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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

nacházíme se v těžké době, která společenský život v naší obci utlumila na minimum. Díky 
pandemii koronaviru jsme nuceni zůstat doma v karanténě a nemůžeme vést aktivní život jako 
doposud. Abychom minimalizovali možnost nákazy našich spoluobčanů, nechali jsme ušít bavlněné 
roušky na obličej a ty potom naši hasiči roznesli seniorům až do domu. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat všem, co se aktivně podílí v boji proti koronaviru, třeba tím, že nezištně poskytli materiál, 
nebo se jakýmkoli způsobem zapojili do šití či distribuce roušek. Po vyhlášené výzvě na FB se pustily 
do šití  naše ženy paní Zdeňka Střechová, paní Jindřiška Střechová, paní Růžena Vítková, paní Pavla 
Stehlíková, paní Hana Hocová, paní Lenka Konyáriková, paní Dagmar Knotková, Květoslava 
Konyáriková, Anna Simandlová, ale zároveň se přihlásily a pomohly nám i ženy z okolních obcí, a 
to paní Natálie Minaříková, paní Lada Mičulková, paní Jiřina Pavelková a paní Filipová. Velmi si 
vážím jejich práce, ochoty a úsilí a všem  SRDEČNĚ DĚKUJI . Každý z vás si určitě už nějakou 
roušku opatřil, ale pokud budete mít zájem o další, volejte prosím na Obecní úřad Hrádek tel. 724 183
489, nebo můj mobil 606 704 210, roušku vám rádi doručíme. Nabízíme také seniorům, kteří 
zůstávají v izolaci doma, možnost nákupu potravin, donášky obědů, dovoz léků. Pokud budete mít o 
tyto služby zájem, volejte, prosím, na výše uvedená telefonní čísla. Naše obec je připravena vám 
pomoci.

O definitivním zrušení či přesunutí nekonaných kulturních a společenských akcí Vás budeme 
informovat. 

Velmi si přeji, abychom hrozbu nákazy koronavirem společně ve zdraví ustáli a život v naší 
obci se vrátil do normálního každodenního režimu bez různých omezení.

Ještě než nastala tato situace, připravovali  jsme investiční akci, a to opravy místních 
komunikací. Od 1. 4. 2020 budeme omezovat provoz na všech obecních cestách v oblasti od náměstí 
na východ (směr na Dyjákovice). Proto bych Vás chtěl tímto poprosit o trpělivost a ohleduplnost, 
jelikož se tato akce určitě dotkne života občanů a provozu vozidel v obci.

Blíží se nám Velikonoční svátky, i tyto pravděpodobně budou probíhat v omezeném režimu a 
jinak, než jsme zvyklí. Oslavme svátky jara vesele a tak hezky, jak jen to půjde. 

Přeji Vám pevné zdraví. Ondřej Kubic, starosta

Informace obecního úřadu

Vážení občané, 

Obecní úřad v Hrádku vykonává v současné situaci svoji činnost v omezeném rozsahu pro občany. 
Není to tím, že bychom vás rádi neviděli, avšak chráníme sebe a chráníme i vás. Pokud však máte 
neodkladnou záležitost, kterou potřebujete vyřídit, určitě nám zavolejte na tel. číslo 515 275 186,
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mob. tel. 724 183 489 , email: info@obec-hradek.cz, kancelar@obec-hradek.cz, popř. messenger FB 
Obec Hrádek. Budeme se snažit vám pomoci a vyřídit vše potřebné. Hodně občanů se ptá na poplatky, 
ty je možné zaplatit na účet, popř. po uklidnění situace bude určitě dost času na úhradu v hotovosti. 
Číslo účtu a výši poplatků naleznete níže. 
 
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 byla do 25.2.2020. 
 
číslo účtu:   9923741/0100 
variabilní symbol:  1340+čp (popelnice) 
   1341+čp (pes) 
 

Očkování psů 
 
V souvislosti s poplatkem ze psa vás určitě zajímá očkování pejsků, které probíhalo vždy na jaře.  
I tato akce je prozatím zrušena a jen co to bude možné, MVDr. Hájek provede očkování. Vakcína 
samozřejmě pejsky chrání i nadále. 
 

Tříděný odpad 
 
Z důvodu koronavirové infekce jsme byli nuceni pozastavit i vydávání nádob na tříděný odpad. Jen 
co to bude možné, začneme nádoby opět vydávat občanům. Nádoby jsou vydávány občanům po 
podepsání Smlouvy o výpůjčce a následném darování, kdy šest let máte nádobu půjčenou a následně 
se stává vaším majetkem. Tříděný odpad bude svážen od dubna 2020 dle harmonogramu svozů, který 
obdržíte s dnešním zpravodajem, popř. bude zveřejněn na webových stránkách a nahrazuje 
harmonogram, který vám byl doručen v prosinci 2019.  
 
Co patří do nádob? 
Plast - ANO: Folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a 
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící folie od spotřebního zboží. 
NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, 
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. 
Papír - ANO: Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , 
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé 
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír 
s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. 
NE: Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. 
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru 
na papír, ale do popelnice. 
 
I když máte možnost mít u domu nádobu na tříděný odpad, neustále zůstávají po obci sběrná místa, 
která se nám do konce května rozrostou. Přibude sběrné místo na tříděný odpad u dětského hřiště 
směrem do statkové ulice, od Jednoty bude přesunuto k Třetinovému, další místo bude  za náměstím 
u domu paní Zvarové. Můžete si tedy vybrat, zda budete třídit do domácích nádob, či odnesete tříděný 
sběr do kontejnerů. Mapka bude, po vybudování míst, zveřejněna. 
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Nejlépe opravená památka JMK roku 2019  
 
Když jsme v roce 2018 opravovali sousoší Kalvárie, nikdo netušil, že se 
stane II. nejlépe opravenou památkou JMK za tento rok.  
V loňském roce se v Hrádku opravila věž kostela a opět probíhá soutěž. 
Věž je krásná, pojďme tuto opravu podpořit svým hlasem. Prosíme 
zašlete SMS ve tvaru: HLA PAMATKY 12 na telefonní číslo: 736 301 
599. Hlasuje se do 5. dubna 2020. 
Za každý hlas velmi děkujeme  Více info https://www.kr-
jihomoravsky.cz/pamatky/index.php#z12 

 
Koronavirus a odpad 

  
Česká republika se kvůli epidemii koronaviru zahaluje. Spotřebovávají se tak tisíce respirátorů a 
roušek, mnohdy podomácku vyrobených, jelikož jich je nedostatek. Co s nimi ale dělat, když už 
doslouží? Přinášíme doporučení pro občany. Dle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) platí 
pro obyvatele následující instrukce: 
v domácnosti by občané použité jednorázové ochranné roušky měli vložit do pevného plastového 
pytle a pevně zavázat. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého plastového pytle a opět 
zavázán. Odpad lze odložit pouze do směsného komunálního odpadu. Je nutné zásadně dávat odpady 
zejména roušky do dvou plastových pytlů, které se pevně zaváží a následně odloží do černé popelnice 
na směsný komunální odpad. V současné době se připravuje stanovisko Ministerstva zdravotnictví - 
Státního zdravotního ústavu k problematice nakládání s osobními ochrannými prostředky v 
souvislosti s přenosem koronaviru  COVID-19. Toto stanovisko bude v blízké době zveřejněno na 
internetových stránkách SZÚ. Stanovisko musí být v souladu s pokyny Bezpečnostní rady státu a 
Ústředního krizového štábu. 
   
Pavel Horák 
specialista pro nakládání s odpady, FCC, s.r.o.   
 

Zprávičky pro děti a rodiče 
 
Vážení rodiče, 
 
velmi jsem se těšila na další článek do zpravodaje, až budu moct informovat o všech novinkách, které 
ve škole máme, zvláště o nové počítačové učebně s deseti novými notebooky. Bohužel musím nyní 
informovat o věcech, které nejsou tak příjemné. 
Děti si nových počítačů užily jen velmi krátce, protože usnesením vlády ČR jsou všechny školy v 
republice od 11. března uzavřené. Je to pro nás všechny nová a těžká situace, se kterou se musíme 
vypořádat.  Chápeme, že to v této situaci pracující rodiče s dětmi nemají vůbec snadné. Proto jsme se 
v naší škole rozhodli, že vás nechceme ještě více zatěžovat prací navíc. Zároveň je ale důležité s dětmi 
opakovat a procvičovat, abychom po návratu do škol mohli všichni hned navázat na novou látku. 
Každé pondělí proto informujeme rodiče na facebookových stránkách školy o učivu, které by si děti 
měly v týdnu opakovat. Jsme také v telefonickém a emailovém spojení. Jakmile se školy zase otevřou, 
jsme připraveni nabídnout doučování, aby se učivo co nejdříve dohnalo. Nezbývá než doufat, že se 
situace brzy uklidní, a že návrat do školních lavic proběhne co nejdříve.  
Přejeme hodně sil k překonání následujících týdnů a hodně zdraví. Společně to zvládneme.  
 
S přátelským pozdravem 
 
Mgr. Švejcarová Květoslava, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek 
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Zdravím všechny dětičky, co  chodí do naší školky. Snad brzy přijdou dobré 
zprávy, že jsou všichni lidé zdrávi. Tak vydržme to ještě chvíli, nudu 
zaženeme pílí - malujte a zpívejte, s rodinou se zasmějte. I když se všem doma 
líbí, školka už nám také chybí. Tak se mějte, kluci a holky! Zdraví paní 
učitelky  z naší školky ♡  
 

Farnost Hrádek 
Milí farníci, 

 
prožíváme společně velkou zkoušku, kdy pro novou situaci, která vznikla kvůli pandemii nové 
nemoci, kde se hledá a improvizuje, jsou také mimo jiné zrušeny na území brněnské diecéze veřejné 
bohoslužby. Biskup Vojtěch nás vybízí, abychom v této situaci nezapomínali na svůj vztah k Bohu a 
využili prostředky, které nám nabízí a umožňuje moderní doba.  
 
Bohoslužby je možné sledovat na TV NOE, TV Lux (slovenská křesťanská televize), na rádiu 
Proglas, které vysílá na frekvenci 107,5 Fm. Můžete také využít internetové stránky např. Fatymu: 
www.fatym.com kde je spousta zajímavých článků a odkazů, mimo jiné i internetová televize TV 
MIS, kde je možné se povzbudit v několika vstupech i slovy P. Stanislava Krátkého. Někteří lidé 
nedokáží tyto stanice naladit, pokud o nich víte, můžete jim v tom pomoci. Večer je možné se také 
ve 20.00 hod sjednotit k modlitbě růžence za zastavení epidemie. Informace z brněnského biskupství 
je možné najít na stránkách www.biskupstvi.cz. 
 
Nevím, jak dlouho tato situace potrvá, nevím zda proběhnou velikonoční obřady, které jsem již 
plánoval, …(předpokládá se, že to nebude možné). Prosím tedy, abychom byli dál ve spojení a 
nezapomínali na Boha, který, jak se ujišťujeme v Písmu a máme své vlastní zkušenosti, neopouští 
svůj lid v těžkých chvílích.  
 
Myslím na Vás na všechny při každodenní mši sv., kterou slavím a vkládám Vás do každé modlitby. 
Vážím si těch, kteří pracují v rizikovém sektoru a bez nichž by nebyl možný život: prodavačky 
prodejen s potravinami, zdravotní sestřičky, doktoři, učitelé, kteří musí improvizovat, rodiče, kteří 
přišli o práci, pokud pracovali v zahraničí nebo nemají nikoho, kdo by jim pohlídal děti, starší občany, 
kteří jsou doma sami, nejsou mobilní a prožívají úzkost, obavy a samotu.  
 
Potěšilo mne, že si někteří lidé vzpomněli na to, zda já osobně mám roušku a byli připraveni mi ji 
dodat. Nedávno, když jsem vyrazil do obchodu a zjistil, že je nečekaně zavřený, tak mě jedna dobrá 
duše nabídla pečivo a dobrou buchtu, kterou upekla. Toto jsou okamžiky, v této situaci zvlášť 
důležité. Abychom dokázali vidět i v této době zkoušky lidi kolem sebe, a aby nám nebyli lhostejní. 
Je třeba dodržovat nařízení vlády a zákon, ale také je třeba být vnímavý k situaci lidí kolem sebe. 
Pokud máte telefon a spojení na lidi, kteří jsou sami využijme také této možnosti k povzbuzení. Jak 
mě bylo řečeno v jedné nejmenované vesnici přestali vařit a tak ten, kdo neměl internet nebo mobil 
nebyl o této zkušenosti vůbec informován a marně čekal na dovoz oběda.  
 
Vyprošuji všem Boží požehnání, ochranu andělů strážných a dobré lidi kolem sebe, aby Vám pomohli 
zvládnout nečekanou těžkou situaci.                                                  P. Sobotka, Váš farář 
 
Závěrem:  Vážení občané, pro aktuální informace, otevírací doby pošty, prodejen potravin, sledujte, 
prosím, internetové stránky obce, FB obce a poslouchejte rozhlas. Pevně věřím, že červnový 
zpravodaj budeme již moci vydat s pravidelnými příspěvky a tak, jak ho znáte. 

Zdeňka Táborská, referent OÚ 
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