HRÁDECKÝ ZPRAVODAJ
Ročník
XIX.

Vydavatel
Obec Hrádek

Číslo
Datum
4/2017
15.12.2017
www.obec-hradek.cz
E-mail: info@obec-hradek.cz

v r. 2018 i o podporu na podstavce pro jednotlivé sochy, a až po přiznání dotace, budeme dělat výběrové řízení na celkovou rekonstrukci tohoto sousoší včetně podstavců.
Oprava sousoší Kalvárie se proto přesunuje na
r. 2018.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v tomto posledním vydání hrádeckého zpravodaje v r. 2017, informoval o dění v naší obci v uplynulém čtvrtletí.
V předchozím zpravodaji jsem se zmiňoval o
tom, že obec připravuje vydat nový Územní
plán obce Hrádek, jehož pořízení si vyžádá
částku 98.400,- Kč (s DPH), z čehož 50% těchto
nákladů (49.200,- Kč) uhradí Krajský úřad Jmk.
Zbývá nám ještě do jeho vydání veřejné projednání s občany na Obecním úřadu v Hrádku,
o kterém budete informování v brzké době
místním rozhlasem.

Pro příští rok žádné větší investice do oprav
majetku obce nepřipravujeme, protože budeme hodně finančně zatížení tou největší
akcí, která právě probíhá a to je „Průtah obcí
II/408“. Termín ukončení opravy průtahu je
stanoven na 30. 7. 2018 včetně výsadby zeleně a parkových úprav. V souvislosti s průtahem už nyní mohu říci, že se nám Hrádek
změní k nepoznání, ale je před námi ještě
spousta nepříjemných omezení a různých
komplikací. Někdo tyto změny snáší dobře,
někdo hůře, ale vydržme to a uvidíte časem,
že to stálo za to! Proto bych Vás znovu chtěl
požádat o velkou míru trpělivosti a tolerance.
Děkuji Vám za to. ☺

Jednou z akcí, kterou jsme měli naplánovanou
pro letošní rok a máme ji již za sebou, byla
oprava střechy ZŠ Hrádek č. p. 53. Tato oprava
byla plně hrazena z rozpočtu obce, i když jsme
měli snahu nějakou dotaci získat, se toto nepodařilo a nakonec celkové náklady byly
903.735,69 Kč (s DPH).

Na závěr vám přeji k blížícím se vánočním
svátkům spoustu výjimečných zážitků, splněných přání, šťastných setkání a do nového
roku hlavně pevné zdraví.

Před několika dny byla dokončena i oprava
střechy a výměna vrat na hasičské zbrojnici.
Tato akce vyšla na 770.010,- Kč (s DPH) přičemž z toho 639.000,- byly dotace z Krajského
úřadu Jmk a vlastní zdroje činily 131.010,- Kč.

Ondřej Kubic, starosta

Další plánovanou investicí pro letošní rok, byla
oprava sousoší Kalvárie, které se nachází u
kostela. Bohužel toto se nepodařilo uskutečnit, a to z důvodu, že máme dotaci na opravu
sousoší, ta nám byla schválena, ale nemáme
sousoší na co postavit a proto budeme žádat
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Důležitá schválení Zastupitelstva
obce Hrádek
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33. zasedání ZOH
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Výběr nejvhodnější nabídky a přidělení
této veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Výměna oken +
související stavební práce v bytovém domě
čp. 312“ firmě FAST BAU ECO s.r.o., se
sídlem Hrádek čp. 344, 671 27, IČO 052
09 137, která podala nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:- celková nabídková cena: 304 461,Kč bez DPH,- celková nabídková cena:
350 130,- Kč s DPH.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
7.8.2017 s firmou Hochtief CZ a.s.
Vítěze výběrového řízení na poskytnutí
investičního úvěru na akci Průtah II/408 od
Komerční banky,a.s. na 8 000 000,- Kč.
Vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2017, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce Hrádek.
Vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Hrádek.
Dohodu o ukončení nájmu části pozemku
parc. č. 2656 – orná půda o výměře 1.840
m2,a to ke dni 30.09.2017.
Směnu pozemků - p.č. 2656/1 – orná půda
o výměře 1 840 m2, který vznikl oddělením (GP č. 948-57/2017 ze dne
26.06.2017)z pozemku p.č. 2656 – orná
půda o celkové výměře 2 900 m2 a pozemku p.č. 1874/1 – vinice o výměře 7 464 m2,
který vznikl oddělením (GP č. 935519/2017 ze dne 07.02.2017) z pozemku
p.č. 1874 – vinice o celkové výměře
11 000 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo na LV č. 10001 pro obec Hrádek, k.ú.
Hrádek u Znojma za pozemky p.č. 1875 –
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vinice o výměře 2 600 m2, p.č. 1876 – vinice o výměře 5 000 m2 a p.č. 1877/2 – vinice o výměře 1 704 m2, který vznikl oddělením (GP č. 935-519/2017 ze dne
07.02.2017)z pozemku p.č. 1877 – vinice o
celkové výměře 5 000 m2, zapsaných u
Katastrálního úřadu pro JmK, Katastrální
pracoviště Znojmo na LV č. 822 pro Vinice LAHOFER s.r.o., IČO: 18510884, se
sídlem Brněnská 523, 671 82 Dobšice, k.ú.
Hrádek u Znojma
Pronájem části pozemku p.č. 5701/1 –
ostatní plocha o výměře 49 m2na dobu neurčitou, s účinnosti od 01.10.2017, za roční
nájemné ve výši 34,- Kč (0,70 Kč/m2).
Pronájem části pozemku p.č. 5701/287 –
ostatní plocha o výměře 60 m2, na dobu
neurčitou, s účinnosti od 01.10.2017, za
roční nájemné ve výši 42,- Kč (0,70
Kč/m2), a současně dává souhlas
s oplocením uvedené části pozemku p.č.
5701/287.
Bezúplatný převod pozemku p.č. 2140 –
ostatní plocha o výměře 255 m2do vlastnictví obce Hrádek, IČO: 00292869, se
sídlem Hrádek 16, 671 27 Hrádek u
Znojma.
Změnu Směrnice o zadávání veřejných
zakázek.
Koncept kroniky za rok 2016.
Pořízení projektové dokumentace mimo
režim směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy čp. 213 na byty pro seniory za celkem 243 635,- Kč bez DPH od
firmy Archika s.r.o., sídlem Boršice 9, 687
09, IČO 277 15 795.
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
objektu čp. 213 na byty pro seniory z dotačního titulu MMR „Pečovatelský byt“.
Výběr firmy pro zpracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci objektu čp.
231 z dotačního titulu MMR „Pečovatelský byt“, včetně následného výběrového
řízení a dotačního managmentu mimo režim směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Firmu ALNIO Group s.r.o., IČO 293
05 497, sídlem Kounicova 284/39 Veveří,
602 00 Brno pro podání dotace na rekon-
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strukci budovy čp. 213 z dotačního titulu
MMR „Pečovatelský byt“.
Smlouvu s panem Bohuslavem Hemalou,
IČO 416 09 328, Šanov 671 68 na provádění stavebního dozoru na akci „Výstavba,
rekonstrukce a oprava požární zbrojnice“
za cenu 11 400,- Kč.
Smlouvu s Ing. Milanem Herzigem, IČO:
44027737, Znojmo na provádění stavebního dozoru na akci „Průtah Hrádek“ za 96
520,- Kč bez DPH.
Smlouvu s panem Bohuslavem Hemalou,
IČO 416 09 328, Šanov 671 68 na provádění stavebního dozoru na akci „Okna na
čp. 312“ za cenu 8 600,- Kč.
Dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci
hasičské zbrojnice s firmou ŽELEZO
MORAVA STŘECHY s.r.o., se sídlem
Znojmo, Hakenova 3604/28, 669 02, IČO
255 64 820, týkající se bodu stavební dozor.
Dodatek ke smlouvě o dílo na výměna
oken čp. 312 s firmou FAST BAU ECO
s.r.o., se sídlem Hrádek čp. 344, 671 27,
IČO 052 09 137, týkající se bodu stavební
dozor.
Pozdržení zaplacení faktury firmě ŽELEZO MORAVA STŘECHY s.r.o., se sídlem
Znojmo, Hakenova 3604/28, 669 02, IČO
255 64 820.

-Pachtovní smlouvy ze dne 30.06.2014, kterou
byl propachtován pozemek p.č. 7154/1 – zahrada o výměře 445 m2 .
-Části pozemku p.č. st. 32 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 203 m2 a část pozemku
p.č. 5701/262 – ostatní plocha o výměře 53 m2,
které jsou pronajaty na základě smlouvy o
nájmu pozemku ze dne 29.04.2016.
•

•

•
•
•

34. zasedání ZOH
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
Rozpočtové opatření č. 5/2017.
Pronájem části pozemku p.č. 1902 o výměře 83 m2 a části pozemku 6746/47 o výměře 48 m2 od Státního pozemkového úřadu
za roční nájemné ve výši 1048,- Kč, po
nabytí právní moci stavebního povolení na
akci „Průtah II/408“ ve výši 1.310,- Kč.
Výpůjčku KD Krojované mládeži Hrádek
z.s. za účelem pořádání 45. Tradičních krojovaných hodů v termínu 13.-15.10.2017.
Výpovědi:- Smlouvy o nájmu pozemku ze
dne 30.06.2014, kterou byly pronajaty části pozemku p.č. 5701/262 – ostatní plocha
o výměře 30 m2 a p.č. st. 32 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 204 m2

•

•
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Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje
Podání žádosti na pořízení kontejnerů z
OPŽP firmou Envipartner, IČ: 283 58 589,
DIČ: CZ28358589, se sídlem Vídeňská 55,
639 00 Brno – Štýřice.
35. zasedání ZOH
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
ŽELEZO MORAVA STŘECHY, s.r.o., se
sídlem Hakenova 3604/28, 669 02 Znojmo, IČO: 25564820, který obsahuje vícepráce a méněpráce, celkem za cenu: 272
096,- Kč bez DPH. Práce a materiál, které
nebudou provedeny, nebudou fakturovány
a tato částka bude odečtena od celkové ceny díla.
Prodloužení nájemní smlouvy na sociálním
bytě č. 2, č.p. 331 do 30.11.2019.
Prodloužení nájemní smlouvy na sociálním
bytě č. 4, č.p. 332 do 03.11.2019.
Příkazní smlouvu s panem Markem Skoupým, IČO 7573367, se sídlem Táborská
129, Brno 615 00 na provádění stavebního
dozoru na akci „Oprava střechy ZŠ Hrádek“ za cenu 8.500,- Kč bez DPH + náklady spojené s cestovními náhradami dle
smlouvy.
Smlouvu o výpůjčce na vodní dílo „Obytný soubor RD Hrádek, lokalita Východ –
vodovod“ Zájmovému sdružení obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, IČO 456 71 745, se sídlem Kotkova
2518/20, 669 02 Znojmo.
Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci,
zajištění organizace výběrového řízení a
poskytování dotačního managementu na
akci rekonstrukce budovy čp. 213 z Programu podpory bydlení, podprogram
117D064 Podporované byty – pečovatelské byty s firmou ALNIO Group s.r.o., se
sídlem Kounicova 284/39, 602 00 Brno,
IČO 293 05 497.

•

•
•
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Vyjimku z počtu dětí na třídu mateřské
školy Hrádek – navýšení počtu dětí třídy
mateřské školy o 4 děti, a to pro školní rok
2017/2018.

•

36. zasedání ZOH
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
Rozpočtové opatření č. 6/2017.
příspěvek ZŠ a MŠ Hrádek na rok 2018 ve
výši 1 300 000,- Kč.
Smlouvu o úvěru uzavřenou mezi Obcí
Hrádek a Komerční bankou a.s. Výše úvěru je 8 000 000,- Kč.
Bere na vědomí vypsání nové veřejné zakázky na opravu sousoší Kalvárie v roce
2018.
Pověřuje starostu podáním písemné žádosti
o prodloužení lhůty k čerpání dotace
z rozpočtu JMK na akci „Oprava sakrálních staveb v rámci projektu Oprava sousoší Kalvárie“, která byla poskytnuta obci
na základě smlouvy č.046041/17/OK,
s termínem vyúčtování do 31.1.2019.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
13.9.2017 na akci Výměna oken + související stavební práce v bytovém domě
č.p.312 s firmou FAST BAU ECO s.r.o.,
se sídlem Hrádek 344,671 27, IČO
05209137, týkající se prodloužení termínu
realizace zakázky do 22.12.2017 a vícepráce v rozsahu 87.317,20 Kč včetně
DPH
Prodej pozemku p.č. 7154/1 – zahrada o
výměře 445 m2, p.č. 5701/181 – ostatní
plocha o výměře 72 m2 a p.č. st. 32 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 407
m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
JmK, Katastrálního pracoviště Znojmo na
Pronájem nebytových prostor (místnost o
výměře 28,05 m2 a sociální zařízení o výměře 2,13 m2)o výměře celkem 30,18 m2,
jenž se nachází v budově s čp. 203, na pozemku parc. č. st. 571 – zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 443 m2, zapsaném na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro JmK, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Hrádek, k.ú. Hrádek u Znojma, firmě HOCHTIEF CZ a.s.,
IČO: 46678468, se sídlem Plzeňská
16/3217, 150 00 Praha 5, na dobu určitou

•

•
•
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•
•
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od 1.11.2017 do 31.7.2018, za roční nájemné ve výši 8.649,- Kč
Výpůjčku kulturního domu Sboru dobrovolných hasičů Hrádek při příležitosti konání oslavy 125. Výročí založení SDH dne
11.11.2017.
Povoluje Českomoravskému štěrku, a.s., se
sídlem Mokrá 359, 664 64 Mokrá – Horákov čerpání finančních prostředků na sanaci a rekultivaci v dobývacím prostoru Hrádek u Znojma dle žádosti ze dne
16.10.2017, za účelem sanace a rekultivace
pozemků
v rozsahu
popsaném
v dokumentaci „Plán otvírky, přípravy a
dobývání v DP Božice V“.
Střednědobý rozpočtový výhled Obce
Hrádek na roky 2018 – 2020
Prodej dřeva v pracovní dny, cena za dřevo
300,- Kč + DPH/m3.
ZOH neschvaluje
Přehodnocení záměru prodeje pozemku
p.č. 7154/1 – zahrada o výměře 445 m2.
Prodej pozemku p.č. st. 32 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 407 m2 a části
pozemku p.č. 5701/262 – ostatní plocha o
výměře cca 53 m2.
Prodej pozemku p.č. 7154/1 – zahrada o
výměře 445 m2.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 7134/1 –
ostatní plocha o celkové výměře 402 m2.
Záměr prodeje pozemku p.č. 7194/2 – zahrada o výměře 87 m2.
36. zasedání ZOH
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
Rozpočtové opatření č. 7/2017.
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na
roky 2018-2020.
rozpočet ZŠ a MŠ Hrádek na rok 2018.
Plán inventur pro rok 2017.
Příkaz č. 1 k provedení řádné inventarizace
majetků a závazků ke dni 31.12.2017.
Zprávu o kontrole Kontrolního výboru za
období duben – říjen 2017.
Zprávu o kontrole Finančního výboru za
období duben – říjen 2017.
Vydává Obecně závaznou vyhlášku obce
Hrádek č. 3/2017, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, s účinností od
01.01.2018.
Zápis do Kroniky obce Hrádek za rok
2016.
Příspěvek na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Znojmo na rok 2018
v celkové výši 22 399,-Kč.
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne
13.9.2017 na akci Výměna oken + související stavební práce v bytovém domě
č.p.312 s firmou FAST BAU ECO s.r.o.,
se sídlem Hrádek 344,671 27, IČO
05209137, týkající se méněprací v rozsahu
54 140,- Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
05.05.2017 na akci Oprava střechy budovy
ZŠ Hrádek s firmou ŽELEZO MORAVA
STŘECHY, s.r.o., se sídlem Hakenova
3604/28, 669 02 Znojmo, IČO: 25564820,
týkající se vyčíslení skutečně odvedených
prací.
Prodloužení nájemní smlouvy na sociálním
bytě č. 3, č.p. 332 do 30.6.2018.
Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ze dne 30.09.2012 (ve znění Dodatku č. 1
ze dne 22.03.2017) s panem Josefem
Hrazdílkem, IČO: 14642077, Hrádek 290,
671 27 Hrádek u Znojma.
Pronájem nebytových prostor o výměře
189 m2 v budově s čp. 213, která je součástí pozemku parc. č. st. 239 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 298 m2, zapsané u Katastrálního pracoviště pro JmK,
Katastrální pracoviště Znojmo na LV č.
10001 pro obec Hrádek, k.ú. Hrádek u
Znojma, firmě MICHAEL ŠINDLER
s.r.o., IČO: 26876931, DIČ: CZ26876931,
se sídlem Holandská 213/3, 772 00 Olomouc, za roční nájemné ve výši 500,Kč/m2/rok, na dobu určitou do 30.7.2018,
s účinností od 1.12.2017.
Oddělení části pozemku p.č. 5701/262
geometrickým plánem na náklady žadatelů.
Výpůjčku kulturního domu Svazku obcí
Dyje při příležitosti konání přednášky pro
degustátory malovinaře z členských obcí
dne 19.1.2018.
Zpevnění komunikace na části pozemku
p.č. 5701/197

•

•
•

Podání žádosti na směnu pozemků v lokalitě na Dyjákovice se Státním pozemkovým úřadem.
Uzavření souhlasného prohlášení na převod pozemku parc. č. st. 1011 v k.ú. Hrádek u Znojma do vlastnictví státu.
Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje
Přemístění sloupu na pozemek v sousedství manželů Sokolových
Řešení situace ohledně převodu pozemku
parc. č. st. 1011 a mostní váhy s právníkem.

Svaz důchodců ČR, ZO Hrádek
Senioři na výletě
V záři jsme se vydali na zájezd do oblasti moravská Haná, která má zajímavou historickou
minulost. Navštívili jsme hrad Bouzov na
okraji Drahanské Vysočiny, Litevska a Mohelnicka. Historie jeho počátku sahá až do
třinactého století a patří k nejhezčím hradům u
nás.
Další zastávka byla v Lošticích, kde jsme se
seznámili s výrobou olomouckých tvarůžků.
Na zpáteční cestě jsme navštívili, na jižní části
Hané, v Hošticích muzeum zemědělských
strojů a nářadí. Počasí se nám vydařilo a již
nyní se těšíme příští rok, kdy si zase vyjedeme
na
nějaký
výlet.
Nakonec bych chtěla poděkovat, za všechny
seniory, pedagogům a dětem mateřské a základní školy za program a výstavku jejích prací na setkání důchodců, které pro nás připravili
zastupitelé obce Hrádek.
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Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se našeho 125.výročí založení zúčastnili a i těm, kteří
nám pomáhali při jeho organizaci.
V sobotu dne 2.12.2017 se naše jednotka podílela na zdobení vánočního stromku. V neděli
3.12.2017 naši členové pomáhali při rozsvícení vánočního stromku (uvařili bramborový
guláš, 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 2018.

Alena Valigurová
za Klub důchodců

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku přeje
krásné svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v Novém roce 2018 všem našim
spoluobčanům obce Hrádek.

SDH Hrádek
Z činnosti SDH Hrádek
Dne 11. listopadu 2017 náš sbor dobrovolných
hasičů v Hrádku slavil významné 125. výročí
založení sborů hasičů v naší obci a to za účasti
hostů: p. Jan Grois- krajský zastupitel, Petr
Novosad - velitel HS Hrušovany nad Jevišovkou, Václav Kondler - velitel ORV Znojmo,
Antonín Hrbáček - starosta Okrsku č.2 0, Martin Feranec - velitel okrsku č.2 0, Milan Červený - starosta DHZ Kvašov, Josef Holba starosta SDH Nedašov, Jindřich Rosa - místostarosta obce Hrádek, Zdeněk Matocha starosta SDH Hrádek, Milan Třetina - velitel
SDH Hrádek, členů SDH Hrádek a ostatních
pozvaných hostů z jiných organizací SDH
okresu Znojmo a našich sponzorů.
Po přivítání hostů začalo vystoupení MŠ Hrádek, na to začala schůze o založení našeho
sboru, vyznamenání našich členů, proslov hostů, občerstvení a po té začala zábava.

za SDH Hrádek
Josef Pospíšil
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každou neděli zvoní a připravuje kostel na mši
sv. (staví betlém,…)- vyprošujeme mu také dar
zdraví. Děkuji vám, kteří udržujete květiny a
pořádek kolem kostela. Děkuji také obci a
jednotlivým složkám za dobrou spolupráci a
starost o toto místo. V příštím roce bychom se
rádi začali opravovat věž kostela, která je ve
stavu, kdy při větším větru již není bezpečná,
neboť pod měděným plechem je ztrouchnivělé dřevo. Snad se to s pomocí Boží podaří a
uskuteční.

Farnost Hrádek
Přehled bohoslužeb
o vánočních svátcích v Hrádku
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
31.12.2017
1.1.2018

Štědrý večer 22.30 hod.
Boží Hod ván. 8.00 hod.
Sv. Štěpán
8.00 hod.
svaté Rodiny 8.00+23.30ador
Nový rok
8.00 hod.

Myšlenka na závěr: Když se každý podíváme
pravdivě na svůj život, tak dobře víme, kde
máme rezervy, kde bychom mohli ještě něco
vylepšit. Měl jsem možnost hovořit asi jen 5
min s paní Martinou Vaškovou, která odešla
k Bohu ve věku 37 let, a kterou jsem osobně
neznal. Myslel jsem, že se spolu ještě setkáme. Doteď si vybavuji o čem jsme spolu hovořili, co říkala ona a co já. Kdybychom s druhým
hovořili tak, že to mohou být poslední slova,
která od nás uslyší, možná by naše komunikace vypadala jinak. Přeji Vám, abyste dokázali
v tom dobrém, které v každém z Vás je, růst a
s tím špatným, tak jak je někdy postupně poznáváme bojovat a boje nevzdávat – ty nás
budou provázet celý život a k životu to i patří.
Jak zní v křestních obřadech: „olej kterým tě
mažu je znamením síly, tvou silou ať je Ježíš
Kristus, náš Pán a Spasitel“
Zakončil bych slovy P. Krátkého: „VŠAK TY VÍŠ,
CO TI CHCI ŘÍCT…“

Příležitost ke sv. zpovědi s cizím zpovědníkem
bude na 3. neděli adventní 17.12.2017 od
15.15-16.15 hod. Přijede vypomoci P. Pouchlý
z Hrušovan n. Jevišovkou.
Doporučuji ke sv. smíření využít také zpovědní
zrcadlo, které naleznete v kancionálu (kostelních knížkách).
13.1.2018 by proběhla Tříkrálová sbírka
v naší obci. Prosím opět o aktivní zapojení při
vytváření skupinek a děkuji jménem obdarovaných všem dárcům, kteří nemyslí jen na své
potřeby a své dobro.
Protože mám také 6 farností, tak v letošním
roce nebudu na „půlnoční“ mši sv. v Hrádku.
Zde jsem byl pravidelně každým rokem, budu
ve stejnou dobu na jiném místě v další z mých
farností. Píšu to zde proto, aby se třeba nešířily věty typu „pan farář od nás odchází“ nebo
„panu faráři se u nás nelíbí“. Máte spousty
dalších mší sv., kde se spolu můžeme setkat.

Další info se dozvíte z farního zpravodaje, který také dostanete.

K závěru roku bych chtěl poděkovat také všem
těm, kteří se podílejí podle svých sil a možností na životě farnosti. Děkuji i vám, kteří již jste
nemohoucí a jste doma, často odkázáni na
pomoc svých blízkých, díky za Vaše oběti a
modlitby, skrze které jsme spojeni. Vážím si
Vás starších, kteří docházíte do kostela už
s velkými zdravotními obtížemi – děkuji za
Vaši věrnost. Vážím si Vás, kteří zdobíte a
uklízíte v kostele. Děkuji také varhaníkovi,
který sem obětavě přijíždí každou neděli
z Jaroslavic. Děkuji také kostelníkovi, který

Přeji všem požehnané svátky vánoční a spousty hezkých setkání.
P. Pavel Sobotka
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TJ SOKOL HRÁDEK

KANADSKÉ BODOVÁNÍ MUŽI

Hodnocení podzimní části fotbalové
sezony 2017/2018

Švábek Jaroslav
Zábojník Jiří st.
Hoc Petr
Bobor Jan
Sedlář David
Zámostný Ondřej
Kortiš Radek
Fortelný Jaroslav
Mikulenka Jakub
Galeta Jan
Nemček Patrik
Štrunc Matěj
Fortelný Vlastimil
Pacík Jiří
Pospíšil Jiří
Konyárik Pavel

Vážení fotbaloví fanoušci,
máme za sebou podzimní část fotbalových
utkání v sezóně 2017/2018. V této sezóně do
bojů o tituly vstoupily 4 týmy: tým mužů, který hrál III. třídu skupinu A, okresní soutěž
mladších žáků 7 + 1 skupina A a Kinderwelt
okresní soutěž přípravek skupina B, kde hrály
2 týmy, a to přípravka starších (A) a přípravka
mladších (B). Pokusím se zhodnotit činnost
všech týmů.
Tým mužů
Tým mužů bohužel po sezóně 2016/17 sestoupil z okresního přeboru a dělá všechno proto,
aby se tam vrátil zpět. Musím říci, že přes počáteční problémy se mu to daří. Po podzimní
části je na 2. místě se ztrátou 1 bodu na vedoucí tým Přímětice B. Tým dal celkem 42
gólů, pouze 25 gólů dostal. Z toho lze vcelku
soudit, že hrajeme útočný fotbal a zároveň
máme vcelku zajištěnou obranu. Každý zápas
byl ale jiný. Někdy jsme se poměrně trápili –
např. při zápase se soupeřem z Dyjákovic,
jsme potřebovali 24 střel na branku, abychom
dali jeden gól. Jindy nám střelba šla velmi
dobře – ve Štítarech jsme při stejném počtu
střel dali 8 gólů. Celkově lze říci, že úspěšnost
střel na branku je 13 %, takže proměňujeme
pouze každou 7 střelu na branku. Co se týče
obrany, je úspěšná z 84 %. Co se týče střelců
gólů, jsou shrnuty v tabulce i s asistencemi:

góly/přihrávky
11/1
5/7
5/2
4/3
4/3
6/
3/3
1/3
3/0
1/2
2/0
1/1
0/2
1/0
1/0
0/1

Celkem
12
12
7
7
7
8
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1

Naše výsledky mohly být i lepší, ale dost nás
trápila „marodka“hráčů se základní sestavy.
Velmi úspěšně sestavu doplňoval trenér Jíří
Zábojník z řad dorostenců, takže nedošlo
k propadu v tabulce. Zároveň bychom se měli
zaměřit také na sebedisciplínu, protože za
podzim jsme dostali celkem 22 žlutých karet a
1 červenou. Pevně věřím, že „chlapi“ na jaře
budou pokračovat v dobrých výkonech a vybojují návrat do okresního přeboru.
Mladší žáci
Tým po úvodních zmatcích v rozlosování se
do soutěže zapojil velmi aktivně a velmi bojovně. 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 1.
místě za týmem z Hrušovan nad Jevišovkou. Vzhledem k výborným výsledkům
v podzimní sezoně, byl opět Hrádek zařazen
mezi elitu mladších žáků a v jarní části soutěže
bude opět hrát s těmi nejlepšími. Musíme konstatovat, že výkony hráčů zápas od zápasu
stoupaly. Během podzimní části soutěže dali
celkem 54 gólů a díky dobrému výkonu naše8

ho brankaře a výborné obraně, kde vévodily
hlavně dívky, jsme pouze 16 gólů dostali. Musím vyzvednout výkon některých hráčů – především naše nejlepší střelkyně Lenky Matuškové, která dala 13 gólů!!! Daleko ale přínosnější je, že při porovnání i s hráči ostatních
týmů se Lenka zapsala jako druhá nejlepší
střelkyně celé skupiny. V rámci okresního
přeboru se na dalších místech umístili Tomáš
Konyárik (6. místo), Jiří Hříbek (7.), Sam Tichý (10.), Ondra Zámostný (13.), Dan Kuřák
(14.), Zuzka Podešvová (18.), Tomáš Bartošek
(19.), Kuba Jírovec (20.) a Pavel Sokol (22.).
Nejde ale jen o střelce gólů, ale i o ty, co na
góly nahrávali, a proto jsou zahrnuty
v následující tabulce:

děkování trenérům, jejich zásluhou je tým na
takové úrovni.
Přípravka A, B
U týmu přípravky je problém, že FAČR oficiálně nevydává jejich tabulky a umístění. Přesto
jsme tuto tabulku zpracovali sami a zjistili
následující informace:
Tým Přípravky „A“ se celkově po podzimní
části umístil na vynikajícím 2. místě! A to za
týmem z Tasovic. Druhé místo bylo pouze 3
body (tedy o jediný prohraný zápas právě
s Tasovicemi!!!) Hráči dali celkem 176 gólů
a jen 34 gólů dostali, za což může vynikající
výkon brankáře Pavla Sokola. Tým se celou
dobu potýkal s omezeným počtem hráčů, občas vypomáhali i hráči z mladších žáků, kteří
ještě podle pravidel FAČRu mohli za přípravku hrát. Ale to vedlo k tomu, že se vybudoval
velmi kompaktní tým, který si velmi dobře
rozumí a vytváří šikovné fotbalisty do starších
kategorií. Opět musím vyzdvihnout některé
hráče, i když v tomto týmu to je velmi těžké.
Nejlepším střelem a zároveň nahrávačem se
stal za tým „A“ stal Ondra Zámostný, na druhém místě byl Radek Sojka a Kubajz Jírovec.
Ostatní je shrnuto v tabulce:

KANADSKÉ BODOVÁNÍ ML. ŽÁCI
Matušková Lenka
Tichý Sam
Konyárik Tomáš
Kuřák Daniel
Podešvová Zuzana
Zámostný Ondřej
Jírovec Kubajz
Bartošek Tomáš
Frydrychová Silvie
Hříbek Jiří
Sokol Pavel
Urban Daniel
Feranec Martin
Zámostný Matěj

góly/přihrávky Celkem
13/8
21
10/3
13
8/5
13
4/5
9
4/5
9
6/2
8
2/5
7
4/2
6
1/2
3
2/0
2
0/1
1
0/1
1
0/1
1
0/1
1

KANADSKÉ BODOVÁNÍ PŘÍPRAVKA
A
Zámostný Ondřej
Sojka Radek
Sýkora Matyáš
Šnajdr Libor
Jírovec Kubajz
Landa Martin
Daněk Alois
Vašina Václav
Sokol Pavel
Feranec Jan

Z tabulky vyplývá, že nejlepším střelcem, ale i
nahrávačem je Lenka Matušková, Dan Kuřák,
Zuzka Podešvová, Kuba Jírovec a Tomáš
Konyárik.
Žáky teď čeká zasloužený zimní odpočinek a
hned v lednu začnou trenéři připravovat tým
na náročnější jarní sezónu. Těšíme se také na
posily z týmu starší přípravky, ať už to je, Ondra Zámostný, Radek Sojka, Matyáš Sýkora a
další nadšenci fotbalu. Ještě jednou velké po-
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góly/přihrávky
43/7
32/5
33/2
19/0
12/5
14/2
3/0
3/0
2/0
1/1

Celkem
50
37
35
19
17
16
3
3
2
2

Tým Přípravky „B“ se celkově po podzimní
části umístil na 7. místě!!! Na 6 místo jim
stačilo pouze o jeden zápas více vyhrát. Ale i
přesto je to vynikající výkon. Musíme brát
v úvahu, že většina hráčů byli úplní začátečnicí. Trpělivost trenéra a hlavně bojovnost všech
hráčů je nakonec posunula na toto vynikající
místo v tabulce. Hráči dali 44 gólů a 107 gólů
obdrželi. Nejlepší střelci přípravky „B“ jsou
v následující tabulce:

KANADSKÉ BODOVÁNÍ PŘÍPRAVKA
B
Lelovský Roman
Szák Jan
Vašina Václav
Landa Martin
Čuport Benjamín
Koňařík Matěj
Lelovský Dan
Fiala Tomáš
Juhaňák Adam
Maurer Štěpán

góly/přihrávky
12/0
8/0
7/0
5/0
3/0
3/0
3/0
1/0
1/0
1/0

Celkem
12
8
7
5
3
3
3
1
1
1

Za TJ Sokol Hrádek
Mgr. Roman Štrunc a Josef Chuděj

Základní škola Hrádek

Všichni hráči přípravek jsou velmi šikovní a
mají zájem o to, aby mohli hrát fotbal za Hrádek. Nesmíme ale zapomenout na největší
fanklub na okrese - a to jsou všichni rodiče,
kteří podporují svoje děti k tomu, aby se
věnovaly sportu. Patří jim obrovské poděkování a obrovský dík za všechno, co dělají
nejen pro své děti, ale i proto, že podporují
TJ SOKOL HRÁDEK. Doufejme, že sport
se bude v naší obci i nadále úspěšně rozvíjet.

ZIMNÍ ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V závěru minulého příspěvku jsem přála všem
dětem, rodičům i zaměstnancům školy klidný
a úspěšný školní rok 2017/2018. Ani se mi
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

Na úplný závěr mi dovolte, abych všem občanům Hrádku i všem fanouškům fotbalu
popřál všechno nejlepší a nejkrásnější
v celém roce 2018. Ať skříňka přání se vám
všem otevře dokořán, ať zdraví je prioritou
pro vás všechny a ať pracovní i osobní štěstí
vás neopustí po celý rok. To vše vám přejí
funkcionáři TJ SOKOL Hrádek.
SPORTU ZDAR!
10

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.

síly

našich

žáků.

Advent jsme zahájili setkáním u vánočního
stromu. Vystoupili jsme zde s kulturním programem a uspořádali jsme vánoční jarmark.
Zde si návštěvníci mohli nakoupit různé dětské
výrobky.
Už jsme také byli v divadle ve Znojmě, v
Domě umění, navštívil nás Mikuláš s čertem,
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.
Moc nás mrzí, že byla celorepublikově zrušena
akce "Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi" .Tato akce byla loni pod záštitou Českého Ježíška a v letošním roce jim tuto akci nepovolilo ministerstvo životního prostředí na
popud ochránců přírody. Loni se nám všem
tato
akce
velmi
líbila.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří
naši školu celoročně podporují a pomáhají
nám.

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, podzimní a zimní výstavou v
kulturním domě potěšili naše seniory na jejich
pravidelném
setkání.
V letošním roce opět chceme být prospěšní i
životnímu prostředí. Proto jsme stále zapojeni
do projektu Recyklohraní. U vchodu do školy
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 zapojilo 35 žáků naší školy. Nejlepšími sběrači podle tříd byli: Fargaš Jan,
Kovalčík Libor, Janíčková Tereza, Střechová
Šárka a Keck Jakub. Celkové prvenství získala
Střechová Šárka, druhá byla Tereza Janíčková
a třetím nejlepším sběračem ve škole byl Libor
Kovalčík. Jsem také moc ráda, že se k nám
opět připojily i děti z mateřské školy. Děkujeme Pavlíkovi Horáčkovi, Honzíkovi Stehlíkovi, Tomáši Nguyen a Emmě Krejčí za nasbíraný sběr a věříme, že v jarním sběru bude dětí
z
mateřské
školy
ještě
více.

V minulém čísle jsem zapomněla na jednu
změnu na pozici paní uklízečky v mateřské
škole. Po prázdninách odešla do důchodu paní
Alena Říhová. Na její místo nastoupila paní
Hana Jašková. Chtěla bych moc poděkovat
paní Říhové za její skvělou, obětavou a svědomitou práci v mateřské škole a paní Jaškové
popřát, aby se ji v mateřské škole také líbilo a
dařilo. Všem dětem, žákům a zaměstnancům
základní a mateřské školy přeji krásné vánoční
svátky, hodně vánoční pohody a v novém roce
hlavně zdraví, štěstí, pohodu a klid na práci.
Za žáky a zaměstnance základní a mateřské
školy
Mgr. Květoslava Švejcarová

Akcí ve škole bylo ale ještě dost. 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 poprvé uskutečnili turnaj
mezi žáky z naší školy a žáky ze ZŠ Jaroslavice .V tomto podzimním klání se lépe dařilo
žákům ze ZŠ Hrádek, ale uvidí se na jaře. V
jarních měsících se zase naše škola vydá pěšky
do Jaroslavic, aby jsme zde poměřili znovu
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nou. Do mateřské školy jednou za týden přichází paní učitelka ze základní školy, která
děti seznamuje hravou formou s němčinou
v rámci odpoledního kroužku.
A je tu listopad a s ním přišlo zábavné odpoledne s tvořením s rodiči, opékáním špekáčků
a lampionovým průvodem po vesnici. Významné jubileum hasičů zpestřily děti svým
vystoupením, ale i na besedě s důchodci předvedly, co se naučily.
Nastal adventní čas a tak si chvíle do příchodu
Ježíška užíváme společným pečením a zdobením perníčků, výrobou perníkového Betlému a
adventní výzdobou. Děti přispěly vystoupením
u vánočního stromu a pak už za námi přišel do
školky Mikuláš s čertem a andělem. Společně
s rodiči jsme se před Vánocemi sešli a vytvořili si krásné vánoční odpoledne s výrobou adventního svícnu, zdobením stromečku s vlastnoručně vyrobenými perníčky a besídkou.
Samozřejmě pod stromečkem nechyběly dárky.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli
při pořádaných akcích i za jejich sponzorské
dary.

Mateřská škola Hrádek

Všem přejeme krásné pohodové Vánoce, plné
štěstí, radosti, spokojenosti a do nového roku
hodně zdraví.

Naše školka

Kolektiv MŠ

„V naší školce však to víme,
hrajeme si, nezlobíme.
Kreslíme a malujeme, pěkné hry si zahrajeme.
Všichni se tu máme rádi,
vždyť jsme přece kamarádi“.
Letos máme 27 dětí, z toho 6 předškoláků.
Společné chvíle tráví s dětmi dvě paní učitelky
a paní Jašková Hana, která nastoupila v měsíci
srpnu, jako paní uklízečka zajišťující taky dovoz a výdej stravy.
V měsíci říjnu jsme společně s rodiči vypustili
draky na hřišti, jeli jsme se podívat do Jaroslavic na výlov rybníka. Využili jsme krás podzimu a rodiče s dětmi společně vyrobili doma
„skřítky podzimníčky“, ze kterých byla ve
školce krásná výstavka se zaslouženou odmě12

V neděli v 11:00 začala mše svatá v kostele sv.
Petra a Pavla. Pan farář svými poznatky vytvořil příjemnou atmosféru. Nakonec jsme před
oltářem vytvořili kruh a potřásli si rukama na
pozdravení pokoje. A pan farář nám požehnal.
Ještě nás čekal úklid po sobotní zábavě a příprava programu pro děti, který začal od dvou
hodin. Děti dováděly, soutěžily o sladkosti a
měly připravené malé občerstvení. Chasa přišla i fandit našim Hrádeckým fotbalistům. Dále proběhlo společné focení s paní fotografkou
a už se zase spěchalo s přípravou na nedělní
zábavu. Ta proběhla už velice klidně. O půlnoci jsme představili budoucího stárka se stárkovou a předali jsme krojované právo zpět
panu starostovi. Tímto pro nás skončily hody a
začala volná zábava.

Krojovaná mládež Hrádek, z.s.
45. Tradiční krojované hody
Letošní již 45. Tradiční krojované hody se
uskutečnily 13. – 15. 10. 2017. Hodům předcházelo náročné chystání, zdobení a nacvičování. Uteklo to jako voda a začala ta náročnější část. Jakmile jsme přivezli kroje a čižmy,
tak se nacvičovalo až do pozdních hodin.
V pátek jsme si přivstali. Kluci vzali do rukou
pořízy a začali připravovat máju. Děvčata krájela cibuli a česnek na guláš, chystala jednohubky, obložené talíře a mnoho dalších věcí.
Ve dvě hodiny kluci bez větších problémů a za
pomoci jeřábu postavili nazdobenou máju.
Uklidilo se, zametlo se a mohl se rozdělat
oheň pod rožněm. Večer proběhlo posezení
pod májou, kde jsme nabízeli teplý svařák,
vychlazené točené pivo, burčák a prase na
rožni. Vše za lidové ceny. V šest hodin začala
hrát cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic. Věřím, že se všem večer líbil.

Celý víkend nás provázela dobrá nálada a
krásné slunečné počasí.
Krojovaná chasa:
Stárek Lukáš Pěček, stárková Simona Sýkorová
Robert Šturala – Lucie Skácelová
Martin Sedliačik – Lucie Hrázdílková
Jan Šturala – Denisa Plundráková
Dominik Bobor – Simona Sedliačiková
Roman Staněk – Kamila Třetinová
Martin Válek – Nikola Melicharová
Lukáš Hrazdílek – Marcela Vítková
Jiří Zábojník – Kristýna Gábová
Josef Matocha – Romana Hocová
Miloš Matuška – Bára Štruncová
Martin Vítek – Pavlína Kasincová
Patrik Sokol – Kateřina Hazuchová
Jiří Boroš – Tereza Hocová

V sobotu se děvčata sešla u stárkové a kluci u
stárka na snídani. Potom, co si stárek přišel
pro svou stárkovou, se celá krojovaná chasa
vydala na obecní úřad požádat pana starostu o
právo. „Je to naše“, zavolal stárek na krojovanou chasu potom, co si převzal hodové právo.
Připili jsme si se starostou vínem, zatancovali
jsme sólo, zazpívali a vydali jsme se zvát občany na večerní zábavu. Lidé byli milí a téměř
všude jsme měli nachystané nějaké pohoštění.
Za to moc děkujeme. Celý průvod obcí je velice náročný ,, pro každého jinak‘‘. Zvaní jsme
zakončili posledním tancem na bytovkách.
Někteří krojovaní si potom šli na chvíli odpočinout, jiní začali hned chystat na večerní zábavu. V osm hodin se otevřeli dveře a začali
vstupovat první lidé, kteří čekali ve frontě. Pak
už se jen tančilo, zpívalo a popíjelo až do rána.
Do 23:00 hrála kapela Amatéři z Dobšic, která
s námi chodila i po vesnici. Poté hrála skupina
Sabrin Band. Během zábavy krojovaní prodávali tombolu, která byla opět bohatá, a tímto
ještě jednou děkujeme sponzorům. Stejně tak
děkujeme všem zúčastněným lidem za mimořádnou účast.

Za Krojovanou mládež Hrádek
stárková Simona Sýkorová
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ADVENT JE OPĚT TU….

století v Německém v Porýní a zde vznikl i
obyčej, který přetrval až dodnes.

Vše začalo první adventní nocí, tento rok to
bylo v neděli 3. prosince. Nejenže jsme si
zapálili první svíčku na adventním věnci, ale
věřte nebo ne… při první adventní noci dle
pověr je možné zkoumat budoucnost. Proto
naši předkové tuto noc lili např. olovo nebo
cín, roztavené na lžíci do nádoby se studenou
vodou a z tvarů, které tím vznikly, usuzovali o
svém osudu. Také se házeli pantofle za záda, a
když mířila špička ven, znamenalo to, např.
pro nevdanou dívku, sňatek v dalším roce.
Zajímavým zvykem je i plavení světýlek okna se polepují barevnými průsvitnými papíry, aby mohlo později prosvítat světlo.

Mikuláš večer 5.12. dle legendy sestupuje z
nebe na zem, obchází lidská obydlí a rozděluje
dárky mezi všechny děti a dospělé....

Druhým dnem, ke kterému se vážou zvyky, je
4. prosinec, kdy má svátek sv. Barbora, patronka kanonýrů. Stejně jako naše prababičky,
i dnes v mnohých rodinách je dochován zvyk
v tento den nařezat do vázy třešňové větvičky.
„Říká se" že pokud větvička rozkvete na Štědrý den, nese do domova štěstí a pokud se rozvine v tento den o půlnoci, tak toho štěstí bude
dvojnásobně.

Ve čtvrtek 13. prosince se nedivme, když se
ozve zaklepání a za dveřmi budou stát "Lucky" celé v bílém... Přijdou zkontrolovat, zda
své příbytky chystáme k přivítání “světla“...
Lucie zvěstuje konec nejtemnějšího období
roku a dává naději i zpěvem, že po tmě se k
nám opět vrátí světlo. I samotné jméno Lucie
je odvozeno od latinského lux - světlo. Svatá
Lucie je považována za patronku domácích
prací a spořádané domácnosti. Proto navštěvuje stavení a zjišťuje, zda máme již uklizeno a
chystáme se na nadcházející svátky. Jenže... se
změnou juliánského kalendáře na gregoriánský
se svátek Lucie posunul z 23. prosince na současný 13. prosinec. Takže dle starého juliánského kalendáře platilo „Lucie noci upije“ a
mohla pokárat hospodyňky za případný nepořádek v domácnosti. Tehdy totiž - v den svaté
Lucie, tedy těsně před Štědrým dnem, se předpokládalo, že všechny domácnosti by měly být
již přichystané na Štědrý den, upravené a uklizené jako ze škatulky.

Hned další den 5. 12. u nás chodí nadělovat
Mikuláš, který má svátek další den. Sv. Mikuláš z Myry (některé prameny uvádí z Bari),
je ochráncem mořeplavců, patron pekařů, obchodníků... Jméno Mikuláš pochází od niké
(vítězství) a laós (lid). Základem pro jeho
uctívání se staly příběhy a legendy, vyprávějící, jak se Mikuláš za svého života vždy zastával slabších a pronásledovaných, staral se o
sirotky, vdovy... Mikuláš se stal během svého
života biskupem a byl milován lidmi pro své
štědré a laskavé srdce i moudrost. Den 6. 12.,
tedy svátek sv. Mikuláše, se ve středověku
dokonce
spojoval
i
s bohatstvím a proto každý obchodník se
v tento den snažil uzavírat obchody na další
rok. Mikulášovo uctívání má počátky v 10.
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Od Štědrého dne až do svátku Tří králů ještě
dodnes v některých vesnicích chodí koledníci,
zpívají koledy a koledují, v některých oblastech pouze na Štěpána a Nový rok, odtud např.
Koleda, koleda Štěpáne... Koledy navazují na
zvyky běžné před vznikem křesťanství. Zpěv
koled měl nahradit rituální zpěv na počest boha Saturna - tak zvané saturnálie.

Boží hod vánoční je dnem narození Ježíše a
podle lidové víry se v tomto dnu nesmělo vůbec pracovat, některé hospodyně nestlaly ani
postele. Druhý vánoční svátek měl v lidové
tradici také velký význam. Byl totiž dnem koledování, obcházení domů s přáním štěstí a
zdraví a byl také příležitostí k procházkám a
návštěvám příbuzných.
Poslední prosincový den je zasvěcen památce
papeže Silvestra I. (východní církev slaví svátek sv. Silvestra až 2. ledna). Dnes tolik oslavovaný svátek se původně nespojoval se žádnými zvyky a obyčeji. Až teprve hospodářský
rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou
noc v jednu z nejbujnějších oslav roku.
Přeji všem klidné adventní dny, pohodové
prožití vánočních svátků se všemi, které máte
rádi a do nového roku štěstí, radost a vše co si
dovolíte ☺

V českých zemích se koledovalo a zpívalo již
v době husitské...

Eva Štruncová

Dny zimního slunovratu byly od pradávna
důvodem k oslavám, které se však postupně
přesouvaly od uctívání slunce a čekání na slunovrat k tradici vánoc, kdy se narodil Boží
syn.

Informace obecního úřadu
MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD
Zastupitelstvo obce Hrádek se na svém 37.
zasedání konaném dne 22.11.2017 usneslo
vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Hrádek
č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „OZV“).

Je až překvapivé, kolik starých lidových obyčejů přežilo až dodnes. Zpráva z konce 14.
století od mnicha břevnovského kláštera popisuje zvyky, jak mu je vyprávěli staří, díky níž
víme, že v době Karla IV. si lidé dávali dárky,
pekli vánočku a dle možností obdarovávali
chudé. Ale také věštili a čarovali.

Na základě výše uvedené OZV došlo k navýšení místního poplatku za komunální odpad od
01.01.2018
na
částku
550,Kč/poplatník/kalendářní rok. Splatnost místního
poplatku
zůstala
stejná
jako
v předcházejících poplatkových obdobích, tj.
nejpozději do 31. července (celou částku).

Štědrý den předchází dnu narození Ježíše a
stejně tak jako dnes platilo, že dům musí být
perfektně uklizený a čistý, stěny se bílily, drhly se podlahy a nábytek. Hospodyně prostíraly
sváteční ubrus a vyndávaly slavnostní nádobí.
Hlavním bodem býval Betlém doplněný jedlovými větvemi a světlem. Teprve později jej
začal nahrazovat ozdobený stromek.

K přistoupení navýšení místního poplatku došlo z důvodu vzrůstajících nákladů na sběr a
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svoz netříděného komunálního odpadu. Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za rok 2016 (bez nákladů na odstranění nebezpečných složek komunálních odpadů)
činily 758.319,00 Kč, což při rozpočítání nákladů na 1 poplatníka činí 797,00 Kč, tzn.
obec ještě doplácí na každého poplatníka cca
300,00 Kč.

INFORMACE PRO VOLIČE
1. PRÁVO VOLIT – voličem je státní občan
České republiky, který alespoň ve druhý
den volby prezidenta dosáhl věku nejméně
18 let (v případě konání II. kola volby prezidenta také ve druhý den II. kola)
a nevznikly u něj překážky ve výkonu volebního práva (tj. zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví
lidu,
omezení
svéprávnosti
k výkonu volebního práva).
2. MOŽNOST VOLIT MIMO TRVALÝ
POBYT

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ PO OBCI
Opětovně, bohužel, musíme upozornit držitele
psů, že se dopouští přestupku tím, že se jejich
domácí mazlíčci často potulují volně po obci.
Apelujeme tedy na občany, aby psy zabezpečili před útěky, jinak bude celá záležitost postoupena Městu Znojmo, přestupkové komisi,
s podnětem, k zahájení přestupkového řízení a
uložení sankce.

o

VOLBA PREZIDENTA ČR
Volba prezidenta ČR se na základě rozhodnutí
předsedy Senátu Parlamentu České republiky
vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017
Sb., v částce 96 a rozeslané dne 28. srpna
2017, koná:
1. kolo – v pátek dne 12. ledna 2018 (v době
od 14:00 hodin do 22:00 hodin) a v sobotu dne
13. ledna 2018 (v době od 08:00 hodin
do 14:00 hodin) a případné
2. kolo – v pátek dne 26. ledna 2018 (v době
od 14:00 hodin do 22:00 hodin) a v sobotu dne
27. ledna 2018 (v době od 08:00 hodin
do 14:00 hodin)
Volba prezidenta České republiky se řídí zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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Krátkodobý pobyt na území České republiky nebo v zahraničí – volič, který
se v době volby prezidenta ČR nebude
zdržovat v místě svého trvalého pobytu
a hodlá volit v místě, kde se bude aktuálně
zdržovat,
může
požádat
o vydání
tzv. „voličského průkazu“, který ho
opravňuje
k volbě
prezidenta
ČR
v jakémkoliv stálém volebním okrsku
na území
České
republiky
nebo
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí (na zastupitelském úřadě nebo
konzulárním úřadě, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem). Žádost o vydání voličského průkazu může volič podat
v listinné nebo elektronické podobě, a to
doručením na Obecní úřad Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma nejpozději do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin (do uvedeného data a hodiny musí být
žádost
doručena
na obecní
úřad,
na později doručené žádosti nebude brán
zřetel!) nebo osobně nejpozději do středy
dne 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.
V případě listinné podoby je potřeba žádost opatřit úředně ověřeným podpisem
voliče, přičemž ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku. Elektronickou žádost je možné doručit na obecní

úřad pouze prostřednictvím datové
schránky fyzické osoby – voliče, a to taktéž do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin. V případě konání II. kola volby prezidenta, kdy si volič již před I. kolem nepožádal o vydání voličského průkazu také
pro případné II. kolo, může takto učinit
do pátku 19. ledna 2018 do 16:00 hodin
doručením listinné či elektronické žádosti
nebo pak do středy 24. ledna 2018
do 16:00
hodin
osobně
na OÚ.
Na základě shora podané žádosti OÚ voliči vydá dva voličské průkazy, tj. pro I. kolo volby prezidenta a případné II. kolo
volby prezidenta (neuvede-li volič na své
žádosti o vydání voličského průkazu,
že žádá pouze o voličský průkaz pro I. kolo volby prezidenta) a tyto voliči zašle
na jím určenou adresu (doporučeně
do vlastních rukou) nebo mu je osobně
předá či je předá osobě voličem zmocněné
k převzetí těchto voličských průkazů
(zmocnění je třeba učinit už při podání
žádosti),
a to
nejdříve
od čtvrtka
28.12.2017.
•

bude pro volbu prezidenta ČR vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného u OÚ a bude mu umožněno hlasovat
přímo v příslušném ústavu. Aby však
takto volič mohl v příslušném ústavu
hlasovat, je třeba, aby osoba stojící
v čele příslušného ústavu nejpozději
do pondělí 8. ledna 2018 a v případě
konání II. kola volby prezidenta pak
do pondělí 22. ledna 2018 na OÚ tuto
skutečnost
nahlásila.
Volič pobývající v některém z výše
uvedených ústavů může samozřejmě
využít také voličský průkaz, jeho nahlášení do zvláštního seznamu voličů
pak není třeba.
3. VOLEBNÍ MÍSTNOST – volební
místností bude Základní škola Hrádek (družina), Hrádek 53, 671 27 Hrádek u Znojma.
4. HLASOVACÍ LISTKY – hlasovací
lístky obdrží voliči v doručovací obálce
do svých domovních schránek nejpozději do úterý 9. ledna 2018 vložením
do řádně
označených
domovních
schránek, příp. pak ve dny voleb ve volební místnosti. Hlasovací lístky
pro případné II. kolo voliči obdrží přímo ve volební místnosti.
5. ZÁSADY HLASOVÁNÍ – volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po učinění záznamu
do výpisu ze stálého seznamu nebo
zvláštního seznamu obdrží volič
od okrskové volební komise úřední
obálku, na žádost voliče mu okrsková
volební komise vydá za chybějící nebo
jinak označené hlasovací lístky nové.

Pobyt v nemocnici nebo v jiném
zdravotnickém ústavu – volič, který
se dlouhodobě zdržuje mimo adresu
svého
trvalého
pobytu
a je
např. ve zdravotnickém
zařízení,
v zařízeních sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo
ve školském zařízení pro preventivně
výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci nebo je ve výkonu
vazby, ve výkonu zabezpečovací detence nebo ve výkonu trestu odnětí
svobody, má možnost se prostřednictvím osoby stojící v čele příslušného
ústavu, nahlásit do tzv. zvláštního seznamu voličů. Pro voliče to tedy znamená, že na základě tohoto jeho projevu vůle hlasovat v příslušném ústavu,
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Voliče, který není zapsán ve výpisu
ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. Volič,
který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem. S voličem, který
nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro zdravotní postižení nebo z jiných
důvodů nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky
přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky.
Volič
může
požádat
ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, OÚ a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Své požadavky
na přenosnou
volební
schránku
(s uvedením jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu, tel.
kontaktu) mohou voliči sdělit na tel. č.
515 275 186 nebo na e-mail info@obec-hradek.cz, popřípadě ve dny
voleb přímo okrskové volební komisi.

lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V tomto prostoru vloží volič do úřední
obálky jeden hlasovací lístek, tento
hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Po opuštění
prostoru
určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí
do volební schránky. Za voliče, který
není schopen vložit úřední obálku
s hlasovacím
lístkem
do volební
schránky, může tak učinit jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební
komise. Voliči, který se neodebral
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Za Obecní úřad Hrádek
Mgr. Ing. Jiří Sýkora, DiS., referent

POZOR ZMĚNA SVOZU
TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(TKO)
Jelikož plánovaný svoz TKO vychází na 1.
ledna 2018 bude mimořádně probíhat svoz
TKO v sobotu 30. prosince 2017.
Prosíme občany, aby přistavili odpadové
nádoby ke svozu již den předem,
tj. 29. prosince 2017.

6. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ – po obdržení
úřední obálky, popřípadě hlasovacích
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vyrobily kované a dřevěné výrobky, mohly
napsat svá přání Ježíškovi a všichni jsme mohli zakoupením výrobků dětí ZŠ podpořit naše
školáky. K navození sváteční atmosféry nám
zazpívali Mužáci z Tasovic, děti ze základní a
mateřské školy a pan farář požehnal rozsvícení
vánočního stromu. Děkujeme občanům, že se
sešli v tak hojném počtu, popovídali si a třeba
si i trošku odpočinuli, v dnešní hektické době.

Pozvánky

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podílí na
kulturních akcích obce, věnují se činnostem
v naší obci a přispívají do zpravodaje a poskytují nám fotografie. Děkuji moc 😊

Leden – březen

Pracovní doba OÚ mezi svátky

10.2.2017 Fašank, SDH Hrádek
17.2.2017 Fotbalový ples, TJ Sokol Hrádek
31.3.2017 Tradiční výstava vín, ČZS-ZO Hrádek

20.12.2017 7:30-12:00
21.12. – 1.12.
zavřeno
2.12.2018
běžné úřední hodiny

Kulturní akce
Setkání padesátníků
Každoročně pořádáme setkání padesátiletých
jubilantů, rodáků a spolužáků naší obce. Někdy s větším zájmem, někdy s menším. Letos
se nás sešlo 16 z 24. Po krátkém programu dětí
ZŠ, projevu starosty jsme si připili na zdraví a
zavzpomínali na školní léta. Velmi děkujeme
všem, kteří přišli 😊
Mikulášský karneval
Krojovaná mládež Hrádek, z.s. připravila již
tradiční Mikulášský karneval. Soutěžilo se,
tančilo a vyhodnotily se ty nejlepší masky.
Dětí se sešlo opravdu hodně, za což jsme
opravdu rádi. Nechyběla samozřejmě ani mikulášská nadílka, hodný anděl a trošku zlobiví
čerti 😊
Rozsvícení vánoční stromu

Závěrem bych vám za kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu v Hrádku chtěla popřát
krásné a klidné Vánoce a do nového roku
hlavně zdraví.

První adventní neděli jsme se sešli u kulturního domu, abychom přivítali přicházející svátky a rozsvítili vánoční strom. SDH Hrádek
připravilo guláš, čaj i svařák na zahřátí, děti si

Zdeňka Táborská
referent OÚ
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