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Slovo starosty

Důležitá schválení Zastupitelstva
obce Hrádek

Vážení spoluobčané,

22. zasedání ZOH

když jsem si pročítal tento zpravodaj před
jeho vydáním, tak jsem si uvědomil a měl
opravdu dobrý pocit z dění a života v naší obci. Máme tady spoustu aktivních spolků, které
velkou měrou přispívají ke kulturnímu, společenskému a sportovnímu dění v našem životě,
a to si myslím je potřeba si uvědomit teď,
téměř na konci roku, o to více než kdykoliv
jindy a hlavně to ocenit. Proto mi dovolte,
abych poděkoval VŠEM, (nebudu Vás všechny
jmenovat, protože by to bylo na celou stránku
zpravodaje a určitě bych na někoho zapomněl) za Vaši obětavou celoroční práci, z které
je vidět, z mého pohledu, zlepšující se život
v Hrádku. Mám radost z toho a doufám, že
nejenom já, že kulturní a společenské akce
mají v naší obci svoje místo, tradici, nezanikají, ba naopak jich přibývá, a to je jen dobře.
Lidé se tímto baví, stmelují a na obci je to vidět. Ještě jednou Vám všem, za Vaši práci pro
naši obec děkuji!!! -

Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje:
x
x
x

x
x
x

x

Na závěr mého krátkého příspěvku, bych Vám
chtěl popřát pohodové svátky vánoční strávené v kruhu svých nejbližších a do nového roku
pevné zdraví a hodně štěstí.

x
x

Ondřej Kubic, starosta
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Rozpočtové opatření č. 6/2016.
Návrh zadání veřejné zakázky na
„Stavební úpravy podkrovního bytu 332“.
Přidělení akce „Výstavba kompostárny v
obci Hrádek“ firmě Colas CZ, a.s. za
celkovou nabídkovou cenu: 1 339 000,- Kč
bez DPH.
Prodej pozemku parc. č. 1506/1 – orná
půda o výměře 12.059 m2, za cenu
2.845.321,05 Kč vč. 21% DPH.
Prodej pozemku p.č. 5701/367 – ostatní
plocha o výměře 45 m2.
Zveřejnění záměru pachtu pozemků parc.
č. 3055 – trvalý travní porost o výměře
3.378 m2, parc. č. 3054 – trvalý travní
porost o výměře 2.088 m2, parc.č. 1813 –
orná půda o výměře 2.072 m2 a parc.č.
1811 – ostatní plocha o výměře 2.514 m2.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030033064/002.
Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí
Hrádek a Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje.
Výměnu okenních skel v bytě č. 5,
nacházejícím se v bytovém domě s čp.
312.

x

Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje:
x

x

x

Prodej pozemku p.č. 5701/226 – ostatní
plocha o výměře 109 m2. Zastupitelstvo
obce Hrádek schvaluje prodej pozemku
parc. č. 5701/351 – ostatní plocha o
výměře 115 m2.
Prodej pozemku parc. č. 7098/1 – zahrada
o výměře 54 m2 a pozemku parc. č. 7098/5
– zahrada o výměře 129 m2.

x
x

x

23. zasedání ZOH

Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje:

Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje:
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Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030032248.
Poptání překládky chodníku v ulici od
Sokolového po Hrazdílkovi na šířku 4
dlaždic se zachováním travnatých pásů.
Položení
panelů
firmou
Závlahy
Dyjákovice, spol. s r.o. za 9.900,- Kč bez
DPH.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne
27.6.2016 s firmou Tomáš Hříbek ve výši
20.135,- Kč s DPH.

x

Rozpočtové opatření č. 7/2016.
Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019.
Výběr nejvhodnější nabídky a přidělení
této veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Stavební úpravy
podkrovního bytu 332“, firmě FastBau
eko, s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu
326 451,- Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
18.7.2016 na akci Oprava místních
komunikací Hrádek s firmou COLAS
CZ,a.s. za celkovou nabídkovou cenu
401.591,29 Kč bez DPH.
Novou Směrnici o zadávání veřejných
zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.
Návrh zápisu do kroniky obce Hrádek za
rok 2015.
Propachtování pozemků parc. č. 3055 –
trvalý travní porost o výměře 3.378 m2,
parc. č. 3054 – trvalý travní porost o
výměře 2.088 m2, parc. č. 1813 – orná
půda o výměře 2.072 m2 a parc. č. 1811 –
ostatní plocha o výměře 2.514 m2.
Prodej pozemku parc. č. 5701/490 ostatní plocha o výměře 146 m2 .
Pronájem části pozemku parc. č. 1806 –
ostatní plocha o výměře 186 m2.
Uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní
smlouvě č. 308N15/27, za účelem pachtu
části pozemku parc. č. 1806 – ostatní
plocha o výměře 186 m2.
Návrh zadání změny č.1 Územního plánu
Hrádek.

x

Úhradu vzniklých nákladů položení dlažby
soukromou osobou na pozemku obce.
Záměr prodeje částí pozemku parc. č.
5701/1 – ostatní plocha o celkové výměře
9.647 m2.

24. zasedání ZOH
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Rozpočtové opatření č. 8/2016.
Plán inventur pro rok 2016.
Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace
majetků a závazků ke dni 31.12.2016.
Provozní řád Kompostárny Hrádek.
Prodloužení nájemní smlouvy na sociálním
bytě č. 6, č.p. 331 do 31.12.2018.
Smlouvu na prodej pozemku parc. č.
1506/1 – orná půda o výměře 12.059 m2.
Prodej pozemku p.č. 5701/82 – zahrada o
výměře 176 m2.
Ukončení nájmu části pozemku p.č. st.
198/1 o výměře 225 m2.
Ukončení pachtu pozemku p.č. 5701/75 –
zahrada o výměře 473 m2.
Prodej pozemku p.č. 5701/75 – zahrada o
výměře 437 m2 a p.č. 5701/492 – ostatní
plocha o výměře 266 m2.
Pronájem pozemků p.č. 7098/1 – zahrada o
výměře 54 m2 a p.č. 7098/5 – zahrada o
výměře 129 m2.
Prodej pozemku p.č. 5701/356 – ostatní
plocha o výměře 92 m2.
Proplacení částky 26 500,- Kč za projekční
a
inženýrskou
činnost
na
akci

x

x

Kompostárna
Hrádek
Ing.
Radku
Dřevěnému.
Méněpráce při rekonstrukci bytu čp. 332
za 32 824,- Kč bez DPH a schvaluje
vícepráce při rekonstrukci bytu čp. 332 za
43 758,- Kč bez DPH.
Přeložení chodníků za cenu 59 438,- Kč
dle nabídky firmy FastBau eco s.r.o.

jsme vytvořili malý ekokoutek, kde je možné
do připravených sběrných nádob vhazovat
použité baterie, cartridge a drobný elektroodpad. Rádi bychom tuto službu nabídli všem
spoluobčanům a budeme rádi, když ji využijí.
K tradičním akcím ve škole patří sběr starého
papíru. Tuto akci organizujeme 2x ve školním
roce, vždy v měsíci říjnu a v dubnu. Letos se
do soutěže zapojili skoro všichni žáci. Celkové
prvenství získala Střechová Šárka, druhý byl
Petr Demek a třetí nejlepší sběračkou na škole
byla Kristýna Stehlíková. Jsem také moc ráda,
že poprvé se k nám připojily i dvě děti z mateřské školy. Pavlíkovi Horáčkovi a Honzíkovi
Stehlíkovi za nasbíraný sběr moc děkujeme a
věříme, že v jarním sběru bude dětí z mateřské školy určitě více.

Základní škola Hrádek, Hrádek 53
Zimní

zprávy

z naší

školy

V závěru minulého příspěvku jsem přála všem
dětem, rodičům i zaměstnancům školy klidný
a úspěšný školní rok 2016/2017. Ani se nechce
věřit, že za měsíc už budeme v jeho polovině a
žáci ve škole dostanou pololetní vysvědčení.
Jaký byl tedy ten uplynulý čas? Je to samozřejmě hodně individuální. Někdo hodnotí
úspěšnost jenom podle toho, kolik dostal jedniček. Jiný je úspěšný ve sportovních, jazykových, výtvarných či jiných činnostech. My učitelé však máme radost a dobrý pocit i z toho,
když vidíme, jak se i méně úspěšný žák díky
své snaze, píli a vytrvalosti postupně zlepšuje.
Úspěch se ale bez práce a vlastního přičinění
nedostaví. Přesvědčují se o tom také naši noví
prvňáčci. Každý den se ve škole učí něčemu
novému a práce jim jde dobře od ruky. Už umí
číst slabiky, slova a bez problémů jim jde i
matematika. Ve škole již mají i své kamarády,
se kterými prožívají každý den mnoho nových
zážitků.

Akcí ve škole bylo ale ještě více. Děti ze školní
družiny uspořádaly ""Drakiádu". Na začátku
měsíce listopadu jsme se již tradičně šli podívat do Jaroslavic na výlov rybníka. Uspořádali
jsme lampionový průvod. V rámci tělesné výchovy jsme začali jezdit do Znojma na plavecký výcvik.
Advent jsme zahájili setkáním u vánočního
stromu. Vystoupili jsme zde s krátkým kulturním programem a uspořádali jsme vánoční
jarmark. Zde si návštěvníci mohli nakoupit
různé
dětské
výrobky.
V prosinci začneme jezdit do divadla ve Znojmě, uspořádáme vánoční dílnu společně s
rodiči a určitě nás jako každý rok navštíví paní
Pěčková s jejími skvělými perníčky. Naši školu
máme krásně, svátečně vyzdobenou. Také
moc děkujeme paní Zábojníkové za adventní
věnec.

I my ve škole chceme pomáhat potřebným.
Nakoupili jsme výrobky od vydavatelství Paprsek k podpoře osob se zdravotním postižením.
Již několik let sbíráme víčka pro postižené
děti. Také věříme, že jsme svým kulturním
vystoupením a podzimní výstavou v kulturním
domě potěšili naše seniory na jejich pravidelném setkání. Rádi bysme je i my pozvali k nám
do školy a popovídali si s nimi o tom, jaké to
bylo,
když
oni
chodili
do
školy.
V letošním roce opět chceme být prospěšní i
životnímu prostředí. Proto jsme stále zapojeni
do projektu Recyklohraní. U vchodu do školy

Na závěr se ještě zmíním o akci, která nás ve
škole čeká v pátek 9.12. a na kterou se moc
těšíme. Přihlásili jsme se do celorepublikového projektu s názvem: "Hromadné vypuštění
balónků s přáním k Ježiškovi". Jedná se o pokus překonání rekordu v hromadném vypuštění balónků na pokyn z Rádia Impuls. Na tuto
naši akci jste všichni srdečně zváni.
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Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří
naši školu celoročně podporují a pomáhají
nám. Všem přeji krásné vánoční svátky, hodně
vánoční pohody a v novém roce hlavně zdraví,
pohodu a klid na práci.

Svaz důchodců ČR, ZO Hrádek
Z činnosti klubu důchodců
Letošní rok pomalu končí a my v klubu se
pomalu připravujeme na rok nový. Připomeňme si, ale, co jsme letos všechno podnikli.

Za kolektiv základní a mateřské školy
Mgr. Květoslava Švejcarová, ředitelka školy

Jako už každoročně jezdíme na zájezdy a taky
za kulturou. V únoru jsme navštívili znojemské
divadlo. V květnu jsme jeli na zájezd na Velehrad, kde jsme si prohlédli kostel a hrobku. Následovala návštěva Milotic, kde jsme se
vydali na prohlídku zámku, výstavu krojů a
dřívějšího příslušenství do bytu. Ve večerních
hodinách jsme se vrátili domů a zájezd se nám
velmi vydařil. V červenci jsme pozvali seniory z
Božic a Borotic na přátelské posezení do
Hrádku. Přitom jsme naplánovali zájezd do
Náměště nad Oslavou. Navštívili jsme zde zámek, který byl původně knížecí hrad ze 13.
století. Dále jsme jeli do Kojetic do muzea, kde
byla vystavena dřívější tiskárna na tištění tiskopisů. Zavítali jsme také do Vinařství Sádek a
bývalých hraběcích vinic. V září jsme se zúčastnili silvestrovského natáčení Šlágru.

Mateřská škola Hrádek
Zprávičky z naší školičky
V současné době mateřskou školu navštěvuje
celkem 28 dětí - jedna třída. Děti jsou z obcí
Hrádek, Křídlůvky a Božice, ve věkovém složení od dvou do šesti a půl let. Z toho je deset
předškoláků. S dětmi pracují dvě učitelky,
úklid a dovoz jídla zajišťuje paní uklízečka.
Začátek školního roku byl sice víc jak jindy ve
znamení slziček, ale během času se vše dalo
do klidného stavu, i když sem tam nějaká ta
slzička ještě ukápne. Pobyt dětí v mateřské
škole zpestřujeme různými akcemi během
dne, jako jsou oslavy narozenin a svátky dětí,
divadelní představení, pouštění draků společně s rodiči, pečení a zdobení perníčků, návštěvou Mikuláše, čerta a anděla. Zakončení roku
nám zpříjemní vánoční dílnička spojená
s besídkou, kde se děti rodičům pochlubí, co
se naučily.

Většina z nás se v listopadu zúčastnila Besedy
s důchodci, první prosincovou středu jsme se
sešli naposledy v tomto roce a už se velmi
těšíme na další setkání, které se uskuteční už
v lednu 2017. Věříme, že naše výlety a společně strávené chvíle zaujaly některé nové seniory z naší obce a budeme jen rádi, pokud se
k nám přidáte.

Ráda bych touto cestou poděkovala Obci Hrádek za finanční podporu. Hlavně děkuji rodičům, kteří nám přispívají svými dary a pomáhají při organizování různých akcí v mateřské
škole. Děkujeme a moc si toho vážíme.

Přeji vám hezké Vánoce a do nového roku
štěstí a hlavně zdraví.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřála
klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví
a spokojenosti.

Za klub důchodců
Alena Valigurová

Jana Stavinohová
za mateřskou školu
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přijde na konci věků a my budeme stát před
ním. Máš pravdu, že Ježíšek není nějaký kouzelný chlapeček.
Kolika lidem skončila víra možná právě
v tomto okamžiku, kdy zjistili, „jak je to na
vánoce“ a pak se jim zhroutila představa o
Bohu, která byla pohádková a zároveň se
zhroutila i důvěra ve svět dospělých, kteří
s nimi hráli nefér hru a teď byli odhaleni. A tak
se ptám: Kým je pro mě Ježíš, co pro mě znamenají vánoce a jak je to s mou vírou? Proč
jsem přestal chodit ke svátostem a proč první
svaté přijímání bylo i poslední? Co se změnilo?
Bůh je přece stále stejný. Jak jsem připraven
na to, že se i můj čas naplňuje a setkání s tím,
kdo mě nezměrně miluje se blíží? Kde je chyba?

Římskokatolická farnost Hrádek
Bohoslužby o vánočních svátcích
24.12. Štědrý den: Hrádek: 22:30 hod.
25.12. Boží hod vánoční: Hrádek: 8:00 ho.
26.12. Sv. Štěpán: 8:00 hod.
31.12. Silvestr: 23:15 hod adorace v kostele,
zakončená požehnáním
1.1.2017 Nový rok: 8:00 hod.
Zpovídání:
18.12. (4.neděle adv.) – 1:.00-15:00 Hrádek
Betlémské světlo bude na Štědrý den
v hrádeckém kostele v předsíni.
Tříkrálová sbírka:
Sobota 14.1. – společné požehnání pro koledníky z Hrádku, Dyjákovic, Valtrovic, Křídlůvek a
Velkého Karlova v 9:00 hod. v kostele
v Hrádku. Potom se koledníci rozejdou do
jednotlivých vesnic. Prosím dospělé i děti, aby
se aktivně zapojili k utvoření skupin koledníků.

Přeji všem požehnané svátky vánoční prožité
s čistým srdcem v dobrém společenství
s druhými.
Žehná P. Sobotka

Rybářský sdružení Hrádek

Nevěřím na Ježíška
„Pane faráři, Pepík Vomáčka chodí do náboženství a říkal, že nevěří na Ježíška!!“, řeklo mi
jedno dítě ze školní družiny o chlapci, který
pravidelně navštěvuje náboženství.
Každou hodinu začínáme modlitbou a snažíme
se v sobě vzájemně prohlubovat dar víry a teď
tohle.
Copak ten chlapec nemá žádnou víru? Proč
tedy chodí do náboženství?
„Pepíku, jak jsi to myslel s tím Ježíškem?“.
Pane faráři, já moc dobře vím, že dárky na
vánoce dávají dospělí a ne Ježíšek, na to nevěřím.“
„Máš pravdu, Ježíšek není kouzelný chlapeček,
který by dětem a vůbec lidem plnil jejich přání. Ježíšek se narodil jako Boží Syn, vyrostl
v dospělého Ježíše, který svým životem ukazoval , jak nás lidi má Bůh rád a co je ochoten
pro nás udělat až do té míry, že za nás všechny umřel Ježíš na kříži. Ale to není konec,
třetího dne vstal z mrtvých. Dal nám dar Ducha sv., který nás vede a provází a jednou Ježíš

Rybářský ples
V letošním roce Rybářské sdružení Hrádek
poprvé uspořádalo ples. Ten byl úspěšný a
proto na tuto započatou tradici navážeme.
Druhý ročník Rybářského plesu se bude konat
v sobotu 28. ledna 2017. Tímto bychom vás na
něj chtěli srdečně pozvat. Celým večerem
bude k tanci a poslechu doprovázet kapela
Sabrin band. Na začátku plesu vystoupí
cimbálová muzika Veltlínek. Těšit se můžete
na jídla z ryb, výzdobu s rybářskou tématikou
a bohatou tombolu. Připravena bude i
ochutnávka mladých vín. Rádi uvítáme vzorky
místních vinařů. A také budeme rádi, když
svou účastí na rybářském plesu podpoříte
rybáře a konání kulturních akcí.
Za Rybářské sdružení Hrádek
Ing. Jindřich Rosa

5

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku přeje
krásné svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v Novém roce 2017 všem našim
spoluobčanům obce Hrádek.

SDH Hrádek
Z činnosti SDH Hrádek
V sobotu dne 24. září 2016 se konala v obci
Hrádek soutěž v požárním útoku o pohár Starosty obce Hrádek. Při účasti družebních družstev z Kvašova a Nedašova se soutěžilo v kategoriích muži, ženy a muži nad 35 let. Před
soutěží proběhlo přivítání hostů. Soutěže se
účastnil pan starosta obce Kvašov, zástupce
obce Hrádek a starosta Okresního sboru hasičů pan Ludvík Procházka, který vyznamenal
našeho dlouholetého člena pana Miroslava
Frydrycha nejvyšším svazovým vyznamenání
za celoživotní práci "Titul Zasloužilý hasič". Po
té začala samotná soutěž, která proběhla ve
skvělé náladě. Počasí nám přálo, všichni byli
spokojení a všem, kteří ve své kategorii zvítězili gratulujeme.

Josef Pospíšil
za SDH Hrádek

TJ SOKOL HRÁDEK
Hodnocení podzimní fotbalové sezony –
mladší žáci
Máme za sebou podzimní část fotbalové sezóny 2016. Nově vzniklé družstvo mladších
žáků do této soutěže vstoupilo velmi aktivně a
s velmi dobrými výsledky. Zásluhu na tom mají
nejen oba zodpovědní trenéři (p. Hoc Josef a
p. Kuřák Leopold), ale i odpovědný přístup
všech hráčů a hráček. Tým skončil po podzimní části na 2. místě za Šanovem. Během
sezony nastříleli hráči celkem 44 gólů a pouze
14 gólů obdrželi.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat OÚ
Hrádek, TJ Sokol Hrádek, hasičům SDH Hrádek
a lidem, kteří se na této akci podíleli a všem
sponzorům, kteří tuto soutěž podpořili.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

Začátkem listopadu se provedl odvoz elektrospotřebičů a chtěli bychom poděkovat všem
občanům, kteří nám elektrospotřebiče a i železo sami vozí. Děkujeme.
Ve čtvrtek 24.11.216 naši členové SDH pomáhali při stavění vánočního stromku. V pátek
25.11.2016 se naše jednotka podílela na zdobení vánočního stromku .V sobotu se naši
členové účastnili na pozvání zabíjačky v družebním Kvašově a v neděli 27.11.2016 naši
členové pomáhali při rozsvícení vánočního
stromku (uvařili bramborový guláš, uvařili čaj
a svařené víno).
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 2017.
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góly/přihrávky

Celkem

Hříbek Matěj

5/9

14

Jírovec Jakub

8/6

14

Konyárik Tomáš

6/5

11

Podešvová Zuzana

8/3

11

Kuřák Daniel

4/4

8

Bartošek Tomáš

1/4

5

Frydrychová Silvie

2/1

3

Sojka Radek

2/1

3

Melichar Jonáš

2/0

2

Pěček Leoš

1/1

2

Sýkora Matyáš

1/0

1

Urban Daniel

1/0

1

Matušková Pavla

1/0

1

Matušková Lenka

0/1

1

Vlastní góly soupeřů

2/0

0

vstřelených gólů zlepšila na 62 %!!! Znamená
to, že tým se na konci sezony zlepšuje.

Nejlepšími střelci jsou Zuzka Podešvová a Kuba Jírovec (oba shodně dali 8 gólů). Další vynikající střelci jsou Tomáš Konyárik (6 gólů),
Matěj Hříbek (5 gólů) a Daniel Kuřák (4 góly).
Ostatní hráči se stali také střelci, většinou s 1
nebo 2 góly. Byla také zpracována i tabulka
tzv. kanadského bodování, viz výše, kdy se
započítávají i body za nahrávku na gól.

Nejaktivnějším hráčem je bezesporu Patrik
Nemček, dal nejvíce gólů, ale také na nejvíce
gólů nahrál. Dalším výborným nahrávačem je
Zdeněk Sojka. Co se týče kanadského bodování, je shrnuto v tabulce:

Z tabulky vyplývá, že nejlepším nahrávačem
žáků je Matěj Hříbek, Kuba Jírovec a Tomáš
Konyárik.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

Žáky teď čeká chvilka odpočinku a od února
začne určitě zimní příprava v tělocvičně ZŠ
Hrádek. Určitě se zúčastní několika halových
turnajů, kde naberou novou kondici a další
chuť do hry.

Hodnocení podzimní fotbalové sezony –
dorost
Hodnocení podzimní sezóny 2016 u dorostu je
poznání pozitivnější než tomu v minulém roce.
Tým se zcelil, snažil se hrát tvořivou hru, a
když hráči bojovali disciplinovaně, tak i vyhráli. Po podzimní části obsadili 8. místo, oproti
loňskému roku, kdy jsme neměli žádnou výhru, tentokrát z 9-ti zápasů 3x zvítězili. Naplnilo se to, co nám říkali trenéři ostatních týmů
– jednou budete hrát pěkný fotbal. A začíná se
nám to dařit.

góly/přihrávky

Celkem

Nemček Patrik

7/4

11

Drozd Filip

3/2

5

Sojka Zdeněk

0/4

4

Zábojník Jiří

1/2

3

Charciarek Stefan

2/1

3

Rygr Filip

2/0

2

Štrunc Matěj

2/0

2

Janíček Michal

1/0

1

Bobor Pavel

0/1

1

Bohužel jsme také za sezonu obdrželi 9 žlutých karet za nedisciplinované chování na
hřišti. Karty byly udělovány hlavně na začátku
sezóny, později se tým zklidnil a disciplinovanost se zlepšila. Tím se zlepšil i herní výkon
nejen klíčových hráčů, ale i hráčů ostatních.
I dorostencům po krátké zimní přestávce začne pravidelný trénink v únoru 2017. Doufejme, že se podaří udržet formu, kterou hráči
získali na konci sezóny (porazili dokonce i Rakšice, které jsou první v tabulce a ještě nikdy
neprohrály!!!)

Bohužel pořád bojujeme s malým počtem
hráčů. Na povinné tréninky v pátek nechodí
všichni poctivě a na zápasy se častokrát scházíme v počtu 11-ti hráčů. Někteří dorostenci
nepřijdou ani na zápas, aniž by se omluvili.
Přesto statistiky jednotlivých zápasů hovoří o
tom, že hra týmu se zlepšila. Náš brankář obdržel celkem 32 gólů, ale soupeři na něho museli celkem 237x vystřelit. Což znamená 86 %
úspěšnost zásahů. Na druhou stranu my jsme
na soupeřova brankáře vystřelili pouze 143x a
dali 18 gólů, tj. úspěšnost pouze 13 %. Ale
v posledních vítězných zápasech se úspěšnost

Poděkovat za sezónu je také potřeba trenérovi Pavlu Konyárikovi. Díky němu je tým dorostenců na tak dobré úrovni a dobré kondici.
Mgr. Roman Štrunc, vedoucí týmů
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ří rovněž všem trenérům a hráčům, za jejich
dobrovolnou a obětavou práci.

MUŽI
Družstvo mužů, které v loňském roce postoupilo do Okresního přeboru získalo po podzimní sezóně 2016 celkem 18 bodů a obsadilo
8. místo ze 14. zúčastněných týmů. Pět utkání
vyhrálo, třikrát remizovalo a pět utkání prohrálo. V jarní části soutěže bude ale mužstvo
celkem 8 x zajíždět na hřiště soupeřů.

Do Nového roku vše nejlepší přeje výbor TJ
Sokol Hrádek

V hráčském kádru došlo ke změně, kdy Jaroslav Fortelný se vrátil do týmu Tasovic, kam
rovněž přestoupil i Lukáš Hrazdílek.
Příprava na jarní část soutěže začne v lednu
2017 v tělocvičně Základní školy Hrádek, dále
se družstvo mužů zúčastní zimního turnaje na
umělé trávě v Hrušovanech nad Jevišovkou.

ČZS-ZO Hrádek

V měsíci červenci a srpnu roku 2016 byla provedena rekonstrukce šaten za finanční podpory Jihomoravského kraje a Obce Hrádek, za
což jim patří naše poděkování. Výbor TJ Sokol
Hrádek dále děkuje všem osobám, které se
zasloužily o úspěšné vypracování žádosti nutné k přidělení finančních prostředků potřebných k rekonstrukci šaten. V šatnách byly provedeny následující stavební práce: nové rozvody vody včetně vodovodní šachty, nová
splašková kanalizace, výměna ohřívačů vody,
umyvadel, sprch a WC, nové betonové podlahy s dlažbou, dále nové obklady, vnitřní zárubně a dveře, venkovní omítka se silikátovou
barvou a marmolitová podezdívka, nová plastová okna a venkovní vstupní dveře, před
šatnami a v průjezdu k šatnám byla položena
nová zámková dlažba s obrubníky.

Z činnosti ČZS
Naše organizace má v současné době 47 členů. Zaměření činnosti ČZS mění, a to, že místo
ovoce a zeleniny se stále více věnujeme vinaření. Uspořádali jsme Chutnání mladých vín a
později i velkou Výstavu vín, která byla již 29.
v pořadí. Vzorky se nám sešly i ze Slovenska.
Vítězem a šampionem výstavy se stal p. Josef
Mažár z Hrušovan nad Jevišovkou. Při letošním koštu byly poprvé použity chladící boxy,
na které jsme Svazku obcí Dyje přispěli částkou 50.000,- Kč.
Jako každoročně jsme pro členy i ostatní
uspořádali zájezd na výstavu „Země živitelka“
do Českých Budějovic. O závlahu, až na jednoho člena, nebyl zájem. Po novém roce budeme pořádat Chutnání mladých vín, pozvánku
najdete v sekci „Pozvánky“ na konci zpravodaje. Tímto zveme všechny vinaře, podmínkou
účasti je přinesení alespoň jedné lahve vína –
vzorku. Současně zveme členy na výroční
schůzi.

Stavební práce provedla firma Závlahy Dyjákovice spol. s.r.o a Eltosstav Hrádek. Stavbyvedoucím byl Josef Chuděj, kterému výbor TJ
Hrádek touto cestou děkuje za dobře provedenou práci.
Dále výbor TJ Sokol Hrádek děkuje sponzorům
a to Dušanu Matuškovi, Zdeňku Cabákovi,
Jiřímu Štolpovi a Obci Hrádek za podporu
sportovní činnosti v Hrádku a poděkování pat-

Výbor ČZS Hrádek
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křesťanském svátku, ani o velikonocích, které
jsou z duchovního hlediska pro křesťanství
ještě důležitější, a už vůbec ne třeba o adventu a letnicích. Vánoce jsou nejpopulárnější. Je
přitom příznačné, že většina lidí, kteří vánoce
slaví, má jen nepatrné ponětí o duchovním
pozadí těchto svátků, a někteří dokonce vyznávají, že vánoce mají rádi a spojují je s bohatou oslavou, ale duchovní stránka vánoc je
vůbec nezajímá nebo ji neberou vážně.

Advent a vánoční svátky
Probíhá advent – doba očekávání. Toto slovo
pochází z latinského „adventus“, což znamená
"příchod". Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11.
století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech před narozením Ježíše
Krista. Letos tedy adventní období začalo
27. listopadu.

Vánoce nám připomínají to, že v Betlémě se
narodil Ježíš, který se měl stát spasitelem světa. Třicet let žil jako syn tesaře Josefa z Nazaretu, než vystoupil na veřejnost jako ten, koho
nazývali Kristem. Tři roky působil jako učitel a
uzdravovatel, pak nastala doba jeho utrpení a
smrti, a konečně zmrtvýchvstání, kterýmžto se
spása stala skutečností. Betlémská událost
byla počátkem této těžké cesty.

Adventní období otvírá Ondřejův svátek. To je
doba největšího odklonu Země od teplého a
zářivého Slunce. Je to doba zimního spánku
přírody, kdy vše živé se před mrazem ukrylo
pod povrch, do skrýší a skořápek, aby si odpočinulo a nabralo sílu. Pro nás a děti také období radostného očekávání příchodu Vánoc.
Od pradávna překonávají lidé obavy
z nepřízně tohoto času mezilidskou blízkostí a
přípravami krásných vánočních chvil. Tato
doba patřila pohádkám a vzájemným setkáním kolem posilujícího světla svíčky.
Svatý Mikuláš přichází v doprovodu zástupců
nebes i pekla a nutí člověka nejen ke zpytování a přemýšlení nad svými skutky, ale také
posiluje moment spravedlivého obdarování.
Vůbec celé období okolo vánoc bylo spojeno
s obdarováváním dětí.

Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné
úctě, lásce a přátelství. Byl dobou, kdy se
scházela celá rodina pohromadě u svátečně
prostřeného stolu. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály jesličky.
Venku byla zima, sníh a tma. Uvnitř kostela
zářily svíce. Varhany doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali.
Tak se o půlnoci Štědrého večera narodil v
srdcích lidí Kristus a všichni s nadějí hleděli do
nového roku.

Dětem dříve naděloval kromě Mikuláše i Ambrož, Barborka a jiné postavy adventních obchůzek.

Ambrož v bílé košili s koštětem a s uzlíčkem
dobrot, Barborky zahalené do bílých prostěradel a závojů s metlou, Lucie v bílých pláštích
vymetající peroutkou kouty a vápnem bílící
stěny… obraz vymetání, uklízení, očišťování
před očekávaným narozením Božího dítěte.
Adventní čas vyvrcholil dlouho očekávaným
Štědrým dnem, kterým začínaly Vánoce. Většina lidí vánoce nějakým způsobem slaví, připravuje na vánoce svoje obydlí, dělá před vánoci mimořádné nákupy a jí sváteční mimořádná jídla. To se nedá říci o žádném jiném

Další den, na Boží hod vánoční, se nikde nepracovalo, všichni měli zbožně rozjímat. Světnice ani zápraží se tento den nemetly, postele
nestlaly. Nechodilo se ani po návštěvách a
přišel-li přeci někdo, měl přinést koledu a po9

hacení. Je to nejpříznivější doba pro pohroužení člověka do 12 sil vesmíru, představovanými 12 znameními zvířetníku, a tím do největších tajemství světa, z něhož Kristus vstoupil na Zem. Vždyť staří lidé – např. i moje prababička – byli, a možná ještě někteří jsou, si
toho ještě vědomi – viděli v každém ze 13
vánočních dnů v počasí a všeličems jiném
znamení, ze kterých mohli vykládat budoucnost, věděli, že 12 svatých nocí je rozhodujících pro život a osud celého následujícího
roku.
6. ledna, příchodem Tří králů se 13 vánočních
dnů a 12 svatých nocí uzavírá. O tomto svátku
se koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová
koleda patří mezi nejznámější, vždyť kdo by
neznal :"My Tři králové jdeme k vám, štěstí
zdraví vinšujem vám...".

přát šťastných a veselých svátků narození Pána Krista.
O další den později, na svátek svatého Štěpána, se chodilo od domu k domu a koledovalo.
Za své koledování byli koledníci odměněni
kouskem štědrovky, ovocem a občas i malým
penízem.
Poslední prosincový den je zasvěcen památce
papeže Silvestra I. Dnes tolik oslavovaný svátek se původně nespojoval se žádnými zvyky a
obyčeji. Silvestrovská noc získala na významu
až když se v průběhu 16. století ve většině
západokřesťanských zemí ustálil kalendář gregoriánský a nový rok na 1. leden. Oslavy posledního dne neměly pro svůj pohanský původ
moc velkou oblibu (ve starém Římě loučení se
starým rokem provázelo nevázané veselí). Až
teprve hospodářský rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc v jednu z nejbujnějších oslav roku.
Vánoce trvají do 5. ledna. Šestého ledna nastává obrat do života nového roku. Dříve lidé
nazývali čas od 25. prosince do 6. ledna dobou třinácti vánočních dnů a dvanácti svatých nocí a toto
období patřilo
k nejvýznamněj
ším
údobím
v roce jak pro
přírodu země,
tak i pro člověka samého. 24. resp. 25. prosince oslavovali
narození dítěte Ježíše a 24. června narození
Jana Křtitele, který naproti tomu ponořil Ježíše do Jordánu, takže Kristus vstoupil do Ježíše
a tři roky v něm působil. Tyto události se zrcadlí také v cyklu této významné doby: 25. prosince se oslavuje narození dítěte Ježíše, ke
kterému přicházejí pastýři se svými dary přírody, moukou, mlékem a vlnou. 6. ledna,
v den „královského uctívání Krista“, dne křtu
(den epifanie, svátek narození duchovna), se
objevují tři králové se zlatem, kadidlem a myrhou jako výraz moudrosti nebes. Je to mezidobí mezi dvěma roky, jehož úkolem je, abychom načerpali nové síly a získali vnitřní obo-

Něco k vánočním zvykům…
-

vánoční stromeček

Jak se k vánocům přidružil? Stejně jako vánoce mají
původ i v pohanství, má v něm své kořeny i tento strom.
Všichni pohané starověku spojovali kult Slunce (tj. Bálův
kult) s kultem matky, tj. Astarty nebo Ašery a s rituálním kultem stále zelených stromů - evergrínů. V době
oslav „svatých nocí“ (zasvěcených slunečnímu božství)
pořádali pohané veselice u stále zelených stromů. Na ně
věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. Nejprve ve volné
přírodě, později doma, protože to bylo pohodlnější.
Strom, resp. dřevo stromu je obsáhlým symbolem. V
jeslích ze dřeva se narodil Kristus, na kříži ze dřeva zemřel...

-

jesličky a betlémy

-

koledy, vánoční hry

-

vánoční dary: o vánocích se všichni obdarovávali, štědrost se neprojevovala
jen lidem, ale i domácímu zvířectvu a
přírodě

- štědrovečerní pokrm a cukroví: Při přípravě
tabule nezapomeňte na to, že máte připravit
o jeden talíř navíc, a to pro náhodného hosta.
Pod talíř dejte penízek a šupinku, mělo by
vám to přinést štěstí a budou se vás držet peníze. Od slavnostní večeře se nesmí vstát.
Říká se, že ten kdo vstane, do roka zemře.
- plovoucí lodičky - malá svíčka ve skořápce
vlašského ořechu: Dlouhý a šťastný život má
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zaručený ten, komu patří lodička, která vydrží
nejdéle svítit a zároveň se nesmí potopit. Výklad je různý a v každé rodině je tradice malinko jiná.

Informace obecního úřadu

- rozkrojení jablka. Kdo uvidí hvězdičku má a
bude mít štěstí v dalším roce a nejen to:
všichni, kteří sedí u stolu, se sejdou zdraví i za
rok. Pokud vypadají jadérka jako kříž, někdo
těžce onemocní nebo i zemře.

V roce 2017 zůstávají místní poplatky za vedené v obci obecně závaznými vyhláškami
stejné jako v roce 2016.

Místní poplatky v roce 2017

Místní poplatek za komunální odpad:
- 500,- Kč/osoba/rok
- 500,- Kč/RD či byt, ve kterém není k pobytu
přihlášena žádná fyzická osoba
Místní poplatek ze psů:
- 50,- Kč/ 1 pes, 75,- Kč/každý další pes
Upozororňujeme občany, že dle zákona o
místních poplatcích platí, že veškeré změny je
nutno ohlásit správci poplatku (obecnímu
úřadu) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
změna nastala (odhlášení z trvalého pobytu,
prodej rodinného domu nebo bytu, ve kterém
není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pořízení dalšího psa, úhyn psa
apod.).
Místní poplatky lze v souladu s daňovým řádem lze platit trojím způsobem:

- větvička jmelí by neměla chybět o Vánocích
v žádné domácnosti. Čím více je na větvičce
bílých bobulek, tím větší štěstí vás má čekat v
novém roce.
Tato stálezelená rostlina je odpradávna obestřena
jakýmsi tajemnem a mnoha legendami. Jmelí bylo součástí pohanských obřadů. Bylo symbolem života a
ochranným talismanem. Věřilo se, že díky svým lepivým
semenům má moc vyvolat nebo udržet svazek mezi
dvěma osobami opačného pohlaví. Z Anglie pochází
zvyk, že muž může políbit každou dívku či ženou, kterou
potká pod zavěšeným jmelím.

A nezapomenu i na silvestrovské a novoroční
zvyky…
"Jak na Nový rok, tak po celý rok"? Co to ale
pro nás znamená?

x

Určitě bychom měli vynést všechny odpadkové koše, převléct dočista všechno povlečení v
postelích, vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde
nezůstal nějaký "rest"….je to však nutné?
Myslím si, že je ale nejdůležitější - buďme na
sebe milí a hodní!!! Pokud se budete cítit
šťastni v tento den, pak by se Vám štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce.
- k tomu ale neservírujte na Nový rok drůbež,
ať Vám neuletí štěstí! A na svátečním novoročním stole by naopak neměla chybět čočka,
aby se rozmnožovaly penízky….:-).

x
x

bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních
služeb na příslušný účet správce místního poplatku,
v hotovosti,
přeplatkem na jiném místním poplatku.

Místní poplatek za komunální odpad lze hradit bezhotovostně na BÚ č. 9923741/0100,
úhradu vždy proveďte pod VS 1340+čp trvalého pobytu.
Místní poplatek ze psů lze hradit na stejný BÚ
č. 9923741/0100, úhradu vždy proveďte pod
VS 1341+čp trvalého pobytu.

Přeji vám za sebe i svou rodinu klidné, láskyplné a požehnané vánoční svátky a do nového
roku zdraví, štěstí a splnění Vašich snů.

Splatnost:

Eva Štruncová

Místní poplatek za komunální odpad: nejpozději do 31.7.2017 (v celé výši)

11

Mělo by být v zájmu občanů, aby si zkontrolovali, zda neužívají pozemek obce a pro případ,
že zjistí, že užívají pozemek obce a nemají
k němu užívací titul, podat písemnou žádost
zastupitelstvu obce o nájem/pacht anebo výpůjčku a nečekat, až se ozve obec s výzvou o
podání písemné žádosti nebo vyklizení pozemku.

Místní poplatek ze psů: nejpozději do
25.2.2017.
Nesrovnalosti v užívání pozemkových parcel
vedených v katastru nemovitostí
V letošním roce jsme byli několikrát kontaktováni pracovníky Katastrálního úřadu pro JmK,
Katastrálního pracoviště Znojmo, ve věci nesrovnalostí vedených ve veřejném rejstříku.

Občanský zákoník umožňuje pro případ, že
někdo užívá cizí pozemek (bez smlouvy a
úhrady nájemného/pachtovného) vyžadovat
úhradu nájmu/pachtu až za 3 roky zpětně, a
to podle ceny v místě a čase obvyklé (tento
nárok je vymahatelný a uznatelný i v případě
soudního sporu).

Pracovníky katastrálního úřadu bylo v mnoha
případech zjištěno, že někteří občané např.
vlastní nemovitost (rodinný dům), který však
stojí na pozemku, který je ve vlastnictví obce
nebo je rodinný dům veden v katastru nemovitostí jako budova bez vlastníka apod. Doporučujeme občanům, aby z vlastního zájmu
kontrolovali údaje zapsané v katastru nemovitostí. Údaje katastru nemovitostí lze jednoduše zjistit dálkovým přístupem pro náhled do
katastru nemovitostí na adrese www.cuzk.cz.

Uvědomujeme si, že někteří občané užívají
pozemky obce několik let (ať už o tom ví anebo neví), nemají k nim uzavřenou platnou
smlouvu, starají se o ně, v některých případech až „ukázkově“. Velice si vážíme přístupu
občanů, kteří přispívají ke krásnému vzhledu
obce (některé květinové zahrádky kolem domů v obci jsou až příkladem!). Nicméně i
v tomto případě je nutno ošetřit vlastnictví
obce platnou smlouvou (např. smlouvou o
výpůjčce, která umožňuje pozemky užívat
bezúplatně).

Kontrolou údajů zapsaných v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že někteří občané užívají i
pozemky ve vlastnictví obce Hrádek, aniž by
k tomuto měli platný právní titul (nájemní,
pachtovní, či jinou smlouvu). Často si na „cizích“ pozemcích staví např. pergoly, vysazují
ovocné stromy, udělají zahrádku anebo dokonce si obecní pozemek oplocují.

Ing. Jiří Sýkora, DiS., referent

Kulturní akce

Na základě výše uvedeného obec Hrádek
v roce 2017 podnikne kroky, aby veškeré pozemky obce (mnohdy se jedná o pouhé „kousky“), které jsou užívány někým, kdo k tomu
není oprávněn, byly ošetřeny, tzn., budou
uživatelé vyzváni k podání žádosti o nájem/pacht anebo výpůjčku. Záměr nájmu,
pachtu anebo výpůjčky musí být před projednáním (schválením) v souladu se zákonem o
obcích vyvěšen po dobu min. 15 dní na úřední
desce a elektronické úřední desce obecního
úřadu.

Mikulášský karneval
Mikulášský karneval pro děti se konal v sobotu
3. prosince. Pořádalo jej Zastupitelstvo obce
Hrádek ve spolupráci s Krojovanou mládeží. U
vstupu dostaly děti za básničku od Mikuláše s
andělem balíček sladkostí a ovoce. V kavárně
dostaly výměnou za lístky limonádu a párek v
rohlíku. Krojovaní bavili přítomné hudební
produkcí a soutěžemi, do kterých se kromě
dětí zapojili i rodiče. Spousta dětí přišla v
maskách. Ty nejlepší byly oceněny diplomem a
sladkostmi. V kategorii menších dětí se na
prvním místě umístil Honzík Holčapek v masce

Rozhodování o nájmu/pachtu anebo výpůjčce
patří do vyhrazené pravomoci Zastupitelstva
obce Hrádek.
12

Batmana, na druhém kočka Laurinka Chelsea
Hubáčková a na třetím šašek Šimonek
Martinec. V kategorii větších dětí se umístily
na prvním místě norské princezny Terezka a
Anička Ňahaj, na druhém mumie Vendulka
Badinská a na třetím Adámek Myška v masce
včely. Byly vyhlášeny i dvě speciální masky a to
rodina trpaslíků a čertí rodina. Po vyhlášení
těchto masek přišli zlobivé děti postrašit čerti.
Ovoce na karneval věnovala firma Hrazdílek a
Smrž a limonády pan Petr Bičian.

pinou Sabrin Band. Ve 23:00 hod. krojovaná
chasa zopakovala nacvičené předtančení. Ve
23:30 hod. se začala rozdávat bohatá tombola
a poté se už jen tančilo, zpívalo a popíjelo až
do rána.
V neděli se krojovaná chasa sešla v 11:00 hod.
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, která začínala od 20:00 hod. se
skupinou Duo Arcona, byla již uvolněnější,
kterou si hlavně krojovaní, ale i ostatní účastníci patřičně užili. Po půlnoci jsme předali hodové právo zpět starostovi obce a tím se rozloučili s letošními krojovanými hodami.

Tímto děkujeme sponzorům a všem, kteří se
na akci podíleli.
Za krojovanou mládež Hrádek
Simona Sýkorová

Pavlína Kasincová, stárková
za Krojovanou mládež Hrádek

Tradiční krojované hody
44. Tradiční krojované hody v Hrádku ohlédnutí
Od pátku 14. října 2016 do neděle 16. října
2016 v obci proběhly již 44. Tradiční krojované
hody, letos pod vedením stárka Martina Vítka
a stárkové Pavlíny Kasincové. Organizace hodů zaměstnala krojovanou chasu už od konce
srpna, 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 hod.
doplnila pogram cimbálová kapela Lašár z Velkých Pavlovic, která sklidila opět velký úspěch.

Setkání „50“ rodáků a jubilantů
V sobotu 29. října 2016 se na OÚ v Hrádku
uskutečnilo setkání s padesátiletými jubilanty
naší obce. Pozváno bylo 26 jubilantů, rodáků a
spolužáků. Do obřadní síně OÚ v Hrádku se
však dostavily pouze tři jubilantky. I tak jsme
je s radostí přivítali, vystoupily děti ZŠ Hrádek,
které s paní učitelkou, Mgr. Miluší Šturalovou,
nacvičily krásné vystoupení na flétničky, Tereza Hocová nám přednesla básničky spojené
s naší obcí, pan starosta popřál jubilantkám
hodně pevného zdraví. Rozdali jsme pamětní
listy a upomínkové předměty, připili si na
zdraví a následně zavzpomínali na školní léta

V sobotu ráno se krojovaná chasa sešla u stárka a stárkové, kde se pohostili a poté šli společně 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 20:00 hod. s dechovou kapelou Amatéři z Dobšic. Ve 21:00 hod. bylo na programu
předtančení. Poté zábava pokračovala se sku13

Rozsvícení vánočního stromu

našich jubilantů. I když se nás šešlo tak málo,
bylo to velmi příjemné setkání. Za obecní úřad
ještě jednou přeji vše nejlepší a děkuji přítomným za účast.

Rozsvícení vánočního stromu se konalo před
KD v Hrádku 27. listopadu a zahájili jsme tím
poslední měsíc letošního roku. Žáci a učitelé
ZŠ v Hrádku si připravili ve vestibulu KD prodejní výstavku svých výrobků. Hasiči uvařili
výborný guláš, svařák i čaj. Před kulturním
domem si mohly děti ukovat vánoční ozdobičku s kovářem p. Bučkem z Hevlína, kterému
velmi děkujeme za trpělivost. Po krásných
koledách dětí ZŠ i MŠ a po požehnání panem
farářem jsme mohli rozsvítit vánoční strom,
který nám připomněl blížící se Vánoce. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným
za pomoc při organizování této akce.

Beseda s důchodci

Vypouštění balonků s přáním k Ježíškovi

Každoroční krásnou akcí podzimu je setkání
seniorů naší obce. Letos se nás sešlo bohužel
méně než vloni, zřejmě i vinou horšího počasí.
I tak jsme si užili vystoupení dětí ZŠ a MŠ
v Hrádku, které nám i krásně vyzdobily vestibul KD svými výrobky. Po výborném obědě,
který uvařily samotné seniorky, nás navštívili
Zpívající důchodci z Tasovic a všichni si zazpívali krasné písně. Od šesti hodin hrálo k tanci
a poslechu Duo Arcona. Poslední senioři odcházeli v pozdních nočních hodinách a patří
jim velký obdiv za výdrž i dobrou náladu. Věřím, že příští rok se sejdeme v minimálně stejném počtu jako letos. Samozřejmě děkuji
všem, kteří nám pomohli tuto akci zorganizovat a zajistili její hladký průběh.

Další krásnou akcí, kterou zorganizovala Základní škola a Mateřská škola v Hrádku, bylo
vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Vypouštění balónků je předvánoční akce, jejíž
smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po
celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Spolupořadatelem akce je rádio Impuls.
V letošním roce se tato akce konala 9.12., u
nás v areálu ZŠ. Všichni zúčastnění si mohli
napsat své vánoční přání na přiloženou kartičku a následně obdrželi balónek naplněný heliem, na který se přání připnulo. Na signál
z rádia všichni společně balónky vypustili a
byla to krásná podívaná.
Tímto děkujeme základní škole za přípravu a
za zakoupení helia, které pořídilo za finanční
prostředky ze sběru papíru. Věříme, že příští
rok tuto akci zopakujeme, protože za ty rozzářené dětské oči to stojí -
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těchto akcí, jsou většinou hodiny práce, příprav a nacvičování. Velmi děkuji a oceňuji
práci ZŠ a MŠ v Hrádku, celému pedagogickému sboru i ostatním provozním zaměstnancům, kteří jsou neméně důležití. Děkuji všem
dětem, které nám kouzlí úsměv na tváři svými
krásnými vystoupeními. Děkuji i spolkům z
naší obce, které nám vycházejí vstříc a podílejí
se na kulturních akcích. Nerada bych na někoho zapomněla, opravdu si cením vaší pomoci
a výborné spolupráce.
Závěrem roku si dovolím i já vám popřát krásné Vánoce a do nového roku hlavně pevné
zdraví.

Zlatá svatba
Většina z Vás již ví, že chodíme přát při různých životních jubilejích, ale také při krásném
výročí zlaté svatby. V letošním roce jsme již
byli u manželů Domonkošových, jak jsme psali
v černovém zpravodaji.

Zdeňka Táborská
referentka OÚ

Pozvánky

Další zlatá svatba nás čekala v listopadu. Před
krásnými padesáti lety, přesněji dne
12.11.1966 si řekli své ANO pan Štefan Matuška a paní Hana Matušková. Oslavencům
jsme předali dárkový koš, nechyběla kytička
pro nevěstu a podpis do pamětní knihy obce.
Přejeme manželům Matuškovým ještě jednou
vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho dalších
společných let!

Štěpánská taneční zábava
V neděli 25.12.2016 se v KD v Hrádku koná
taneční zábava se skupinou Artemis. Začátek
ve 20:00 hod., vstupné 80,- Kč.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
TJ Sokol Hrádek srdečně zve občany na
Vánoční turnaj ve stolním tenise, který se koná
26. prosince 2016 v 9:00 hod. v tělocvičně ZŠ
Hrádek.

Košt mladých vín
ČZS-ZO Hrádek srdečně zve na Košt mladých
vín, který se koná v sobotu 7. 1. 2017 v 16:00
hod. v kavárně KD v Hrádku.

Na závěr našeho malého průřezu kulturními
akcemi bych chtěla velmi poděkovat všem,
kteří se konání těchto akcí podílejí. Někdy to
není vidět, ale za vystoupením a přípravou
15

Výroční schůze
ČZS-ZO Hrádek oznamuje svým členům, že
výroční schůze se koná 11.2.2017 v 16:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Hrádek.

Výstava vín v obci Hrádek
ČZS-ZO Hrádek oznamuje občanům, že 30.
Výstava vín se koná v předvelikonoční sobotu
15. dubna 2017 v KD v Hrádku.

Upozornění pro cizí strávníky
Ředitelka ZŠ a MŠ upozorňuje občany, že Základní škola a mateřská škola, Hrádek, bude
od 23. prosince 2016 do 8. ledna 2017
z provozních důvodů uzavřena. Bude uzavřena
i školní jídelna, která nebude vařit ani pro cizí
strávníky. Provoz bude zahájen 9. ledna 2017.

Fotbalový ples
TJ Sokol Hrádek srdečně zve občany na I. fotbalový ples, který se koná 18. února 2017 od
20:00 hod. v KD v Hrádku. K tanci a poslechu
hraje skupina GINA. Bohatá tombola zajištěna.

Otevírací doba Obecního úřadu
v Hrádku
Oznamujeme občanům, že od 23. prosince
2016 do 1. ledna 2017 se na OÚ nebude úřadovat. Úřadovat se bude od 2. ledna 2017.

Fašank
SDH Hrádek srdečně zve občany na Maškarní
ples – Fašank, který se koná 25.2.2017 od
20:00 hod. v KD v Hrádku. K tanci a poslechu
hraje Merlin. Bohatá tombola zajištěna.

Přejeme všem občanům krásné Vánoce a
jen to nejlepší do nového roku.
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