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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, 

 

     půl roku 2019 je za námi, v rukou držíte 2. číslo Hrádeckého zpravodaje a v něm spoustu 

informací o dění v obci. Na úvod mého příspěvku bych vás rád informoval o investičních 

záměrech obce v nadcházejícím období. V posledním zpravodaji jsem se zmiňoval o tom, že 

jsme podali dvě žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. První se týká opravy ZŠ 

Hrádek, která bude spočívat ve výměně zbývajících dřevěných oken za plastová, rekonstrukci 

sociálního zařízení v 1. patře a opravě střechy nad vchodem do školy. Tato akce si vyžádá 

3.477.367,- Kč s DPH a nebyla bohužel dotací podpořena, proto bude plně hrazena z rozpočtu 

obce. Vítězná firma Závlahy Dyjákovice spol. s r.o. bude stavební práce provádět o prázdninách 

tak, aby mohl být zahájen, 2. září 2019, nový školní rok. Druhá žádost o dotaci byla podána na 

opravy místních komunikací. Jedná se o komunikace před obecní bytovkou č.p. 331,332, od 

RD manželů Cholevových ke hřbitovu, spojovací cesta před RD manželů Skácelových a dále 

pak od RD manželů Perdochových k RD paní Ošlejškové. Ve výběrovém řízení na zhotovitele 

byla vybrána firma M-SILNICE a.s. z Pardubic a celkové náklady na opravy těchto zmíněných 

komunikací činí 3.793.616,80 Kč s DPH. V tomto případě jsme již úspěšní byli a na tuto akci 

nám byla přislíbena dotace 70% z celkových nákladů, což považuji za velký úspěch ☺. 

     V předchozím zpravodaji jsem také upozorňoval na to, že v naší obci bude odstraněno 

zastaralé dopravní značení. Proto vás vyzývám tímto k větší opatrnosti a ohleduplnosti!!! Je 

potřeba si uvědomit, že nám na místních křižovatkách začne platit přednost „zprava“. 

     Začátkem roku jsme podávali také žádost o dotaci na popelnice na tříděný odpad. Doposud 

žádné informace nemáme a o úspěšnosti tohoto projektu se dozvíme na konci měsíce července 

2019. 

     Velkou změnou, která se dotkne nás všech, je změna provozovatele kanalizace a čističky 

odpadních vod v Jaroslavicích. Z důvodu narůstající legislativy a problémů s provozováním 

této kanalizační soustavy se Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Jaroslavice, Hrádek, 

Dyjákovice rozhodla předat do pachtu toto dílo Vodárenské a.s. Znojmo od 1. 7. 2019. 

Kanalizace i nadále zůstává majetkem jednotlivých obcí a DSO-J, H, D. 

     Závěrem bych vás chtěl informovat o tom, že ZO- ČZS Hrádek pořádá v sobotu 24. 8. 2019 

od 10:00 – 18:00 hod. „nultý ročník“ Otevřené sklepy Hrádek. Dovolte mi, abych vás jménem 

našich vinařů na tuto akci co nejsrdečněji pozval a popřál vám při putování po hrádeckých 

sklípcích hodně krásných zážitků s místními vinaři a dobrou náladu. 

 

Úplně na závěr vám přeji pohodové léto a ničím nerušené dovolené. 

Ondřej Kubic, starosta  

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


ZASEDÁNÍ ZOH 

 

Zastupitelstvo obce Hrádek schvaluje: 

28.3.2019 
 

• Pronájem prostoru sloužícího podnikání 

(nebytového prostoru) o celkové 

výměře 35 m2  v budově čp. 213, 

nacházející se na pozemku p.č. 239 – 

zastavěná plocha a nádvoří, firmě FAST 

BAU ECO s.r.o., na dobu neurčitou, 

s účinností od 1.4.2019, a to za účelem 

zřízení kancelářských prostor, za 

nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok. 

• Pronájem části pozemku p.ř. 7134/1 o 

výměře 50 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 6867/1 o 

výměře 80 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/296 

o výměře 57 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/221 

o výměře 107 m2. 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příspěvku na 

spolufinancování sociálních služeb 

v síti ORP Znojmo pro roky 2018 – 

2020. 

11.4.2019 
 

• Návrh zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Stavební úpravy ZŠ Hrádek“. 

• Pronájem části pozemku p.č. 5701/36 –

o výměře 713 m2, části pozemku p.č. 

5701/249 o výměře 209 m2 a části 

pozemku p.č. 5701/232 – ostatní plocha 

o výměře 108 m2 . 

• Výpůjčku budovy KD pro ČZS-ZO 

Hrádek za účelem degustace vín a 

výstavy vín. 

 

2.5.2019 
 

• Návrh zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Oprava místních komunikací“. 

• Výběr nejvhodnější nabídky a přidělení 

této veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „Stavební úpravy ZŠ Hrádek“ 

firmě Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o., 

Dyjákovice, která podala nejvýhodnější 

nabídku, a to za podmínek uvedených 

v  nabídce: celková nabídková cena je 

2.873.856,80 Kč bez DPH. 

• Zprávu o výsledku kontroly kontrolního 

výboru ze dne 25.3.2019. 

• Účetní závěrku Základní školy a 

Mateřské školy Hrádek, okres Znojmo, 

příspěvková organizace za rok 2018. 

• Účetní závěrku obce Hrádek za rok 

2018 a převod výsledku hospodaření za 

rok 2018 ve výši 8.019.307,67 Kč na 

účet 432 – Výsledek hospodaření 

minulých účetních let. 

• Závěrečný účet obce za rok 2018. 

• Prodej části pozemku p.č. 5701/261 o 

výměře 1 m2 za kupní cenu 1.000,- Kč 

bez DPH. 

• Propachtování pozemku p.č. 7090/2 o 

výměře 2.088 m2. 

• Propachtování části pozemku p.č. 

5701/223 o výměře 82 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/288 

o výměře 47 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 6867/1 o 

výměře 38 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/223 

o výměře 45 m2. 

• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 

310N17/27 SPÚ a obcí Hrádek. 

• Převod nedokončeného majetku akce 

„Výstavba nové komunikace k bytům 

čp. 331 a 332“ z roku 2005 ve výši 

521.793,90 do majetku obce Hrádek. 

• Převod nedokončeného majetku akce   

„Projektová dokumentace na chodník 

před okály“ z roku 2009 ve výši 

19.040,- Kč do majetku obce Hrádek a 

akce „Zaměření chodníku před okály“ 

z roku 2009 ve výši 8.668,- Kč do 

zmařených investic. 

 

30.5.2019 
 

• Výběr  nejvýhodnější nabídky a 

přidělení této veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „Obnova místních 

komunikací Hrádek“ firmě M-Silnice, 

a.s., Pardubice, která podala 

nejvýhodnější nabídku, a to za 



podmínek uvedených v nabídce: 

celková nabídková cena je 3.135.220,56 

Kč bez DPH, záruční doba v době 60 

měsíců . 

• Zprávu o výsledku kontroly finančního 

výboru. 

• Prodloužení nájemní smlouvy na 

sociálním bytě čp. 331. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/255 

o výměře 56 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/229 

o výměře 25 m2 a pozemku p.č. 

5701/288 o výměře 61 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/283 

o výměře 23 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/197 

o výměře 111 m2. 

• Darovací smlouvu s Jihomoravským 

krajem na finanční dar ve výši 40.000,- 

Kč jako ocenění za výsledek v soutěži 

„Nejlépe opravená památka 

Jihomoravského kraje v roce 2018“. 

• Příspěvek na linku bezpečí ve výši 

5.000,- Kč. 

• Stavební úpravy na vybudování toalety 

pro veřejnost v objektu na adrese 

Hrádek čp. 14. 

• Dohodu o výši stočného ve výši 34,54 

Kč bez DPH a stanovení pachtovného 

ve výši 400.000,- Kč pro rok 2019 DSO 

Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice. 

• Zveřejnění výzvy na sklad zahradního 

nářadí do příští pracovní schůzky. 

• Plnou podporu městu Znojmu při 

výstavbě krytého bazénu. 

 

ZOH neschvaluje: 
 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 2020 o 

výměře 60 m2. 

• Výpůjčku části pozemku p.č. 5701/182 

o výměře 138 m2. 

• Prodej části pozemku p.č. 1512 o 

výměře 111 m2. 

 

 
 

 

Záměr prodeje majetku - AVIA 

 

Obec Hrádek nabízí k prodeji nepotřebný majetek - Nákladní automobil výrobní značky 

AVIA A 30 N. Rok výroby: 1981. Barva: modrá. Upozornění: Nákladní vozidlo nemá platnou 

technickou prohlídku (STK do 22.08.2018). Kupující bude rovněž povinen při přepisu vozidla 

uhradit na příslušném odboru dopravy obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

ekologickou daň (ekodaň) za převod ojetého vozidla. Základním hodnotícím kritériem bude 

tedy výše nabídkové (kupní) ceny. Minimální kupní cena 5.000,- Kč.  

 

Požadavky na písemnou nabídku a lhůta pro její podání: Zájemce o výše uvedený nákladní 

automobil doručí na podatelnu obecního úřadu na adrese Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma 

písemnou nabídku v uzavřené obálce označené slovy „Nabídka – obecní AVIA“ nejpozději do: 

30.08.2019 – 14:00 hod. Písemné nabídky nelze zasílat datovou schránkou ani e-mailem. 

Písemná nabídka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště (popř. IČO a sídlo) 

zájemce, nabízenou kupní cenu a vlastnoruční podpis. Písemná žádost, která nebude splňovat 

výše uvedená kritéria, nebude zařazena do výběru kupujícího a bude z obdržených nabídek 

vyřazena. Doplňující informace: Nákladní vozidlo je v dobrém a provozuschopném stavu. 

Nákladní vozidlo bude prodáno včetně několika náhradních dílů. S vybraným uchazečem bude 

následně uzavřena písemná kupní smlouva ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předmět prodeje bude kupujícímu předán až 

po uhrazení celé nabídkové ceny. Bližší informace sdělí p. Ondřej Kubic, starosta (tel.: 606 704 

210). 

 



Rybářské sdružení Hrádek 

 

V sobotu 25. května 2019 se na rybníku Stará Dyje konaly závody pro děti v rybolovu ryb na 

udici. Jako vždy se soutěžilo ve dvou kategoriích – děti do 10 let a starší děti do 15 let. 

Hodnotily všechny druhy ryb. Co centimetr, to bod. Ve speciální kategorii nejmladší závodník 

zvítězila Kamilka Pfeiferová. Podařilo se nachytat i několik kaprů. Největšího (50 cm) ulovil 

Samuel Tichý. Ten se stal i absolutním vítězem v délce ulovených ryb. Dostal tedy cenu za 

největší rybu i za vítěze v kategorii 11 – 15 let za celkovou délku ryb 183 centimetrů. Druhý 

v této kategorii byl Václav Morkus (144 cm), třetí Michaela Hrobárová (71 cm). V mladší 

kategorii dětí do 10 let zvítězila Karolína Přikrylová (163 cm), druhý byl Jan Kubík (78 cm), 

třetí Viktorie Vašinová (57 cm). Tradičně dostaly cenu útěchy všechny závodící děti, kterých 

letos bylo 31. Stejně tak děti dostaly i občerstvení, které připravila rodina Matochova. Tímto 

děkuji sponzorům této akce, členům rybářského sdružení i nečlenům dobrovolníkům, kteří 

pomáhali s organizací.  

 

Rybáři se letos sešli i na společném chytání u rybníka  

v neděli 2.6.2019. Toto dopoledne jsme si zpestřili  

malými závody o největší ulovenou rybu.  

Vítězem se stal pan Jiří Matocha za kapra  

o délce 59 centimetrů.  

 

S blížícími se prázdninami připomínám možnost  

zakoupení prázdninové povolenky pro děti  

u pokladníka sdružení pana Štefana Hrobára.  

 

Tímto přeji rybářům i nerybářům  

spoustu pěkných letních zážitků u vody. 

 

za Rybářské sdružení Hrádek  

Ing. Jindřich Rosa 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRÁDEK 

 

Dne 7.4.2019 po mši sv. v Hrádku v 11.00 požehnal náš znojemský a vranovský děkan Jindřich 

Bartoš nově opravené sousoší Kalvárie. Zdůraznil 

také, že modlitba má posvětit to nedokonalé, 

lidské, které se v dílu člověka vždycky nachází, 

protože každý z nás je nedokonalý. Vždycky 

když jdeme kolem kapliček, křížů, křesť, sousoší 

máme pozvednout svůj život směrem k Bohu, 

abychom neztratili cíl, kam vlastně kráčíme.    

 

První květnovou neděli jsem se společně 

s hrádeckým fotbalistou Pavlem Konyárikem 

zúčastnil pražského maratonu. Počasí bylo 

náročné, bylo dosti chladno, kolem 6 stupňů. 

Účastníků asi 10600 z mnoha zemí. Atmosféra 

byla vynikající. Příprava na závod z mé strany 

slabá, neboť jsem měl potíže s kolenem. Po takové přípravě byla otázka, zda je to vůbec možné 



se do něčeho takového pouštět. I přes různé potíže, křeče, jsme společnými silami a vzájemným 

povzbuzováním dosáhli cíle. Maraton může být obrazem lidského života, který má cíl, kterého 

člověk nemá dosáhnout sám, ale ve společenství druhých. Byl jsem rád, že jsem neběžel sám. 

Konečné celkové umístění bylo něco  málo za polovinou.  

Dne 30.5.2019 byla pobožnost u kaple sv. 

Zdislavy v Hrádku. Je to patronka rodin, 

pocházela z Křižanova. Svěřili jsme do její 

přímluvy naše rodiny i celou farní rodinu, 

obec a prosili za oživení víry v pohraničí.  

Ve středu 5.6.2019 byl adorační den 

v Hrádku. Možnosti poklonit se Pánu Ježíši a 

vyprosit požehnání využili z naší farnosti asi 

jen 2 lidé. Často když je něco potřeba – velké 

sucho, obavy o úrodu, zdraví, …. Se na mne 

lidé obracejí a říkají, obraťte se tam nahoru a 

zařiďte to. Obracím se, ale to nenahrazuje 

vlastní postoj ostatních, kterým bylo také dáno 

… Předkové říkali a to platí: BEZ BOŽÍHO 

POŽEHNÁNÍ, MARNÉ LIDSKÉ 

NAMÁHÁNÍ.  

Dne 16.-19.6.2019 jsem se zúčastnil 

cyklopoutě do Jeníkova u Duchcova. Na kole 

jsem vyrazil již z Hrádku. Bylo nás celkem 13 

+ řidič doprovodného vozidla. 2 poutnice byly 

ženy. Nejmladšímu účastníku bylo 14 let.  I 

přes drobné potíže: prasklý řetěz, píchlé kolo, 

… jsme doputovali do cíle. Povzbuzením pro 

nás bylo přespání v klášteře premonstrátů 

v Nové Říši, kde jsme pak měli také v kostele 

sv. Petra a Pavla mši sv. Další milé setkání 

bylo spojeno opět s noclehem, kdy se nás 

všech ujala rodina v Kostelních Třímelicích. 

Podělili se s námi ochotně o vše a společně jsme  pak slavili 2. den mši sv. v jejich kapli, kterou 

mají v podkroví přímo ve svém domově. Byla to jedna z podmínek, kterou chtěli splnit, když 

začali stavět svůj dům. Tak i svým příkladem vedou svých 5 dětí k Pánu Bohu. Bylo to velmi 

krásné a povzbuzující setkání.  

 

Vyučování náboženství, které probíhalo pro 

děti ze ZŠ Hrádek ve škole v Dyjákovicích 

jsme zakončili zmrzlinou  a 21.6.2019  byl pro 

děti, které navštěvovaly náboženství na 

různých školách ve spojení s dalšími kněžími 

připraven celodenní výlet na poutní místo ke 

sv. Klementovi do Tasovic. Ten den děti 

z Hrádku také již dostaly vysvědčení. Celkem 

se zúčastnilo asi 50 dětí. Po slavení mši sv. 

v poutním kostele, který vznikl z rodného 

domu sv. Klementa jsme putovali po části 

svatoklementské cesty. Děti si zahrály hru, 

prostřednictvím které zjistili ještě další informace z Klementova života. Další překvapení pro 



ně byla návštěva bunkru Úžlabina, kde jim nadšenci, kteří jej provozují, ukázali výbavu, zbraně 

a poutavě povyprávěli některé události, týkající se našich dějin jako např. atentátu na Heidricha. 

Pak následovala komentovaná prohlídka kostela v Dyji, který se restauruje a pro nás je 

významné, že jej vymaloval stejný malíř, od kterého máme v Hrádku hlavní obraz sv. Petra a 

Pavla a vedlejší obrazy na bočních oltářích mistr Maulbertsch. Protože bylo horko, děti se pak 

přesunuly k Dyji, kde ještě prostřednictvím raftu vyzkoušeli své námořnické dovednosti a pak 

se občerstvily opečeným buřtem. 1 z účastníků také slavil 7. narozeniny i na to jsme pamatovali 

a dostal řádného hobla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude:  

 

V neděli 5.7.2019 bude pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Oleksovičkách. Zaháhení bude ve Slupi 

v 8.00 hod modlitbou růžence. Po ní pak pěšky budeme putovat do Oleksoviček, kde bude 

venku u kaple v 9.00 hod mše sv.  

 

Přihlášené děti pak ještě prožijí týden na táboře v indiánských TP v Hodově.  

Je také možnost zúčastnit se společné dovolené v termínu od 21.-27.7.2019 v křesťanském 

duchu na faře v Měříně na Vysočině. Dle potřeby je možné být účasten i kratší dobu. Bližší info 

podám zájemcům osobně. 

 

Přeji všem požehnané nastávající dny. Děti ať něco hezkého  o prázdninách prožijí, rodiče ať 

si odpočinou a pokud se chystáte na dovolenou, ať se vydaří a přinese Vám požehnání. A 

mysleme také na známé přísloví, že ZAHÁLKA JE MATKA NEŘESTI, tak ať děti přes 

prázdniny moc „nezvlčí“. 

 

Za farnost Hrádek p. Sobotka  

 



SDH Hrádek 

 

Z činnosti SDH Hrádek 

 

Dne 6. června náš SDH Hrádek pořádal zájezd pro děti z mateřské školky a základní školy 

Hrádek do Znojma. Zde děti navštívily novou hasičskou stanici. Uskutečnila se prohlídka 

požární techniky, zázemí hasičů (děti si mohly prohlédnout celou stanici), mohly si zastříkat na 

cvičební domek a mohly též zhlédnout i nácvik policie, která nacvičovala hned za areálem 

hasičské stanice. Všem se zájezd líbil.  

 

Dne 8. června se konala soutěž v požárním sportu našeho okrsku č. 20 na hřišti v Jaroslavicích. 

Letos nás reprezentovala 2 družstva mladých hasičů v kategorii starší pod vedením p. Zdeňka 

Střechy. Družstvo A se umístilo na krásném 2. místě a dovezli si domů medaile, Družstvo B 

nedokončilo štafetu (úraz naší závodnice). Děkujeme všem za výbornou reprezentaci našeho 

SDH a obce Hrádek. 

 

Hned po této soutěži měli ukázku v požárním útoku na našem dětském dnu, který se konal ve 

stejný den jako soutěž. Taktéž naši hasiči měli svá stanoviště na dnu dětí. Děkujeme všem 

členům, kteří se zúčastnili na této akci. 

 

Dne 15. června se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže dorostu, které se konalo na hasičském 

hřišti v Tasovicích, kde obsadili krásné 3. místo. Gratulujeme. 

  

Je vidět, že mladé hasiče, pod vedením p. Střechy a dalších členů SDH, začala hasičina bavit a 

začínají vyrůstat noví členové SDH Hrádek a doufáme, že vydrží a budou našimi nástupci. Ještě 

jednou moc děkujeme jak mladým hasičům, tak i rodičům, kteří jim fandili a doprovázeli je na 

těchto soutěžích a jezdí s nimi na nácvik.  

 

 

  



TJ SOKOL HRÁDEK 

 

Hodnocení fotbalové jarní sezony 2019 

(muži) 

 

Skončila fotbalová sezóna 2018 – 2019 a 

musíme říci, že skončila vcelku úspěšně. 

Naši muži se udrželi v nejvyšší soutěži 

okresu – v okresním přeboru. Cesta to po 

celou sezónu nebyla nejlehčí, ale jaro 2019 

začalo velmi úspěšně.  Hrálo se celkem 13 

zápasů, prvních 10 zápasů se neprohrálo a 

tým byl na 3. místě. Ale tak jak špatně 

začali chlapi sezónu v srpnu (první 3 

zápasy prohráli), tak ji dokončili v létě -  

poslední 3 zápasy skončily prohrou. 

Kdybychom poslední 3 zápasy vyhráli, 

udrželi bychom 3. místo. Přesto celkové 

umístění na 6. místě v tabulce okresního 

přeboru je úspěch. A to hlavně kvůli tomu, 

že hodně stálých hráčů se zranilo a tým 

doplňovali dorostenci (nutno dodat, že 

velmi úspěšně)  

 

V tabulce níže je statistika gólů a 

přihrávek. V jarní sezóně dominoval Petr 

Hoc. Je nejenom nejlepším střelcem, ale také nejlepším nahrávačem. Vystřídal tak dlouhodobě 

nejlepšího střelce týmu Švábka Jaroslava.  

  

Za celou sezónu jsme dali 84 gólů, pouze 63 jsme jich dostali. Mladý začínající brankář Matěj 

Štrunc byl dost často oporou týmu, zachránil spoustu jednoznačných gólových příležitostí 

soupeřů a za celou sezónu vychytal 5x zápas, kdy nepustil ani gól, 5x zápas, kdy dostal 1x gól, 

ale tým vyhrál. Po celou dobu jarní části soutěže jsme stoupali pomalu nahoru. Bohužel 

poslední 3 zápasy se hráčům již nepovedly. Ztráta motivace? Jistota postupu?   

 

Celkem náš tým nasbíral za jarní sezónu 25 žlutých karet a 2 červené karty. V každém zápase 

jsme obdrželi minimálně 2 žluté karty, poslední zápas byl i „červený“. Úspěšnost brankaře byla 

cca 80 % za jarní sezónu. Znamená to, že z 5-ti střel na branku 4x zachránil gól. Jistotou mu 

byla i obrana, která odváděla dobrý výkon. Pochvalu zaslouží útočníci. Na podzim potřebovali 

na vstřelení branky naši hráči 15 střel, nyní to bylo již jen 7 střel. Velké zlepšení, doufejme, že 

to vše vydrží i do další sezóny. 

 

Přeji našemu týmu hodně zdaru a fotbalového umu do další sezony. Přeji všem zraněným 

hráčům, aby se co nejdříve vrátili do týmu a pomohli navázat na letošní úspěch. Poděkování 

patří nejen hráčům za jejich výkony, ale i trenérům a realizačnímu týmu. Svoji roli hráli 

samozřejmě i diváci na domácích zápasech, kteří tým přišli podpořit. A také poděkování patří 

těm „skalním“ fandům, kteří jezdí fandit i na zápasy na hřiště soupeřů.  

 

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ MUŽI 
  góly/přihrávky Celkem 

Hoc Petr 10/7 17 

Švábek Jaroslav  8/3 11 

Bobor Jan 6/4 10 

Kučera Pavel 6/2 8 

Zábojník Jiří st. 2/6 8 

Fortelný Jaroslav 1/5 6 

Kortiš Radek 3/2 5 

Fortelný Vlastimil 1/3 4 

Pacík Jiří 1/2 3 

Mikulenka Jakub 2/1 3 

Matocha Zdenek 0/2 2 

Bobor Dominik 2/0 2 

Zábojník Jiří ml. 2/0 2 

Konyárik Pavel 1/0 1 



Hodnocení fotbalové jarní sezony 2019 

(žáci) 

 

Žáci nám udělali radost. Z podzimní soutěže byli nalosováni mezi velmi silné týmy elity 

okresu. Vůbec se toho nezalekli a bojovali až do posledního zápasu, kde bojovali o první místo 

ve skupině. Bohužel to nevyšlo, tým z Višňové byl po zásluze lepší, ale druhé místo mezi 

nejlepšími v okrese je velmi pěkný výsledek. 

  

V hodnocení žáků je zahrnuto více věcí. Trenéři se svědomitě starají o přípravu svých svěřenců, 

proto bylo domluveno několik přátelských utkání. Závěr sezóny završil turnaj žáků.  

  

Přípravné zápasy probíhaly před zahájením sezóny na jaře 2019. Hráli jsme s týmem Přímětic, 

pak s týmem Suchohrdly u Znojma. Prověřovala se připravenost na sezónu a také fyzická 

zdatnost žáků. Byla znát zátěž „zimního spánku“, přesto jsem 1x vyhráli a 2x prohráli. Příprava 

ale splnila svůj účel, byli jsme schopni hrát rovnocenné zápasy i se silnějšími týmy. 

  

Vyvrcholením sezóny byl turnaj žáků, který proběhl 22. 6. 2019 na hřišti v Hrádku. Zúčastnilo 

se ho 5 týmů – Hrádek modrá, Hrádek oranžová, Suchohrdly u Znojma, Dobšice a Hevlín. 

Většina týmů měla v sestavě i mladší žáky, přesto turnaj byl velmi vyrovnaný a o vítězství 

rozhodoval až poslední zápas, kdy tým Suchohrdel porazil Hrádek modrých o 1 gól, tím vyhrál 

celý turnaj. Pořadí byl tedy následující: 

1) Suchohrdly u Znojma 2) Hrádek modří 3) Hrádek oranžová 4) Dobšice5) Hevlín 

  

Všechny týmy byly odměněny, a to 

díky sponzorům, kteří i v tomto roce 

nešetřili na podpoře rozvoje sportu 

v naší obci. Jedná se firmu ROHDE 

s.r.o., Autoservis Matuška, Malířství 

Hříbek, ELTOSstav Hrádek, Obec 

Hrádek, Pohostinství Cabák Zdeněk. 

Další poděkování zaslouží všichni, 

kdo v „zákulisí“ pomáhali při 

přípravě turnaje, poté i vydávání 

občerstvení a hlavně maminky, které 

dodaly všem hráčům „sladkou 

energetickou bombu“ ve formě 

různých buchet a sladkostí. 

  

Jako odměnu si každý tým odnesl nádherný pohár, každý účastník medaili a diplom. Dále byl 

vyhodnocen nejlepší brankář (Pavel Sokol z Hrádku), nejlepší střelec (Adam Lorenc ze 

Suchohrdel) a cenu organizátorů dostal Jančík Jan z Hevlína.  

 

Nebylo zapomenuto ani na občerstvení hráčů i dospělých. Každý hráč i účastník uvedený na 

soupisce obdržel kuřecí řízek, limonádu. Pro ostatní byla připravena „lodna“ s masem, kde si 

mohli zakoupit občerstvení. 

  

Nesmím zapomenout na naše rozhodčí. Hlavním rozhodčím byl Jiří Hrdlička. Jeho zodpovědná 

práce na hřišti vedla k tomu, že turnaj proběhl bez větších problémů. Jeho pomocníci na 

„lajnách“ (Matěj Štrunc, Ondřej Urban) zodpovědně pomáhali a taktéž vydrželi na hřišti celých 

250 minut. 

Nejlepší nahrávač Jakub Jírovec 



Poslední poděkování patří paní zdravotnici Ivaně 

Sýkorové, která naštěstí neměla moc práce a také 

všem, kteří pomáhali při vydávání jídla a pití 

sportovcům, vařili „lodnu“ a starali se, aby vše 

probíhalo v klidu a pořádku. Jsou to většinou rodiče, 

kteří jsou zapálení do fotbalu, vedou k tomu své děti 

a přispívají tomu, že Hrádek je vyhlášené místo 

mladých fotbalistů. Děkujeme i hrádeckým 

hasičům, kteří nám zdarma zapůjčili stan a lavičky. 

  

Zpátky k výsledkům našich svěřenců. V tabulce je 

vše shrnuto:  

 

Z tabulky je patrné, že nejlepším střelcem 

je Martin Lelovský, nejlepším nahrávačem 

je Jírovec Kubajz. Je nesmírně zajímavé 

sledovat vývoj tohoto týmu. Jak se rozvíjí 

jeho schopnosti, bojovnost, soudržnost. 

Někteří, i když nejsou tréninky, tak si sami 

jdou kopat na hřiště, prostě tím fotbalem 

„žijí“. To je cíl, který se jim celý tým 

vedení snaží určit. A tento úžasný tým 

vedli dva trenéři – Josef Hoc a Leopold 

Kuřák. Jim je potřeba poděkovat nejvíc, 

protože oni dovedli tento tým k tak 

vynikajícím výsledkům. Věřím, že se jim 

povede úspěšně i příští fotbalovou sezonu, 

kdy nás opustí bohužel někteří hráči. Ale 

zase přijdou určitě noví, které budeme 

moci opět vzít mezi sebe. Turnajem 22. 6. 

2019 skončila sezóna 2018-2019. Poslední 

setkání bude v neděli 30. 6. 2019, kdy 

pojedeme se žáky na zaslouženou odměnu 

-  na motokáry do Brna.   

KANADSKÉ BODOVÁNÍ ŽÁCI 
  góly/přihrávky Celkem 

Lelovský Martin 23/3 26 

Jírovec Kubajz 5/5 10 

Hříbek Matěj 6/3 9 

Matušková Lenka 1/4 5 

Ulrich Bedřich 3/2 5 

Urban Daniel 1/2 4 

Konyárik Tomáš 0/3 3 

Frydrychová Silvie 2/1 3 

Kuřák Dan 2/1 3 

Tichý Sam 0/1 1 

Podešvová Zuzka 0/1 1 

Matuška Lukáš 1/0 1 

Šnajdr Libor 1/0 1 

Lelovský Roman 1/0 1 

Nejlepší střelec Martin Lelovský 



Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktérům a činovníkům, kteří pomáhají hrádeckému 

fotbalu. Přeji všem hodně zdaru v další sezoně a co nejlepší fotbalové výsledky.                                           

Za TJ  Sokol Hrádek  Roman Štrunc 

 

Sezóna 2018/2019  

Mladší přípravka 

 

Tato sezóna byla první, kdy jsme postavili družstvo mladší přípravky. Hráči nebyli jen 

z Hrádku, ale i z Valtrovic, Křídlůvek, Dyjákovic a Velkého Karlova.  

Od prvního zápasu bylo vidět, že hráče fotbal baví, a to je nejdůležitější. Když jsme zápasy 

neuhráli fotbalově, tak bojovnost byla naše přednost. S počtem tréninků se zvyšovala i 

fotbalová kvalita, kluci a holky se sehrávali a některé zápasy už měly svou kvalitu. Několikrát 

jsme dokázali zaskočit i týmy z předních pozic tabulky.  

Sezónu jsme zakončili na 8. místě z 11 mužstev. Na první rok v této soutěži to není vůbec špatné 

a nemáme se za co stydět.  

Střelci našeho týmu 

Urban Jakub 38 branek Vítek Marek 7 branek 

Jochacy Lukáš 34 branek Landová Kateřina 5 branek 

Rapčan Kryštof 32 branek Fargaš Jan 4 branky 

Dojčar Matěj 16 branek Lahner Martin 4 branky 

Stavinoha Jan 9 branek Feranec Jan 2 branky 

Kutlák Vojtěch 8 branek Táborský Patrik  1 branka 

 

Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům a rodičům, zejména Ondrovi Urbanovi a Radkovi 

Vítkovi, doufám, že se budeme i v příští sezóně setkávat na fotbalovém hřišti v Hrádku a tímto 

zvu všechny děti, které baví fotbal, aby přišly mezi nás. Tréninky budou od 16.8.2019 každé 

úterý a pátek od 17:30 na místním fotbalovém hřišti. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Za mladší přípravku Štěpán Škrabal 



Starší přípravka 

Starší přípravka zahájila sezónu v okresní soutěži, po perfektní podzimní časti, kdy naši hráči 

prohráli pouze jedno utkání, postoupili z prvního místa, o které se dělili s týmem z Vrbovce, do 

okresního přeboru  mezi nejlepší týmy. 

V jarní části sezóny se nám víceméně dařilo úspěšně. Pár zápasů se nám vyloženě nepovedlo, 

ale bylo jich minimum. Díky stále se zlepšujícím výkonům všech  hráčů a dobré hře jsme se 

umístili na 3. místě okresního přeboru. 

Několik hráčů, kteří se zasloužili o tyto skvělé výsledky postoupí do vyšší věkové kategorie a 

Ondřej Zámostný posouvá svou fotbalovou kariéru o stupínek výš. Přidá se k Pavlovi Sokolovi 

a Matyášovi Sýkorovi, bude hrát za FK Znojmo. 

Doufáme a přejeme všem, že i  v následujícím ročníku budou pokračovat skvělé výkony našich 

hráčů a fotbal jim bude radostí i zábavou, a nejen jim, ale i rodičům a všem lidem, kteří náš tým 

podporují. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

trenér Jakub Mikulenka 

Mateřská škola Hrádek 

 
Kluci a holky z mateřské školky 

 

Další čtvrtletí bylo ve školce doslova nabité akcemi. Skupinka čtyř dětí reprezentovala naši 

školku na výtvarné soutěži Čarovné barvy Země pořádané Masarykovým muzeem v Hodoníně. 

Úkolem bylo vytvořit kolektivně obraz výhradně z přírodních materiálů na téma Naše planeta. 

Děti přistupovaly k práci opravdu precizně, a ačkoli se neumístily na stupních vítězů, můžeme 

na ně být pyšní, protože konkurence byla letos opravdu silná. 

 

V dubnu jsme pořádali Velikonoční dopoledne. Děti opět předvedly své umění ve formě 

básniček, písniček a tanečků a společně s rodiči si potom vyrobily velikonoční dekorace ve 

formě vajíček, zvířátek z vařeček, nebo kuřátek z nafukovacích balónků. Konec měsíce pak 

tradičně patřil čarodějkám a čarodějům, kterých se do školky slétlo ohromné množství. Celý 

den se nesl v kouzelném duchu a děti si užily pořádný čarodějnický rej. 

 



Další dovednosti dětí jste mohli vidět také na Besídce 

pro maminky. Pro spoustu našich žáčků bylo 

naprostou premiérou vystoupit před větším počtem 

lidí, a i když někteří byli velmi nervózní, opravdu se 

snažili a vydali ze sebe maximum. Děkujeme 

rodičům, že s dětmi dorazili! 

Starší třída Motýlků úspěšně ukončila plavecký 

výcvik Hastrmánek v Hrušovanech nad Jevišovkou. 

Děti se nyní mohou pochlubit předplaveckými 

dovednostmi a také získaným „Mokrým 

vysvědčením.“  

 

V červnu Motýlky také čekalo poslední divadelní představení ve Znojmě a hlavně dlouho 

očekávaný výlet společně se školkou Dyjákovice – děti se hned ráno sešly s batůžky a vyrazily 

autobusem do Znojma, kde na ně již čekal turistický vláček, s kterým poznaly historické 

centrum města. Zpáteční cesta byla vlakem do Božic (pro některé to byla vůbec první cesta 

vlakem) a odtud pak opět autobusem přímo na oběd do školky. Děti byly plné zážitků, které i 

výtvarně ztvárnily. Spoustu akcí jsme se účastnili také s místní základní školou – mobilní 

planetárium, kde byly i ty nejmenší děti hravou formou seznámeny s tím, co se na nebi ukrývá;  

do areálu školy také zavítala Policie ČR, kterým bychom i touto cestou rádi poděkovali za 

trpělivost, vyčerpávající ukázky a informace jejich práce.  

 

Velké díky také patří místnímu Sboru dobrovolných hasičů, kteří zajistili pro děti ze školy a  

starší třídu školkáčků úžasnou exkurzi do profesionální hasičské stanice ve Znojmě. Děti mohly 

lépe poznat „zákulisí“ práce těchto hrdinů a na vlastní kůži si vyzkoušet, co tato náročná profese 

obnáší. 

Konec školního roku patří pochopitelně i našim předškolákům, s kterými jsme se slavnostně 

rozloučili. Děti z obou oddělení opět ukázaly, co se ve školce naučily nového, společně s rodiči 

si zatančili a pak už se mohlo rovnou přejít na pasování školáků. Děkujeme rodičům za hojnou 

účast a doufáme, že jste si to užili stejně jako Vaše 

ratolesti. 

 

Ráda bych Vás ještě okrajově seznámila s 

výsledky zápisu do MŠ. Žádost o docházku 

podalo 10 zájemců, 9 z nich bylo přijato. V 

následujícím školním roce bude tedy opět 

dvoutřídní provoz, což nás velmi těší. 

 

Mateřská škola ještě úplně nekončí – provoz bude 

do 12. července, tedy první dva prázdninové 

týdny.  

 

Touto cestou bych ráda poděkovala i rodičům, kteří docházeli se svými dětmi na pravidelné 

pondělní cvičení. Opravdu jsem s Vámi ráda trávila čas a věřím, že se od září budeme opět 

scházet. 

 

Přejeme všem krásné prázdniny plné pohody a sluníčka!  

 

Za děti a kolektiv MŠ  

Barbora Worbisová       



Základní škola Hrádek 

 

Novinky ze školy 
 

Další školní rok je za námi a začínají letní prázdniny. 

Troufám si říct, že se na naší škole nenajde nikdo, kdo by 

se na dvouměsíční volno netěšil. A není se také čemu 

divit. Pro děti nastává doba, kdy mohou na dva měsíce 

vyměnit každodenní povinnosti spojené se školní 

docházkou, za volnější režim plný oddechu, zábavy a 

nevšedních zážitků. My pedagogové využíváme 

prázdniny nejen jako příležitost k odpočinku a načerpání 

nových sil, ale také k vyhodnocení získaných poznatků a 

plánování dalšího nového školního roku. Již nyní se 

všichni moc těšíme na 12 nových prvňáčků, kteří přišli do 

naší školy k zápisu. Budou tvořit samostatnou třídu. Letos 

se  zápis do 1. třídy konal v úterý 2. dubna 2019. Ke konci 

školního roku  nebyl čas moc odpočívat. Vedle zvládnutí 

učiva, byl každý měsíc bohatý na spoustu aktivit 

pořádaných školou. Pojďme si připomenout  naše školní 

akce, některé byly společné i s MŠ. 

Žáci  3. a 4. ročníku naší školy v rámci tělesné výchovy prošli opět plaveckým výcvikem. 

Během školního roku jsme 5 x  jeli  do divadla na různá divadelní představení a 1x do kina.  Po 

té jsme navštívili Dům umění  ve Znojmě. 

Ve škole opět proběhl  sběr starého papíru. Tato akce má již svoji tradici. Ve školním roce, 

vždy v říjnu a v dubnu se naši žáci velmi snaží o co nejlepší výsledek. Kdo zvítězil  na podzim 

jsem zde již psala. Vítězem jarního sběru papíru se tentokrát stal Jiří Ďuriš  ze 4. ročníku. V 1. 

ročníku byl nejlepším sběračem papíru  Jan Stavinoha, ve 2. ročníku Matěj Šuléř, ve 3. ročníku 

Libor Kovalčik, ve čtvrtém  Jiří Ďuriš a v 5. ročníku Šárka Střechová. Všem moc gratuluji!!! V 

květnu probíhalo v tělocvičně ZŠ promítání v mobilním planetáriu. Tohoto programu se 

zúčastnily i děti z MŠ. Pro všechny to byl skvělý zážitek. V posledním květnovém týdnu  se 

žáci naší školy zúčastnili dyslektické olympiády ve Znojmě. Moc se jim zde dařilo a získali 

krásné 4. místo. V měsíci červnu nás toho čekalo opravdu hodně. Prvního června jsme 

nezapomněli na to, že mají děti svátek a připravili jsme pro ně nevšední program. Dětský den 

na naší škole oživila návštěva policistů, kteří nám ukázali některé techniky policejní práce. Děti 

si také mohly prohlédnout policejní výstroj, auto a největší nadšení vzbudila policejní čtyřkolka. 

Moc děkuji panu Mirkovi Zukalovi za 

pomoc při uskutečnění této akce.  

 

V pondělí 3. 6. 2019 se 14 žáků ZŠ 

zúčastnilo běžeckých závodů na 

Městském stadionu ve Znojmě. Každý 

závod odstartovala dvojnásobná mistryně 

světa a současná držitelka světového 

rekordu v běhu na 800 metrů paní Jarmila 

Kratochvílová. Naši závodníci statečně 

bojovali a odměnou jim byla dvě první 

místa. První závod na 200 m ve své 

kategorii vyhrál Jan Stavinoha a na 400 



metrů byl nejlepší Ondřej Zámostný. Ondra vyhrál nejen svůj rozběh, ale byl nejlepší běžec ve 

své kategorii. Úspěšná atletka vítězům předala zlaté medaile a tričko se svým podpisem. Byl to 

úžasný zážitek pro všechny. Musím zde ale pochválit všechny naše sportovce. Všichni s 

nadšením bojovali ve svých kategoriích o co nejlepší umístění. Nejvíce se stupňům vítězů ještě 

přiblížila Šárka Zábojníková. Svůj rozběh s přehledem vyhrála, ale konkurence byla velká. 

Celkově obsadila krásné 4. místo. Všem moc gratuluji! 

         

Také chci poděkovat panu Pospíšilovi  a SDH Hrádek za zprostředkování exkurze ke 

znojemským profesionálním hasičům. Je to místo, kam se dostane málokdo. Všichni společně 

jsme si prohlédli hasičská auta, poslechli zajímavou přednášku o tom, na jakém principu fungují 

záchranné složky. Děti si zkusily uhasit tréninkovou maketu hořící hájovny. Zkrátka dopoledne 

plné zajímavých zážitků. V závěru měsíce června  jsme ještě navštívili úžasný muzikál  "Ať žijí 

duchové". Tento muzikál byl pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Všem se také moc 

líbilo v Kinderweltu a na dětském hřišti ve Chvalovicích. Poslední školní rok v Hrádku si určitě 

užili také naši páťáci. Není lehké se s nimi nyní rozloučit. Vždyť pět let tvořili náš školní 

kolektiv. Proto jim přejeme  hodně štěstí a úspěchů v dalším vzdělávání!!! 

           

Také bych chtěla moc poděkovat všem, kteří nám jakkoliv pomáháte se vším, co se týká 

základní školy nebo mateřské školky. Za sebe i ostatní pedagogické a provozní zaměstnance 

školy, chci všem žákům a dětem naší školy a školky a jejich rodinám popřát pohodové 

prázdniny, hodně sluníčka a těším se na nový školní rok  2019/2020, který bude začínat 

v pondělí 2. září 2019. 

 

Za ZŠ a MŠ Hrádek  

Mgr. Květoslava Švejcarová 

ředitelka školy 

 

Informace OÚ 

 
Splatnost místního poplatku za komunální odpad 

 

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.). 

 

Sběr oleje 

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

oleje. Olej do nádob dávejte v plastových uzavřených lahvích!!! 

 

Pálení čarodějnic 

Obec Hrádek ve spolupráci s TJ Sokol Hrádek uspořádala 30. dubna 2019 tradiční Pálení 

čarodějnic. Ještě ráno vypadalo, že se akce z důvodu nepřízně počasí zruší, nakonec se počasí 

umoudřilo, vykouklo sluníčko a děti se mohly pustit do čarodějnických soutěží a opékání 

špekáčků. Za stmívání jsme zapálili vatru a symbolicky upálili čarodějnici, kterou vyrobily naše 

hrádecké maminky. Všem, kteří se na přípravě i průběhu akce podíleli, velmi děkujeme. 

 



Dětský den 

Děkujeme sponzorům Autoservis Matuška Hrádek, firma Hrazdílek-Smrž, firma Fast Bau Eco, 

firma Hříbek Dyjákovice, paní Pěčková Hrádek. Dále Zastupitelům obce Hrádek, Krojované 

mládeži Hrádek, TJ Sokol Hrádek, SDH Hrádek a všem ostatním, kteří se na dětském dnu 

podíleli 👍👍👍👍 Děkujeme!!!!❤❤❤ 

Setkání sedmdesátníků a 

pětasedmdesátníků 

V sobotu 22. června 2019 se v KD sešli 70 

a 75letí jubilanti naší obce. Po krátkém 

obřadu a předání dárku jsme si připili na 

zdraví všech přítomných. Zdraví a 

spokojenost do dalších let přejeme všem 

zúčastněným ještě jednou prostřednictvím 

zpravodaje. Děkujeme za velmi milé 

setkání.

Provoz knihovny o prázdninách 

Vedoucí místní knihovny v Hrádku oznamuje občanům, že knihovna bude v období letních 

prázdnin uzavřena. Otevřena bude opět od 2. září 2019 vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 

18:00 hodin. 

 

Hlasování  o  nejlépe  opravenou  

památku 

 

I díky hlasům od občanů získala obec 

Hrádek II. místo v soutěži Nejlépe opravená 

kulturní památka Jihomoravského kraje 

v roce 2018 v kategorii „Dílo výtvarného 

umění“ za Sousoší Kalvárie. Děkujeme. 

 

Za OÚ v Hrádku Zdeňka Táborská 
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