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obce) a od Jednoty směrem na horní náměstí
po RD č.p. 140 paní Gajdůškové. Šachty jsou
zkorodované, polorozpadlé, a proto je potřeba je vyměnit. Akce je zatím ve fázi výběrového řízení na zhotovitele a předpokládané zahájení prací je směřováno na druhou polovinu
letošního roku, případně na začátek příštího
roku.
Dále bych Vás chtěl, vážení spoluobčané, informovat o tom, že na obecní úřad byla v loňském roce, po výběrovém řízení, přijata nová
účetní, slečna Bc. Zdeňka Něníčková. Budete
se s ní setkávat na OÚ, stejně tak jako s Ing.
Sýkorou, DiS. a paní Táborskou. Celková výše
úvazků pracovníků na OÚ je 2,5.
Další důležitou informací je připravovaná
změna č. 1 Územního plánu Hrádek. Pokud
máte nějaké podněty a návrhy z Vaší strany,
které je potřeba zakomponovat do připravovaného ÚP (týká se to např. změny využití
pozemku ze zahrady na stavební místo nebo
navržení změny využití pozemku, za účelem
podnikání…), tak tyto žádosti, prosím, co
nejdříve směřujte na Obecní úřad v Hrádku
nebo na Odbor územního plánování ve Znojmě.
Poslední informací a změnou, která byla
schválena na posledním zastupitelstvu je provoz obecní Avie. Z důvodu narůstající částky
na údržbu za rok, byla schválena cena 12,Kč/km. Provoz obecní Avie se udržuje pouze
pro potřeby našich občanů!
Závěrem mi dovolte Vám popřát prosluněné
letní dovolené plné odpočinku a dětem
prázdniny plné zážitků.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v předchozím zpravodaji jsem se zmiňoval o
projektech a investičních akcích, které připravujeme pro letošní rok. Žádost o dotaci na
opravu kabin TJ SOKOL Hrádek a opravu střechy ZŠ Hrádek - stará budova, byla podána na
Krajský úřad Jihomoravského kraje a byla
v obou případech úspěšná. Každá z těchto akcí
byla podpořena Jihomoravským krajem částkou 200.000,- Kč. Oprava kabin byla již zahájena. Opravu střechy ZŠ bude provádět vítězná firma výběrového řízení, Radek Pokorný,
Kuchařovice, od 7. 7. 2016. Akce je naplánována přes prázdniny s termínem ukončení
20.08.2016 z důvodu zahájení nového školního roku.
V plánu investic pro letošní rok byly také
opravy místních komunikací, a to v úseku od
RD L. Krčové č.p. 280 na horní náměstí, a dále
od RD manželů Sokolových č.p. 103 až po RD
pana J. Kresana č.p. 56 (u dětského hřiště). I
tato akce byla podpořena 50% dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Ve výběrovém řízení
na zhotovitele „Opravy místních komunikací“
zvítězila firma COLAS, a.s., s nabízenou částkou 1.185.000,- Kč. Stavební práce na této
akci budou zahájeny začátkem měsíce července v souladu s Vodárenskou a.s., která
v těchto úsecích bude vyměňovat, v rámci
jejich údržby, vodovodní šoupata a hydranty.
Další připravovanou akcí, která se dotkne
provozu na místních komunikacích v naší obci
je výměna 19-ti kanalizačních šachet v úsecích
od Jednoty směrem na Jaroslavice (po konec

Ondřej Kubic, starosta
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 Zastupitelstvo obce Hrádek souhlasí
s umístěním vodovodní přípojky a
zbudováním
vodovodní
šachty
v pozemku p.č. 5701/287.
 Umístění kompostárny na části pozemku p.č. 1801 a na části pozemku
p.č. 1802 a na části pozemku p.č. 1803.
Podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků p.č. 7090/9, p.č. 7090/7 a
p.č. 7090/14.
 Dohodu
o
provedení
práce
s kronikářkou obce.
 Dar ve výši 1.000,- Kč dobrovolnickému centru ADRA Znojmo.
 Přijetí pracovníka od 1.4.2016 do
31.10.2016 – dělník čistění obce.
 Zrušení účtu u České spořitelny, a.s..
 Oslovení projektanta za účelem vybudování hnízd na kontejnery a využití
dotace na jejich pořízení.

Důležitá schválení Zastupitelstva
obce Hrádek
16. zasedání ZOH, 31.03.2016
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
 Rozpočet obce Hrádek na rok 2016.
 Rozbor hospodaření za rok 2015.
 Zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků.
 Dotaci z rozpočtu obce ve výši 12.000,Kč na činnost v roce 2016 Rybářskému
sdružení Hrádek.
 Dotaci z rozpočtu obce ve výši 60.000,Kč na činnost v roce 2016 TJ SOKOL
Hrádek.
 Dotaci z rozpočtu obce ve výši 10.000,Kč na činnost v roce 2016 Svazu důchodců ČR, Božice-Hrádek, p.s.
 Dotaci z rozpočtu obce ve výši 25.000,Kč Krojované mládeži Hrádek, z.s. na
půjčení krojů.
 Dotaci z rozpočtu obce ve výši 35.000,Kč Krojované mládeži Hrádek, z.s. na
hudbu.
 Dotaci z rozpočtu obce ve výši 7.500,Kč pro Oblastní charitu Znojmo na sociální, zdravotní a humanitární činnost.
 Souhlas se změnou dobývacího prostoru Božice V.
 Pořízení nového územního plánu obce
Hrádek.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
ZN-014330035023.
 Směnu části pozemku.
 Prodej pozemku č. 1502.
 Prodej pozemků p.č. 5701/109, p.č.
5701/110, p.č. 7185.
 Oddělení pozemku p.č. 5701/41 GP.
 Pronájem části pozemku p.č. 5701/236
na dobu neurčitou.
 Prodej pozemku p.č. 2139/2.
 Proplacení
nákladů
spjatých
s vysoušením bytu.

 Zastupitelstvo obce Hrádek revokuje
Usnesení č. 377/2/15 Z týkající se
umístění kompostárny na pozemku
p.č. 1807.
 Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje prodej pozemku p.č. 5701/41.
 Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje prodej pozemků p.č. 7194/2.
 Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje propachtování části pozemku p.č.
5701/36.
17. zasedání ZOH, 28.04.2016
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
 Ropočtové opatření č. 1/2016.
 Sjednocení nájemného v obecních bytech čp. 312 na 28,50 Kč/m2.
 Prodloužení nájemní smlouvy na soc.
bytech.
 Výsledek hospodaření ZŠ, rozdělení HV
a odpisový plán.
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 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného
břemene
č.
ZN
–
1030025948/007/SETO.
 Projektovou dokumentaci na průtah
obcí Hrádek.
 Prodej pozemku p.č. 5701/487 –
ostatní plocha o výměře 200 m2, který
vznikl oddělením (GP č. 908-21/2016
z 16.03.2016)z pozemku parc. č.
5701/287 – ostatní plocha o celkové
výměře 13.838 m2.
 Propachtování části pozemku parc. č.
5701/36 – zahrada o výměře 969 m2.
 Prodej pozemku p.č. 1331 – orná půda
o výměře 1.020 m2.
 Pronájem části pozemku parc. č.
7194/2 – zahrada o výměře 87 m2,
části pozemku p.č. st 32 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 203 m2 a
části pozemku p.č. 5701/262 – ostatní
plocha o výměře 53 m2.
 Propachtování pozemku pč. 5701/166
– zahrada o výměře 338 m2.
 Zveřejnění veřejné nabídky na prodej
pozemku parc. č. 1506/1 – orná půda
o výměře 12.127 m2, který vznikl oddělením (GP č. 907-20/2016 ze dne
16.03.2016) pozemku parc. č. 1506 –
orná půda o celkové výměře 17.363
m2.
 Pověřuje starostu ukončením nájemní
smlouvy č. 2/2008 z 17.7.2008 na
pronájem pozemku parc. č. 6765/6 –
orná půda o výměře 6.216 m2.
 Prodloužení lhůty pro uzavření kupní
smlouvy a smlouvy o zřízení
předkupního práva dle usnesení č.
364/2/15 Z ze dne 18.02.2016, na
prodej pozemků parc. č. 5701/242,
parc. č. 5701/108 a parc. č. 5701/469
v k.ú. Hrádek u Znojma.
 Schvaluje změnu ÚP č. 1.
 Provoz Mateřské školy v době od
1.7.2016 do 15.7.2016.

 Studii na kompostárnu, na základě
které bude vypracován projekt na
kompostárnu.
 Odkup části pozemku p.č. 6867/1 –
ostatní plocha o výměře 89 m2 a
pozemku p.č. 6943/4 – travní plocha o
výměře 49 m2, které vznikly
oddělením z pozemku p.č. 6943/2.
 Zmenšení dobývacího prostoru Božice
V
dle
předložené
projektové
dokumentace č. 091/2015-Ko.
 Převod vodovodu v lokalitě OSRD
„Východ“ z majetku obce Hrádek do
majetku Vodárenské a.s.
 Oslovení projektanta k vypracování
projektu na prodloužení veřejného
osvětlení v OSRD Východ.
.
18. zasedání ZOH, 26.05.2016
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje:
 Rozpočtové opatření č. 2/2016.
 Vzorovou smlouvu na pronájem obecních bytů vypracovanou v souladu
s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 Protokol o veřejnoprávní kontrole
Základní školy a Mateřské školy,
Hrádek, okres Znojmo.
 Návrh zadání veřejné zakázky na akci
„Oprava střechy ZŠ Hrádek – stará
budova“.
 Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve
výši 200 000,- Kč na akci „Oprava
střechy ZŠ Hrádek – stará budova“.
 Návrh zadání veřejné zakázky na akci
„Oprava místních komunikací Hrádek“.
 Ceník za zapůjčení vybavení kuchyňky
kulturního domu.
 Zveřejnění veřejné nabídky na prodej
pozemku parc. č. 1506/1 za minimální
kupní cenu 187,- Kč/m2 + platná sazba
DPH.
 Změnu Usnesení č. 427/4/17 ve znění:
prodej pozemku p.č. 5701/487
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(3,- Kč/m2).
Prodej pozemku p.č. 5701/488 – zahrada o výměře 161 m2.
Odkoupení nově vzniklého pozemku
parc. č. 4633/13 – zahrada o výměře
153 m2 , který vznikl oddělením (GP č.
913-38/2016 ze dne 19.04.2016) z pozemku parc. č. 4633/12 – zahrada o
celkové výměře 404 m2 za kupní cenu
ve výši 9.180,- Kč (60,- Kč/m2).
Dotaci z rozpočtu obce Hrádek ve výši
280 000,- Kč na rekonstrukci šaten TJ
SOKOL Hrádek, z.s.
Směnu částí pozemků u „váhy“ v plné
velikosti v souladu s územním plánem,
kde tyto části pozemků jsou vyhrazené
jako občanská vybavenost.
Kompletní opravu stropní konstrukce
na bytě 332.
Změnu usnesení č. 349/12/13 Z ze dne
17.12.2015, s tím, že příspěvek obce
Hrádek na likvidaci odpadních vod pro
rok 2016 činí 7,88 Kč za 1 m3 vč. platné sazby DPH, a to na základě vyúčtování předloženým Dobrovolným svazkem obcí Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice.
Odepsání pohledávek ve výši 18.670,Kč.
Prodloužení provozu Avie o jeden rok.

okolí. Pravidla byla taková, že se lovilo na jeden prut o jednom návazci a sčítala se délka
všech ryb ulovených do 11 hodin. Vyhodnocení probíhalo v kategorii 11-15 let včetně a
v kategorii mladší, kde s nahazováním směli
vypomáhat tatínci.
Umístění v kategorii do 10 let:
1. Karolínka Přikrylová z Dyjákovic (ryby
v celkové délce 44,5 cm),
2. Vanesa Daňková z Dyjákovic (28 cm),
3. David Nezveda z Dyjákovic (20 cm).
Umístění v kategorii 11–15 let:
1. Lukáš Bahenský z Dyjákovic (89 cm),
2. Tomáš Sýkora z Hrádku (86 cm),
3. Karolína Michlová z Litobratřic (71 cm).
Nejmladším rybářem byl Matyáš Přikryl ze
Znojma. Největší rybu (kapr 28 cm) ulovila
Vanesa Daňková. Tyto děti obdržely diplom a
pěkné, hodnotné ceny. Bez ohledu na to, jestli
se dětem povedlo ulovit nějakou rybu nebo
ne, dostaly všechny cenu za účast.
Rybářské sdružení Hrádek děkuje sponzorům,
kteří finančně přispěli na ceny a občerstvení
pro děti a také všem členům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci. Sponzory
byli Obec Hrádek, prodejna rybářských potřeb
Kompex KD Znojmo, pan Roman Sobotka –
výrobce rohlíkového boiles Práče, pan Petr
Bičian - pohostinství, paní Renata Cholevová –
obchod na křižovatce. Ceny za SDH Hrádek
dodal pan Josef Pospíšil. Cigára v udírně připravili Matochovi.

 Zastupitelstvo
obce
Hrádek
neschvaluje provést v podkrovním
bytě na č.p. 332 pouze dílčí opravu
stropní konstrukce.

Členové sdružení brigádnicky přistavili střechu
lavice na břehu rybníka. Dřevo na ni věnoval
pan Jiří Martinec. Lavice a lavičky na břehu
rybníka jsou pro všechny, nejen pro rybáře.
Využívejte jich!

Rybářské sdružení Hrádek
Dětské rybářské závody 2016
Květnové počasí je nevyzpytatelné a proto i
letos byl termín konání dětských rybářských
závodů posunut o týden na sobotu 21. května.
V 8:00 začalo lovit celkem 25 dětí z Hrádku i

za Rybářské sdružení Hrádek
Ing. Jindřich Rosa
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ho údolí a na závěr jsme navštívili Kreativní
veletrh ve Znojmě, kde si každý žák mohl vytvořit výrobek dle svého uvážení. Nejvíce a
nejraději žáci pracovali s moosgummou. Proto, když jsme ve škole pořádali jarní dílnu ke
Dni matek, zvolili jsme tento materiál. Každý
žák si ve škole vyrobil hezký dárek pro svoji
maminku.

Základní škola Hrádek, Hrádek 53
Letní zprávy ze základní školy
Opět tu máme nejkrásnější roční období - léto. Pro nás ve škole je, ale tento čas hlavně
dobou bilancování, kdy hodnotíme uplynulý
školní rok a současně již spřádáme plány na
ten příští. Na jedné straně jsme smutní z toho,
že se musíme rozloučit s našimi absolventy,se
kterými jsme za těch pět minulých let strávili
při vyučování a mnoha dalších akcích spoustu
pěkných chvil. Nedá se ale nic dělat, protože
na jejich místa už se těší budoucí prvňáčci,
kteří v září určitě nebudou mít strach z nového prostředí. Je to tím, že se již několikrát byli
ve škole podívat se svými učitelkami z mateřské školy. Školní prostředí poznávali také při
společných akcích.

Po celý rok se naši žáci účastní kulturních vystoupení, které pořádá obecní úřad. Ať již to
jsou důchodci, rodáci, vítání občánků a Den
matek. Snažíme se krátkým programem zpříjemnit sváteční den.
První den měsíce června vždy patřil, patří a
bude patřit dětem. Proto i my ve škole jsme si
vymysleli "Barevný den". Zástupce z každé
třídy vylosoval barvu pro své spolužáky. A tak
se stalo, že ve středu 1. června, přišli naši prvňáčci v barvě červené, druháci v bílé, třeťáci v
zelené, čtvrťáci ve žluté a páťáci v modré barvě. Tímto byl tento den pro nás krásný a barevný. V úterý 7. června školní družina pořádala "Modrou toust party". Naši páťáci byli jen
málo ve výhodě, protože i ostatní žáci, kteří
navštěvují školní družinu si s tímto úkolem
skvěle poradili.

Během celého školního roku jsme 5x s našimi
žáky navštívili Městské divadlo ve Znojmě, kde
jsme viděli pěkná představení. Jednou jsme se
vypravili do kina ve Znojmě na filmové představení "Malý princ". Ve škole jsme uspořádali
několik kulturních vystoupení: "S hudbou proti drogám“,"Hudba pro radost" a "Setkání s
tóny". V březnu jsme v tělocvičně uspořádali
"Maškarní karneval". Krásné masky byly odměněny sladkostmi. Všichni přítomní si společně zasoutěžili a pobavili se. Během celého
školního roku jsme zapojeni v projektu: "Ovoce a zelenina do škol".

Na přelomu měsíce května a června jsme si ve
škole vytvořili "Motýlí zahradu". Jejím účelem
bylo ukázat jednu z nejúžasnějších přírodních
proměn hmyzí říše - metamorfózu - přímo
před očima našich zvídavých žáků. Vše začalo
tím, že jsme si do školy objednali 5 housenek.
Naši žáci je každý den pozorovali, jak se jim
dobře daří. Po určité době se před jejími zraky
housenky zakuklily. Po dalších několika dnech
z kukly vyletěli krásní barevní motýli. Všichni
jsme s napětím pozorovali, jak se postupně
přímo před našima očima, přemění housenky
až po krásné barevné motýly. Po zdařilém
experimentu, který se žákům moc líbil, jsme je
vypustili do přírody.

Ve školním roce, vždy v říjnu a v dubnu probíhá ve škole soutěž ve sběru starého papíru. V
tom letošním, nejlepšími sběrači byli žáci 4. a
5. ročníku. Nejlepší sběrači z každé třídy: Janíčková Tereza, Střechová Šárka, Matuška
Lukáš, Feranec Martin a Kyprá Karolína.
Den Země jsme oslavili 22. dubna exkurzí do
společnosti FCC (bývalá A.S.A.) ve Znojmě.
Žáci na vlastní oči viděli, co se děje s papírem,
který nasbírají a odveze se k dalšímu zpracování. V ten stejný den jsme navštívili Městskou policii ve Znojmě, kde nám byla přiblížena její činnost. Dále jsme zavítali do gránické-

Ve středu 8. června jsme si udělali tzv. malý
výlet, exkurzi do nedalekých Želetic. Až do
nedávna jsme neměli ani tušení, cože je zde
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tak skvělého k vidění. Želetice je vesnice, pouze 30 minut jízdy od Hrádku. V pěkném domku, na náměstí u manželů Davidových, je zde
"Ruční výrobna papíru". Nejdříve jsme si vyslechli historii výroby papíru a po ni si každý
žák sám vyrobil 2 ručně vyrobené papíry, které si po určitých procedurách vezme domů. Je
zde i obchůdek, kde si můžete koupit různá
přáníčka, krabičky nebo i obálky na blížící se
vysvědčení. Moc se nám zde líbilo a rádi se
sem ještě někdy vrátíme.

šeno. Žáci, kteří ještě nemají splněnu povinnou školní docházku, budou pokračovat ve
vzdělávání ve Znojmě v budově Horní Česká
nebo na Jezuitském náměstí. Pracovní místa
zde najdou i pedagogové ze zrušené třídy v
Hrádku.
Letošní konec školního roku tak bude opravdu
plný loučení, a to nejen na dva měsíce prázdnin.
Přeji žákům, rodičům a všem zaměstnancům,
aby se jim v dalších letech dařilo, byli spokojeni a na léta v Hrádku vzpomínali jen v dobrém.

Než si ale budou moci žáci dát své vysvědčení
do obálky z ručního papíru, kterou si někteří
koupili, čeká nás ještě ve škole závěrečné
zkoušení, písemky a vše co je spojeno se závěrem školního roku. V neposlední řadě nás čeká školní výlet, na který se všichni již moc těší.
Ve středu 22. června pojedeme do Moravského krasu. Zde navštívíme Punkevní jeskyně a
propast Macocha. Při zpáteční cestě se zastavíme v Antropologickém muzeu v Brně.

Za základní školu Hrádek 203
Mgr. Jana Štruncová

Svaz důchodců ČR, ZO Hrádek
Z činnosti

Během celého školního roku jsme toho tedy
společně prožili a zažili hodně. Máme tedy o
prázdninách na co vzpomínat.

klubu

důchodců

Pravidelně první středu v měsíci se setkávají
členové klubu důchodců z Hrádku v kavárně
KD v Hrádku. Vždy si popovídáme, naplánujeme nějaký výlet či nějakou akci. Pokud má
někdo narozeniny, popřejeme mu, koupíme
kytičku
a
necháme
zahrát
v
Brněnském
rozhlase.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem
dětem i zaměstnancům školy za poctivě odvedenou práci. Všem přeji příjemnou dovolenou
a krásné prázdniny, hodně sluníčka a pohody.
Těším se v září opět na shledanou.

V únoru jsme se vydali s klubem BožiceBorotice do Znojemského divadla a v květnu
jsme v tomto obsazení jeli na zájezd na Velehrad a do Milotic. Navštívili jsme
krásný Velehradský kostel a tamní baziliku,
kde nám průvodkyně sdělila mnoho zajímavých
i
poučných
informací.
Následovala prohlídka Milotického zámku.
Zájezd se nám velmi líbil a těšíme se na další
akce, které nás čekají po prázdninách.

Za žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Hrádek 53
Mgr. Švejcarová Květoslava, ředitelka školy

Základní škola Hrádek, Hrádek 53
Ukončení provozu
V roce 2014 byla Základní škola Hrádek 203
odloučena s MŠ, ZŠ a PrŠ, Znojmo, Horní Česká 15. Budova čp. 213 se stala odloučeným
pracovištěm této znojemské speciální školy a
pro žáky se v těchto letech mnoho nezměnilo.
Od 1. září 2016 však bude toto pracoviště zru-

Pokud se k nám chce někdo nový přidat, budeme
jen
a
jen
rádi.

Za klub důchodců Alena Valigurová
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Sbor dobrovolných hasičů

Z naší farnosti

Z činnosti SDH Hrádek

Školní rok jsme s dětmi z náboženství zakončili
zmrzlinou a pak jednodenním výletem do Oslnovic, JZD Korolupy a Podhradí, kterého se
mohli účastnit děti ze všech škol, kde učíme
náboženství. Byly nás 2 autobusy. Děti se seznámili s chodem kravína kde se jim nejvíce
líbily telátka, někteří neodolali sednout si do
John Deeru. Navštívili jsme krásný kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Oslnovicích
s malbami Jano Köhlera, který sem byl převezen v r. 1969 z Brna Králova Pole a v r. 19931996 znovu postaven. Doufám, že děti i o
prázdninách porostou v dobrém.

Dne 14. května 2016 se konala okrsková soutěž v požárním sportu ve Valtrovicích. Soutěže
se zúčastnilo družstvo hasičů našeho SDH
Hrádek a ostatní SDH našeho okrsku. Po soutěži naše zásahová jednotka vyjížděla ke dvěma zásahům, a to na odstranění spadlého
stromu a záchraně ovce, která spadla do kanálu a nemohla se dostat na břeh.
Dne 20. května 2016 na večer byl vyhlášen
požární poplach. Jednalo se o taktické cvičení
s výjezdem do obce Slup.
Dětský den v Hrádku se konal na hřišti v neděli
4. června 2016. Pro děti byly připraveny různé
soutěže a atrakce, zúčastnili se i naši členové a
měli připravené soutěže spojené s hasičskou
tematikou. Přijela i hasičská cisterna z HZS
Hrušovany nad Jevišovku, která vyrobila pro
děti pěnu.
Náš družební ZDH Kvašov pořádal v sobotu 4.
června 2016 od 15:00 hodin závody v požárním útoku do kopce. Naše družstvo se zúčastnilo těchto závodů a má další zkušenost s novou soutěží, kde šlo jak o rychlost, zkušenost a
sehranost družstva a strojníka.
Dne 24. září 2016 se bude konat soutěž v
požárním útoku o Pohár starosty obce Hrádek. Tímto zveme občany, aby se přišli podívat. Soutěž bude začínat ve 12:00 hodin. Občerstvení zajištěno.
Za SDH Hrádek
Josef Pospíšil, jednatel

Dne 30.5. byla také tradiční pobožnost u kaple
sv. Zdislavy, která je patronkou rodin a nachází se v Hrádku směrem na Křídlůvky.
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V sobotu 28.5. byla mše sv. s něm. rodáky
v kostele sv. Petra a Pavla v Hrádku. Mši sv.
vedl jeden z nich, P. Muck. V kázání začal
otázkou, kolik z nich bylo pokřtěno v Hrádku.
Přihlásilo se 10. Byly doby, kdy se hlásili
s rozzářenýma očima všichni. Nejhlubší událost, kterou v životě prožil byl rok 1964, kdy se
poprvé směl podívat se svou maminkou a bratrem do Hrádku. Protože v době odchodu byl
příliš malý, znal jej jen z maminčina vyprávění.
Představoval si vše jinak. Některé domy byly
v té době neosídlené, rozpadaly se, byly špatné politické poměry. Měli s bratrem starost,
jak to bude působit na matku. Opak byl pravdou, měla radost, když jim mohla ukázat dům
a místnosti, kde se narodili. Ale byl to již jiný
dům a jiná doba. Maminka si koupila dům
v Eglingu, ale rodná vlast, rodiště je Hrádek.
Tam mají své kořeny. V době vysídlení, odešel
také P. Schneider, který pak působil blízko
Eglingu a tam vždy chodil na nedělní mši sv.
kde se zpívaly písně, které se zpívávaly
v Hrádku. Mnoho lidí tam přicházelo právě
kvůli těmto písním. Soužití lidí je vždy těžké a
nezáleží na místě. Návod k tomu, aby si lidé
rozuměli jsme slyšeli v evangeliu (Lk 6 ,17-23)
a čtení (Kol 3,12-15), které zaznělo při mši sv.
(Kol 3,12-15) „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu,
skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se
navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco
proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku,
která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž
jste byli povoláni v jedno společné tělo. A
buďte vděčni.“

ky a řekl: „Blaze vám, chudí, neboť vaše je
království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte,
neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní
pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám,
když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a
jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v
nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s
proroky.“
Bohoslužba v krásném hrádeckém kostele je
příležitostí, kdy se můžeme povzbudit
k životní odvaze a naději, že Bůh nás posiluje
v různých zkouškách a nikdy nás neopouští. I
to špatné, které prožijeme
může být
k našemu životnímu růstu, zakončil P. Muck.
Bylo vidět, že nejen původním rodákům, ale i
ostatním, kteří se přijeli podívat do Hrádku se
zde líbí a že jim má vesnice co nabídnout. Děkuji zvláště organizátorům celé akce Jaroslavovi Vavřínovi a manželům Karin a Leovi za
zprostředkování a uskutečnění krásného setkání.
Další den 29.5 při oslavě Božího Těla, které
bylo v Hrádku přistoupili 3 děti (z Jaroslavic,
Slupi a Valtrovic) poprvé ke svatému přijímání.
Modlíme se, aby děti ve víře rostly a byly Pánu
Bohu věrní.
V neděli 3.7. bude v Hrádku poutní mše sv.
v 17.00 hod. Při ní poděkuji Bohu za dar života
40 let. Všechny srdečně zvu a po mši sv. se
budu těšit na vzájemné povzbuzení a setkání.
Děkuji touto cestou všem, kteří mi pomáhají a
dělají i něco navíc. Péče o kostel a farní zahradu, květinové výzdoby, úklidy kostela a farní
budovy, která se pomalým způsobem rekonstruuje. Toto vše do naší vesnice patří a mám
radost, že společnými silami se snažíme, aby
byla naše vesnice stále lepší. Kostel také bývá
každý den otevřen, takže i případné návštěvy,
turisté a vodáci, kterých přibývá mohou obdivovat klenoty, které v naší vesnici máme.

(Lk 6 ,17-23)
„Ježíš sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát;
a s ním veliký zástup jeho učedníků a veliké
množství lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z
pobřeží týrského a sidónského; ti všichni přišli,
aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil
dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a
uzdravovala všechny. Ježíš pohlédl na učední8

O prázdninách budu jako duchovní doprovod
na 2 týdenních rodinných pobytech, které
prožijeme na faře na Fryšavě. Také ve spolupráci s dalšími kněžími proběhnou 2 turnusy
táborů v indiánských TP v Hodově s tématem
Pán Prstenů.

Skupina B:
1. místo
2. místo
3. místo

Takže podle umístění se o 5. místo utkaly
týmy Jaroslavic a Tasovic “B“. V zápase byly
aktivnější Tasovice, a proto zvítězily 5:1. Velký
boj nastal o 3. místo. Utkaly se týmy Hrádku
„ml.“ a Dobšic. Na hřišti proběhla velká bitva,
která skončila nerozhodně 2:2. Rozhodovaly
proto pokutové kopy, kde štěstí se přiklonilo
až ve 12 sérii na hráče z Dobšic. Takže Dobšice
obsadily 3. místo a Hrádek „ml.“ obsadil 4.
místo.

Přeji všem ať dobře nakládáme se svěřeným
časem a protože nevíme, kdy se ten náš naplní, ať prožíváme každou chvilku dobře a
s radostí. Rodičům přeji dostatečnou trpělivost se svými dětmi a těm, aby hezky prožili
prázdniny a měli spousty krásných zážitků.
Další info vyčtete ve farním zpravodaji, a také
případné akce o prázdninách budou hlášeny
při nedělní mši sv. při ohláškách, které jsou ke
stažení na internetových stránkách obce Hrádek.

Velké bojovné finále začalo krátce po poledni
za největšího vedra mezi týmem Tasovic „A“,
který byl favorit, a týmem Hrádek „st.“ Souboje na hřišti by se daly přirovnat k soubojům na
právě probíhajícím ME ve fotbale 2016 ve
Francii. Šikovnost hráčů obou týmů, technika
zpracování míče, nahrávky, střely….vše bylo
prostě perfektní. Obrovskou kulisu tvořili diváci, kteří mocně povzbuzovali oba týmy. Nakonec se štěstí přiklonilo na stranu domácího
týmu, který zvítězil těsným rozdílem 1:0. A tím
obsadil první místo na turnaji před týmem
Tasovice „A“.

Za farnost Hrádek
Pavel Sobotka

TJ SOKOL Hrádek
TURNAJ PŘÍPRAVEK 25. 6. 2016
Dne 25. června 2016 se v místním hřišti konal
turnaj přípravek. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů:
TJ sokol Hrádek „ml.“, TJ Sokol Hrádek „st.“,
TJ Sokol Jaroslavice, TJ Sokol Tasovice „A“ a
„B“ a Sokol Dobšice. Hrálo se na dvou hřištích
dle pravidel FAČR, takže turnaj pěkně ubíhal.
Taky nás trochu hnalo počasí, protože teploty
překračovaly 30°C.

Takže konečné pořadí: 1. Hrádek „st.“, 2. Tasovice „A“, 3. Dobšice, 4. Hrádek „ml.“, 5.
Tasovice „B“ a 6. Jaroslavice
Samozřejmě byly ohodnoceny i individuální
výkony hráčů. Nejlepším střelcem turnaje se
stal Matěj Szabó z Tasovic, který nastřílel 9
gólů, nejlepším brankářem domácí Sam Tichý,
který naopak pustil pouze jeden gól a
nejmladším hráčem pak byl Honzík Feranec.

Začalo se rozlosováním do dvou základních
skupin, kde hrál každý s každým. Poté dle
umístění v základních skupinách se hrálo o 5.
místo, 3. místo a finále. Pořadí v základních
skupinách dopadlo takto:
Skupina A:
1. místo
2. místo
3. místo

TJ Sokol Tasovice „A“
TJ Sokol Hrádek „ml.“
TJ Sokol Jaroslavice

Všichni hráči turnaje obdrželi zasloužené odměny: medaile, diplomy, poháry, sladkou odměnu a samozřejmě kvalitní občerstvení včetně pitného režimu.

TJ Sokol Hrádek „st.“
Sokol Dobšice
TJ Sokol Tasovice „B“
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Aby mohl proběhnout turnaj v takové míře a
hojnosti, je nutno poděkovat sponzorům, kteří
pomohli TJ Sokol Hrádek celou akci zaštítit.
Takže velké díky patří následujícím sponzorům:





Obec Hrádek
Autoservis Matuška
ELTOSstav Hrádek
Malířství Hříbek

Na závěr chceme poděkovat i všem organizátorům ze strany rodičů, kteří obětavě pomáhali, kde bylo potřeba. Rodičům patří díky i za
podporu hráčů během celého „fotbalového
roku“, kdy obětavě většina jezdí i do vzdálenějších míst fandit. Hlavně pro malé hráče je
tato podpora unikátní a nedocenitelná.
Doufejme, že se podaří ještě takovou akci
zorganizovat.
Za všechny organizátory
Jiří Hrdlička, Roman Štrunc
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hrádečtí žáci a v odpoledních hodinách pak
žáci z Osmileté střední školy z Dyjákovic. Od
roku 1963 je opět ředitelem školy Jaroslav
Sára. V šedesátých letech učili na škole H.
Hamrlová, Antonín Major, Miroslav Jelen, Marie Jelenová, Alois Chýlek, Pavla Vronková,
Marta Havrdová, Marie Koubíková a Jitka Zvěřinová. V těchto letech se počet žáků pohybuje od 115 do 151. V roce 1964 byl vybetonován chodník a dvůr. Roku 1971 jsou vyměněna
okna v celé budově, v témže roce je z funkce
odvolán Jaroslav Sára, v září a říjnu spravuje
škola Helena Hamrlová. Od 1. 11. nastupuje
nová ředitelka Marie Kocová, která působí ve
funkci až do roku 1981. Počet žáků se pohybuje mezi 70 – 120. V roce 1975 se pak snižuje
počet tříd z pěti na čtyři. O dva roky později
dokonce na tři. V listopadu 1976 začíná rozsáhlá rekonstrukce celé budovy. Výuka byla
přestěhována do kulturního domu. Generální
oprava je ukončena až roku 1978. V roce 1980
stoupl počet žáků na 106 a bylo možné znovu
zřídit čtyři třídy. V roce 1981 střídá ředitelku
Marii Kocovou ve funkci František Pavka, který
řídí školu až do roku 1991, kdy ho ve funkci
střídá Petr Jandora. O rok později se správy
školy ujímá Stanislava Kaniová, která školu
vede až do roku 2000. Od roku 2000 do 2004
byla škola pod vedením Šárky Daňkové. Pověřenou ředitelkou je v roce 2005 Lenka Lindová
a ustanovenou ředitelkou školy od roku 2005
je Květoslava Švejcarová, která školu vede
dodnes.

Z historie obce
Zpátky do minulosti - Naše škola
První zprávy o naší škole jsou z roku 1657, kdy
byl Hrádek dobyt Švédy. Školní budova z toho
přečkala invazi v dobrém stavu. Neměla však
žádného učitele, tak se této role chopil místní
hostinský. V roce 1825 byla stará škola přestavěna na novou z pálených cihel. Roku 1856
měla škola 300 žáků, z toho důvodu byla
k původní dvoutřídce přistavěna třída třetí.
V roce 1891 byla škola dokonce rozšířena na
pětitřídní. Celková hodnota přestavby činila
12 300 zlatých, což je v přepočtu na dnešní
měnu téměř 1,5 miliónu.
V roce 1828 byla učitelem Jiřím Krögelem založena školní kronika a roku 1889 nadučitelem
(dnešní ředitel) Fr. Steinmetzem školní
knihovna. Až do roku 1945 se o školu staral
Václav Skyba, který byl prvním českým kantorem v našem ústavu. První zářijový den tohoto
roku pak přebírá správu školy nově jmenovaný řídící Karel Pink. V tomto školním roce také
nastupuje mladá učitelka Helena Hamrlová,
která vychovala stovky hrádeckých prvňáčku,
kteří na ni s úctou a láskou dodnes vzpomínají. Od roku 1950 byl ředitelem základní školy
Jaroslav Sára. Ve školním roce 1955/1956 působilo v Hrádku 173 žáků, z toho 89 chlapců a
84 dívek. Na škole vyučovalo kromě H. Hamrlové dalších 7 pedagogů (Marie Janoušková,
Olga Gardavská, Jan Adamec, Josef Scherer,
Vilemína Nechvátalová, Věra Virglová a Anna
Liebigerová).
V těchto
letech
dochází
k rekonstrukci prostor v okolí školy. Na školní
zahradě byly zbořeny zchátralé zemědělské
budovy a na jejich místě byl postaven skleník
se zavedenou tekoucí vodou. V roce 1958 odchází ředitel školy Jaroslav Sára, novým ředitelem je jmenován Jan Adamec. V roce 1959 se
v Hrádku vyskytla slintavka, z tohoto důvodu
bylo vyučování od 8. do 28. října úplně přerušeno a od tohoto data až do skončení nákazy
dne 3. prosince výuka probíhala tak, že
v dopoledních hodinách navštěvovali školu

Miluše Šturalová
kronikářka obce

ZDROJE:
Škvor Josef - Hrádek 950 let 1045-1995,
Obecní úřad v Hrádku, 1995, Hrádek, 100 s.
Školní kronika, Hrádek.
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téměř zapomenuty. Květnové otvírání studánek je nádhernou znovu oživenou tradicí,
dětmi hluboce prožívanou.

JARNÍ „TROJICE“ SVÁTKŮ
Velikonoce, ač jsou největším křesťanským
svátkem, nejsou svátkem jediným. Následuje
po nich Nanebevstoupení a Svatodušní svátky – Letnice. Tato trojice svátků nám hodně
říká o zemi a jejím životě.

Jistě každý známe nebo objevíme spolu
s dětmi v lese studánku, která bude po zimě
zanesená spadaným listím, větvemi a bahnem
a která se rozzáří, zbavíme-li ji tohoto nánosu.
Děti necháme prožít radost z pomoci zvířátkům a práce v přírodě, my se pokusíme odstranit nánosy v sobě, abychom nechali zazářit
vnitřnímu světlu.

O velikonocích, jež jsou svátky Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, se země probouzí. Příroda
raší, bují a všechny životní síly se aktivizovaly
k překotnému růstu. Éterné (životní) síly Země
pomohly každé rostlince vtělit se a naplnit
svou vlastní formu (tvar, délka listů…). Tento
růst zbrzdí tepelný impuls Slunce a vtiskne
rostlinám podobu květu.
Nanebevstoupení obrací smysly na život mezi
Nebem a Zemí. Květiny – každá svou jedinečnou vůní a krásou ukazují smyslovému světu
svou nejkrásnější podobu – jako obraz nanebevstoupení Páně. Podobu, kterou jsou připraveny ztratit a obětovat proto, aby umožnily zrání. Zrání plodu, který se může stát výživou pro jiné tvory…. plodu, který v sobě chová
semínko jako příslib nového života.

Můžeme přitom vyprávět…. Každá studánka
má svou studánkovou vílu oděnou do lehounkých závojíčků utkaných z mlhy. Tanečkem po
hladině by si umazala své závojíčky v zakalené
studánce, a tak teskně sedává u břehu a zpívá
svou smutnou písničku. Sama nemá sílu studánku po zimě vyčistit, a tak čeká, jestli se
nějaký pocestný smiluje a studánku vyčistí.
Teprve potom totiž může pramínek na začátku
léta odemknout svým stříbrným klíčkem…...
Studánka symbolizuje zdroj čisté, životodárné
síly, nabízí osvěžující doušky těm, kteří žízní.

Letnice jsou pak vrcholem celého tohoto vývoje. Slunce posílá Zemi svou lásku v podobě
svého tepla, probíhá velké tajemství přírody.
Atmosféra naplněná kosmickým teplem podněcuje tvorbu pylu, ten pak plní vzduch, a tím
se uzavírá tento tajemný proces. Něco, co
není na první pohled vidět, ale co můžeme
tušit, něco, co je skryto v samotném srdci
rostliny – její oplodnění. Rostlina obětuje svou
krásu pro zrání, pro počátek nového života.

SVÁTEK
24. ČERVNA

SV.

JANA

–

„Na svatého Jana otevírá se létu brána.“
„Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.“

Nanebevstoupení přichází 40 dnů po velikonoční neděli.
10 dnů po tomto svátku přichází svátek Svatého Ducha. Obrazem tohoto dne jsou především holubice. Lidové obyčeje letnic jsou ve
znamení přemíry květů, věnců, oslav panenské čistoty a mládenecké síly.
Lidové zvyky slavení těchto svátků jsou dnes již
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Vrcholem léta a zároveň protipólem zimního
slunovratu je letní slunovrat, kdy slavíme svátek Svatého Jana. Dny se natolik protáhnou,
až se nám zdá, že „není noc žádná“.
Slunce na své dráze kulminuje a začíná ustupovat. Rostliny začínají uzrávat, blíží se doba
sklizně. Život se začíná, zatím neznatelně, stahovat zpět k zemi.

které právě dozrávají. I ty jsou symbolem svatojánského období (zmiňuje je i legenda jako
výživu sv. Jana) a dětem tolik chutnají.
Všechny slovanské národy znají pověst o zlatém květu kapradí, který lze získat pouze o
této noci. Tento květ dovoluje rozumět řeči
rostlin a zvířat, spatřit budoucnost, získat neviditelnost, léčitelské schopnosti a jiná bohatství. Ovšem získat jej není nikterak snadné,
střeží jej totiž čerti a zlí duchové….

Pojem svatojánské noci nese s sebou pečeť
jakéhosi magického tajemna a nepoznaných
sil přírody. Podle našich předků otevíral slunovrat cestu magickým silám země, protože životodárné slunce se muselo na své zdánlivé
dráze obracet a bylo tudíž na nějaký čas bez
síly. To je právě okamžik, kdy je možné zachytit tajemné zemní síly, vyvěrající na povrch.
Bylinám, natrhaných v předvečer svátku, tj.
v noci z 23. na 24. června, je připisována
zvláštní léčivá moc.
Využijme pobytu v nádherné letní přírodě
k tomu, abychom Matce Zemi vyjádřili vděčnost za její dary a nejen ty fyzické. Také za to,
že nás dennodenně napájí životní energií i za
pocity harmonie, které v nás vyvolává pohled
na její krásu a dokonalost.
Zkusme přírodu chvíli nevnímat jen neosobně
– to je svatojánská nálada….

Svatojánský oheň je symbolem nastupujícího
léta. Tento živel, který jsme dříve tlumili
v plamencích svíček, se konečně může rozhořet naplno. Sálající teplo a tančící plaménky
naznačují, co nám léto přináší. Svatojanské
ohně byly původně oslavy slunce, světla a
radosti. Na jejich přípravě se vždy podílela
zejména mladá chasa z celé vsi. Kolem zapáleného ohně pak všichni tančili a hráli hry.
Děvčata například prohazovala skrze plameny
věnečky a mládenci se je na druhé straně snažili chytat. Pokud mládenec takový věneček
chytil, znamenalo to, že budoucí společný
vztah bude ve znamení věrnosti. Díval-li se
někdo do ohně skrze věneček upletený z černobýlu, byl ochráněn od bolesti hlavy a očí.
Dal-li si takový věnec na hlavu a větší kolem
pasu, byl chráněn před vším zlým. Tento zvyk
je popsán již v herbáři botanika Martina z Urzedova z roku 1596. Ono známé skákání přes
oheň mělo úspěšnému skokanovi přivodit
pevné zdraví.

Svatojánská noc není ledajaká. Je to noc obestřená pohádkami a pověstmi, noc, kdy babky
kořenářky chodívaly sbírat čarodějné kvítí.
Bylinky natrhané o svatojánské noci mají totiž
kouzelnou moc. Krásně voní už při sušení i
později v čaji. I my si např. společně s dětmi
nasbírejme devatero bylin (malinové a jahodové listí, květ divizny, nekvetoucí kopřiva,
máta, květ černého bezu, podběl, mateřídouška a heřmánek) a uvařme si z nich „kouzelný lektvar“. Anebo si můžeme připravit
voňavý svatojánský čaj. Ten nám zajistí zdraví
na celý rok . Získáme ho smícháním 3 dílů
„Krve svatého Jana“ – třezalky, 2 dílů „ Lásky
svatého Jana“ – mateřídoušky (říká se, že
umožňuje
spatřit
víly…)
a
1 dílu „Pásu svatého Jana“ – černobýlu (má
v sobě sílu dvanáctera léků…). Nezapomeneme ani na červené plody – jahody, maliny…,

Pohodové léto plné slunce a nevšedních zážitků přeje Ing. Eva Štruncová, Ph.D.

Informace obecního úřadu
Svoz BRO
(biologicky rozložitelného odpadu)
Po obci byly rozmístěny zelené kontejnery na
svoz BRO. Budou vyváženy průběžně!
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Do těchto kontejnerů patří: zbytky rostlin,
posekaná tráva, větve, spadané ovoce, listí
apod. – vše co lze kompostovat.
Nepatří: popel, olej, plasty, papír, sklo, domovní odpad, suť, nebezpečný odpad – vše co
nelze kompostovat.

uvedené obecně závazné vyhlášky jsou povinni, nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí nemovitostí do vlastnictví (spoluvlastnictví) splnit ohlašovací povinnost. To samé platí pro
případ prodeje nemovitosti v obci – v tomto
případě je prodávající povinen dle čl. 3 odst. 4
obecně závazné vyhlášky ohlásit správci poplatku (obecnímu úřadu) změnu poplatkové
povinnosti (prodej nemovitosti).

Splatnost místního poplatku
za komunální odpad

Místní poplatek má formu místní daně a daň
je platba povinná a nedobrovolná!

Upozorňujeme občany, že na základě Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je splatnost tohoto
místního poplatku stanovena jednorázově
nejpozději do 31.07.2016.

Sazba poplatku na rok 2016 činí 500,Kč/poplatník.
Úhradu lze provést dvojím způsobem:
1. v hotovosti na pokladně obecního
úřadu
2. bezhotovostním převodem na č.ú.
9923741/0100, VS: 1340+čp.

Poplatníkem výše uvedeného místního poplatku je:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů.
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu
delší než 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášen k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.

Upozorňujeme, že v souladu s ust. § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů je správce poplatku
oprávněn včas nebo ve správné výši neuhrazený místním poplatek vyměřit platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem (tento se doručuje prostřednictví
veřejné vyhlášky, tj. vyvěšením na úřední desce obecního úřadu), a v tomto případě neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
navýšit až na trojnásobek.

Úprava ceníku za zapůjčení nádobí a
ubrusů z kulturního domu
Zastupitelstvo obce Hrádek na svém 18. zasedání konaném dne 26.05.2016 projednalo
ceník, za který se zapůjčují z kulturního domu
nádobí a ubrusy. Jelikož byl ceník platný již
několik let, a cena za praní ubrusů (ale i nákup
nového vybavení) se samozřejmě navýšila,
byla přistoupeno, s účinností od 01.06.2016,
k těmto úpravám ceníku:

Upozorňujeme zejména nové vlastníky nemovitostí v obci Hrádek (ať už rodinných domů
nebo bytů), že na základě čl. 3 odst. 1 výše
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Druh
Nádobí - talíře, mísy, misky, skleničky,
hrníčky, šálky,
podnosy
Příbor – vidlička, nůž, lžíce,
lžička
Rychlovarná
konvice
Plechy, hrnce,
smažící pánev,
sporáky – součást kuchyňky
Ubrusy prané
pouze obcí

Místní
občan
v Kč bez
DPH/ks

Cizí občan +
komerční
využití v Kč
bez DPH/ks

0,85

1,70

1,03

2,06

8,25

16,50

125,00

250,00

20,00

20,00

kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
neuvádíme jednotlivé osoby jmenovitě.

Pozemky nad zemními sklepy
Zemní sklepy jsou (podzemními) stavbami,
které se neevidují ve veřejném seznamu, kterým je pro nemovité věci katastr nemovitostí.
Pokud je tedy někdo vlastníkem zemního
sklepa, není toto nikde veřejně evidováno.
Vlastník sklepa prokazuje nabytí svého vlastnického práva zejména listinou prokazující
nabytí vlastnictví sklepa ve formě např. kupní
smlouvy, notářského zápisu nebo jiným dokladem (pokud je ovšem vlastníkovi
k dispozici). Jelikož je Obec Hrádek dosud
vlastníkem některých pozemků nad zemními
sklepy v obci (tedy nad sklepy, které jsou ve
vlastnictví soukromých osob), bylo již
v minulosti zastupitelstvem obce rozhodnuto,
že v rámci lepšího zabezpečení evidence těchto zemních staveb (pozemky nad zemními
sklepy se v katastru nemovitostí totiž evidují),
budou pozemky nad sklepy nabízeny vlastníkům sklepů a následně, po projednání
v zastupitelstvu obce, prodány. Cena pozemků
nad sklepy byla stanovena na 3,- Kč/m2. Někteří vlastníci zemních sklepů možnosti prodeje pozemků nad sklepy (za tuto symbolickou
cenu) využili. Jsou mezi námi však stále občané, kteří této možnosti dosud nevyužili.
Jelikož se jedná o symbolickou cenu, za kterou
byly dosud pozemky nad sklepy prodávány,
rozhodlo se zastupitelstvo obce, že takto stanovenou smluvní cenu ponechá do konce
roku 2016, resp. pro žadatele, kteří požádají o
odkoupení pozemků nad sklepy ještě v tomto
kalendářním roce. Pokud tedy někdo požádá o
odkoupení pozemku nad vlastním zemním
sklepem po 1.1.2017, musí počítat s tím, že
z rozhodnutí zastupitelstva obce bude tato
cena, s účinností od 1.1.2017 navýšena. Některé pozemky nad sklepy podléhají již od
nového roku dani z přidané hodnoty (DPH).
Cena pozemků s možností připojení na inženýrské sítě bude tedy o DPH navýšena (a to již
při prodeji v tomto roce).

Statistika obce Hrádek k 31.05.2016
Počet obyvatel k 1.1.2016: 893
Z toho: 455 mužů a 438 žen
Průměrný věk v obci: 41,4 let (39.9 let muži a
42,9 let ženy)
Pohyb obyvatelstva od 01.01.2016 do
31.05.2016:
Přihlášeno k trvalému pobytu: 12 občanů
Přestěhováno (v rámci obce): 13 občanů
Odstěhováno: 16 občanů
Narozeno: 8 dětí
Rozloučili jsme se: 4 občané (2 muži a 2 ženy)
K 31.05.2016 je tedy celkový počet obyvatel:
893 obyvatel
S ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně ně15

vaným elektronickým podpisem. Běžná žádost
prostřednictvím
e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele;
ze stejných důvodů není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.
V případě, že je volič zastupitelským nebo
konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů,
má o této skutečnosti potvrzení a hodlá
uplatnit své volební právo při letošních volbách do zastupitelstev krajů, popřípadě i při
volbách do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, jestliže se v příslušné obci letos konají, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede
dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o
vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší
u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí;
zároveň má volič možnost při této příležitosti
ověřit si správnost ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební
komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče na
základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“), popřípadě i
ustanovení § 19 odst. 5 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dopíše
do výpisu ze stálého seznamu voličů; na základě toho potom volič může uplatnit své volební právo. Poznámka ve stálém seznamu
voličů o vyškrtnutí voliče na základě zápisu do
zvláštního seznamu voličů na zastupitelském
úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu
České republiky by měla být následně zrušena.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne
6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným
ve
Sbírce
zákonů
pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev
krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října
2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních
místnostech na území České republiky. Na
území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci,
která
náleží
do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen
k trvalému pobytu na území České republiky,
nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.
Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů
vedených zastupitelskými úřady
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR,
je
automaticky
vyškrtnut
ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud
chce být tento volič v případě návratu na
území České republiky opětovně zapsán do
stálého seznamu voličů v místě svého trvalého
pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský
nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním
seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí.
O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně
na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR. Písemná žádost je dostačující i
tehdy, pokud je faxová. Uznat lze též žádost
voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronicky a podepsanou uzná-

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném
místě vyvěšeny hlasovací lístky označené ná16

pisem "vzor", případná prohlášení kandidáta o
vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48
hodin před zahájením voleb; při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží; dále případná
informace o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích
s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž
vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který musí být voličům na jejich
žádost zapůjčen k nahlédnutí.

volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky
šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj.
šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku
přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá
se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice;
k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné
jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky.
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3
území společně s volbami do Senátu; úřední
obálka pro volby do zastupitelstev krajů je
barevně odlišena od úřední obálky pro volby
do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby
do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy
jako úřední obálka) musí být odevzdán
v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby

Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev
krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,
neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve
17

do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li
v úřední obálce vloženo několik hlasovacích
lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s
hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený
hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

řadní síň nepojme takové množství miminek a
jejich rodinných příslušníků. Na všechny přítomné čekal krátký kulturní program dětí MŠ
a ZŠ, pan starosta přivítal děti svým projevem,
popřál jim vše nejlepší do života a následně
předal rodičům dárek v podobě ručníku
s výšivkou obce, pamětní knihu dítěte a dárkový poukaz do drogerie.
Od posledního vítání občánků se nám narodily
další dvě děti, jedna holčička se nám na vítání
z důvodu nemoci také nemohla dostavit, takže
určitě nás v průběhu října bude čekat další
vítání občánků. Nejlépe v tak hojném počtu
jako na jaře. 

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Zdroj:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-dozastupitelstev-kraju.aspx

Pálení čarodějnic

Za obecní úřad
Ing. Jiří Sýkora, DiS., referent

V letošním roce nám konečně vyšlo počasí a
na hřiště se nám slétli malé i velké čarodějnice, čarodějové a kouzelníci. Děti si opekly párky, zapálila se tradiční velká vatra. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na přípravě a
organizaci čarodějnic podíleli.

Kultura v obci

Ohodnocené čarodějnice 2016:

Vítání občánků

Malá kategorie:

V sobotu 23. dubna 2016 jsme přivítali do
života 10 nových občánků naší obce. Tato
milá událost se uskutečnila mimořádně
v Kulturním domě v Hrádku, jelikož naše ob-

1. Nela Benkovičová
2. Sestry Kučerovy
3. Pavel Kyprý
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Velká kategorie:

Výročí svatby
Výročí svatby je označováno speciálními přívlastky, nejznámější jsou svatby stříbrné, zlaté
a diamantové.

1. Šárka Zábojníková
2. Karolína Paseková
3. Kristýna Bolfová
Vylítané čarodky:
Matochová Anna, Kyprá Iva, Střechová Jindřiška

Zlatá svatba
V loňském roce jsme s našimi občany oslavili
tři zlaté svatby. V letošním roce toto nádherné
jubileum slaví dvě dvojce. První z nich, kterým
jsme popřáli ještě mnoho dalších společných
let, jsou manželé Zuzana a František Domonkošovi. Samozřejmostí byla kytička pro nevěstu, malá pozornost a nezbytností byl zápis do
Pamětní knihy obce. Ještě jednou blahopřejeme!
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Termín

Roky
manželství
1

Bavlněná svatba

2

papírová svatba

3

kožená svatba

4

květinová svatba (ovocná)

5

dřevěná svatba

6

železná svatba (zinková)

7

vlněná svatba (měděná)

8

bronzová svatba (plechová)

9

hliněná svatba

10

cínová svatba (růžová)

11

ocelová svatba

12

hedvábná svatba

13

krajková svatba

14

slonovinová svatba

15

křišťálová svatba (skleněná)

20

porcelánová svatba

25

stříbrná svatba

30

perlová svatba

35

korálová svatba (plátěná,
lněná)

40

rubínová svatba

45

safírová svatba

50

zlatá svatba

55

smaragdová svatba

60

diamantová svatba

65

kamenná svatba

70

platinová svata (briliantová)

75

nebeská svatba (korunovační)

80 a
víc

multi–platinová

zastupitelům obce (kteří se dostavili) za pomoc při organizaci. Díky patří i pedagogům ZŠ
a MŠ za nacvičení programu. A všem šikovným
dětem.

Den dětí
Letos jsme se s dětmi sešli 4. června na hřišti
TJ Sokol Hrádek. Pro děti byl připraven vodní
fotbálek, krojovaní si připravili různé hry, nechybělo občerstvení. I když nás pozlobilo počasí, hasičská pěna byla, místní hasiči nechali
děti vyzkoušet stříkání z hadice a ukázali jim
něco ze svého vybavení k zásahu. Celkově to
bylo příjemné odpoledne.

Den matek
Jako každoročně jsme v neděli 8. května oslavili v KD v Hrádku společně s maminkami Den
matek. Sešlo se nám okolo 160 maminek, což
je krásná účast. Děti z mateřské a základní
školy v Hrádku si připravily program plný písniček, básniček, tanečků a novinkou byla i
německy hraná pohádka. Tradiční program
nám zpestřila úžasná taneční skupina TS Farabell Znojmo. Věříme, že se maminkám oslava
líbila, a že se v hojném počtu sejdeme i příští
rok.
Za obecní úřad bych chtěla moc poděkovat
děvčatům z Krojované mládeže Hrádek, bývalým zaměstnankyním obce Hrádek,

Místní knihovna v Hrádku
Místní knihovna v Hrádku bude od 1. 7. 2016
do 31. 8. 2016 zavřená. Otevřená bude opět
v pondělí 5. září 2016 od 16:00 hod. do 18:00
hod. Následně každé pondělí a středu od
16:00 hod. do 18:00 hod. v budově hasičské
zbrojnice, Hrádek 203.

Za obecní úřad Zdeňka Táborská
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