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doucna bychom chtĢli ještĢ žádat o dotaci na
zateplení budovy.
Povinností obce, je starat se i o kulturní památky, které jsou v majetku obce. Nyní
bylo žádáno na opravu Sousoší Kalvárie, která
byla v minulosti na hlavní kƎižovatce v Hrádku
(naproti kadeƎnictví), nyní se nachází u kostela. S opravou se zaēne zhruba za mĢsíc. Celkové náklady 225.400,- Kē z toho dotace z JMK
95.000,- Kē.
No a to nejlepší, jak se Ǝíká na konec,
prƽtah obcí II/408. Nyní je již znám zhotovitel
a pƎipravuje se smlouva o dílo, aby se mohlo
se stavebními pracemi zaēít co nejdƎíve (ēervenec-srpen 2017). Nový prƽtah bude realizovat firma Hochtief CZ, a.s., kde je již známa i
vysoutĢžená
ēástka.
Celkové
náklady
47.233.401,- Kē z toho Správa a údržba JMK
40.005.958,- Kē a obec Hrádek 7.227.450,- Kē
(ceny jsou uvedeny bez DPH). S blížící se realizací této dlouho pƎipravované akce, která se
dotkne každého z nás, života v obci a urēitĢ i
zvýšeným provozem po místních komunikacích v Hrádku, bych Vás chtĢl požádat o velkou míru trpĢlivosti a tolerance. Nejde opravovat komunikace bez rozkopání, prachu a
bláta. O to to bude horší, protože dostavba
tohoto díla se pƎedpokládá na srpen 2018.
Proto Vám za Vaši trpĢlivost mockrát dĢkuji.
Nikdo z nás si nedokáže pƎedstavit, co nás
s touto akcí zanedlouho ēeká.
Na závĢr bych Vám chtĢl popƎát slunné
letní dny, bezstarostné dovolené a dĢtem
prázdniny plné nezapomenutelných zážitkƽ.

Slovo starosty
Vážení spoluobēané,
dovolte mi, abych navázal na pƎedchozí zpravodaj a informoval Vás o dĢní v naší
obci za posledního ētvrt roku. Jednou z žádostí o dotaci, byla i žádost na poƎízení nového
Územního plánu obce Hrádek (ZmĢna ē. 1 ÚP
Hrádek). Žádost byla úspĢšná a od Krajského
úƎadu JMK jsme obdrželi sdĢlení o pƎiznání
dotace z rozpoētu JmK. Nyní všechny podklady zpracovává ing. arch. Brožek, který je zhotovitelem zmĢny ÚP.
Jednou z prvních investiēních akcí, a
pro letošní rok jich pƎipravujeme nĢkolik, je
„Oprava stƎechy ZŠ Hrádek – nová budova“.
Tato akce je pƎipravována na ēervenec-srpen
2017, vybraným zhotovitelem je firma Železo
Morava StƎechy s.r.o. a celková oprava si vyžádá ēástku 601.402,- Kē s DPH. Na tuto akci
byly podány dvĢ žádosti o dotaci (Program
rozvoje venkova JMK a na KanceláƎ hejtmana
JMK, bohužel obĢ žádosti byly neúspĢšné,
proto budeme muset vše hradit z vlastních
zdrojƽ.
Druhou investiēní akcí je, oprava stƎechy a výmĢna vrat na hasiēské zbrojnici. Co se
týká stƎechy, bude provedena výmĢna krytiny,
stƎešních latí a nové oplechování vĢže na sušení hadic vēetnĢ klempíƎských prací. Na budovĢ budou zazdĢna levá vrata, nahrazena
vstupními dveƎmi do zbrojnice a pravá vrata
budou vymĢnĢna za vrata sekēní s elektrickým
pohonem. Celkové náklady na ēásteēnou
opravu hasiēské zbrojnice jsou 914.000,- Kē,
z toho dotace z JMK je 639.000,- Kē. Do bu-

OndƎej Kubic, starosta
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Dƽležitá schválení Zastupitelstva
obce Hrádek
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28. zasedání ZOH
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Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
Rozpoēet obce na rok 2017.
Návrh zadání VZ – Oprava stƎechy ZŠ - Nová budova.
Dotaci ve výši 60.000,- Kē TJ Sokol Hrádek,
z.s. na ēinnost, 5.000,- Kē na turnaj pƎípravek a 20.000,- Kē na workoutové hƎištĢ.
Dotaci ve výši 35.000,- Kē Krojované mládeži Hrádek, z.s. na dechovou kapelu.
Prodej pozemku p.ē. 5701/274 – ostatní
plocha o výmĢƎe 45 m2.
Pronájem ēásti pozemku p.ē. 5701/231 –
ostatní plocha o výmĢƎe 214 m2.
Smlouvu o prodeji a nákupu dƎeva uzavƎenou mezi Obcí Hrádek a firmou PROGLES
s.r.o.

Prodej pozemku p.ē. 2019/2 – orná pƽda o
výmĢƎe 966 m2 za cenu 57.960,- Kē +
platná sazba DPH.
Prodej pozemku p.ē. st. 545/2 – zastavĢná
plocha a nádvoƎí o výmĢƎe 339 m2 za cenu
20 340,- Kē + platná sazba DPH.
Nabídku firmy Neogenia s.r.o., Millenium
center, Hybešova 42, 602 00 Brno na komunikaēní platformu Mobilní rozhlas na
dva roky za 39 900,- Kē bez DPH.

Zastupitelstvo obce Hrádek neschvaluje
Prodej pozemku p.ē. 5701/119.
Pacht ēásti pozemku parc. ē. 5701/34 zahrada o výmĢƎe 1.686 m2.
x Prodej pozemku p.ē. 7168 – zahrada o
výmĢƎe 161 m2.
x ZámĢr prodeje ēásti pozemku parc. ē.
4621/1 – trvalý travní porost o celkové
výmĢƎe 353 m2.
x ZámĢr prodeje pozemku parc. ē. 5701/70
– zahrada o výmĢƎe 338 m2.

x
x

29. zasedání ZOH
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
VýbĢr nejvhodnĢjší nabídky a pƎidĢlení
této veƎejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Oprava stƎechy
ZŠ Hrádek – nová budova“ firmĢ ŽELEZO
MORAVA ST\ECHY, s.r.o., se sídlem Hakenova 3604/28,669 02 Znojmo, I:
25564820, celková nabídková cena:
601.402,- Kē vēetnĢ DPH 21 %.
Návrh zadání veƎejné zakázky na akci
„Zpracování projektové dokumentace na
pƎestavbu objektu ēp. 203 a ēp 213“.
Zadávací dokumentaci pro nadlimitní veƎejnou zakázku na stavební práce
s názvem „II/408 Hrádek prƽtah“.
Finanēní zajištĢní stavebního objektu SO
302.2 Dešƛové vpusti a jejich pƎípojky –
parkovištĢ obcí Hrádek.
Prodej pozemku p.ē. 5701/504 – ostatní
plocha o výmĢƎe 119 m2 za 60 Kē/m2.
Ukonēení nájmu ēásti pozemku parc. ē.
2018 a parc. ē. 2019 o výmĢƎe celkem 966
m2 dohodou, ke dni 30.04.2017.
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30. zasedání ZOH
Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje
Rozpoētové opatƎení ē. 1.
Návrh zadání veƎejné zakázky na akci
„Zpracování projektové dokumentace na
pƎestavbu objektu ēp. 203 a ēp. 213“.
Návrh zadání veƎejné zakázky na akci
„Oprava sousoší Kalvárie v Hrádku“.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoētu
Jihomoravského kraje ve výši 95.000,-Kē
na akci „Oprava sousoší Kalvárie v Hrádku“.
Návrh zadání veƎejné zakázky na akci „Výstavba, rekonstrukce a oprava požární
zbrojnice“.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoētu
Jihomoravského kraje ve výši 639.000,- Kē
na akci „Výstavba, rekonstrukce a oprava
požární zbrojnice“.
Dodatek ē. 1 k veƎejnoprávní smlouvĢ o
výkonu pƎenesené pƽsobnosti na úseku
pƎestupkové agendy s mĢstem Znojmo.
Smlouvu o pƎíspĢvku na spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok
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2017 s mĢstem Znojmo v celkové výši
30.094,- Kē.
Prodloužení nájemní smlouvy na sociálním
bytĢ ē. 3, ē.p. 332 do 31.12.2017.
Prodloužení nájemní smlouvy na sociálním
bytĢ ē. 3, ē.p. 331 do 30.6.2019.
PƎedložený vzor kupní smlouvy a smlouvy
o zƎízení pƎedkupního práva pro obec Hrádek na prodej pozemkƽ urēených k výstavbĢ RD.
Prodej pozemku p.ē. 5701/345 – ostatní
plocha o výmĢƎe 12 m2 a pozemku p.ē.
5701/506 – ostatní plocha o výmĢƎe 27
m2.
Prodej pozemku p.ē. 5701/505 – ostatní
plocha o výmĢƎe 35 m2.
Odkoupení pozemku p.ē. 80/2 – zahrada o
výmĢƎe 68 m2.
OddĢlení geometrickým plánem pozemek
o výmĢƎe 1 840 m2 z pozemku p.ē. 2565, a
zveƎejnĢní zámĢru smĢny tohoto pozemku
spolu s pozemkem p.ē. 1874 – vinice o
výmĢƎe 7464 m2, oba v majetku obce
Hrádek v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona ē. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zƎízení), ve znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ za pozemky p.ē. 1875 – vinice o výmĢƎe 2 600
m2, p.ē. 1876 – vinice o výmĢƎe 5 000 m2
a p.ē. 1877/2 – vinice o výmĢƎe 1 704 m2 v
majetku firmy Vinice Lahofer s.r.o.
Souhlas s uložením a rozprostƎením ornice
z pozemkƽ, které byly odŸaty v rámci
stavby „II/408 Hrádek, prƽtah“ ze ZPF na
pozemek p.ē. 5701/34, který je zapsán na
LV ē. 10001 pro obec Hrádek, k.ú. Hrádek
u Znojma.
Protokol o veƎejnosprávní kontrole ZŠ a
MŠ Hrádek a ukládá Ǝeditelce Základní
školy a MateƎské školy Hrádek provést nápravná opatƎení.
Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit Obce Hrádek.
Prázdninový provoz MateƎské školy Hrádek v období od 1.7. do 21.7.2017.
Smlouvu o vkladu majetku „Obytný soubor RD Hrádek, lokalita Východ – vodovod“ do hospodaƎení majetku VODOVODY
A KANALIZACE ZNOJEMSKO.
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Smlouvu o vkladu majetku „Hrádek – prodloužení veƎejného vodovodu“ do hospodaƎení majetku VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO.
Smlouvu o budoucí smlouvĢ o zƎízení služebnosti na stavbu „Obec Hrádek, rekonstrukce vodovodu – Prƽtah II/408“ uzavƎenou mezi Obcí Hrádek a VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO.
oslovení firmy PKV, za úēelem vystavení
PENB vybraných obecních budov za cenu
34 734,- Kē s DPH.
ZOH neschvaluje
PƎíspĢvek pro Linku bezpeēí, z.s.
PƎíspĢvek pro Cyklo Klub Kuēera Znojmo,
VídeŸská tƎ. 707/25, Znojmo 669 02.
Vydání fotoknihy o obci Hrádek.

Slovo místostarosty
V tomto pƎíspĢvku bych chtĢl navázat na ten z
minulého zpravodaje a pƎiblížit program nadcházející kulturní akce, oslavy 250. výroēí vysvĢcení kostela sv. Petra a Pavla. Kostel je
nejen církevní, ale i kulturní a spoleēenskou
dominantou Hrádku. Proto se i samotná obec
podílí na této oslavĢ. Akce se koná v nedĢli
2.7. a bude zahájena mší svatou v 15:00 hod.
Po mši bude kulturní program pokraēovat na
farním dvoƎe, kde bude pƎipraveno kryté posezení a obēerstvení. Souēástí bude i ochutnávka vín vēetnĢ prohlídky farního sklepa.
Bude zde i možnost zakoupit památeēní skleniēku s kresbou kostela. V 17:00 hod. program
pokraēuje divadelním pƎedstavením a v 19:00
hod. koncertem duchovní hudby. Podrobná
pozvánka je na konci tohoto zpravodaje. Akce
je pƎístupná všem a bez vstupného. DobrovolnĢ bude možné pƎispĢt na opravu vĢže kostela, která je plánována na pƎíští rok. Na organizaci se podílejí místní složky. DĢti ze školy se
mƽžou pochlubit výtvarnými díly na faƎe a
výzdobou farního sklepa.
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kování rodina Matochova a další ēlenové RybáƎského sdružení Hrádek.

VĢƎím i v dobách dovolených si spousta z vás
najde ēas a navštíví tuto ojedinĢlou událost,
kterou je oslava výroēí vysvĢcení kostela.

ZávĢrem pƎipomínám možnost zakoupení
prázdninové povolenky pro dĢti u pokladníka
sdružení pana Štefana Hrobára – 723 157 793.

Ing. JindƎich Rosa, místostarosta

RybáƎské sdružení Hrádek
DĢtské rybáƎské závody
Závody pro dĢti v chytání ryb na rybníku Strará Dyje v Hrádku se letos konaly v sobotu 20.
kvĢtna. DĢtí se úēastnilo celkem 35 a ani
drobný deštík jim nezkazil radost z rybolovu.
V kategorii do 10 let vēetnĢ, ve které bylo celkem 24 rybáƎƽ se na stupních vítĢzƽ umístili
tito rybáƎi:
1. místo Petr Šimara z Dyjákovic, s
celkovou délkou ryb 199 centimetrƽ,
2. místo Jakub Keck z Valtrovic (81 cm),
3. místo Alois DanĢk z Dyjákovic (64 cm).

Svaz dƽchodcƽ R, ZO Hrádek
SenioƎi na výletĢ
Již na zaēátku letošního roku jsme si naplánovali výlety a rƽzné akce. SpoleēnĢ se seniory
Božic a Borotic jsme vyjeli na spoleēný výlet
do ejkovic u Hodonína na prohlídku bylinkového
ráje.
Navštívili jsme závod Sonnetor, který zpracováva všechny druhy bylinek, prohlídka byla s
prƽvodkyní, která nám vyprávĢla o zpƽsobu
zpracování bylinek. Také jsme navštívili prodejnu, která je souēasti areálu. NáslednĢ jsme
si prohlédli bylinkovou zahradu. Po zajímavé
prohlídce
jsme
se
odebrali
na
obĢd do utulné sklepní vinárny. Po obĢdĢ následovala ochutnávka vín v TempláƎském vinném
sklepĢ,
který
je
nejvĢtší
na MoravĢ. Na konec zájezdu jsme navštívili
Masarykƽv dƽm, ve kterém se I. ēeskoslovenský prezident narodil, a také tam chodil v letech 1856-1862 do školy. Výlet se nám vydaƎil
a tĢšíme se na další, který se uskuteēní
v ēervnu, ale o tom zase pƎíštĢ.

Ve starší kategorii, do 15 let vēetnĢ se z jedenácti mladých rybáƎƽ nejlépe umístili:
1. místo Michaela Hrobárová z Hrádku
(135 cm),
2. místo Lukáš Bahenský z Dyjákovic (112
cm),
3. Karolína Michlová z LitobratƎic (79
cm).
PƎestože probĢhlo nĢkolik soubojƽ s kapry,
žádnému rybáƎi se jej nepodaƎilo dostat na
bƎeh a nejvĢtší rybou dne byl cejn 30 centimetrƽ, kterého ulovila Viktorka Vašinová. Nejmladším rybáƎem byl Jakub Smrēka z Krhovic.
Hodnotnou cenu tradiēnĢ obdrželi všichni
rybáƎi a to hlavnĢ díky sponzorƽm, tĢmi byli
Kompex KD – prodejna rybáƎských potƎeb
Znojmo, Petr Biēian - pohostinství, Renata
Cholevová – prodejna potravin na kƎižovatce,
dárky za hrádecké hasiēe vĢnoval pan Josef
Pospíšil. Za servis obēerstvení zaslouží podĢ-

Alena Valigurová
za Klub dƽchodcƽ
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SDH Hrádek
Z ēinnosti SDH Hrádek
Dne 14. kvĢtna 2017 naši ēlenové SDH pƎispĢli
ke Dni matek, a to vystoupením v Kulturním
domĢ v Hrádku. VĢƎíme, že maminky vzaly
toto vystoupení s humorem Náš družební ZDH Kvašov poƎádal v sobotu
dne 27. kvĢtna 2017 od 14:00 hodin závody v
požárním útoku do kopce. Naše družstvo se
zúēastnilo tĢchto závodƽ a má další zkušenost
s novou soutĢží, kde šlo jak o rychlost, tak i o
zkušenost a sehranost družstva a strojníka.
Oproti loŸskému roku došlo ke zmĢnám, které
ztížily požární útoky a ty provĢƎily každé družstvo, které tam soutĢžilo. Zájezd provázelo
krásné poēasí.

Vyuēování náboženství jsme zakonēili spoleēným výletem všech dĢtí, které uēíme na rƽzných školách, do Hlubokých Mašƽvek, kde po
mši sv. následovala cesta plná her na zƎíceninu Lapikus. Po cestĢ dĢti také navštívily hospodáƎství na samotĢ na Bábovci, kde je zaujala tamní hospodáƎská zvíƎata. Odtud jsme se
pak pƎesunuli do Plavēe, kde jsme výlet zakonēili táborákem s opékáním buƎtƽ. DĢtí se
zúēastnilo asi 55. Pokud neznáte toto místo,
vƎele doporuēuji jako výlet v krásném pƎírodním prostƎedí.

V nedĢli 25.6.2017 se naši hasiēi zúēastnili
DĢtského dne v Hrádku, kde mĢli pro dĢti pƎipraveny soutĢže a také ukázku požárního útoku.
SouēasnĢ bychom chtĢli obēany pozvat na
hasiēskou soutĢž „O pohár starosty obce“,
která se bude konat 23. záƎí od 13:00 hod. na
místním hƎišti.
Josef Pospíšil
za SDH Hrádek

Farnost Hrádek
Ze života farnosti
Dne 30. kvĢtna jsme se pomodlili u kaple sv.
Zdislavy, patronky rodin za naše rodiny ve
farnosti. VzpomnĢli jsme zvláštĢ na ty rodiny,
kde v manželství prožívají rƽzné tĢžkosti a
krize a vyprošovali Boží požehnání všem rodinám. Kaple se nachází ve smĢru na obec KƎídlƽvky.

O letních prázdninách, kromĢ táboru pro dĢti
v HodovĢ,
probĢhne
také
pobyt
v kƎesƛanském duchu na faƎe v HeƎmanovĢ,
v blízkosti KƎižanova. S dĢtmi jsme toto místo
již navštívili o jarních prázdninách a již teě se
tĢšíme na spoleēnĢ prožité chvíle.
Mládeži, která nezakusila sílu a krásu velkého
kƎesƛanského spoleēenství doporuēuji celostátní setkání mládeže v Olomouci, které
probĢhne od 15. Do 20.8.2017. Setkání je ur5

ēeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteƎí chtĢjí prožít nĢkolik dní ve spoleēenství mladých
lidí. Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu svĢtových dní mládeže a koná se v eské
republice pƎibližnĢ jednou za 5 let. PƎihlásit se
je možné na www. olomouc2017.signaly.cz

hráēƽ byla na velmi dobré úrovni. Bylo ale
znát, že hrají proti starším soupeƎƽm. BĢhem
jarní ēásti soutĢže dali 10 gólƽ a díky dobrému
výkonu našeho brankaƎe jsme pouze 33 gólƽ
dostali. Nejlepšími stƎelci jsou Zuzka Podešvová (dala 4 góly) a MatĢj HƎíbek (2 góly). Mezi
další stƎelce se zapsal PĢēek Leoš, HƎíbek JiƎí,
Kuba Jírovec a Tom Konyárik – všichni dali po
jednom gólu. Pochvalu také zaslouží všichni ti,
co na góly nahrávali, a proto byla také zpracována tabulka tzv. kanadského bodování, kdy
se zapoēítávají i body za nahrávku na gól. Tabulka je zpracována za celou sezónu
2016/2017:

Na poslední stránce zpravodaje je zveƎejnĢna
pozvánka na výroēí posvĢcení 250 let kostela
sv. Petra a Pavla. Souēástí programu bude
také možnost prohlídky farní budovy vēetnĢ
farního sklepa, kostela, stƎechy a krypty, rotundy sv. OldƎicha. Bude také možné si zakoupit pamĢtní svíēku a obrázek. TĢším se na spoleēné prožité chvíle s vámi a dĢkuji všem, kteƎí
se zapojili do pƎípravy této akce.
BĢhem krásných dnƽ je také otevƎena pƎedsíŸ
kostela a je možné nahlédnout do rotundy sv.
OldƎicha. I to mƽže být možnost krásné vycházky s duchovním obēerstvením. Další informace se dozvíte z farního zpravodaje, který
dostanete do svých domácností. PƎeji všem
dĢtem hezky prožité prázdniny bez nudy, plné
hlubokých zážitkƽ, rodiēƽm možnost odpoēinku a ēas být s rodinou a všem ostatním radost
z každého dne, kdy jsme mohli vykonat nĢco
dobrého.

KANADSKÉ BODOVÁNÍ
HƎíbek MatĢj
Podešvová Zuzana
Jírovec Jakub
Konyárik Tomáš
KuƎák Daniel
Bartošek Tomáš
Frydrychová Silvie
Sojka Radek
PĢēek Leoš
Matušková Lenka
Melichar Jonáš
Sýkora Matyáš
Urban Daniel
Matušková Pavla
Vlastní góly soupeƎƽ

P. Pavel Sobotka

TJ SOKOL HRÁDEK
Hodnocení celé fotbalové sezóny 2016/2017
– mladší žáci

góly/pƎihrávky Celkem
7/11
18
12/5
17
9/6
15
7/6
13
4/5
9
1/4
5
2/1
3
2/1
3
2/1
3
0/3
3
2/0
2
1/0
1
1/0
1
1/0
1
2/0
0

Dorost a muži TJ SOKOL

Máme za sebou podzimní i jarní ēást fotbalové
sezóny 2016/2017. NovĢ vzniklé družstvo
mladších žákƽ do této soutĢže vstoupilo velmi
aktivnĢ a s velmi dobrými výsledky. Zásluhu
na tom mají nejen oba zodpovĢdní trenéƎi (p.
Hoc Josef a KuƎák Leopold), ale i odpovĢdný
pƎístup všech hráēƽ a hráēek. Tým skonēil po
podzimní ēásti na 2. místĢ za Šanovem.
Vzhledem k výborným výsledkƽm v podzimní
sezónĢ, byl Hrádek zaƎazen mezi elitu mladších žákƽ. Musíme konstatovat, že i zde se
mladší žáci neztratili, i pƎesto, že v tabulce
skonēili na posledním místĢ. Aktivita všech

Od podzimní sezóny 2017 bude družstvo dorostu hrát spoleēnĢ s TJ Sokol Tasovice na
hƎišti v Tasovicích.
Družstvo mužƽ skonēilo na 12. místĢ. Do vydání tohoto ēísla Hrádeckého zpravodaje nebylo rozhodnuto, zda bude hrádecké družstvo
v pƎíští sezónĢ pƎestupovat a hrát 3. tƎídu
anebo zƽstane v okresním pƎeboru
Za TJ Sokol Hrádek
Mgr. Roman Štrunc a Josef Choleva
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Tereza Janíēková (2. roēník), tƎetí místo obsadil JiƎí uriš (2. roēník). Na ētvrtém místĢ byl
Libor Kovalēík (1. roēník) a Sára Podešvová (3.
roēník). Na pátém místĢ se umístnila Míša
Hrobárová
(5.
roēník).
Konec mĢsíce kvĢtna jsme ve škole, za pomoci
manželƽ Bƽēkových, uskuteēnili kování. Že
práce kováƎe není vƽbec jednoduchá, si každý
žák vyzkoušel a následnĢ dle svého výbĢru
ukoval libovolný pƎedmĢt (podkovu, lístek,
srdíēko). Také za tuto spolupráci manželƽm
Buēkovým
moc
dĢkuji.
Prvního ēervna jsme nezapomnĢli na to, že
mají dĢti svátek a pƎipravili jsme pro nĢ nevšední program. NejdƎíve si žáci na ohništi
opekli párky. PosilnĢni se vydali plnit rƽzné
úkoly a soutĢže, které si pro nĢ pƎipravily jejich paní uēitelky. Potom následovala ukázka
práce "Policie". Policisté z Hrušovan nad Jevišovkou, pod vedením pana Cholevy, nám ukázali policejní auto a vyprávĢli všem o této nelehké, ale urēitĢ záslužné a zajímavé práci. V
tento den nás navštívily i dĢti z mateƎské školy, které též vše pozornĢ poslouchaly. Policistƽm moc dĢkujeme za nevšední zážitek. I tato
akce
se
všem
moc
líbila.
V pƽlce mĢsíce ēervna jsme ještĢ jednou zavítali do divadla ve ZnojmĢ, aby jsme zde vidĢli
taneēní pƎedstavení "Cesta kolem svĢta za 80
dní". Toto pƎedstavení bylo úplnĢ jiné, než na
co jsme byli zvyklí. Bylo taneēní a moc krásné.
Všem se moc líbilo a všichni byli unešeni hudbou, tancem a pƎíbĢhem. PƎedstavení bylo v
nastudování ZUŠ v Hrušovanech nad Jevišovkou a hlavní taneēní postavu tam zatanēil Marek Honzák z Hrádku. Po nevšedním zážitku,
pƎi zpáteēní cestĢ, jsme se zastavili na výborné zmrzlinĢ v TĢšeticích. Byla to sladká teēka
za vydaƎeným dnem a užitím posledních dnƽ
školního
roku.
Školní výlet jsme v letošním roce naplánovali
na HatĢ do "Kinderweltu". OpĢt se naši žáci
moc tĢšili, jak si zasoutĢží a prožijí další skvĢlý
den plný sluníēka. A hlavnĢ, budou blíže blížícím
se
letním
prázdninám!!!

Základní škola Hrádek
Další školní rok je za námi a zaēínají letní
prázdniny. Pro dĢti je to doba, kdy mohou na
dva mĢsíce vymĢnit každodenní povinnosti
spojené se školní docházkou, za volnĢjší režim
plný oddechu, zábavy a nevšedních zážitkƽ.
My pedagogové využíváme prázdniny nejen
jako pƎíležitost k odpoēinku a naēerpání nových sil, ale také k vyhodnocení získaných poznatkƽ a plánování dalšího školního roku. Už
nyní se všichni moc tĢšíme na 11 nových prvŸáēkƽ, kteƎí pƎišli do naší školy k zápisu. Letos
se v naší škole tento zápis do 1. tƎídy konal 4.
dubna
2017.
Ve škole se snažíme plnĢ vĢnovat dĢtem.
Usnadnit jim jejich start do života tím, že jim
poskytujeme základní vzdĢlání, umožŸujeme
jim plnĢ se realizovat a osobnostnĢ se rozvíjet. DĢje se tak nejenom kvalitní výukou, ale
také spoustou dopŸkových aktivit, které výuku
vhodnĢ
doplŸují.
Všichni žáci naší školy v rámci tĢlesné výchovy
prošli plaveckým výcvikem. BĢhem školního
roku jsme 5x jeli do divadla ve ZnojmĢ na
rƽzná divadelní pƎedstavení. V dubnu jsme
také navštívili kino ve ZnojmĢ, kde jsme si z
nabídky pro naše žáky vybrali film "Šmoulové". Již podruhé jsme všichni obdivovali "LISTOVÁNÍ" - scénické ētení s Lukášem Hejlíkem,
tentokrát
s
názvem
"Šmodrcha".
V mĢsíci dubnu jsme s žáky 3., 4. a 5. roēníku
navštívili naše hlavní mĢsto. Poznávací zájezd
do Prahy se všem moc líbil. Žáci vidĢli mnoho
památek. Vše zaēalo na PetƎínĢ, následoval
Pražský hrad, Zlatá uliēka, Karlƽv most, StaromĢstské námĢstí, Václavské námĢstí, Vyšehrad,
projížěka
metrem,
atd.
Ve škole též probĢhl sbĢr starého papíru. Tato
akce má již svoji tradici. Ve školním roce, vždy
v Ǝíjnu a v dubnu, se naši žáci velmi snaží o co
nejlepší výsledek. Kdo zvítĢzil na podzim jsem
zde psala již dƎíve. VítĢzem jarního sbĢru papíru se stal 3. roēník. Hlavní zásluhu na tom mĢla urēitĢ Šárka StƎechová, která se stala nejlepší sbĢraēkou starého papíru z celé školy. V
celkovém poƎadí se na druhém místĢ umístila

Poslední školní rok v Hrádku si urēitĢ užili také
páƛáci. K nezapomenutelným zážitkƽm bude
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jistĢ také vždy patƎit jejich perfektní vystoupení na kulturních akcích v obci (Den matek,
senioƎi, atd). VĢƎte mi, že se moc tĢžko louēí s
takovou výbornou partou klukƽ a holek, kteƎí
letos po pĢti letech opouští naši školu. Doufám, že na ni budou s láskou vzpomínat stejnĢ
tak, jako my na nĢ. Takže: Vendulko, Anetko,
Martine, Kristýnko, Terezko, Tomáši, Samueli,
Janiēko, MatĢji, Míšo a Aniēko moc vám za vše
dĢkujeme a pƎejeme vám hodnĢ štĢstí v dalším
vzdĢlávání!!!

zapracovány do kƎesƛanského kultu a namísto
dƎívĢjšího uctívání duchƽ vod a stromƽ se zaēalo oslavovat seslání Ducha svatého, který
kƎesƛany obdaƎil zvláštními schopnostmi, aby
mohli plnit své poslání – rozejít se do celého
svĢta a kázat uēení svého Mistra, stát se
z žákƽ uēiteli, procitnout k plnému vĢdomí
sebe sama, s odpovĢdností za dƽsledky svého
konání ve svĢtĢ.
Oslavy svátku jsou radostné, kostely bývají
bohatĢ zdobeny kvĢtinami – rƽžemi.

Za sebe i ostatní zamĢstnance školy chci všem
dĢtem naší školy a školky, a jejich rodinám,
popƎát pohodové prázdniny, hodnĢ sluníēka a
tĢším se na nový školní rok 2017/2018, který
bude
zaēínat
v
pondĢlí
4.
záƎí.

Svatý Jan (24. ēervna)
V tomto svátku se setkávají staré pohanské
obƎady, které se vztahovaly ke slunovratu,
s kƎesƛanskými tradicemi. O svatojánské noci
se pálily obĢtní slunovratové ohnĢ, které mĢly
ochraŸovat pƎed ēarodĢjnickou mocí. Skákáním pƎes oheŸ mĢli lidé získávat jeho sílu.
K ohŸƽm patƎila i košƛata, která byla vhazována do ohnĢ a pak roztáēena do ohnivých kruhƽ, pƎipomínajících sluneēní kotouē.

Za žáky a zamĢstnance ZŠ a MŠ Hrádek
Mgr. KvĢtoslava Švejcarová, Ǝeditelka školy
LETNÍ SVÁTKY

Svatý Petr a Pavel (29. ēervna)
Svatý Petr, který se pƽvodnĢ jmenoval Šimon,
byl povoláním rybáƎ. Se svým bratrem OndƎejem se stal Ježíšovým uēedníkem a i pƎesto, že
svého Mistra zapƎel a byl plný pochybností, je
právĢ o nĢm Ǝeēeno: „Ty jsi Petr (skála) a na
té skále vystavím svou církev“. Svatý Pavel
z Tarsu
(židovsky
Saul)
byl
jedním
z pronásledovatelƽ kƎesƛanƽ. Na cestĢ do
Damašku však byl obrácen a stal se nadšeným
hlasatelem a šiƎitelem kƎesƛanství. Tento svátek byl považován za den, kdy lidé nejēastĢji
pƎicházívají o život, zejména ve vodĢ. Proto se
tento den nechodili koupat a ani pƎevozníci
nechtĢli pƎevážet. Také obavy z blesku byly
toho dne vĢtší.
Svatá Markéta (13. ēervence)
Podle
legendy
žila
na
konci
3. století. Když se její otec – pohanský knĢz –
dozvĢdĢl, že ji její chƽva vychovala tajnĢ
v kƎesƛanství a že proto jeho dcera odmítá
uctívat pohanská božstva, vyhnal Markétu
z domu. Ta odešla do hor, kde žila jako pasaēka až do té chvíle, než se setkala
s antiochijským vladaƎem. Ten ji pozval do

Nejen ten nadcházející letní, ale obecnĢ sváteēní ēas nám dovoluje otevƎít prostor pro
témata, v nichž cítíme své spojení se samotným smyslem našeho života a zejména pro
dĢti je toto spojení naprosto pƎirozené. Jako
sváteēní chvíle prožíváme narozeniny, svátky a
rodinné ēi spoleēenské události.
Svátky pro nás tvoƎí kostru kalendáƎe jako
rozvrh ēasu v roce. Slavnosti mívaly rƽzné podoby a jejich posláním bylo povýšit ēlovĢkem
zažívanou každodennost na ojedinĢlou a výjimeēnou událost, pƎi které bĢžné úkony a události nabývaly mimoƎádných kvalit
O Svatodušních svátcích a oslavách sv. Jana
bylo již psáno v loŸském zpravodaji, budu se
jim proto vĢnovat jen ve struēnosti. Naopak
bych chtĢla pƎipomenout další, ne tak bĢžnĢ
slavené letní svátky.
Svatodušní svátky – letnice, rozálie (pohyblivý svátek mezi 10. kvĢtnem a 13. ēervnem)
Oslavy léta jsou starobylou záležitostí, samotné slovo „letnice“ je od léta odvozeno.
V kƎesƛanské církvi byly staré pohanské oslavy
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svého paláce a pƎemlouval, aby se vzdala své
víry. Markéta však svou víru neodvolala ani
pƎes sliby, výhružky a muēení. Jedné noci se jí
zjevil ěábel v podobĢ draka, ale Markéta ho
zahnala znamením kƎíže a pƎes noc se jí zacelily rány. Druhý den však byla na pƎíkaz vládce
sƛata. Je patronkou pastýƎƽ a rolníkƽ.

v hospodáƎství až do jara. O Vánocích se z nĢj
bralo zrní pro magické úkony konané pro
zdraví zvíƎat, na jaƎe se z nĢj vydrolilo zrní do
nové setby. Pro hospodyni se vázala kytice.
Když ženci dostali pohoštĢní a odmĢnu za
práci, vypuklo dožínkové veselí s hodováním,
zpĢvem a tancem.

Svatý Jakub (25. ēervence)
Apoštol Jakub, Ǝeēený VĢtší, Starší ēi Zebedƽv,
pƽsobil po vyslání Dvanácti Ježíšových uēedníkƽ v SamaƎsku a Judsku. Tam se o nĢm podle
legendy dozvĢdĢl ēarodĢj Hermogenes, který
vyslal svého uēnĢ Fileta, aby Jakubovi ukázal,
že káže bludy. Filetes se však vrátil jako Jakubƽv následovník. Jeho uēitel na nĢj seslal nemoc. Když ho Jakub zázraēnĢ uzdravil, svolal
na nĢj ēarodĢj démony, apoštol je ale zkrotil a
pƎikázal jim, aby mu Hermogena pƎinesli. arodĢj pak padl Jakubovi k nohám, vhodil své
knihy do moƎe a obrátil se na kƎesƛanství. Je
patronem poutníkƽ, kováƎƽ, rolníkƽ a pastevcƽ. K jeho jménu se váže mnoho pranostik.

PƎeji všem pohodové léto plné nevšedních
zážitkƽ.
Ing. Eva Štruncová, Ph.D.

Informace obecního úƎadu
STATISTIKA OBCE HRÁDEK
OD 01.01.2017 DO 14.06.2017
PƎistĢhováno:
PƎestĢhováno:
OdstĢhováno:
ZemƎelo:

13 obēanƽ
2 obēanky
5 obēanek
5 obēanƽ

VĢkové složení
Poēet obyvatel: 907 (z toho 472 mužƽ, 435
žen)
0 - 5 let:
43 obēanƽ
6 – 17 let:
123 obēanƽ
18 – 29 let:
136 obēanƽ
30 – 39 let:
128 obēanƽ
40 – 49 let:
135 obēanƽ
50 – 59 let:
121 obēanƽ
60 – 69 let:
122 obēanƽ
70 – 79 let:
68 obēanƽ
80 – 89 let:
27 obēanƽ
90 – 99 let:
4 obēanky
PrƽmĢrný vĢk v obci: 32,975 let

Svatá Anna (26. ēervence)
Anna byla manželkou zámožného chovatele
dobytka Jáchyma. Byli to už staƎí, bezdĢtní
manželé, když se jim zjevil andĢl a oznámil
jim, že se jim narodí dcera Maria. Anna je tedy
uctívána pƎedevším jako matka Mariina, a pro
její trpĢlivost a pokoru jsou jí zasvĢceny mnohé kostely a kaple. K její poctĢ vzniklo i mnoho
poutních míst se zázraēnou, léēivou vodou. Je
ochránkyní manželství a matek, modlily se k ní
tĢhotné ženy, i ty, které po dítĢti toužily.
K jejímu svátku patƎilo nejen poƎádání anenských poutí, ale i obchƽzky s vyhráváním Aniēkám a anenské taneēní zábavy.

Splatnost místního poplatku
za komunální odpad

Svátek sv. Jakuba a sv. Anny je obdobím vrcholící skliznĢ obilí. Po ní se chystaly dožínky.
Slavnost zaēínala odvezením posledního, ēasto ovĢnēeného snopu („baby“, „panenky“)
z pole a vyzdobeném voze. Kdo se vešel, jel na
voze, ostatní šli za vozem za zpĢvu, nĢkdy i
s muzikanty, k hospodáƎi, kterému byl pƎedán
pĢknĢ svázaný vĢnec. Ten byl uvitý ze všech
druhƽ sklizeného obilí a uchovával se

PƎipomínáme obēanƽm, že splatnost místního
poplatku za komunální odpad je nejpozdĢji do
31.07.2017. Výše tohoto místního poplatku na
rok 2017 ēiní 500,- Kē/fyzická osoba.
Úhradu je možné provést 2 zpƽsoby:
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- v hotovosti na pokladnĢ obecního úƎadu
anebo
- bezhotovostnĢ, tj. pƎevodem na BÚ ē.
9923741/0100, VS: 1340 + ēp.

platnou smlouvu (tj. užívací titul), která by
opravŸovala k jejich užívání. Obec má povinnost peēovat o svƽj majetek s péēi Ǝádného
hospodáƎe. Pokud jsou tedy mezi vámi nĢkteƎí, kteƎí užívají majetek ve vlastnictví obce
(jako zahrádku, oplocený prostor kolem domu, zemního sklepa apod.) aniž by k tomuto
nemĢli platný užívací titul (smlouvu opravŸující pozemek užívat), mĢlo by být ve vašem zájmu, nenechat se vyzývat obcí k podání žádosti o užívání, ale podat si žádost o užívání
pozemku bez této výzvy ze strany obce.
asto se jedná o kousky pozemkƽ, které se
nachází i napƎ. u zahrady ve vašem vlastnictví,
nicménĢ jsou oploceny spoleēnĢ s tĢmito pozemky. Obec tedy bĢhem letních mĢsícƽ provede místní šetƎení v celé obci a zjištĢný stav
porovná s evidencí zapsanou ve veƎejném
seznamu, tj. katastru nemovitostí.
PƎed
samotným
projednáním
nájmu/pachtu/výpƽjēky musí být zámĢr obce
k tĢmto chystaným majetkoprávním úkonƽm
zveƎejnĢn po zákonem stanovenou minimální
dobu 15 dní. Samotné schvalování dispozice
nakládání s obecním majetkem pak podléhá
schválení zastupitelstvem obce, jako jeho vyhrazená pravomoc (u nájmu, pachtu, výpƽjēky
apod., u prodeje se jedná o zákonem o obcích
vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce).
K podání žádosti o nájem/pacht/výpƽjēku budou vyzváni všichni uživatelé, kteƎí užívají majetek obce zpƽsobem, který vyluēuje užívání
majetku obce ostatním osobám (tj. oplocením, ohrazením kameny, osazením rostlinstvem, vystavením pƎístƎeškƽ apod.).
NĢkteƎí obēané si již podali žádosti o odkoupení/nájem/pacht/výpƽjēku obecních pozemkƽ. Jelikož se však jednalo o minimální poēet
žadatelƽ, a z hlediska pƎehlednosti nebylo
zatím o tĢchto žádostech jednáno (nicménĢ
žádosti jsou stále aktuální a bereme je
v potaz). Abychom zajistili jakousi „pƎehlednost“ užívání pozemkƽ ve vlastnictví obce,
budeme provádĢt místní šetƎení tzv. „dƽm od
domu.“
Prosíme tedy ty obēany, kteƎí si již žádosti
podali, aby byli trpĢliví. Naopak vyzýváme ty
obēany, kteƎí žádali o odkoupení tĢchto po-

V pƎípadĢ, že neobdržíme úhradu celého
místního poplatku nejpozdĢji do 31.07.2017,
jsme oprávnĢni nedoplatek místního poplatku
vymĢƎit platebním výmĢrem nebo hromadným pƎedpisným seznamem, a v tomto pƎípadĢ pak nedoplatek navýšit až o jeho trojnásobek. Doporuēujeme tedy poplatníkƽm, aby
úhradu provedli ve správné výši a v termínu
splatnosti!

Kontejnery na biologicky rozložitelný
odpad
Žádáme obēany, aby do kontejnerƽ na biologicky rozložitelný odpad vhazovali pouze biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, spadané ovoce apod.). Cihly, kameny, umĢlá hmota
apod. do tĢchto kontejnerƽ nepatƎí!

UpozornĢní uživatelƽm splaškové kanalizace
Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Hrádek,
Dyjákovice žádá obēany, aby do kanalizaēního
Ǝadu nevypouštĢli biologický odpad, tj. zbytky
jídel, zeleniny, ovoce, dále tuky, oleje, chemikálie, léky apod.
DƽraznĢ žádáme obēany, aby nevhazovali do
kanalizace hygienické potƎeby a vlhēené
ubrousky!

Užívání majetku obce bez právního
titulu
V pƎedchozím ēísle Hrádeckého zpravodaje
jsme upozorŸovali obēany, že obec v tomto
roce provede opatƎení ke zjištĢní užívání
obecních pozemkƽ bez právního titulu, tj. bez
platné nájemní (pachtovní) smlouvy apod.
Stále se stává, že v rámci své ēinnosti zaznamenáváme užívání majetku obce (pozemkƽ)
nĢkterými obēany, aniž bychom evidovali
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zemkƽ a žádost jim nebyla schválena, aby
podali žádost o nájem/pacht pozemkƽ, neboƛ
i když jim prodej nebyl schválen, stále užívají
majetek obce bez právního titulu.
Kontrolu vlastníkƽ pozemkových parcel lze
zjistit bezplatným dálkovým pƎítsupem
v katastru
nemovitostí
na
adrese
http://www.cuzk.cz
Za Obecní úƎad Hrádek
Mgr. Ing. JiƎí Sýkora, DiS., referent

Den matek
V nedĢli 14. kvĢtna jsme spoleēnĢ s dĢtmi
z mateƎské a základní školy popƎáli našim
maminkám ke Dni matek. Školkáēci a školáci
nacviēili pod dohledem pedagogƽ kulturní
vystoupení, které maminkám pƎedvedli. Krásná byla i výstava prací dĢtí ze základní školy ve
vestibulu KD.

Kulturní akce
Pálení ēarodĢjnic
Tradiēní pálení ēarodĢjnic se konalo na místním hƎišti v nedĢli 30. dubna od 18:00 hodin.
SamozƎejmostí byla velká vatra s ēarodĢjnicí,
kterou pƎipravili naši fotbalisté spoleēnĢ
s workoutovými nadšenci naší obce. Slétlo se
nám spoustu ēarodĢjnic a ēarodĢjƽ, vybrat ty
nejkrásnĢjší bylo pro porotu opravdu velmi
tĢžké. Nakonec se usnesli na poƎadí:

Setkání sedmdesátníkƽ
V minulém zpravodaji jsme informovali o setkání sedmdesátníkƽ naší obce. Všechny obēany, kteƎí v letošním roce oslaví, ēi již oslavili
70 let života, jsme pozvali do obƎadní sínĢ.
Sešli jsme se v sobotu 17.6.2017 témĢƎ
v plném poētu. Oslavenci se nám, po krátkém
obƎadu, podepsali do pamĢtní knihy obce,
obdrželi vĢcné dary a na památku se spoleēnĢ
vyfotografovali. VĢƎíme, že se za pĢt let ve
zdraví a v tak dobré náladĢ opĢt sejdeme.

Malá ēarodka/ēarodĢj
I. Honzík Stavinoha
II. II. Pavlík Horáēek
III. III. Eliška Homolková
Velká ēarodka/ēarodĢj
I. Kristýna Bolfová
II. Karolína Paseková
III. Šárka Zábojníková
Vylítaná ēarodka
I. Anna Matochová
II. JindƎiška StƎechová
III. VĢra Stehlíková
IV. Iva Kyprá
Malé ēarodĢjky s ēarodĢji nám pomohli nazdobit májku, postavit ji a ve volném ēase
krásnĢ vymalovali pƎipravené ēarodĢjnické
obrázky, které jsme následnĢ vyvĢsili v KD pƎi
oslavĢ Dne matek. DĢkujeme všem dĢtem za
úēast, a samozƎejmĢ i rodiēƽm za pomoc
s krásnými pƎevleky.
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Den dĢtí
V nedĢli se uskuteēnil tradiēní dĢtský den na
místním hƎišti. Pro dĢti byly pƎipraveny skákací hrady, rƽzné soutĢže na hƎišti, dĢti si mohly
ozdobit hrníēek barviēkami na keramiku a
také se mohly nechat zkrášlit malƽvkama na
obliēej od šikovných malíƎek. Zajímavá byla i
ukázka kováƎského umĢní manželƽ Bƽēkových. DĢti obdržely za splnĢné soutĢže balíēek
se sladkostmi, kde byl i krásný perníēek, který
darovala paní PĢēková, které moc dĢkujeme.
VĢƎíme, že si dĢti dĢtský den užily a už se naladily na letní prázdniny plné her, které jsou již
za dveƎmi PodĢkování
I když se opakuji v každém zpravodajovém
ēísle, chtĢla bych opĢt moc podĢkovat všem,
kteƎí nám pomáhají kulturní akce poƎádat, aē
se to nĢkdy tƎeba nezdá, je za nimi spousta
práce. DĢkujeme.
ZdeŸka Táborská
referentka OÚ

Oznámení

Antona Maulbertsche (*7.6.1724 - +
8.8.1796). Plátno Louēení sv. Petra a Pavla
nad hlavním oltáƎem bývá oznaēováno jako
nejvýznamnĢjší Maulbertschovo signované
dílo z r. 1767.
Kostel byl vystavĢn v letech 1761 až 1764 a
slavnostnĢ vysvĢcen dne 22. ēervna 1767
olomouckým
biskupem
Maxmiliánem
z Hamiltonu (*17.3.1714 - + 31.10.1776).
Od roku 1978 pƽsobil ve farnosti Hrádek u
Znojma významný pƎedstavitel tzv. skryté
církve, teolog a vysokoškolský pedagog P. Stanislav Krátký (*11.11.1922 - +13.11.2010),
který se zasloužil nejen o rozvoj duchovního
života v obci, ale rovnĢž o zachování a zvelebení (nejen) této barokní dominanty obce
(opravy kostela a fary, poƎízení nových zvonƽ
apod.). P. Stanislav Krátký pƽsobil ve farnosti
Hrádek u Znojma do roku 1999, kdy byl brnĢnským biskupem Mons. VojtĢchem Cikrlem
jmenován XXV. proboštem Význaēné kolegiální kapituly u sv. Václava v MikulovĢ. NáslednĢ
u nás byl od roku 1999 do roku 2009 faráƎem
P. RNDr. Miroslav Kazík, a od r. 2009 je správcem hrádecké farnosti P. Mgr. Pavel Sobotka.

Oznamujeme obēanƽm, že od 3. do 9. ēervence 2017 se nebude na OÚ v Hrádku úƎadovat.
Vedoucí místní knihovny v Hrádku oznamuje
obēanƽm, že knihovna bude bĢhem letních
prázdnin zavƎená. OtevƎena bude od 4. záƎí
vždy v pondĢlí a ve stƎedu od 16:00 do 18:00
hod.

Z historie kostela sv. Petra a Pavla
Farní kostel sv. Petra a Pavla byl vystavĢn
v pozdnĢ barokním slohu na místĢ pƽvodního
kostela, pƎipomínaného již v r. 1227, který r.
1747 vyhoƎel. Kostel spolu se sousedním karnerem (románskou rotundou sv. OldƎicha z I.
pol. 13. století) a pƎilehlou budovou fary tvoƎí
pƽsobivý architektonický celek. Interiér kostela tvoƎí díla významných umĢlcƽ baroka, jmenovitĢ
sochaƎe
OndƎeje
Schweigla
(*30.11.1735 - + 24.3.1812) a malíƎe Franze
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