzimní rovnoden-
nost. Na jižním zemském pólu vyjde
Slunce a na severním pólu Slunce na-
opak bude zapadat. Teploty budou kle-
sat a den se bude krátit…☺� Tak si
toho léta ještě hezky užívejme… ☺

Výstavba cyklostezky do
Svratouchu pokračuje dle napláno-

Městský úřad Svratka, tel.: 566 662 330, 566 662 336, e-mail: mesto@svratka.cz, starosta@svratka.cz
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Váš starosta Vám 
níku. Zatím jedeme na nouzový režim
tj. doplňování vody ze studny vybudo-
vané přímo na dně vypuštěného ryb-
níka. Závlahový systém dodaný fir-
mou představuje náklady ve výši
446.102,-Kč včetně DPH z rozpočtu
města. Výroba a dodání železobeto-
nové nádrže činí částku 70.000,- Kč 
a ještě bude nutné zainvestovat do sta-
vební úpravy čerpací stanice. Pokud
bude vyhlášena slibovaná dotace 
z NSA, můžeme tyto nemalé náklady
zpětně uplatnit. Dotace by měla před-
stavovat částku ve výši 80% celko-
vých nákladů.

Vážení a milí spoluobčané, přeji
Vám všem hezký zbytek léta. Našim
školákům, a to především prvňáčkům,
přeji šťastné vykročení do naší krásné
školy, ať se jim ve škole líbí a mají jen
samé jedničky…☺ Krásný a úspěšný
školní rok přeji také všem učitelům 
a učitelkám, paní ředitelce a všem 
ostatním zaměstnancům školy.

Mějte se fajn každý den. ☺
František Mládek, Váš starosta

„Není-li tu ta, kterou mám tak 
rád, tak mám rád tu, která je tu.“
(Jan Werich)

13 5 turnaje ve florbale
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ZŠ a MŠ Svratka
Organizace školního roku 2022/2023
- Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, střed-

ních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září
2022. 

- Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

- Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna
2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. Vysvědčení s hodnocením za prv-
ní pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 

- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 
20. 2. - 26. 2. 2023.

- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. 

- Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

- Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023. 

Zahájení školního roku 
na ZŠ Svratka 1.9.2022 v 7.30:
Pro žáky 1. ročníku v doprovodu rodičů proběhne slavnostní zahájení. Žáci si
s sebou přinesou přezůvky a aktovku.
Žáci 2.-9. ročníku si vezmou přezůvky a psací potřeby. 

Krásný zbytek prázdnin! Ředitelství školy.

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb 

do zastupitelstva města
Starosta města Svratka podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva města:
v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu 24. září 2022 od  8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost
budova Sokolovny Svratka, Revoluční 235.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní   občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, je-
hož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány  nejpozději   3    dny   přede   dnem    konání   vo-
leb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet  hlasovací   lístky
i    ve   volební místnosti.

František Mládek, starosta města
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KDU-ČSL
1. JAROMÍR RADA

65 let, důchodce, Moravská Svratka
2. ZDENĚK VOJTA

61 let, technický pracovník, Svratka
3. JAN GREGOR

27 let, živnostník, Svratka
4. MARIE BATELKOVÁ

65 let, důchodkyně, Svratka
5. ŽANETA ŘÁDKOVÁ

39 let, vedoucí zootechnik, Svratka
6. LUBOŠ MOUČKA

48 let, truhlář, Česká Cikánka
7. JANA TICHÁ

63 let, důchodkyně, Svratka
8. PAVEL BUREŠ

43 let, skladník, Svratka
9. MARKÉTA PÉRKOVÁ

41 let, uklízečka, Svratka
10. DAGMAR VOJTOVÁ

55 let, zdravotní sestra, Svratka
11. MARIE PEŠAVOVÁ

71 let, důchodkyně, Svratka
12. DAGMAR KÁŠOVÁ

61 let, zdravotní sestra, Svratka
13. ALENA RADOVÁ

62 let, důchodkyně, Moravská Svratka
14. JOSEF JADRNÝ

69 let, důchodce, Česká Cikánka
15. VĚRA JADRNÁ

69 let, důchodkyně, Česká Cikánka

PRO SVRATKU, VAŠI ZASTUPITELÉ VÁM
1. JAN MLÁDEK

37 let, instruktor policie ČR, Svratka
2. IRENA ŘÁDKOVÁ

51 let, bankéřka, Svratka
3. BLANKA SÁDOVSKÁ

59 let, kosmetička, Moravská Svratka
4. VÍT EHRENBERGER

58 let, živnostník – truhlář, Moravská Svratka
5. ALEŠ KULÍK

33 let, mistr, Moravská Svratka
6. LUBOŠ HEJTMÁNEK

43 let, THP, Svratka
7. EVA PAVLÍKOVÁ

42 let, pedagog, Svratka
8. ING. LENKA NOVÁKOVÁ

41 let, manager, Svratka
9. BC. KATEŘINA HAMÁKOVÁ

36 let, úřednice, Svratka
10. ILONA LAPÁČKOVÁ

56 let, živnostník – pedagog, Svratka
11. HELENA POLANSKÁ

57 let, úřednice, Moravská Svratka
12. ŠTĚPÁN MYŠKA

43 let, podnikatel, Svratka
13. GABRIELA ŘÁDKOVÁ

45 let, kadeřnice, Svratka
14. ZUZANA MLÁDKOVÁ

34 let, pokojská, Svratka
15. FRANTIŠEK MLÁDEK

27 let, technik, Svratka

Volby Svratka 2022

Retroden ve Svratce

STAROSTOVÉ PRO OBČANY
1. ING. PETR ŘÁDEK

51 let, THP, Svratka
2. MGR. PAVEL MAKOVSKÝ

29 let, vedoucí výroby, Svratka
3. ING. MICHAL MOUČKA

27 let, projektant, Svratka
4. MGR. MARTIN MUDROCH

45 let, učitel ZŠ, místostarosta, Svratka
5. ING. JAN VÍTEK

62 let, konstruktér, Svratka
6. FRANTIŠEK MLÁDEK

65 let, starosta, Svratka
7. LUDMILA MAYEROVÁ

54 let, pečující o osobu blízkou, Svratka
8. ING. IGOR FIALA

61 let, zeměměřič, Moravská Svratka
9. PETR BUREŠ

58 let, vedoucí velkoskladu, Svratka
10. ING. JAN PECH

31 let, manažer restaurace, Svratka
11. LUKÁŠ SUCHÝ

42 let, konstruktér, Svratka
12. VLADIMÍR MAŠTALÍŘSKÝ

64 let, důchodce, Moravská Svratka
13. ZDENĚK KYNCL

53 let, elektrikář, Svratka
14. LUDĚK HLAVSA

46 let, drážní technik, Svratka
15. TOMÁŠ RITTER

48 let, číšník, Svratka

Letošní, již 14.Retroden, je za námi.
Původně malý sraz veteránů se postupně
rozrostl až do největší svratecké akce v ro-
ce, na které se podílí již desítky lidí. Náš re-
troden si za ta léta vydobyl dobré renomé v
celém blízkém i dalekém okolí Svratky i
mezi veteránistickou komunitou. Však leto-
šní ročník navštívilo odhadem 2000 lidí a
přijelo cca 250-300 historických automobi-
lů a bezmála 100 motocyklů. Dovolte mi,
abych tímto velmi poděkoval a vyslovil
velké uznání všem, kteří jsou stále ochotni
retroden spolupořádat.

ČSŽ - Svratecké Valkýry pod vedením
Hany Sádovské a v těsné spolupráci Šárky
Burešové a Jarky Dospělové již několik let
připravují módní přehlídku, hudební čísla
má na starost především Tereza
Humlíčková, která vždy odvede skvělou
práci. Velký dík patří i dalším členkám
Valkýr i nadšeným spolupracovníkům, pro-
tože bez nich by to samozřejmě také vůbec
nešlo. Technické zázemí pak vždy skvěle
zajišťuje Pavel Sádovský. Obrovský kus
práce odvádí také naši hasiči, neboť na nich
stojí občerstvení na celé akci a služba je to
perná-od raného odpoledne do hluboké no-
ci. Velké poděkování patří i zastupitelům
města, kteří pomáhají zdaru akce, ať už tím,
že vystupují nebo mají službu. Také zamě-
stnanci města mají lví podíl na tom, že celý
retroden proběhl bez větších potíží. Všichni
pořadatelé i zúčastnění tak odvádějí mnoho
práce pro dobré jméno naší Svratky a uka-
zují, že i na malém městě se dá udělat
příjemná a zajímavá letní akce. 

Za pořadatele: Martin Mudroch
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Retroden ve Svratce
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