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Masky byly krásné a dobře vymyšlené, a proto
byly ty nejlepší, jako každým rokem, vybrány,
ohodnoceny a oceněny.
K poslechu a tanci hrála skupina FREEBAND.
Místní hasiči si na večer přichystali i velké
půlnoční překvapení, které sklidilo veliký
ohlas a všem se moc líbilo. Poděkování patří
všem účastníkům.
Zabijačkové speciality (tlačenka, jitrnice,
jelita, polévka "prdelačka" a tradiční zabijačkový guláš) obohatily občerstvení celé zábavy.
Tombola byla bohatá díky sponzorům, kterým
bychom chtěli touto cestou také poděkovat.
Zábava se vydařila. Poděkování patří všem,
kteří se na této akci podíleli.

Důležitá schválení Zastupitelstva
obce Hrádek
o prodej palivového dřeva z vývratů
z lesních porostů ve vlastnictví obce,
o smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje na pořízení výstroje a
výzbroje pro SDH Hrádek,
o výsadbu vinice na pozemku p.č. 1076,
o umístění 1 ks kontejneru na textil,
o příspěvek k zajištění dopravní obslužnosti v kraji
ve výši 50,Kč/obyvatele/rok,
o úhradu nákladů na vybudování kanalizační přípojky k fotbalovému hřišti TJ
Sokol Hrádek,
o opravu 4 úseků komunikace – statkové
ulice, ulice u dětského hřiště, ulice ke
kostelu a ulice od č.p. 260 – 280,
o provedení oprav komunikací po I. etapě kanalizace a provedení výběrového
řízení,
o prodej obecního domu č.p.116,
o provedení kamerového průzkumu dešťové kanalizace od KD ke škole,
o odstranění stromů ve statkové ulici.

Dne 15.03.2014 se konalo taktické cvičení v
obci Valtrovice, které mělo prověřit akceschopnost zásahových jednotek našeho okrsku. Taktické cvičení splnilo svůj účel a ukázalo připravenost jednotek.
Za SDH Hrádek
Josef Pospíšil

Sbor dobrovolných hasičů
Z činnosti SDH Hrádek

Kdy vlastně začíná jaro?

Maškarní ples - Fašank 2014
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádal v
sobotu dne 22. února 2014 tradiční Maškarní
ples - Fašank. Od rána do pozdního odpoledne
procházely masky, za doprovodu muzikantů,
obcí Hrádek a zvaly všechny občany na večerní maškarní ples - Fašank.
Večer se Maškarního plesu - Fašanku zúčastnilo 7 masek, které soutěžily o nejlepší masku.

Máte také počátek jara spojen s datem 21.
března? Tak vězte, že naposledy v našich životech a ve středoevropském časovém pásmu
jaro tento den započalo v loňském roce. Znovu
se tam vrátí až v roce 2102. I když vlastně,
ono to může být i trochu jinak. Ty jarní počátky jsou totiž dva. A pokud vyznáváte pravoslaví, tak dokonce tři.
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losti s těmito svátky je třeba zmínit i židovský
svátek Pesach, který se slaví na počest vysvobození Židů z egyptského zajetí.

V letošním roce jaro začalo přesně 20. března
v 6 hodin, 14 minut středoevropského času.
Jedná o začátek astronomického jara, které
nastane vždy ve chvíli jarní rovnodennosti.
Existuje ještě jeden počátek jara, které můžeme nazvat kalendářním, úředním nebo možná
dnes i církevním jarem. A to každoročně dne
21. března. Tento začátek jara je důležitý pro
výpočet pohyblivého svátku Velikonoc.
21. březen byl ustanoven jako první jarní den
na prvním církevním koncilu ve městě Nikaia
v roce 325 za doby panování císaře Konstantina. Kromě jiných sporů totiž tento koncil řešil
otázku, kdy se mají slavit Velikonoce a protože se různé odnože církve nemohly na tomto
datu shodnout, udělal z nich nakonec svátek
pohyblivý. Velikonoční neděle je ta, která připadne po prvním jarním úplňku. Počátek jara
se zároveň svázalo s datem 21. března. A tak
nejdříve může velikonoční neděle nastat
22. března, pokud v sobotu 21. března je úplněk (pomiňme nyní, že jde o tzv. církevní cyklický měsíc, který se sice blíží tomu skutečnému Měsíci, ale odchylky o den až dva zde
být mohou).
V dnešní době ale více uznáváme astronomické počátky ročních dob, které jsou určovány
přesnou polohou Slunce na obloze a říkáme
jim rovnodennosti a slunovraty. Jaro začíná o
jarní rovnodennosti, tedy ve chvíli, kdy je
střed slunečního kotouče v tzv. jarním bodě. Je
to průsečík dvou čar na obloze - roční dráhy
Slunce skrz souhvězdí zvířetníku, tedy ekliptiky, a světového rovníku.

Symboly Velikonoc
Od velikonočního beránka k zajíčkovi
z knihy Velikonoce - soubor různých textů
Velikonoční beránek
- k velikonocům patří velikonoční beránek
- symbol beránka byl velmi rozšířený již v
předkřesťanské tradici v celé středomořské
civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci
- v hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena "Božího stáda", i židovský Bůh
je označován za pastýře, který bere své ovce
do
náručí
- v křesťanské církvi se beránek stal symbolem
Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem
vítězství
- spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek
zbíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského
otroctví.
Symbol kříže
- symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je
mnohem starší, znali ho už staří Egypťané,
Číňané či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální,
byl spojen s problémem orientace v kosmu, v
prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako
propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se
symbolem
věčnosti
- dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen
ke
smrti
ukřižováním
- trest ukřižování patřil k trestům výjimečně
krutým a ponižujícím, na kříži končili ti, kteří
si
zasloužili
pohrdání
- kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X

Velikonoce a symboly
Pro někoho Velikonoce představují oslavu
příchodu jara a probouzení přírody (původní
pohanské svátky). Pro křesťany jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují je s ukřižováním
Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno
Velikonoc je odvozeno od Velké noci (noc,
kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). V souvis2

(tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný kříž
řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní
částí
označovaný
jako
latinský

cí, že Ježíš je začátek i konec; dále se užívá
motivu stromu, beránka, slunečních paprsků
nebo
vody
- bílá barva svíce symbolizuje naději a nový
život
- velikonoční svíce se v liturgii zapaluje jen
během 50ti denního velikonočního období,
tedy od Velikonoc do Letnic (Svatodušních
svátků, svátků seslání Ducha sv.) a při křtech,
aby se naznačilo, že každý křest souvisí s velikonocemi - proto se od ní zapaluje křestní svíce. Zapaluje se také při pohřbech, člověk přešel branou smrti a křesťané se za něho modlí,
aby také on "vstal" k novému životu - s Bohem

Velikonoční oheň
- tak jako jarní slunce znamená vítězství nad
zimou, procitnutí po dlouhém studeném čase,
stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích
- zapálení svatého velikonočního ohně je pro
křesťany o Velikonocích centrální událostí
- oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie
na Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze
soboty
na
neděli)
- od velikonočního ohně se zapálí velikonoční
svíce, která se potom ve slavnostním průvodu
a za třikrát opakovaného zpěvu "Světlo Kristovo"
vnese
do
temného
kostela

Velikonoční vajíčko
- je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno
s
Velikonocemi
- protože vejce obsahuje zárodek života, bylo
již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti,
života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách
bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému
- vejce nacházíme již před křesťanstvím při
pohanských
oslavách
jara
- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní
doba
skončí
- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr
- od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný
chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní
sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky
skořápce
i
pocit
bezpečí
- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve
kterém
je
přesto
ukryt
život
- tady je zřetelné symbolické spojení se
Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi

Velikonoční svíce
- svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako znamení života
- velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své
kořeny v tradici prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha svící
velikonoční
svíce
symbolizuje
Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad
smrtí
- podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající se
v noci z Bílé soboty na neděli, v níž vstal z
mrtvých Kristus. Tato slavnost Vzkříšení se
zahajuje vnesením zapálené svíce do úplně
tmavého, zhasnutého kostela. Tak si křesťané
připomínají, jakým zásadním obratem je Kristovo vzkříšení, noc, která se proměňuje v den.
Zapalují si své svíce od tohoto paškálu, čímž
naznačují, jak i oni byli Kristem ovlivněni,
"zapáleni". Tím se celý kostel prozáří světlem.
- společenství věřících vítá svíci se zpěvem
"Světlo Kristovo", "Chvála Tobě, Pane" a zpívá Exultet (píseň chvály z 1.století)
- tento význam je ještě podtržen tím , že se
zapálená svíce ponořuje do vody, která se posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od ní
také
křestní
svíce
- svíce je většinou ozdobena motivem kříže, na
kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny
Kristovy rány, nad křížem je první a poslední
písmeno řecké abecedy - alfa a omega - značí-

Velikonoční zajíček
- své místo má zajíc v mnoha náboženstvích,
mytologiích - v řecké, egyptské, čínské, kde
symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, či je označován za atribut zmrtvýchvstání
(podle lidového podání zajíc nespí - nemá totiž
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oční víčka, a tak se zdá, že i ve spaní obrací
oči
vzhůru)
- v Bibli je zajíc řazen mezi stvoření "maličké
na Zemi a moudřejší nad mudrce", symbolizuje chudé, skromné a pokorné, přesto se k němu
křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho
užívání
jako
symbolu
smyslnosti
- v Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice
znakem
Krista
- v dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší
vajíčka,
nejlépe
čokoládová
- podle jednoho výkladu vzniklo spojení z
toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti
lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a
lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení
velikonočních
vajec
- jiný názor na vznik spojení velikonočního
zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se
do chleba upečeného ve formě zajíce položilo
velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva
symboly - není potom divu, že časem vznikla
představa, že vajíčka snáší nebo přináší zajíc
- bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k
tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v zahradě

Význam má i u Židů a křesťanů (Kristus –
Beránek Boží).
Čerpáno z internetu.

Trocha legrace:
VELIKONOČNÍ KONTROLA
Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší
náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. K
autu přijde mladá policistka a spustí: „Tak si
vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za
volantem?”
„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já
nevěděl, že chcete taky vyšupat...”

Velikonoční zvyky a tradice
Mezi velmi známé a stále dodržované tradice
patří:

NAPLÁNOVANÉ BALENÍ
Nesmělý mladík prozrazuje své plány ohledně jedné krásné slečny: „Před Vánoci ji vezmu na večeři a pak jí pošlu Valentýnku.”
Kamarád na to: „A proč ji radši nejdeš
zítra vyšlehat?”

Pletení pomlázky a koledování - chlapci a
muži si upletou pomlázku z vrbových proutků,
ozdobí jí stuhou a na Velikonoční pondělí vyráží koledovat. Vyšlehají dívky a ženy za doprovodu velikonočních koled (mezi nejznámější zřejmě patří „Hody, hody“).
Barvení a zdobení vajíček – existuje množství technik, jak vajíčka ozdobit. Budete-li
pracovat s menšími dětmi, pak se vyplatí použít spíše jednodušší postupy, mezi které patří
například barvení vajíček pomocí zakoupených barev a ozdobení obtisky, nálepkami či
dalšími dekoracemi. Vajíčka je také možné
pomalovat voskovkami a poté obarvit, polepit
barevným papírem, ozdobit vlnou a podobně.
V podstatě záleží jen na dětech a jejich fantazii.

•

•

Velikonoční beránek – symbol beránka je
velmi starý, pochází již z pohanských dob.

•
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Velikonoční koledování
„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?” zajímá se babička.
Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.”
Velikonoce s leprou
Vzpomínají dva malomocní manželé:
„Pamatuješ si na loňské Velikonoce, jak jsi
mi tak našlehal, že jsi mi zlomil pánevní
kost?”
„Samozřejmě. Jak bych mohl zapomenout
na ten den, kdy mi upadla ruka!”
Zazobaný koledník
O Velikonocích u Doležalových: „Rychle,

•

pojď se podívat, mámo. Je tu synek toho
zazobaného podnikatele z vedlejšího
vchodu. Má s sebou samošlehací pomlázku
a venku náklaďák s kontejnerem a velkou
rukou na nadílku!”
Nerozeznatelné řehtání
Stará babička se vykloní z okna a křičí na
hochy před domem: „Hoši, mně už sluch
moc neslouží. To se tak řehtáte nějakému
fóru, nebo s sebou máte řehtačky?”

Znojma. Nelíbilo se jim ani umístění dětí v
internátě. Bylo tedy dohodnuto, že i třída
umístěna v Hrádku v budově školy na čp. 213
se stane odloučeným pracovištěm MŠ, ZŠ a
PrŠ Znojmo, Horní Česká 15. A tak se toho
vlastně pro žáky a jejich rodiče od školního
roku 2014/2015 tolik nezmění, jen si budou
muset všichni zvyknout na nový název školy.
Přijímání nových žáků do tohoto typu školy
nezávisí jen na kapacitě volných míst a
rozhodnutí zákonných zástupců, ale děti musí
být ke vzdělávání v této škole doporučeny
specializovaným poradenským zařízením. Za
poslední tři měsíce byli do hrádecké praktické
školy přijati tři noví žáci, z toho dva na první
stupeň, takže si troufám říci, že rozhodnutí
zachovat třídu v Hrádku a umožnit dětem
plnění povinné školní docházky v klidném
venkovském prostředí, které nám kde kdo
závidí, bylo správné.

Základní škola, Hrádek 203
Zůstane v Hrádku jen jedna škola?
Již delší dobu se šíří nejrůznější informace o
existenci Základní školy, Hrádek 203 – bývalé
zvláštní školy.
Zřizovatelem této školy je Jihomoravský kraj.
Proto o tom, zda bude tato škola zachována či
nikoli, rozhoduje krajské zastupitelstvo.
Zastupitelé JmK na svém zasedání v únoru
letošního roku schválili sloučení naší školy s
MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, Horní Česká 15, a to
od 1.7.2014. Následovala jednání se zástupci
kraje, znojemské školy a školy v Hrádku. Bylo
dohodnuto, že výuka na odloučených
pracovištích v Zámku Břežany a Emině zámku
v Šanově bude pokračovat v nezměněné
podobě i v dalším školním roce. Jedná se o
jednu třídu pro těžce mentálně postižené děti a
2 kurzy k získání základů vzdělání. Navštěvují
je mentálně postižení dospělí lidé, kterým
dříve nebyla umožněna povinná školní
docházka nebo zvláštní či speciální školu
nedokončili. Pracovišti v Hrádku hrozil od
července 2014 zánik. Jednou z variant bylo
připojení třídy pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami pod „běžnou“
základní školu. Toto navrhované řešení
Zastupitelstvo obce Hrádek neschválilo a
začala další jednání. Rodičům žáků, kteří v
současné době navštěvují základní školu
praktickou v Hrádku a nemají dosud splněnou
povinnou školní docházku, byla nabídnuta
možnost, aby děti dojížděly do školy stejného
typu do Znojma, případně zde byly umístěny
v internátě. S touto variantou rodiče
nesouhlasili buď vzhledem k nízkému věku
dětí nebo komplikovanosti dojíždění do

Za ZŠ Hrádek 203
Mgr. Jana Štruncová

Informace obecního
úřadu
Zákaz podomního a pochůzkového
prodeje
Jelikož v naší obci i přes opatření, které bylo
přijato Zastupitelstvem obce Hrádek ve formě
Nařízení č. 3/2013, TRŽNÍ ŘÁD, dochází
k obcházení tohoto opatření (omezení), a tím
k protiprávnímu jednání, rádi bychom informovali občany a současně požádali o pomoc
k dopadení osob, které nedodržují právní
předpisy naší obce.
V poslední době se čím dál více setkáváme
s rostoucí trestnou činností, naše obec bohužel
není výjimkou. Čím dál častěji jsme slýchali,
zejména od našich starších spoluobčanů, že
5

jim někdo zazvonil u dveří, za účelem prodeje
určitého zboží (peřiny, deky, bundy, zdravotnické potřeby apod.) a nabízení služeb (pojišťovnictví, „levnější“ elektřinu a plyn atd.), což
však vedlo ze strany těchto osob jen
k jednomu – klamání, podvodu a využití neznalosti právních předpisů. V mnoha případech byly uzavřeny nevýhodné smlouvy, kdy
však v případě odstoupení byly ujednány
smluvní pokuty (bylo-li odstoupení možné).
Vyzýváme, zejména starší občany, aby rozhodně neotevírali lidem, které neznají, nikdy
neví, kdo může být za dveřmi.
Ale abychom se vrátili k samé podstatě tohoto
článku: navštíví-li Vás cizí osoba (prodejce)
který bude nabízet zboží nebo služby, bezodkladně se obraťte na zaměstnance obecního
úřadu nebo přímo na Policii ČR. Podomní a
pochůzkový prodej je totiž s účinností od
1.1.2014 v naší obci zakázán! Jak jsem již
nastínil výše, k úpravě tohoto nechtěného „nešvaru“ přistoupilo Zastupitelstvo obce Hrádek
přijetím Nařízení č. 3/2013, TRŽNÍ ŘÁD,
kterým se na území celé obce Hrádek zakázal
podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
Tímto nařízením se rovněž vymezila v obci
místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb včetně jejich rozdělení, tzn., budou-li
chtít prodejci nabízet zboží nebo služby, nesmí
je nabízet „dům od domu“, ale jsou povinni
ohlásit tuto činnost na obecním úřadě (a samozřejmě uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství, který je v naší obci zaveden) a nabízet zboží jen na vyhrazených místech (jsou uvedena přímo v nařízení) v čase,
který je pro nabízení zboží nebo služeb vymezen.
V případě, že se tedy setkáte s tím, že u Vás
někdo zazvoní bez Vaší předchozí objednávky
a bude Vám nabízet zboží nebo službu, jedná
se o zakázaný druh prodeje zboží nebo služeb,
a samozřejmě postižitelný dle zvláštních právních předpisů (zákon o přestupcích a zákon o
obcích).

pisy (ve formě obecně závazné vyhlášky nebo
nařízení) jsou pak závazné, respektive zavazují
k určitému účelu a jsou povinné a vynutitelné.
Máme na mysli zejména místní poplatky. I
když problematika místních poplatků je zmiňována ze strany obecního úřadu, jakožto
správce místních poplatků, téměř v každém
čísle Hrádeckého zpravodaje, stále určité procento občanů právní předpisy obce nedodržuje, jednoduše řečeno neplatí místní poplatky
řádně a včas, tak, jak to ukládá zákon.
Nerad se opakuji, ale bohužel jsme nuceni (z
důvodu nezájmu některých spoluobčanů) informovat o tom, že § 11 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů zmocňuje obecní úřad k navýšení
nezaplacených místních poplatků nebo jen
jejich částí až o trojnásobek!
Dále informujeme, že nebudou-li rodiče, jakožto zákonní zástupci nezletilých dětí platit
ani za tyto děti, lze tyto nedoplatky vyměřit
přímo rodičům a po nich je také vymáhat!
Zamyslete se, zejména vy, kterých se to týká a
kteří opakovaně nedodržujete splatnost místních poplatků, zda stojí za to nezaplatit (řádně
a včas), s pocitem, že neuhradím-li, podstupuji
riziko doručení platebního výměru, kterým se
nedoplatek několikrát navýší….?
Rovněž informujeme poplatníky, že místní
poplatek za komunální odpad je možno hradit
ve dvou splátkách, a to: I. polovina do
31.05.2014 a II. polovina do 31.10.2014, místní poplatek ze psů pak byla do 25.02.2014.
Poplatek za KO můžete uhradit v hotovosti na
pokladně OÚ Hrádek nebo samozřejmě zasílat
i bezhotovostně na č.ú. 9923741/0100, VS
1340+čp (např. i každý měsíc část).
Každý si musí uvědomit, že je jeho zákonnou
povinností místní poplatky hradit a pokud tak
neučiní do termínu stanoveného obecně závaznou vyhláškou, bude pak povinen strpět
postih za nedodržení právního předpisu obce.

Zákaz skládky „pod Šimečkovým“
Přes „návyk“ některých občanů dochází stále
k vyvážení biologického odpadu (listí, květin,
plodin) na původní skládku obce, která se nacházela tzv. „pod Šimečkovým“ a k zákazu
skládky, která je označena příslušnou značkou
(cedulí) „Zákaz skládky pod pokutou
5.000,- Kč“ není přihlíženo, ba, často je tato

Dodržování splatnosti
místních poplatků
Někteří občané naší obce (zejména mladší
občané) stále nepochopili, že v obci platí některé předpisy, které obec přijme a tyto před6

cedule dovezeným biologickým odpadem vyvrácena, obracíme se na občany, kteří si zřejmě této cedule nevšimli (jinak si to nedovedeme logicky vysvětlit) s prosbou, aby tak již
nečinili. Pro účely produkce biologického odpadu z domácností obce byla, za účelem likvidace biologického odpadu, zřízena skládka
nová, která se nachází v prostorách „u lesa“,
za budovou výkrmny kuřat, tedy dále za obcí,
aby tato skládka nikoho neobtěžovala zápachem, a rovněž, aby nehyzdila vzhled obce.
Abychom tento biologický odpad co nejšetrněji likvidovali a např. ještě z něj měli užitek (ve
formě humusu), zažádala obec o dotaci na
zřízení kompostárny, která by v budoucnu
tento odpad ekologicky šetrným způsobem
zpracovávala a ještě by vyprodukovala kvalitní humus, který by zcela využil každý pěstitel.

(paní Jarmila Plánková – OÚ Jaroslavice) uzavřít smlouvu na stočné!
Veškeré informace Vám rádi (včetně tel. kontaktu na revizora) poskytneme na Obecním
úřadě Hrádek.

STATISTIKA OBYVATEL OBCE
Obec Hrádek měla k 1.1.2014 celkem 910
obyvatel ( z toho 462 mužů a 448 žen).

Ukládání uren s lidskými pozůstatky
Obec Hrádek je na základě zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů provozovatelem veřejného pohřebiště.
Jelikož se stále stává, že občané nenahlašují
uložení zpopelněných lidských ostatků (uren
s popelem), upozorňujeme, že hrobové místo
má každý nájemce od obce pronajaté, nájemce
je vlastníkem pouze hrobového zařízení (pomníku) a každou manipulaci s hrobovým místem je třeba nahlásit správci pohřebiště, tzn. i
místo a formu uložení zpopelněných lidských
ostatků a nahlášení rovněž údajů o zemřelém.
Tyto informace jsou evidovány pro účely hřbitovní evidence a využívány pro správu pohřebiště.

Narozeno: 4
Zemřelo: 4
Přistěhováno: 1
Odstěhováno: 5
K 15.4.2014 má obec 908 obyvatel.
Věkové složení (k 15.4.2014):
Počet let
Do 6
7-18
19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Celkem

Připojení ke kanalizaci
Jak již jistě víte, v nedávné době byla vybudována a zkolaudována stavba II. etapy kanalizace. Abychom jste se však mohli napojit a kanalizaci užívat, je třeba vyzvednout si na
obecním úřadě formulář „Revize splaškové
kanalizace“, který je pak (v případě bezzávadné montáže) nutno vyplnit a nechat podepsat
revizorem. Tento formulář se pak musí, současně s projektovou dokumentací a územním
souhlasem ze stavebního úřadu (včetně čísla
SIPA nebo č.ú.) doložit na Svazku obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice a v sídle Svazku

mužů
27
54
81
78
68
63
55
30
4
1
461

V letošním roce nás opustili:
Pan Štěpán Choleva
Paní Marie Ferancová
Paní Zuzana Šeboková
Pan Miroslav Hladík
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žen
17
61
77
49
75
58
57
29
23
1
447

Upozornění pro voliče, kteří se přestěhují
po 13. dubnu 2014

Narodili se:
Fortelná Eliška
Fortelná Julie
Pospíšilová Jana
Zukal Jiří

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu se v souladu se zákonem tvoří přenesením údajů ze stálého seznamu voličů, a to
nejpozději 40 dní přede dnem voleb, tj. do 13.
dubna 2014. Voliči (občané obce Hrádek),
kteří se po 13. dubnu 2014 přestěhují, tzn.
změní místo trvalého pobytu v rámci území
České republiky a budou chtít volit, musí požádat Obecní úřad Hrádek o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. Obecní úřad o
tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné
předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny
voleb okrskové volební komisi ve volební
místnosti v místě nového bydliště, kde volič
zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve
volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně
místa trvalého pobytu nebo novým občanským
průkazem
s aktuálními
údaji).
O vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu a vystavení potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu je možné
na Obecním úřadě Hrádek žádat do 21. května
2014, 16:00 hodin, a to v kanceláři obecního
úřadu. Na stejném místě a ve stejném termínu mohou také voliči, kteří se po 13. dubnu
2014 přihlásili k trvalému pobytu v obci
Hrádek, předat potvrzení o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu vystavené obecním úřadem v
místě původního trvalého pobytu. Na základě tohoto potvrzení bude volič, který se přihlásil k trvalému pobytu v obci Hrádek po 13.
dubnu 2014 zapsán v obci Hrádek do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.

INFORMACE K VOLBÁM
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu na území
České republiky upravuje zákon č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
Kdy a kde se volby konají?
Hlasování bude probíhat v pátek 23. května
2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin do
14.00 hodin v kavárně Kulturního domu
Hrádek.
Kdo může volit na území České republiky?
Občan České republiky má právo hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky za předpokladu, že
•
•

•

nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva (zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva) a
je zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz.

Co učiní volič
po příchodu do volební místnosti?
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do úterý 20. května 2014. Ve dnech voleb budou
hlasovací lístky taktéž k dispozici ve volební
místnosti. Volič hlasující na voličský průkaz
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

•
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Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.

Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté
povinen odevzdat okrskové volební komisi
tento průkaz.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Za voliče, který není schopen vložit
úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise.
Hlasování na voličský průkaz
Upozorňujeme, že v souladu se zákonem je
možné o voličský průkaz žádat pouze
do 8. května 2014!!!

Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude
mu hlasování umožněno.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem
voleb, tj. do čtvrtka 8. května 2014 obecnímu
úřadu, u kterého je zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu. Žádost
je možné podat taktéž osobně, a to do 8. května 2014, 16:00 hodin; obecní úřad v místě
trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15
dnů přede dnem voleb, tj. od 8. května 2014,
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Žádost
je možné podávat také v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky. ID datové
schránky obce Hrádek: f6qaz6e. Elektronická
podání musí být stejně jako podání písemná
doručena nejpozději do 8. května 2014. Později doručeným žádostem bohužel nebudeme
moci s ohledem na příslušná ustanovení zákona vyhovět.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro
volby do EP obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku. Na žádost
voliče mu okrsková volební komise dodá za
chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková
volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz
nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku.
Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do
úřední obálky, může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posouzení vliv.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
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do 31. 10. 2014. Po tomto termínu bude muset
každý majitel nemovitosti, který není připojený na kanalizaci, doložit, jak likviduje odpadní
vody a pokud toto nedoloží, bude za nelegální
likvidování odpadních vod Odborem životního
prostředí MěÚ ve Znojmě postižen vysokou
pokutou. Proto Vás tímto vyzývám, ty kteří
ještě do dnešního dne nemáte zpracovanou
projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku, abyste tak učinili co nejdříve a vyhnuli
se tak zbytečným problémům. Bližší informace Vám rádi sdělíme v kanceláři Obecního
úřadu Hrádek.
S II. etapou kanalizace souvisí také opravy
místních komunikací. V rozpočtu na II. etapu
kanalizace byla zahrnuta také částka na opravy
komunikací, kde byl asfaltový povrch, tudíž
opravujeme komunikace, které byly výkopovými prácemi poničeny. Dotaci jsme získali na
opravy komunikací pouze na šířku výkopu,
zbývající část hradí ze svého rozpočtu obec.
V zastupitelstvu jsme se takto dohodli, že
spravíme komunikace v plné šířce a už „na
hotovo“, abychom se k tomuto už v budoucnu
nemuseli vracet. Opravy se týkají „Statkové
ulice“ a komunikací kolem dětského hřiště až
před Základní školu Hrádek čp. 53. Dále pak
prostoru před Jednotou až ke kostelu a komunikace od čp. 280 (p. L. Krčová) až po čp. 263
(p. M. Plánka).
Pokud nám to finanční prostředky dovolí,
chtěli bychom v letošním roce ještě nějaké
místní komunikace opravit, ale vše závisí jenom na tom, jestli na to budeme mít.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Informujeme občany, že se v naší obci v pátek
2. května 2014 uskuteční sběr velkoobjemového odpadu.
Kontejnery budou přistaveny v pátek 2. května 2014 na obvyklém místě, tj. před dům p.
Josefa Blahoudka, čp. 182 a před dům p. Miroslava Hrazdílka, čp. 96 – v dopoledních hodinách.
Odvoz kontejnerů bude v pondělí 5. května
2014 v dopoledních hodinách.
Upozorňujeme občany, že do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (pneumatiky,
elektrické přístroje ani suť)!!!

Slovo
starosty...

Další investiční akci, která nás
hodně finančně zatíží, kterou v letošním roce
dokončíme a na které se usilovně pracuje, je
zasíťování pozemků v lokalitě „u mlýna“ OS
RD „Východ“. Sítě máme už uloženy v zemi a
nyní práce pokračují na budování komunikací
a chodníků.
Nedávno jsme také obdrželi dobrou zprávu
z Operačního programu životního prostředí, a
to že nám byla schválena 90% dotace na opravu místního rozhlasu, který je v současné době
v hodně špatném stavu a volá po celkové rekonstrukci. S pracemi na vybudování bezdrátového rozhlasu plánujeme započít v letních
měsících.

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás touto cestou opět
informoval o dalším vývoji investičních akcí
v naší obci. V minulém zpravodaji jsem se
zmínil, že připravujeme II. etapu kanalizace ke
kolaudaci. Toto dílo bylo rozděleno na dvě
etapy, a to na vybudování kanalizace a na
opravy místních komunikací. V současné době
již máme zkolaudovány hlavní stoky, komunikace se budou kolaudovat, až budou opravy
dokončeny. II. etapu kanalizace jsme záměrně
rozdělili na dvě fáze, aby se naši občané mohli
co nejdříve na kanalizaci napojovat a nečekali
až opravíme místní komunikace. Dále připomínám termín, kdy všechny nemovitosti musí
být na kanalizaci připojeny, a to je nejpozději
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Od Úřadu práce ČR nám byla dále schválena
dotace na 4 místa pro Veřejně prospěšné práce
a tyto místa byly zřízeny do 31. 3. 2015.

- od 16:00 hod. zahraje cimbálová muzika
Denár,
- od 20:00 hod. taneční zábava se skupinou
VICOMT.

Závěrem mého příspěvku mi dovolte, abych
Vám popřál s blížícími se svátky jara veselé
Velikonoce a bohatou pomlázku.

Občerstvení zajištěno.

Ondřej Kubic
starosta

Srandamač ve fotbale
Srdečně tímto zveme všechny občany na
Srandamač ve fotbale, který se uskuteční
v sobotu 28. června 2014 od 14:00 hod. na
hřišti TJ Sokol Hrádek.

Pozvánky

Prosíme o sestavení týmů a podpory této kulturní akce obce.

Dětské rybářské závody

Těšíme se na účast!

Rybářské sdružení Hrádek srdečně zve všechny malé rybáře na tradiční Dětské rybářské
závody, které se budou konat v sobotu 17.
května 2014 na rybníku Stará Dyje v Hrádku.
Začátek chytání je v 08:00 hod.
Občerstvení zajištěno.

Pálení čarodějnic
Kdy? Středa 30. dubna 2014
Kde? Hřiště TJ Sokol Hrádek
Srdečně tímto zveme všechny občany a těšíme
se také na kostýmy čarodějů a čarodějnic.

XXVII. Výstava vín v Hrádku

Občerstvení zajištěno.

ČZS-ZO Hrádek srdečně zve občany na XXVII. Výstavu vín, která proběhne v sobotu 19.
dubna 2014 od 14:00 hod. v Kulturním domě
Hrádek.
Program:
- v 15:45 hod. vyhodnocení výstavy a předání
cen
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