
1 

Slovo starosty 
 
Vážení spoluob ané, 
 
 dovolte mi, abych navázal na p edcho-
zí zpravodaj a informoval Vás o d ní v naší 
obci za posledního tvrt roku.  Jednou z žádos-
tí o dotaci, byla i žádost na po ízení nového 
Územního plánu obce Hrádek (Zm na . 1 ÚP 
Hrádek). Žádost byla úsp šná a od Krajského 
ú adu JMK jsme obdrželi sd lení o p iznání 
dotace z rozpo tu JmK. Nyní všechny podkla-
dy zpracovává ing. arch. Brožek, který je zho-
tovitelem zm ny ÚP. 
 Jednou z prvních investi ních akcí, a 
pro letošní rok jich p ipravujeme n kolik, je 
„Oprava st echy ZŠ Hrádek – nová budova“. 
Tato akce je p ipravována na ervenec-srpen 
2017, vybraným zhotovitelem je firma Železo 
Morava St echy s.r.o. a celková oprava si vy-
žádá ástku 601.402,- K  s DPH. Na tuto akci 
byly podány dv  žádosti o dotaci (Program 
rozvoje venkova JMK a na Kancelá  hejtmana 
JMK, bohužel ob  žádosti byly neúsp šné, 
proto budeme muset vše hradit z vlastních 
zdroj . 
 Druhou investi ní akcí je, oprava st e-
chy a vým na vrat na hasi ské zbrojnici. Co se 
týká st echy, bude provedena vým na krytiny, 
st ešních latí a nové oplechování v že na su-
šení hadic v etn  klempí ských prací. Na bu-
dov  budou zazd na levá vrata, nahrazena 
vstupními dve mi do zbrojnice a pravá vrata 
budou vym n na za vrata sek ní s elektrickým 
pohonem. Celkové náklady na áste nou 
opravu hasi ské zbrojnice jsou 914.000,- K , 
z toho dotace z JMK je 639.000,- K . Do bu-

doucna bychom cht li ješt  žádat o dotaci na 
zateplení budovy. 
 Povinností obce, je starat se i o kultur-
ní památky, které jsou v majetku obce. Nyní 
bylo žádáno na opravu Sousoší Kalvárie, která 
byla v minulosti na hlavní k ižovatce v Hrádku 
(naproti kade nictví), nyní se nachází u koste-
la. S opravou se za ne zhruba za m síc. Celko-
vé náklady 225.400,- K  z toho dotace z JMK 
95.000,- K . 
 No a to nejlepší, jak se íká na konec, 
pr tah obcí II/408. Nyní je již znám zhotovitel 
a p ipravuje se smlouva o dílo, aby se mohlo 
se stavebními pracemi za ít co nejd íve ( er-
venec-srpen 2017). Nový pr tah bude realizo-
vat firma Hochtief CZ, a.s., kde je již známa i 
vysout žená ástka. Celkové náklady 
47.233.401,- K  z toho Správa a údržba JMK 
40.005.958,- K  a obec Hrádek 7.227.450,- K  
(ceny jsou uvedeny bez DPH). S blížící se reali-
zací této dlouho p ipravované akce, která se 
dotkne každého z nás, života v obci a ur it  i 
zvýšeným provozem po místních komunika-
cích v Hrádku, bych Vás cht l požádat o vel-
kou míru trp livosti a tolerance. Nejde opra-
vovat komunikace bez rozkopání, prachu a 
bláta. O to to bude horší, protože dostavba 
tohoto díla se p edpokládá na srpen 2018. 
Proto Vám za Vaši trp livost mockrát d kuji. 
Nikdo z nás si nedokáže p edstavit, co nás 
s touto akcí zanedlouho eká. 
 Na záv r bych Vám cht l pop át slunné 
letní dny, bezstarostné dovolené a d tem 
prázdniny plné nezapomenutelných zážitk . 
 
                                  Ond ej Kubic, starosta 
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D ležitá schválení Zastupitelstva 
obce Hrádek 

 
28. zasedání ZOH 

 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje 

Rozpo et obce na rok 2017. 
Návrh zadání VZ – Oprava st echy ZŠ - No-
vá budova. 
Dotaci ve výši 60.000,- K  TJ Sokol Hrádek, 
z.s. na innost, 5.000,- K  na turnaj p ípra-
vek a 20.000,- K  na workoutové h išt . 
Dotaci ve výši 35.000,- K  Krojované mlá-
deži Hrádek, z.s. na dechovou kapelu. 
Prodej pozemku p. . 5701/274 – ostatní 
plocha o vým e 45 m2. 
Pronájem ásti pozemku p. . 5701/231 – 
ostatní plocha o vým e 214 m2. 
Smlouvu o prodeji a nákupu d eva uzav e-
nou mezi Obcí Hrádek a firmou PROGLES 
s.r.o. 
 

29. zasedání ZOH 
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje 

Výb r nejvhodn jší nabídky a p id lení 
této ve ejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Oprava st echy 
ZŠ Hrádek –  nová budova“ firm  ŽELEZO 
MORAVA ST ECHY, s.r.o., se sídlem Hake-
nova 3604/28,669 02 Znojmo, I : 
25564820, celková nabídková cena: 
601.402,- K  v etn  DPH 21 %.  
Návrh zadání ve ejné zakázky na akci 
„Zpracování projektové dokumentace na 
p estavbu objektu p. 203 a p 213“. 
Zadávací dokumentaci pro nadlimitní ve-
ejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „II/408 Hrádek pr tah“. 
Finan ní zajišt ní stavebního objektu SO 
302.2 Deš ové vpusti a jejich p ípojky – 
parkovišt  obcí Hrádek. 
Prodej pozemku p. . 5701/504 – ostatní 
plocha o vým e 119 m2 za 60 K /m2. 
Ukon ení nájmu ásti pozemku parc. . 
2018 a parc. . 2019 o vým e celkem 966 
m2 dohodou, ke dni  30.04.2017. 

Prodej pozemku p. . 2019/2 – orná p da o 
vým e 966 m2 za cenu 57.960,- K  + 
platná sazba DPH. 
Prodej pozemku p. . st. 545/2 – zastav ná 
plocha a nádvo í o vým e 339 m2 za cenu 
20 340,- K  + platná sazba DPH. 
Nabídku firmy Neogenia s.r.o., Millenium 
center, Hybešova 42, 602 00 Brno na ko-
munika ní platformu Mobilní rozhlas na 
dva roky za 39 900,- K  bez DPH. 

 
Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje 
Prodej pozemku p. . 5701/119. 
Pacht ásti pozemku parc. . 5701/34  - 
zahrada o vým e 1.686 m2. 
Prodej pozemku p. . 7168 – zahrada o 
vým e 161 m2. 
Zám r prodeje ásti pozemku parc. . 
4621/1 – trvalý travní porost o celkové 
vým e 353 m2. 
Zám r prodeje pozemku parc. . 5701/70 
– zahrada o vým e 338 m2. 

 
30. zasedání ZOH 

Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje 
Rozpo tové opat ení . 1. 
Návrh zadání ve ejné zakázky na akci 
„Zpracování projektové dokumentace na 
p estavbu objektu p. 203 a p. 213“. 
Návrh zadání ve ejné zakázky na akci 
„Oprava sousoší Kalvárie v Hrádku“. 
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo tu 
Jihomoravského kraje ve výši 95.000,-K  
na akci „Oprava sousoší Kalvárie v Hrád-
ku“. 
Návrh zadání ve ejné zakázky na akci „Vý-
stavba, rekonstrukce a oprava požární 
zbrojnice“. 
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo tu 
Jihomoravského kraje ve výši 639.000,- K  
na akci „Výstavba, rekonstrukce a oprava 
požární zbrojnice“. 
Dodatek . 1 k ve ejnoprávní smlouv  o 
výkonu p enesené p sobnosti na úseku 
p estupkové agendy s m stem Znojmo. 
Smlouvu o p ísp vku na spolufinancování 
sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 
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2017 s m stem Znojmo v celkové výši 
30.094,- K . 
Prodloužení nájemní smlouvy na sociálním 
byt  . 3, .p. 332 do 31.12.2017. 
Prodloužení nájemní smlouvy na sociálním 
byt  . 3, .p. 331 do 30.6.2019. 
P edložený vzor kupní smlouvy a smlouvy 
o z ízení p edkupního práva pro obec Hrá-
dek na prodej pozemk  ur ených k vý-
stavb  RD. 
Prodej pozemku p. . 5701/345 – ostatní 
plocha o vým e 12 m2 a pozemku p. . 
5701/506 – ostatní plocha o vým e 27 
m2. 
Prodej pozemku p. . 5701/505 – ostatní 
plocha o vým e 35 m2. 
Odkoupení pozemku p. . 80/2 – zahrada o 
vým e 68 m2. 
Odd lení geometrickým plánem pozemek 
o vým e 1 840 m2 z pozemku p. . 2565, a 
zve ejn ní zám ru sm ny tohoto pozemku 
spolu s pozemkem p. . 1874 – vinice o 
vým e 7464 m2, oba v majetku obce 
Hrádek v souladu s ust. § 39 odst. 1 záko-
na . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z íze-
ní), ve zn ní pozd jších p edpis  za po-
zemky p. . 1875 – vinice o vým e 2 600 
m2, p. . 1876 – vinice o vým e 5 000 m2 
a p. . 1877/2 – vinice o vým e 1 704 m2 v 
majetku firmy Vinice Lahofer s.r.o. 
Souhlas s uložením a rozprost ením ornice 
z pozemk , které byly od aty v rámci 
stavby „II/408 Hrádek, pr tah“ ze ZPF na 
pozemek p. . 5701/34, který je zapsán na 
LV . 10001 pro obec Hrádek, k.ú. Hrádek 
u Znojma. 
Protokol o ve ejnosprávní kontrole ZŠ a 
MŠ Hrádek a ukládá editelce Základní 
školy a Mate ské školy Hrádek provést ná-
pravná opat ení. 
Zápis o výsledku kontroly nahrazující in-
terní audit Obce Hrádek. 
Prázdninový provoz Mate ské školy Hrá-
dek v období od 1.7. do 21.7.2017. 
Smlouvu o vkladu majetku „Obytný sou-
bor RD Hrádek, lokalita Východ – vodo-
vod“ do hospoda ení majetku VODOVODY 
A KANALIZACE ZNOJEMSKO. 

Smlouvu o vkladu majetku „Hrádek – pro-
dloužení ve ejného vodovodu“ do hospo-
da ení majetku VODOVODY A KANALIZACE 
ZNOJEMSKO. 
Smlouvu o budoucí smlouv  o z ízení slu-
žebnosti na stavbu „Obec Hrádek, rekon-
strukce vodovodu – Pr tah II/408“ uza-
v enou mezi Obcí Hrádek a VODOVODY A 
KANALIZACE ZNOJEMSKO. 
oslovení firmy PKV, za ú elem vystavení 
PENB vybraných obecních budov za cenu 
34 734,- K  s DPH. 

 
ZOH neschvaluje 

P ísp vek pro Linku bezpe í, z.s. 
P ísp vek pro Cyklo Klub Ku era Znojmo, 
Víde ská t . 707/25, Znojmo 669 02. 
Vydání fotoknihy o obci Hrádek. 
 

 
Slovo místostarosty 

 
V tomto p ísp vku bych cht l navázat na ten z 
minulého zpravodaje a p iblížit program nad-
cházející kulturní akce, oslavy 250. výro í vy-
sv cení kostela sv. Petra a Pavla. Kostel je 
nejen církevní, ale i kulturní a spole enskou 
dominantou Hrádku. Proto se i samotná obec 
podílí na této oslav . Akce se koná v ned li 
2.7. a bude zahájena mší svatou v 15:00 hod. 
Po mši bude kulturní program pokra ovat na 
farním dvo e, kde bude p ipraveno kryté po-
sezení a ob erstvení. Sou ástí bude i ochut-
návka vín v etn  prohlídky farního sklepa. 
Bude zde i možnost zakoupit památe ní skle-
ni ku s kresbou kostela. V 17:00 hod. program 
pokra uje divadelním p edstavením a v 19:00 
hod. koncertem duchovní hudby. Podrobná 
pozvánka je na konci tohoto zpravodaje. Akce 
je p ístupná všem a bez vstupného. Dobrovol-
n  bude možné p isp t na opravu v že koste-
la, která je plánována na p íští rok. Na organi-
zaci se podílejí místní složky. D ti ze školy se 
m žou pochlubit výtvarnými díly na fa e a 
výzdobou farního sklepa.  
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V ím i v dobách dovolených si spousta z vás 
najde as a navštíví tuto ojedin lou událost, 
kterou je oslava výro í vysv cení kostela. 

 
Ing. Jind ich Rosa, místostarosta 

 
 

Rybá ské sdružení Hrádek 
 

D tské rybá ské závody 
 
Závody pro d ti v chytání ryb na rybníku Stra-
rá Dyje v Hrádku se letos konaly v sobotu 20. 
kv tna. D tí se ú astnilo celkem 35 a ani 
drobný deštík jim nezkazil radost z rybolovu. 
 
V kategorii do 10 let v etn , ve které bylo cel-
kem 24 rybá  se na stupních vít z  umístili 
tito rybá i: 

1. místo Petr Šimara z Dyjákovic, s 
celkovou délkou ryb 199 centimetr , 

2. místo Jakub Keck z Valtrovic (81 cm), 
3. místo Alois Dan k z Dyjákovic (64 cm). 

 
Ve starší kategorii, do 15 let v etn  se z jede-
nácti mladých rybá  nejlépe umístili: 

1. místo Michaela Hrobárová z Hrádku 
(135 cm), 

2. místo Lukáš Bahenský z Dyjákovic (112 
cm), 

3. Karolína Michlová z Litobrat ic (79 
cm). 

 
P estože prob hlo n kolik souboj  s kapry, 
žádnému rybá i se jej nepoda ilo dostat na 
b eh a nejv tší rybou dne byl cejn 30 centime-
tr , kterého ulovila Viktorka Vašinová. Nej-
mladším rybá em byl Jakub Smr ka z Krhovic.  
 
Hodnotnou cenu tradi n  obdrželi všichni 
rybá i a to hlavn  díky sponzor m, t mi byli 
Kompex KD – prodejna rybá ských pot eb 
Znojmo, Petr Bi ian - pohostinství, Renata 
Cholevová – prodejna potravin na k ižovatce, 
dárky za hrádecké hasi e v noval pan Josef 
Pospíšil. Za servis ob erstvení zaslouží pod -

kování rodina Matochova a další lenové Ry-
bá ského sdružení Hrádek. 
 
Záv rem p ipomínám možnost zakoupení 
prázdninové povolenky pro d ti u pokladníka 
sdružení pana Štefana Hrobára – 723 157 793. 

 
 

Svaz d chodc  R, ZO Hrádek 
 

Senio i na výlet  
 
Již na za átku letošního roku jsme si napláno-
vali výlety a r zné akce. Spole n  se seniory 
Božic a Borotic jsme vyjeli  na spole ný výlet 
do ejkovic u Hodonína na prohlídku bylinko-
vého ráje. 
Navštívili jsme závod Sonnetor, který zpraco-
váva všechny druhy bylinek, prohlídka byla s 
pr vodkyní, která nám vypráv la o zp sobu 
zpracování bylinek. Také jsme navštívili pro-
dejnu, která je sou asti areálu. Následn  jsme 
si prohlédli bylinkovou zahradu. Po zajímavé 
prohlídce jsme se odebrali na 
ob d do utulné sklepní vinárny. Po ob d  ná-
sledovala ochutnávka vín v Templá ském  vin-
ném sklep , který je nejv tší  
na Morav . Na konec zájezdu jsme navštívili 
Masaryk v d m, ve kterém se I. eskosloven-
ský prezident narodil, a také tam chodil v le-
tech 1856-1862 do školy. Výlet se nám vyda il 
a t šíme se na další, který se uskute ní 
v ervnu, ale o tom zase p íšt . 
 
Alena Valigurová 
za Klub d chodc  
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SDH Hrádek 
 

Z innosti SDH Hrádek 
 

Dne 14. kv tna 2017 naši lenové SDH p isp li 
ke Dni matek, a to vystoupením v Kulturním 
dom   v Hrádku. V íme, že maminky vzaly 
toto vystoupení s humorem  
 
Náš družební ZDH Kvašov po ádal v sobotu 
dne 27. kv tna 2017 od 14:00 hodin závody v 
požárním útoku do kopce. Naše družstvo se 
zú astnilo t chto závod  a má další zkušenost 
s novou sout ží, kde šlo jak o rychlost, tak i  o 
zkušenost a sehranost družstva a strojníka. 
Oproti lo skému roku došlo ke zm nám, které 
ztížily požární útoky a ty prov ily každé druž-
stvo, které tam sout žilo. Zájezd provázelo 
krásné po así. 
  
V ned li 25.6.2017 se naši hasi i zú astnili 
D tského dne v Hrádku, kde m li pro d ti p i-
praveny sout že a také ukázku požárního úto-
ku. 
 
Sou asn  bychom cht li ob any pozvat na 
hasi skou sout ž  „O pohár starosty obce“, 
která se bude konat 23. zá í od 13:00 hod. na 
místním h išti.                                                                                      
 
Josef Pospíšil  
za SDH Hrádek 
 

Farnost Hrádek 
 

Ze života farnosti 
Dne 30. kv tna jsme se pomodlili u kaple sv. 
Zdislavy, patronky rodin za naše rodiny ve 
farnosti. Vzpomn li jsme zvlášt  na ty rodiny, 
kde v manželství prožívají r zné t žkosti a 
krize a vyprošovali Boží požehnání všem rodi-
nám. Kaple se nachází ve sm ru na obec K í-
dl vky.  

 
 
Vyu ování náboženství jsme zakon ili spole -
ným výletem všech d tí, které u íme na r z-
ných školách, do Hlubokých Maš vek, kde po 
mši sv. následovala cesta plná her na z íceni-
nu Lapikus. Po cest  d ti také navštívily hos-
podá ství   na samot  na Bábovci, kde je zau-
jala tamní hospodá ská zví ata. Odtud jsme se 
pak p esunuli do Plav e, kde jsme výlet za-
kon ili táborákem s opékáním bu t . D tí se 
zú astnilo asi 55. Pokud neznáte toto místo, 
v ele doporu uji jako výlet v krásném p írod-
ním prost edí. 
 

 
 
O letních prázdninách, krom  táboru pro d ti 
v Hodov , prob hne také pobyt 
v k es anském duchu na fa e v He manov , 
v blízkosti K ižanova. S d tmi jsme toto místo 
již navštívili o jarních prázdninách a již te  se 
t šíme na spole n  prožité chvíle.  
 
Mládeži, která nezakusila sílu a krásu velkého 
k es anského spole enství doporu uji celo-
státní setkání  mládeže v Olomouci, které 
prob hne od 15. Do 20.8.2017. Setkání je ur-
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eno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kte í cht -
jí prožít n kolik dní ve spole enství mladých 
lidí. Celostátní setkání mládeže probíhá v du-
chu sv tových dní mládeže a koná se v eské 
republice p ibližn  jednou za 5 let. P ihlásit se 
je možné na www. olomouc2017.signaly.cz 
 
Na poslední stránce zpravodaje je zve ejn na 
pozvánka na výro í posv cení 250 let kostela 
sv. Petra a Pavla. Sou ástí programu bude 
také možnost prohlídky farní budovy v etn  
farního sklepa, kostela,  st echy a krypty, ro-
tundy sv. Old icha. Bude také možné si zakou-
pit pam tní sví ku a obrázek. T ším se na spo-
le né prožité chvíle s vámi a d kuji všem, kte í 
se zapojili do p ípravy této akce.  
B hem krásných dn  je také otev ena p edsí  
kostela a je možné nahlédnout do rotundy sv. 
Old icha. I to m že být možnost krásné vy-
cházky s duchovním ob erstvením. Další in-
formace se dozvíte z farního zpravodaje, který 
dostanete do svých domácností. P eji všem 
d tem hezky prožité prázdniny bez nudy, plné 
hlubokých zážitk , rodi m možnost odpo in-
ku a as být s rodinou a všem ostatním radost 
z každého dne, kdy jsme mohli vykonat n co 
dobrého.  
 
P. Pavel Sobotka 
 

TJ SOKOL HRÁDEK 
 

Hodnocení celé fotbalové sezóny 2016/2017 
– mladší žáci 

 
Máme za sebou podzimní i jarní ást fotbalové 
sezóny 2016/2017. Nov  vzniklé družstvo 
mladších žák  do této sout že vstoupilo velmi 
aktivn  a s velmi dobrými výsledky. Zásluhu 
na tom mají nejen oba zodpov dní trené i (p. 
Hoc Josef a Ku ák Leopold), ale i odpov dný 
p ístup všech hrá  a hrá ek. Tým skon il po 
podzimní ásti na 2. míst  za Šanovem. 
Vzhledem k výborným výsledk m v podzimní 
sezón , byl Hrádek za azen mezi elitu mlad-
ších žák . Musíme konstatovat, že i zde se 
mladší žáci neztratili, i p esto, že v tabulce 
skon ili na posledním míst . Aktivita všech 

hrá  byla na velmi dobré úrovni. Bylo ale 
znát, že hrají proti starším soupe m. B hem 
jarní ásti sout že dali 10 gól  a díky dobrému 
výkonu našeho branka e jsme pouze 33 gól  
dostali. Nejlepšími st elci jsou Zuzka Podešvo-
vá (dala 4 góly) a Mat j H íbek (2 góly). Mezi 
další st elce se zapsal P ek Leoš, H íbek Ji í, 
Kuba Jírovec a Tom Konyárik – všichni dali po 
jednom gólu. Pochvalu také zaslouží všichni ti, 
co na góly nahrávali, a proto byla také zpraco-
vána tabulka tzv. kanadského bodování, kdy 
se zapo ítávají i body za nahrávku na gól. Ta-
bulka je zpracována za celou sezónu 
2016/2017: 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ 
  góly/p ihrávky Celkem

H íbek Mat j 7/11 18 
Podešvová Zuzana 12/5 17 
Jírovec Jakub 9/6 15 
Konyárik Tomáš 7/6 13 
Ku ák Daniel 4/5 9 
Bartošek Tomáš 1/4 5 
Frydrychová Silvie 2/1 3 
Sojka Radek 2/1 3 
P ek Leoš 2/1 3 
Matušková Lenka 0/3 3 
Melichar Jonáš 2/0 2 
Sýkora Matyáš 1/0 1 
Urban Daniel 1/0 1 
Matušková Pavla 1/0 1 
Vlastní góly soupe  2/0 0 
 

Dorost a muži TJ SOKOL 
 
Od podzimní sezóny 2017 bude družstvo do-
rostu hrát spole n  s TJ Sokol Tasovice na 
h išti v Tasovicích. 
Družstvo muž  skon ilo na 12. míst . Do vy-
dání tohoto ísla Hrádeckého zpravodaje ne-
bylo rozhodnuto, zda bude hrádecké družstvo 
v p íští sezón  p estupovat a hrát 3. t ídu 
anebo z stane v okresním p eboru 
 
Za TJ Sokol Hrádek   
Mgr. Roman Štrunc a Josef Choleva 
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Základní škola Hrádek 
 
Další školní rok je za námi a za ínají letní 
prázdniny. Pro d ti je to doba, kdy mohou na 
dva m síce vym nit každodenní povinnosti 
spojené se školní docházkou, za voln jší režim 
plný oddechu, zábavy a nevšedních zážitk . 
My pedagogové využíváme prázdniny nejen 
jako p íležitost k odpo inku a na erpání no-
vých sil, ale také k vyhodnocení získaných po-
znatk  a plánování dalšího školního roku. Už 
nyní se všichni moc t šíme na 11 nových prv-

á k , kte í p išli do naší školy k zápisu. Letos 
se v naší škole tento zápis do 1. t ídy konal   4. 
dubna 2017. 
Ve škole se snažíme pln  v novat d tem. 
Usnadnit jim jejich start do života tím, že jim 
poskytujeme základní vzd lání, umož ujeme 
jim pln  se realizovat a osobnostn  se rozví-
jet. D je se tak nejenom kvalitní výukou, ale 
také spoustou dop kových aktivit, které výu-
ku vhodn  dopl ují. 
Všichni žáci naší školy v rámci t lesné výchovy 
prošli plaveckým výcvikem. B hem školního 
roku jsme 5x jeli  do divadla ve Znojm  na 
r zná divadelní p edstavení. V dubnu jsme 
také navštívili kino ve Znojm , kde  jsme si z 
nabídky pro naše žáky vybrali film "Šmoulo-
vé". Již podruhé jsme všichni obdivovali "LIS-
TOVÁNÍ" - scénické tení s Lukášem Hejlíkem, 
tentokrát s názvem "Šmodrcha". 
V m síci dubnu jsme  s žáky 3., 4. a 5. ro níku 
navštívili naše hlavní m sto. Poznávací zájezd 
do Prahy  se všem moc líbil. Žáci vid li mnoho 
památek. Vše za alo na Pet ín , následoval 
Pražský hrad, Zlatá uli ka, Karl v most, Sta-
rom stské nám stí, Václavské nám stí, Vyše-
hrad, projíž ka metrem, atd. 
Ve škole též prob hl sb r starého papíru. Tato 
akce má již svoji tradici. Ve školním roce, vždy 
v íjnu a v dubnu, se naši žáci velmi snaží o co 
nejlepší výsledek. Kdo zvít zil na podzim jsem 
zde psala již d íve. Vít zem jarního sb ru papí-
ru se stal 3. ro ník. Hlavní zásluhu na tom m -
la ur it  Šárka St echová, která se stala nej-
lepší sb ra kou starého papíru z celé školy. V 
celkovém po adí se na druhém míst  umístila 

Tereza Janí ková (2. ro ník), t etí místo obsa-
dil Ji í uriš (2. ro ník). Na tvrtém míst  byl 
Libor Koval ík (1. ro ník) a Sára Podešvová (3. 
ro ník). Na pátém míst  se umístnila Míša 
Hrobárová (5. ro ník).  
Konec m síce kv tna jsme ve škole, za pomoci 
manžel  B kových, uskute nili kování. Že 
práce ková e není v bec jednoduchá, si každý 
žák vyzkoušel a následn  dle svého výb ru 
ukoval libovolný p edm t (podkovu, lístek, 
srdí ko). Také za tuto spolupráci manžel m 
Bu kovým moc d kuji. 
Prvního ervna jsme nezapomn li na to, že 
mají d ti svátek a p ipravili jsme pro n  ne-
všední program. Nejd íve si žáci na ohništi 
opekli párky. Posiln ni se vydali plnit r zné 
úkoly a sout že, které si pro n  p ipravily je-
jich paní u itelky. Potom následovala ukázka 
práce "Policie". Policisté z Hrušovan nad Jevi-
šovkou, pod vedením pana Cholevy, nám uká-
zali policejní auto a vypráv li všem o této ne-
lehké, ale ur it  záslužné a zajímavé práci. V 
tento den nás navštívily i d ti z mate ské ško-
ly, které též vše pozorn  poslouchaly. Policis-
t m moc d kujeme za nevšední zážitek. I tato 
akce se všem moc líbila. 
V p lce m síce ervna jsme ješt  jednou zaví-
tali do divadla ve Znojm , aby jsme zde vid li 
tane ní p edstavení "Cesta kolem sv ta za 80 
dní". Toto p edstavení bylo úpln  jiné, než na 
co jsme byli zvyklí. Bylo tane ní a moc krásné. 
Všem se moc líbilo a všichni byli unešeni hud-
bou, tancem a p íb hem. P edstavení bylo v 
nastudování ZUŠ v Hrušovanech nad Jevišov-
kou a hlavní tane ní postavu tam zatan il Ma-
rek Honzák z Hrádku. Po nevšedním zážitku, 
p i zpáte ní cest ,  jsme se zastavili na výbor-
né zmrzlin  v T šeticích. Byla to sladká te ka 
za vyda eným dnem a užitím posledních dn  
školního roku. 
Školní výlet jsme v letošním roce naplánovali 
na Hat  do "Kinderweltu". Op t se naši žáci 
moc t šili, jak si zasout ží a prožijí další skv lý 
den plný sluní ka. A hlavn , budou blíže blíží-
cím se letním prázdninám!!! 
 
Poslední školní rok v Hrádku si ur it  užili také 
pá áci. K nezapomenutelným zážitk m bude 
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jist  také vždy pat it jejich perfektní vystou-
pení na kulturních akcích v obci (Den matek, 
senio i, atd). V te mi, že se moc t žko lou í s 
takovou výbornou partou kluk  a holek, kte í 
letos po p ti letech opouští naši školu. Dou-
fám, že na ni budou s láskou vzpomínat stejn  
tak, jako my na n . Takže: Vendulko, Anetko, 
Martine, Kristýnko, Terezko, Tomáši, Samueli, 
Jani ko, Mat ji, Míšo a Ani ko moc vám za vše 
d kujeme a p ejeme vám hodn  št stí v dal-
ším vzd lávání!!! 
 
Za sebe i ostatní zam stnance školy chci všem 
d tem naší školy a školky, a jejich rodinám, 
pop át pohodové prázdniny, hodn  sluní ka a 
t ším se na nový školní rok 2017/2018, který 
bude za ínat v pond lí 4. zá í. 
                                                                                   
Za žáky a zam stnance ZŠ a MŠ Hrá-
dek                                                                            
Mgr. Kv toslava Švejcarová, editelka školy 
 

LETNÍ  SVÁTKY 
 
Nejen ten nadcházející letní, ale obecn  svá-
te ní as nám dovoluje otev ít prostor pro 
témata, v nichž cítíme své spojení se samot-
ným smyslem našeho života a zejména pro 
d ti je toto spojení naprosto p irozené. Jako 
sváte ní chvíle prožíváme narozeniny, svátky a 
rodinné i spole enské události.  
Svátky pro nás tvo í kostru kalendá e jako 
rozvrh asu v roce. Slavnosti mívaly r zné po-
doby a jejich posláním bylo povýšit lov kem 
zažívanou každodennost na ojedin lou a výji-
me nou událost, p i které b žné úkony a udá-
losti nabývaly mimo ádných kvalit 
O Svatodušních svátcích a oslavách sv. Jana 
bylo již psáno v lo ském zpravodaji, budu se 
jim proto v novat jen ve stru nosti. Naopak 
bych cht la p ipomenout další, ne tak b žn  
slavené letní svátky. 

 
Svatodušní svátky – letnice, rozálie (pohybli-
vý svátek mezi 10. kv tnem a 13. ervnem) 
Oslavy léta jsou starobylou záležitostí, samot-
né slovo „letnice“ je od léta odvozeno. 
V k es anské církvi byly staré pohanské oslavy 

zapracovány do k es anského kultu a namísto 
d ív jšího uctívání duch  vod a strom  se za-
alo oslavovat seslání Ducha svatého, který 

k es any obda il zvláštními schopnostmi, aby 
mohli plnit své poslání – rozejít se do celého 
sv ta a kázat u ení svého Mistra, stát se 
z žák  u iteli, procitnout k plnému v domí 
sebe sama, s odpov dností za d sledky svého 
konání ve sv t . 
Oslavy svátku jsou radostné, kostely bývají 
bohat  zdobeny kv tinami – r žemi. 
 

Svatý Jan (24. ervna) 
V tomto svátku se setkávají staré pohanské 
ob ady, které se vztahovaly ke slunovratu, 
s k es anskými tradicemi. O svatojánské noci 
se pálily ob tní slunovratové ohn , které m ly 
ochra ovat p ed arod jnickou mocí. Skáká-
ním p es ohe  m li lidé získávat jeho sílu. 
K oh m pat ila i koš ata, která byla vhazová-
na do ohn  a pak roztá ena do ohnivých kru-
h , p ipomínajících slune ní kotou . 
 

Svatý Petr a Pavel (29. ervna) 
Svatý Petr, který se p vodn  jmenoval Šimon, 
byl povoláním rybá . Se svým bratrem Ond e-
jem se stal Ježíšovým u edníkem a i p esto, že 
svého Mistra zap el a byl plný pochybností, je 
práv  o n m e eno: „Ty jsi Petr (skála) a na 
té skále vystavím svou církev“. Svatý Pavel 
z Tarsu (židovsky Saul) byl jedním 
z pronásledovatel  k es an . Na cest  do 
Damašku však byl obrácen a stal se nadšeným 
hlasatelem a ši itelem k es anství. Tento svá-
tek byl považován za den, kdy lidé nej ast ji 
p icházívají o život, zejména ve vod . Proto se 
tento den nechodili koupat a ani p evozníci 
necht li p evážet. Také obavy z blesku byly 
toho dne v tší. 

Svatá Markéta (13. ervence) 
Podle legendy žila na konci  
3. století. Když se její otec – pohanský kn z – 
dozv d l, že ji její ch va vychovala tajn  
v k es anství a že proto jeho dcera odmítá 
uctívat pohanská božstva, vyhnal Markétu 
z domu. Ta odešla do hor, kde žila jako pasa -
ka až do té chvíle, než se setkala 
s antiochijským vlada em. Ten ji pozval do 
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svého paláce a p emlouval, aby se vzdala své 
víry. Markéta však svou víru neodvolala ani 
p es sliby, výhružky a mu ení. Jedné noci se jí 
zjevil ábel v podob  draka, ale Markéta ho 
zahnala znamením k íže a p es noc se jí zaceli-
ly rány. Druhý den však byla na p íkaz vládce 
s ata. Je patronkou pastý  a rolník . 

 
Svatý Jakub (25. ervence) 

Apoštol Jakub, e ený V tší, Starší i Zebed v, 
p sobil po vyslání Dvanácti Ježíšových u ední-
k  v Sama sku a Judsku. Tam se o n m podle 
legendy dozv d l arod j Hermogenes, který 
vyslal svého u n  Fileta, aby Jakubovi ukázal, 
že káže bludy. Filetes se však vrátil jako Jaku-
b v následovník. Jeho u itel na n j seslal ne-
moc. Když ho Jakub zázra n  uzdravil, svolal 
na n j arod j démony, apoštol je ale zkrotil a 
p ikázal jim, aby mu Hermogena p inesli. a-
rod j pak padl Jakubovi k nohám, vhodil své 
knihy do mo e a obrátil se na k es anství. Je 
patronem poutník , ková , rolník  a pastev-
c . K jeho jménu se váže mnoho pranostik. 
 

Svatá Anna (26. ervence) 
Anna byla manželkou zámožného chovatele 
dobytka Jáchyma. Byli to už sta í, bezd tní 
manželé, když se jim zjevil and l a oznámil 
jim, že se jim narodí dcera Maria. Anna je tedy 
uctívána p edevším jako matka Mariina, a pro 
její trp livost a pokoru jsou jí zasv ceny mno-
hé kostely a kaple. K její poct  vzniklo i mnoho 
poutních míst se zázra nou, lé ivou vodou. Je 
ochránkyní manželství a matek, modlily se k ní 
t hotné ženy, i ty, které po dít ti toužily. 
K jejímu svátku pat ilo nejen po ádání anen-
ských poutí, ale i obch zky s vyhráváním Ani -
kám a anenské tane ní zábavy. 
 
Svátek sv. Jakuba a sv. Anny je obdobím vr-
cholící sklizn  obilí. Po ní se chystaly dožínky. 
Slavnost za ínala odvezením posledního, as-
to ov n eného snopu („baby“, „panenky“) 
z pole a vyzdobeném voze. Kdo se vešel, jel na 
voze, ostatní šli za vozem za zp vu, n kdy i 
s muzikanty, k hospodá i, kterému byl p edán 
p kn  svázaný v nec. Ten byl uvitý ze všech 
druh  sklizeného obilí a uchovával se 

v hospodá ství až do jara. O Vánocích se z n j 
bralo zrní pro magické úkony konané pro 
zdraví zví at, na ja e se z n j vydrolilo zrní do 
nové setby. Pro hospodyni se vázala kytice. 
Když ženci dostali pohošt ní a odm nu za 
práci, vypuklo dožínkové veselí s hodováním, 
zp vem a tancem. 
 
P eji všem pohodové léto plné nevšedních 
zážitk . 
Ing. Eva Štruncová, Ph.D. 
 

Informace obecního ú adu 
 

STATISTIKA OBCE HRÁDEK  
OD 01.01.2017 DO 14.06.2017 

 
P ist hováno:   13 ob an  
P est hováno:   2 ob anky 
Odst hováno:  5 ob anek 
Zem elo:   5 ob an  
 
V kové složení 
Po et obyvatel: 907 (z toho 472 muž , 435 
žen) 
0 - 5 let:   43 ob an  
6 – 17 let:   123 ob an  
18 – 29 let:   136 ob an  
30 – 39 let:   128 ob an  
40 – 49 let:   135 ob an                                             
50 – 59 let:   121 ob an  
60 – 69 let:   122 ob an  
70 – 79 let:   68 ob an  
80 – 89 let:   27 ob an  
90 – 99 let:   4 ob anky 
Pr m rný v k v obci:  32,975 let 

 
Splatnost místního poplatku  

za komunální odpad 
 

P ipomínáme ob an m, že splatnost místního 
poplatku za komunální odpad je nejpozd ji do 
31.07.2017. Výše tohoto místního poplatku na 
rok 2017 iní 500,- K /fyzická osoba.  
 
Úhradu je možné provést 2 zp soby: 
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- v hotovosti na pokladn  obecního ú adu 
anebo 
- bezhotovostn , tj. p evodem na BÚ . 
9923741/0100, VS: 1340 + p. 
 
V p ípad , že neobdržíme úhradu celého 
místního poplatku nejpozd ji do 31.07.2017, 
jsme oprávn ni nedoplatek místního poplatku 
vym it platebním vým rem nebo hromad-
ným p edpisným seznamem, a v tomto p ípa-
d  pak nedoplatek navýšit až o jeho trojnáso-
bek. Doporu ujeme tedy poplatník m, aby 
úhradu provedli ve správné výši a v termínu 
splatnosti! 

 
Kontejnery na biologicky rozložitelný 

odpad 
 
Žádáme ob any, aby do kontejner  na biolo-
gicky rozložitelný odpad vhazovali pouze bio-
logicky rozložitelný odpad (tráva, listí, spada-
né ovoce apod.). Cihly, kameny, um lá hmota 
apod. do t chto kontejner  nepat í! 
 
Upozorn ní uživatel m splaškové ka-

nalizace 
 
Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek, 
Dyjákovice žádá ob any, aby do kanaliza ního 
adu nevypoušt li biologický odpad, tj. zbytky 

jídel, zeleniny, ovoce, dále tuky, oleje, chemi-
kálie, léky apod. 
D razn  žádáme ob any, aby nevhazovali do 
kanalizace hygienické pot eby a vlh ené 
ubrousky! 
 

Užívání majetku obce bez právního 
titulu 

 
V  p edchozím ísle Hrádeckého zpravodaje 
jsme upozor ovali ob any, že obec v tomto 
roce provede opat ení ke zjišt ní užívání 
obecních pozemk  bez právního titulu, tj. bez 
platné nájemní (pachtovní) smlouvy apod. 
Stále se stává, že v rámci své innosti zazna-
menáváme užívání majetku obce (pozemk ) 
n kterými ob any, aniž bychom evidovali 

platnou smlouvu (tj. užívací titul), která by 
oprav ovala k jejich užívání. Obec má povin-
nost pe ovat o sv j majetek s pé i ádného 
hospodá e. Pokud jsou tedy mezi vámi n kte-
í, kte í užívají majetek ve vlastnictví obce 

(jako zahrádku, oplocený prostor kolem do-
mu, zemního sklepa apod.) aniž by k tomuto 
nem li platný užívací titul (smlouvu oprav ují-
cí pozemek užívat), m lo by být ve vašem zá-
jmu, nenechat se vyzývat obcí k podání žá-
dosti o užívání, ale podat si žádost o užívání 
pozemku bez této výzvy ze strany obce. 

asto se jedná o kousky pozemk , které se 
nachází i nap . u zahrady ve vašem vlastnictví, 
nicmén  jsou oploceny spole n  s t mito po-
zemky. Obec tedy b hem letních m síc  pro-
vede místní šet ení v celé obci a zjišt ný stav 
porovná s evidencí zapsanou ve ve ejném 
seznamu, tj. katastru nemovitostí. 
P ed samotným projednáním ná-
jmu/pachtu/výp j ky musí být zám r obce 
k t mto chystaným majetkoprávním úkon m 
zve ejn n po zákonem stanovenou minimální 
dobu 15 dní. Samotné schvalování dispozice 
nakládání s obecním majetkem pak podléhá 
schválení zastupitelstvem obce, jako jeho vy-
hrazená pravomoc (u nájmu, pachtu, výp j ky 
apod., u prodeje se jedná o zákonem o obcích 
vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce). 
K podání žádosti o nájem/pacht/výp j ku bu-
dou vyzváni všichni uživatelé, kte í užívají ma-
jetek obce zp sobem, který vylu uje užívání 
majetku obce ostatním osobám (tj. oploce-
ním, ohrazením kameny, osazením rostlin-
stvem, vystavením p íst ešk  apod.).  
N kte í ob ané si již podali žádosti o odkou-
pení/nájem/pacht/výp j ku obecních pozem-
k . Jelikož se však jednalo o minimální po et 
žadatel , a z hlediska p ehlednosti nebylo 
zatím o t chto žádostech jednáno (nicmén  
žádosti jsou stále aktuální a bereme je 
v potaz). Abychom zajistili jakousi „p ehled-
nost“ užívání pozemk  ve vlastnictví obce, 
budeme provád t místní šet ení tzv. „d m od 
domu.“  
Prosíme tedy ty ob any, kte í si již žádosti 
podali, aby byli trp liví. Naopak vyzýváme ty 
ob any, kte í žádali o odkoupení t chto po-
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zemk  a žádost  jim nebyla schválena, aby 
podali žádost o nájem/pacht pozemk , nebo  
i když jim prodej nebyl  schválen, stále užívají 
majetek obce bez právního titulu. 
 
Kontrolu vlastník  pozemkových parcel lze 
zjistit bezplatným dálkovým p ítsupem 
v katastru nemovitostí na adrese
http://www.cuzk.cz 

Za Obecní ú ad Hrádek 
Mgr. Ing. Ji í Sýkora, DiS., referent 
 
 

Kulturní akce 
 

Pálení arod jnic 
 
Tradi ní pálení arod jnic se konalo na míst-
ním h išti v ned li 30. dubna od 18:00 hodin. 
Samoz ejmostí byla velká vatra s arod jnicí, 
kterou p ipravili naši fotbalisté spole n  
s workoutovými nadšenci naší obce. Slétlo se 
nám spoustu arod jnic a arod j , vybrat ty 
nejkrásn jší bylo pro porotu opravdu velmi 
t žké. Nakonec se usnesli na po adí: 
 
Malá arodka/ arod j 

I. Honzík Stavinoha 
II. II. Pavlík Horá ek 
III. III. Eliška Homolková 

Velká arodka/ arod j 
I. Kristýna Bolfová 
II. Karolína Paseková 
III. Šárka Zábojníková 

Vylítaná arodka 
I. Anna Matochová 
II. Jind iška St echová 
III. V ra Stehlíková 
IV. Iva Kyprá 

 
Malé arod jky s arod ji nám pomohli na-
zdobit májku, postavit ji a ve volném ase 
krásn  vymalovali p ipravené arod jnické 
obrázky, které jsme následn  vyv sili v KD p i 
oslav  Dne matek. D kujeme všem d tem za 
ú ast, a samoz ejm  i rodi m za pomoc 
s krásnými p evleky. 

 
 

Den matek 
V ned li 14. kv tna jsme spole n  s d tmi 
z mate ské a základní školy pop áli našim 
maminkám ke Dni matek. Školká ci a školáci 
nacvi ili pod dohledem pedagog  kulturní 
vystoupení, které maminkám p edvedli. Krás-
ná byla i výstava prací d tí ze základní školy ve 
vestibulu KD.  

 
Setkání sedmdesátník  

 
V minulém zpravodaji jsme informovali o se-
tkání sedmdesátník  naší obce. Všechny ob-
any, kte í v letošním roce oslaví, i již oslavili 

70 let života, jsme pozvali do ob adní sín .  
Sešli jsme se v sobotu 17.6.2017 tém  
v plném po tu. Oslavenci se nám, po krátkém 
ob adu, podepsali do pam tní knihy obce, 
obdrželi v cné dary a na památku se spole n  
vyfotografovali. V íme, že se za p t let ve 
zdraví a v tak dobré nálad  op t sejdeme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Den d tí 
 
V ned li se uskute nil tradi ní d tský den na 
místním h išti. Pro d ti byly p ipraveny skáka-
cí hrady, r zné sout že na h išti, d ti si mohly 
ozdobit hrní ek barvi kami na keramiku a 
také se mohly nechat zkrášlit mal vkama na 
obli ej od šikovných malí ek. Zajímavá byla i 
ukázka ková ského um ní manžel  B ko-
vých. D ti obdržely za spln né sout že balí ek 
se sladkostmi, kde byl i krásný perní ek, který 
darovala paní P ková, které moc d kujeme. 
V íme, že si d ti d tský den užily a už se na-
ladily na letní prázdniny plné her, které jsou již 
za dve mi  

Pod kování 
 
I když se opakuji v každém zpravodajovém 
ísle, cht la bych op t moc pod kovat všem, 

kte í nám pomáhají kulturní akce po ádat, a  
se to n kdy t eba nezdá, je za nimi spousta 
práce. D kujeme. 
 
Zde ka Táborská 
referentka OÚ 

Oznámení  
 

Oznamujeme ob an m, že od 3. do 9. erven-
ce 2017 se nebude na OÚ v Hrádku ú adovat. 
 
Vedoucí místní knihovny v Hrádku oznamuje 
ob an m, že knihovna bude b hem letních 
prázdnin zav ená. Otev ena bude od 4. zá í 
vždy v pond lí a ve st edu od 16:00 do 18:00 
hod. 

 
Z historie kostela sv. Petra a Pavla 

 
Farní kostel sv. Petra a Pavla byl vystav n 
v pozdn  barokním slohu na míst  p vodního 
kostela, p ipomínaného již v r. 1227, který r. 
1747 vyho el. Kostel spolu se sousedním kar-
nerem (románskou rotundou sv. Old icha z I. 
pol. 13. století) a p ilehlou budovou fary tvo í 
p sobivý architektonický celek. Interiér koste-
la tvo í díla významných um lc  baroka, jme-
novit  socha e Ond eje Schweigla 
(*30.11.1735 - + 24.3.1812) a malí e Franze 

Antona Maulbertsche (*7.6.1724 - + 
8.8.1796). Plátno Lou ení sv. Petra a Pavla 
nad hlavním oltá em bývá ozna ováno jako 
nejvýznamn jší Maulbertschovo signované 
dílo z r. 1767. 
 
Kostel byl vystav n v letech 1761 až 1764 a 
slavnostn  vysv cen dne 22. ervna 1767 
olomouckým biskupem Maxmiliánem 
z Hamiltonu (*17.3.1714 - + 31.10.1776). 
Od roku 1978 p sobil ve farnosti Hrádek u 
Znojma významný p edstavitel tzv. skryté 
církve, teolog a vysokoškolský pedagog P. Sta-
nislav Krátký (*11.11.1922 - +13.11.2010), 
který se zasloužil nejen o rozvoj duchovního 
života v obci, ale rovn ž o zachování a zvele-
bení (nejen) této barokní dominanty obce 
(opravy kostela a fary, po ízení nových zvon  
apod.). P. Stanislav Krátký p sobil ve farnosti 
Hrádek u Znojma do roku 1999, kdy byl br-
n nským biskupem Mons. Vojt chem Cikrlem 
jmenován XXV. proboštem Význa né kolegiál-
ní kapituly u sv. Václava v Mikulov . Následn  
u nás byl od roku 1999 do roku 2009  fará em 
P. RNDr. Miroslav Kazík, a od r. 2009 je správ-
cem hrádecké farnosti P. Mgr. Pavel Sobotka. 
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