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jejich práci, za pořádání kulturních akcí, kterých není během roku málo a také za to, že se
častěji při těchto akcích vidíme a tím naše
obec žije a drží pospolu, což si myslím je velmi
důležité.
Na závěr mého příspěvku Vám přeji klidné,
spokojené a šťastné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví , štěstí, naplněná přání a hodně spokojenosti.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s blížícími se vánočními svátky a závěrem
roku, se nebudu již zmiňovat o připravovaných investičních akcích, které nás čekají
v příštím roce, o tom Vás budu informovat
v následujícím zpravodaji, ale rád bych tímto
příspěvkem navodil klidnou vánoční atmosféru, pohodu a klid. Proto kdy jindy, když to
nejde celý rok a když ne o vánocích, je potřeba vypnout, odpočinout si, zastavit se a popřemýšlet třeba o tom, že bychom se měli
více věnovat jeden druhému, rodině, dětem.
Proto mi dovolte, abych závěrem roku poděkoval Vám všem, kteří se jakoukoliv činností
podílíte na zvelebování naší obce a není Vám
lhostejné v jakém prostředí žijeme. Poděkování také patří všem zájmovým sdružením za

Ondřej Kubic, starosta
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11. zasedání ZOH,
22.10.2015

Důležitá schválení Zastupitelstva
obce Hrádek

Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
• paní Renátě Cholevové nájem prostor
sloužících podnikání, Hrádek čp. 14.
• individuální dotaci z rozpočtu obce
Hrádek pro DSO Jaroslavice, Hrádek,
Dyjákovice ve výši 165 000,- Kč
na pachtovné pro obec Hrádek.
• Veřejnoprávní
smlouvu
č.
7
o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce.
• Darovací smlouvu mezi DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice a obcí Hrádek
ve výši 600 000,- Kč.
• Rozpočtové opatření č. 6/2015.
• Rozpočtový výhled 2016-2018.
• změnu Organizačního řádu obce – počet zaměstnanců zařazených do obecního úřadu, zveřejňování záměrů.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
s RWE GasNet, s.r.o.
• Dodatek
č.
1
k SOD
č. 014/LEDEM/2015 s firmou Strabag,
a.s.
• pokácení dvou kusů jehličnanů
u kostela.
• prodloužení nájemních smluv na byty
2/331, 4/332, 2/332.
• na prodej stavebních pozemků kupní
smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva.
• ukončení nájemní smlouvy p.č. 7097.
• prodej pozemku p.č. 9097 a 5701/102.
• prodej pozemku p.č. 5701/111,
5701/112, 5701/243 a 5701/244.
• prodej pozemku p.č. 7329 a 134/2.
• propachtování pozemku p.č. 5701/31.
• propachtování pozemku p.č. 5701/47.
• prodej pozemku p.č. 1337.
• prodej pozemku p.č. 2177.
• prodej pozemku p.č. 1332.
• prodej pozemku p.č. 5701/60,
p.č.
5701/477,
p.č.
5701/211,
p.č. 5701/478.
• prodej pozemku p.č. 1335.

10. zasedání ZOH,
10.9.2015
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
• paní Annu Badinskou předsedou
finančního výboru
• pana Jiřího Martince členem kulturněškolského výboru.
• výběr nejvhodnější nabídky a přidělení
veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku traktorového nosiče a 7 ks
kontejnerů „ Separace a svoz BRO
v obci Hrádek za cenu 701 800,- Kč.
• Smlouvu o pachtu a provozování
II. etapy kanalizace mezi obcí Hrádek
a DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice.
• Rozbor hospodaření k 30.6.2015.
• Rozpočtové opatření č. 3,4,5/2015.
• Zprávu o přezkumu hospodaření obce.
• Protokol o veřejnoprávní kontrole.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na zapůjčení
krojů ve výši 25 000,- Kč, Krojované
mládeži, z.s.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na hudbu
ve výši 35 000,- Kč, Krojované mládeži,
z.s.
• prodloužení nájemní smlouvy Hrádek
čp. 331.
• ukončení
nájemní
smlouvy
na p.č. 5701/102 dohodou.
• prodej pozemku p.č. 1331.
• proplacení faktury za prodloužení vodovodního řadu ve výši 20 000,- Kč.
• Dohodu
o
provedení
práce
s kronikářkou.
• Směrnici č. 2/2015 o DPH.
Zastupitelstvo revokuje
• revokuje usnesení č. 71/1/4 Z, kterým
byl schválen záměr prodeje pozemků
p.č. 2181/4, 2182/3 a 2180/4.
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Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje
• příspěvek pro Babybox Břeclav.
• pořízení žaluzií čp. 312.

prodej pozemku p.č. 1517.
prodej pozemku p.č. 1528.
prodej pozemku p.č. 1331.
bezplatný pronájem KD pro konání
krojovaných hodů.
změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
návratnou finanční výpomoc SO Dyje.
vypracování studie na multifunkční
hřiště v lokalitě u hřiště TJ Sokol Hrádek.
neuplatnění Směrnice o zadávání veřejných zakázek na refinancování úvěrů.

Zastupitelstvo revokuje
• Usnesení č. 274/10/11 o Darovací
smlouvě.
• Usnesení č. 290/10/11 Z.
• Usnesení č. 295/10/11 Z.
Zastupitelstvo bere na vědomí
• odstoupení od žádosti na odkoupení
pozemku p.č. 1528.
• odstoupení žádosti na odkoupení pozemku p.č. 5701/108

Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje
• slečně Marii Polehňové nájem prostor
sloužících podnikání, Hrádek čp.14.
• Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků s firmou AGRO Jevišovice, a.s.

Základní a Mateřská škola
Podzimní zprávy ze Základní školy
Na letošní prázdniny si opravdu nemůžeme
vůbec stěžovat. Myslím tím hlavně z pohledu
dětí. Hlavně pro ně to byly jedny z nejkrásnějších prázdnin, alespoň co se týká počasí. Těch
prosluněných dnů bylo opravdu hodně, a tak
si prázdnin mohly pořádně užít.
Všechno však jednou končí a znenadání tu
opět bylo první září a s ním spojený nástup do
školních lavic. Někdo se těšil, jiný méně, ale
nedá se nic dělat, musíme se opět pustit do
práce.
Na svůj první školní rok se asi nejvíce těší
prvňáčci. Tohoto slavnostního dne se kromě
zaměstnanců školy, žáků a jejich rodičů zúčastnil i pan starosta Ondřej Kubic, který popřál novým prvňáčkům i všem ostatním žákům hodně úspěchů ve školním roce a aby se
jim ve škole líbilo a dařilo. Každý prvňáček
dostal malý dárek na památku na tento významný den.
Po slavnostním zahájení a krátkém kulturním programu, všechny přítomné přivítala
ředitelka školy Mgr. Květoslava Švejcarová
a seznámila je s organizací školního roku. Po
slavnostním zahájení žáci 1.třídy společně se
svými rodiči a paní učitelkou Mgr. Miluší Šturalovou odešli do své nové třídy. V krásně

12. zasedání ZOH,
12.11.2015
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
• Plán inventur pro rok 2015.
• Příkaz k provedení inventarizace.
• Rozpočtová opatření č. 7/2015
a č. 8/2015.
• Darovací smlouvu mezi Obcí Valtrovice
a Obcí Hrádek.
• Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR – OPŽP.
• Změnu směrnice o zadávání veřejných
zakázek.
• souhlas se stavbou a oznámení o zrušení opěrných bodů.
• uzavření kupní smlouvy řádné
na p.č. 1515.
• ukončení nájmu bytu čp. 1/331.
• strategii Komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství,
z.s.
• pořízení projektové dokumentace
na opravu místních komunikací.
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vyzdobené třídě na ně již čekaly nové učebnice, sešity, školní potřeby a drobné dárky.
Ráda se též zmíním o tom,že ani o letních
prázdninách se ve škole nezahálelo. Díky
finanční podpoře z Obecního úřadu v Hrádku a z rozhodnutí obecního zastupitelstva
se během letních prázdnin ve škole opravila
tělocvična, položilo nové lino na schodišti a
v jedné třídě. Také se udělalo nové osvětlení ve školní družině a na chodbě. Barevně
jsou vymalované šatny žáků. Dokončili jsme
výměnu všech topných těles ve škole za
modernější a bezpečnější. Vím, že další
opravy ve škole budou následovat, ale ještě
jednou bych chtěla za sebe a za všechny
zaměstnance a žáky naší školy poděkovat
panu starostovi a všem zastupitelům obce
za finanční podporu na již zmíněné opravy a
tím vytvoření hezkého prostředí pro naše
žáky. Velké poděkování patří panu Jiřímu
Matochovi a jeho stavební firmě. V neposlední řadě také děkujeme panu Václavu
Vašinovi za jeho vykonanou práci.
Školní rok se tedy rozběhl a nezbývá, než
začít opět naplno pracovat. Děti se musí
pilně učit, aby mohly mít radost z úspěchu a
my dospělí jim k tomu budeme i nadále
vytvářet co možná nejlepší podmínky. Samozřejmě, že se to neobejde bez dobré spolupráce s rodiči. Čeká nás spousta školních
i mimoškolních aktivit. Mezi ty nejbližší patří
sběr papíru v měsíci říjnu.
Závěrem mi dovolte, aby jsem se zde zmínila
o personální změně zaměstnanců ve ŠJ. Vedoucí kuchařka paní Jana Pavelková odešla
k 31.8.2015 do důchodu a na její místo od
1.9.2015 nastoupila paní Radmila Honzáková.
Při této příležitosti bych chtěla paní Pavelkové
moc poděkovat za její dlouholetou a obětavou
práci, které si moc vážím. No a paní Honzákové přeji, aby se jí v naší ŠJ líbilo a dařilo. Přeji
všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy
klidný a úspěšný školní rok 2015/2016.

Zprávičky z naší školičky
Již druhým rokem je v mateřské škole otevřena pouze jedna třída s celodenním provozem. S dětmi pracují dvě paní učitelky, úklid
a dovoz jídla zajišťuje jedna provozní pracovnice.
Během roku se předškolní děti připravují na
vstup do 1. třídy a ti menší se seznamují se
spolužitím v kolektivu. Kromě běžných činností připravujeme pro naše nejmenší spoustu
zajímavých akcí, jako jsou divadélka v MŠ, ZŠ,
Městském divadle ve Znojmě, kde máme roční předplatné, kouzelnické vystoupení, výlov
rybníku v Jaroslavicích, aj. Ani na rodiče nezapomínáme, připravili jsme společné tvoření
rodičů s dětmi - malování lampiček spojené
s opékáním špekáčků a lampionovým průvodem. Pouštění draků a v neposlední řadě Mi-

za žáky a zaměstnance ZŠ
Mgr.Švejcarová Květoslava, ředitelka
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kulášskou besídku. Také jsme se účastnili kulturně veřejných oslav – zlaté svatby a vystoupení pro důchodce. Teď už se jenom všichni
těšíme, až přijde za námi do školky Ježíšek.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám pomáhají buď finančně nebo formou darů a jiné pomoci:
- Obci Hrádek
- Panu Jiřímu Martincovi za vybudování dopadiště pod houpačky a mikulášské balíčky
- Panu Františku Hartmanovi za dopravu do
Jaroslavic
- Klubu mládeže za Mikuláše, čerta a anděla
- Všem rodičům, kteří nás obdarovali vitamíny
a výtvarným materiálem.
Přejeme všem krásné Vánoce a do nového
roku hodně zdraví, lásky a spokojenosti.

Přeji vám veselé Vánoce, hodně štěsti, zdraví v novém roce.
za klub Alena Valigurová

Sbor
dobrovolných hasičů

za MŠ Jana Stavinohová

Svaz důchodců ČR, ZO Hrádek

Z činnosti SDH Hrádek

Z činnosti klubu důchodců

V sobotu dne 7.11.2015 provedl SDH sběr
železa a elektrospotřebičů v obci Hrádek.
Děkujeme tímto všem občanům. Další sběry
budou včas vyhlášeny.
V sobotu 28.11.2015 se naše jednotka podílela na zdobení vánočního stromku a v neděli
29.11.2015 naši členové pomáhali při rozsvícení vánočního stromku (uvařili bramborový
guláš a svařák).
Výbor SDH Hrádek děkuje a přeje všem členům a jejich rodinným příslušníkům, všem
sponzorům , kteří nás sponzorovali v naší činnosti, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2016.
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku přeje
krásné svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2016 všem našim spoluobčanům obce Hrádek

Jako každým rokem tak i v letošním roce
jsme se v září vydali do Brněnského divadla
na představení Bratránek z Batávie bylo nás
čtyřicet a učastnili se s námi jako každým
rokem Božice a Borotice. V říjnu jsme si naplánovali zájezd do zahraničí do města Laa.
Bylo nás celkem 45 z Hrádku, Božic a Borotic.
Doprovázela nás tajemnice mikroregionu Hrušovanska, ta nám překládala z němčiny do
češtiny. V Laa nás přivítal tajemník radnice
pan Naglen. Poté jsme byli pozváni na radnici
,kde nám vyprávěl o historii města. Dál jsme
navštívili místní muzeum historických kočárů
z minulých století. O historii nám přednesl
sám majitel muzea, kterému trvalo 25let, než
muzeum dal dohromady. Pak jsme navštívili
rodinný pivovar s ochutnávkou piva a limonád. Po ochutnávce jsme se vydali zpět domů.
Další zájezd byl taky do zahraničí a to na Slovensko, kde jsme navštívili termální lázně Velký Meder. Tam jsme se okoupali a prohlédli
areál, kde se to všem líbilo. Přidejte se k nám
budeme rádi, když nás bude víc.

za SDH Hrádek
Josef Pospíšil
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zimního
turnaje
na
umělé
trávě
v Hrušovanech nad Jevišovkou. Z brigádnické
činnosti byla v letních měsících provedena
rekonstrukce travnaté plochy, oprava střechy
na kabinách a vybudování nové dřevěné pergoly včetně plechové střechy u klubovny. Dále
bylo prováděno pravidelně zalévání hnojení
a sečení travnaté plochy.

TJ Sokol Hrádek
Z činnosti TJ Sokol Hrádek
Do sezony 2015/2016 jsme přihlásili družstvo mužů, dorostu a přípravky. Družstvo
mužů, které postoupilo do okresního přeboru
se umístilo na 7. místě se ziskem 18 bodů
za 6 výher a 7 prohraných zápasů. Je nutno
ocenit výborný výkon v utkání se Sokolem
Hevlín a naše vítězství 3:1. Branky dali Vlastimil Fortelný a Jiří Zábojník před rekordní návštěvou 400 diváků. Poté přišly dvě zbytečné
porážky s Hostěradicemi a Božicemi.
V družstvu mužů jsou na hostování Fortelný
Jaroslav a Vlastimil, Lach Petr, Novotný Michal
a Jan Bobor. Naopak naši fotbalisté na hostování jsou Lukáš Hrazdílek v TJ Sokol Tasovice,
Vítek Martin v Rakousku a Štěpán Škrabal
v Dyjákovicích. Od podzimní sezony 2015 se
všechny úkony spojené s činností klubu, to
znamená zápisy o utkání, registrace hráčů
a jejich přestupy provádí elektronicky. Tuto
změnu úspěšně zajistil jednatel klubu Radek
Vítek.
Zimní příprava na jarní sezonu bude probíhat od února 2016 v tělocvičně základní školy.
Dále se v rámci zimní přípravy zúčastníme

Hodnocení podzimní fotbalové sezony – starší přípravka
Fotbalová sezona podzim 2015 skončila. Je
nutno napsat, že přípravka je tým, který se
velmi rychle rozvíjí, má spoustu hráčů šikovných, spoustu hráčů, kteří mají zájem hrát
fotbal a hlavně spoustu aktivních rodičů, kteří
jsou svým dětem oporou. Nechápu, proč FAČR
rozhodl pro přípravku netvořit tabulku umístění, ale přesto se podařilo sběrem a vyhodnocením všech dostupných výsledků stanovit
nějaké hodnocení naší přípravky.
Takže dle všech dostupných výsledků (některé týmy bohužel všechny výsledky nedodaly) je náš tým na skvělém 5 místě. Je nutné
také vyzdvihnout aktivitu našich střelců, mezi
něž patří Tichý Sam (53 gólů), Sojka Radek (7),
Konyárik Tomáš a Bartošek Tomáš (6), Jírovec
Jakub (4), Zámostný Ondra, Sýkora Matyáš,
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schopni jim konkurovat, bohužel docházejí jim
dříve síly. Věříme, že vše se bude zlepšovat, že
tým udržíme a výsledky budou lepší a lepší.
Prosíme Vás proto o podporu tohoto týmu,
který to v současné situaci nemá jednoduché.
Našimi střelci jsou: Němček Patrik (9 gólů),
Sojka Zdeněk, Štrunc Matěj, Zábojník Jiří (2) a
Bobor P., Drozd, Charciarek, Rygr (1)
Hlavními sponzory našeho klubu jsou Obec
Hrádek, Autoservis Matuška, Jiří Štolpa – Eltos
a Zdeněk Cabák – hostinská činnost, kterým
patří náš dík.
Závěrem je nutno ještě jednou poděkovat
trenérům, fanouškům a rodičům dětí z přípravky za jejich dobrovolnou práci a přejeme
jim do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí
a radosti ze sportovních úspěchů.

Kuřák Daniel (3), Sokol Pavlík (2) a Frydrychová Silva, Pěček Leoš, Urban Daniel, Zámostný
Matěj (1)
Poděkování patří i trenérům, čeká je však
ještě spoustu práce, jestliže chtějí, aby tým
byl kvalitnější a dosahoval lepších výsledků.

Hodnocení podzimní fotbalové sezony – dorost
Hodnotit sezonu dorostu patří panu trenérovi. Jeho neocenitelná práce, snaha a odvaha
bojovat v dorostenecké lize se velmi cení. Je
nutné pro veřejnost ovšem sdělit, že náš tým
je týmem, kde hrají pouze 4 dorostenci,
ostatní by mohli hrát ještě za žáky. Jenže my
jsme nechtěli ty 4 žáky ztratit (pomohli týmu
vybojovat výborné postavení v loňské sezoně), chtěli jsme a doufali, že pomohou překonat rok, kdy budeme na posledních místech
tabulky dorostu. Zachovali jsme se kolektivně
a kamarádsky. Šli jsme do sezony s tím, že
budeme sbírat zkušenosti, snažit se hrát co
nejlepší fotbal.
Pod vedením trenéra Pavla Konyárika se to
skutečně daří. Trenéři našich soupeřů nám
říkají, že máme výborné mužstvo, které ale
musí do ligy dorostu „dorůst“. Již teď nám
říkají, že příští rok budeme jejich obávanými
soupeři a hlavně: „AŤ VYDRŽÍME!!!“. Je těžké
někoho z týmu vyzdvihnout, všichni hrají maximum, co umí a snaží se, aby naše prohry
byly co nejmenší. Máme i několik opor (Filip
Drozd, Patrik Nemček, Matěj Štrunc, Zábojník
Jiří a vlastně i všechny ostatní). Mladší spoluhráči i přípravkáři k nim vzhlížejí a přejí si hrát,
jako oni. Fotbal je hra kolektivní, musí se držet
pohromadě i v situaci, kdy jsme poslední v
tabulce bez jediné výhry. Fotbalistu nedělá jen
jeho fyzická kondice a šikovnost na hřišti, ale
také jeho morální postoj vůči ostatním spoluhráčům.
Přesto když zhodnotím sezonu, musím konstatovat, že herně je tým dorostenců na dobré
úrovni (i přes prohry). Má na to vliv hlavně
trenér, který jim obětuje spousty svého času
(často na úkor rodiny). Kluci, kteří často bojují
na hřišti proti chlapům o hlavu větším, jsou

Předseda TJ Sokol Hrádek
Josef Chuděj

Kulturní akce v Hrádku
43. Tradiční krojované hody v Hrádku
– ohlédnutí
Od pátku 16. října 2015 do neděle 18. října
2015 v obci proběhly již 43. Tradiční krojované
hody, letos pod vedením stárka Roberta Šturaly a stárkové Lucie Skácelové.
Organizace hodů zaměstnala krojovanou
chasu už od začátku září, kdy se pilně trénuje,
zdobí a zařizuje mnoho věcí s touto akcí spojených.
V pátek se stavěla mája a dodělávaly se poslední přípravy. V odpoledních hodinách bylo
pro veřejnost připraveno občerstvení, podávalo se maso na lodni zapíjené pivem, burčákem nebo svařákem na zahřátí. Od 18:00 doplnila program cimbálová kapela Lašár
z Velkých Pavlovic, která sklidila veliký úspěch.
V sobotu ráno se krojovaná chasa sešla
u stárka a u stárkové, kde se posilnili a poté šli
požádat pana starostu na obecní úřad o hodové právo na uskutečnění krojovaných hodů
v obci. Následoval průvod obcí, kdy krojovaní
zvali občany na večerní zábavu. Ta začala od
7

Jubilea

20:00 s dechovou kapelou Amatéři z Dobšic.
Ve 21:00 bylo na programu předtančení. Poté
zábava pokračovala se skupinou Codex.
Ve 23:00 krojovaná chasa zopakovala nacvičené předtančení, o půlnoci se rozdávala bohatá tombola a poté se už jen tančilo, zpívalo
a popíjelo až do rána.
V neděli se krojovaná chasa sešla v 11:00 na
mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla. Odpoledne patřilo dětem, pro které krojovaní připravili nafukovací skákací hrad a různé soutěže, za které byly děti sladce odměněny. Večerní zábava byla již uvolněnější, kterou si
hlavně krojovaní, ale i ostatní účastníci patřičně užili. Po půlnoci předali hodové právo starostovi obce a tím se rozloučili s letošními
krojovanými hody.

V letošním roce jsme s našimi občany oslavili nejedno jubileum. Snažíme se naše oslavence při životním jubileu, což je 70, 75, 80 ,85,
90 a následně každý rok, alespoň na chvíli
navštívit, popřát do dalších let pevné zdraví
s kytičkou v ruce a malým dárkem. Věřte, že je
to vždy velmi příjemné setkání plné vzpomínek. Doufám, že i přes velkou časovou vytíženost, kterou dnes i my, zaměstnanci OÚ a pan
starosta trpíme, se tato blahopřání v naší obci
udrží.

Zlatá svatba
V letošním roce tři manželské páry oslavily
v naší obci Zlatou svatbu, což je padesát let
společného manželského života. Všem párům
přejeme ještě mnoho společných let.

stárková Lucie Skácelová

Tradiční setkání s důchodci
Krásnou, již tradiční událostí podzimu, bylo
Tradiční setkání s důchodci, které se konalo
v pátek 20. listopadu od 14:00 hodin v sále KD
v Hrádku. Jako každoročně vystoupily
s programem děti ze základní i mateřské školy, které si pro naše seniory připravily krátké
vstoupení a malý dárek. Po výborném obědu,
který připravily místní seniorky, si všichni zazpívali lidové písně s Mužáky z Tasovic. Po
krátkém odpočinku začalo k tanci a poslechu
hrát Duo Arcona. Avšak ani po ukončení taneční zábavy v deset hodin se nešlo domů,
začali se vyprávět vtipy, historky a tato příjemná zábava pokračovala do pozdních nočních hodin. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se na přípravě podíleli, i všem,
kteří se krásně bavili a v hojném počtu sešli.
Doufám, že příští rok se ve zdraví opět sejdeme a snad se nám tato krásná akce opět vydaří.
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v Hrádku. Letos nám ho daroval pan Jan Zukal,
kterému děkujeme a samozřejmě děkujeme i
těm, kteří se na jeho kácení, dopravě, usazení,
zdobení, až po rozsvícení podíleli. Hasičům za
přípravu občerstvení. Letošní rozsvícení opět
zahájily děti základní školy, nechybělo posvěcení panem farářem Sobotkou, který si připravil i příjemné vystoupení. Zpestřením byl
přítomný kovář, se kterým si děti mohly vlastnoručně vyrobit ozdobu na stromeček nebo
podkovičku pro štěstí.
Poslední akcí v naší obci byl Mikulášský karneval. Na obecním úřadě finišujeme
s praktickými věcmi, které jsou důležité pro
chod obce, ale věřte, že už pomaličku začínáme plánovat rok 2016. Samozřejmě uvítáme
jakékoliv podněty na zlepšení, zpestření našich kulturních akcí v naší obci.
Vážení občané, dovoluji si Vám poděkovat
za rok 2015, přeji Vám krásné Vánoce a do
nového roku hlavně hodně zdraví.

Tradiční setkání padesátiletých rodáků
Dne 7. listopadu 2015 v 17:00 hod. se na
Obecním úřadě v Hrádku sešli rodáci naší obce i padesátiletí jubilanti. Díky velmi dobré
organizaci paní Františky Sokolové se dostavili
v opravdu hojném počtu. Po krátkém obřadu,
obdržení pamětních dárků obce Hrádek, podpisu do pamětní knihy obce a společném přípitku se naši oslavenci odebrali ke slavnostní
večeři do místní restaurace, kde se připojili i
spolužáci ze základní školy. Nálada byla výborná, všichni si měli co vyprávět a tak se
oslava protáhla do brzkých ranních hodin.
Přejeme všem ještě jednou hlavně pevné
zdraví do dalších let a těšíme se někdy příště
nashledanou.

Rozsvícení vánočního stromu

za OÚ v Hrádku
Zdeňka Táborská

Rok se s rokem sešel a začal advent, který
jsme přivítali rozsvícením stromu před KD
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Mikulášská besídka

se svolením obce u vodáckého stanoviště
v Hrádku. Děti se pomocí her seznamovali
s desaterem Božích přikázání. Škoda, že místních dětí moc nebylo, asi měly jinou možnost
dobrého vyžití. Děkuji také obci Hrádek za
možnost využití tohoto krásného místa.
S adventem prožívaným v duchu roku Milosrdenství, který vyhlásil papež František bych
chtěl nabídnout:

V neděli 6. prosince 2015 se v kulturním
domě uskutečnila tradiční Mikulášská besídka.
Od patnácté hodiny na děti čekal Mikuláš
s andělem, aby hodným dětem za básničku
rozdal balíčky se sladkostmi a ovocem. Pro
všechny bylo připraveno občerstvení. Krojovaná mládež si připravila zábavu pro děti se
soutěžemi o sladké ceny. Z dětí, které přišly
v maskách, a že jich nebylo málo, byly vybrány
nejhezčí ve dvou kategoriích. V kategorii
mladších se na prvním místě umístil Nicolas
Martinec, který přišel za pračlověka, na druhém místě Janička Jahelková v masce berušky
a na třetím místě Viktorka Vašinová v masce
anděla. V kategorii starších byla za nejlepší
masku vyhlášena Lesní víla Lenička Cholevová,
na druhém místě Verunka Hocová, v masce
klauna, a na třetím místě Vendulka a Barborka
Badinské, které přišly jako vodnice. Tyto děti
byly oceněny diplomem a sladkou odměnou.
Speciální cenu obdržela dvojice klaunů, Honzík Stehlík a maminka Věrka. Závěrem besídky
přišli čerti z pekla, aby postrašili zlobivé děti.
Jako každý rok největší obdiv patří všem maminkám za jejich pestré nápady a úsilí při výrobě a konečném dolaďování masek.
Za Krojovanou mládež bych chtěla popřát
všem občanům klidné prožití vánočních svátku a šťastný Nový rok 2016, plný osobních i
pracovních úspěchů.

Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky:
Hrádek 20.12. 15:15 – 16:15;
Bohoslužby o vánočních svátcích:
24.12. – Štědrý večer
Dyjákovice
16:00
Jaroslavice
21:00
Strachotice 22:00
Hrádek
22:30
Slup
24:00
27.12. na svátek Svaté rodiny bude při všech
bohoslužbách možnost obnovit manželské
sliby těch, kteří uzavřeli církevní manželství)

Betlémské světlo: k dispozici na Štědrý den
v předsíni kostela od 15:10 hod
Otevřený kostel k modlitbě, prohlídce betléma a možnosti zazpívat si koledu:

za Krojovanou mládež Hrádek
Pavlína Kasincová

Neděle 27.12. - Dyjákovice:15:00-17:00
Pondělí 28.12. – Strachotice: 15:00-17:00
Úterý 29.12. – Jaroslavice: 15:00-17:00
Středa 30.12. – Hrádek: 15:00-17:00
Čtvrtek 26.12. – Slup: 15:00.-17:00
Neděle 3.1. – Valtrovice: 15:00-17:00

Římskokatolická farnost Hrádek
Ze života farnosti
Vyučování římskokatolického náboženství
probíhá na ZŠ v Hrádku v pondělí. Děti jsou
rozděleny do 2 skupin. Celkem vyučování navštěvuje 15 dětí. Modleme se za víru v jejich
rodinách.
14.11. proběhla pouť ke sv. Anežce. Zúčastnilo se asi 50 dětí. Zábavný program proběhl

Koncert:
V sobotu 9.1. v 16:30 hod v kostele
v Hrádku v podání sboru Illegal chorus z Brna
Rybova vánoční mše..
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Jaroslavický sbor pod vedením varhaníka
MUDr. Dušana Kudlíka nás bude provázet při
mši sv. :
Hrádek : 3.1.v 8:00

V sobotu 23.1. chystáme autobusovou pouť
na sv. Hostýn. Hlásit se je možné u kněží.
Podrobnosti budou sděleny týden předem,
podle počtu přihlášených…
Další informace, které se týkají i ostatních
farností si můžete přečíst ve farním vánočním
zpravodaji.
Přeji všem požehnané svátky vánoční a nový
objev Božího milosrdenství, skrze které poznáváme, jak moc nás Bůh miluje.

Tříkrálová sbírka:
Na ČT1 proběhne tříkrálový koncert 10.1.v
18:00. Přímý přenos z Městského divadla
v Brně. Účinkují: Pavel Šporcl, Pavel Helán,
sourozenci Ulrichovi a další.
9.1.společné požehnání pro tříkrálové koledníky z Hrádku, Dyjákovic, Valtrovic, Křídlůvek a Velkého Karlova v 9.00 v kostele sv.
Petra a Pavla v Hrádku, pak tříkrálová sbírka.

za Římskokatolickou farnost Hrádek
P. Pavel Sobotka

Informace obecního
úřadu
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v roce 2016
Jelikož od 1.1.2016 dojde k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a tím pádem ke
změně některých ustanovení zákona, a tudíž
je zapotřebí, aby byla změněna Obecně závazná vyhláška obce Hrádek zavádějící místní
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh obecně závazné vyhlášky je již zpracován a nachystán zastupitelstvu obce, ke
schválení. Částku poplatku na kalendářní rok
stanoví Zastupitelstvo obce Hrádek s ohledem
na náklady za předchozí kalendářní rok.
Tímto oznamujeme občanům, že náklady za
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za rok 2014 činily 572 466,- Kč.
Když rozpočítáme náklady na sběr a svoz
komunálního odpadu na 1 občana za kalendářní rok, zjistíme, že náklady na 1 občana při
počtu 931 (912 počet osob s pobytem na
území obce + 19 počet staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná

Kostel sv. Petra a Pavla
V kostele sv. Petra a Pavla v Hrádku bylo pořízeno nové led osvětlení do křišťálových
lustrů. Zvláště v noci je patrný rozdíl – je lépe
vidět.
Kostel sv. Petra a Pavla již nestojí v „ lese“,
tak působily 2 smrky, mezi kterými se vlastní
kostel ztrácel. Po odborné konzultaci se zkušenou zahradnicí a osobním navštívení dendroložky bylo konstatováno, že je třeba je
skácet, aby neohrožovaly památkově chráněnou budovu a nezakrývaly duchovní význam
tohoto krásného místa. Jsem rád za kladné
posouzení žádosti ze strany obce Hrádek
a vyjadřuji za farnost velký dík za uskutečnění
tohoto záslužného činu. Děkuji vedení obce za
vzornou spolupráci.

11

fyzická osoba) činí 615,- Kč/občan. V roce
2015 byl v obci Hrádek zaveden místní poplatek za KO ve výši 500,- Kč/občan. Obec tedy ze
svých zdrojů doplácela na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu částku 115,- Kč na
1 občana.
Jak vidíme, částka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 500,- Kč/občan nepokryje celou částku, kterou je obec povinna za sběr a
likvidaci netříděného komunálního odpadu
svozové firmě uhradit.

70 let: 6 občanů
75 let: 11 občanů
80 let: 4 občané
81 let: 3 občané
82 let: 4 občané
83 let: 1občanka
84 let: 3 občanky
85 let: 4 občané
86 let: nikdo
87 let: 2 občanky
88 let: 4 občanky
89 let: 1 občanka
90 let: nikdo
91 let: 1 občanka
V roce 2015 se:

Výše stočného pro rok 2016

přistěhovalo: 14 občanů
přestěhovalo: 6 občanů
odstěhovalo: 17 občanů
narodilo: 3 občánci
zemřelo: 7 občanů

Výše stočného pro rok 2016 schválena valnou hromadou DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice v úterý 15.12.2015 je 50,26,- Kč s DPH
za 1 m3. Doplatek obce Hrádek schválený zastupitelstvem obce dne 17.12.2015 je ve výši
21,51,- Kč za m3. Z toho plyne, že platba za
stočné pro občana je ve výši 28,75,- Kč s DPH
za m3. Dochází tím k meziročnímu nárůstu o
3,75 Kč.

S ohledem na ust. zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme žádné bližší údaje o osobách, aby tyto
nemohly být identifikovány. Děkujeme za pochopení.

STATISTIKA OBCE HRÁDEK
ROK 2015

Za kolektiv pracovníků Obecního úřadu Hrádek přeji všem spoluobčanům klidné a pohodové prožití svátků vánočních a do Nového
roku 2016 hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Počet obyvatel: 887
Celkový počet mužů: 455
Celkový počet žen: 426
Z toho: 7 dětí do 18 měsíců, 10 dětí od 18
měsíců do 3 let, 17 dětí od 3 do 6 let, 93 dětí
od 6 do 15 let a 760 dospělých

za OÚ Hrádek
Ing. Jiří Sýkora, DiS.

Průměrný věk muži: 39,73 let
Průměrný věk ženy: 40,19 let
Průměrný věk chlapci: 5,51 let
Průměrný věk dívky: 9,63 let
Průměrný věk za obec celkem: 32,46 let
V roce 2015 oslavilo svá jubilea:
50 let: 22 občanů
55 let: 9 občanů
60 let: 14 občanů
65 let: 14 občanů
12

Pracovní doba OÚ v Hrádku

Pozvánky

21.12.2015 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
22.12.2015 7:30 – 11:30 12:30 – 16:00
23.12.2015 7:30 : 12:00 ZAVŘENO
24.12.2015 – 31.12.2015 ZAVŘENO

Kulturní akce v naší obci
Štěpánská zábava
Štěpánská taneční zábava se koná
25.prosince v kulturním domě od 20:00. Vystoupí kapela Artemis. Vstupné 80,- Kč.

OD 4.1.2015 běžná pracovní doba
Po
7:30 – 11:30 12:30 – 17:00 (úř. den)
Út
7:30 – 11:30 12:30 – 16:00
St
7:30 – 11:30 12:30 – 17:00 (úř. den)
Čt
7:30 – 11:30 12:30 – 16:00
Pá
7:30 – 11:30 12:30 – 14:00

Rybářský ples
Rybářské sdružení Hrádek srdečně zve na
první ročník Rybářského plesu, který se koná
16.ledna 2016 v kulturním domě. Vstup od
19:30. Vystoupí cimbálová muzika Dyjavánek
a kapela Hurikán. Vstupné 100,- Kč.
Maškarní ples
SDH Hrádek pořádá tradiční Maškarní ples –
FAŠANK, který se koná v sobotu 13.února
2016 od 20:00 v KD Hrádek. Sraz masek je od
20:00 do 21:00 hod. na obecním úřadě.

Veškeré pozvánky na kulturní akce budou
v předstihu zveřejňovány na webových stránkách obce www.obec-hradek.cz, a také tradičně v místních prodejnách potravin a budou
hlášeny místním rozhlasem. Sledujte nás i na
Facebooku – Obec Hrádek.

Vydavatel: Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma, IČO 002 92 869.
Evidenční číslo MK ČR E 11704.
Vychází jako čtvrtletník, v celkovém nákladu 350 ks.Datum vydání 21.12.2015. Číslo 4/2015.
Neprošlo jazykovou úpravou. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Za grafickou úpravu
odpovídá Ing. Jindřich Rosa.
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v elektronické podobě na jindrarosa@seznam.cz.
Uzávěrka příštího vydání je 11.3.2016.
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KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2016
LEDEN

1

52

4
5
6
7
8
9
10

2
11
12
13
PA 14
15
16
17

10
7
8
9
PA 10
11
12
13

11
14
15
16
17
18
19
20

18
3
4
5
6
7
8

19
9
10
11
12
13
14
15

27
4
5
6
7
8
9
10

28
Tko 11
12
13
SK 14
15
PA 16
17

Tko

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

1
2
3

PA

Sobota
Neděle
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BŘEZEN

Tko

Pondělí

1
2
3
4
5
6

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

KVĚTEN

17

Tko

Pondělí
Úterý
Středa
PA

Čtvrtek
Pátek
Sobota

1

Neděle

3
18
19
20
21
22
23
24

4
25
26
27
SK 28
PA 29
30
31

12
21
22
23
SK 24
PA 25
26
27

13
28
29
30
31

20
16
17
18
SK 19
20
PA 21
22

21
23
24
25
26
27
28
29

29
18
19
20
21
22
23
24

30
Tko 25
26
27
PA 28
29
30
31

Tko

Tko

Tko

5

ÚNOR
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7
15
16
17
18
19
20
21

14
4
5
6
PA 7
1
8
2
9
3
10

15
11
12
13
14
15
16
17

Tko

PA

13

DUBEN

Tko

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
NeděleTko

22
30
31

8
9
10
11
12
13
14

6
1
2
3
4
5
6
7

Pondělí

Tko

HRÁDEK

obec

1
2
3
4
5

23
6
7
8
9
10
11
12

31
1
2
3
4
5
6
7

32
Tko 8
9
10
SK 11
12
PA 13
14

22

ČERVEN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

PA

Pátek
Sobota
Neděle

8
22
23
24
SK 25
PA 26
27
28

9
29

16
18
19
20
SK 21
PA 22
23
24

17
25
26
27
28
29
30

Tko

Tko

24
13
14
15
SK 16
17
PA 18
19

25
20
21
22
23
24
25
26

33
15
16
17
18
19
20
21

34
Tko 22
23
24
PA 25
26
27
28

Tko

Hrádek 16
671 27 , Hrádek u Znojma

Děkujemé

DĚKUJEME VÁM , ŽE TŘÍDÍTE ODPAD .

PLAST
ANO:PET láhve , folie , květináče , sáčky
hráčky,polystyren ,

26
27
28
29
PA 30

NE : PVC , guma ,linolea, molitan

Tko

pneumatiky

PAPÍR
ANO: noviny , časopisy,lepenka , krabice
karton , sešity,knihy,letáky, psací
a balicí papír

ČERVENEC

26

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

1
2
3

Pátek
Sobota
Neděle

SRPEN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

35
29
30
31

NE: znečištěny papír,celofán , obvazy
použité papírové kapesníky

SKLO
ANO: bílé a barevné sklo , tabulkové sklo
obálové sklo , skleněné střepy,

ZÁŘÍ

35

Úterý
Středa

1
2
3
4

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

LISTOPAD

44

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

SK

Pátek

PA

Sobota
Neděle

36
5
6
7
SK 8
9
PA 10
11

37
12
13
14
15
16
17
18

45
7
8
9
10
11
12
13

46
Tko 14
15
16
PA 17
18
19
20

Tko

Pondělí

1
2
3
4
5
6

38
19
20
21
PA 22
23
24
25

39
26
27
28
29
30

47
21
22
23
24
25
26
27

48
Tko 28
29
30

Tko

39

ŘÍJEN

40
3
4
5
SK 6
PA 7
1
8
2
9

41
10
11
12
13
14
15
16

49
5
6
7
8
9
10
11

50
Tko 12
13
14
PA 15
16
17
18

Tko

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

48

PROSINEC
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

SK

Pátek

PA

Sobota
Neděle

1
2
3
4

.A.S.A. spol.s.r.o
Brněnská 1191
671 72 , Miroslav

www.asa-cz.cz
tel: +420 515 334 341

15

42
17
18
19
PA 20
21
22
23

43
24
25
26
27
28
29
30

51
19
20
21
22
23
24
25

52
Tko 26
27
28
SK 29
PA 30
31

Tko

44
31

Tko

NE: drátěné sklo , autoskla , plexisklo ,
keramika , porcelán , zrcádla

Výsvětlivky :
PL svoz separovaného odpadu PLAST
PA svoz separovaného odpadu PAPÍR
SK svoz separovaného odpadu SKLO
Tko svoz tuhého komunálního odpadu

16

