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Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané, 
 
 v předchozích vydáních Hrádeckého 
zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že 
obec připravuje změnu Územního plánu obce 
Hrádek č.1. V současné době náš zhotovitel 
ing. arch. Brožek shromažďuje všechny pod-
klady pro změnu. Tímto na vás apeluji, pokud 
máte ještě nějaké podněty, které by se do 
změny ÚP mohly  zakomponovat,  prosím, 
sdělte je na OÚ v Hrádku. Jedná se např. o 
změnu pozemku s využitím zahrada na sta-
vební pozemek. Územní plán obce se nevydá-
vá každým rokem a jeho vydání a každá další 
změna je zdlouhavý proces, proto využijte 
této možnosti a svoje návrhy na změnu doruč-
te do kanceláře obecního úřadu co nejdříve. 
 Z připravovaných investičních akcí, 
které budeme v letošním roce realizovat je 
tou hlavní nový průtah II/408. Tato akce se 
připravuje bezmála osm let a nyní je již na 
spadnutí. Na podzim letošního roku by měly 
být zahájeny práce související s přeložkami 
inženýrských sítí, a následně se začne s budo-
váním nové dešťové kanalizace od ZŠ č.p. 53 
až na křižovatku před kulturní dům. Pokud 
budete mít zájem o bližší informace o této 
akci, tak připravujeme na webových stránkách 
obce (www.obec-hradek.cz ) zveřejnění části 
projektové dokumentace průtah II/408, kde 
se můžete se situačním nákresem seznámit. 
 Na další akce připravované na realizaci 
v letošním roce byly podány žádosti o dotaci 
na Krajský úřad Jmk a čekáme na jejich schvá-
lení či neschválení. Z těchto připravovaných 

akcí to jsou oprava druhé části střechy ZŠ č.p. 
53, oprava střechy a výměna vrat na hasičské 
zbrojnici č.p. 203, rekonstrukce sousoší Kalvá-
rie, které se nachází u kostela a dotace na 
změnu Územního plánu obce Hrádek č.1. 
V příštím zpravodaji vás budu již informovat, 
jak jsme byli úspěšní. 
            Malé ohlédnutí za veřejnými zakázkami 
v r. 2016 v číslech. Oprava střechy ZŠ Hrádek 
(stará budova) 540.024,30 Kč bez DPH, z toho 
dotace z JMK 200.000,- Kč, Oprava místních 
komunikací 979.342,- Kč bez DPH z toho dota-
ce z MMR 592.501,- Kč, Stavební úpravy pod-
krovního bytu č.p. 332 - 337.385,- Kč bez DPH, 
výstavba kompostárny 1. 797.769,45 bez DPH 
a výmalba kulturního domu 99.800,- Kč bez 
DPH. 
         I v letošním roce využije obec Hrádek 
veřejně prospěšné pracovníky, a to od 1. 
května 2017. Pokud máte o tuto práci zájem, 
můžete si podat žádost na Obecním úřadě v 
Hrádku a my následně, po konzultaci 
s Úřadem práce, který nám na tato zřízená 
místa poskytuje dotaci, vybereme uchazeče, 
kteří splňují podmínky stanovené dotací. 
 
S blížící se XXX. výstavou vín v Hrádku mám tu 
milou povinnost, Vás jménem ČZS-ZO Hrádek, 
pozvat na tuto jubilejní výstavu, která má 
v naší vinařské obci dlouholetou tradici a těší 
se velké oblibě. Rádi se s Vámi potkáme u 
skleničky dobrého hrádeckého vína. 
  
Na závěr bych Vám chtěl popřát hodně slun-
ných jarních dní, veselé Velikonoce a dětem 
bohatou pomlázku. 
                                           Ondřej Kubic, starosta 

http://www.obec-hradek.cz/
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Důležitá schválení Zastupitelstva 
obce Hrádek 

 
25. zasedání ZOH 

 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje 

 Rozpočtové opatření č. 9/2016. 

 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2017. 

 Závěrečné účty svazků, jichž je obec Hrá-
dek členem. 

 Dotatek č. 1 s firmou Colas, a.s. na více-
práce ve výši 62.656,45 vč. DPH. 

 Prodloužení nájemní smlouvy na soc. byt 
č. 3, čp. 332 do 30.6.2017. 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 1030033238/001 
mezi Obcí Hrádek a firmou E.ON 
Distribuce, a.s.. 

 Prodej pozemku parc. č. 5701/334 - 
ostatní Plocha o výměře 64 m2. 

 Prodej pozemku parc. č. 5701/410 - 
ostatní plocha o výměře 120 m2. 

 Výjimku z počtu dětí na třídu mateřské 
školy Hrádek – navýšení počtu dětí třídy 
mateřské školy o 4 děti, a to pro školní rok 
2016/2017.  

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti na stavbu pod označením 
16010-037342 VPIC Hrádek, průtah II_408, 
Obec, za účelem zřízení služebnosti 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě 
a opravách zařízení komunikační sítě na 
pozemcích parc. č. 5701/223, 5701/255, 
5701/238, 6747/38, 6746/37, 6746/44, 
6746/43 a 5701/2016. 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti na stavbu pod označením 
11010-062854 VPIC Hrádek, průtah II_408, 
SÚS, za účelem zřízení služebnosti 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě 
a opravách zařízení komunikační sítě na 
pozemcích parc. č. 4632, 5701/221, 
5701/200 a 5701/203. 

 Proplacení částky 169 693,05 Kč včetně 
DPH za provedenou opravu výtluků v obci 
firmě Colas, a.s. 

 Změnu ve složení Hlavní inventarizační 
komise a Dílčí inventarizační komise č. 3. 

 Příspěvek obce Hrádek na likvidaci 
odpadních vod ve výši 6,83 Kč s DPH za 1 
m3 pro rok 2016. 

 
Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje 

 Záměr prodeje pozemku p.č. 5701/115 – 
zahrada o výměře 136 m2. 

 
Zastupitelstvo obce Hrádek: 

 souhlasí s pokládkou dlažby na chodníku 
před rodinným domem s čp. 98, který se 
nachází na pozemku parc. č. 5701/231. 

 
26. zasedání ZOH 

 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje 

 Rozpočtové opatření č. 10/2016  

 Ponechání měsíčních odměn 
Zastupitelstva obce Hrádek v nezměněné 
výši. 

 Přidělení sociálního bytu č. 5 na bytovce 
č.p. 332 tajnou volbou. 

 Přidělení sociálního bytu č. 5 na bytovce 
č.p. 332.  

 Rozbor hospodaření k 31.12.2016. 

 Prodej pozemku p.č. 5701/1 – ostatní 
plocha o výměře 183 m2 a 5701/503 – 
ostatní plocha o výměře 192 m2. 

 Prodej pozemku p.č. 5701/495 – ostatní 
plocha o výměře 33 m2. 

 Pozemku p.č. 5701/494 – ostatní plocha o 
výměře 34 m2. 

 Prodej pozemků parc. č. 5701/496 – 
ostatní plocha o výměře 55 m2 a parc. č. 
5701/498 – ostatní plocha o výměře 69 
m2.  

 Prodej pozemku parc. č. st. 433/6 – 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 187 
m2. 

 Prodej pozemků parc. č. 5701/499 – 
ostatní plocha o výměře 25 m2, parc. č. 
5701/500 – ostatní plocha o výměře 55 
m2 a parc. č. 5701/215 – ostatní plocha o 
výměře 33 m2. 
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 Souhlas s vyklučením části obecní vinice za 
podmínky budoucí směny pozemků dle 
návrhu firmy Vinice Lahofer s.r.o., který 
byl dříve zaslán. 

 Směnu pozemků p.č. 2547 – orná půda o 
výměře 3 730 m2 ve vlastnictví obce 
Hrádek za pozemek p.č. 1902/1 - o celkové 
výměře 2 836 m2 se SPÚ. 

 Vypracování studie na multifunkční hřiště 
firmou RPA Engineering, s.r.o., IČO 043 51 
142, Viniční 2270/160, Židenice 615 00 
Brno, za cenu 24 000,- Kč bez DPH. 

 Bezplatný pronájem kulturního domu 
Rybářskému sdružení Hrádek, z.s. za 
účelem pořádání rybářského plesu, dne 
28.1.2017. 

 Bezplatný pronájem kulturního domu TJ 
Sokol Hrádek, z.s., za účelem pořádání 
fotbalového plesu, dne 18.2.2017. 

 Bezplatný pronájem kulturního domu SDH 
Hrádek, z.s., za účelem pořádání 
maškarního plesu, dne 25.2.2017 

 Příspěvek na terénní sociální služby města 
Znojma ve výši 30,51,- Kč za obyvatele. 

 Příkazní smlouvu s firmou Blue Fort s.r.o. 
na dotační management k akci „Separace 
a svoz BRO v obci Hrádek“ za odměnu ve 
výši 30 000,- Kč bez DPH. 

 Odpis pohledávek do podrozvahy účtu. 

 Podání žádosti o dotaci z PRV JmK na akci 
„Oprava střechy Základní školy čp. 53 – 
nová budova“ ve výši 200 000,- Kč. 

 Podání žádosti o dotaci z programu na 
Podporu jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obcí Jihomoravského kraje na 
období 2017-2020 na akci „Oprava 
hasičské zbrojnice Hrádek“. 

 Podání žádosti o dotaci z programu 
Podpora rozvoje v oblasti kultury a 
památkové péče v roce 2017 z rozpočtu 
JmK na akci „Oprava sakrárních staveb – 
sousoší kalvárie u kostela“. 

 Podání žádosti o dotaci z programu 
Dotace obcím na zpracování územních 
plánů 2017 na pořízení změny č. 1 
územního plánu obce Hrádek. 

 Cenu za prodej pozemků nad sklepy za 
cenu 60,- Kč/m2. 

 Odkoupení části pozemku p.č. 80/1 – 
zahrada  manželů Pěčkových za cenu 60,- 
Kč/m2. 

 Výpověď smlouvy o kontrolní činnosti 
firmě ON – OK Libina, s.r.o. 

 
27. zasedání ZOH 

 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje 

 Pana Oldřicha Skácela členem Finančního 
výboru Zastupitelstva obce Hrádek. 

 Pana Milana Třetinu a pana Martina 
Sedliačika členy Kulturně-školského 
výboru Zastupitelstva obce Hrádek. 

 Novým členům zastupitelstva obce 
odměnu za funkci člena výboru a člena 
ZOH v celkové výši 750,- Kč/měs. Odměna 
za tyto funkce bude vyplácena od 
1.4.2017. 

 Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 na 
čp. 332 ze dne 26.6.2008, dohodou k 
2.3.2017. 

 Přidělení sociálního bytu č. 2 na bytovce 
č.p. 332 tajnou volbou. 

 Přidělení sociálního bytu č. 2 na bytovém 
domě s č.p. 332. 

 Směrnici č. 1/2017 o poskytování 
cestovních náhrad pro zaměstnance a 
členy zastupitelstva obce, kterou se ruší, 
s účinností od 03.03.2017 Směrnice č. 
1/2013, Směrnice o poskytování 
cestovních náhrad pro zaměstnance a 
členy zastupitelstva obce ze dne 
22.5.2013. 

 Směrnici č. 2/2017 o inventarizaci majetku 
a závazků kterou, se ruší a nahrazuje 
směrnice k inventarizaci majetku a 
závazků ze dne 30.10.2013. 

 Přílohu č. 1 – finanční vypořádání dotace.  

 Dotaci z rozpočtu obce Hrádek ve výši 
12 000,- Kč, na činnost v roce 2017 
Rybářskému sdružení Hrádek, z.s.. 

 Dotaci ve výši 15 000,- Kč na činnost v roce 
2017, Svazu důchodců České republiky, 
Božice-Hrádek, p.s. 

 Dotaci na půjčení krojů ve výši 25 000,- Kč 
pro Krojovanou mládež Hrádek, z.s., IČO 
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043 39 916, Hrádek 16, 671 27  Hrádek u 
Znojma. 

 Dotaci na činnost ve výši 10 000,- Kč pro 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Hrádek. 

 Zprávu o výsledku inventarizace majetku a 
závazků k 31.12.2016. 

 Zápis do Kroniky obce Hrádek za rok 2015. 

 Výsledek hospodaření Základní školy a 
Mateřské školy, Hrádek, okres Znojmo, 
příspěvková organizace, IČ 70989648, za 
rok 2016 a schvaluje Návrh na rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2016 do 
rezervního fondu ve výši 91,42 Kč. 

 Odpisový plán Základní školy a Mateřské 
školy Hrádek. 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene č. ZN-10200344491/001 
mezi Obcí Hrádek a firmou E.ON Distribu-
ce, a.s. 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-
014330038652/001 mezi Obcí Hrádek a 
firmou E.ON Distribuce, a.s. 

 Splacení úvěru „Výstavba bytového domu“ 
u Komerční banky. 

 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze 
dne 26.01.2007, na základě které měl pro-
najat 1 řádek vinohradu. 

 Prodej pozemku p.č. 5701/359 – ostatní 
plocha o výměře 83 m2. 

 Prodej pozemku p.č. st. 248/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 164 m2. 

 Prodej pozemku p.č. st. 248/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 164 m2. 

 Prodej pozemku p.č. 5701/125 – zahrada o 
výměře 308 m2. 

 Pronájem prostor sloužících podnikání 
v budově s čp. 203. 

 Uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 
ze dne 30.9.2012, týkající pronájmu mj. 
nově vzniklého pozemku parc. č. 1803 – 
orná půda o výměře 7.852 m2. 

 Směnu pozemku p.č. 1874/1 – vinice o 
výměře 7 464 m2 za pozemky p.č 1875 – 
vinice o výměře 2 600 m2, p.č. 1876 – vi-
nice o výměře 5 000 m2 a vinice 1877/2 – 

vinice o výměře 1 704 m2 s firmou Laho-
fer. 

 Smlouvu za vypracování studie na multi-
funkční hřiště firmou RPA Engineering, 
s.r.o., IČO 043 51 142, Viniční 2270/160, 
Židenice 615 00 Brno za cenu 24 000,- Kč 
bez DPH. 

 Smlouvu za vypracování změny ÚP Hrádek 
s Ing. arch. Ladislavem Brožkem za celko-
vou cenu 98 400,- Kč. 

 Těžbu akátového lesa na Pustině firmou 
PROGLES s.r.o., IČO 274 69 468, Pod Kože-
luhy 70, Nové Město, 506 01 Jičín v rozsa-
hu cca 150,- m3 za nabídkovou cenu 950,- 
Kč/m3. 

 Navýšení pracovního úvazku na 1,0 za-
městnanci č. 13 od 1.4.2017 do 31.8.2017. 

 

 

Slovo místostarosty 
 
V letošním roce se v Hrádku bude konat ne-
tradiční kulturní událost. Tou bude 250leté 
výročí vysvěcení kostela sv. Petra a Pavla. 
Oslava proběhne v neděli 2. července a bude 
směřována do prostor kostela a farského dvo-
ra, při nepřízni počasí i do kulturního domu. 
Program se v současnosti upřesňuje a o jeho 
podobě budete včas informováni. Samozřej-
mě bude vítán i jakýkoliv nápad od občanů. K 
zajištění samotných příprav a výpomoci v prů-
běhu akce budou osloveny hrádecké organi-
zace. Z prozatím oslovených nikdo neodmítl.  
 
Ke konci roku 2016 se rozhodli Mgr. Robert 
Šturala a pan Jiří Martinec rezignovat na svůj 
mandát zastupitele. V tomto příspěvku bych 
jim chtěl za jejich práci pro zastupitelstvo a 
samotnou obec poděkovat. 
 
Všem občanům přeji hezké jarní dny a příjem-
né prožití Velikonočních svátků.  

 
 

Ing. Jindřich Rosa, místostarosta 
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Rybářské sdružení Hrádek 
 

Rybářský ples 
 
Plesová sezóna byla letos v Hrádku zahájena 
Rybářským plesem. Druhý ročník této události 
se konal v sobotu 28. ledna. Jelikož se při po-
řádání prvního ročníku osvědčilo spojení s 
ochutnávkou vín, proběhla i letos. Místní vina-
ři přispěli celkem 47 vzorky v 15 odrůdách 
bílých vín, 6 rosé a 4 červených. Na počátku 
plesu vystoupila cimbálová muzika Veltlínek. 
Dále hrála osvědčená kapela Sabrin band. 
Tématická byla výzdoba i občerstvení. Palach 
na podiu, sítě, podběráky, vezírky a pruty do-
plnily ryby, které pro ples vyrobily děti v naší 
škole. K pohoštění byl připraven hovězí guláš, 
uzený kapr, pečený kapr po hrádecku, rybí 
polévka a rybí dvojhubky s uzeným lososem. 
Byla připravena bohatá tombola, ve které bylo 
celkem 638 cen, včetně plynového grilu, tří 
divokých prasat, další zvěře a živých kaprů. Za 
dary děkujeme všem sponzorům a to přede-
vším firmám Hartman agro, Marvyk, Hrazdílek 
a Smrž, Heluz, Čavinský Ladislav a Libor trans-
port. Celková návštěvnost plesu byla asi 230 
lidí. Věříme, že si každý přišel na své. Přestože 
se ples ve všech směrech vydařil, organizátoři 
se rozhodli, že se v roce 2018 konat nebude. 
Důvodem je, že samotné organizaci se věnuje 
jen hrstka členů a pro ty je organizace časově 
velmi náročná. Jestliže se to změní, rádi se k 
pořádání rybářského plesu v roce 2019 vrátí-
me.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rybník neslouží jen rybářům. Po dlouhé době, 
díky příznivé zimě jej hojně navštěvovali brus-
laři všech věkových kategorií. Ti využívali i 
zázemí laviček, které naši členové brigádnicky 
vytvořili. Což nás těší. 
 
Na shledání se těšíme 20. května na dětských 
rybářských závodech.  
 
za Rybářské sdružení Hrádek 
Ing. Jindřich Rosa 
 

 

Svaz důchodců ČR, ZO Hrádek 

 

Z činnosti klubu důchodců 
 
Jako každý rok se scházíme první středu v mě-
síci. Loňský rok byl vydařený na kulturní akce,  
letošní plánujeme v podobném duchu. Již 
v lednu jsme navštívili představení ve Znojem-
ském divadle a v březnu máme naplánované 
setkání se seniory ze sousedních obcí. 
Pozvali jsme si hudební skupinu SOUSEDÉ 
z Hodonic, kteří nám zahrají a zazpívají pro 
radost, aby se nám v klubu lépe pracovalo. 
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Toto setkání budeme pořádat častěji, kdyby 
někdo měl zájem o členství, může se k nám 
přidat, budete vítaní. Těšíme se na vás. 
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alena Valigurová 
za klub důchodců 
 
 

SDH Hrádek 

 
Z činnosti SDH Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku pořádal v 
sobotu dne 25. února 2017 tradiční Maškarní 
ples - Fašank. Od rána do pozdního odpoledne 
11 masek s muzikanty procházelo obcí Hrádek 
a zvali všechny občany na večerní Maškarní 
ples - Fašank. 

Večer se Maškarního plesu - Fašanku zúčastni-
lo jen pár masek, které soutěžily o nejlepší 
masku. Masky byly krásné a dobře vymyšlené, 

a proto byly ty nejlepší, jako každým rokem, 
vybrány, ohodnoceny a oceněny. 

K poslechu a tanci hrála skupina MERLLIN. 

Velkým půlnočním překvapením, které připra-
vili místní hasiči, bylo letos poprvé pochová-
vání basy. Toto vystoupení se líbilo a sklidilo 
veliký ohlas. 

Tombola byla bohatá díky sponzorům, kterým 
bychom chtěli touto cestou také poděkovat. 

Zábava se vydařila. Poděkování patří všem, 
kteří se na této akci podíleli. 

                                                                                      
Josef Pospíšil  
za SDH Hrádek 
 
 

TJ SOKOL HRÁDEK 
 

Z činnosti TJ Sokol Hrádek 
 
Zimní příprava všech družstev se uskutečnila 
v měsících únor a březen v tělocvičně základní 
školy. V únoru byl uspořádán „Sportovní ples“ 
a výroční členská schůze. 
 
Družstvo mužů se zúčastnilo zimního turnaje 
na umělé trávě v Hrušovanech  s  dosaženými 
výsledky: 
 
Hrádek – Olbramovice 2:0 
Hrádek – Litobratřice 2:3 
Hrádek – Jezeřany 2:4 
Hrádek – Vrbovec 6:3 
Hrádek – Oleksovice 16:0 
 
Žáci a přípravka se zúčastnili turnaje v hale i 
na umělé trávě. V měsíci březnu bylo prove-
deno hnojení a prořezávaní travnaté plochy 
hřiště.  
 
Za TJ Sokol Hrádek 
Josef Chuděj 
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Blahopřání 

 
Krásné životní jubileum oslavil náš občan a 
hlavně předseda TJ Sokol Hrádek pan Josef 
Chuděj.  

  

PPaann  JJoosseeff  CChhuudděějj  ssee  nnaarrooddiill  vv  rrooccee  11994477  vvee  

ZZnnoojjmměě,,  jjee  bbýývvaallýýmm  hhrrááččeemm  aa  ffuunnkkcciioonnáářřeemm  

SSppaarrttaakkuu  ČČKKDD  BBllaannsskkoo..  DDoo  ČČKKDD  BBllaannsskkoo  

ppřřeessttoouuppiill  vv  rrooccee  11996666  zz  TTJJ  SSookkooll  HHrrááddeekk..  

KKrroomměě  rrooččnnííhhoo  ppůůssoobbeenníí  vv  DDuukkllee  BBrrnnoo  oobblléékkaall  

vv  lleetteecchh  11996666--11998800  ddrreess  ČČKKDD  BBllaannsskkoo..  BByyll  ssppoo--

lleehhlliivvoouu  ooppoorroouu  mmuužžssttvvaa  mmeezzii  ttřřeemmii  ttyyččeemmii..  

ZZaa  AA  mmuužžssttvvoo  ooddeehhrrááll  vvííccee  jjaakk  330000  mmiissttrroovv--

sskkýýcchh  uuttkkáánníí..  VV  lleetteecchh  11997711  ––  11999922  zzaassttáávvaall  

ffuunnkkccii  ttaajjeemmnnííkkaa  SSppaarrttaakkuu  BBllaannsskkoo..  OOdd  rrookkuu  

22000000  jjee  ppřřeeddsseeddoouu  TTJJ  SSookkooll  HHrrááddeekk..  TTíímmttoo  

bbyycchhoomm  cchhttěěllii  ppaannuu  CChhuudděějjoovvii  ppoobbllaahhooppřřáátt  kk  

vvýýzznnaammnnéémmuu  jjuubbiilleeuu  aa  ssoouuččaassnněě  ppoodděěkkoovvaatt  zzaa  

pprrááccii  uu  TTJJ  SSookkooll  HHrrááddeekk..  

  

ČČlleennoovvéé  TTJJ  SSookkooll  HHrrááddeekk  aa  oobbeecc  HHrrááddeekk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVÁTKY JARA – VELIKONOCE 

 

A jsou tu opět Velikonoce – oslava příchodu 

jara a nového života a také nejvýznamnější 
svátek křesťanské církve (letos připadají  na 
16. – 17. duben) O Velikonocích už bylo 
psáno v loňském roce, v tomto čísle bych 
vás chtěla seznámit s tím, co tyto svátky 
obnášely v dřívějších dobách a také s 
symboly a zvyky u nás i ve světě. 

 

 
Velikonoční symboly a zvyky 

Nejznámějším zvykem je barvení vajíček a 
pletení pomlázek . 
Téměř zapomenutým zvykem je vysypávání 
ornamentů na zápraží pomocí hrnku či květi-
náče a písku či vody, nebo zdobení oken kvě-
tinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla - 
takto se zdobívaly vlnovkami a spirálami prů-
jezdy a zápraží venkovských stavení o veliko-
nočních a svatodušních svátcích, nebo na do-
žínky a posvícení. 
Beránek a zajíček 
Dodnes pečeme beránka, který znamená ob-
novu života a jeho vítězství nad smrtí a sym-
bolizuje památku Krista. Když spatřil Jan Křti-
tel Krista, zvolal: "Hle Beránek Boží, který sní-
má hříchy světa!" Kristus vystupuje v roli vy-
kupitele hříchů, aby lidé dosáhli odpuštění a 
spásy. 
Z historických pramenů se neví, zda šlo o ma-
so nebo pečivo. Pravděpodobně se jedla pe-
čeně i piškotové pečivo, v případě masa je to 
doloženo rituálem "čarování z beránkových 
kostí". Beránek se dnes peče nejčastěji 
z piškotového těsta a po upečení se ozdobí 
zelením. 
Zajíček - pochází z Německa, k nám se dostal 
až počátkem 20. století. Je to utajený dárce, 
který ukrývá dětem vajíčka. U nás nemá tento 
zvyk velkou tradici. Zajíc je spjat s egyptskou a 
aztéckou mytologií, je i symbolem plodnosti, 
života a štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme 
už v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skrom-
né, pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc 
u nohou Panny Marie - symbol čistoty nad 
tělesným pokušením.  
Vajíčka a kraslice 
Kraslice patří k magickým předmětům prasta-
rého původu. Vyskytují se nejen na našem 
území, ale i po celé Evropě. Jako symbolu ži-
vota, plodnosti a růstu se jim přisuzovala 
nadpřirozená moc, která se zvyšovala jejich 
obarvením nebo př ipojením ornamentu.  
 
Zvyk konzumovat vajíčka souvisí patrně s vel-
kým půstem, kdy se nesměla jíst ani vejce, a 
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proto lidé nedočkavě čekali, až postní doba 
skončí. Prastarý zvyk dávat velikonoční vajíčko 
pochází patrně až ze starého Egypta. Ve spo-
jení s lidovou tradicí vznikl pak obyčej zdobení 
kraslic, který se krajově velmi různí, stejně 
jako pojmenování - např. straky nebo rejsky. 
Kraslice je prý slovo východočeské a znamená 
červené velikonoční vejce. Červené barvě se 
totiž říkalo "krásná" a kraslice se dříve omalo-
vávaly hlavně červenou barvou.  
Ke zdobení vajec se používalo mnoho technik 
- vosková batika, zdobení ovazováním, reliéfní 
zdobení voskem, vyškrabování, zdobení slá-
mou, dužinou nebo kováním. U nás se z lido-
vých technik nejvíce zachovalo ovazování va-
jec gázou, kdy se nejprve k vajíčku přidají jarní 
květiny nebo lístky, pak se vejce obalí gázou, 
pevně ováže provázkem nebo nití a uvaří se 
ve vývaru z cibulových slupek. To se však týká 
vajec která se vaří, ne kraslic. 
Pomlázka 
(citace z Ottova naučného slovníku): "...  
nazývá se starý a velmi rozšířený zvyk veliko-
noční, při němž mládež obojího pohlaví se 
šlehává metlami spletenými z proutí vrbového 
nebo jívového, které bývají často ozdobeny 
stužkami a strakatými klůcky. Metla, jíž se při 
tom užívá, sluje též pomlázka, a nazývá se tak 
i obvyklý dárek velikonoční při šlehání tom - 
malovaná vajíčka, kraslice. Jest to patrně zvyk 
symbolický a vztahuje se k omladnutí jarní 
přírody, jak už samo slovo pomlázka (kmen 
mlad-) zdá se zkazovati. Šleháním přenáší se 
symbolicky síla omladné přírody na živou by-
tost. Z toho možno si vysvětliti, proč se 
mrskávají zvláště dívky, aby totiž byly stále 
svěžími, zdravými a veselými, staré panny, aby 
omládly a k světu se měly, a konečně dobytek, 
aby byl zdráv a se "pomladil". V některých 
krajinách jmenují pomlázku mrskačka, šlehač-
ka nebo také šmerkust - šmirgrust (z něm. 
Schmeckostern). Obdobný význam má "oblé-
vačka", tj. polévání studenou vodou." 
Pomlázka je neodmyslitelnou součástí čes-
kých Velikonoc, přesto se podle zpráv z konce 
19. století místy v jihozápadních a jižních Če-
chách s pomlázkou na koledu nechodilo - děti 
koledovaly červené vejce bez mrskání. Na 

Budějovicku pamatují velikonoční koledování 
vajec s berany - nápadně vysokými svazky 
prutů, svěcenými na Květnou neděli. Použití 
pomlázky se krajově velmi lišilo. Také názvy 
jsou různé: houdovačka, hodovačka, pomi-
hod, jinde koleda, mrskut, dynovačka, bino-
vačka, mrskačka, mrkanda, mrskut, šlehačka, 
tatar, kyčkovanka, sekačka, švihačka, šibačka, 
šibota, metla, korbáč, karabáč, kyčka, kanč-
úch, roučačka, čugár, žila... 
Mazanec je symbolem slunce, zadělává se na 
Bílou neděli, dělá se ze stejného těsta jako 
vánočka. Dříve to však bývalo pečivo nesladké 
- "koláč syrnej k veliké noci" - připravoval se 
ze strouhaného sýra a většího množství vajec 
(žádoucí byl žlutý mazanec). Sladká varianta 
tohoto obřadního pečiva si však ponechala 
původní okrouhlý tvar a znamení kříže.  
Jidášky - pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru 
válečku, který symbolizuje provaz, na němž se 
Jidáš oběsil - podle křesťanského výkladu. 
Prozaičtější lidový výklad praví že hospodyním 
bylo líto zbytků těsta a dětem pekly malé fi-
gurky a zvířátka pro potěšení. 
Vysévání obilí - symbolizuje počátek zeměděl-
ských prací - obvykle se vysévá tráva nebo 
nějaké obilí do nízké misky s hlínou, nechá se 
vzklíčit a zdobí se kraslicemi. 
 
Ač je duchovní podstata velikonočních svátků 
ve všech křesťanských zemích stejná, lidové 
oslavy a zvyky se mnohde liší. Pojďme se podí-
vat, jak se slaví Velikonoce v zahraničí.  
První historicky doložené barvení vajíček má 
svůj původ v roce 1290. Tehdy nechal král 
Edward I. obarvit nazlato 450 vajec, jež ná-
sledně daroval.  

Kde jinde začít než v Římě! Ve Vatikáně Boží 

hod velikonoční přivádí tradičně všechny 

poutníky a návštěvníky na Svatopetrské ná-

městí, které zcela zaplní, aby si vyslechli sva-

tou mši a požehnání Urbi et Orbi. V Itálii k 

Velikonocím patří především pikniky, kdy celé 

rodiny s přáteli vyrážejí za město, aby v příro-

dě oslavili návrat teplého počasí, dali si sklen-

ku chianti a popovídali si. Zajíčci a beránci jako 
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symbol jarních svátků se v Itálii příliš neprosa-

dili, takže oblíbený velikonoční moučník z ky-

nutého těsta má často tvar holubice. Zato v 

Německu se velikonoční zajíček těší velké ob-

libě. Není divu, když na Boží hod velikonoční 

ho toužebně očekávají děti, těšící se na dáreč-

ky. Nad skutečností, že tento tvor známý jako 

savec zanechává v trávě schovaná vejce, se 

nikdo nepozastavuje. Naopak, hledání čokolá-

dových vajec a dalších sladkostí od zajíčka 

patří k nejoblíbenějším velikonočním činnos-

tem a zažije se při něm spousta legrace. Zají-

ček ale „neúřaduje“ po celém Německu. Ně-

kde ho zastupuje liška, kohout nebo čáp. Dě-

tem to ale rozhodně nevadí a užívají si prázd-

nin, které jsou dalším příjemným dárkem. V 

Anglii mají s obdarováváním spojený také 

jeden zajímavý a velmi starý zvyk. Počínaje 

dvanáctým stoletím obdarovává před Velkým 

pátkem anglický panovník chudé. Od patnác-

tého století se stalo tradicí, že počet obdaro-

vaných je stejný jako věk panovníka. Veliko-

noční panovnická almužna má v dnešních 

dnech již pouze význam symbolický, ale přesto 

jsou zvláštní mince ražené pro tuto příležitost 

draze ceněnou sběratelskou raritou. V tomto 

roce tak královna Alžběta II. obdaruje na Zele-

ný čtvrtek 81 mužů a žen, kteří budou vybráni 

z řad jejích poddaných.Ve Finsku zase chodí 

děti koledovat přestrojené za čarodějnice! Pro 

nás nezvyklá tradice vychází z pověr, že právě 

v období od Velkého pátku do Božího hodu 

velikonočního čarodějnice létají na košťatech 

na své reje u hořících ohňů. Čarodějnice jsou s 

Velikonocemi nerozlučně spojeny, a tak tu 

potkáte malé kolednice přestrojené za ošklivé 

babizny s košťaty. V USA se ujal zvyk koulení 

vajíček z kopce či po rovině. To má symbolizo-

vat odvalení balvanů, které chránily vstup do 

Ježíšovy hrobky. V Americe počátku 19. století 

za vlády prezidenta Madisona jeho žena každé 

Velikonoce zvala děti do zahrad Bílého domu, 

aby zde soutěžily v koulení vajíček. Stala se z 

toho tradice a dodnes se pouze na Velikonoč-

ní pondělí smí turisté procházet po trávnících 

okolo Kapitolu.  

Tak co říkáte, nevyměnily bychom, my ženy, 

někdy pomlázkové utrpení například za hledá-

ní vajíček po domě a zahradě? …. 

Ať budete slavit nadcházející velikonoční svát-

ky kdekoliv, přeji vám jejich příjemné prožití. 

A nezapomeňte si je zpestřit některou z míst-

ních tradic, která k oslavám Velikonoc již po 

staletí dodává neopakovatelné kouzlo. 

Ing. Eva Štruncová, Ph.D 

Jarní úklid – odpady 
 

KOMPOSTÁRNA HRÁDEK 
 

Na konci loňského roku byla zprovozněna 
Kompostárna Hrádek. Jedná se o malé zaříze-
ní, které je schopno zpracovat 150 tun biood-
padu ročně. V naší obci je tedy možno biood-
pad shromaždovat do zelených kontejnerů 
rozmístěných po naší obci, které jsou průběž-
ně vyváženy. Další možností je odvézt biood-
pad přímo na kompostárnu, která se nachází 
v katastru obce Hrádek, na p.č. 1801, vedle 
drůbežárny, viz mapa.  
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Tímto bychom chtěli upozornit občany, že 
areál bývalé kompostárny za hřitštěm byl 
prodán a je v soukromém vlastnictví, na což 
upozorňují i značky se zákazem skládky, tudíž 
je zde zákaz skládkování jakéhokoliv odpadu! 

 
Kompostárna Hrádek – něco málo z provoz-

ního řádu 
 
Identifikační údaje provozovatele: Obec Hrá-
dek, 671 27 Hrádek u Znojma, IČ: 00292869, 
DIČ: CZ00292869 
Odpovědný pracovník: Oldřich Skácel 
Provozní doba PO –PÁ 07:00 hod. – 15:30 
hod. 

Umístění stavby a účel objektu 

Kompostárna Hrádek je umístěna na částech 
pozemků parcelních čísel 1803 v katastrálním 
území Hrádek u Znojma, zapsaných na LV č. 
10001. Kompostárna slouží pro shromažďová-
ní bioodpadu, tvořeného zejména biologicky 
rozložitelnými komunálními odpady z obce 
Hrádek a dále jejich následného zpracování na 
kompost. Kompostárna nebude zaměřena na 
komerční produkci kompostu, nýbrž má slou-
žit k elektivnímu využití zelených zbytků vznik-
lých při údržbě zeleně v obci a také slouží 
bezplatně občanům, kteří svůj biologický od-
pad shromažďují do 6 kontejnerů, které jsou 
umístěny v obci a po naplnění jsou odváženy 
na kompostárnu Hrádek. Samotný proces 
kompostování bude probíhat v pásových řa-
dách, které budou překopávány, zavlahovány 
a upravovány tak, aby docházelo k řízenému 
aerobnímu rozkladu „zeleného“ bioodpadu. 
Během kompostování budou sledovány vlast-
nosti kompostovaného bioodpadu a to 
zejména teplota, vlhkost a poměr, aby byly 
dosaženy optimální podmínky procesu. 

Přístup do areálu Kompostárny Hrádek 

Do areálu kompostárny Hrádek má přístup 
pouze pověřený pracovník, správce a provo-
zovatelé Kompostárny Hrádek. Veškerý bio-
odpad je do kompostárny Hrádek navážen ze 
sběrných kontejnerů, které jsou umístěny po 

obci. Tento svezený bioodpad je tříděn na dvě 
základní frakce (větší bioodpad – zejména 
větve a jemnější bioodpad – zejména tráva s 
listím či ostatním drobným nedřevěným od-
padem. Po domluvě je možné vyvézt biood-
pad přímo do areálu kompostárny. 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v so-
botu 1. dubna 2017 od 10:30 do 11:30 hod. u 
váhy naproti obecnímu úřadu.  
 
Druhy odpadů, které budou pracovníci spo-
lečnosti FCC od občanů přebírat: 
- oleje, tuky, barvy, tiskařské barvy, lepidla 

a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, 
rozpouštědla, kyseliny, zásady, detergenty 
– odmašťovací přípravky, fotochemikálie, -
nepoužitá cytostatika – léky, baterie a 
akumulátory, zářivky a jiný odpad obsahu-
jící rtuť, vyřazené zařízení obsahující chlor-
fluoruhlovodíky – ledničky, mrazničky,  vy-
řazené elektrické a elektronické zařízení -  
televizory, rádia, pračky, myčky, vyřazené 
elektrické a elektronické zařízení neobsa-
hující nebezpečné látky (rádia, pračky, 
myčky, roboty, atd.),  dřevo obsahující ne-
bezpečné látky, pesticidy – postřiky,  pne-
umatiky osobní a nákladní.  

 
Tekuté a sypké odpady se odebírají v uzavře-
ných obalech (plastových, kovových a papíro-
vých). 
 

SBĚR ŽELEZA 
 

TJ Sokol Hrádek provede v naší obci sběr žele-
za. Sběr železa se uskuteční v sobotu 1. dubna 
od 08:00 hod. Prosíme občany, aby železný 
odpad nachystali před své domy až v sobotu 
1. dubna v brzkých ranních hodinách. Děku-
jeme. 

 
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

 

Kontejnery budou přistaveny v pátek  21. 
dubna 2017 (v odpoledních hodinách) na ob-
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vyklém místě před domem p. Josefa Blahoud-
ka, č.p. 182 a pí. Oľgy Hrazdílkové, č.p. 96.  
Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný 
odpad (pneumatiky, elektrické přístroje) ani 
suť) !!!  
 
Odvoz kontejnerů bude proveden v pondělí 
24. dubna 2017 v dopoledních hodinách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace obecního úřadu 
 

STATISTIKA OBCE HRÁDEK ZA ROK 2016 
 

Počet obyvatel k 31.12.2016: 907 
 
V roce 2016 oslavilo životní jubilea (od 70 
let): 
 
70 let: 10 občanů           81 let: 4 občané 
71 let: 6 občanů             82 let: 3 občané 
72 let: 8 občanů             83 let: 4 občané 
73 let: 15 občanů           84 let: 1 občanka 
74 let: 2 občanů             85 let: 3 občanky 
75 let: 3 občané             86 let: 3 občané 
76 let: 9 občanů             88 let: 2 občanky 
77 let: 4 občané             89 let: 4 občanky 
78 let: 7 občanů             90 let: 1 občanka 
79 let: 2 občané             92 let: 1 občanka 
80 let: 4 občané 
 
Přestěhováno (v rámci obce): 17 občanů 
Odstěhováno: 24 občanů 
Přistěhováno: 34 občanů 
Narozeno: 13 občanů 
Zemřelo: 9 občanů 
 

V roce 2016 jsme se rozloučili s těmito spolu-
občany: 
 
  - paní Kateřina Sedliačiková,  
  - pan Jan Badinský, 
  - pan Štěpán Veselý,  
  - paní Kateřina Filinská,   
  - paní Antonie Suchánková, 
  - pan Anton Feranec,  
  - pan Petr Konyárik,  
  - pan Ludvík Třetina, 
  - paní Zuzana Psulová. 
 
 
 

Kulturní akce a pozvánky 
 

Zápis ZŠ Hrádek 
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek, 
příspěvková organizace, 671 27  Hrádek 53, 
okres Znojmo srdečně zve rodiče s dětmi na 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY, který se koná v úterý 4. 
dubna 2017 v budově základní školy od 14:00 
do 17:00 hod. Rodný list dítěte a občanský 
průkaz rodiče s sebou. 
 

Zápis ZŠ Dyjákovice 
Dne 3. 4. 2017 ve 13:00 hod. se koná Zápis do 
1. třídy ZŠ Dyjákovice v budově I. stupně. Zápis 
se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 
31.8.2011. K zápisu vezměte, prosím, rodný 
list dítěte a kartičku pojišťovny. Pokud máte 
doporučení o odkladu školní docházky z PPP, 
přineste ho též s sebou. 
 

Zápis MŠ Hrádek 
Zápis dětí do Mateřské školy v Hrádku se koná 
3. května od 10:00 – 11:30 hod.  
 
 

XXX. výstava vín 
ČZS – ZO Hrádek, p. s. pořádá v sobotu 15. 
dubna 2017 od 14:00 hod. v KD v Hrádku XXX. 
Výstavu vín. Vstupné 250,- Kč/os. Neomezená 
degustace, k popíjení hraje cimbálová muzika 
Kyjovsko, od 20:00 hod. taneční zábava se 
skupinou BONMOT. 
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Pálení čarodějnic 
Tradiční pálení čarodějnic se koná na místním 
hřišti v neděli 30. dubna od 18:00 hodin. Sa-
mozřejmě vítáme všechny děti i rodiče 
v maskách čarodějnic a čarodějů, ty nejlepší 
budou odměněny dárečkem. Opékání párků a 
velká vatra nebudou chybět  

 
Vítání občánků 

Vítání občánků se uskuteční v sobotu 6. květ-
na v KD v Hrádku. Rodiče s dětmi budou pí-
semně pozváni. 
 

Den matek 
Krásný svátek všech maminek oslavíme spo-
lečně v KD v Hrádku v neděli 14. května  ve 
14:00 hod. Děti ze základní i mateřské školy už 
pilně trénují své vystoupení a maminky čeká i 
malé překvapení. 

 
Setkání sedmdesátníků 

V naší obci máme 10 občanů, kteří oslaví 
krásné 70. narozeniny, rozhodli jsme se, že 
pozveme všechny společně a poblahopřejeme 
jim v obřadní síni OÚ v Hrádku. Toto setkání 
se uskuteční v sobotu 17. června v 11:00 hod. 
Jubilanti budou písemně pozváni. 

 
Dětské rybářské závody 

V sobotu 20. května pořádá Rybářské sdružení 
Hrádek na rybníku Stará Dyje dětské rybářské 
závody. Soutěž je pro všechny rybáře do 15 let 
včetně. Startovné zdarma. Občerstvení zajiš-
těno. 
 
Program:  
7:30 – 7:50  prezence účastníků 
8:00 – 11:00 závod 
11:00 – 12:00 vyhlášení závodů 
 

 
Dětský den 

Dětský den se koná na místním hřišti 3. června 
od 14:00 hod.   

 
 
 

 

Sraz po 70 letech 
Jací jsme byli a jací jsme po 70 letech?  O tom 
se můžeme přesvědčit v neděli 14. května 
2017 od 10:00 hod. v Restauraci Hrádek. 
 
Tímto jsou zváni všichni, kdo se poznají na 
přiložené fotografii (včetně rodinných přísluš-
níků), na sešlost, kde si společně zavzpomí-
náme na společná dětská léta. 
 
Pokud někdo pozná na fotografii i své kama-
rády a má na ně kontakt, bylo by dobré je o 
této akci informovat. Na fotografii jsou paní 
učitelka Petřeková a paní Žitníková spolu s 36 
malými „neposedy“. Všechny děti připravily 
s láskou a příkladnou péči do školních lavic, 
kde si je převzala paní učitelka Hamrlová, kte-
ré patří rovněž díky za příkladnou péči za 
školní výchovu. 
 
Bylo by hezké, kdyby se nás sešlo co nejvíce a 
mohli bychom tak zavzpomínat na svá školská 
léta, a rovněž zavzpomínat na ty, kdo se již 
nemohou zúčastnit. 
 
Prosím, abyste svoji účast, z důvodu organi-
začního zabezpečení, nahlásili co nejdříve na 
tel. č. 606 239 990. 
 
Děkuji za Váš zájem a budu se těšit na společ-
né, příjemně strávené posezení a zavzpomí-
nání na školská léta. 
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