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Vážení spoluobčané, 

 

úvodem našeho zpravodaje mi dovolte, abych Vám poděkoval za to, že jste se ve velké 

míře zapojili do třídění odpadu v naší obci. Za poslední čtvrtletí máme již první výsledky a je 

vidět, že množství komunálního odpadu značně pokleslo, a naopak množství separovaného 

odpadu (sklo, papír, plasty) značně narostlo. Díky tomu, že občané odpad třídí, dostává obec 

od f. EKO-KOM, a.s. čtvrtletně odměnu podle množství vytříděného odpadu,  a ta za poslední 

čtvrtletí činila 55.000,- Kč. Chtěl bych Vás tímto vyzvat a zároveň poprosit, abyste se do 

separace odpadu v naší obci ještě více zapojili a pomohli nám tak snížit „poplatky za 

popelnice“, které nyní činí 550,- Kč/osobu/rok. Popelnice na tříděný odpad si lze kdykoliv 

bezplatně vyzvednout na Obecním úřadě v Hrádku.  

          Velkou otázkou je příprava investičních akcí na příští rok.  V současné době probíhá 

příprava projektových dokumentací, a to na hráz obecního rybníka a na opravy místních 

komunikací. Již nyní víme, že v příštím roce bude možnost čerpat dotace na opravy místních 

komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj, a proto bychom rádi této možnosti využili. Také 

se budeme snažit zajistit přípravu projektové dokumentace na multifunkční hřiště, abychom 

mohli v příštích letech zahájit realizaci.  

         V současné době probíhá rekonstrukce budovy Základní školy v Hrádku č.p. 53. Práce 

probíhají podle předem stanoveného harmonogramu. Na začátku roku 2021 by se žáci měli 

vrátit zpět do lavic do zrekonstruované budovy ZŠ. Tato investice si vyžádá částku 12 mil. Kč 

a já mohu s radostí konstatovat, že se nám podařilo za využití dotace opravit rozsáhlou obecní 

budovu, která bude sloužit dalším generacím dětí nejen k výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.  

       V základní škole nastala  změna nejen ve vzhledu přízemí budovy, ale také na postu 

ředitele. Paní Mgr. Švejcarová byla k 31.7.2020 odvolaná. Na pozici ředitelky ZŠ a MŠ Hrádek, 

byla, po řádném konkurzním řízení, jmenována paní Mgr. Marcela Budná, která působila na 

naší škole jako učitelka. Nová paní ředitelka se Vám určitě představí v dalším zpravodaji. Rád 

bych jí popřál, aby se jí v nové funkci dařilo a škola pod jejím vedením vzkvétala. 

       Závěrem bych Vás rád informoval, že v souvislosti se zvýšeným výskytem Coronaviru 

(COVID – 19) jsme byli nuceni zrušit veškeré kulturní akce, které měly ještě proběhnout do 

konce roku 2020. Jedná se o vítání občánků, Tradiční krojované hody, Besedu s důchodci, 

Mikulášský karneval a Rozsvícení vánočního stromu. Rušíme i návštěvy našich jubilantů. 

Bohužel se kulturní dění v naší obci úplně zastaví a nám nezbývá nic jiného než doufat, že bude 

líp. K tomu Vám závěrem přeji pevné zdraví a mějte se dobře. 

 

 

                                 Ondřej Kubic, starosta 

 

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


 

ZASEDÁNÍ ZOH 

 

ZOH dne 25.6.2020 

schválilo: 
 

• Zprávu o výsledku kontroly finančního 

výboru ze dne 17. 06. 2020, 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Závlahy 

Dyjákovice, spol. s.r.o., Dyjákovice 313, 

671 26, IČO 60729660 uzavřenou dne 01. 

06. 2020 na prodloužení termínu 

dokončení prací do 30.11.2020, akce 

zapravení šambrán a špalet ZŠ Hrádek, 

• Organizační řád Obce Hrádek s účinností 

od 1.9.2020, 

• úhradu kupní ceny za pozemek parc. č. 

7183 – zahrada o výměře 406 m2 za cenu 

celkem 203.000,- Kč + platná sazba DPH 

(500,- Kč za m2+DPH)  ve 4 splátkách, 

• pacht pozemku parc. č. 7198 – zahrada o 

výměře 413 m2. Uvedený pozemek bude 

užíván jako zahrada k pěstitelským účelům 

s účinností od 1.7.2020, na dobu neurčitou, 

za pachtovné 15,20 Kč/m2/kal. rok, 

• pronájem části pozemku parc. č. 5701/229 

– ostatní plocha o výměře cca 140 m2 

s účinností od 1.7.2020 na dobu neurčitou, 

za nájemné 1,- Kč/m2/kal. rok, 

• pronájem části pozemku parc. č. 5701/231 

– ostatní plocha cca 86 m2 a pozemku parc. 

č. 5701/41 – zahrada 132 m2 na dobu 

neurčitou, s účinností od 1.7.2020, za roční 

nájemné ve výši 1,- Kč/m2/kal. rok, 

• pacht části pozemku parc. č. parc. č. 

5701/40 – zahrada cca 237 m2. Uvedený 

pozemek bude využíván jako zahrada, 

s účinností od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou, 

za roční pachtovné ve výši 1,- Kč/m2/kal. 

rok, 

• pacht části pozemku parc. č. 5701/231 – 

ostatní plocha, 5701/229 – ostatní plocha, 

5701/40 – zahrada dohromady cca 213 m2. 

Uvedený pozemek bude využíván jako 

zahrada a vinohrad, s účinností od 1. 

7.2020 na dobu neurčitou, za roční 

pachtovné ve výši 1,- Kč/m2/kal. rok, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 5701/200 

o výměře cca 57 m2, na dobu neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 5701/229 

a parc. č. 5701/231 o výměře cca 184 m2, 

na dobu neurčitou, 

• kupní smlouvu na pozemek parc. číslo 

5701/501 a parc. č. 5701/503 za cenu 

celkem 22.500,- Kč + platná sazba DPH, 

• prodloužení nájemní smlouvy Hrádek 331, 

na sociálním bytě do 31.08.2022, 

• prodloužení nájemní smlouvy  na 

sociálním bytě č.p. 332 do 31.08.2022, 

• prodloužení nájemní smlouvy Hrádek 331 

na  sociálním bytě č.p. 331 do 30.09.2022, 

• zařazení svého území do území působnosti 

MAS Znojemské vinařství, z.s. na 2021 – 

2027, 
• prázdninový provoz v budově Mateřské 

školy Hrádek  čp. 202, 671 27, od 1.7.2020 

do 17.7.2020, při Základní škole a 

Mateřské škole, Hrádek, příspěvkové 

organizaci, okres Znojmo, IČO 709 89 648, 

se sídlem Hrádek 53, 671 27  Hrádek, 

• vyřazení částky 18.150,- Kč z investice 

Nakládání s odpady v obci Hrádek, jako 

zmařenou, 

• uzavření Smlouvy č. 1030058631/001 o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se spol. E.ON Distribuce, a.s., se 

sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 

IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400, za 

jednorázovou náhradu v celkové výši 

4.000,- Kč bez DPH. 
 

ZOH dne 25.6.2020 

vydává: 

 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o 

stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se 



stavebním odpadem na území obce 

Hrádek. 
 

ZOH dne 2.9.2020 

schvaluje: 

 

• Rozbor hospodaření k 30.6.2020, 
• navýšení ceny při vybudování požárního 

hydrantu o 11.940,- Kč bez DPH, 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

JmK v rámci dotačního programu Podpora 

rozvoje venkova v Jihomoravském kraji 

2020 na realizaci akce: Zapravení špalet a 

šambrán – ZŠ Hrádek ve výši 240 000,- Kč 

uzavřenou mezi Obcí Hrádek a 

Jihomoravským krajem, 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

JmK v rámci dotačního programu Podpora 

památek místního významu 

v Jihomoravském kraji 2020 na realizaci 

akce: Oprava kapličky (u RD manželů 

Kyprých) ve výši 35 000,- Kč uzavřenou 

mezi Obcí Hrádek a Jihomoravským 

krajem, 

• uzavření Smlouvy č.: ZN-

001030059273/002-KAEL o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene se spol. 

E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 

370 01 České Budějovice, IČO: 28085400, 

DIČ: CZ28085400, za jednorázovou 

náhradu v celkové výši 4.000,- Kč bez 

DPH, 

• prodej pozemku parc. č. 7183 – zahrada o 

výměře 406 m2 za cenu celkem 203.000,- 

Kč + platná sazba DPH (500,- Kč za 

m2+DPH) ve 4 splátkách, 
• prodej pozemku st. parc. č. 1115 – zast. 

plocha o výměře 5 m2, za cenu celkem 

1.000,- Kč/m2 bez DPH, 

• ukončení nájmu části pozemku na parc. č. 

5701/1 o výměře 49 m2 dohodou ke dni 

1.10.2020, 

• výpůjčku části pozemků na parc. č. 

5701/201, 5701/197 a 5701/200 o výměře 

cca 301 m2 na dobu neurčitou, 

• ukončení Smlouvy o výpůjčce na nebytové 

prostory Hrádek čp. 213 dohodou 

ke 4.9.2020, 
• Zprávu o výsledku kontroly kontrolního 

výboru ze dne 31. 08. 2020, 

• koncept kroniky za rok 2019. 

 

ZOH dne 2.9.2020 

neschvaluje: 

 

• prodej pozemku parc. č. 5701/197 – ostatní 

plocha v katastrálním území Hrádek u 

Znojma 
 

Historie obce Hrádek 

 

Velkomoravská říše, Přemyslovci a první zmínky o Hrádku 
 

V minulém díle jsme skončili rozpadem Sámovy říše. Vládu nad 

územím Sámovy říše si rozdělili jeho synové, ovšem v té době 

nelze mluvit o nějaké velké říši, ale spíše o knížectví. Až v roce 

833 vznikla nová velká říše -  Velkomoravská říše. Má velkou 

rozlohu a rozkládala se na území Moravy, Slovenska a Maďarska. 

Moravané se ještě v roce 822 spíše řadili jako kmen „Moravanů“, 

který náleží do Velkomoravské říše. V té době se začalo šířit 

křesťanství a v roce 831 byli všichni Moravané pokřtěni. Do čela 

se dostal moravský vládce Mojmír I., který založil dynastii 

Mojmírovců. Mojmír sjednotil všechny kmeny na Moravě a části 

Slovenska, Rakouska a Maďarska (viz mapka) a byl považován za 

„velmože“ nebo za moravského knížete. 

  



V roce 833 se Mojmír vypravil do slovenské Nitry a došlo ke sloučení Moravy a Nitranska. Mojmír 

zřejmě umírá v bitvě v roce 846 a jeho následníci patří do rodu Mojmírovců. Po Mojmírovi vládlo 

říši celkem 7 vládců. Nejvýznamnější byl Svatopluk I. V některých historických pramenech je 

dokonce nazýván králem. Jenže Svatopluk I. v roce 894 umírá a vládu po něm přebírá jeho syn 

Mojmír II. Snažil se udržet říši vcelku, ale když v roce 

906 umírá, dochází k tomu, že v roce 907 Velkomoravská 

říše zaniká. 

Od roku 907 se začíná psát tzv. temné století Moravy. 

Žádný domácí pramen není znám a cizí historici si v 

bouřlivých zvratech doby Moravy – mocensky 

bezvýznamné – nevšímali. Až v roce 976 byla 

zaznamenána informace o moravském biskupovi V tomto 

období se také hovoří již historicky významné osobě, a 

tou je Svatý Václav – patron české země. 

Nastává éra vlády Přemyslovců. Jejich mýtický 

zakladatel je Přemysl Oráč, manžel bájné kněžny 

Libuše. Jejich následníky byli dle pověstí Nezamysl, 

Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít- 

tzv. 7 bájných knížat. Jejich vyobrazení je snad ve 

znojemské Rotundě sv. Kateřiny (postavené nejspíše 

v roce 1019). Malby byly do rotundy nakresleny v roce 

1134. Rotundou se budeme zabývat  později. 

Důležité ale je, že rod Přemyslovců se tvořil již za doby vlády Mojmírovců. Bájná knížata měla své 

potomky a synem Hostivíta byl Bořivoj I. – první český přemyslovský kníže. Větev Přemyslovců 

se dále rozrůstala až po pro nás důležitého knížete Břetislava I. Právě za jeho vlády se objevuje 

první zmínka o naší obci Hrádek.   

  

Břetislav I. vládl od roku 1034 – 1055. Za jeho vlády byl vybudován systém dřevěných opevnění, 

tzv. hradů na jižní hranici Moravy, jakožto obrana proti nájezdníkům ze severního Rakouska a jako 

strážní hrady u brodů přes řeku Dyji, která byla tehdejší hranicí. Jeden takový významný brod byl 

právě u naší obce.  

Břetislav I. se narodil v roce 1002 a byl synem Oldřicha a Boženy (existuje i filmové zpracování). 

Břetislav si vzal za manželku Jitku (kterou unesl z kláštera) a měli spolu další syny. Spytihněv II, 

Vratislav II. A Konrád I. Brněnský byli další vládci přemyslovské říše. 

  

A právě za vlády Břetislava I. se objevují první zmínky o naší 

vesnici. Tehdy se nazývala  „Nagradku“. Název je odvozen od 

toho, že se zde nacházel významný hrad té doby. První takováto 

zmínka je z roku 1045. V té době nechal Břetislav postavit i další 

významné hrady, např. Bítov, Vranov, Znojem (to byl tehdejší 

název znojemského hradu). 

 

Hrad „Nagradku“ měl za úkol hlavně střežit brod přes říčku Dyji, 

vybírat mýtné na mostě a působil i jako opevněná tvrz proti 

nájezdníkům. Byla zde pravidelná obchodní cesta, která byla 

využívána i vojensky. Právě zde převedl své vojsko Vratislav II., 

když v roce 1082 bojoval proti rakouskému vévodovi Leopoldovi. 

Významný byl také přechod přes řeku v Hrádku, v době vlády 

Přemysla Otakara II., který se chystal na osudnou bitvu s římským králem Rudolfem Habsburským 

na Moravském poli v roce 1278. Že byl významný, svědčí i to, že v roce 1046 zde nechal Břetislav I. 

vystavět Rotundu svatého Oldřicha. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezamysl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnata
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vnislav
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99esomysl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neklan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostiv%C3%ADt
http://obrazky.seznam.cz/?q=B%C5%99etislav+I&url=http://pepikov.cz/wp-content/uploads/bretislav-i..jpg&v=2&c=1&data2=65P6JvISgivFDmWTYOPjYekk3OGM6v5m79k4aW-btIowxJRIXK0B_e-JKkQxsGg9DHO7ic3wAPcz7ZrXwUoehkq-iZQjtjZ4a0cAONEnKQdU7AsrcN7beweGtijJ0P__EJAFOZXm6SnFnMUhMBKkBESAuLz


Rotunda svatého Oldřicha byla součástí hrádeckého kostela, měla 

kruhovitý tvar, původně to byl karner (patrová centrální sakrální 

stavba s kostnicí). Později byl románský sloh narušen prolomeným 

gotickým oknem. Pod kaplí je hrobka. Po řadu let se využívala 

rotunda jako kostnice a za Boží hrob. Vnitřní průměr rotundy je 6,5 

m, zdi jsou silné 1 metr, výška je 4,2 metry. Dříve zde byl zabudován 

i oltář. Stavba je vystavěna z kamene – ruly, pocházející 

z krhovického lomu . 

  

S přáním pevného zdraví se zatím loučí a příště bude pokračování.             

 

Mgr. Roman Štrunc 

 

Farnost Hrádek 

 

Drazí farníci, srdečně Vás všechny zdravím. Nejprve malé 

ohlédnutí za uplynulým časem od posledního zpravodaje.  

Dne 28.6. proběhla pouť v Hrádku, kterou vedl vojenský 

kaplan mjr. Petr Fiala. Kostel v Hrádku i okolí kolem bylo 

nádherně vyzdobeno. Všem, kdo se na tom podíleli, patří 
velké díky.  

 
Dne 4.7. jsme se zúčastnili pěší pouti ze Znojma do Hlubokých Mašůvek, při příležitosti 800 let 

výročí od založení obce.  
 

Dne 5.7.proběhla pouť ke sv. Cyrilu a Metoději. Mši sv. vedl P. Jindřich Čoupek. Poutníci měli 

možnost jít pěšky ze Slupi do Oleksoviček.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dne 7.7. jsem s některými dětmi a mládežníky 

sjížděl řeku Dyji na raftech  Dyje do Hrádku.  

 

 

V červenci 

proběhl 

křesťanský 

rodinný pobyt 

na faře na 

Bítově, kde se 

nám velmi 

líbilo. Děti využívaly možnost být na  raftech na přehradě, 

navštívili jsme hrad Bítov, kde byla v hradní kapli také mše sv., 

vyhlídkovou věž Rumburak, zříceninu Cornštejn, …nechyběla 

ani stezka odvahy pro děti, se kterou pomohli mládežníci. 

Atmosféra byla skvělá, každý účastník byl povzbuzením a 

obohacením pro druhého.  
 

 

 

 

V Příměticích jsem se zúčastnil slavnosti 800 let výročí 1. zmínky o obci. Přítomni byli téměř všichni 

žijící kněží, kteří zde v posledních letech působili. 

 

O prázdninách (28.-31.7.) proběhla cyklopouť 

na Turzovku, slovenské poutní místo. 

Zúčastnilo se celkem 11 poutníků, z toho 1 byla 

žena. 2 poutníci využili také moderní prostředky 

v podobě elektrokola se kterými byli spokojeni 

a díky jim se také mohli zúčastnit. Skupinu 

provázelo doprovodné vozidlo. Během cesty 

jsme navštívili Rajhrad – klášter benediktýnů, 

Dolní Kounice – porta coeli, Žarošice. Během 

pouti nás andělé provázeli, nic se nikomu 

nestalo a v pořádku jsme všichni dojeli. Pokud 

byly nějaké defekty, tak to byly drobnosti, které 

se daly opravit téměř na místě.  
 



V sobotu 1.8. byla požehnána opravená kaple 

v Jaroslavicích. Kaple se nachází naproti 

zámku u vinných sklepů směrem na Slup.  

 

Děti také měly možnost se zúčastnit tábora 

v Rohách u Velkého Meziříčí v TP stanech. 

Letos bylo téma Průvodce galaxii. Děti byly 

vtáhnuty do tématu, a i když letos více pršelo, 

a byl pobyt v přírodě náročnější, nechyběly 

hluboké zážitky v krásné přírodě. Tábor 

proběhl ve 2 turnusech pro starší a mladší děti.  

 

 

 

 

Se spolužákem knězem jsme také prožili hezkou 

dovolenou v horách, kdy jsme zdolali vrchol 

Hochalpspitze, který je náročnější feratovou cestou. Ve 

zbytku dovolené jsme ještě navštívili kamarády kněze a 

poutní místa: Sv. kopeček u Olomouce, Velehrad, Svatý 

Hostýn, Štípu a středisko saleziánů ve Fryštáku. 

Kamarád vytvořil malou prezentaci, kdo by chtěl 

shlédnout, zde je odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ3finQSKRQ&ab_channel=neotaa 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ3finQSKRQ&ab_channel=neotaa


V Jaroslavicích se také vydařila pouť ke sv. Jiljí 30.8., 

za účasti chasy. Byla poznamenána bojem 

s pandemií, takže do poslední chvíle nebylo přesně 

jasné, jakým způsobem se uskuteční, ale vše se 

vydařilo. Po poutní mši sv. nás také provázel ještě 

tasovický mužský sbor Mužáci. Závěrem se spustil 

déšť a lidé se pak již museli pak pro nepřízeň počasí 

rozejít.  
 
Se zástupci farnosti jsem se zúčastnil 18.7.2020 

pohřbu P. Vladimíra Konečného v kostele sv. 

Antonína Paduánského v Brumovicích, který dlouhá 

léta v Hrádku působil. Za farnost jsme předali květinový věnec.  

 

Životní cesta otce Vladimíra 

Konečného: 

 
Vladimír Konečný se narodil 9.4.1926 

v Moravském Krumlově.  

Jeho otec Vladimír Konečný nar.16.12.1900, 

maminka Anna, nar. 21.7.1901 

Sourozenci: 

Ludmila, nar. 16.3.1926 

Jan, nar. 7.1.1939, + v dubnu 1939 

Petr, nar. 2.9.1940, + 21.8.2009 

 

Otec Vladimír studoval ZŠ v Morav. Krumlově. 

Na podzim r. 1939 se rodina stěhovala do Ivančic, kde vystudoval reálné gymnázium, včetně 

přerušení v období 2.sv. války. Od října 1944 do března 1945 byl totálně nasazen v německé letecké 

továrně v Bučovicích. Po absolvování maturitní zkoušky nastoupil 1.10.1945 do semináře na 

teologické učiliště (alumnát) do Brna. 16.4.1950 byl Vladimír Konečný tajně vysvěcen v biskupské 

kapli na Petrově dr. Karlem Skoupým. Státní zkoušku z Biblika (Starý a Nový zákon) složil na fakultě 

v Olomouci. Po absolvování teologického učiliště neměl nárok na žádný titul. Teologické učiliště 

bylo r. 1950 zrušeno a jeho provoz už nebyl nikdy obnoven. 

5.9.1950 nastoupil povinně vojenskou službu k útvaru PTP 

(pomocný technický prapor). Postupně byl převelen a působil jako 

voják v těchto městech: Mimoň, Luštěnice, lesy na Šumavě 

(kůrovcová brigáda), Kadaň, potom přesun na Slovensko: Plavecké 

Podhradie, Liptovský Hrádok, Banská Bystrica, Hronsek a znovu 

Banská Bystrica. Vojenskou službu ukončil 31.12.1953 po 3 letech 

a 4 měsících. Od února 1954 byl jako kaplan v duchovní správě 

postupně v těchto obcích: Olbramovice u Moravského Krumlova, 

Vedrovice, Našiměřice, Bohutice, Miroslav, Suchohrdly u 

Miroslavy (V Olbramovicích a Suchohrdlích i bydlel a odsud 

dojížděl do dalších farností). Od r. 1955 do velikonoc 1956 sloužil 

jako prozatímní administrátor v Žeroticích. Pak opět jako kaplan 

v Bystřici nad Pernštejnem a v Hodoníně. Od listopadu 1958  do 

31.7.1971 sloužil jako administrátor v Hrádku u Znojma a 

Valtrovicích. Od 1.8.1971 nastoupil otec Vladimír v Brumovicích, 

nejprve jako administrátor, později jako farář. V letech 1993-2008 

jako administrátor v Boleradicích. V letech 1983-1998 vykonával 



děkanskou službu v klobouckém děkanství. Vášní otce Vladimíra bylo cestování. Nejčastěji jezdil do 

Maďarska a NDR. Navštěvoval Budapešť, Gyor, Debrecen a též poutní místo Maria Pécs. Dále pak 

Drážďany, Lipsko, Berlín, Strassund, Warnevünde, ostrov Rujana, ostrov Ussedon a ostrov 

Hibbensee. Rád jezdil také na poutní místa na Slovensku.  

 
Hezká byla také společná poutní mše sv. ve Slupi 12.9., která byla pro všechny přítomné také 

povzbuzením a osvěžením. V sousedních Valtrovicích se začala opravovat 2. polovina střechy na 

farní budově a v Hrádku se v letošním roce plánuje 1.etapa zajištění statiky na farní budově. Z toho 

důvodu se má také zasypat část farního sklepa. Vše se ještě zpracovává.  

 

Náboženství v letošním roce bude probíhat na faře v Hrádku, vždy v sobotu dopoledne 1x za 14 dní. 

První setkání bude 10.10. v 9.30 hod.  

 

Stále jsme v ohrožení pandemie, která se stává pomalou součástí našeho života. Přeji Vám, ať Vám 

Bůh dává zdraví, vytrvalost v dobrém a naději na život věčný, kam každým okamžikem směřujeme. 

Ať nám to pomáhá v každodenním rozhodování. Bohoslužby probíhají za zpřísněných hygienických 

podmínek, které postupně zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.  

 

Za farnost Hrádek p. Sobotka 

 

Na závěr povzbuzení našeho biskupa Vojtěcha ze dne 19.9.2020: 

 

Milí bratři, stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, 

obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme 

křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom 

si uvědomovali nejen úžasný dar života i povolání, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co 

jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. 

  

Prosím o vzájemnou modlitbu. 

Ze srdce žehná Vojtěch 

  

Rybářské sdružení Hrádek 

  

Rybářské závody 

 
Z důvodu vládních opatření se letošní závody nemohly 

konat v tradičním termínu. Proběhly na závěr prázdnin 

v sobotu 29. srpna. Celkem se jich zúčastnilo 22 dětí. 

Počasí bylo příjemné, stejně jako atmosféra u vody. 

Počasí přálo i rybám. Všechny děti dostaly svačinu 

z udírny a cenu. Nejlepší rybáři byli vyhodnoceni. 

Největší chycenou rybou byl amur 74 cm, kterého ulovil 

Max Konečný. Hlavní ceny byly vyhodnoceny v jedné 

kategorii, kde se hodnotil součet délek ryb. První místo 

získal za ryby v celkové délce 205 centimetrů Jakub 

Smrčka z Krhovic, druhé místo jeho bratr Ladík Smrčka za ryby o celkové délce 178 cm. Třetím byl 

Max Konečný z Dobšic za ryby o celkové délce 160 cm. Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na 

organizaci závodů – členům našeho sdružení, dobrovolníkům, rodičům dětí, Jiřímu Matochovi za 

přípravu občerstvení a sponzorům Petru Bičianovi, firmě Kompex KD a Obci Hrádek. 



  
za Rybářské sdružení Hrádek 

Ing. Jindřich Rosa, předseda 

 

SDH Hrádek 

 

SDH Hrádek 

 
Dne 18.7.2020 jsme se zúčastnili soutěže ´´O pohár starosty obce Hodonice´´.  

Zúčastnilo se družstvo dorostenek s umístněním na 2. místě. I přes deštivé počasí jsme si soutěž užili. 

Na začátku byl nástup a porada vedoucích, poté se začalo soutěžit, když odběhli všechny týmy 

proběhlo vyhlášení. 

                                                                              
Dne 15.8.2020 jsme se zúčastnili soutěže ´´O pohár starosty obce Hnanice´´. Zúčastnili jsme se ve 

čtyřech kategoriích starší, dorost, 



ženy a muži ,,Hrádecká střela‘‘. Družstvo starších se umístilo na posledním místě, kvůli potížím 

s přetlakovým ventilem, oba pokusy skončily s NP. Dorost se umístil na 1. místě.   

                                 
Ženy se umístily na 2. místě. První 

pokus se nám podařil s menším 

čekáním na vodu, druhý pokus 

skončil s NP kvůli uzlu, který se 

vytvořil na hadici C na levém proudu. Byl zde i znojemský starosta Jan 

Grois se, kterým jsme si popovídali a vyfotili.  Muži ,,Hrádecká střela‘‘ 

se umístili na 7. místě. První pokus se povedl, ale u druhého pokusu byl 

levý proud utopený. 

 

Dne 22.8.2020 jsme se zúčastnili 

soutěže ´´O pohár starosty obce 

Krhovice´´. Soutěžilo družstvo 

dorostu s umístněním na 3. místě. 
 

Dne 22.8.2020 jsme se zúčastnili 

noční soutěže ´´O pohár starosty obce 

Citonice´´. Zúčastnilo se družstvo žen 

s umístněním na 2. místě. I přes silný 

déšť si všichni odběhli svůj útok ve 

zdraví až na pár malých zranění. 

 

Následující den 23.8.2020 jsme se zúčastnili denní soutěže ´´O pohár starosty obce Citonice´´. 

Soutěžilo družstvo dorostu s umístněním na 4. místě.  

Za SDH Hrádek Nikola Střechová 



Informace OÚ 

 

Psí  exkrementy 

Vážení občané, množí se stížnosti na znečišťování veřejného 

prostranství a předzahrádek psími exkrementy. Největší problém je u 

dětského hřiště, které je určeno pro hru našich nejmenších a není nic 

příjemného, když děti nechtěně do něčeho šlápnou. Rádi bychom na 

vás apelovali, abyste po svých psích miláčcích uklízeli. Zvláště u 

dětského hřiště, kde je umístěn odpadkový koš, není nic jednoduššího 

než být na tuto situaci připraveni, vzít si z domu sáček a nadílku po 

vašem pejskovi sesbírat a vyhodit. Buďme k sobě ohleduplní a 

udržujme čistotu po naší obci. Děkujeme. 

 

Velkoobjemový odpad 

V pátek 16. října 2020 v odpoledních hodinách, bude na obvyklých místech, před rodinným domem 

čp. 97 a u RD čp. 182, přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru nepatří 

nebezpečný odpad (pneumatiky, el. přístroje) ani suť!!!! Odvoz kontejneru proběhne v neděli! 

Velkoobjemový odpad bude přebírán pouze od občanů obce a popř. od fyzických osob, které vlastní 

v obci nemovitost. Prostor je monitorován fotopastí.  

 

Provoz OÚ 

Vážení občané, v současné situaci na vás apelujeme, abyste se snažili veškeré úřední záležitosti řešit 

elektronicky či telefonicky. Pokud je  návštěva OÚ  nutná, přijďte se zakrytými ústy  a nosem (šátkem, 

rouškou) a využijte automatický desinfekční stojan na ruce umístěný u vstupních dveří OÚ. 

Děkujeme. 

 

Kulturní akce 

Vážení občané, jak již pan starosta ve svém příspěvku informuje, 

z důvodu situace, která v současné době panuje, jsou zrušeny 

všechny kulturní akce. Pokud by se situace přece jen změnila a 

bylo nám něco povoleno, budeme vše řešit operativně a informace 

budou včas zveřejněny na webových stránkách a FB  obce 

Hrádek. 

 

Za OÚ v Hrádku  

Zdeňka Táborská, referent 

 

 

Krojované hody v Hrádku 

Vážení  občané, po dlouhém zvažování jsme se rozhodli 

neuspořádat letošní 48. krojované hody. Velmi nás celá situace 

mrzí, nicméně věříme, že se všichni sejdeme příští rok a ty letošní 

zrušené hody si užijeme o to více.  

 

Za krojovanou mládež   

Lucie  Hrazdílková, stárková a Martin Válek, stárek 
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