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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, 

 

dovolte mi, abych vás úvodem našeho čtvrtletníku 

informoval o dění v naší obci za uplynulé období. 

Povolební boje pomalu utichly a já jsem velmi rád, že nové 

zastupitelstvo našlo společnou řeč a hlavně začalo již 

naplno pracovat. Poslední tři měsíce byly ve fázi přípravy 

projektových dokumentací a zvažování zastupitelstva, do 

kterých investičních akcí se v letošním roce pustíme. Na 

Ministerstvo pro místní rozvoj byly podány dvě žádosti o 

dotaci, a to na opravu místních komunikací a opravu 

Základní školy č.p. 53. V letošním roce plánujeme opravit 

místní komunikace od RD  manželů Cholevových ke 

hřbitovu, spojovací komunikaci na náměstí před RD 

manželů Skácelových, příjezdovou komunikaci 

s parkovištěm před obecní bytovkou č.p. 331, 332 a místní komunikaci od RD manželů 

Perdochových k RD paní Ošlejškové. Na opravy komunikací je v obecním rozpočtu vyčleněna 

částka 6,5 mil. Kč. Opravy v základní škole budou spočívat v rekonstrukci sociálního zařízení 

v 1. patře, oprava střechy nad vstupem do ZŠ a výměna zbývajících oken na celé budově. Na 

tuto rekonstrukci máme připraveny 4 mil. Kč.  

Opětovně byla podána žádost o dotaci na popelnice na tříděný odpad. Výsledek bude znám 

v měsíci červnu. Máme také v úmyslu letos vybudovat garáž na komunální techniku, kterou 

nemáme kde skladovat, neboť ji čím dál více přibývá. Garáž bude stát vedle budovy obecního 

úřadu. Jelikož nám Úřad práce ve Znojmě v letošním roce neposkytl ani jednoho pracovníka na 

veřejně prospěšné práce, musíme tyto práce zajistit v režimu obce, a proto jsme se rozhodli 

pořídit mulčovač. 

 

Dále vás informuji o tom, že v naší obci bude na místních komunikacích odstraněno zastaralé 

dopravní značení (spíše jeho pozůstatky), a proto bych vás tímto chtěl vyzvat k větší opatrnosti, 

než se toto dostane do podvědomí řidičů. 

 

Závěrem vám přeji veselé Velikonoce a mnoho teplých jarních dní. 

 

Ondřej Kubic, starosta  

http://www.obec-hradek.cz/
http://www.obec-hradek.cz/


 

ZASEDÁNÍ ZOH 

 

Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje: 

31.1.2019 
 

• dotaci ve výši 15 000,- Kč pro Senioři 

České republiky, z.s., Základní 

organizace Božice - Hrádek, IČO 

72066202, 671 64 Božice 380, 

zastoupena paní Alenou Valigurovou, 

předsedkyní, určenou jako příspěvek na 

činnost v roce 2019 

• dotaci ve výši 40 000,- Kč pro SH ČMS 

– Sbor dobrovolných hasičů Hrádek, 

p.s., IČO 49440667, 671 27 Hrádek 

203, zastoupena panem Zdeňkem 

Matochou, starostou, určenou jako 

příspěvek na činnost v roce 2019 

• dotaci ve výši 15 000,- Kč pro Rybářské 

sdružení Hrádek, z.s., IČO 26584417, 

671 27 Hrádek 16, zastoupena panem 

Ing. Jindřichem Rosou, předsedou, 

určenou jako příspěvek na činnost 

v roce 2019, 

• odkoupení části pozemku parc. č. 

7090/2 – orná půda o výměře cca 2.100 

m2, za kupní cenu ve výši 700.000 Kč 

• schvaluje Rozpočet obce Hrádek na rok 

2019 

• uzavření Smlouvy č. 1030046270/002 o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene za jednorázovou náhradu 

v celkové výši 4.000,- Kč bez DPH 

• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 

za náhradu v úhrnné výši 1.880,- Kč bez 

DPH 

• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 

za náhradu v úhrnné výši 1.000,- Kč bez 

DPH, 

• Směrnici č. 1/2019, o poskytování 

cestovních náhrad pro zaměstnance a 

členy zastupitelstva obce 

• prodej části pozemku na parc. č. 

5701/261 o výměře 0,42 m2 za cenu 

celkem 1.000,- Kč, bez DPH 

• ukončení nájmu části pozemku na parc. 

č. 4632 o výměře 30 m2 dohodou ke dni 

31. 1. 2019, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 4632 o 

výměře 81,70 m2, na dobu neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/291 o výměře 50 m2 a části 

pozemku na parc. č. 5701/295 o výměře 

158 m2 na dobu neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/197 – ostatní plocha o výměře 99 

m2 na dobu neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/203 o výměře 23,5 m2 na dobu 

neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/237 o výměře 34 m2 na dobu 

neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/182 o výměře 138 m2 na dobu 

neurčitou, 

• výpůjčku budovy kulturního domu, tj. 

budovy s čp. 16, nacházející se na 

pozemku parc. č. st. 393/1,  

Tělovýchovné jednotě Sokol Hrádek, 

z.s za účelem pořádání Fotbalového 

plesu dne 16. 2. 2019, 

• nabídku na projekční práce na akci 

„Stavební úpravy ZŠ Hrádek“ od Ing. 

Romana Zvěřiny, Stavební a 

vodohospodářská projekce, Dolní 

Česká 358/25, 669 02 Znojmo za cenu 

98.000,- Kč, 

• nabídku Fritex s.r.o., která se týká 

spolupráce týkající se likvidace 

použitých kuchyňských olejů a tuků u 

domácností obyvatel obce Hrádek, 

• Smlouvu o zajištění financování 

systému Integrovaného dopravního 

systému Jihomoravského kraje,  

 

19.2.2019 

 
• Jednací řád Zastupitelstva obce Hrádek, 

kterým se ruší a nahrazuje Jednací řád 

Zastupitelstva obce Hrádek ze dne 23. 6. 

2016, s účinností od 20. 2. 2019, 

• podání žádosti o dotaci z podprogramu 

117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, z dotačního titulu 117d8210E 

– Rekonstrukce a přestavba veřejných 



budov z MMR na akci – Rekonstrukce 

základní školy 2019, 

• výběr firmy Optimal Consulting, s.r.o., 

IČO: 27826040, sídlem Mariánské 

náměstí 965/6, 669 02 Znojmo pro 

zpracování a podání žádosti o dotaci na 

akci Rekonstrukce základní školy 2019, 

• žádosti o dotaci z Dotačního programu 

Podpora rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje pro rok 2019 

z dotačního titulu DT8 - Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov podpořená 

dotací z MMR v roce 2019 na akci – 

Rekonstrukce základní školy 2019, 

• podání žádosti o dotaci na akci 

„Nakládání s odpady – nákup nádob“ 

firmou ALNIO Group s.r.o., se sídlem 

Kounicova 284/39, 602 00 Brno, IČO: 

29305497 v upravené podobě, kdy 

celkový rozpočet projektu je 762.663,- 

Kč, 

• prodloužení nájemní smlouvy na 

sociálním bytě č.p. 332 do 1. 3. 2021, 

• Závěrečnou inventarizační zprávu o 

průběhu a výsledku inventarizace k 31. 

12. 2018, 

• Odpisový plán Základní školy a 

Mateřské školy Hrádek, okres Znojmo, 

příspěvková organizace IČO: 70989648 

na rok 2019 

• uzavření Smlouvy č.: ZN-

014330043355/001 o zřízení věcného 

břemene za jednorázovou náhradu 

v celkové výši 11.640,- Kč bez DPH, 

• způsob hlasování o přidělení prostor 

sloužících  podnikání na č. p. 14 tajnou 

volbou, 

• pronájem prostoru sloužícího podnikání 

(nebytového prostoru) o celkové 

výměře 107,12 m2 v budově s čp. 14, 

nacházející se na pozemku parc. č. st. 

528 – zastavěná plocha a nádvoří o 

celkové výměře 677, paní Máčalové, 

IČO: 66549361, na dobu neurčitou, s 

účinností od 1. 4. 2019, a to za účelem 

provozování prodejny s občerstvením 

(včetně možnosti zřízení internetových 

služeb po zákazníky), za roční nájemné 

ve výši celkem 28.384,- Kč. Součástí 

smlouvy o nájmu prostoru sloužících 

podnikání bude ujednání o každoročním 

navyšování nájemného dle dosažené 

míry inflace (inflační doložka), 

• cenu za nájem/pacht pozemků 

v intravilánu obce na částku 1,00 

Kč/m2/kal. rok. Takto stanovená výše 

nájemného/pachtovného bude účinná na 

všechny následující schvalované 

(podané) žádosti o nájem/pacht 

v intravilánu obce s účinností od 1. 3. 

2019, 

• propachtování pozemku parc. č. 7168 – 

zahrada o výměře 161 m2, uvedený 

pozemek bude využíván jako zahrada, 

s účinností od 1. 3. 2019 na dobu 

neurčitou, za roční pachtovné ve výši 1,- 

Kč/m2/kal. rok, 

• propachtování pozemku parc. č. 

5701/166 – zahrada o výměře 338 m2, 

uvedený pozemek bude využíván jako 

zahrada, s účinností od 1. 3. 2019 na 

dobu neurčitou, za roční pachtovné ve 

výši 1,- Kč/m2/kal. rok, 

• prodej pozemku parc. č. st. 565/2 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 

m2, za kupní cenu ve výši celkem 2400,- 

Kč + platná sazba DPH (tj. 60,- Kč za 1 

m2 + DPH), 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/231 o výměře 48 m2  na dobu 

neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/255 o výměře 18 m2 na dobu 

neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/203 o výměře 23 m2 na dobu 

neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 5701/1 

o výměře 42 m2 na dobu neurčitou, 

• nabídku směny pozemků parc. č. 2547 – 

orná půda o výměře 3.730 m2 a pozemku 

parc. č. 2737 – orná půda o výměře 297 

m2 za části pozemků parc. č. 1902 – 

vinice o výměře cca 1.840 m2,  parc. č. 

1903 – vinice o výměře cca 693 m2 a 

parc. č. 1905 – vinice o výměře cca 597 

m2,  

• výpůjčku budovy kulturního domu, tj. 

budovy s čp. 16, nacházející se na 

pozemku parc. č. st. 393/1 – zastavěná 



plocha a nádvoří o celkové výměře 940 

m2, SH ČMS – Sboru dobrovolných 

hasičů Hrádek, p.s., IČO 49440667, 671 

27 Hrádek 203, za účelem pořádání 

maškarního plesu - Fašanku dne 2. 3. 

2019 

• výpůjčku budovy kulturního domu, tj. 

budovy s čp. 16, nacházející se na 

pozemku parc. č. st. 393/1 – zastavěná 

plocha a nádvoří o celkové výměře 940 

m2 za účelem pořádání dětského 

bazárku (burza dětského oblečení) ve 

dnech 15. – 17. 3. 2019 

• výpůjčku budovy kulturního domu, tj. 

budovy s čp. 16, nacházející se na 

pozemku parc. č. st. 393/1 – zastavěná 

plocha a nádvoří o celkové výměře 940 

m2  

 

• příspěvek Nadaci Partnerství ve výši 

663,08,- Kč včetně DPH za provedenou 

údržbu na Znojemské vinařské stezce 

v katastru obce Hrádek. 

 

ZOH souhlasí, aby kanalizaci DSO 

Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice 

provozovala firma VAS a.s. a pověřuje 

starostu a členy valné hromady DSO 

Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice k dalším 

jednáním. 

 
 

 

Rybářské sdružení Hrádek 

Zpráva o činnosti Rybářského sdružení Hrádek za rok 2018 

Během roku 2018 stále platilo složení výboru Rybářského sdružení 

Hrádek Ing. Jindřich Rosa – předseda, Štefan Hrobár – pokladník, 

dále členové výboru Stanislav Přikryl, Antonín Přikryl, Josef 

Hrazdílek, Petr Drozd a Petr Staník. Prakticky se výbor scházel v 

menším počtu k nejnutnější domluvě, zajištění organizace brigád a 

závodů během roku. V roce 2018 náš spolek jiné akce 

neorganizoval. Výroční členská schůze proběhla 24.2.2018. Byli na 

ní přijati dva noví členové – Jakub Knotek a Samuel Tichý. K 

31.12.2018 jsme měli celkem 32 členů, kteří zaplatili členství. Z 

tohoto počtu mělo 20 členů povolenku k rybolovu na rybníku Stará 

Dyje. Dvacetpět členů je z Hrádku, sedm z okolních obcí. Pouze 

jeden člen je mladší 18 let.  

Na jaře byli nasazeni kapři v lovné míře. Rybářské závody pro děti a mládež se konaly v sobotu 

19. května. Celkem se jich zúčastnilo 24 závodících dětí. Vítězi se podařilo ulovit ryby v 

celkové délce 336 cm. Na akci přispěli tradiční sponzoři. Došlo k navýšení dotace od Obce 

Hrádek na 15 000,- Kč. Tato dotace pokryla výdaje spojené s organizací závodů a z části násadu 

ryb. Ve dnech 5. a 6. října proběhly komunální volby, ve kterých byli do obecního zastupitelstva 

v Hrádku znovuzvoleni dva naši členové pan Jiří Matocha a předseda Jindřich Rosa.  

Podzim a zimu provázely problémy spojené s kolísající hladinou vody v rybníce zapříčiněnou 

pozastavením přítoku a průsakem vody přes hráz a dno rybníka. Členové spolku měli rozepsané 

služby, aby předešli krádežím ryb a informovali o stavu hladiny, který byl již na hranici 

únosnosti. Při snížené hladině a čisté vodě bylo možné spatřit, že ve Staré Dyji je mnoho i 

trofejních kusů kaprů a amurů.   

Na závěr roku se členové scházeli k zajištění organizace nadcházejícího Rybářského plesu.  



Smutnou událostí bylo, že nás navždy opustil náš nejstarší člen, vášnivý rybář pan František 

Matocha. 

Rybářský ples 

V sobotu 19. ledna náš spolek znovu pořádal rybářský ples. Na začátku vystoupila cimbálová 

muzika Vinohrádek. Na plese byla i letos ochutnávka vín místních vinařů, na které se sešlo přes 

40 vzorků skvělých vín. Výzdobu s rybářskou tématikou doplňovala nádrž s živými rybami, 

včetně sumce. V tombole bylo přes 550 cen. Celková návštěvnost plesu byla asi 170 lidí, které 

do půl čtvrté bavila kapela Freeband. Prostřednictvím tohoto příspěvku děkuji všem 

návštěvníkům nejen našeho plesu, že podporují kulturu v Hrádku, všem členům a 

dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací plesu. Největší dík patří členkám hrádeckého klubu 

seniorů, které připravily a vydávaly občerstvení, včetně guláše a ryb.  

Na sobotu 25. května jsou naplánovány rybářské závody pro děti. Pozvánka je na konci 

zpravodaje. Těšíme se na shledání. 

 

za Rybářské sdružení Hrádek  

Ing. Jindřich Rosa 

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRÁDEK 

 

Ze života farnosti 

 
O jarních prázdninách jsme opět navštívili faru na Vysočině v Měříně. Děti měly možnost si 

tam užít i trochu sněhu.  Společně jsme se 

zúčastnili dobrovolné brigády u jednoho 

z místních farníků v sousední vesnici, kdo měl 

chuť a odvahu, měl možnost si pak za odměnu 

vyzkoušet ruční dojení krav. I když to bylo 

spojeno s obětí ranního stávání, dojilo se 

v 5.45 hod, našly se z řad mládeže zájemci. 

 

Po cestě zpět jsme mimo jiné navštívili 

baziliku sv. Prokopa v Třebíči, kde probíhají 

ráno bohoslužby a přes den je možnost si ji 

projít s průvodcem. Bazilika nás okouzlila, 

skrývá spousty zajímavostí, od velice 

vzácného historického portálu  až po 

informaci, že v minulosti část sloužila i jako 

pivovar. Pokud byste měli cestu přes Třebíč, rozhodně doporučujeme. Týden utekl velice 

rychle, byli jsme rádi, že jsme mohli být spolu a již se těšíme na léto, kdy Měřín opět na týden 

v červenci navštívíme.    



V roce 2018 byla provedena 1. etapa opravy 

střechy a krovu věže kostela. Bylo postaveno 

lešení, krovová konstrukce vč. ramenátů a 

bednění byla v havarijním stavu a musela být 

nahrazena kopií. Poškozená plechová krytina 

byla demontována. Do měděné pozlacené 

makovice byly uloženy v měděných 

pouzdrech zpět původní historické listiny, 

kromě listin z r. 1763 a 1863, které byly 

uloženy v Diecézním archivu v Rajhradě a 

nahrazeny kopiemi. Také byly vloženy od 

obce Hrádek některé bankovky z dnešní 

doby a podrobný historický záznam, 

navazující na listiny a popisující významné události až po současnost. Byl také ještě přiložen 

text zachycující události ze života farnosti.  

Jak sami každodenně sledujete, vidíte, že práce na 

věži pokračují v tomto roce 2. etapou. Probíhá 

měděné oplechování střechy věže, po které bude 

následovat výměna hromosvodu, demontáž lešení 

a další související práce. Předpokládaná cena 

výdajů 2. etapy je 751.032,- Kč. Nyní je pro nás 

úkolem dát dohromady patřičnou částku.  

  

Děkuji také všem, kdo se aktivně zapojují do 

života farnosti. (úklid a zdobení kostela „vánoční 

výzdoba“, údržba hodinového stroje, údržbářské 

práce aj.). 

Někteří z vás také využili přes zimu možnosti 

zahrát si na faře ping pong ve farním sále nebo se 

zúčastnili společného nedělního promítání.  

Za dobrého počasí je přes den zpřístupněn 

vchod do předsíně kostela, kde je možné se 

v klidu ztišit před svatostánkem a vyprosit si 

Boží pomoc a požehnání.  

 

Přeji vám všem dobře prožité následující dny a 

požehnané svátky velikonoční, kdy se radujeme 

ze vzkříšeného Pána a při velikonoční vigilii 

znovu obnovujeme své křestní sliby. Na závěr 

ještě pozvání na ŽELEZNÉHO POUTNÍKA.  

 



ŽELEZNÝ POUTNÍK. Farnost Znojmo Louka zve všechny na již tradiční noční pěší pouť ze 

Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. Pouť bude zahájena v pátek před Květnou nedělí 5. dubna 

mší sv. na Svatém Kopečku. Pouť bude 

zakončena po příchodu na Svatý Hostýn v 

sobotu v 7.15 hod. opět mší svatou. Zpáteční 

cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý 

sám. V polovině trasy je zajištěno občerstvení 

a po cestě možnost duchovního rozhovoru. 

Trasa je dlouhá 50 km, zvažte své možnosti.  

Případný odvoz (sbírání "raněných") během 

cesty je zajištěno. S sebou si vezměte svačinu, 

dobrou náladu a dobré pohodlné boty. 

Případné informace na faře na Svatém 

Kopečku nebo u kněží v Louce. Ze Znojma 

pojedeme autobusem společně na Svatý 

Kopeček. Odjíždět budeme v pátek v 15:00 

hod. Vrátíme se do Znojma v sobotu 

odpoledne. Zájemci o autobus ať se přihlásí na 

faře v Louce nebo v Příměticích do 31. března, 

doporučená cena na osobu bude asi 250 Kč. 

Po dohodě s farníky bývají nedělní bohoslužby 

v Hrádku v neděli v 11.00 hod. (pokud není 

nějaká mimořádná situace, např. pouť v jiné 

farnosti). V neděli 7.4.2019 bude po mši sv., která bude v 11.00 hod. požehnána naším 

děkanem P. Jindřichem Bartošem nově opravená Kalvárie. 

 

Svátost smíření před Velikonocemi za účasti cizího zpovědníka bude na Květnou neděli 

14.4.2019 od 15.00 do 15.30 hod, kdy přijede vypomoci P. Jan Pouchlý z Hrušovan. Pak se 

společně přesuneme do Dyjákovic, kde bude ještě příležitost ke svátosti smíření od 15.40 do 

16.40 hod.  

 

Velikonoční třídenní prožijeme v sousední farnosti v Dyjákovicích. Na Zelený čtvrtek a Velký 

pátek budou obřady v 18.00 hod. Na Bílou sobotu ve 20.00 hod. Bližší info a rozpis bohoslužeb, 

také ještě obdržíte prostřednictvím farního velikonočního zpravodaje 

 

 

Mateřská škola Hrádek 

 

Během lednových sněhových radovánek se děti 

sochařsky vyřádily a ozdobily naši zahrádku 

sněhuláci. Ti však díky teplému počasí brzy roztáli 

a tak se děti realizovali jinak – každou středu 

probíhaly ve školce dílničky, kde si děti vyřezaly 

například autíčka ze dřeva, srdíčka, společně 

vytvořily ptačí krmítko, které jsme umístili na 

zahradu. Děti se tak naučily základy práce se 

dřevem a nářadím. Touto cestou bychom také rádi 

poděkovali panu Bučkovi, který tyto dílničky vedl. 



Tradice masopustních veselic se nevyhnula pochopitelně ani nám, a tak jsme jedno krásné 

dopoledne přišli v maskách, usmažili jsme si koblížky a masopust jsme pořádně oslavili tancem, 

zpěvem a soutěžemi. 

 

Třída Motýlku pokračuje v návštěvách znojemského divadla a od března začaly nejstarší děti 

navštěvovat plavecký kurz v Hrušovanech nad Jevišovkou.  

 

Předškoláci se společně ze základní školou vydali 

také do kina Svět ve Znojmě a na výstavu 

stavebnice Seva. Děti byly výstavou natolik 

uchváceny, že si celý týden z této stavebnice ve 

školce stavěly nejrůznější předměty a udělaly si 

vlastní malou výstavu. 

 

Jaro jsme přivítali tématickým „Sluníčkovým 

dnem,“ kdy jsme se vydali na dobrodružnou cestu 

za pokladem. Děti musely splnit nejrůznější úkoly, 

a protože jsou šikovné, hravě je zvládly a i ten 

poklad nakonec objevily. 

 

Krátká vystoupení dětí jste mohli vidět při vítání občánků. Moc děkujeme také rodičům, kteří 

byli ochotni obětovat čas ve svém volnu a děti přivedli.  

 

Nyní už se začínáme připravovat na oslavy svátků jara a také budeme nacvičovat vystoupení 

na Den matek. 

 

Zápis do mateřské školy se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 od 9:30 hod. do 15:30 hod.. S 

sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte, kterou si můžete ve školce předem vyzvednout. 

 

      Za děti a kolektiv MŠ  

 

Barbora Worbisová 

 

Základní škola Hrádek 

 

Je to teprve několik týdnů, kdy končil příspěvek do minulého zpravodaje přáním krásných 

Vánoc a úspěšného nového roku, a už nám na dveře ťukají Velikonoce - svátky jara!!! 

 

I v naší škole běží čas velmi rychle. Po odpočinku o vánočních prázdninách bylo potřeba řádně 

zabrat v učení, aby dopadlo co nejlépe pololetní vysvědčení. Snažení se vyplatilo, protože 

většina žáků určitě byla se svými výsledky spokojena. Největší spokojenost s pololetním 

vysvědčením byla určitě u našich prvňáčků. Stalo se již tradicí, že se jdou se svým prvním 

vysvědčením pochlubit do mateřské školy. I tentokrát je paní učitelky pochválily za jejich práci. 

Měsíc leden skončil a v únoru  na nás čekaly další úkoly. Žáci 3. a 4. ročníku začali jezdit do 

plavecké školy Aqua Start  ve Znojmě, čekalo nás další divadelní představení a všichni jsme se 

moc těšili na maškarní karneval v naší škole. V letošním roce jsme pověřili naše páťáky, aby 



se pokusili, pro své mladší spolužáky, vytvořil zábavný program. 

Program, kde by nechyběla legrace, tanec, hry a soutěže. Myslím, 

že se jim to podařilo a poděkování patří nejen našim páťákům, ale 

i všem ostatním žákům, kteří se převlékli za krásné masky. V 

měsíci březnu jsme společně s nejstaršími dětmi z MŠ navštívili 

kino ve Znojmě. Společně jsme viděli film "Asterix a kouzelný 

lektvar". Po krásném filmovém zážitku jsme se společně vydali na 

výstavu kostiček  do Domu umění ve Znojmě. Provázelo nás 

pěkné počasí a všichni jsme si tento den krásně užili.  

 

Jak jsem již řekla na začátku, čas rychle běží. Den za dnem, měsíc 

za měsícem. Na konci měsíce června se s našimi "páťáky" (ač 

neradi), budeme muset rozloučit. V  září je vystřídají  žáci noví, 

právě naši předškoláci. V těchto dnech jsme ve škole uspořádali - "Zápis nanečisto", který je 

určen všem předškolákům. Všechny úkoly, které jsme si pro ně připravili zvládli na výbornou. 

Každý si odnesl domů složku se svými splněnými úkoly a malý dárek. Doufám, že i rodiče je 

doma za jejich výkon pochválili. 

 

No a my ve škole se 

můžeme na tyto 

předškoláky těšit ještě 

jednou, kdy nám svou 

připravenost do školy 

přijdou znovu ukázat v 

úterý 2. dubna 2019. V 

tento den se bude v naší 

škole konat zápis do 1. 

třídy. Na všechny se už 

nyní moc těšíme!!! 

 

Do konce školního roku 

nás toho čeká ještě hodně: 

divadlo, besedy, exkurze, sběr papíru, výlet atd. 

 

Za všechny žáky a zaměstnance základní a mateřské školy přeji příjemné prožití velikonočních 

svátků a hodně sluníčka!!! 

                                                                                                                                                         Mgr. 

Květoslava Švejcarová 

 ředitelka školy 

 

 

Informace OÚ 

 

Volby do Evropského parlamentu 

 
I. den voleb: pátek 24. května 2019 (od 14:00 do 22:00 hodin) 

II. den voleb: sobota 25. května 2019 (od 08:00  do 14:00 hodin) 

 



Informace pro voliče (sídlo volební místnosti apod.) budou v dostatečném předstihu zveřejněny 

na webových stránkách obce www.obec-hradek.cz. 

 

Splatnost místního poplatku ze psů 
 

Upozorňujeme držitele psů, že splatnost místního poplatku za psů byla do 25.02.2019. V 

případě, že neobdržíme úhradu, vystavuje se dlužník sankci navýšení nedoplatku až o 

trojnásobek. 

 

V případě, že dojde ke změně okolností v držení psa (např. pořízení dalšího psa, úhyn psa apod.) 

je poplatník povinen, nejpozději do 15 dnů, sdělit na OÚ tuto skutečnost (písemně, včetně 

osobních údajů držitele psa). Nesplní-li poplatník svoji povinnost tzv. nepeněžité povahy, 

vystavuje se sankci uložení pokuty (viz § 247 a odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů). 

 

Dále upozorňujeme, že splatnost místní poplatku za komunální odpad (ve výši 550,- 

Kč/poplatník/kalendářní rok) za rok 2019 je nejpozději do 31.07.2019 (hradit lze buď 

v hotovosti na pokladně OÚ nebo bezhotovostně na č.ú. 9923741/0100, pod VS 1340 + čp.). 

 

Výběrová šetření v domácnostech 
 

Informujeme občany, že Český statistický úřad provádí v naší obci do 26.05.2019 výběrové 

šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 

2019“. Šetření provádí speciálně vyškolení tazatelé, kteří se prokazují průkazem tazatele a 

příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření 

Životní podmínky, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích je zajištěna anonymita 

zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. ČSÚ respektuje ochranu osobních 

údajů a pracovníci ČSÚ jsou podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů vázáni povinností mlčenlivosti o veškerých šetřených skutečnostech. 

 

Výpůjčky pozemků 

 
 Jak jsme již v předchozích číslech Hrádeckého 

zpravodaje informovali, pokud občané (či 

vlastníci nemovitostí v obci) užívají obecní 

pozemky (respektive jejich části), a to za účelem 

zřízení předzahrádky, parkoviště pro osobní 

automobil, okrasného trávníku apod., je zapotřebí, 

aby podali písemnou žádost o výpůjčku pozemku. 

Následně se v souladu se zákonem o obcích 

zveřejní záměr výpůjčky (části) pozemku po dobu 

min. 15 dní na úřední a elektronickou úřední desku 

obecního úřadu, a posléze je žádost postoupena ke 

schválení zastupitelstvu obce. Po schválení 

výpůjčky je pak ze strany obce uzavřena se 

žadatelem písemná smlouva o výpůjčce (tj. 

zadarmo).  

 

http://www.obec-hradek.cz/


Velice si vážíme občanů, kterým není vzhled obce (nejen) před jejich nemovitostmi 

lhostejný, a přispívají tak nemalou měrou o vzhled celé obce, nicméně obec se musí chovat 

jako řádný hospodář, a tak jakékoliv nakládání s obecními pozemky musí být zákonné, 

tj. užíváno se souhlasem vlastníka na základě užívacího titulu (platné smlouvy). Smlouvou 

o výpůjčce je pak vypůjčitel oprávněn vypůjčený pozemek (nebo jeho část) užívat bezplatně 

jako předzahrádku anebo (zpevněné) parkoviště pro osobní automobil (avšak pouze 

z rozebíratelného materiálu jako je zámková 

dlažba apod.). 

 

Pokud hodlá občan užívat obecní pozemek 

(nebo část) za účelem zřízení zahrady 

(pěstování plodin) nebo např. k uskladnění 

materiálu, palivového dřeva apod., nejedná 

se o výpůjčky ale o pacht, resp. o nájem, a 

v tomto případě je uživatel povinen zažádat 

písemně o pacht/pronájem a řádně platit (na 

základě pachtovní/nájemní smlouvy) 

pachtovné/nájemné. 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Sýkora, DiS. 

Referent OÚ 

Velkoobjemový odpad 

 
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na obvyklých místech, tj. před 

rodinnými domy v Hrádku čp. 97 a 182 od pátku do neděle  3.- 5. května 2019.  

 

 

Nebezpečný odpad 
 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne 27. dubna 2019 u Váhy naproti Obecnímu úřadu 

v Hrádku. 

 

Sběr oleje 

 
Ve všech hnízdech na tříděný odpad jsou umístěny nádoby na sběr použitého kuchyňského 

oleje. Olej do nádob dávejte v plastových uzavřených lahvích. 

 

 

Pozvánky 

Pálení čarodějnic 

Tradiční pálení čarodějnic se koná 30. 

dubna 2019 v 17:00 hod. na hřišti TJ Sokol 

Hrádek. Těšit se můžete na čarodějnici 

Zuzanu, která s našimi poradci vybere  

 

 

 

 

nejoriginálnější masku čarodějnice či 

čaroděje. Občerstvení zajištěno ☺ 



Den matek 

Naše maminky přivítáme 12. května 2019 

ve 14:00 hod. v KD v Hrádku. Vystoupí 

děti z MŠ a ZŠ Hrádek, vystoupí taneční 

skupina Farabell a ukážeme si jednu 

proměnu s líčením s Mary Kay. 

Dětské rybářské závody 

V sobotu 25. května 2019 pořádá Rybářské 

sdružení Hrádek na rybníku Stará Dyje 

tradiční dětské rybářské závody. Soutěž je 

pro všechny rybáře do 15 let včetně. 

Startovné zdarma. Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a 

přátele rybolovu! 

Program:  7:30 – 7:50 prezence účastníků, 

8:00 – 11:00 závod, 11:00 – 12:00 vyhlášení 

závodů. 

Dětský den 

Nejdelší nafukovací překážková dráha 

v ČR bude pro děti připravena 8. června 

2019 od 14:00 hod. na hřišti TJ Sokol 

Hrádek. Samozřejmostí je i nafukovací hrad 

pro menší děti. Na děti čekají hry, soutěže, 

malování na obličej a sladké odměny ☺ 

 

 

 

Blahopřání „70“ a „75“ 

Společné setkání letošních „70“ a „75“ 

jubilantů naší obce se bude konat 22. června 

2019 v 10:00 hod. v KD Hrádek. Všichni 

jubilanti budou písemně pozváni. 

 

Hlasování  o nejlépe opravenou 

památku 
 

Obec Hrádek opravila v roce 2018 za 

podpory JmK a stavební firmy pana Jiřího 

Matochy Sousoší Kalvárie, které bylo 

přesunuto od kostela nad sklepy ke 

hřbitovu. Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž 

o nejlépe opravenou památku kraje. Hlasuje 

se prostřednictvím SMS, pokud chtějí 

občané tuto památku podpořit, prosíme o 

zaslání SMS zprávy ve tvaru: HLA 

PAMATKY 9, která se odešle na tel. číslo 

736 301 599. Cena sms je dle vašeho tarifu, 

z každého tel. čísla je možné zaslat pouze 

jednu sms, hlasovat můžete do 5.4.2019. Za 

každý hlas děkujeme. 
 

Zdeňka Táborská 

Referentka OÚ 

 

XXII. Výstava vín 

ČZS – ZO Hrádek, p. s. pořádá 20. dubna 

2019 od 14:00 hodin v Kulturním domě 

v Hrádku Výstavu vín. 

Program: 

14:00 hod. zahájení 

16:00 hod. předání cen 

20:00 hod. taneční zábava  se skupinou 

Habakuk, vstupné 250,- Kč. 

 

Soustředění vzorků:  

 čtvrtek 4.4.2019 a pátek 5.4.2019 od 

17:00 hod. KD Hrádek 

 2 lahve = 1 vzorek 

Degustace: 

 úterý 9.4.2019  

v 17:00 hod.KD Hrádek 
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