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Příprava akce „kompostárna“ a podání
žádosti o dotaci.
Úhrada faktury na obnovení cesty u hřbitova ve výši 8.400,- Kč.
Prodloužení nájemních smluv slečně Marii
Fráňové a panu Lukáši Fargašovi, byt č. 3,
Hrádek č.p. 331, slečně Svatavě Kolenčíkové, byt č.3, Hrádek č.p. 332.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem
Znojmem na projednávání přestupků dle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Výběr firmy Roman Arbeiter, stavební huť
s.r.o., Tasovice č.p. 195, na rekonstrukci
mateřské školy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Návrh na prodloužení lhůty pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce č.
12117373 „Zateplení MŠ v Hrádku“.
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 32 se
souhlasem dočasné stavby oplocení.
Záměr pronájmu části pozemku p.č.
5701/8 dle žádosti se souhlasem dočasné
stavby garáže.
Prodej pozemku p.č. 2168 – vinice o výměře 105 m2 panu Davidu Fargašovi za
cenu dle znaleckého odhadu.
Prodej pozemku paní Heleně Šálkové –
p.č. 4750/1 – ostatní plocha o výměře 272
m2 za cenu 3,- Kč/m2, p.č. 5750/2 – zahrada o výměře 253 m2 za cenu 60,Kč/m2 a p.č. 4750/3 – ostatní plocha o
výměře 126 m2 za cenu 3,- Kč/m2. Stromy, které se na pozemcích nachází, budou
prodány jako palivové dříví, tedy za cenu
200,- Kč/bm + DPH.
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Prodej pozemku p.č. 5701/441 – ostatní
plocha o výměře 55 m2 paní Haně Sedlářové za cenu 3,- Kč/m2.
Zadání územního plánu obce Hrádek.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK ve výši 106.426,- Kč na pořízení ÚP
obce Hrádek.
Smlouvu o výpůjčce s firmou EKO-KOM,
a.s.
Směrnici na přidělení sociálního bytu č.
4/20013, doplněnou o ujednání omluvy z
jednání.
Smlouvu o dílo s kronikářkou – slečnou
Petrou Dufkovou, doplněnou o termín
předložení návrhu zápisu do obecní kroniky do konce února 2014.
Mandátní smlouvu s firmou Znojmoinvesta, s.r.o., Jarošova 1231/8b, 669 02 Znojmo, zastoupena Ing. Ladislavem Křemečkem, na stavební dozor na akci: „Přestavba
technické části objektu MŠ a Zateplení obvodového pláště objektu MŠ“.
Rozbor hospodaření Obce Hrádek
k 30.06.2013.
Rozpočtový výhled obce na roky 2014 –
2016.
Ukončení nájmu bytu č. 5, Hrádek č.p.
331, s paní Evou Hubáčkovou k 31.8.2013,
dohodou.
Pronájem sociálního bytu č. 5 v bytovém
domě na adrese Hrádek č.p. 331, panu Aleši Stavinohovi na dobu určitou – 2 roky.
Přidělení sociálního bytu č. 4 na č.p. 332
po ukončení nájmu bytu s manžely Badinskými dohodou, paní Ivaně Sýkorové na
dobu určitou – 2 roky.
Záměr pronájmu části pozemku p.č.
5701/36 – orná půda o výměře 969 m2
Záměr pronájmu části pozemku p.č.
5701/229 a části pozemku p.č. 5701/231.
Záměr prodeje části pozemku p.č.
5701/238.
Prodej pozemku p.č. 1332 – orná půda o
výměře 995 m2 panu Jiřímu Borošovi za
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cenu 110,- Kč/m2 a uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
Prodej pozemku p.č. 2171 – orná půda o
výměře 776 m2 paní Martě Hrazdílkové za
cenu 110,- Kč/m2 a uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
Prodej pozemku p.č. 2174 – orná půda o
výměře 1177 m2 slečně Janě Hrazdílkové
a panu Jakubovi Podanému za cenu 110,Kč/m2 a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Prodej pozemku p.č. 1515 – orná půda o
výměře 978 m2 panu Josefu Hrazdílkovi
za cenu 110,- Kč/m2 a uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
Prodej pozemku p.č. 2175 – orná půda o
výměře 1.208 m2 slečně Světlaně Gajdůškové a panu Jaroslavu Otevřelovi za cenu
110,- Kč/m2 a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Záměr prodeje zemního sklepa ev.č. 41 a
pověřuje starostu zadáním znaleckého posudku.
Neschvaluje výpověď nájemcům pozemků
p.č. 5701/102, 7097, 5701/112, 5701/244.
Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/287 –
ostatní plocha o výměře 68 m2.
Výpověď nájemní smlouvy č. 3/2007 za
pronájem pozemku p.č. 5701/112, p.č.
5701/244 a nájemní smlouvy č. 6/97 pozemku p.č. 5701/111 a p.č. 5701/243.
Pronájem pozemku p.č. 7194/2 o výměře
87 m2, části pozemku p.č. 32 – zast. plocha a nádvoří 203 m2 a část pozemku p.č.
5701/262 – ostatní plocha (53 m2) panu
Mgr. Romanu Štruncovi na dobu určitou –
jeden rok s účinností od 01.01.2014 se
souhlasem dočasné stavby oplocení, za cenu 0,70 Kč/m2.
Pronájem části pozemku p.č. 5701/8 –
ostatní plocha (33 m2) manželům Juraji a
Milušce Ďurišovým za cenu 0,70 Kč/rok
na dobu neurčitou, za účelem dočasného
uložení stavby garáže.
Revokuje usnesení č. 543/06/24 Z a současně schvaluje prodej pozemku p.č. 2168
– vinice o výměře 105 m2 panu Davidu
Fargašovi za cenu 60,- Kč/m2.
Vytvoření pracovního místa v návaznosti
na dotace z úřadu práce – za minimální
mzdu.
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Provádění zemních prací na pozemku p.č.
5701/277, za účelem zřízení plynovodní
přípojky k RD čp. 153, tzv. dohodu
(smlouvu) o právu provést stavbu.
Ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Hrádek, příspěvkové organizaci, upravit směrnici dle
platných právních předpisů.
Rozšíření veřejného osvětlení sklepní uličky za hřbitovem.
Smlouva č. 12117373 se Státním fondem
ŽP ČR, o poskytnutí podpory na akci „Zateplení MŠ v Hrádku“.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
JmK na výstroj a výzbroj JSDH ve výši
20.000,- Kč.
Uzavření Smlouvy o dílo pro vytvoření
grafického díla s převodem autorských
práv s kronikářkou obce, slečnou Petrou
Dufkovou.
Nesouhlasí, aby se v bioplynové stanici
zpracovávaly vedlejší živočišné produkty
(odpad z jatek, krev, střeva apod.).
Plán inventur pro rok 2013.
Příkaz starosty k provedení inventarizace
majetku a závazků ke dni 31.12.2013.
Prodloužení nájemních smluv na základě
„Dodatku k nájemní smlouvě“ na dobu 2
let pro nájemníky: Zukal Jiří, Hrádek č.p.
331, Sokolová Jana, Hrádek č.p. 331 a
Hrazdílek Josef, Hrádek č.p. 332.
Nařízení obce Hrádek č. 3/2013 – Tržní
řád, kterým se ruší Nařízení č. 2/2013,
Tržní řád.
Pronájem části pozemku p.č. 5701/229,
ostatní plocha o výměře 175 m2 a části pozemku p.č. 5701/231 – ostatní plocha o
výměře 77 m2 panu Jiřímu Kresanovi na
dobu neurčitou za cenu 0,70 Kč/m2/rok.
Pronájem části pozemku p.č. 5701/36 –
orná půda o výměře 969 m2 panu Jiřímu
Kresanovi na dobu určitou – 1 roku,
s účinností od 01.01.2014 za cenu 0,70
Kč/m2/rok.
Prodej pozemku p.č. 5701/287 – ostatní
plocha o výměře 68 m2 manželům Miloši
a Haně Ambrozkovým za cenu 3,- Kč/m2.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 7154 –
zahrada o výměře 582 m2, p.č. 28/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2,
p.č.28/3 – zastavěná plocha a nádvoří o
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výměře 82 m2 a p.č.28/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m2.
Ukončení nájmu pozemku p.č. 2185
s panem Milanem Mrázkem, dohodou, na
pozemek bude a vyvěšení záměru pronájmu pozemku.
Uzavření nové nájemní smlouvy s firmou
Solar 2 na pozemek p.č. 6765/7 za cenu
16.059,- Kč/rok s účinností od 01.01.2014
do 31.03.2033. Součástí nájemní smlouvy
je inflační doložka.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Solar 2 za účelem uložení
vedení VN do pozemku p.č. 1886 a to za
úplatu ve výši 10.000,- Kč.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemku p.č. 5701/8 a p.č.
5701/63 v k.ú. Hrádek u Znojma s firmou
E.ON Distribuce, a.s. za účelem realizovat
stavbu :“Kabelová přípojka NN – Ing.
Škrabal“.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemku p.č. 1331, 2180/1,
2182/4, 2183/3, 2185/1 v k.ú. Hrádek u
Znojma s firmou E.ON Distribuce, a.s. za
účelem realizovat stavbu: „Hrádek, rozšíření kabelové distribuční sítě NN, Knotek
M+J “.
Bezplatný pronájem KD Krojované mládeži na 41. tradiční krojované hody.
Přijetí do pracovního poměru na pracovní
místo „Technický pracovník“ pana Skácela
Oldřicha k 15.11.2013.
Ukončení nájmu z bytu č. 4 na č.p. 332
s manžely Markem a Janou Badinskými ke
dni 04.11.2013 dohodou.
Schvaluje ponechat smlouvu s Českou
poštou beze změn.
Neschvaluje další investiční akci „Zateplení budovy ZŠ“.

Základní škola, Hrádek 203
V září jsme zahájili výuku na budově čp. 213.
Po odchodu vycházejících žáků zůstalo v naší
škole v Hrádku pouze 9 dětí, takže vyučujeme
v jedné třídě, funguje zde školní družina a
jedna třída byla zařízena jako učebna informatiky. Odpadlo nám nepříjemné přebíhání
z budovy na budovu, přestávky jsou daleko
klidnější, nikdo neběhá po schodech nahoru a
dolů, zkrátka pohoda.
19. září jsme úspěšně zahájili otevření dalšího
kurzu pro získání základů vzdělání, a to
v Emině zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Výuka zde probíhá 2x týdně. Devět dospělých mužů si zde doplňuje základy čtení,
psaní a počítání. V Břežanech tyto kurzy
úspěšně pokračují již 8. rok, někteří klienti
Zámku Břežany v průběhu minulých let kurzy
úspěšně ukončili. V současné době si zde doplňuje vzdělání 13 žáků. Devátým rokem také
pokračuje v Břežanech výuka v rehabilitační
třídě pro žáky s těžkým mentálním postižením.
Na začátku školního roku byla vize zřizovatele
(Jihomoravský kraj) taková, že naše škola bude od ledna 2014 sloučena s MŠ, ZŠ a PrŠ
Znojmo, Horní Česká. Probíhají také jednání o
sloučení naší školy s místní ZŠ. Podle posledních informací doběhne školní rok 2013-2014
beze změn, v případě dalšího úbytku žáků by
ke sloučení mohlo dojít k 01.07.2014.
V rámci výuky pracovního vyučování jsme se
zapojili do dění obce výrobou ozdob na vánoční strom a prezentovali jsme se také malou
vánoční výstavkou prací našich žáků
v Městské knihovně v Hrušovanech. Nejen
děti, ale i všichni zaměstnanci školy se těšíme
na nadcházející Vánoce. Přejeme všem klidné
prožití vánočních svátků a šťastný vstup do
nového roku.
Za ZŠ Hrádek 203
Mgr. Jana Štruncová

3

Sbor dobrovolných hasičů

Rybářské sdružení Hrádek

Z činnosti SDH Hrádek

Z činnosti Rybářského sdružení
Hrádek

Ve středu 09.10.2013 byl ve 21:45 hod. vyhlášen požární poplach z důvodu požáru rodinného domu v Hrádku. Naše zásahová jednotka
tento požár uhasila, a to do příjezdu dalších
přivolaných jednotek, které jen už zkontrolovali uhašení a příčinu požáru.

I v letošním roce členové Rybářského sdružení
Hrádek zodpovědně hospodařili na jim svěřeném obecním rybníku „Stará Dyje“. Krom
pravidelného pokosu trávy a úklidu odpadků,
byly na břeh umístěny dvě cedule
s Organizačním a provozním řádem a fotografiemi zachycující život u Staré Dyje. Byly
vytvořeny přírodní schody ve svahu u hráze.
Podél rybníka bylo umístěno několik laviček
sloužících k odpočinku nejen pro rybáře.

V sobotu dne 16.11.2013 provedl SDH sběr
železa a elektrospotřebičů v obci Hrádek.
Děkujeme tímto všem občanům. Další sběry
budou včas vyhlášeny.
V pátek 22.11.2013 se uskutečnilo v Hrádku
taktické cvičení na drůbežárnu.

Rybník je v klidné části obce, a to bohužel
stále láká vandaly, kterým se Stará Dyje líbí
s vyvráceným suchým záchodem, cedulí přemístěnou do vody a rozbitými lavičkami. Na
tomto místě prosím občany a nejen členy
RSH, aby při zpozorování takovýchto činů
kontaktovali
osoby
uvedené
přímo
v Organizačním a provozním řádu.

V sobotu 30.11.2013 se naše jednotka podílela
na zdobení vánočního stromu a v neděli
01.12.2013 naši členové pomáhali při slavnostním rozsvícení vánočního stromu (uvařili
bramborový guláš a svařák).
Výbor SDH Hrádek děkuje a přeje všem členům a jejich rodinným příslušníkům hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku
2014.

Kromě viditelných úprav se rybáři starají i o
ryby ve vodě. A to jejich přikrmováním a doplňováním rybí obsádky. Na úlovcích je znát,
že se nechytají jen ryby nedávno nasazené ale
i ryby z počátku zarybnění, které dosahují
takřka kapitálních rozměrů.

Chtěli bychom též poděkovat Obci Hrádek a
všem sponzorům, kteří nás sponzorovali
v naší činnosti a touto cestou jim popřát hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
2014.

Dětské Rybářské závody se z původního termínu kvůli deštivému počasí přesunuly na 1.
června. Tím pádem se konaly přesně na Den
dětí. A dětí tam bylo opravdu hodně. Celkem
39 rybařících!!! V kategorii do 10-ti let zvítězila Míša Hrobárová z Hrádku. V kategorii do
15-ti let byl vítězem Zdeněk Ďuriš z Hrádku,
na druhém místě Dominik Stupka z Božic, na
třetím Vojtěch Hošek z Valtrovic a na čtvrtém
Antonín Juhaňák z Božic. Nejmladším rybářem byl Honzík Fargaš z Hrádku. Závodníci
dostali hodnotné ceny pořízené díky příspěvku
od Obce Hrádek a sponzorů.

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku přeje
krásné svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2014 všem naším
spoluobčanům obce Hrádek.
Za SDH Hrádek
Josef Pospíšil

Rybářské sdružení má ve svých stanovách, že
členy přijímá nejvyšší orgán sdružení – Členská schůze. Kdo se tedy chce stát novým členem, musí se jí zúčastnit nebo napsat žádost,
která na této schůzi bude projednána. Konání
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je plánováno na únor. Přesný termín bude
oznámen obecním rozhlasem.

vojska za války a následného převzetí po válce
našimi vojáky.

Za Rybářské sdružení Hrádek přeji občanům
pěkné prožití svátků vánočních, bohatou nadílku a hodně úspěchů v novém roce.

Dále jsme jeli na Mohylu míru u Slavkova.
Průvodkyně nám vyprávěla o historii a bitvě u
tohoto města.
V říjnu a prosinci jsme ještě navštívili brněnské divadlo, kde jsme ukončili letošní rok.

Za Rybářské sdružení Hrádek
Ing. Jindřich Rosa

Také jsme se podíleli na předvánočním úklidu
v místním kostele sv. Petra a Pavla.
Na závěr bych chtěla pozvat další seniory, aby
se k nám připojili, a budeme rádi, když se
k nám přidáte.
Za Svaz důchodců ČR, ZO Hrádek
Alena Valigurová

Římskokatolická farnost Hrádek
Bohoslužby o Vánocích v Hrádku budou
následovně:
- Štědrý večer (24.12.2013) ve 22:00 hod.,
- Boží hod (25.12.2013) a sv. Štěpán
(26.12.2013) v 08:00 hod.,
- na Silvestra (31.12.2013) v 18:00 hod.,
- na Nový rok (01.01.2014) v 08:00 hod.

Svaz důchodců ČR, ZO Hrádek
Z činnosti Klubu důchodců v roce
2013

Protože ne ve všech lavicích v kostele jsou
měkké „podsedáky“, je možné si přinést do
lavice z domu deku, kterou si pak po bohoslužbě zase vezmete domů. Byl bych rád, abychom se v kostele cítili jako doma.

V letošním roce jsme zahájili akci v dubnu
zájezdem do divadla na operetu. Na květen
jsme pak naplánovali zájezd do města Třebíč
na prohlídku Židovské obce. Bylo velmi poučné, jak tam židé žili před válkou.

Je škoda, že mnoho z Vás pokřtěných svůj
vztah k Bohu omezilo jen na vědomí, že Bůh
existuje a víra zůstala jen ve vzpomínkách.
Živá víra se nutně projevuje v životě každého
křesťana. U Boha není nikdy pozdě. Nebojte
se dát do pořádku svůj vztah k Bohu a k lidem
ve svátosti smíření - svaté zpovědi. V neděli
22.12.2013 bude vypomáhat v Hrádku P. Jan
Pouchlý, farář z Hrušovan n. Jevišovkou.

Dále jsme jeli navštívit obec Bohunice, kde se
nachází v místním zámečku křížová cesta a
tím jsem ukončili jednodenní zájezd.
V září jsme začali akci zájezdem do Křtin na
prohlídku místního kostela, kde nás provázel
místní pan farář s výkladem o historii kostela.
Po prohlídce jsme odjeli autobusem na prohlídku jeskyně Výpustek. Dozvěděli jsme se
zajímavé informace o historii německého

Na Štědrý den bude také v předsíni kostela
v Hrádku v 15:10 hod. přivítáno betlémské
světlo, které zde bude k dispozici až do večer5

ní mše sv. Děti s rodinami zvu na Štědrý den
do Dyjákovic, kde bude mše sv. v 16:00 hod.
Při nedělní mši sv. 29.12.2013 na Svátek svaté
Rodiny bude při mši sv. obnova manželských
slibů. Srdečně zveme všechny ty, kteří uzavřeli církevní sňatek k účasti na bohoslužbě.
Všechny také vybízím, aby si chránili své
manželství a nenechali si jej rozbít. Je alarmující, že často po mnoha letech mnohá manželství končí. Na ty, kterým se manželství rozpadlo vzpomeneme v přímluvách.

Krojovaná mládež Hrádek
Ohlédnutí za 41. Krojovanými hody v
Hrádku
41. Krojované hody v Hrádku se letos konaly
19. - 20. října 2013. Jejich příprava zaměstnala
krojovanou chasu již od září. Letošní rok se
jejich příprav ujali stárek Lukáš Blanár a stárková Lucie Cholevová.

V sobotu 04.01.2014 v 09:00 hod. zahájíme
v kostele v Hrádku Tříkrálovou sbírku požehnáním koledníků. Prosím, aby se zapojili ti,
kteří vypomáhali v předchozích letech a jejich
příklad následovali i další.

Hody začaly již v pátek, kdy se stavěla mája a
dodělávaly se finální přípravy. Ráno nás trošku potrápilo počasí, ale nakonec se vyčasilo a
bylo po celý zbytek hodového víkendu opravdu nádherně. K večeru se k našemu posezení
pod májou přidali i obyvatelé, pro které jsme
měli připravené maso na lodně a různé tekuté
pochutiny.

Na Boží hod vánoční (25.12.2013) můžete
navštívit na vycházce odpoledne také náš kostel a zazpívat si u betléma s dětmi a návštěvami koledy od 15:00 do 17:00 hod.

V sobotu se chasa sešla u stárka a stárkové,
kde se občerstvili. Letošní rok jsme žádali
starostu o hodové právo u obecního úřadu již
v 09:00 hod. Po předání hodového práva jsme
si zatančili u OÚ, poté následovala pochůzka
po obci s kapelou Amatéři z Dobšic. Kapela
nám hrála i na večerní zábavě, která začínala
ve 20:00 hod. Ve 21:00 hod. bylo předtančení
krojované chasy, které se ve 23:00 hod. opakovalo. Děkujeme návštěvníkům za vytvoření
té správné atmosféry k našemu předtančení,
hned jsme po náročném dni nastupovali k tanci s úsměvem. Mezi předtančeními se prodávala tombola, zpívalo pod věncem a návštěvníci, a že jich nebylo málo, měli připravené
občerstvení a jiné tekuté pochutiny :)

Modlím se za to, abyste o vánocích a nejen o
nich dokázali na 1. místo dát Boha a rodinu a
omezili čas strávený v hospodách a vinných
sklepích, zvláště pokud je tato návštěva útěkem z rodiny nebo to narušuje rodinnou pohodu. Ať jsou pro nás vánoce novým krokem a
podanou rukou tam, kde to mezi námi zaskřípalo. Přeji Vám i sobě vytrvalost v dobrém.
Ostatní informace máte uvedeny ve vánočním
farním zpravodaji.
Za Římskokatolickou farnost Hrádek
P. Pavel Sobotka

V neděli jsme se účastnili mše sv. v kostele sv.
Petra a Pavla. Poté jsme uklidili kulturní dům
po zábavě a připravovali se na dětské odpoledne. Pro děti jsme měli připravené různé
soutěže a skákací hrad. Za soutěže dostaly děti
sladkou odměnu. Pro děti bylo zajištěno občerstvení, každý si mohl vzít limonádu a párek
v rohlíku. Večer jsme pokračovali zábavou na
které byla už malá účast návštěvníků. Pro krojované byla uvolněnější a řádně jsme si ji užili.
O půlnoci jsme předali právo zpět panu starostovi.
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Myslím, že si každý v tom našem hodovém
víkendu najde zalíbení, od nejmladších až po
ty starší, proto děkujeme všem sponzorům za
jejich věcné i finanční dary, kteří přispěli na
konání této vydařené akce.
Za Krojovanou mládež Hrádek
Lucie Cholevová

Kulturní akce v Hrádku
BESEDA S DŮCHODCI
Beseda s důchodci se konala v pátek 22. listopadu 2013. Od 14:00 byl v kulturním domě
připraven program víceméně tradiční. Vystoupily děti z Mateřské školy a Základní školy
Hrádek, děti navštěvující náboženství s panem
farářem panem Sobotkou a letos i mažoretky
z Velkého Karlova. Pohoštění si pro tentokrát
připravily samy členky klubu důchodců svépomocí. A jednoznačně se jim velmi povedlo.
K tanci a poslechu zahrála kapela Sileta
z Hostěradic a při dobrém víně se senioři bavili až do ranních hodin.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu připadlo na neděli 1. prosince 2013. Hrádečtí
hasiči připravili guláš a svařené víno. Děti ze
Základní školy Hrádek zazpívaly a zahrály na
flétnu. Pan farář se sborem taktéž zazpíval a
po samotném rozsvícení přišel vrchol večera,
vystoupil mužský pěvecký sbor Mužáci z Tasovic.
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objevily masky mimo tradiční kategorie a jelikož jsme rádi, že si dají práci s kostýmem a
snaží se oživit zábavu, dostaly i ony speciální
ocenění – diplom a drobnou cenu. Byli to
Kominíci Badinští, Medvědí rodinka Fargašovi a nejmladší maska Nelinka Benkovičová.
Za Kulturně-školský výbor
Ing. Jindřich Rosa

Informace obecního
úřadu
DOVOLENÁ NA OÚ HRÁDEK

23.12.2013 – 03.01.2014
Úřadovat se bude od pondělí 06.01.2014.

Místní poplatky v roce 2014
Informujeme občany, že na základě platných a
účinných obecně závazných vyhlášek obce
Hrádek, vybírá obec Hrádek tyto místní poplatky:
1) za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen poplatek za
„KO“),
2) ze psů,
3) za užívání veřejného prostranství.

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL
Tradiční Mikulášský karneval se letos konal
v sobotu 7. prosince 2013. Mikuláš s andělem
u vchodu hodným dětem rozdal balíčky se
sladkostmi a ovocem. Bylo připraveno občerstvení i svařené víno pro rodiče. Krojovaná
mládež se postarala o zábavu, dětskou diskotéku a soutěže o ceny. Hlavní soutěž byla určena pro děti, které přišly v maskách. Letos
jich bylo opět více než před rokem, takže rozhodování o vítězi bylo opět o stupínek těžší.
V kategorii nejmenších dětí byl na prvním
místě čert Nikolas Martinec, na druhém Zelená víla Viktorka Vašinová, třetí Pirát
z Karibiku Michálek Man. V kategorii větších
dětí byla nejlepší maskou Silvinka Frydrychová jako Avatar, druhý Šašek Sebastian Marinč
a třetí Mušketýr Zuzka Podešvová. Tyto děti
dostaly diplom a dort. Opět se na karnevalu

Výše jednotlivých poplatků zůstává na rok
2014 stejná, jako v roce 2013, tzn.:
– poplatek
za
KO
500,Kč/osoba/kalendářní rok,
– poplatek ze psů – 50,- Kč/pes (75,- Kč
každý další pes).
Splatnost poplatku za KO:
- I. pololetí do 31.05.2014,
- II. pololetí do 31.10.2014.
Splatnost poplatku ze psů: do 25.02.2014.
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Upozorňujeme občany, že dle § 11 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích jsme
oprávněni neuhrazené místní poplatky (nebo
jejich části) navýšit až o trojnásobek!

86 let – 5 občanek
87 let – 1 občanka
89 let – 1 občanka
90 let – 1 občanka
93 let – 1 občan
94 let – 1 občanka

STATISTIKA OBCE HRÁDEK ZA
ROK 2013

Oznámení České pošty o změně
otevírací doby

Počet obyvatel k 17.12.2013: 910

Upozorňujeme občany, že od 1. února
2014 dochází ke změně otevírací doby
pro veřejnost na pobočce České pošty
671 27 Hrádek u Znojma.

Průměrný věk: 39,59 let
Z toho: 5 dětí do 18 měsíců,
13 dětí od 18 měsíců do 3 roků,
23 dětí od 3 roků do 6 roků,
92 dětí od 6 roků do 15 let,
777 dospělých osob.

Otevírací doba bude následující:

Přistěhováno: 17 osob
Přestěhováno: 15 osob (včetně zrušení trvalého pobytu)
Odstěhováno: 21 osob
Narozeno: 5 dětí
- Jirků Roman
- Benkovičová Nela
- Prokůpková Kristýna
- Přikrylová Kristýna
- Murárik Tatiana

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Rozloučili jsme se s 9 spoluobčany:
Marget Pavel
Jelencsits Michal
Zukalová Lýdia
Herelová Libuše
Bolf Ludvík
Vašina Václav
Cholevová Alžběta
Ševčík Zdeněk
Briol Milan

08:00 – 10:00
08:00 – 10:00
08:00 – 10:00
08:00 – 10:00
08:00 – 10:00
---------------------------------

14:00 – 17:00
14:00 – 15:30
14:00 – 17:00
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30
---------------------------------

Slovo
starosty...
Vážení spoluobčané,
hned na úvod mi dovolte, abych Vás informoval o dalším vývoji naší největší investiční
akce, a to o výstavbě II. etapy kanalizace
v naší obci. V předchozím zpravodaji jsem se
zmínil, že v předvánočním zpravodaji Vás
budu o dalším vývoji této akce informovat.
Kanalizace, co se týče hlavních stok, je hotová
a nyní připravujeme podklady pro kolaudaci
tohoto díla. Žádost o kolaudaci bude podána v
polovině měsíce ledna a pokud nenastanou
žádné problémy, tak v polovině února bychom
mohli mít zkolaudováno. Se zhotovitelem f.
VHZ-DIS Brno a stavebním dozorem f. AP
Investing jsme se dohodli, že občané mohou

Sňatek uzavřeli 3 občané
Rozvedena 2 manželství
Jubilanti (věk + počet jubilantů):
70 let – 17 občanů
75 let – 10 občanů
80 let – 5 občanů
81 let – 1 občanka
82 let – 3 občané
83 let – 6 občanů
85 let – 4 občané
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svoje nemovitosti připojovat od 1. března
2014, pokud budou mít platnou projektovou
dokumentaci a ze Stavebního úřadu z Jaroslavic vydaný územní souhlas. K dnešnímu dni
máme zpracovaných 80 projektů na kanalizační přípojky. Proto bych Vás tímto vyzval, ty
kteří zatím nemají projektovou dokumentaci
ke kanalizační přípojce, aby si přes zimu toto
vyřídili. Na Valné hromadě Svazku obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice (svazek, který je
majitelem kanalizace v našich obcích) padl
termín, že do konce října 2014 by měly být
všechny nemovitosti ke kanalizaci připojeny.
K úplnému dokončení II. etapy kanalizace
patří také opravy místních komunikací. V minulém zpravodaji jsem Vás informoval, že
jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství o prodloužení termínu realizace II. etapy
kanalizace do 30.06.2014. S tímto nám bylo
vyhověno, takže začátkem roku vyhlásíme
výběrové řízení na opravy místních komunikací a v jarních měsících začneme s jejich
opravami.

Pozvánky
TJ Sokol Hrádek pořádá
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE
ve čtvrtek 26.12.1013
od 9:00 hod.
v Kulturním domě Hrádek.
Srdečně zvou pořadatelé!

SDH Hrádek pořádá tradiční

Maškarní ples „FAŠANK“

Závěrem bych chtěl všem hrádeckým občanům, ale i těm, kteří budou číst tyto řádky,
popřát vánoční svátky plné pohody, štěstí a
porozumění a do nového roku jenom to nejlepší a hlavně pevné zdraví!!! Dále bych chtěl
všem hrádeckým občanům, zájmovým složkám a sdružením, co nejsrdečněji poděkovat
za jejich celoroční práci, kterou vykonávají
pro naši obec, není ji málo a doufám, že jsme
stejného názoru, že je to hlavně vidět. Jsem za
to strašně rád, že Hrádek patří mezi „živé obce“, kde se stále něco děje.

v sobotu 22. února 2014 od 20:00 hod.
v KD Hrádek.
Sraz masek je od 20:00 do 21:00 hod.
na OÚ Hrádek.
Všichni jste srdečně zváni!

Ondřej Kubic
starosta
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