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Důležitá schválení Zastupitelstva
obce Hrádek
•

•

•

•
•
•

•

Pronájem nebytových prostor v objektu čp.
14 slečně Haně Jakšové za účelem provozování kadeřnictví.
Smlouva o úvěru č. 11970/12LCD
s Českou spořitelnou, a.s. Praha 4 na dobu
15 let.
Nabídka VAS Znojmo na zajištění projekčních a inženýrských činností na akci:
„Výstavba IS pro RD Hrádek – OS RD
Východ“.
Dokument „Akční plán rozvoje sociálních
služeb Znojemska na rok 2013“.
Darovací smlouva na dar v celkové hodnotě 163.565,60 Kč na informační kiosek.
Podání žádosti o dotace na stavbu: „Výstavba IS pro RD Hrádek – OS RD Východ“.
Předsezonní kontrolu (revizi) dětského
hřiště firmou Alestra s.r.o.

•

Ukončení nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor se Základní školou
Hrádek čp. 203 dohodou k 30.06.2013.

•

Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2012
bez výhrad.

•

Nařízení obce Hrádek č. 2/2013, Tržní řád,
kterým se ruší Nařízení č. 1/2013, zákaz
pochůzkového a podomního prodeje,
s účinností od 01.07.2013.

•

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 3.425.400,Kč na výstavbu kanalizace v obci Hrádek.

•

Příspěvek Krojované mládeži Hrádek ve
výši 25.000,- Kč na zapůjčení krojů na
Tradiční krojované hody 2013.

•

Příspěvek Znojemskému vinařství, o.s.
Znojmo ve výši 22.297,- Kč.

•

Příprava akce „kompostárna“ a podání
žádosti o dotaci.

•

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem
Znojmem na projednávání přestupků dle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.

•

Výběr firmy Roman Arbiter, stavební huť
s.r.o., Tasovice čp. 195, na rekonstrukci
mateřské školy.
Zadání územního plánu obce Hrádek.

•

Prodejní cenu 1 ks knihy o obci Hrádek za
400,- Kč, vč. DPH.

•

Přijetí kronikářky obce slečny Petry Dufkové.

•

Neinvestiční příspěvek Svazu důchodců
ČR, ZO Hrádek na činnost ve výši
10.000,- Kč na rok 2013.

•
•

•

Neinvestiční příspěvek TJ Sokol Hrádek
na materiál – zámkovou dlažbu ve výši
30.000,- Kč.

•

•

Neinvestiční příspěvek TJ Sokol Hrádek
na činnost ve výši 52.000,- Kč a rok 2013.

Rozšíření veřejného osvětlení ve sklepní
uličce za hřbitovem směrem k silnici na
Znojmo.

•

•

Neinvestiční příspěvek Rybářskému sdružení Hrádek na činnost ve výši 10.000,- Kč
na rok 2013.

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního
fondu ŽP ČR na „Zateplení MŠ
v Hrádku“.

•

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj
SDH Hrádek ve výši 20.000,- Kč.

•

Rozpočet obce Hrádek na rok 2013.
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Rozpočtový výhled obce na roky 20142016.

V sobotu 29.06.2013 se družstvo SDH Hrádek zúčastnilo turnaje v malé kopané „Srandamače, který pořádala Obec Hrádek.

Sbor dobrovolných hasičů
Ohlednutí za Maškarním plesem
Fašankem

Začátkem května 2013 byl v naší obci vyhlášen požární poplach z důvodu spadlého stromu
po velkém větru a dešti, ke kterému naše jednotka vyjížděla v nočních hodinách. Další 2
zásahy byly v měsíci červnu a koncem srpna
2013, kdy jsme zasahovali u požáru osobního
auta v naší obci.

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádal v
sobotu dne 09.02.2013 tradiční Maškarní ples
- Fašank. Od rána do pozdního odpoledne procházelo 8 masek s muzikanty obcí Hrádek a
zvali všechny občany na večerní maškarní ples
- Fašank.
Účast masek na večerním Maškarním plesu –
Fašanku byla malá, tudíž vyhrály všechny
masky, které se zúčastnily. K poslechu a tanci
hrála skupina HABAKUK.
Velkým půlnočním překvapením, které připravili místní hasiči, byla „pánvičková šou“,
kterou moderoval p. Konyárik Pavel. Tato
„pánvičková šou“ sklidila veliký ohlas a přítomné patřičně pobavila.
Mezi, již tradiční, občerstvení zábavy patří
zabijačkové speciality (tlačenka, jitrnice, jelita, polévka "prdelačka" a tradiční zabijačkový
guláš), které letos opět nemohly chybět. Tombola byla bohatá díky sponzorům, kterým bychom chtěli touto cestou také poděkovat. Zábava se vydařila. Poděkování patří všem, kteří
se na této akci podíleli.

Dále byla vyhlášena dvě taktická cvičení (dříve námětová), a to v obci Jaroslavice. Byla zde
prověřena připravenost jednotek na zásah.
V polovině měsíce srpna 2013 se konal jednodenní zájezd do Kvašova (Slovenská republika). V pravé poledne začala soutěž v požárním
útoku. Celkem startovalo 66 hasičských družstev. Za náš SDH Hrádek soutěžilo družstvo
mužů nad 35 let. Soutěž se povedla a máme
mnoho krásných zážitků.
Naše družstvo se dále zúčastnilo 110. výročí
založení SDH Slup a v soutěži v požárním
útoku a skončilo na pěkném 2. místě.
Soutěž v požárním útoku „O pohár starosty
obce Hrádek“

SDH Hrádek se zapojilo do programu
,,Recyklujte s hasiči", a tak jsme začali se
sběrem malých i velkých domácích spotřebičů
- vše co lze zapojit do elektrické zásuvky. Děkujeme tímto všem občanům. Další sběry budou včas vyhlášeny.

V sobotu 21.09.2013 se konala v obci Hrádek
soutěž v požárním útoku „O pohár starosty
obce Hrádek“.
Na slavnostním nástupu družstev, kterého se
zúčastnil starosta obce p. Kubic, zástupci družebního DHZ Kvašov ze Slovenska, proběhlo
přivítání hostů a ostatních pozvaných SDH
okresu Znojmo. Na to proběhlo seznámení s
pravidly soutěže. Poté začala soutěž
v požárním útoku. Soutěžilo celkem 11 družstev, z toho 5 družstev mužů, 3 družstva žen a
3 družstva mužů nad 35 let (seniorů).

Dne 18.05.2013 se konala okrsková soutěž v
požárním sportu v Hevlíně. Soutěže se zúčastnila družstva mladých a starších hasičů
našeho SDH Hrádek a ostatní SDH našeho
okrsku.
Dětský den v Hrádku se konal na hřišti v neděli 12.06.2013. Pro děti byly připraveny různé
soutěže a atrakce a na závěr přijela hasičská
cisterna z HZS Hrušovany nad Jevišovkou. Po
malé ukázce hasičů s vodním dělem, byla po
hřišti nastříkána pěna, ve které se děti dostatečně vyřádily.

Soutěž skončila v tomto pořadí:
Ženy: 1. místo Loděnice., 2. místo Božice, 3.
místo Kvašov.
Muži: 1. místo Loděnice, 2. místo Kvašov, 3.
místo Hrádek, 4. místo Strachotice, 5. místo
Božice.
Muži nad 35 let: 1. místo Kvašov, 2. místo
Slup, 3. místo Hrádek.
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Soutěž proběhla ve skvělé náladě, počasí nám
přálo, všichni byli spokojení a všem, kteří ve
své kategorii zvítězili, gratulujeme.
Po vyhlášení výsledků soutěže nastala volná
zábava až do pozdního večera. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat OÚ Hrádek, TJ Sokol Hrádek a hasičům SDH Hrádek a také
lidem, kteří se na této akci podíleli a všem
sponzorům, kteří tuto soutěž podpořili.
Jsou to tito sponzoři:
Heineken - Hostan, Cukrovar Hrušovany, p.
Ing. Hartman František, p. Matocha Jiří, p.
Cabák, p. Štolpa Jiří, firma Hrazdílek - Smrž,
p. Matuška Dušan.

Práce byla provedena v termínu 3.-6. července
2013.
Za výbor TJ Sokol Hrádek
Josef Chuděj

V pátek a sobotu dne 04.10.-05.10.2013 provedl SDH sběr elektrospotřebičů v obci Hrádek. Děkujeme tímto všem občanům. Další
sběry budou včas vyhlášeny.

Kulturní akce v Hrádku
OHLÉDNUTÍ ZA XXVI. VÝSTAVOU VÍN V HRÁDKU

Za SDH Hrádek
Josef Pospíšil

Degustace pro XXVI. výstavu vín v Hrádku
proběhla v sobotu 23. března 2013 od 16:00
hod. v Kulturním domě Hrádek. Vzorky hodnotilo celkem 8 degustačních komisí.

TJ Sokol Hrádek

Na XXVI. výstavu vín v Hrádku bylo soustředěno celkem 389 vzorků vín, z toho 293
bílých, 55 červených a 41 rosé.

Zámková dlažba na hřišti

XXVI. výstava vín v Hrádku se konala
v předvelikonoční sobotu 30. března 2013 od
14:00 hod. v Kulturním domě Hrádek.

Betonová plocha na hřišti TJ Sokol Hrádek,
která se využívá při sportovních a společenských akcích, byla ve velmi špatném stavu.
Z tohoto důvodu byla položena nová zámková
dlažba pracovníky firmy Závlahy Dyjákovice,
spol. s r.o., pod vedením předsedy TJ Josefa
Chuděje.

Po vyhlášení a ocenění nejlepších vinařů, zahrála cimbálová muzika DENÁR. Od 20:00
hod. pak hrála, především k tanci, kapela VICOMT.

Sponzoři akce: Obec Hrádek, Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o., p. Zdeněk Cabák, p. Jiří
Štolpa, kterým patří naše poděkování.
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Přehled nejlepších vín:
ŠAMPION VÝSTAVY VÍN
TRAMÍN ČERVENÝ, PS,
RNDr. MIROSLAV GROLIG
KOLEKCE VÍN
I. místo, JIŘÍ SEDLÁŘ
II. místo, MIROSLAV HORÁK ml.
III. místo, ONDŘEJ KUBIC

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
NEJVÝŠE HODNOCENÉ BÍLÉ VÍNO
HRÁDECKÉHO VINAŘE

Pálení čarodějnic se uskutečnilo v úterý 30.
dubna 2013 na hřišti TJ Sokol Hrádek.

DĚVÍN, VZH, 2011, ONDŘEJ KUBIC

Z hojného počtu čarodějnic a čarodějů, které
se na tento večer sletěli, zvítězili nakonec v
těchto kategoriích:

NEJVÝŠE HODNOCENÉ ČERVENÉ VÍNO
HRÁDECKÉHO VINAŘE

Malé čarodky:
1. Natálka Vlachová
2. Nikolka a Míša Jirků

ZWEIGELTREBE, PS, 2011, KAREL PAVELKA

3. Lenička Cholevová
Velké čarodky:

CENA STAROSTY OBCE HRÁDEK

1. Radek Sojka
2. Jonáš Melichar

ADAM PROKEŠ

3. Vendulka Badinská
Nejhezčí a nejmladší vylítaná čarodka: Lucka
Skácelová.

ČZS–ZO HRÁDEK srdečně děkuje všem
vystavovatelům za poskytnuté vzorky a
všem, kdo navštívili XXVI. výstavu vín
v Hrádku.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
JARO 2013
V sobotu 4. května 2013 jsme v obřadní síni
OÚ slavnostně přivítali do života tyto nové
občánky obce:
Tomáš Prokůpek
Natálie Ošlejšková
Pavel Horáček
Roman Jirků
Nela Benkovičová

DĚTSKÝ DEN
Dětský den proběhl v letošním roce v sobotu
22. června 2013. Počasí nám konečně přálo, a
tak mohly děti strávit příjemné odpoledne plné
zábavy a soutěžení, za které byly odměněny
sladkostmi.

Všem dětem přejeme do života hlavně hodně
zdraví a štěstí.

Tímto děkujeme sponzorům, kteří přispěli
dětem k oslavě jejich svátku:
- Petr Bičian,

OSLAVA SVÁTKU MATEK

- HZS JMK - hasiči z Hrušovan nad Jevišovkou,

Svátek matek jsme společně oslavili v neděli
12. května 2013 v KD Hrádek, kde si pro
maminky a babičky připravily vystoupení děti
z Mateřské školy a Základní školy Hrádek.
Své umění předvedla i Základní umělecká
škola z Božic. Letošní vystoupení obohatil pan
farář P. Sobotka, který společně s dětmi z náboženství zazpíval a zahrál na kytaru.

- SDH Hrádek.
Na organizaci této akce se také podílela Krojovaná mládež Hrádek, za který jí patří velký
dík.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
tohoto svátečního odpoledne.
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Něco lehkého pro dobrou náladu
 Proč nekreslíš tatínka? Pepíčku, proč
nekreslíš tatínka? Protože nemám plešatou
pastelku.
 Příklad: Paní učitelka vysvětluje třídě:
"Říkáme, že kráva se otelila, kočka okotila. Řekne někdo další příklad?" Pepíček se
hlásí: "Prosím, žralok se ožral!"
 Pocházíme z opice: Pepíček se ptá maminky: "Táta mi říkal, že pocházíme z opice,
je
to
pravda?"
"Nevím Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovi strany neznám!"
 Kdy se píše čárka "Pepíčku, řekni nám,
kdy se píše čárka?" "Prosím, čárka se píše,
když vrchní donese nové pivo."

Pranostiky a charakteristika
Září
Zářijové deště jsou pro pole potrava, pro vinice otrava.
Kdo nezoral do svatého Matouše, bude mít
potíže.

Čerpáno z internetu.

Září vínečko vaří.

Informace obecního
úřadu

Říjen

SPLATNOST MÍSTNÍHO
POPLATKU

Někdy ještě svatý Havel víno doslazuje.

Upozorňujeme občany, že splatnost
II. poloviny místního poplatku
za komunální odpad je

O svaté Tereze mráz po střechách leze.
Drží-li se v říjnu na stromech pevně listí, bude
tuhá zima.

do 31. října 2013.
V případě neobdržení (celé) úhrady do výše
uvedeného termínu, jsem oprávněni nedoplatek (či jeho část) navýšit až o trojnásobek!

Listopad
Sedí-li na svatou Kateřinu husa na ledě, potom
bude na Vánoce plavat ve vodě.

KNIHA O OBCI HRÁDEK

Martin vínko šenkuje, Kliment a Kateřina koštuje.

Obec Hrádek nabízí k zakoupení nově
vzniklou publikaci o obci, popisující život
v obci do r. 1945.

Od svatého Martina zahřeje jen peřina.

Publikaci je možno zakoupit na pokladně
Obecního úřadu Hrádek za cenu 400,- Kč.

Čerpáno z: www.pranostik.cz
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY
PROVOZNÍ PRACOVNÍK

Kontejnery budou přistaveny

v pátek 25. října 2013

Informujeme občany, že v naší obci bylo vytvořeno nové pracovní místo. Jedná se o pracovní pozici provozní pracovník, jehož činnost
je financována z evropských dotací – projektu
„kariéra bez bariér“. Na tuto pozici byla vybrána paní Ludmila Hocová. O co se vlastně
jedná? Provozním pracovníkem je osoba, která
v obci zejména pro starší a nemohoucí občany
zajišťuje komplexní služby jako např. nákup
potravin, příprava jídla, donáška obědů, pomoc s osobní hygienou, pomoc v domácnosti,
doprovod k lékaři apod. Vždy záleží na domluvě se samotným pracovníkem. Jelikož péče o nemocného či nemohoucího člověka je
jak fyzicky, tak psychicky náročná, je pomoc
ze strany provozního pracovníka rovněž vítána
i ze strany rodinného příslušníka nemocného
(nebo osobu o nemocného pečující), umožňuje
mu vyřídit si jeho osobní záležitosti nebo
umožňuje možnost vzít si dovolenou.

na obvyklém místě před dům
p. Josefa Blahoudka, čp. 182 a
p. Miroslava Hrazdílka, čp. 96
!!! Do těchto kontejnerů nepaří nebezpečný
odpad (pneumatiky, elektrické přístroje, suť)
!!!
Odvoz kontejnerů bude v úterý 29. října 2013.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO
ŘÍZENÍ
Obec Hrádek vyhlašuje výběrové řízení na
pracovní místo

technický pracovník-údržbář

Žádáme tedy občany, kteří by služeb nově
vytvořeného pracovního místa využili, ať nás
neváhají kontaktovat. Veškeré služby občanům ze strany provozního pracovníka budou
hrazeny z dotačních prostředků, pro občany
jsou tyto služby poskytovány zcela zdarma a
byla by škoda je nevyužít.

s místem výkonu Obec Hrádek.
Náplň práce: zajišťování jednodušší údržby
objektů a zařízení v majetku obce včetně odborných řemeslných prací při opravách a
údržbě objektů, zahradnické práce (oprava
nářadí, sekaček apod.), sklenářské, zednické a
zámečnické práce.

INFORMACE K VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR

Předpokládaný nástup: 15. listopad 2013.
Písemné žádosti lze dodat osobně na podatelnu
obecního úřadu nebo zaslat v uzavřené obálce
na adresu obce, nejpozději však do 06.11.2013
– 17:00 hod.

Termín konání: 25. a 26. října 2013.
Místo volebního okrsku v obci Hrádek:
Základní škola, Hrádek 53.

Bližší informace (zejména požadavky a náležitosti žádosti) jsou zveřejněny na úřední desce
a na webových stránkách www.obechradek.cz.

Volební místnost bude otevřena:
- v pátek 25.10.2013 od 14:00 do 22:00
hod.
- v sobotu 26.10.2013 od 08:00 do 14:00
hod.

V případě zájmu o tuto pozici se lze informovat přímo na Obecním úřadě Hrádek nebo na
tel. 606 704 210, popř. 515 275 186.
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Možnost hlasovat na voličský průkaz

čanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Voliči,
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb
do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech
25. a 26. října 2013 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s
voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v tomto ustanovení upravuje dva způsoby, jak
lze již dnes požádat obecní úřad příslušný
podle místa trvalého pobytu voliče o vydání
voličského průkazu, a to:
•
•

osobně do 23. října 2013 do 16:00 hod.
podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013,
příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského
průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno ve třech
formách:
1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče; ověřený podpis žadatele
zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto,
aby byl volič, který o
vydání voličského průkazu žádá, chráněn před
zneužitím tohoto institutu.
2. v elektronické podobě
podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče.
3. v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem příslušného
obecního nebo městského úřadu, magistrátu,
úřadu městského obvodu nebo městské části.
Volič, který hlasuje s voličským průkazem,
obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební
kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se
volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 1
den přede dnem voleb. V případě, že dojde k
jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí,
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.

Informace k hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným ob8

Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv.

mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

INFORMACE KE KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJCE

Ve prospěch politické strany, politického hnutí
nebo koalice se počítají i takové hlasovací
lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta,
změněna nebo dopsána. K takovým úpravám
se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím
lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům,
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch
politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Kanalizační přípojka je stavbou, na kterou se
nevydává stavební povolení, ale ÚZEMNÍ
SOUHLAS.
Územní souhlas vydává příslušný stavební
úřad (Jaroslavice) na základě podané žádosti
na stanoveném formuláři.
K žádosti o vydání územního souhlasu na kanalizační přípojku předkládá stavebník:
• 2x projektovou dokumentaci
vlastní přípojky k objektu,
• souhlas vlastníka pozemku se stavbou – formou smlouvy,
• vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
k možnosti a způsobu napojení,
• správní poplatek za vydání územního souhlas je dle vyhl. č. 634/2004
Sb. pol. 17 – 500,- Kč.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození
nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v
úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s
hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.

Vnitřní rozvody kanalizace v domech, objektech nepodléhá režimu povolení nebo opatření
stavebního úřadu. To znamená, že ani projektová dokumentace přípojek to nebude řešit.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.

Doporučujeme, aby projektant současně se
zpracováním projektové dokumentace zajistil
i vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení a dále souhlas vlastníka pozemku
(obce) se stavebníkem formou smlouvy o právu provést stavbu.
Projektanta, který zajistí výše uvedené, si může vybrat každý stavebník podle vlastního
uvážení! Obecní úřad poskytuje kontakt na
projektanta, který z 90% projektovou dokumentaci v naší obci zajišťuje.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména
zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
9

Kontakt na projektanta:
Jana Švestková, mobil 605 721 935

Jubilea v roce 2012 oslavili:
70 let
2 muži
75 let
3 muži, 1 žena
80 let
1 žena
81 let
1 muž, 4 ženy
82 let
2 muži, 5 žen
83 let
0
84 let
1 muž, 2 ženy
85 let
3 ženy
86 let
1 žena
87 let
0
88 let
1 žena
89 let
1 žena
90 let
1 žena
91 let
1 žena
92 let
1 muž
93 let
1 žena

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
ÚŘADU PRÁCE ČR
s účinností od 01.02.2013
PO
08:00-12:00, 13:00-17:00
ÚT
08:00-11:00
ST
08:00-12:00, 13:00-17:00
ČT
08:00-11:00
PÁ
08:00-11:00 (jen pro evidenci nových
uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty).

Narodili se:
Barbora Korotvičková
Mikuláš Matoušek
Natálie Ošlejšková
Jan Stavinoha
Max Štulpa

STATISTIKA OBCE HRÁDEK
ZA ROK 2012
Počet obyvatel
k 01.01.2012: 920
Přistěhováno: 22
Narozeno: 5
Odstěhováno: 18
Zemřelo: 9
Uzavřeno manželství: 6
Rozvedeno manželství: 5

Rozloučili jsme se:
Paní Judita Tousecká
Paní Vlasta Vavřínová
Paní Ludmila Kubovičová
Paní Božena Matochová
Pan Jaroslav Drozd
Pan Milan Kubovič
Paní Alžběta Zárubová
Pan Václav Matoušek
Paní Marie Petrová

Konečný stav obyvatel k 31.12.2012: 920
Věkové složení:
Do 6 let
7 - 18 let
19 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 – 70 let
71 – 80 let
81 – 90 let
91 – 100 let

53
108
177
134
131
120
119
52
23
3

Centrum vzdělávání všem
je tu nově pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila
v březnu činnost nová instituce Centrum
vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou
ruku
všem,
kteří
tápou
v pracovním životě a zároveň mají chuť
s tím něco udělat.

Počet mužů: 472 - z toho 83 chlapců (do 18
let)
Počet žen: 448 – z toho 78 dívek (do 18 let)

Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma.
Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a
veřejnost
může
využít
jak
webu

Věkový průměr: 39,59
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www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či
emailové konzultace nebo přijít do Centra
osobně.

Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání
v JMK.
• Kariérní poradenství.
• Zprostředkování studijních a profesních stáží.

NIKAM NECHOĎTE. OBČANSKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJDE ZA VÁMI!

Centrum vzdělávání všem provozuje
portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou
kurzů
databází
všech
vzdělávacích
v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či
jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené podle místa konání, času
i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při
vyhledávání naráží na problémy. Neví, co
vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak a co
přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde
nám o to, aby každý, kdo projeví zájem o
vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana
Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje
zdarma také kariérní poradenství. „Když
člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít
kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit,
že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace
vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí
veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují
totiž stipendijní programy, které umožňují
vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak
kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít
uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV
mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti
podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé
totiž často vnímají jako složité a odrazující.

Svět se dynamicky vyvíjí a technický
pokrok pronikl i do oblasti vzdělávání. Aktuálním trendem je úspora času za cestování a dostupnost vzdělávání v místě a čase,
které Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte cestovat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli a kdykoli.
Již delší dobu se na poli vzdělávání
objevuje tzv. e-learning a můžeme říct, že si
tam vydobyl své pevné místo. E-learning si
můžeme představit jako předempřipravené
vzdělávací materiály v elektronické podobě,které si účastník procházíformou samostudia. Materiály mívají nejčastěji formu prezentace s multimediálními či interaktivními prvky
(těmi mohou být např. různá videa, zvukové
soubory, testy či úkoly). Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už jste
právě doma, v práci či na dovolené. Výuku
můžete také přerušit a neomezeně se k ní vracet.
Novější formou vzdělávání přes internet jsou pak online kurzy, někdy nazývané
také webináře. Jedná se o výuku v reálném
čase s živým lektorem. Účastník se přihlásí
v předem určený čas na svém počítači do virtuální třídy, kde má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho prezentaci či zapojovat se
do diskusí s ostatními účastníky. Tato forma
výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity,
komunikace s lektorem a účastníky, přitom
alekurz můžete sledovat z jakéhokoli počítače
s internetem. Lektor tedy „přijde se svým školením až za vámi“.
Obě výše zmíněné metody využívá
také projekt zaměřený na občanské vzdělávání, který s ústředním mottem „Nebuď ovčan!
Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se účinně zapojit do občanského života. Projekt se zaměřuje na pět témat:
Aktivní občanství a participace občanů na ve-

Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
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řejném dění, Odpovědný přístupu k životnímu
prostředí Odpovědný přístupu k financím,
Multikulturalismus a prevence extremismu a
Dobrovolnictví.
Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na
praktické pojetí a využití. Pokud si tedy chcete
vyzkoušet zdarma moderní výukové metody
v praxi a přiučit se občanským dovednostem,
navštivte
projektové
stránky
www.nebudovcan.cz, kde najdete termíny i
detailní informace.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála
firma VHZ-DIS z Brna. Celková délka hlavních stok, které se budují v souvislosti s II.
etapou kanalizace je 5.420 metrů. Výkopové
práce provádí společnost 1. Žďárská plynařská
a vodařská, a.s. V dnešní době je stavba těsně
před dokončením a zbývá ještě dobudovat k
hlavnímu
řádu
kanalizační
přípojky
k jednotlivým nemovitostem. To co je potřeba
učinit, aby byl Váš dům připojen ke kanalizaci
je popsáno výše v článku „Informace ke kanalizační přípojce“. Bez projektové dokumentace
a Územního souhlasu, který vydává příslušný
stavební úřad (Jaroslavice), nelze ke kanalizaci
vlastníka nemovitosti připojit!!! Výstavba II.
etapy kanalizace byla předána obcí zhotoviteli
stavby jako staveniště, to znamená, že obec,
jako vlastník kanalizace, nemůže žadatelům o
připojení ke kanalizaci toto v současné době
umožnit. To bude možné až po Kolaudačním
rozhodnutí a předání staveniště zpět obci. Kolaudace stavby se předpokládá závěrem letošního roku. Bližší informace Vám budou poskytnuty v předvánočním zpravodaji. Tento
týden začnou opravy hlavních komunikací,
které jsou v majetku Jihomoravského kraje
(průtah směr Dyjákovice, Božice, Jaroslavice).
Tyto hlaví cesty se musí opravit co nejdříve,
jelikož to byla hlavní podmínka Správy a
údržby silnic Jmk, aby nám umožnili do těchto
komunikací kanalizaci položit. Protože jsme
v časové tísni s blížící se zimou, žádali jsme
poskytovatele dotace (Ministerstvo zemědělství) o prodloužení termínu realizace II. etapy
kanalizace do 30.06.2014. Pokud by nám bylo
vyhověno a termín by byl posunutý, tak bychom v letošním roce v klidu dodělali kanalizační přípojky, které by byly zhutněny a přes
zimu by si „sedly“ a v jarních měsících by se
začalo s opravami místních komunikací. Další
průběh prací se bude nyní odvíjet od rozhodnutí poskytovatele dotace.

Celý název projektu: „Podpora, stimulace a
propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti
odborných a obecných kompetencí“, reg. č.
CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt je financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Slovo
starosty...
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás po delší době opět
rád seznámil s děním v naší obci. To, co
nejvíce zasahuje do života v naší obci, je
výstavba II. etapy kanalizace. Pro přiblížení
uvádím několik čísel na úvod. Celkové náklady na vybudování II. etapy kanalizace,
včetně modernizace přečerpávací stanice
pod Hrádkem směrem na Jaroslavice, činí
28.545.000,- Kč. Z této částky činí dotace,
kterou nám poskytlo Ministerstvo zemědělství 18.554.000,- Kč podílem 65%. Dále Jihomoravský kraj se podílel 10%, a to částkou 2.855.000,- Kč. Zbývajících 25% jsou
vlastní zdroje, které jsme získaly úvěrem
od České spořitelny ve výši 7.136.000,- Kč.

Další velkou investiční akcí, kterou jsme již
zahájili v loňském roce je zasíťování 18. stavebních pozemků v lokalitě Obytný soubor
rodinných domů „Východ“ (naproti mlýnu).
Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála
firma COLAS CZ, a.s. a celkový objem prací
na zasíťování těchto stavebních pozemků je
vyčíslen na 7.207.919,- Kč. Z toho k dnešnímu
dni máme v zemi položenou vodu, plyn, kana12

lizaci a veřejné osvětlení, v příštím roce se
bude dodělávat rozhlas a komunikace. Tato
velká investice pro obec se nám začíná pomalu
vracet v podobě zájmu o tyto pozemky, kdy
k dnešnímu dni máme prodáno 6 stavebních
pozemků. Bližší informace, včetně situace a
projektu najdete na našich webových stránkách www.obec-hradek.cz. Na zasíťování
těchto stavebních pozemků nám byla poskytnuta dotace ve výši 750.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, zbývající finance jsou
hrazeny z obecního rozpočtu.

Abychom nezůstali jen u investičních akcí,
které probíhají v naší obci, tak si Vás tímto
dovoluji srdečně pozvat na největší tradiční
kulturní akci v naší obci – 41. Krojované hody, které proběhnou v termínu od 18. do 20.
října 2013. Přijďte podpořit naši Krojovanou
mládež, která touto akcí vzorně reprezentuje
naši obec a přispívá tímto k udržení kulturní
tradice. Každoročně tuto akci navštíví více jak
800 lidí, a proto naši Krojované mládeži přejeme, aby účast byla vždy takto hojná a návštěvníci se u nás cítili co nejlépe a zachovali
nám do budoucna svou přízeň. Za to patří naši
Krojované mládeži vřelý dík.
Závěrem přeji všem občanům slunný podzim a
vinařům vysoké cukry ve vinici.
Ondřej Kubic
starosta

Pozvánky
Krojovaná mládež Hrádek
srdečně zve na
Třetí velkou akcí, ne kterou se nám také podařilo získat dotaci, je přestavba a zateplení budovy Mateřské školy Hrádek. Dotace nám
byly poskytnuty z Operačního programu Životní prostředí a ze Státního zemědělského
intervenčního fondu v celkové výši 1.043
938,- Kč, vlastní zdroje činí 1.800.221,- Kč.
Celkové náklady se tedy vyšplhaly na
2.844.159,- Kč. Práce na rekonstrukci budovy
budou probíhat do konce měsíce října. Následně bude budova slavnostně otevřena, zpřístupněna veřejnosti a předána do užívání.

41. Tradiční krojované hody v Hrádku

19.-20.10.2013

Program:
Pátek 18. října 2013:
- stavění máje,
- od 17:00 hod. posezení pod májou
s občerstvením pro veřejnost.
Sobota 19. října 2013:
- v 09:00 hod. předání práva starostou
obce u OÚ,
- pochůzka krojované chasy po obci,
- od 20:00 hod. taneční zábava v KD
s kapelami AMATÉŘI a CODEX,
- ve 21:00 hod. předtančení krojované
chasy.
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Vstupné 100,- Kč.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

Neděle 20. října 2013:
- v 11:00 hod. mše svatá v kostele sv.
Petra a Pavla v Hrádku s krojovanou
chasou,
- od 14:00 hod. odpolední dětský program v KD,
- od 20:00 hod. taneční zábava s kapelou
DUO ARCONA.
Vstupné dobrovolné.

1. adventní neděli
1. prosince 2013 od 18:00 hod.
před KD Hrádek
Předvánoční atmosféru naladí
mužský pěvecký sbor
MUŽÁCI z Tasovic

BESEDA S DŮCHODCI

Všichni jste srdečně zváni!

Zastupitelstvo obce Hrádek srdečně zve
všechny seniory na tradiční

Besedu s důchodci,
která se uskuteční

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL

v pátek 22. listopadu 2013
od 14:00 hod. v KD Hrádek

Kulturně-školský výbor Zastupitelstva obce
Hrádek srdečně zve všechny děti na

Čeká na Vás bohatý program. Od 16:00 hod.
zahraje živá hudba SILETA z Hostěradic.

Mikulášský karneval,

Občerstvení zajištěno.

který se uskuteční v KD Hrádek

!!! POZOR !!!

v sobotu 7. prosince 2013
od 15:00 hod.

OÚ Hrádek nabízí možnost dovozu na
besedu.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ, buď
osobně nebo telefonicky na tel. č.:
515 275 186.

Pro děti je připraven bohatý program, vyhodnocení masek a mikulášská nadílka.
Občerstvení zajištěno.
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