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D ležitá schválení za-
stupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce Hrádek 
schválilo:

zám r sm ny pozemk  ve 
vlastnictví Agro Jevišovice
s obecním pozemkem, 
rozpo tová opat ení .
3/2012, 4/2012, 5/2012, 
rozbor hospoda ení obce 
k 30.06.2012, 
smlouvu s firmou COLAS CZ, 
a.s., na výstavbu inženýr-
ských sítí v lokalit  „OS 
RD Východ“, s termínem za-
hájení prací íjen-prosinec
2012 na plyn, vodovod, ka-
nalizace, deš ové vsaky a 
v termínu do 31.12.2014 - 
komunikace, ve ejné osv t-
lení,
pronájem obecních pozemk
za nejvyšší nabídnutou cenu
firmám Agrospol Hrádek, 
spol. s r.o., Agro Jevišo-
vice, Hrazdílek – Smrž. 
osazení dvou dopravních 
zna ek „Pr jezd zakázán“ 
v ulici od RD manžel  Hraz-
dirových, p. 46 až k RD 
manžel  Plánkových, p. 
262,

tisk knihy o obci Hrádek 
v po tu 500 ks za cenu 
328,40 K  bez DPH v plátn
se zlatou pe etí na p ední
stran ,
prodloužení smlouvy na 
opravu KD o 21 dní, 
rozpo tový výhled obce na 
roky 2013–2015, 
zam stnat ty i pracovníky 
na VPP – Vlachová Irma, 
Štolpa Bohuslav, Vav ínová
Eva a Jan Varga, 
podporu starostovi Jevišo-
vic k nesouhlasu zrušení 
obvodních odd lení Policie 
R v Jevišovicích a Prosi-

m icích,
smlouvu o výp j ce s firmou 
TEWIKO systems, s.r.o. na 1 
ks ukazatele rychlosti,
p evod investi ní akce „Za-
teplení obecní bytovky p. 
312 na majetkový ú et ob-
ce“.

Hrádecký
zpravodajČíslo
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Sbor dobrovolných 
hasičů 

 
Z činnosti SDH Hrádek 

 
 Dne 19.05.2012 se konala 
okrsková soutěž v požárním 
sportu v Jaroslavicích. Sou-
těže se zúčastnilo družstvo 
mladých a starších hasičů SDH 
Hrádek a ostatní SDH našeho 
okrsku. Po velkém zápolení 
skončilo družstvo mladých 
hasičů z Hrádku na 2. místě a 
družstvo starších hasičů z 
Hrádku na 3. místě, a to za 
družstvem hasičů ze Slupi. 
Tímto jim všem blahopřejeme. 
 Dne 08.06.2012 ve večer-
ních hodinách naše jednotka 
zasahovala po velkém dešti v 
baru Modrá Ponorka, kde vy-
čerpávala vodu z prostor ba-
ru. 
 Dětský den v Hrádku se 
konal na hřišti v neděli 
17.06.2012. Pro děti byly 
připraveny různé soutěže a 
atrakce a na závěr přijela 
hasičská cisterna z HZS Hru-
šovany nad Jevišovkou. Po ma-
lé ukázce  hasičů s vodním 
dělem, byla po hřišti nastří-
kána pěna, ve které se děti 
dostatečně vyřádily. 
V sobotu 30.06.2012 se druž-
stvo SDH Hrádek zúčastnilo 
turnaje v malé kopané pořáda-
né Obcí Hrádek, zvané „Sran-
damač“ a skončilo na krásném 
4. místě. 
 Začátkem srpna 2012 byl 
v naší obci byl vyhlášen po-
žární poplach z důvodu spad-
lého stromu po velkém větru a 
dešti, ke kterému naše jed-
notka vyjížděla v nočních ho-
dinách. 
 Dále byla vyhlášena dvě 
taktická cvičení (dříve námě-

tová), a to v obcích Valtro-
vice a Strachotice. Byla zde 
prověřena připravenost jedno-
tek na zásah. 
 V polovině měsíce srpna 
2012 se konal dvoudenní zá-
jezd do Kvašova (Slovenská 
rep.). V pravé poledne začala 
soutěž v požárním útoku. Cel-
kem startovalo 66 hasičských 
družstev. Náš sbor měl 2 
družstva, a to družstvo mužů 
a družstvo mužů nad 35 let. 
Ti nezklamali a ve své kate-
gorii - nad 35 let, skončili 
ze 7 družstev na krásném 2. 
místě. Blahopřejeme. Pro 
družstva to byl velký záži-
tek. Soutěž se povedla a máme 
mnoho krásných zážitků. 
 Týden poté se naše druž-
stvo mužů nad 35 let zúčast-
nilo soutěže v požárním útoku 
v Blížkovicích. Umístilo se 
na 1. místě a přivezlo tak 
další vítězný pohár v této 
kategorii. 

 SDH Hrádek se zapojil do 
programu „Recyklujte s hasi-
či", a tak jsme začali se 
sběrem malých i velkých domá-
cích spotřebičů - vše co lze 
zapojit do elektrické zásuvky 
nebo funguje na baterie. Dal-
ší sběry budou včas vyhláše-
ny.   
 Dále se naši hasiči zú-
častnili 15. září 2012, na 
pozvání hasičů z Kvašova,  
80. výročí založení DHZ Kva-
šov.  
 
 
Soutěž v požárním útoku „O 
pohár starosty obce Hrádek“ 

 
 V sobotu dne 29. září 
2012  se konala v obci Hrádek 
soutěž v požárním útoku „O 
pohár starosty obce Hrádek“. 
 Na slavnostním nástupu 
družstev, kterého se zúčast-
nil starosta obce p. Kubic, 
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zástupci družebního DHZ Kva-
šov ze Slovenska, hasiči z 
Nedašova a rozhodčí soutěže, 
proběhlo přivítání hostů a 
ostatních pozvaných SDH okre-
su Znojmo. Poté proběhlo se-
známení s pravidly soutěže a 
samotná soutěž v požárním 
útoku. Celkem se zúčastnilo 
22 družstev, z toho 12 druž-
stev mužů, 7 družstev žen a 3 
družstva mužů nad 35 let (se-
niorů). 
 Soutěž skončila v tomto 

í: pořad
Ženy: 1. Kvašov, 2. Hnanice, 
3. Loděnice, 4. Božice (A), 
5. Tasovice, 6. Božice (B), 
7. Jaroslavice. 
Muži: 1. Nedašov, 2. Božice, 
3. Kvašov, 4. Hrádek, 5. Hna-
nice, 6. Valtrovice, 7. Taso-
vice, 8. Dyjákovice, 9. Jaro-
slavice, 10. Hevlín, 11. Lo-

otice. děnice, 12. Strach
Muži nad 35 let: 1. Božice, 
2. Kvašov, 3. Hrádek. 
 Soutěž proběhla ve skvě-
lé náladě, počasí nám přálo, 
všichni byli spokojení a 
všem, kteří ve své kategorii 
zvítězili, gratulujeme. 
 Po vyhlášení výsledků 
soutěže nastala volná zábava 
až do pozdního večera. Touto 
cestou bychom chtěli poděko-
vat zaměstnancům Obce Hrádek, 
TJ Sokol Hrádek, hasičům SDH 
Hrádek, lidem, kteří se na 
této akci podíleli a hlavně 
všem sponzorům, kteří tuto 
soutěž podpořili. 
 Jsou to tito sponzoři: 
Heineken-Hostan, Cukrovar 
Hrušovany, p. Ing. Hartman 
František,  p. Matocha Jiří, 
p. Cabák, p. Bičian Petr, p. 
Štolpa Jiří, p. Hrazdílek - 
Smrž, p. Matuška Dušan.  

       
Za SDH Hrádek 

                                 

Josef Pospíšil 
 

 
 

Římskokatolická farnost 
Hrádek 

 
 
 
 Po prázdninách došlo 
k malým změnám v našem farním 
týmu. Z Přímětic odešel P. Jan 
Kotík na samostatné místo do 
Brna – Řečkovic. Do Přímětic 
přišel novokněz Josef Novotný 
ze Žďáru n. Sáz.  
 Od října 2012 začala také 
výuka náboženství na ZŠ 
v Hrádku a na ZŠ 
v Dyjákovicích. V Hrádku se 
přihlásilo 9 dětí a 
v Dyjákovicích 17 dětí. Děkuji 
všem rodičům, kteří při křtu 
slibovali, že děti budou pro-
vázet ve víře, že děti přihlá-
sili. Za ostatní pokřtěné se 
modlíme a vyprošujeme rodičům 
sílu a hojnost darů Ducha sva-
tého, aby děti vychovávali 
dobře ve víře doma. 
 V neděli 21. října 2012 
budou v Hrádku hody. Mše sva-
tá, která bývá pravidelně kaž-
dou neděli v 08:00 hod., bude 
posunuta na 11:00 hod. Srdečně 
všechny zveme. Jelikož mne již 
několikrát zvali němečtí rodá-
ci na jejich hody do Německa, 
které jsou ve stejnou dobu, 
tak nebudu sám osobně příto-
men, ale rád bych je navštívil 
a poznal, jak oni prožívají 
místní hody.  
Ve dnech 25. a 26. října 2012 
plánujeme potáborové setkání 
s dětmi, které se zúčastnili 
letních táborů na faře 
v Prosiměřicích. O letošních 
prázdninách se zúčastnilo cel-
kem asi 100 dětí tábora, který 
byl stejně jako loni 
v indiánském TP blízko Hodova 
u Velkého Meziříčí. Táborem 
nás provázela postava sv. Pav-
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la a spolu s ním jsme prožíva-
li dobrodružství jeho misij-
ních cest. Také proběhl týden 
s rodinami na faře u Újezdu u 
Černé Hory. Zúčastnilo se asi 
30 osob od důchodového věku až 
po ty, kteří cestují 
v kočárku. Mimo jiné jsme na-
vštívili jeskyně v Moravském 
krasu, pivovar Černá Hora, zá-
mek v Lysicích, … Na závěr 
každého dne si děti, někdy i 
s pomocí rodičů, připravily 
hraný večerníček, na který 
jsme se všichni těšili.  
 V listopadu budeme pama-
tovat na zemřelé. Zúčastníme 
se také dušičkových pobožností 
na hřbitově, jejich podrobný 
rozpis se dozvíte prostřednic-
tvím našeho farního zpravoda-
je, který bude do té doby roz-
nesen do všech domácností. 
 13. listopadu 2012 bude 
svátek sv. Anežky. V blízkosti 
tohoto dne bude i poutní mše 
svatá ke sv. Anežce v Hrádku a 
po ní soutěže pro děti ve far-
ním areálu. Bližší informace 
se dozvíte ve farním zpravoda-
ji. 
 Jak jste si všimli, zača-
la se opravovat střecha na 
farní budově v Hrádku. I když, 
podobně jako u kostela, mnozí 
z vás pamatují opravu, která 
proběhla za působení probošta 
P. Stanislava Krátkého, je bu-
dova v dezolátním stavu. 
V přízemí je vlhkost, opadané 
omítky, ucpané odpady. Střecha 
v havarijním stavu zejm. co se 
týká dřevěné konstrukce, kro-
vu, komínů. Na opravu se poda-
řilo získat dotace 
z Ministerstva kultury a Jiho-
moravského kraje (480.000,- Kč 
a 100.000,- Kč). Farnost a 
biskupství brněnské mají za-
platit 110.000,- Kč. 
V letošním roce je opravena 
větší polovina,  snad se i 
v dalším roce podaří sehnat 

peníze a opravit zbytek. Vždy 
je třeba také k dotacím dodat 
částku, která je potřebná 
k uskutečnění díla a bez které 
by se musely dotace vrátit. 
Jsem vděčný každému, kdo podle 
svých možností pomůže. Byl 
bych rád, kdyby fara sloužila 
ke vzájemnému setkávání a mod-
litbě. Svépomocí byla také od-
vedena dešťová voda z farní 
budovy do zahrady (mimo jiné 
se také podařilo udělat odvod-
nění kolem kostela 
v Dyjákovicích, kde se také 
podílela firma Závlahy Dyjáko-
vice; a částečná oprava kos-
telní zdi, která byla 
v havarijním stavu). Díky také 
mnohým z vás, kteří se staráte 
jakýmkoliv způsobem o kostel a 
okolí. Děkuji také za dobrou 
spolupráci s vedením obce. Po-
kud by chtěl někdo finančně 
pomoci má možnost buď osobně 
nebo prostřednictvím farního 
účtu 232895894/0300.  
 Nedávno jsem se setkal se 
smutným případem. Jedna paní 
potřebovala přivézt léky pro 
svou maminku. Ačkoliv se obrá-
tila asi na 4 občany, kteří 
mají auto, nikdo jí nepomohl 
ani neporadil. Byla z toho ve-
lice smutná, protože léky nut-
ně potřebovala a samozřejmě 
byla připravená cestu uhradit. 
Velice mne zamrzelo, když mi 
tuto skutečnost vyprávěla. Ne 
nadarmo se říká: „V nouzi po-
znáš přítele“ Nikdy nevíme, 
kdy mi sami budeme potřebovat 
pomoc. Vím, že někdy to není 
snadné a máme své vlastní plá-
ny, co budeme dělat a jak pro-
žijeme den, ale … 
 

Za Římskokatolickou farnost 
Hrádek 

P. Pavel Sobotka 
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Podzimní pranostiky 

 

 
Podzim pěkným osením pole odí-
vá, ale zima a jaro často mnoho 

měnívá. 

Je-li mírný podzim, bývá i celá 
zima mírná. 

Je-li hodně babího léta a divo-
ké husy a špačkové neodlétají, 
bude dlouho příhodný podzim. 

V roce, když dub hodně žaludů 
dává, bude zima dlouhá a stálá. 

Čím dříve listí ze stromů opa-
dá, tím úrodnější rok nastane. 

 

 

 

 

Je-li hodně vlákének babího lé-
ta a neodlétají–li brzo tažní 
ptáci, bude podzim dlouho pří-
hodný a sedlák dokončí všechnu 

práci. 

Když krtkové ryjí na podzim 
v dolinách, bude tuhá zima, ry-
jí-li ale na vrších, bude zima 

mírná. 

 

Čerpáno z internetu – „PRANOSTI-
KY“. 

 
 
 

 
Pár vtipů pro dobrou 

náladu: 
 
 

Jde hodně unavenej chlápek z 
hospody, příjde k baráku za-
zvoní na zvonek, vyleze žen-
ská a říká: 
˝Tady nebydlíte˝. 
Chlápek obejde barák a znova 
na ní zazvoní, ženská už vy-
pruzená vyleze a říká: 
˝Tady nebydlíte, já chci 
spát˝! 
Chlápek obejde barák, zas 
ten samej zvonek a ženská 
vyleze a řve: 
˝Tady nebydlíš ty vožra-
lo˝!!! 
Chlápek se na ní koukne a 
řiká:˝Zato ty bydlíš všude, 
ty babo˝.  

Jde pán po hřbitově a uvidí jak 
nad jiným hrobem běduje muž: 
“Bože, bože, ty jsi neměl 
umřít! Ty jsi neměl zemřít!” 
Kolemjdoucímu to nedá a ptá se: 
“Někdo z vaší rodiny?” 
“Ale ne, tady leží první manžel 
mé ženy!”  

Sněhurka a čarodějnice se baví 
na gymplu, kam na vysokou. Sně-
hurka povídá: Já půjdu na eko-
nomku. Nebudu tam nejhezčí, ale 
budu nejchytřejší. A čarodějni-
ce povídá: Já půjdu na matfyz. 
Nebudu tam nejchytřejší, ale 
budu tam nejhezčí.  

Přijde policajt do práce 
a hlaholí: "Pánové, já jsem ge-
niální!"  
"Jak to?" diví se jeho kolego-
vé.  
"Koupil jsem si lego, na kterém 
bylo napsáno do tří let. A já 
ho dokázal složit za rok!" 
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Čerpáno z internetu. 
 
 
 
 

 
Informace obecního  

úřadu 
 
 

Výsledky voleb do zastupi-
telstva Jihomoravského 
kraje konaných ve dnech 
12. a 13. října 2012 

 
Obec Hrádek 
 
Počet volebních okrsků:  1 
 
Počet osob zapsaných do výpisu 
ze stálého seznamu voličů:  757 
 
Počet voličů, kterým byly vydá-
ny úřední obálky:     243 
 
Počet odevzdaných úředních obá-
lek:        243 
 
Počet platných hlasů ve voleb-
ním okrsku celkem:      241 
 

Volební účast: 32,10 % 
 
Pořadí  Název strany  Platné hlasy 
     v % 

 
1.  ČSSD    42,74 
2.  KSČM    25,73 
3. KDU-ČSL   14,52 
4.  Moravané    3,74 
5.  Str. Práv Občanů ZEMANOVCI  2,90 
6.  Strana Zelených  1,66 
  NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ  1,66 
7.  Věci Veřejné   1,25 
  ODS     1,25 
8.  „Sdružení nestraníků“  0,83 
 Volte Pravý Blok  0,83 
 TOP 09    0,83 
 Dělnická str. soc. sprav.  0,83 
9.  SUVERENITA   0,41
 Konzervativní str.  0,41 
 Česká pirátská str.  0,41 
     

 
* 
 

Problematika kácení dřevin 
rostoucích mimo les 

 
 Poslední dobou se se-
tkáváme čím dál více se žá-
dostmi občanů o kácení dře-
vin rostoucích mimo les (tj. 
např. u rodinných domů, na 
veřejných prostranstvích, 
zahradách, dvorech apod.) 
nebo zjišťujeme, že občané 
kácí stromy, aniž by postu-
povali zákonným způsobem, 
zákon tedy obchází a neuvě-
domují si, že mohou být po-
stihnuti ve správním řízení. 
 V následujících řádcích 
popíšeme správný postup ob-
čanů, kteří chtějí pokácet 
dřeviny rostoucí mimo les, 
abychom se tak vyhnuli pří-
padným budoucím postihům. 
 Problematika dřevin 
rostoucích mimo les je upra-
vena zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění a 
vyhláškou č. 395/1992 Sb., 
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kterou se ustanovení zákona 
o ochraně přírody a krajiny 
provádí.  
 Občané, kteří mají 
v úmyslu kácet dřeviny 
(vlastníci, nájemci nebo ji-
ný oprávněný uživatel) musí 
podat písemnou žádost o ká-
cení dřevin na obecním úřa-
dě. V případě, že se jedná o 
dřevinu, která roste na ci-
zím pozemku, je zapotřebí, 
aby byla žádost podložena 
písemným souhlasem vlastníka 
(POZOR! - v případě, že je 
vlastníkem obec, je potřeba 
souhlasu zastupitelstva ob-
ce!). 
Podat žádost o pokácení dře-
viny musíte i v případě, že 
se nachází na Vašem pozemku 
a dřevinu jste vysadili! 
 Dřevina určená ke káce-
ní, musí být na pozemku ve 
správním obvodu příslušného 
obecního (městského) úřadu, 
u kterého je žádost podává-
na.  Povolení pro občany se 
vydává pro kácení stromů, 
jejichž obvod ve výšce 130 
cm nad úrovní terénu je vět-
ší, než 80 cm a pro kácení 
keřů o celkové výměře větší 
než 40 m2. Podnikatelské 
subjekty a organizace žádají 
o kácení vždy (bez rozměro-
vého omezení). Dřeviny nedo-
sahující těchto parametrů 
nevyžadují povolení, nesmí 
však náležet do významného 
krajinného prvku, nesmí být 
situovány ve zvláště chráně-
ném území či být památným 
stromem ve smyslu právních 
předpisů. 
 Péče o dřeviny, zejména 
jejich ošetřování a udržová-
ní je povinností vlastníků. 
Při výskytu nákazy dřevin 
epidemickými či jinými je-
jich vážnými chorobami, může 
orgán ochrany přírody (obec-
ní úřady, pověřené obecní 

úřady, obecní úřady obcí s 
rozšířenou působností, kraj-
ské úřady, správy národních 
parků a chráněných krajin-
ných oblastí, Česká inspekce 
životního prostředí, Minis-
terstvo životního prostředí, 
újezdní úřady, Ministerstvo 
obrany) uložit vlastníkům 
provedení nezbytných zásahů, 
včetně pokácení dřevin. 
 Povolení dále není tře-
ba ke kácení dřevin, je-li 
jejich stavem zřejmě a bez-
prostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozí-li škoda 
značného rozsahu. Ten, kdo 
za těchto podmínek provede 
kácení, oznámí je orgánu 
ochrany přírody, tj. na 
Obecním úřadě Hrádek do 15 
dnů od provedení kácení. 
 Povolení dále není tře-
ba, jde-li o pěstební zásahy 
za účelem probírky, nebo ob-
novy porostů. Kácení z těch-
to důvodů musí být oznámeno 
písemně, nejméně 15 dnů pře-
dem, orgánu ochrany přírody 
(opět na OÚ), který je může 
případně omezit nebo i zaká-
zat. 
 Žádost musí obsahovat 
náležitosti jako: jméno a 
adresa žadatele, druh a po-
čet kácených dřevin, jejich 
obvody kmenů (v případě křo-
vin jejich plošné výměry), 
důvod kácení dřeviny, par-
celní číslo pozemku 
s dřevinami, telefonní kon-
takt na žadatele. Žádost mu-
sí být rovněž doložena výpi-
sem z katastru nemovitostí 
(ten Vám můžeme vyhotovit na 
obecním úřadě – za správní 
poplatek). 
 Povolení ke kácení dře-
vin rostoucích mimo les vy-
dává obecní úřad formou roz-
hodnutí s náležitostmi sta-
novenými správní řádem a do-
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ručuje se žadateli současně 
s potvrzením o převzetí. 
 
Výpisy ze systému Czechpoint 

 
Oznamujeme občanům, že 
v kanceláři Obecního úřadu 
Hrádek vyhotovujeme výpisy 
prostřednictvím systému 
Czechpoint. 
 
Jedná se o následující výpi-
sy: 

Výpisy z veřejných evidencí 
: 

• Obchodní rejstřík 
• Živnostenský rejstřík 
• Katastr nemovitostí 
• Výpis z bodového hodno-

cení řidičů 

Výpisy z neveřejných eviden-
cí : 

• Rejstříku trestů 

Ceník 
(v Kč) 

Evidence Cena za 1. Cena za kaž-
dou 
  stranu další stranu 

Obch. Rejstřík 100,-  50,- 

Živn. Rejstřík 100,-  50,- 

Katastr nemov. 100,-  50,- 

Rejstřík trestů 100,-   0,- 

Výpis bodového hodnocení řidičů: 
100,- Kč.  

Novelizace zákona o místních 
poplatcích 

 
 Problematika odpadového 
hospodářství a místního po-
platku za komunální odpad se 
týká každého občana 
s trvalým pobytem v obci 

Hrádek a rovněž vlastníků 
rekreačních objektů v naší 
obci. V této souvislosti 
upozorňujeme na novelu záko-
na o místních poplatcích č. 
174/2012 Sb., která nabyla 
účinnosti již 01.07.2012. 
Tato novela významně změnila 
původní znění zákona, re-
spektive poplatkovou povin-
nost tím, že byl rozšířen 
okruh poplatníků, došlo ke 
zvýšení horní hranice sazby 
poplatku, byla zavedena spo-
lečná odpovědnost poplatníka 
a jeho zákonného zástupce za 
zaplacení poplatku apod. 
Nejvýznamnější změnou, kte-
rou novelizace přinesla, je 
maximální výše místního po-
platku za komunální odpad. 
V dřívější právní úpravě by-
la hranice místního poplatku 
ohraničena sazbou max. 500,- 
Kč/poplatník/ kalendářní 
rok. Nová právní úprava tuto 
hranici zvedla, a to tak, že 
místní poplatek je obec 
oprávněna obecně závaznou 
vyhláškou stanovit až do vý-
še 1.000,- 
Kč/poplatník/kalendářní rok. 
Výše uvedený místní poplatek 
může obec stanovit jen na 
základě obecně závazné vy-
hlášky. Poté, co obecní úřad 
vypracuje návrh obecně zá-
vazné vyhlášky se souladem 
s novelizovaným zněním záko-
na o místních poplatcích, 
bude postoupen její návrh ke 
konzultaci zastupitelstvu 
obce ohledně výše poplatku, 
popř. jiných ujednání (osvo-
bození některých poplatníků 
apod.). Po schválení „nové“ 
obecně závazné vyhlášky za-
stupitelstvem obce na jeho 
veřejném zasedání bude obec-
ně závazná vyhláška vyvěšena 
po minimální zákonem stano-
venou lhůtu (15 dní) na 
úřední desce a rovněž způso-
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bem umožňujícím dálkový pří-
stup (na webových stránkách 
obce – www.obec-hradek.cz). 
Obecně závazná vyhláška na-
bude účinností k 01.01.2013. 
 O výši místního poplat-
ku za komunální odpad a ji-
ných změnách, týkajících se 
povinností občanů od 
01.01.2013, budeme podrobně-
ji informovat v dalším čísle 
Hrádeckého zpravodaje. 
 
Současně vyzýváme poplatní-
ky, kteří dosud neuhradili 
místní poplatek za komunální 
odpad, že lhůta splatnosti 
II. poloviny místního po-
platku je 31.10.2012. 
V případě, že úhradu neobdr-
žíme, jsme nuceni zahájit 
vyměřovací a vymáhací říze-
ní. 
 
 Místní poplatek lze 
uhradit v hotovosti na po-
kladně obecního úřadu nebo 
bezhotovostně na č.ú. 
9923741/0100, VS 1340 + č.p. 
Vašeho trvalého pobytu. 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

    Slovo 
         starosty…
 

žení spoluobčané, 
 

 
Vá

na úvod mi dovolte, 
abych Vás seznámil 
s investičními akcemi, 
které máme již za sebou a 
které se připravují pro 
nadcházející období. 
Z těch ukončených je opra-
va průčelí kulturního do-
mu. Celkové náklady dosáh-
ly výše 995.433,- Kč 
z toho nám na opravu při-
spěl i Krajský úřad JmK 
dotací ve výši 150.000,- 
Kč. Kulturní dům v Hrádku, 
který si občané svépomocí 
vybudovali a který byl 
v r. 1960 předán do užívá-
ní, si z mého hlediska ur-
čitě, už za 52 let, za-
sloužil naši pozornost a 
přál bych si, aby v tomto 
novém „obleku“ vydržel co 
nejdéle a sloužil ke spo-
kojenosti nás všech. Foto-
grafie ke všem investičním 
akcím v naší obci najdete 
také na webových stránkách 
www.obec-hradek.cz v sekci 
„Nové rozvojové projekty a 
investice“. 

 
Z akcí, které máme 

před sebou, je již zmiňo-
vané zasíťování, dnes již 
18-ti stavebních pozemků 
v lokalitě „u mlýna“ – 
Obytný soubor rodinných 
domů „Východ“ (OS RD „Vý-
chod). Tato akce je již ve 
fázi po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem f. COLAS, 
která bude tyto práce pro-
vádět. S výkopovými prace-
mi by se mělo začít v nej-
bližších dnech a do konce 
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letošního roku bude do ze-
mě položena kanalizace, 
plyn, vodovodní řád a ná-
sledně do konce roku 2014 
se budou realizovat komu-
nikace, chodníky a veřejné 
osvětlení. Bližší informa-
ce najdete na již zmiňova-
ných webových stránkách 
naší obce, kde je k na-
hlédnutí i zastavovací 
studie a geometrický plán 
stavebních pozemků urče-
ných k prodeji. Cena za 1 
m² je 110,- Kč. Bližší in-
formace Vám rádi poskytne-
me na OÚ Hrádek. 

st 
také připadala v úvahu. 

nám nezbývá nic ji-

ace Vám po-
ytneme v předvánočním 

 a Vám všem pří-
mnou zábavu a hodové ve-
lí!☺ 

 
 

   
    starosta     

 
V minulém zpravodaji 

jsem se zmiňoval o možnos-
ti získání a podání žá-
dosti o dotace, na opravu 
a zateplení veřejných bu-
dov, v našem případě se 
jedná o kompletní rekon-
strukci naší mateřské ško-
ly. Obě dotace nám byly 
schváleny, tudíž na jaře 
v r. 2013 proběhne výběro-
vé řízení na zhotovitele a 
následně o celých prázdni-
nách se budou tyto staveb-
ní práce provádět. Tato 
akce se bohužel nedá spo-
jit s provozem MŠ o let-
ních prázdninových měsí-
cích, a proto bude MŠ 
v Hrádku uzavřena. Tímto 
se omlouváme rodičům za 
vzniklé problémy a zároveň 
nabízíme možnost, aby děti 
navštěvovali některou z MŠ 
v okolních obcích. Tyto MŠ 
samozřejmě budou otevřeny 
jen pokud bude zájem ze 
strany rodičů a po dohodě 
se starosty obcí Dyjákovi-
ce a Jaroslavice. V tomto 
zatím hodně předbíhám, ale 
v minulosti tato možno

 

  Co se týče II. etapy 
kanalizace, tak byly podá-
ny žádosti o dotaci na OP-
ŽP a MZe a do dnešního dne 
nám nejsou známy výsledky, 
takže 
ného, než jen čekat a dou-
fat… 
 Chtěl bych Vás dále 
informovat o tom, že při-
pravujeme vydání knihy o 
obci Hrádek, která bude 
mapovat život původních 
obyvatel před r. 1945. 
Podklady na tuto knihu dá-
váme dohromady již 1,5 
roku a nyní probíhají po-
slední úpravy, aby koncem 
listopadu 2012 byla při-
pravena pro tisk a začát-
kem prosince 2012 bude 
možno tuto knihu zakoupit 
na Obecním úřadě Hrádek. 
Tato kniha se může stát 
třeba i zajímavým vánočním 
dárkem pro Vaše nejbližší. 
Další inform
sk
zpravodaji. 
 
 Na závěr mi dovolte, 
abych se připojil k naší, 
už zanedlouho, krojované 
mládeži a pozval Vás touto 
cestou na jubilejní 40. 
krojované hody. Tato kul-
turní událost je největší 
akcí co do rozsahu i ná-
vštěvnosti, a proto si 
myslím, že zaslouží velkou 
pozornost nás všech. Sr-
dečně přeji naší mládeži, 
aby se jim krojované hody 
vydařily
je
se

Ondřej Kubic 
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Pozvánky 

Krojovaná mládež Hrádek 

 
 

 
srdečně zve na 

 
40. né Tradiční krojova

hody v Hrádku 
20.-21.10.2012 

 
Program: 
 
Pátek 19. října 2012:  

- stavění máje, 
- od 17:00 hod. posezení pod 

májou s občerstvením pro 

krojované chasy 
po obci,  

veřejnost. 
Sobota 20. října 2012: 

- v 10:00 hod. předání práva 
starostou obce u OÚ, 
pochůzka - 

- od 20:00 hod. taneční zá-
bava v KD s kapelami Láca-
ranka a Codex, 

- ve 21:00 hod. předtančení 
krojované chasy. 

 
Bohatá tombola! Hlavní cena di-
voké prase, spousta elektroniky 
a jiných zajímavých cen. 
Vstupné: 100,- Kč. 
 
Neděle 21. října 2012: 

- v 11:00 hod. mše svatá 
v kostele sv. Petra a Pav-
la s krojovanou chasou,  

- od 14:00 hod. odpolední 
dětský program v KD, 

- od 20:00 hod. taneční zá-
bava s kapelou Šuribend. 

Vstupné dobrovolné. 
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Po celou dobu konání hodů budou 
v chodbě Kulturního domu 
v Hrádku k nahlédnutí fotogra-
fie z předchozích ročníků. 



BESEDA S DŮCHODCI 
 

Zastupitelstvo obce 
Hrádek 

srdečně zve všechny se-
niory 

na tradiční 
 

Besedu s důchodci, 
 

která se uskuteční 
v pátek  

23. listopadu 2012 
od 14:00 hod.  
v KD Hrádek. 

 
Čeká na Vás bohatý pro-
gram. K Vaší zábavě za-
hraje živá hudba SILETA 

z Hostěradic. 
 

Občerstvení zajištěno. 
 

!!! OÚ Hrádek nabízí 
možnost dovozu na bese-
du. Zájemci se mohou 

hlásit na OÚ, buď osob-
ně nebo telefonicky na 
tel.č.: 515 275 186 !!! 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL 
A 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

 
Kulturně-školský výbor 
Zastupitelstva obce 

Hrádek srdečně všechny 
zve na tradiční 

 
Mikulášský karneval, 

 
který se uskuteční 
v sobotu 01.12.2012 

od 15:00 hod.v sále KD 
Hrádek. 

 
Poté proběhne již tra-

diční 
 

rozsvícení vánočního 
stromu. 

 
Pro děti je připraven 
bohatý program, vyhod-
nocení masek a mikuláš-

ská nadílka. 
 

Občerstvení zajištěno. 
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