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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

přiblížil se nám konec roku, období adventu, čas rozjímání, ale i bilancování. Proto bych rád 
v posledním letošním čísle hrádeckého zpravodaje shrnul všechny investiční akce, které letos 
proběhly.

O letních prázdninách probíhaly stavební práce na Základní škole č.p. 53. Tyto práce spočívaly 
v opravě dívčího a chlapeckého sociálního zařízení, výměně zbývajících dřevěných oken za 
plastová a opravě střechy nad vstupem do ZŠ a šatnou. Celkové náklady na opravu ZŠ činily 
3.385.744,- Kč. Dále jsme opravovali místní komunikace. Celkem byly opraveny čtyři silnice 
za 3.793.617,- Kč z toho dotace z MMR 2.655.531,- Kč, a oprava chodníku za 422.565,- Kč. 
Vedle obecního úřadu jsme vybudovali garáž na komunální techniku za 1.175.750,- Kč. 
Celkové investiční náklady se v letošním roce vyšplhaly na 8.777.676,- Kč. V současné době 
již připravujeme projekty na příští rok, a to na opravy místních komunikací (část obce na 
východ), projekt na opravu chodníku před okály (silnice II/397 směrem na Jaroslavice). 
V jarních měsících budeme bezplatně poskytovat občanům nádoby na tříděný odpad. Tyto dodá 
firma HARPA s.r.o., z Brna, která podala nejvýhodnější nabídku za 534.080,- Kč bez DPH. 
Z této částky jsme obdrželi dotaci z OPŽP ve výši 85%. To je to nejdůležitější, co jsme během 
letošního roku společnými silami realizovali.

Zároveň bych chtěl touto cestou moc poděkovat všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílí na zvelebování naší obce a není jim jedno v jakém prostředí žijeme. Mé poděkovaní také 
patří všem, kteří se podílí na kulturním dění a na konání 
mnoha kulturních akcí v obci a naši vesnici v tom dobrém 
světle zviditelňují. Jsem rád, že se aktivně zapojují všechny 
zájmové složky v obci. Přejme si, abychom se minimálně 
stejně tak dobře bavili i v příštím roce.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát pohodové vánoční 
svátky bez shonu, hodně šťastných chvil v kruhu těch 
nejbližších a v novém roce hlavně pevné zdraví.

Ondřej Kubic, starosta
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ZASEDÁNÍ ZOH 
 

ZOH 3.10.2019 schvaluje: 
 „Studii zastavění – variantu 2C 

(novostavba DPS), 
 Návrh zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Účinné nakládání s odpady 
v obci Hrádek“ a současně pověřuje 
starostu, aby se za obec zúčastnil otevírání 
obálek v sídle firmy ALNIO, jako člen 
hodnotící komise za obec, 

 výpůjčku budovy kulturního domu, tj. 
budovy s  č.p. 16 za účelem pořádání 
dětského bazárku (burza dětského 
oblečení) ve dnech 18. – 20. 10. 2019. 
 

Neschvaluje: 
 příspěvek ZŠ a MŠ Hrádek ve výši 56.011 

Kč na zakoupení videotelefonu do budovy 
ZŠ, 

 příspěvek ZŠ a MŠ Hrádek ve výši 37.762 
Kč na zakoupení videotelefonu do budovy 
MŠ. 

 
ZOH 31.10.2019 schvaluje: 

 prodloužení nájemní smlouvy na sociálním 
bytě č. 4, č.p. 332 do 03.11.2021, 

 prodloužení nájemní na sociálním bytě č. 
2, č.p. 331 do 30.11.2021, 

 výpůjčku části budovy č.p. 213 v rozsahu 
37,24 m2, nacházející se na pozemku parc. 
č. st. 239 na dobu neurčitou za účelem 
pořádání volnočasových aktivit, 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, 

 výpůjčku části pozemku na parc. č. 
5701/227 o výměře cca 98 m2 na dobu 
neurčitou, 

 výpůjčku části pozemku na parc. č. 
5701/227 – ostatní plocha o výměře 
cca.123 m2 a část pozemku na parc. č. 
5701/228 – ostatní plocha o výměře cca 43 
m2 na dobu neurčitou, 

 navýšení příspěvku na provoz Základní 
škole a Mateřské škole, Hrádek, okres 
Znojmo, příspěvková organizace, se 
sídlem Hrádek 53, 671 27 Hrádek u 
Znojma, IČ: 70989648 ve výši 37.198,- 
Kč. 

 příspěvek na provoz Základní škole a 
Mateřské škole, Hrádek, okres Znojmo, 
příspěvková organizace, se sídlem Hrádek 

53, 671 27 Hrádek u Znojma, IČ: 
70989648 v maximální výši 175.000 Kč na 
zakoupení nábytku do ředitelny a sborovny 
ZŠ, 

 výběr dodavatele na zhotovení výše 
uvedeného nábytku mimo režim Směrnice 
o zadávání veřejných zakázek, formou 
poptávkového řízení, 

 koncept kroniky za rok 2018, 
 pořízení dopravního zrcadla o velikosti 100 

cm k RD manželů Debnárových s č.p.  260 
a přemístění dopravního zrcadla od RD 
manželů Debnárových, č.p. 260 k RD paní 
Říhové s č.p. 77. 
 

Neschvaluje: 
 prodávat pozemek parc. č. 433/2 na němž 

se nachází stavba bez č.ev. o výměře cca 
330 m2, 

 prodej pozemků na parc. č. 7098/1 o 
výměře 54 m2 a parc. č. 7098/5 o výměře 
129 m2,  

 záměr prodeje pozemku parc. č.  6940/1 – 
orná půda o výměře cca 156 m2. 

 
ZOH 28.11.2019 schvaluje: 

 usazení a přemístění panelů před sklad 
zahradního nářadí firmou Závlahy 
Dyjákovice spol. s.r.o., Dyjákovice 313, 
671 26, IČO 60729660 za celkovou cenu, 
28.177,- Kč včetně DPH, 

 výběr nejvhodnější nabídky a přidělení této 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Účinné nakládání s odpady v obci 
Hrádek“, firmě HARPA s.r.o., Příkop 
843/4, 602 00 Brno, IČ 02744881, která 
podala nejvýhodnější nabídku, a to za 
podmínek uvedených v jeho nabídce: 
celková nabídková cena je 534.080,- Kč 
bez DPH, 

 dotaci ve výši 25 000,- Kč pro Krojovanou 
mládež Hrádek, z.s., IČO 04339916, 
Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma na 
zapůjčení krojů při konání Tradičních 
krojovaných hodů v Hrádku v roce 2020,   

 Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrádek 
na roky 2020-2022, 
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 pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2020, 

 Plán inventur pro rok 2019, 
 Příkaz č. 1/2019 k provedení řádné 

inventarizace majetků a závazků ke dni 31. 
12. 2019, 

 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 
Hrádek na roky 2020-2022 a rozpočet na 
rok 2020, 

 příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Hrádek ve 
výši 1 550 000,- Kč na rok 2020, 

 prodloužení nájemní smlouvy na sociálním 
bytě č. 3, č.p. 332 do 31.12.2021, 

 výpůjčku části pozemku na parc. č. 5701/8 
o výměře cca 90 m2 na dobu neurčitou, 

 Zprávu o výsledku kontroly finančního 
výboru ze dne 4. 11. 2019, 

 Zprávy o výsledku kontroly kontrolního 
výboru ze dne 13.11.2019 a 18.11.2019 a 
současně přijímá nápravná opatření 
spočívající v důslednější kontrole plnění 
smluv ze strany obecního úřadu, 

 výpůjčku budovy kulturního domu, tj. 
budovy s č.p. 16 Krojované mládeži 
Hrádek, z.s., za účelem pořádání 48. 
Tradičních krojovaných hodů ve dnech 16. 
– 18. 10. 2020, 

 Odpisový plán Základní školy a Mateřské 
školy Hrádek, okres Znojmo, příspěvková 
organizace IČO: 70989648 na rok 2020, 

 příspěvek na provoz Základní škole a 
Mateřské škole, Hrádek, okres Znojmo, 
příspěvková organizace, se sídlem Hrádek 
53, 671 27 Hrádek u Znojma, IČ: 
70989648 v maximální výši 60.000,- Kč na 
zakoupení videotelefonů do budovy ZŠ 
Hrádek, Hrádek 53 a do budovy MŠ 
Hrádek, Hrádek 202, 

 převod nepotřebného majetku obce, 2 ks 
PC zařízení, do Základní školy a Mateřské 
školy Hrádek, okres Znojmo, příspěvková 
organizace IČO: 70989648 v celkové výši 
41.954,- Kč. 
 

Neschvaluje: 
 odkup pozemků par.č. 2095 – orná půda, 

parc.č. 1190 – lesní pozemek, parc.č. 1202 

– lesní pozemek, parc.č. 1203 – lesní 
pozemek a parc.č. 1246 – lesní pozemek, 
parc.č. 1204 – orná půda, parc.č. 1205 – 
orná půda, parc.č. 1243 – orná půda, parc.č. 
1244 – orná půda a parc. č. 1247 – orná 
půda, pozemek parc.č. 1233 –ostatní 
plocha, parc.č. 1234 – ostatní plocha a 
parc.č. 1245 – ostatní plocha, 

 žádost pana Štefana Spišiaka – FIPS, 
Šanov, IČO 14643804, o prominutí pokuty 
ve výši 50.000,- Kč, 

 Dodatek č. 1 na akci „Sklad zahradního 
nářadí v obci Hrádek“. 

 
Senioři v Hrádku 

           
Letošní rok jsme měli bohatý na akce, o 
kterých jsem vás průběžně prostřednictvím 
zpravodaje informovala. Ke konci roku jsme 
ještě pořádali zájezd na Hlubokou a do 
Českých Budějovic, kde jsme navštívili 
pivovar. Zájezd se nám tak líbil, že ho příští 
rok zopakujeme. Pro velký úspěch plánujeme i 
opětovnou návštěvu Lázní Piešťany. Pobytový 
zájezd se uskuteční v červnu 2020 a zájemci se 
již nyní mohou hlásit. Samozřejmě budeme 
pokračovat s besedami, které se konají vždy 
první středu v měsíci v kavárně KD Hrádek, 
kdo by měl zájem, může nás navštívit, budeme 
rádi. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Na závěr bych chtěla popřát  hezké svátky  a 
Štastný Nový rok. 
 
za klub Alena Valigurová 
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Historie obce Hrádek 
 

Pravěk v Hrádku a okolí 
 

Minule jsme si psali, že první osídlení v Hrádku a okolí bylo již kolem roku 25.000 let před 
naším letopočtem. Je nutno napsat, že lidé do té doby byli tzv. nomádi – kočovníci. Putovali za 
obživou, vyhledávali si přirozené úkryty, jedinou jejich starostí bylo sehnat dostatečné množství 
potravin pro svůj kmen. Před 30.000 lety před naším letopočtem se živili  především ovocem, kořínky, 
listím. Tím, že začali lovit maso, se jim začal zvětšovat mozek. Zprvopočátku to byli malí savci 
(králíci, veverky, ryby) Jejich schopnosti se ale velmi rychle rozvíjely, dokázali si vyrobit jednoduché 
lovecké zbraně, nástroje. A najednou se z pračlověka stal člověk 
zručný. Nutno říci, že tomu pomohla i příroda. Začalo se 
oteplovat ovzduší a ledovec začal ustupovat k severu. Tím se 
začaly objevovat nové krajiny, kam mohli lidé přesídlit. Takže 
většina se vydala na svoji poslední velkou cestu a hledala prostory, 
kde by se usadili.  

Bohužel tato migrace národů přišla na naše území ze tří 
směrů. Napíši to jen velmi zjednodušeně: ze západní strany se 
k nám tlačili Keltové, z jihu a JV Římané a z východu turkotatarští 
Hunové. Samozřejmě všechny národy se srazili na území jižní 
Moravy a začaly boje o území. Byly velmi kruté. Stalo se tak právě 
kolem pátého a čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. 
Docházelo k vybíjení celých kmenů, únosu žen, kmeny se 
mezi s sebou křížily. Tyto boje trvaly několik tisíciletí. Svědčí 
o tom archeologické nálezy přímo v Hrádku (na louce u dnešního statku). Lovci velkých zvířat se 
těchto bojů nezúčastnili, pokračovali dále na sever s pomalu ustupujícím ledovcem.  

A jak to tak bývá: „Když se dva perou, třetí se směje“. Na naše území se po malých skupinkách 
začal trousit poslední rozsáhlý kmen – Slované. Ten zde nakonec zůstal. Nechtěl již bojovat, chtěl se 
usadit a začít klidnější život.  

Prostředí kolem Hrádku bylo ideálním stanovištěm. Ustupující ledovec a mořská hladina zde 
zanechaly půvabnou krajinu, která byla velmi bezpečná pro život a zakládání nových vesnic. Každá 
vesnice potřebovala několik důležitých faktorů: především vodu, ochrannou přírodní linii proti 
nepřátelům, dostatek potravy a úrodnou půdu na pěstování plodin. A to Hrádek a okolí poskytovaly. 
Bojující kmeny vyčerpání opustily toto území a Slované mohli začít budovat své vesnice.  

Stavěli si jednoduché chatrče ze dřeva, proutí, využívali možnost budování přístřešků a skladů 
v pískovcových skalách. Jejich zručnost rostla poměrně rychle, dokázali vyrábět i jednoduché 
zemědělské nástroje a také dokonalejší nástroje. Vznikl typ člověka, který byl lovec a zároveň 

sběrač. I přesto, že podnebí bylo velmi příznivé, průměrná roční 
teplota byla pouhých 9°C, takže lovce začal lákat velký typ zvířat, 
který měl teplou kožešinu. A tak se člověk lovec a sběrač naučil lovit 
větší zvířata – srnčí, jeleny, divoká prasata atd. Z těchto zvířat 
dokázal zpracovat úplně všechno – i kosti, střeva, zuby atd. Začaly 
vznikat první šperky, ženy dokázaly zpracovat kožešiny na přikrývky 
i oblečení (střeva sloužila k sešívání jednotlivých dílů  kůží, místo 
jehel používaly rybí kosti. Jejich kapacita mozku se zvětšovala, a aby 
byli lovci schopni zvěř ulovit, začalo se jejich tělo narovnávat a vznikl 
tzv. člověk vzpřímený. Tím mohl zvěř rychleji pronásledovat. Velmi 
také pomáhalo, že dokázal získat a udržovat oheň. Zajistil si tak 
dostatek tepla v chladných krátkých deštivých zimách, později i 
k úpravě potravin. Role v jednotlivých kmenech se rozděly – začali 
se členové kmenu specializovat na určitou činnost. Někteří lovili, jiní 

          Takto přibližně vypadal čověk zručný 

                    Člověk vzpřímený 
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se starali o pole, další pásli stáda, ženy šily oděvy, chystaly jídlo, další začali vyrábět keramiku, 
šperky a především začali vyrábět přesnější zbraně. Posunuli jsme se totiž do doby bronzové. Díky 
ohni zjistili, že z některých kamenů při vysoké teplotě „cosi vytéká“. Zprvopočátku to byla měď 
a cín (cca 2400 až 800 let před naším letopočtem), později začali zpracovávat železo (800 až do 
prvního století po Kristu). 

 V některých částech vesnice byly objeveny tzv. zásobní jámy se zbytky právě kostí zvířat, 
keramické střepy, ale i hroby se šperky. Tyto zásobní jámy byly objeveny v 60. letech 20. století při 
budování nového vinohradu na jižní straně silnice mezi Hrádkem a Křídlůvkami (dnes tam je 
ořechový sad), také v lokalitě u Statku. Vedou se spory, jestli člověk vzpřímený ještě NEMLUVIL!!! 
Některé kmeny vydávaly zvuky, jiné mohly mít náznak pojmů pro jednotlivé předměty, hlavně pro 
zvěř, která se nečekaně ukázala na obzoru. Rozhodně není možné, že v neděli večer nikdo mluvit 
neuměl a ráno se probudili a všichni lidé mluvili!!!! A když už mluvili, tak každý kmen měl svůj 
vlastní jazyk, skřeky, posunky, a tomu druhému kmeni nerozuměl. 

Vzhledem k velkému rozvoji mozku člověka vzpřímeného si člověk velmi brzy osvojil i lov 
na velká zvířata – medvědy, mamuty, šavlozubé tygry, tuleně, 
ale byl i kanibal. Začal postupně vznikat tzv. člověk 
rozumný. A to již musel používat nějaký systém komunikace. 
Stavěl jednoduchá obydlí, vyráběl zbraně ze železa pro lov 
velkých zvířat, která zde měla velkou hojnost potravy a 
chodila se napájet do řeky Dyje, která v té době tekla v místech, 
kde je v současné době zavlažovací kanál. Nad řekou byl velký 
pískovcový ostroh, ze kterého lovci lovili. Časem si vybudovali 
i strategii lovu obrovských mamutů, Jeden mamut stačil jako 
potrava pro kmen na celou zimu, proto přebytky zakrývali lovci 
právě do zásobních jam do keramických nádob. I z této doby jsou nálezy v zásobních jámách. 

Posledním typem člověka, který žil v naší lokalitě byl tzv. člověk dnešního typu. Dokázal 
ulovit již velkou skupinou zvířat najednou, ochočit si psa a zakládal vesnice, tzv. oppida, které byly 
chráněny hradbami. Již neměl skoro žádné ochlupení, nosil oděvy z kůží nebo z hrubé tkaniny. 

Dokázal uchovat například i obiloviny do příštího jara na 
příští výsadbu, vypěstovat a vykrmit domácí zvířata na dobu 
největšího hladu. Byl schopen obchodovat s jinými kmeny 
s hospodářskými přebytky – výměnný obchod. 

Určitě si říkáte, že jsme ve vinném kraji, tak jak to 
v té době bylo s vínem? Zatím ho neznali, ale rostlo, brali ho 
jako sladké kuličky hodné jako sladkou pochutinu. Až 
později přišli na to, že když se trochu zkvasí, získává člověk 
povznešenější náladu nebo dokonce začíná se mu motat 
hlava. Ale účelově se víno začalo vyrábět až v době po 
Kristu. 

V dalším pokračovaní se již vrhneme do období již 
našich tisíciletí, napíšu Vám něco málo o řece Dyji, jako strategické ochránkyni Hrádku, zásobárnou 
jídla, pitné vody (podrobně Dyji se budeme věnovat později). 

 
Na úplný závěr mi dovolte Vám popřát pohodu a lásku v celém roce 2020, splněná přání a 

hlavně: BUĎTE ZDRAVÍ, VESELÍ A KYPÍCÍ ŽIVOTEM. 
 

Roman Štrunc 
 
 
 
 
 

                              Člověk rozumný 
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Farnost Hrádek 
 
Fara v Hrádku - byl vypracován projekt na statické zajištění farní budovy v Hrádku a v příštím roce 
dá-li Pán se uskuteční toto statické zajištění budovy. Z toho důvodu byl proveden v některých částech 
farní budovy geolog.průzkum. 
Byla zahájena 1. etapa opravy střechy na faře ve Valtrovicích, byla zbudována vodovodní šachta a 
do farní budovy byla zavedena přípojka na vodu.  
Dobrovolník a bývalý farník Josef Novák z Přímětic ve svém volném čase postupně opravil vstupní 
chodbu na faře v Hrádku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neznámý vandal rozbil okno vedoucí  
do sakristie kostela a snažil se tam  
vloupat, i když za oknem jsou mříže.  
Rozbité okno a historický atypický  
okení rám byly opraveny.  
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Zúčastnil jsem se trail Půlmaratonu Vyking Král 
vysočiny. Přemluvil mne kamarád, také kněz. Zjistil 
jsem, že bez dobré přípravy je to velice náročné a 
bolestivé. Není to snadné umět si poručit, umět se 
ovládat a případně se také neztratit. 
 
V listopadu, kdy jsme si připomínali 30 let svobody 
proběhla pouť ke sv. Anežce. Poutní mši sv. jsem 
nebyl účasten, neboť jsem byl na pohřbu. Provázel 
jsem děti až při dalším programu. Hra po občerstvení 
byla motivována životem sv. Anežky. Zúčastnilo se 
asi 50 dětí. Děkuji všem, kteří se zapojili, pomohli 
vytvořit skvělý kolektiv a dětem umožnili odcházet 
s hlubokými zážitky. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě občerstvení a pohoštění pro děti.  
 

 
 
Již delší dobu jsme přemýšleli o renovaci věčného světla v kostele v Hrádku. Původní světlo bylo na 
oratoři nad sakristií a bylo nahrazeno malinkou 
žárovkou, která se v prostoru téměř ztrácela. Světlo 
bylo odborně zrenovováno a výsledek můžete 
posoudit sami. Děkuji panu Karlu Pavelkovi za 
připojení a instalaci věčného světla.  
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Nic nevydrží věčně. Dosloužil také digitální ovladač na zvony na kostele v Hrádku, takže svého času 
jste mohli slyšet nepravidelné zvonění. Po konzultaci s firmou, která zajistila elektrické ovládání 
zvonů, byl vyměněn digitální ovladač. Práci opět provedl Karel Pavelka.  
 
Zemřel také rodák z Dyjákovic a velký donátor našich farností Walther Götz. Zasloužil se o 
spolupráci a propojení vztahů mezi vystěhovanými obyvateli a současnou generací. Velkou oporou a 
pomocníkem mu byl Jaroslav Vavřín. Zástupci našich farností se zúčastnili jeho pohřbu ve Vídni a 
rozloučení ve Wullersdorfu. Věříme, že se v díle, které mohutně podporoval, bude pokračovat, a že 
se tyto vztahy budou dále v dobrém prohlubovat a upevňovat. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 6.12.2019 jste měli možnost 
vyslechnout adventní koncert folkové 
skupiny Květinka v kostele v Hrádku. 
Ten, kdo přišel si mohl poslechnout 
skvělou souhru jednotlivých členů, kteří 
tak podpořili charitativní projekt a na 
konci svého umění byli zaslouženě 
odměněni mohutným aplausem. 
V dobrovolném příspěvku na Charitní 
záchrannou síť se vybralo 4020,-Kč. 
Děkuji tímto způsobem všem dárcům.  
 
Děti z našich farností měly možnost 
v neděli 8.12.2019 se setkat se sv. 
Mikulášem v kostele v Dyjákovicích. 
Při mši sv. byly také seznámeny s jeho 
životem a odkazem pro dnešní dobu.  
 
Před vánočními svátky bude příležitost ke sv. smíření i s cizím zpovědníkem (P. Pouchlý 
z Hrušovan n.J.) v neděli 22.12. od 15.-15.30 hod v kostele v Hrádku. 
 
Mše v Hrádku: sv. na Štědrý den bude ve 22.45 hod, na sv. Štěpána 26.12. v 11.00 hod, na Silvestra 
31.12. v 18.30 hod a na Nový rok v 11.00 hod. Mše sv. s obnovou manželských slibů bude v neděli 
29.12. v 11.00 hod. Všechny srdečně zveme.  
 
V sobotu 11.1.2020 v  9.00 hod. v kostele v Hrádku začne Tříkrálová sbírka pro Hrádek, Dyjákovice, 
Valtrovice, Křídlůvky a Velký Karlov. Prosím dobrovolníky a pomocníky, aby se opět zapojili a 
pomohli uskutečnit dobré dílo.  
 
Další informace budete mít možnost se dozvědět z farního vánočního zpravodaje.  
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Děkuji Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojujete do dění ve farnosti. Mnohým z Vás 
přibývají léta, ubývá sil a mladší krev není. O to víc si vážím Vaší věrnosti a obětavosti.   
 
Na závěr přeji Vám všem požehnané nastávající dny, ať je hezky společně prožijeme a umožníme 
těm kolem sebe mít jednou na nás hezkou vzpomínku.  
 
K tomu žehná Váš farář P. Sobotka.  
 
 

Mateřská škola Hrádek 
 

Kluci a holky z mateřské školky 
 

Školkové radosti a povinnosti jsou v plném proudu, rádi bychom Vás trochu seznámili s těmi 
nejdůležitějšími, které se udály. Proběhlo podzimní odpoledne s rodiči, kde jsme si společně vytvořili 
jednoduché lucerničky a děti předvedly, co se ve školce naučily za krásné básničky a písničky. 

Přímo do školky přijelo na podzim krásné divadýlko s pohádkou Ošklivé káčátko. A za 
kulturou jezdí dál i starší děti: začaly již s pravidelnými návštěvami divadla ve Znojmě. Děti se vždy 
hezky oblečou a ve velkém divadle je pohltí doslova sváteční atmosféra. První divadelní pohádka 
všechny naladila na nadcházející prosinec – byla totiž o čertovi. 

Šikovné děti ze třídy Motýlků jste mohli vidět a slyšet také při rozsvěcování obecního 
stromku. K nahlédnutí byly také jejich krásné výtvory. 

Aby nám čekání na Vánoce rychleji ubíhalo, nazdobili jsme s dětmi za spolupráce rodičů také 
smrček u kulturního domu – všem rodičům, kteří se na výrobě ozdůbek s dětmi podíleli ještě jednou 
děkujeme! 

Jak jsme napověděli, začátek prosince patří vždy Mikuláši, čertovi a andílkovi. To se ví, že se 
za námi také byli podívat. Některé děti se hodně vylekaly, ale když poznaly, že čert je hodný a má 
pro ně dobrůtky, tak s ním nakonec byly i kamarádi. Jsme rádi, že přišli, ale doufáme, že přijdou zase 
až za rok.  

K vánočnímu ladění také patří společné rodinné odpoledne – děti se pochlubily se svým 
vánočně laděným pásmem básniček, písniček i divadelních scének a pak si s rodiči mohly vyrobit 
tradiční jablíčkový svícen a voňavý dekorační pomeranč. Během odpoledne zněly školkou koledy a 
nesla se pohodová atmosféra.  

Koncem vánočního těšení bývá většinou nadílka. Ani my jsme tuto tradici neopustili a Ježíšek 
nám do školky nadělil spoustu krásných nových hraček. 
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ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁČKŮ 
 

V loňském školním roce jsme se zúčastnili výtvarné 
soutěže Čarovné barvy země pořádané Slovanským 
hradištěm v Mikulčicích. Přihlášeno bylo celkem 99 děl 
v 5 kategoriích, naše školka zastupovala tu nejmladší 
kategorii a umístili jsme se na nádherném 3. místě!  
      
Porota ocenila originalitu díla – tématem bylo Naše země, 
kterou žáci pochopili nikoli jako naši vlast, ale jako naši 
planetu Zemi, jíž je naše vlast součástí. Také dílo získalo 
plusové body za zřejmou práci žáků (nikoli pedagogů) – 
šišatá planeta, zamalovaný rám obrazu. 
 
Všem čtyřem malířům gratulujeme! 
 
Závěrem bych Vám ráda popřála jménem všech dětí a 
kolektivu MŠ pohodové Vánoce v blízkosti svých 
nejmilejších a úspěšný vstup do nového roku. 
 
 
Za kolektiv MŠ napsala Barbora Worbisová 
 
 

Základní škola Hrádek 
 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
Již několik měsíců uplynulo od zahájení nového školního roku. Žáci se pilně učí, většina z nich se 
každý den poctivě připravuje  na plnění svých školních povinností. Naši prvňáčci už umí dobře 
počítat  a číst ve slabikáři, který  dostali v listopadu a už se určitě těší na své první knihy, které možná 
dostanou pod vánoční stromeček. Ty budou určitě s radostí předčítat svým sourozencům, rodičům i 
prarodičům. 
 
Naše škola od září již tradičně pokračuje v několika projektech, jako je Ovoce a zelenina do škol, 
Mléko do škol, Recyklohraní a sběr starého papíru. Cílem projektů je nejen zvýšení spotřeby ovoce, 
zeleniny a neochuceného mléka, ale také poukázat na správné stravovací návyky ve výživě dětí 
školního věku. Ve školním roce, již tradičně, vždy v říjnu a v dubnu, probíhá ve škole sběr starého 
papíru. Jsem moc ráda, že i letos se k nám s velkou aktivitou přidaly i děti z mateřské školy. 

 
Akcí v základní škole bylo ještě více. Na 
podzim jsme uspořádali sportovní 
dopoledne společně s žáky ze ZŠ 
Jaroslavice. Za pěkného podzimního 
počasí jsme malovali dýně. Žáci ze školní 
družiny pouštěli na hřišti draky. Z důvodu 
nepříznivého počasí se letos neuskutečnil 
lampionový průvod. Již dvakrát jsme byli 
v divadle ve Znojmě. Navštívil nás 
Mikuláš, čert i anděl. Advent jsme již 
tradičně zahájili setkáním u vánočního 
stromu. Vystoupili jsme zde s krátkým 
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kulturním  programem a uspořádali jsme vánoční jarmark. Zde si návštěvníci mohli koupit různé 
dětské výrobky. 
Máme tu konec roku a s ním přichází doba vánoční, která by se měla nést v duchu klidu a pohody. 
Naši školu máme opět krásně, vánočně vyzdobenou. Znovu všichni žáci napsali svá přání Ježíškovi. 
Společně se těšíme na vánoční dílnu s rodiči ve škole. A také mezi nás opět přijde paní Pěčková a 
budeme zdobit perníčky. Moc děkujeme paní Horáčkové za adventní věnec. Za školní jídelnu musím 
poděkovat firmě Hrazdílek - Smrž za skvělou spolupráci.  
 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří naši školu celoročně podporují a pomáhají. Rodičům za 
jejich spolupráci s námi, pedagogy. Pedagogům  a provozním zaměstnancům za jejich skvělou 
celoroční práci. 
 
Kalendářní rok je u konce, a proto mi dovolte, abych vám jménem svým, ale také jménem všech 
zaměstnanců ZŠ a MŠ, i našich žáků popřála krásné vánoční svátky, hodně lásky, rodinné pohody, 
osobních a pracovních úspěchů. V novém roce hlavně zdraví, optimismus, pohodu a klid na 
práci.                                                                                         
Za žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Hrádek   
Mgr. Květoslava Švejcarová, ředitelka školy 
 
 

SDH Hrádek 
 

Z činnosti SDH Hrádek 
 

V měsíci září se konala soutěž v požárním 
útoku „O pohár starosty obce Hrádek“. 
Zúčastnilo se 20 družstev, z toho 3 družstva z 
DHZ Kvašov a 4 družstva SDH Hrádek.  
Soutěž proběhla ve skvělé náladě. Po 
vyhlášení výsledků soutěže a předání cen 
nastala volná zábava. Soutěž se velmi 
vydařila. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat všem, co se na soutěži podíleli, jak 
členům  SDH Hrádek, OÚ Hrádek, TJ Sokol 
Hrádek, SDH Tasovice (zapůjčení časomíry), 
tak i sponzorům, kteří tuto soutěž, která se 
protáhla do večerních hodin, podpořili.  

Dále se naši mladí hasiči a dorostenci zúčastnili okresního 
kola hry Plamen, která se konala 5. října 2019 v 
Hodonicích. Zde se konal branný závod družstev mladých 
hasičů a dorostenců SDH z celého okresu Znojmo. 
Závěrečným kolem bude jarní kolo hry Plamen, které se 
bude konat ve Výrovicích na hasičském hřišti. 
 
Dne 9. listopadu 2019 náš SDH Hrádek byl pozván do 
Kvašova, kde jsme se zúčastnili oslav 10. výročí 
spolupráce obou hasičských sborů, SDH Hrádek a DHZ 

Kvašov. Dále se mladí hasiči zúčastnili turnaje v malé kopané, které se konalo v Hostimi a to dne 23. 
listopadu 2019 a to pod záštitou bývalého senátora pana MUDr. Milana Špačka a starosty města 
Znojma pana Jana Groise. 
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V neděli 1.12.2019 naši členové pomáhali při rozsvícení vánočního stromku (uvařili bramborový 
guláš, uvařili čaj a svařené víno).  
Výbor SDH Hrádek děkuje a přeje všem členům a jejich rodinným příslušníkům, všem  sponzorům,  
kteří nás sponzorovali a podporovali v naší činnosti, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v Novém roce 
2020. 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku přeje krásné svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v Novém roce 2020 všem našim spoluobčanům obce Hrádek. 
 
Za SDH Hrádek 
Josef Pospíšil 
 

TJ SOKOL HRÁDEK 
 

Hodnocení podzimní části fotbalové sezony 2019/2020 
 
Vážení fotbaloví fanoušci, 
 
opět se přiblížil čas zimních svátků a je čas na zhodnocení činnosti fotbalových týmů. Pokusím se 
zhodnotit činnost týmu mužů (alespoň částečně) a činnost týmu žáků. 

 
Tým mužů 

 
Tým mužů opět hrál v okresním přeboru a čekalo ho 13 náročných zápasů. V těchto zápasech muži 
celkem 4x vyhráli, 5x remizovali a 4x prohráli. Jsme celkově po skončení podzimní části na 7. místě 
se 17 body. 
 
Muži nezačali vůbec špatně. První zápas vyhráli s Božicemi 2 
:0, pak přišly 3 remizy (Hostim, FK Znojmo „B“ a Jezeřany). Další remíza byla s týmem Hostěradic, 
kdy se k nám „obrátilo štěstí zády“. Vedli jsme již 3:1, poté 4:2, nakonec soupeř vyrovnal na 4:4 ve 
4 minutě nastavení. Měli jsme několik 
vyložených šancí, dobrý výkon předvedl i 
Tomáš Heneš a další hráči. Bohužel i zde se 
podepsal na naší remíze rozhodčí, Vlasta 
Fortelný se „neudržel“ a byla z toho bohužel 
červená karta na 7 zápasů. 
 
Bohužel pořád platí, že jsme na hřišti 
aktivnějšími hráči, máme více šancí, více střel 
na branku, ale někdy ne a ne to tam spadnout. 
Příkladem je zápas s Rakšicemi, kdy my jsme 
celkem 36 ohrozili střelou brankaře soupeře, 
ale dali jen 2 góly. Kdežto soupeř vystřelil na 
branku pouze 23x a z toho bylo 7 gólů. Velice 
krutá porážka, protože se kluci opravdu rvali 
jako psi. 
 
Na závěr klasickou tabulku gólů a asistencí. 
Tato tabulka je částečně ovlivněna tím, že jsem se posledních 4 zápasů nemohl ze zdravotních důvodů 
zúčastnit, takže nejsou doplněny asistence. Jarda Švábek vede coby střelec, ale jsou tam započítané i 
jeho 2 penalty 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ MUŽI 
  góly/přihrávky Celkem 

Zábojník Jiří st. 5/5 10 
Švábek Jaroslav 7/1 8 
Kučera Pavel 5/0 5 
Zábojník Jiří ml. 4/1 5 
Štrunc Matěj 2/2 4 
Hoc Petr 2/2 4 
Bobor Jan 3/0 3 
Fortelný Jaroslav 2/1 3 
Kortiš Radek 1/2 3 
Hoc Pavel 1/0 1 
Matocha Zdeněk 0/1 1 
Heneš Tomáš 0/1 1 
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Žáci 
 

Tým žáků měl na podzimní sezónu naplánováno celkem 8 zápasů z 11. Zbývající 3 zápasy budou 
odehrány na začátku jarní sezóny, pak bude soutěž přelosována podle umístění v tabulce. Celkem 
jsme 3 zápasy vyhráli a 5 prohráli, dali jsme 26 branek (z toho 20 v prvních 3 zápasech!!!!!!), 31 
branek dostali. 
 
Naši žáci vstoupili do soutěže velmi dobře a sebevědomě. První 3 zápasy vyhráli, a to s dost vysokým 
skóre, kdy dali 20 gólů a pouze 7 dostali. Pak přišel nešťastný zápas s Příměticemi, vedli jsme již 3:0 
a zdálo se, že to bude další z pohodových zápasů. Tak jsme trochu „usnuli na vavřínech“ a spali a 
spali a spali. Soupeř začal ztrátu dotahovat a těsně před koncem dal vítězný gól na 5:4. Od tohoto 
okamžiku došlo k rozložení týmu a již jsme nevyhráli ani jeden zápas, poslední zápas s Dobšicemi 
jsme dokonce prohráli 7:0. Co se s týmem stalo těžko říci. Všichni to velmi těžce nesli, ale kde se 
stala chyba? Hráči? Trenéři? Puberta? Zranění? Asi se sešlo všechno najednou v nesprávnou chvíli. 
Takže sezóna pro nás velmi úspěšně začala a pak špatně skončila. Zbývající zápasy se hrají s týmy 
Miroslav, Šatov a Štítary. Kdo sledujete hrádecký fotbal, je vám jasné, že jsou to velmi těžcí soupeři. 
V kanadském bodování vypadá situace takto: 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Z tabulky vyplývá, že nejlepším střelcům a nahrávačům vévodí Sam Tichý, následuje ho Lenka 
Matušková a překvapení týmu Bedřich Ulrich, který oněch 7 branek dal v jednom zápase. 
  
Žáky teď čeká zasloužený zimní odpočinek a hned v lednu začnou trenéři připravovat tým na 
náročnější jarní sezónu. Také nás před zahájením jarní sezóny čeká další turnaj a přípravné zápasy. 
 
Na úplný závěr dovolte, abych všem občanům Hrádku i všem fanouškům fotbalu za celý klub 
TJ Sokol Hrádek popřál, aby rok 2020 byl pro Vás úspěšným rokem. Věřím, že se s Vámi budu 
i nadále potkávat na hřišti, že i nadále budete podporovat nejen fotbal „chlapů“, ale i fotbal a 
sportovní vyžití těch menších a nejmenších. Zároveň Vám přeji i pracovní úspěchy, radost 
v rodinách, bohatého Ježíška a prostě: Ať jste v pohodě a hlavně buďte zdraví. To vše Vám 
přejí funkcionáři TJ SOKOL Hrádek. 
 
SPORTU ZDAR! 

Mgr. Roman Štrunc 
 
 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ ŽÁCI 
  góly/přihrávky Celkem 

Tichý Sam 7/9 16 
Matušková Lenka 4/6 10 
Ulrich Bedřich 7/0 7 
Jírovec Kubajz 2/5 7 
Urban Daniel 3/2 5 
Kuřák Dan 0/4 4 
Konyárik Tomáš 1/0 1 
Lelovský Roman 1/0 1 
Podešvová Zuzana 1/0 1 
Zámostný Matěj 1/0 1 
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Mladší a starší přípravka 
 

U hráčů ze starší a mladší přípravky zatím nejde o počet vstřelených gólů a asistencí, je to především 
o tom, připravit děti na „velký fotbal“ při dosažení věku přesunu do žáků. I když je to zatím fotbal 
hrou, tak i tyto děti trénují 2x týdně a každou neděli mají zápas podle rozpisu, kde předvedou ten 
nejlepší výkon, jaký dovedou. Pokud chce i vaše dítě hrát fotbal, neváhejte s ním na jaře, (více o jarní 
sezóně uvedeme v březnovém zpravodaji) přijít na hřiště TJ Sokol Hrádek, klidně se jen podívat a 
třeba ho fotbal chytne, jako kluky a holky, kteří jsou  na fotkách níže  Našim malým sportovcům 
přejeme krásné Vánoce. 

 
 
                                           + zraněný Honzík  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krojovaná mládež Hrádek z.s. 

 
Jako každý rok začínají hody již v pátek, kdy 
mládenci staví máju, zatímco děvčata 
připravují výzdobu kulturního domu. Od šesti 
hodin pořádá chasa posezení před kulturním 
domem, kde si lidé mohou dát svařené víno a 
poslechnout cimbálovou muziku. Stejně jako 
minulý rok hrál v Hrádku soubor Vinohrádek. 
I přes to, že mládence čeká náročný víkend, 
celou noc stráží při ohni májku. Brzy ráno se 
chlapci opět sejdou a za doprovodu dechové 
kapely vyráží vyzvednout stárka k němu 
domů. Po vesnici a na velké večerní zábavě 
doprovázel chasu soubor Horané. Děvčata se 
tradičně schází doma u stárkové a čekají na 
své mládence. Chlapci na sebe nikdy nenechají čekat moc dlouho a za zpěvu si přijdou vybrat svoji 
stárkovou. Poté společně vyrazí k obecnímu úřadu, kde na ně již netrpělivě čeká pan starosta s 
mnohými občany. Za potlesku uděluje chase právo pořádat hody a dává se do tance se stárkovou. Do 
odpoledních hodin následuje pochod obcí. Krojovaní tančí, zpívají a zvou obyvatele Hrádku na 
večerní zábavu. Večerní zábava začíná ve 20:00 hodin a končí nad ránem. V letošním roce byla 
zábava úspěšná. Díky dobrému počasí si přišlo mnoho lidí zatancovat a pobavit se. Soubor Horané 
vystřídala skupina Sabrin Band, která se postarala o příjemné pokračování hodové zábavy. V neděli 
se děvčata a mládenci sejdou u hrádeckého kostela a účastní se mše svaté. Každoročně se po mši 
vyfotí s panem farářem, který chase požehná. Chasa dále pořádá zábavu pro malé děti, již tradičně od 
dvou hodin. Nejmenší se přijdou do kulturního domu pobavit s rodiči. Hrají se hry a děti mohou 
vyhrát sladké odměny. I přes únavu pořádá chasa s nadšením ještě poslední zábavu. Od osmi hodin 
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se přicházejí lidé podívat do kulturního domu na 
půlnoční předání práva zpět panu starostovi a 
stanovení nového stárka a stárkové. Po předání 
práva se již pomalu schyluje ke konci zábavy a 
celých hodů. Mládež a všichni občané se mohou 
opět těšit na další rok, kdy se budou konat 48. 
Tradiční krojované hody v Hrádku. 
 
Za krojovanou mládež Hrádek Jan Šturala a 
Denisa Plundráková (stárek a stárková 47. 
Tradičních krojovaných hodů v Hrádku) 
 
 

 
 
 
 
 

Informace obecního úřadu 
 

STATISTIKA OBCE HRÁDEK 
ke dni 6.12.2019 

 
 
Počet obyvatel k 6.12.2019:   929 s trvalým pobytem (481 mužů, 448 žen) 
 
Věkové složení:    Statistika pohybu obyvatel: 
děti do 18 měsíců:  19  přistěhováno:   27   
děti od 18 měsíců do 3 let: 18  narozeno:   12 
děti od 3 do 6 let:  31  odstěhováno:     7 
děti od 6 do 15 let:  78  zemřelo:   12   
dospělí    783    
 
 
 
Jubilanti v roce 2019 
 
50 let:   11 občanů   85 let:  2 občani  
55 let:  10 občanů   86 let:  3 občanky 
60 let:  7 občanů   87 let:  1 občanka 
65 let:  16 občanů   88 let:  2 občanky 
70 let:  10 občanů   89 let:  1 občanka 
75 let:  5 občanů   90 let:  nikdo 
80 let:  4 občani   91 let:  1 občanka  
81 let:  4 občani   92 let:  3 občanky 
82 let:  nikdo  
83 let:  2 občani 
84 let:  3 občanky 
 
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
Ve smyslu platné legislativy neuvádíme jednotlivé osoby jmenovitě. 
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V roce 2019 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany: 

 
 
Maršíková Irma  Blahoudek Josef 
Pavelková Jiřina  Matajs Petr 
Danihelová Mária  Plánková Anna 
Herejková Jana  Stehlíková Božena 
Sýkora Pavel   Pichanič František 
Sedliačík Pavel  Kalina František 

 
 

 
Místní poplatky v roce 2020 

 
 
Místní poplatek za komunální odpad:  výše poplatku je 550,- Kč. 
Splatnost poplatku je do 31.7.2020. 
 
Místní poplatek ze psů:    výše poplatku je 50,- Kč/pes,  

75,- Kč/každý druhý a další pes 
Splatnost poplatku je do 25.2.2020. 
 
Poplatky můžete uhradit v hotovosti přímo v kanceláři OÚ nebo zaslat na účet obce, viz platební 
údaje: 
 
číslo účtu:   9923741/0100 
variabilní symbol:  1340+čp (popelnice) 
   1341+čp (pes) 
 
 
 

Čipování psů 
 
Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, bude od 1.1.2020 platné pouze tehdy, 
bude-li pes před provedením vakcinace označen identifikačním čipem. Označení psů mikročipem 
provádí všichni soukromí veterinární lékaři. Majitelé štěňat by je měli nechat očipovat nejpozději 
v půl roce věku, kdy se provádí u štěňat první povinné očkování proti vzteklině. Mikročip nemusí mít 
pouze psi, kteří byli ještě před 3.7.2011 označeni tetováním a jejich tetování je dosud čitelné.  
 
Povinné očkování psů v naší obci se uskuteční v průběhu měsíce března v KD v Hrádku, občané 
budou informováni místním rozhlasem. 
 
Oznamujeme občanům, že jednostránkový kalendář obce na rok 2020 je k vyzvednutí v kanceláři 
OÚ.  
 
Za OÚ v Hrádku 
Bc. Lada Mičulková 
referent  
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Kulturní akce 

 
Vítání občánků 
První říjnový víkend jsme na OÚ v Hrádku přivítali 6 nových občánků naší obce. Děti ze ZŠ i MŠ si 
pod vedením paní učitelky Mgr. Šturalové a Stavinohové připravily krátký program, rodiče se 
podepsali do pamětní knihy obce a obdrželi pár dárečků od obce Hrádek. Dětem i jejich rodičům 
přejeme ještě jednou hodně zdraví a spokojený život. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setkání padesátníků 
Předdušičkový víkend jsme se sešli s našimi padesátníky, 
rodáky a spolužáky z I. třídy ZŠ v Hrádku. Nebylo nás moc, 
o to víc si vážíme těch, kteří přišli. Společně jsme nahlédli do 
pamětní knihy obce, kde jsme našli jména našich jubilantů 
při různých příležitostech, kterých se na obecním úřadě 
účastnili, například odvodu branců či předávání občanských 
průkazů. Velmi děkujeme za příjemné setkání a budeme se 
těšit někdy příště. 
 
Beseda s důchodci 
Letošní beseda s důchodci se nesla v bohatém hudebním 
programu, kdy nás navštívili Mužáci z Tasovic a zazpívali si 
s našimi seniory, následovalo vystoupení malé dechové 
kapely Rozmarýnka, která vyzvala i k tanci. S přibývajícími 
hodinami jsme přešli na modernější hudbu s DUO ARCONA, 
kterou o přestávce vyplňovala hra na harmoniku. Jsme rádi, 
že senioři i přes chladnější počasí opět dorazili a věříme, že 
v příštím roce se opět setkáme. 
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Rozsvícení vánočního stromu 
 
Za pomoci SDH Hrádek, maminek z Hrádku, ZŠ a MŠ Hrádek jsme přichystali program v KD a 
následně před KD, kde jsme společně rozsvítili náš 
stromeček. Děti a vlastně i dospělí si mohli v KD vyrobit 
voňavá mýdla, dřevěnou ozdůbku na stromeček či krásný 
dřevěný stromeček z větví révy. Popíjel se svařák i punč, 
jedl hasičský guláš a všichni mohli podpořit naši ZŠ a MŠ 
zakoupením jejich výrobků. Před KD program pokračoval 
vystoupením dětí ZŠ a MŠ, písněmi Mužáků z Hodonic a 
vystoupením ohnivé show. Vše završil pan farář se svým 
pěveckým sborem. Již druhý rok jsme rozsvítili živý 
stromeček u kulturního domu a přibyla nám i světelná koule 
na okružní křižovatce. U stromečku se nám objevili i dva 
krásní sněhuláčci, které vyrobili manželé H+P Hocovi, 
kterým velmi děkujeme. Děti z MŠ se zase postaraly o nazdobení stromečku u KD a hrádecké 
maminky nám nazdobily stromečky u zastávky na Dyjákovice. Všem, kteří se na rozsvícení podíleli, 
velmi děkujeme a jsme opravdu rádi, že si hodně občanů udělalo čas a přišli si popovídat a užít 
začátek předvánočního času. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikulášský karneval 
 
Obec Hrádek ve spolupráci s naší krojovanou mládeží připravila tradiční Mikulášský karneval. Děti 
přivítal čert Hubert se svým pomocníkem Andělem, připravili si pro děti mnoho soutěží a na závěr 



nesměly chybět ani bublinky. Masky se opět velmi vyvedly, ty nejlepší byly odměněny. A 
samozřejmě, co by to bylo za mikulášský karneval bez Mikuláše. Ten dorazil i se svou družinou a 
nůší plnou balíčků a ovoce /ovoce darovala firma Hrazdílek – Smrž, které velmi děkujeme/ pro 
přítomné děti. Touto akcí jsme završili rok 2019 a věřte, že již plánujeme, co si pro vás připravíme 
na příští rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánky a oznámení 
 
    Hasičský ples – Fašank se koná 
15.2.2020 v KD v Hrádku. 
 
     Vedoucí místní knihovny 
v Hrádku oznamuje občanům, že 
knihovna bude od 20.12.2019 do 
5.1.2020 zavřená.  
 
    Obecní úřad v Hrádku bude od 
20.12.2019 do 5.1.2020 uzavřen.  
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěrem zpravodaje bych chtěla poděkovat všem, kteří nám 
v kulturních akcích pomáhají, ať už se jedná o spolky, 
zastupitele, občany či veškeré zaměstnance obce. Také děkuji 
všem, kteří přispívají do našeho zpravodaje. Jsem také velmi 
ráda, že sledujete naše webové stránky www.obec-hradek.cz i 
FB profil, kde veškeré průběžné informace, fotografie i 
pozvánky zveřejňujeme.  
 
Vážení občané, dovolte mi, abych vám i já popřála za kolektiv 
zaměstnanců obce krásné Vánoce a do nového roku jen to 
nejlepší! 
 
Za OÚ v Hrádku 
Zdeňka Táborská 
referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydavatel: Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27  Hrádek u Znojma, IČO 002 92 869. Evidenční číslo MK ČR E 11704.Vychází jako čtvrtletník, v celkovém nákladu 360 
ks..Datum vydání 18.12.2019. Číslo 4/2019..Neprošlo jazykovou úpravou. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Za grafickou úpravu odpovídá  Zdeňka Táborská 
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v elektronické podobě na kancelar@obec-hradek.cz. Uzávěrka příštího vydání je 15.3.2020. 
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