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D ležitá schválení 
zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce Hrádek
schválilo Rozpo et obce Hrá-
dek na rok 2012,
ZO schvaluje, aby byly pro-
vedeny kroky k výkupu mož-
ných pozemk  kolem slepého 
ramene eky Dyje, 
zm nu vývozu kontejneru na 
papír 1 x za 14 dní, 
vybudování bezbariérového 
p ístupu do prodejny kv ti-
ná ství, Hrádek .p. 112,
p ísp vek TJ Sokol Hrádek ve 
výši 52.000,- K  na provoz 
klubu a dále p ísp vek na 
zakoupení fotbalové branky 
do výše 30.000,- K  (na zá-
klad  p edložené faktury), 
odklad investi ních akcí na 
Mate ské škole Hrádek do do-
by p id lení dotace, 
p ijmout do pracovního pom -
ru s Obcí Hrádek na údržbu 
ve ejné zelen , pana Jana 
Cholevu, a to na dobu 6-ti 
m síc ,
opravu Kulturního domu Hrá-
dek – schody + pr elí p. 
Ji ím Matochou, 
vydání brožury obce Hrádek, 
Rozpo tové opat ení .
1/2012,

ZO schvaluje doporu ení hod-
notící komise a souhlasí 
s vybraným uchaze em na akci 
„II. etapa kanalizace Hrá-
dek“, který se umístil na 1.  

míst : VHZ-DIS spol. s r.o., 
Mírová 25, 618 00 Brno, sou-
asn  pov uje starostu obce 

k vydání rozhodnutí a ná-
sledn  k podpisu smlouvy 
s vybraným uchaze em. Vše až 
v termínu, kdy je tyto úkony 
možné u init dle zákona,
Rozpo tové opat ení .
2/2012,
Záv re ný ú et Obce Hrádek 
za rok 2011 s výhradami a 
výsledek hospoda ení obce za 
rok 2011 – zisk ve výši 
1.611.151,43 K ,
finan ní p ísp vek pro Svaz 
d chodc  Hrádek ve výši 
10.000,- K ,
Smlouvu o dílo . 12632012 
mezi Obcí Hrádek a AP In-
vesting na inženýrskou in-
nost stavby „II. etapa kana-
lizace Hrádek“, za cenu 
766.800,- K ,
Smlouvu o dílo mezi Obcí 
Hrádek a firmou VIA ALTA 
a.s., T ebí , na zpracování 
PD žádosti o dotaci projektu 
Po ízení technologie na ko-
munitní kompostárnu Hrádek 
za cenu 3.000,- K  - nové 
podání žádosti, 
podání žádosti na obec 
s rozší enou p sobností – 
M stský ú ad Znojmo – ú ad
územního plánování o zajiš-
t ní Územního plánu obce 
Hrádek,
smlouvu o poskytnutí finan -
ního p ísp vku na z ízení
elektronické spisové služby 
za cenu 3.400,- K /rok,



• prodloužení provozu obecní 
AVIE o 1 rok, 

• vítěze dodavatele stavby OS 
RD „Východ“ - firmu Colas, 

• přijmout do pracovního pomě-
ru s Obcí Hrádek pracovníka 
na údržbu veřejné zeleně, 
pana Karla Morongu, na obdo-
bí červenec – říjen 2012, 

• výsledek výběrového řízení a 
prodej části pozemku o výmě-
ře 263 m2 z pozemku p.č. 
2139 na stavbu bytového domu 
firmě Spišiak – FIPS, se 
sídlem Hlavní 74, Šanov, za 
cenu 200,- Kč/m2. Se žadate-
lem bude nejprve uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě 
kupní, 

• příspěvek Oblastní charitě 
Znojmo ve výši 500,- Kč. 

 
 

 
 

 
Novinky ze školy 

 
 Jak ten čas letí. Není to 
tak dávno, co jsme vítali nový 
školní rok a už se s ním loučí-
me. Čas běží, pokud je naplněn 
dobrou prací. I v tomto školním 
roce jsme prožili mnoho zajíma-
vého. Kromě učení a získávání 
nových zážitků a zkušeností to 
byla návštěva divadelních před-
stavení, kina, kulturních pořa-
dů, zdravý životní styl v pro-
jektu "Ovoce do škol", dopravní 
výchova, sport, kultura, krouž-
ky ve škole, vzájemné návštěvy 
dětí MŠ a ZŠ. Plaveckých závodů 
ve Znojmě se zúčastnili 3 naši 
nejlepší plavci - Štěpánka Kr-
čová, Jiří Zábojník a Jakub Kr-

ča. Dále soutěže výtvarné, 
sportovní a sběrové, kde nejví-
ce úspěchů měli žáci 1. a 4. 
ročníku. Po několikaměsíčním 
odkládání (kvůli špatnému poča-
sí) jsme společně se žáky ZŠ 
Dyjákovice viděli ukázku dra-
vých ptáků firmy Zayferus. Vě-
řím, že jsme svými kulturními 
vystoupeními potěšili rodiče i 
veřejnost. 
 Školní rok byl završen ce-
lostátním testováním žáků 5. 
ročníku, kde naši žáci dosáhli 
velmi dobrých výsledků. V měsí-
ci červnu jsme byli na školním 
výletě ve westernovém městečku 
- Šiklův mlýn, Dolní Rožínka. 
Závěrem tohoto měsíce jsme se 
společně rozloučili se žáky 5. 
ročníku a popřáli jim v dalším 
vzdělávání mnoho úspěchů. Toto 
loučení je vždy trochu smutné. 
Vždyť jsme s těmito dětmi strá-
vili 5 let. Ale takový už je 
život. Vše jednou začíná a taky 
končí. 
 Panu starostovi Ondřeji 
Kubicovi a zastupitelům obce 
Hrádek děkuji za dobrou spolu-
práci a za nemalou finanční 
podporu ZŠ a MŠ. Děkuji paní 
Jarmile Jirků za její obětavou 
a několikaletou práci v ZŠ a 
chtěla bych ji popřát ať si 
užije v klidu, v pohodě a hlav-
ně ve zdraví důchodových dnů. 
Též děkuji paní Romaně Hocové 
za sponzorské dary dětem a ško-
le. Všem zaměstnancům ZŠ i MŠ 
Hrádek děkuji za jejich celo-
roční náročnou a obětavou prá-
ci. 
 Všem dětem i zaměstnancům 
přeji pěkné prázdniny, dovole-
nou a dny plné sluníčka. 
 

Mgr. Švejcarová Květoslava        
ředitelka školy 
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Uplynulé období 
v Základní škole, 

Hrádek 203 
 
 Poslední měsíc školního 
roku. Také se Vám zdá, že ten 
rok nějak moc rychle utekl? Ne-
ní to tak dlouho, co jsme pře-
dávali vysvědčení za I. polole-
tí a už máme další půlrok za 
sebou. Již tradičně nejvíce ak-
cí bývá v měsíci květnu a červ-
nu. V květnu se 2 zástupci 
z naší školy zúčastnili okres-
ního kola SHM v atletice. I 
když podmínky pro trénink atle-
tických disciplín máme ve srov-
nání s městskými školami určitě 
horší, obsadili naší žáci Domi-
nika Slivoňová a Karel Sýkora 
druhá místa a zajistili si tak 
účast v krajském kole. Ani zde 
neudělali ostudu. Dominika 
skončila z 25 účastníků na 8. 
místě, Karel získal 2. místo 
v běhu na 1500 m.  
 Hned 1. června se vypravi-
la speciální třída na dlouho 
plánovaný výlet do jihlavské 
ZOO. Obavy z cesty linkovým au-
tobusem se nevyplnily, počasí 
dětem také přálo a setkání 
s dravci tváří v tvář mělo své 
kouzlo. 
 Pro žáky 7. až 9. ročníku 
byl vybrán výlet do Brna do la-
nového centra v Pisárkách – 
Junglepark. Všichni žáci byli 
v takovémto centru poprvé. Ně-
kteří měli trochu strach, že 
trasu nezvládnou, ale dvouhodi-
novou cestu po nejrůznějších 
překážkách mezi stromy všichni 
zdolali na jedničku. Největší 
odměnou byla jízda na kladce po 
laně přes řeku Svratku. Zážit-
kem byla i jízda tramvají přes 
Brno a návštěva nákupního cent-
ra Vaňkovka, kterou jsme vypl-
nili zbývající čas do odjezdu 
autobusu. 

 S blížícím se létem jsem 
čím dál častěji odpovídala na 
dotaz: Kdy už pojedeme na ty 
lodě? Kánoe bylo třeba po loň-
ské sezóně nejdřív zkontrolovat 
a drobné či větší díry zalátat. 
S opravou nám ochotně pomohl 
náš dlouholetý školník, dnes 
již v zaslouženém důchodu, pan 
Pěček. Lodě byly jako nové, ale 
pro sjíždění bylo velmi málo 
vody v řece Dyji, a také chlad-
né počasí příliš k vodáckým ak-
tivitám nelákalo. Ale přece 
jsme se dočkali. Předpověď po-
časí byla příznivá na celý tý-
den, a tak jsme pro sjíždění 
stanovili pátek 22.6. Na trasu 
z Tasovic do Hrádku vyrazilo 
celkem 7 lodí se sedmi dospělý-
mi zadáky, sedmi háčky a čtyřmi 
porcelánky. Jak klidně plynula 
řeka, tak klidná byla i naše 
jízda. Pouze jedna posádka lodi 
se nedobrovolně koupala. Do cí-
le jsme dorazili bez ztráty vo-
dáka, unavení z pádlování, ale 
bohatší o další nové zážitky. 
 Poslední, a zároveň pro 
většinu novou sportovní akcí, 
byl bowling v Jaroslavicích. 
Nejdříve jsme museli natrénovat 
způsob držení bowlingových kou-
lí a způsob hry, ale po prvních 
několika pokusech jsme se ne-
chali strhnout a začalo oprav-
dové soutěžení, kdo získá nej-
víc bodů. Chlapce trochu zamr-
zelo, že je porazila dívka a 
slíbili si, že při příští ná-
vštěvě vyhrají určitě oni. 
 Poslední školní den jsme 
se rozloučili jak se školou, 
tak s vycházejícími žáky, ale i 
s paní vychovatelkou Alenou Ma-
riánusovou, která byla nucena 
odejít z organizačních důvodů. 
Po rozdání vysvědčení nastaly 
konečně vytoužené prázdniny.        
    

Mgr. Jana Štruncová 
ředitelka Základní školy, 

Hrádek 203 
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Kulturní akce v Hrádku 
 

Pálení čarodějnic 
 
 Uplynulé období bylo na 
obecní kulturní akce poměrně 
bohaté. Posledního dubna jsme 
oslavili příchod jara pálením 
čarodějnic. Tato událost pro-
běhla tradičně na hřišti. Pano-
valo nezvykle letní počasí a 
rodiče s dětmi se sešli 
v hojném počtu. Spousta dětí 
přišla i v čarodějných kostý-
mech. Kostýmy byly propracované 
do detailu a proto bylo velmi 
těžké ohodnotit ty nejlepší. 
Přesto byly po třech, ve dvou 
kategoriích, odměněny diplomem 
a dortem. V kategorii „Velká 
čarodka“ byla oceněna za první 
místo Adélka Sýkorová, za druhé 
čaroděj Jonáš Melichar a za 
třetí Pavlínka Matušková. 
V kategorii „Malá čarodka“ byla 
na prvním místě Kristýnka Bol-
fová, na druhém Verunka Hocová 
a na třetím Nikolka Jirků. Oce-
něny byly i vylítané čarodky 
Iva Kyprá, Petra Zámostná a Ja-
na Badinská. Děti si opekly 
buřty a po setmění byla staros-
tou zapálena vatra. Zábava po-
kračovala s hudebním doprovodem 
dýdžejského dua Scooby a Hans. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Den matek 
 
 I letos jsme přivítali ma-
minky a babičky v kulturním do-
mě, abychom jim poděkovali pro-
střednictvím oslavy Dne matek. 
Program se konal netradičně 
v sobotu 12. května 2012, a to 
proto, aby zde mohly vystoupit 
mažoretky z Velkého Karlova. 
Kromě nich vystoupily děti 
z Mateřské a Základní školy 
Hrádek. Na závěr si občané moh-
li prohlédnout projekt plánova-
né rekonstrukce budovy Mateřské 
školy.  
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Den dětí 
 
 Bohužel i letos nám naplá-
novaný termín oslavy Dne dětí 
zhatilo počasí. Z tohoto důvodu 
muselo být (stejně jako loni) 
zrušeno vystoupení šermířské 
skupiny, která měla na náhradní 
termín již sjednaný jiný pro-
gram. Neděle 17. června 2012, 
kdy se Dětský den v Hrádku na-
konec konal, se nám odvděčila 
krásným počasím. Dokonce se po-
dařilo sjednat malířky, které 
se měly DD v Hrádku taktéž 
účastnit již loni. Tyto malířky 
v průběhu celého odpoledne ma-
lovaly dětem na obličej motivy 
dle jejich přání. Dalším láka-
dlem byla nafukovací atrakce a 
soutěže krojovaných. O vyvrcho-
lení celého programu se posta-
rali hrádečtí hasiči spolu 
s kolegy z Hrušovan. Ti zapěno-
vali plochu cvičného hřiště, 
kam bez váhání zamířily všechny 
děti i někteří dospělí.  
 

Srandamač 
 
 Další akcí, konanou na 
hřišti, byl Srandamač. Tento 
turnaj v malé kopané proběhl 
v sobotu 30. června 2012. 
V tropickém vedru, které pano-
valo, se nedalo spoléhat na 
velké sportovní výkony. Spoleh-
nout se však dalo na dobrou zá-
bavu, vynikající týmové zázemí, 
spravedlivé výkony rozhodčích a 
pestré kostýmy jednotlivých 
manšaftů. Osm hrajících týmů 
bylo rozděleno do dvou skupin, 
kde hrály systémem každý 
s každým. Podle pořadí ve sku-
pinách si celky rozdaly zápas o 
celkové umístění. Týmy byly, 
hlavně za výdrž, oceněny diplo-
mem a lahví šampaňského.  
 Na prvním místě se umístil 
tým „International“, na druhém 
„Tip Ťap“, na třetím „Děti rá-
je“, čtvrtí byli „Hasiči“, pátí 
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„Vězni“, šestí „Sněhurka a sedm 
trpaslíků“, sedmé „Zoufalé 
sestřičky III.“ a osmí „Kinder-
rock“. Taktéž byly vyhlášeny 
speciální ceny – pro nejproduk-
tivnějšího hráče, pro Missáka 
mokré tričko, za vířivku 
s občerstvením, za nejdrsnější 
dres, za nejdelší stříkačku, 
apod.  
 Ve večerních a nočních ho-
dinách pokračovala zábava 
s živou hudbou – skupinou Haba-
kuk. 
 

Za Kulturně-školský výbor 
Jindřich Rosa 

 
 

TJ Hrádek 
 

 TJ Hrádek má ve fotbalo-
vých soutěžích družstvo mužů, 
mladší žáky a přípravku. Druž-
stvo mužů skončilo ve III. tří-
dě v ukončeném ročníku 2011-
2012 na pátém místě, když 
v jarní části sezóny získalo po 
nepřesvědčivých výkonech pouze 
15 bodů. V důsledku zranění 
hráčů ze základní sestavy muse-
li ve dvou utkáních nastoupit i 
starší hráči, kteří již pravi-
delně nehrávají. 
 Družstvo přípravky, pod 
vedením trenérů Škrabal, Švábek 
a Kukulenka, obsadilo 
v okresním přeboru z 12-ti 
družstev pěkné sedmé místo. 
Mladší žáci, pod vedením trené-
rů Konyárik, Zábojník a Záruba 
obsadili, ve své skupině celko-
vé první místo a obdrželi od  
OFS Znojmo pohár pro vítěze a 
míč. Tímto se připojujeme ke 
gratulaci a blahopřejeme. 
 Do nadcházející sezóny 
2012/2013, která začne ve druhé 
polovině srpna, jsme přihlásili 
tradičně družstvo mužů, pří-
pravky a žáků, kteří budou hrát 
vyšší soutěž. 

 Z brigádnické činnosti: 
V důsledku velkých mrazů došlo 
v kabinách k zamrznutí vodomě-
ru, takže byla provedena jeho 
výměna a oprava části vodovod-
ního potrubí a oprava ohřívače 
vody. Na klubovně byly instalo-
vány nové okapní žlaby. Mimo 
pravidelné sekání trávy na 
hřišti, provedl pan Lubomír Hu-
báček st. prořezání a provzduš-
nění travní plochy. Pro žákov-
ská družstva byly zakoupeny dvě 
hliníkové branky. Během utkání 
je využívána světelná výsledko-
vá tabule. 
 V závěru je nutno poděko-
vat sponzorům jako Obec Hrádek, 
firmě Eltos, Autoopravně Matuš-
ka, Restauraci Hrádek – p. Ca-
bák a dalším, kteří se podílí 
na činnosti našich družstev.  

       
Za výbor TJ Hrádek        

Josef Chuděj 
 
                                      

                                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rybářské sdružení 
Hrádek 

 
Dětské rybářské závody 

 
 Rybářské sdružení Hrádek 
pořádá každoročně dětské závody 
v rybolovu na rybníku „Stará 
Dyje“. Letos se tyto závody ko-
naly v sobotu 19. května 2012.  
 Mladí rybáři se spolu 
utkali v tříhodinovém závodě, 
ve kterém měli za úkol nachytat 
nejvíce centimetrů ryb. Celkem 
se sešlo 16 dětí, které soutě-
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žily ve dvou věkových 
kategoriích – do 10-ti let a 
11–15 let. V průběhu závodu do-
stali závodníci i doprovod sva-
činku z udírny, kterou připra-
vil pan Jiří Matocha s rodinou 
a přáteli. V jedenáct hodin 
rozhodčí sesbírali úlovkové 
lístky a po vyhodnocení došlo 
na vyhlášení závodu. S prázdnou 
neodešel žádný z lovících a 
první tři v každé kategorii ob-
drželi i diplom. 
 V kategorii do 10-ti let 
se umístila na prvním místě 
s počtem 108 cm ryb Andrea Číž-
ková z Kravska, na druhém Adam 
Ďuriš z Jaroslavic (54 cm), na 
třetím Honza Mačuda z Kroměříže 
(45 cm). V kategorii 11–15 let 
zvítězil Vít Mačuda z Kroměříže 
(148 cm), na druhém místě skon-
čil Ladislav Frydrych z Hrádku 
(65 cm) a na třetím Zdeněk Ďu-
riš z Hrádku (52 cm). Navíc do-
stal diplom Dominik Přikryl ze 
Znojma, jako nejmladší závodník 
a Ladislav Frydrych za nejdelší 
ulovenou rybu (cejn 37 cm).  
Děti obdržely dárky, které 

byly pořízeny za přispění těch-
to sponzorů – prodejna rybář-
ských potřeb Kompex-KD Znojmo, 
prodejna Flop Hrádek K+R, pan 
Dušan Matuška. Za SDH Hrádek 
zajistil dárky pan Josef Pospí-
šil. Poděkování patří těmto 
sponzorům a všem, kteří se na 
organizaci letošních závodů po-
díleli. 
Rybářské sdružení Hrádek 

existuje již deset let. V sou-
časnosti má přes třicet členů, 
převážně z řad občanů Hrádku, 
kterým slouží k sportovnímu ry-
bolovu. Členové se celoročně 
starají o pořádek a čistotu 
v okolí rybníka formou hromad-
ných i individuálních brigád 
tak, aby okolí starého ramena 
řeky Dyje sloužilo všem občanům 
ke zpříjemnění volných chvil 

v přírodě, dostupné z obce 
v několika minutách.  
 

Za Rybářské sdružení Hrádek 
Jindřich Rosa 
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Letní pranostiky 

 

Červenec 

 Kde se vzalo jeho jméno, 
nevíme. Snad to je podle červí-
ků ve sladkém ovoci, které do-
zrává, nebo to může být také 
podle červené barvy tohoto ovo-
ce. Vždyť v červenci jsou už 
červené jahody, maliny i třeš-
ně. V červenci začínaly také 
žně. Dokonce to bývalo prý 
13.07., kdy "Svatá Markéta ho-
dila srp do žita". Stále je 
teplo, někdy až moc veliké, 
vždyť nám přísloví říká "Na 
svatého Jakuba (25.07.) hrom do 
duba", ale dny se začínají po-
malinku krátit a večery mohou 
být chladnější. Chladnější noci 
připomíná pranostika "Svatá An-
na, chladna z rána" (26.07.). 
Na začátku prázdnin bývá už 
dost vláhy v lesích a začínají 
růst houby. Prý je seje svatý 
Prokop, který má svátek 4. čer-
vence. Houby sice žádná semínka 
nemají, ale hlavně, že rostou. 

Srpen 

 V srpnu již občas zavane 
podzimní vítr a hlavně koncem 
srpna se stmívá trochu dřív. 
Naši předci přicházející změny 
počasí komentovali slovy: I 
když ze strnišť občas fučí, 
horko nás přeci jenom mučí. 
Protože se blíží sice pomalu, 
ale jistě konec vegetačního ob-
dobí, zraje víno na vinicích. 
Na vinaře myslí pranostiky ta-
ké: „Když o Svatém Vavřinci 
(10.8.) slunce svítí, budeme 
dobré víno míti“. Ale víno se v 
Krkonoších zrovna moc nepěstu-
je. 

 

Září 

 V září už podzim buší do 
dveří. Dá se ale ještě zajít do 
lesa na houby. Hlavně, když 
trochu sprchne a ještě není 
úplně zima. Vždyť se také říká, 
že „Když je vlhko v září, v le-
sích se houbám daří“. Na lesní 
pasece můžeme najít nejen pěkný 
hřib, ale také hada. Ale pra-
nostika říká, že „Svatý Václav 
hady sklízí“. Proč to dělá je 
jasné, sv. Václava je 28. září, 
a to už bývá docela zima a zimu 
hadi a jiní plazi rádi nemají. 
Proto zalézají do svých úkrytů, 
aby se tam dočkali jara. Hned 
další den po sv. Václavu, 29. 
září, je sv. Michala. O něm se 
zase říká, že „Svatý Michal 
všechno z polí spíchal“, tedy 
uklidil. Koncem září je už pod-
zim v plném proudu a úroda by 
měla být pod střechou. Vždyť v 
Krkonoších v říjnu už často i 
sněží. 

Čerpáno z internetu „PRANOSTIKY“. 
 
 

Pár vtipů pro úsměv 
 
Jedou dva chlapci v nacpaném 
autobuse a najednou se jeden 
začne usmívat. Ten druhý se ho 
ptá: "Co ti je na té tlačenici 
k smíchu?" "Ale, ten chlap 
vedle si strčil svoji peněženku 
do mojí kapsy!" 
 
Sedí dva blázni Karel a Franta. 
A Karel se ptá Franty: Hádej co 
mám za zádama? A Franta odpoví: 
Mrakodrap. A Karel odpoví: Ty 
ses díval. 
 
Slepý se ptá: "Dobrý den, kde 
máte prosím oční?" Sestřička 
odpoví: "V prvním patře máte to 
tam napsaný." 
 
 

8 



 
 
 
 
 
 
 
Ředitel blázince vejde do jedné 
místnosti a tam visí všichni 
blázni na lustru. Ředitel zvo-
lá: "Listopad" a blázni spadnou 
dolů. Vejde do druhé místnosti 
a tam se vše opakuje. Nakonec 
vejde do třetí kde také všichni 
visí na stropě. Řekne: "Listo-
pad," ale nic se neděje. Poví-
dám "Listopad", řekne ředitel, 
a jeden blázen zvolá "to víte 
pane my jsme jehličnatí." 
 
Povídají si tři babičky o tom 
co budou jejich vnoučci dělat. 
Ta první říká: "Ten můj bude 
asi zahradník, pořád něco sá-
zí." Ta druhá říká: "To ten můj 
bude asi architekt pořád něco 
staví." Ta třetí babča řekne: 
"To ten můj bude řidič, namočí 
hadr do benzínu, hodí si ho 
přes hlavu a řekne: Babi neruš, 
teď bude jízda!!!" 
 
Čerpáno z internetu. 
 

Informace obecního  
úřadu 

Dovolená na OÚ Hrádek 

V týdnu 
od 13.08. do 17.08.2012 
se nebude na OÚ Hrádek, 

z důvodu čerpání dovolené, 
úřadovat. 

Děkujeme za pochopení. 

* 

Tříděný odpad 
- 

příjem do obecního 
rozpočtu 

 Rádi bychom informovali 
naše občany o množství odpadu, 
který naše obec v roce 2011 vy-
třídila a předala k využití. Za 
tříděný odpad obdrží naše obec 
od firmy EKO-KOM, a.s. také fi-
nanční prostředky, které jsou 
jistě nemalou motivací k tomu, 
abychom třídili odpad dále. 

 Celkem vytříděný odpad: 
21,624 tun. 

 Finanční odměna: 23.268,50 
Kč. 

 Naše obec dále obdržela od 
firmy EKO-KOM, a.s. „Osvědčení 
o úspoře emisí“. Díky rozvoji a 
provozu systému tříděného sběru 
a recyklace využitelných komu-
nálních odpadů, včetně obalo-
vých, jsme ve spolupráci se 
společností EKO-KOM, a.s. při-
spěli ke zlepšení životního 
prostředí a snížení „uhlíkové 
stopy“. 

Úspora, kterou naše obec v roce 
2011 dosáhla, představuje: 

 Emise CO2 ekv.: 19,307 
tun. 

 Úspora energie: 479 749 
MJ. 

 V roce 2010 byla společ-
ností EKO-KOM, a.s. zpracována 
studie „Posouzení vlivu sběru a 
recyklace využitelných komunál-
ních odpadů včetně obalové 
složky na životní prostředí“. 
Výsledky tohoto výzkumu proká-
zaly environmentální přínos ce-
lého systému třídění a recykla-
ce odpadů v ČR. Studie je kaž-
doročně aktualizována. 
 V roce 2011 bylo díky 
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recyklaci papíru, plastů, skla, 
kovů a nápojových kartonů 
v rámci systému EKO-KOM uspoře-
no 25,03 GJ energie, tedy zhru-
ba tolik, kolik v průměru spo-
třebuje za rok 280.000 domác-
ností. V případě tolik diskuto-
vaného globálního oteplování 
přispěl systém EKO-KOM ke sní-
žení emisí o 1,031 mil. tun CO2 
ekvivalentu, což představuje 
zhruba 1% celkových emisí skle-
níkových plynů ČR. 

Děkujeme našim občanům, že 
třídí odpad! 

* 

!Upozornění občanům, kteří 
nemají dosud uhrazen míst-
ní poplatek za komunální 

odpad! 
 

 Přes upozornění o splat-
nosti místního poplatku za ko-
munální odpad, která jsme uved-
li v minulém čísle zpravodaje a 
hlášením prostřednictvím míst-
ního rozhlasu, jsou mezi námi 
stále občané, kteří nerespektu-
jí obecně závaznou vyhlášku a 
zákon o místních poplatcích. 
 Dovolte nám, abychom Vás 
ještě jednou (ale již naposle-
dy) upozornili o povinnosti 
placení místních poplatků. Obec 
Hrádek vybírá na svém území na 
základě obecně závazné vyhlášky 
mimo jiné místní poplatek za 
komunální odpad. Úhradu je mož-
no rozložit do 2 splátek. Úhra-
da za I. polovinu roku, tj. po-
lovinu místního poplatku, musí 
být provedena do 31.5.2012, 
úhrada zbylé části pak nejpoz-
ději do 31.10.2012. 
 Na základě zákona o míst-
ních poplatcích vyměří obecní 
úřad, včas nezaplacené nebo ve 
správné výši neuhrazené místní 
poplatky, platebním výměrem. 

Současně jsme oprávněni tyto 
nedoplatky zvýšit až o trojná-
sobek (tedy až o 1.470,- Kč na 
poplatníka). 
 Obecní úřad Hrádek tímto 
vyrozumívá občany, kteří neplní 
svojí zákonnou povinnost, že ač 
neradi, jsme nuceni postupovat 
v souladu s platnými zákony, 
tedy přistoupit k vymáhání výše 
zmíněného poplatku (včetně jeho 
navýšení). Vyzýváme neplatiče, 
aby zvážili, zda úhradu prove-
dou dobrovolně či nikoliv. Neu-
hrazené místní poplatky budou 
od poloviny měsíce srpna 2012 
navýšeny, vyměřeny platebním 
výměrem nebo hromadným předpis-
ným seznamem (vyvěšením na 
úřední desce a elektronické 
úřední desce obecního úřadu), 
popř. vymáhány formou daňové 
exekuce. 
 Prosíme, abyste nejpozději 
do 31.07.2012 úhradu provedli a 
vyhnuli se tak nepříjemnostem, 
ve formě navyšování a vymáhání 
místních poplatků, prostřednic-
tvím daňové exekuce. 
 Úhradu lze provést buď 
v hotovosti na pokladně OÚ Hrá-
dek nebo bezhotovostně na č.ú. 
9923741/0100, VS 1340 + č.p. 
Vašeho trvalého pobytu. 
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Slovo 
     starosty… 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
 na úvod mi dovolte, abych 
Vás seznámil s připravovanými 
výzvami na získání dotace, za 
účelem dobudování II. etapy 
kanalizace v naší obci. Pří-
jem žádostí do Operačního 
programu Životní prostředí 
(dále OPŽP) právě probíhá a 
je v termínu od 09.07.–
09.08.2012.  Alokované finanč-
ní prostředky pro danou výzvu 
jsou ve výši 3 mld. Kč. 
Z důvodu nedostatečných fi-
nančních prostředků v před-
chozí výzvě (málo peněz - 
hodně žádostí), skončila naše 
žádost, po administrativní 
kontrole, v tzv. „zásobníku“, 
kde čeká na další výzvu, a ta 
probíhá právě nyní. Pravdou 
je, že tato výzva na OPŽP za 
podpory fondů EU je poslední, 
proto je do ní uvolněno nej-
více peněz, a tudíž má naše 
obec větší šanci na získání 
dotace. Abychom se neuspoko-
jili tím, že získání dotace 
z OPŽP je hotová věc, tak 
připravujeme materiály i do 
výzvy, kterou chystá Minis-
terstvo zemědělství na 3. 
čtvrtletí letošního roku. 
Z mého hlediska je lepší po-
dat dvě žádosti a získat dvě 
dotace, jedna se dá vždycky 
odříct, než nezískat žádnou. 
Snad se na nás už usměje 
štěstí a již dlouho požadova-
nou dotaci získáme a tím vy-
řešíme největší problém naší 
obce, tj. dobudování kanali-
zace. 
 Nedávno dokončenou inves-
tiční akci, kterou jsme rea-
lizovali za podpory „Zelená 
úsporám“, byla oprava fasády 

a zateplení obecní bytovky 
č.p. 312. Celkové náklady do-
sáhly výše 1.565.822,- Kč, 
z toho dotace činila 
1.110.300,- Kč, tudíž obec 
z vlastních zdrojů zaplatila 
částku 455.522,- Kč. Dotaci 
jsme nezískali jen na zatep-
lení bytovky, ale i na výměnu 
oken, které jsme řešili v mi-
nulosti a výměnu vchodových 
dveří. Stavební práce na této 
akci prováděla hrádecká firma 
Jiřího Martince, MARVYK spol. 
s r.o. a já bych využil této 
příležitosti a chtěl bych té-
to firmě, ale hlavně panu Ji-
římu Martincovi, mnohokrát 
poděkovat za kvalitně odvede-
nou práci a jeho velké úsilí 
při administrativních záleži-
tostech na získání dotace 
z programu „Zelená úsporám“. 
Ještě jednou vřelé díky! 
 Jak jste si jistě všimli, 
tak právě probíhá oprava prů-
čelí kulturního domu. Před-
chozí firma, která prováděla 
stavební práce na opravě KD, 
z důvodu špatných technolo-
gických postupů a nekvalit-
ních prací, svoji činnost, 
bez jakýchkoliv finančních 
náhrad ukončila. Nyní tyto 
práce provádí stavební firma 
Jiřího Matochy z Hrádku a já 
doufám, že náš kulturní dům 
bude již opraven ke spokoje-
nosti nás všech. 
 V minulém zpravodaji jsem 
Vás informoval, že právě pro-
bíhá výběrové řízení na zho-
tovitele inženýrských sítí 
v lokalitě Obytný soubor ro-
dinných domů (dále OS RD)„Vý-
chod“(zasíťování 15-ti sta-
vebních pozemků). Dnes je již 
znám vítěz výběrového řízení, 
a to firma COLAS ze Znojma. 
Stavební práce firma zahájí 
v první polovině měsíce září. 
Celá akce je naplánovaná od 
září letošního roku do konce 
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r. 2013, kde by se měla 
v letošním roce podařit udě-
lat a do země položit kanali-
zace, voda a plynovod. Zbýva-
jící práce, a to veřejné 
osvětlení a komunikace, by se 
dobudovaly v příštím roce. 
Celkové náklady na zasíťování 
těchto 15-ti stavebních po-
zemků jsou ve výši 
6.376.253,- Kč, což je pro 
obecní rozpočet opravdu velká 
zátěž a proto budeme s inves-
torem hledat cesty, jak tuto 
velkou investiční akci zvlád-
nout i po finanční stránce. 
 Z dalších naplánovaných 
akcí pro letošní rok byla re-
konstrukce budovy MŠ 
v Hrádku. Abychom co nejméně 
omezili provoz MŠ během roku,  
chtěli jsme tyto práce prová-
dět o prázdninách, ale do 
dnešního dne zatím nemáme vy-
jádření ani z OPŽP, ani ze 
SZIF, jestli nám byla požado-
vaná dotace na rekonstrukci 
schválena. Proto jsme se 
v zastupitelstvu dohodli, že 
počkáme, jak v požadovaných 
žádostech budeme úspěšní a 
pokud dotace získáme (vyrozu-
mění by mělo přijít do konce 
měsíce září), tak tuto akci 
budeme realizovat o prázdni-
nách v příštím roce (2013). O 
dalších případných změnách 
Vás budu ještě několikrát 
včas informovat. 
 Závěrem bych se chtěl 
ještě zmínit o údržbě veřej-
ného prostranství v naší obci 
a hlavně poděkovat všem obča-
nům, kteří se starají o to, 
abychom nezarostli trávou a 
aby celkový vzhled naší obce 
byl, v rámci možností každého 
z nás, co nejlepší. Ještě 
jednou srdečně děkuji Vám 
všem! 
 No a úplně na závěr Vám 
přeji, i když jsme již 
v půlce, příjemné prázdniny 

plné bezstarostných, slunných 
dní a dovolené plné příjem-
ných zážitků a odpočinku. 
 
 

   Ondřej Kubic 
    starosta     

 
Pozvánky 

 
SDH Hrádek pořádá 

 
Hasičskou soutěž 

„O pohár starosty obce 
Hrádek“ 

 
SO 29.09.2012 
 od 11:00 hod. 

 
na hřišti TJ SOKOL 

 Hrádek 
 
* 
 

Tradiční krojované hody 
v Hrádku 

 
Krojovaná mládež Hrádek srdečně 

zve na 
 

40. tradiční krojované hody, 
 

 které se uskuteční ve dnech 
 

20. – 21. října 2012. 
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