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Vážení spoluobčané,
nastala doba adventu, která přináší do našich srdcí a
domovů štěstí, klid a pohodu. Uvědomuji si, a letos o to více,
jak bylo příjemné až samozřejmé se scházet na různých
společenských akcích, pobavit se s kamarády, prostě žít
život s různými radostmi, ale i starostmi. Nikoho by nás na
začátku letošního roku nenapadlo, že to bude rok plný
různých omezení a nepříjemných nařízení, které nás bohužel
s výskytem pandemie koronaviru všechny zasáhly. Je velká
škoda, že jsme byli letos nuceni veškeré společenské a
kulturní akce zrušit a nezbývá nám nic jiného než doufat, že ten příští rok bude lepší a vše se
zase vrátí do starých kolejí.
V minulém zpravodaji jsem se zmiňoval o tom, že připravujeme projekty na investiční
akce na r. 2021. V současné době vrcholí podání žádostí o dotaci na opravy místních
komunikací a další etapu opravy vnitřních prostor základní školy. Komunikace jsou pro nás
priorita, a proto máme zpracovány projektové dokumentace na opravy všech místních
komunikací, které jsou stále hliněné. Bohužel z finančních důvodů nelze opravit všechny
najednou. Pokud výše zmíněnou dotaci na komunikace obdržíme, dostane nový povrch
komunikace ve statkové ulici směrem k lesu na Křídlůvky, komunikace v nové čtvrti rodinných
domů pod statkovou ulicí a komunikace od kulturního domu směrem ke hřbitovu. Co se týče
základní školy, žádáme o dotaci na úpravu I. patra, které by si zasloužilo nové podlahy,
osvětlení a výměnu elektroinstalace. Obě tyto akce jsou finančně velmi nákladné a my je
budeme realizovat jen v případě, že dotaci získáme. Pandemie koronaviru zasáhla mimo jiné i
obecní rozpočty a my si prostě už nemůžeme dovolit tolik investičních akcí, jak tomu bylo
v minulosti. Jinak řečeno, budeme dělat jen to, na co budeme mít.
Nedávno jsme se dozvěděli, že nám byla přiznána dotace 90 % na pořízení 5 ks
kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Současných 7 ks kovových kontejnerů je již
rozmístěno po obci a tyto budeme navyšovat. Dotaci jsme získali přes Svazek znojemských
vinařských obcí „Daníž“, jehož jsme členem. Realizace tohoto projektu proběhne v druhé
polovině příštího roku.
Závěrem mého příspěvku mi dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků
a hodně sil, štěstí a zdraví v novém roce.
Ondřej Kubic, starosta

předmětem směny jsou část parc. č.
5701/182 – ostatní plocha o výměře 5 m2
na LV č. 10001 za část parc. č. 7374 –
ostatní plocha o výměře 5 m2, jenž je
zapsán u Katastrálního úřadu pro JmK,
Katastrální pracoviště Znojmo na LV č.
943, k.ú. Hrádek u Znojma,

ZASEDÁNÍ ZOH
ZOH dne 27.10.2020
schválilo:
•

nájemné v bytovém domě čp. 312 ve výši
35,- Kč/m2/měsíc s účinností od 1.1.2021,

•

Pravidla rozpočtového provizoria na rok
2021,

•

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrádek
na roky 2021-2023,

•
•
•

•

pronájem části pozemku parc. č. 5701/197
– ostatní plocha o výměře cca 175 m2 na
dobu neurčitou, za nájemné 1,- Kč/m2/kal.
rok,

•

pronájem
1
parkovacího
místa
vyznačeného vodorovným značením na
části pozemku parc. st. č. 528 – zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. 5701/221 –
ostatní plocha
značeného jako P1
s účinností od 1.11.2020 na dobu
neurčitou, za nájemné 500,- Kč/parkovací
místo/kal. rok,
výpůjčku části pozemku na parc. č.
5701/202 o výměře cca 40 m2 od 1.11.2020
na dobu neurčitou,

Plán inventur pro rok 2020,
Příkaz č. 1/2020 k provedení řádné
inventarizace majetků a závazků ke dni 31.
12. 2020,
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí
Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek u
Znojma, IČO 00292869, DIČ 00292869 a
firmou COLAS CZ, a.s. 669 02 Znojmo,

•

opravu místních komunikací v OSRD
Východ za 189.000,- Kč,

•

•

Směrnici o zadávání veřejných zakázek
s účinností od 1.11.2020,

•

•

ukončení Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace č. 1/2020 ve
výši 25 000,- Kč mezi obcí Hrádek, Hrádek
16 a Krojovanou mládež Hrádek, z.s., při
konání Tradičních krojovaných hodů
v Hrádku v roce 2020, dohodou ke
dni 30.10.2020,

•

ukončení Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí individuální dotace č. 2/2020 ve
výši 35 000,- Kč mezi obcí Hrádek a
Krojovanou mládež Hrádek, z.s., na kroje
při konání Tradičních krojovaných hodů
v Hrádku
v roce
2020
dohodou
k 30.10.2020,

• Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ,
• příspěvek Základní škole a Mateřské škole,

•

•

•

•

•

navýšení příspěvku ve výši 57.626,- Kč pro
Základní školu a Mateřskou školu, Hrádek,
okres Znojmo, příspěvková organizace,
Hrádek 53,
prodej zemního sklepu č. 108 pod
pozemkem parc. č. 5701/34, bez vymezení
parcely pro sklep za cenu celkem 91.400,+ 3.600,- za znalecký posudek,
bezúplatnou směnu části pozemků dle GP
č. 1043-59/2020 ze dne 13.7.2020, kde

prodloužení nájemní
smlouvy na
sociálním bytě č. 6, č.p. 331 do 31.12.2022,
prodloužení nájemní smlouvy na sociálním
bytě č. 5, č.p. 331 do 31.12.2022,
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor dohodou k 1.11.2020.

ZOH dne 26.11.2020
schvaluje:

Hrádek na provoz ve výši 1 550 000,- Kč
na rok 2021,
• příspěvek Základní škole a Mateřské škole,
Hrádek ve výši 96.548,32 Kč na pořízení
smažící pánve do školní kuchyně,
• Odpisový plán Základní škole a Mateřské
škole, Hrádek rok 2021,
• bezúplatné nabytí nemovitých věcí
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, zapsaných na listu vlastnictví č. 394
od TJ SOKOL HRÁDEK na obec Hrádek
v celkové hodnotě 2.116.050,- Kč do
vlastnictví obce Hrádek,

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí

•

•

•

•

•

•

Hrádek, Hrádek 16 a S-A-S STAVBY
spol. s.r.o., se sídlem Gagarinova 2770/54,
669 02 Znojmo, IČO 46980318, DIČ
CZ46980318,
podání žádosti o dotaci z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova
z MMR - DT 117d8210A na akci – Oprava
místních komunikací IV. Etapa,
výběr firmy Timoris projekt a.s., IČ:
27826040, sídlem Náves Svobody 8/14,
779 00 Olomouc pro zpracování a podání
žádosti o dotaci na akci Oprava místních
komunikací IV. Etapa,
podání žádosti o dotaci DT 117d8210E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov, na akci Stavební úpravy ZŠ
Hrádek, III. Etapa,
výběr firmy Optimal Consulting, s.r.o.,
IČO 2900229, Podmolí 23, 669 02
Podmolí pro zpracování a podání žádosti o
dotaci, výběrové řízení a dotační
management na akci – Stavební úpravy ZŠ
Hrádek, III. Etapa,
pronájem 3 parkovacích míst vyznačeného
vodorovným značením na parc. č.
5701/221 – ostatní plocha, značeného jako
P2, P3 a P4 u s účinností od 1. 12. 2020 na
dobu neurčitou, za nájemné 500,Kč/parkovací místo/kal. rok tj. 1500,- Kč
/kal. rok,
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor k 31. 1. 2020,

ZOH dne 26.11.2020
neschvaluje:
•

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

ZOH dne 26.11.2020
revokuje
• pronájem

1
parkovacího
místa
vyznačeného vodorovným značením na
části pozemku parc. st. č. 528 – zastavěná
plocha a nádvoří a parc. č. 5701/221 –

ostatní plocha
značeného jako P1
s účinností od 1. 11. 2020 na dobu
neurčitou, za nájemné 500,- Kč/parkovací
místo/kal. rok.
PRONÁJMY OBECNÍHO MAJETKU
Pronájem hrobového místa
Obec Hrádek nabízí k pronájmu volné hrobové
místo č. 94 (na parc. č. 199 v k.ú. Hrádek u
Znojma) o výměře 5,71 m2. Místo je zřízeno
jako dvojhrob. Součástí hrobového místa je
rám z kamene s nápisovou deskou. Hrobové
místo je udržované. Žádosti jsou přijímány do
31.3.2021.
Více informací je uvedeno
v záměru zveřejněném na úředních deskách.
Pronájem nebytových prostor sloužících
podnikání
Obec Hrádek nabízí pronájem nebytových
prostor sloužících podnikání v budově s čp. 14
o celkové výměře 107,12 m2 a nájmu nemovité
věci (pozemku) – 1 parkovacího místa P1.
Žádost je nutné podat do 15.1.2021.
Více informací je uvedeno v záměru
zveřejněném na úředních deskách.

Historie obce Hrádek
Břetislav I. a písemné prameny o vzniku Hrádku
V minulé části jsme se začali věnovat prvopočátku Hrádku a rotundě (karneru) sv. Oldřicha. Pojďme
se nyní zabrat trochu hlouběji do těchto začátků.
Jak jsme již psali, první zmínka o naší vesnici se objevila za vlády Břetislava I. Břetislav se narodil
v roce cca 1002 – 1005, umírá v roce 1055. Jako český kníže vládne našemu území od roku 1034 až
do své smrti. Pro naše území je velmi důležitým panovníkem, protože vydal svá slavná dektreta, která
se nazývají Břetislavská dekreta a naši zemi promění k nepoznání. Jedná se o vůbec náš první
zákoník, upravující život poddaných. Dekreta měla způsobit nápravu zlořádů. Ne všechna se
setkala s pochopením, ale respektovat se musela. Pronesl je nad hrobem sv. Vojtěcha ve Hvězdně
v Polsku, kde Břetislav tyto ostatky vyzvedl a převezl zpátky do
Prahy.
Poslyšte tedy některé zákony, které vydal:
• zrušil mnohoženství – od této chvíle spolu mohli žít pouze
jeden muž a jedna žena. Sňatek byl uzavírán před církevním
hodnostářem a byl nerozlučitelný,
• zákaz pohřbívání mrtvých mimo hřbitovy,
• zákaz práce v neděli a dny, kdy se konají tradiční oblíbené
trhy,
• zakazuje prodávání otroků,
• nařizuje se dodržovat postní dny stanovené církví,
• provedl peněžní reformu – zavedl tzv. pražskou hřivnu o
váze 210 g stříbra, která zůstala měrnou peněžní jednotkou až
Břetislav I. na soše v Chrudimi
do 17. století,
• a vůbec nejhorší zákaz, který vydal, byl zákaz pití
alkoholu – tzv. prohibice. Řada vojáků po těchto slovech ztěžka polkne a vytřeští oči.
Ale Břetislav k tomu má pádný důvod. Češi jsou už
tehdy nejzdatnější pijáci široko daleko a v knížectví
se nebezpečně rozmáhá alkoholismus.
Samozřejmě za neplnění tohoto zákoníku padaly
tvrdé tresty – tělesné, prodej do otroctví, vyhnanství.
Tušíte, že asi moc popularity to navíc Břetislavovi
nepřineslo, ale nemusel smutnit. Za jeho vlády naše
země nebývale vzkvétá a on se zapisuje do našich dějin
jako důležitý reformátor. Kosmas ho dokonce nazval
„českým Achillem“.
Břetislavův náhrobek v chrámu sv. Víta
Břetislav umírá v roce 1055 a Moravu začínají
spravovat jeho synové – Konrád, Vratislav a Oto.
Hrádek připadl k biskupství Olomouce, tzv. Znojemskému údělu ten spravovali Konrád I.
Brněnský a Ota I. Olomoucký.

Jak jsem již psal, za vlády Břetislava se objevují první zmínky o naší vesnici. Rok první
zmínky se mírně liší. Pan Josef Škvor ji datuje do roku 1045, pan Marek Čermák uvádí rok 1046,
pan Ondřej Horák dokonce rok 1039.
To, že Hrádek byl významnou obcí, jednoznačně dokládají 3 listiny související s církevním
majetkem.
Jedná se o:
• zakládací listinu staroboleslavské kapituly – kapitula byla založena v roce 1039
Břetislavem I. – zde již je zmínka o církevním majetku Nagradku, který byl povinen
odvésti této kapitule dar. Bohužel také museli platit poplatek z každé usedlosti (ohniště
– podymné), každý desátý týden platit za mosty přes Dyji a taky poplatek za hrad.
Vysvěcena byla však až v roce 1046,
• zakládací listinu opatovického kláštera – pochází od Vratislava II. A je z roku 1073.
Zde se musel platit poplatek každý devátý týden z trhů a také z mostu v Hrádku. Pro
nás to znamená, že v tehdejší době jsme byli již významnou tržní osadou
s právem pořádat trhy,
• listina biskupa Zdíka se soupisem majetku moravské církve. Zdík byl zřejmě
synem kronikáře Kosmy, stal se významným organizátorem církevního života na
Moravě. Tento biskup získal darem od knížete Soběslava 6 hradských kostelů i s jejich
majetkem. K těmto kostelům patřil i znojemský kostel, který měl v majetku sedm
osad. Mezi nimi i Hrádek. Zde se také poprvé objevuje název In Gradec.
Kromě názvů naší obce, které jsou podobná dnešnímu názvu (Nagradku, Nagradcu, Ingradec), byl
Hrádek taky pojmenován a citován v němčině. Nebudu se již rozepisovat o historii vzniku těchto
názvů, ale německy se Hrádek také nazýval Erpurg, Erpurch a v první polovině 13. století již
známým výrazem Erdberg.
První stavební dominanty Hrádku byly dvě: rotunda sv. Oldřicha a hrádecký hrad. Vše nechal
vybudovat Břetislav I. (o rotundě jsem psal krátce minule). Dneska pouze přiložím pár nových
fotografií ze současné doby.

Když zdraví a všechno dovolí, tak se s Vámi rád podělím v příštím zpravodaji o pokračování. Jsem
rád, jestli to někoho zajímá, určitě se najdou i odpůrci dějin, žádám je, ať moje řádky přeskočí a čtou
ostatní zajímavé informace.
Příště bych se chtěl věnovat našemu zaniklému hradu. Je zde spousta otazníků, některá bádání a
tvrzení si odporují nebo dokonce úplně zavrhují. Velký otazník je nad konkrétním místem, kde hrad
stál. Prostě zajímavý historický oříšek. Zkusím shrnout poznatky všech historiků a pak nechám na
Vás, abyste si vybrali, co je asi to pravé.
A protože se blíží čas vánoční, chtěl bych Vám popřát mnoho zdraví a štěstí v celém novém roce
2021, ať pytel přání a předsevzetí zvládnete unést zdárně v celém roce a ať všechno zlé se Vám vyhne.
Krásné vánoce a šťastný Nový rok Vám přeje
Mgr. Roman Štrunc

Farnost Hrádek
Přeji Vám všem požehnaný adventní čas, který prožíváme v nezvyklých podmínkách, za zvláštních
okolností, které jsou spojeny se společným bojem s koronavirem. Rád bych v tomto čase připomněl
a ohlédnul se na 10 let výročí úmrtí P. Stanislava Krátkého, v Hrádku nazývaného „profesor“.
Narodil se v Zábrdovicích 11.11.1922 v chudé rodině, jejíž sociální poměry se odrazily i na
formování jeho osobnosti. Jeho dětství bylo silně ovlivněno tím, že jeho tatínek hned po první světové
válce onemocněl španělskou chřipkou. Vystudoval gymnázium na Legionářské ulici (dnešní tř.
kapitána Jaroše), mezi jeho spolužáky patřili literární vědec Dušan Jeřábek a dirigent Otakar Trhlík.
Díky svým vynikajícím studijním výsledkům obdržel stipendium Radovana Nováka, udělované
významným českým literárním vědcem Arne Novákem, se kterým se stýkal až do jeho smrti v
roce 1939. Na jeho duchovní formaci měla vliv řada vynikajících osobností z řad duchovních a
řeholníků (např. Dominik Pecka). Na bohosloveckém semináři v Brně studoval pouze jeden rok, poté
byl totálně nasazen. Studia bohosloví však stihl dokončit v řádném termínu.
Po vysvěcení v roce 1946 byl nejprve kaplanem v Žarošicích, pak v Brně-Řečkovicích a v BrněHusovicích (kde mezi jeho žáky patřil mj. astronom Jiří Grygar či profesor Květoslav Šipr). Pro svou
aktivitu byl v roce 1956 přeložen do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl odsouzen a po dvou letech
věznění převážně ve Valdicích byl na amnestii v roce 1960 propuštěn. Poté pracoval jako jeřábník v
Pozemních stavbách Brno. V této době se zvláště intenzívně věnoval společně s Felixem Davídkem
formaci zájemců o kněžství.
V roce 1968 byl ustanoven farářem v Kunštátě a jeden rok též působil na obnovené Teologické
fakultě v Olomouci. V srpnu roku 1968 byl konsekrován na biskupa pro úkoly skryté církve. Ostatně
byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl a teologicky propracoval. V roce 1978 byl
přeložen do pohraniční farnosti Hrádek u Znojma, kde působil až do roku 1999, kdy se stal proboštem
mikulovské kapituly. Patřil mezi spoluzakladatele Radia Proglas, ve spolupráci s FATYMem se jako
misijní kazatel podílel od r. 1997 na obnově konání lidových misií v České republice a byl hnací silou
mnoha dalších akcí a projektů.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mu v roce 2007 udělilo Cenu Jihomoravského kraje za jeho
přínos výchově mládeže a za jeho osobní statečnost v období komunismu. V témže roce mu
brněnský biskup Vojtěch Cikrle při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze udělil za
obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

Zemřel 13. listopadu 2010 v Rajhradě a obřad za zemřelého
se konal 20. listopadu 2010 v kostele sv. Jana v Mikulově.
Pohřben byl do hrobky proboštské kapituly.
V roce 2016 byl po něm pojmenován park v městské části
Brno-sever.
Se zástupcem farnosti jsme navštívili jeho hrob, pomodlili
se a předali květinu a svíce za farnost. Ve farnosti Hrádek
byla také za něj slavena mše svatá.
Hrádecká kronika začíná těmito slovy:
„V pátek 17. listopadu 1978 nastoupil v Hrádku jako nový
administrátor Stanislav Krátký. In nomine Patris et Filii et
Spiritus Sancti – In nomine Caritatis! (ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého – Ve jménu lásky)
Z jeho zápisů a hesel zaznamenaných ve farní hrádecké
kronice:
Zápis z 31.12.1981: Po generál. opravě kostela a farní
budovy
Plni vděčnosti Pánu Bohu pohlížíme na uplynulý rok. Dona Dei inenarrabilia! (Boží díla jsou
nevyslovitelná)
Nejprve vzpomeneme na naše zesnulé, …(následuje jm. seznam) R.i. pace! Vzpomeňme i na jiné
naše příbuzné, známé a přátele, kteří v tomto roce odešli na věčnost. Bůh jim dal jiný život!
Radostně vzpomeneme na naše svatby, ….(následuje jm. seznam). Svátost manželství je síla a sám
Kristus pro celý společný život. Vzpomeňme i na ostatní…
Nový život ve křtu svatém přijalo,…(následuje jm. seznam). Kéž všichni rostou vnitřně k plnosti
Kristově!
z r. 1983: Jsme plni naděje: „Bůh dovedl psát rovně i na křivých linkách naší slabosti a ubohosti.
De virtute in virtutem (ŽL 84,8) – Pokračuj stále s novou silou
Památka na zlaté kněžské jubileum P. Stanislava Krátkého
5.7.1996 v Hrádku
Bože, dej, ať v nás stále více září Plody Ducha svatého:
Láska, radost a pokoj, trpělivost laskavost a dobrota, shovívavost, tichost a věrnost, skromnost,
zdrženlivost a čistota!
Abyssus abyssum invocat „hlubina volá hlubinu“ (Žl 42,8)
11.11.1922-11.11.1997 Aby vzpomínka na 75 let života, byla novým duchovním povzbuzením i do
vašich dalších dnů, Vám všem žehná P. Stanislav Krátký.
Heslo „Ano a rád, i když je to těžké“ není zaznamenáno ve farní
kronice, ale mnozí si jej také pamatují. Stejně jako jeho časté přání
druhým: „však ty víš, co ti chci říci,…“
Fara v Hrádku
Mnozí lidé, když pohlížejí na farní budovu, vidí lešení, a tak si myslí,
že se koná nebo bude konat oprava fasády budovy. V tomto roce
začala 1. etapa zabezpečení statiky farní budovy. Podle projektu
byly zpevněny základní zdi, kde byly narušené nebo nedostatečné.
Dále bylo třeba zabezpečit část farního sklepa, který byl na základě
projektu vybetonován, aby se zabránilo možnému trhání farní
budovy směrem ke kostelu. Vstup do sklepa byl také vyztužen
betonovými žebry. Budova byla stažena ocelovými lany. Druhá
závěrečná etapa má proběhnout v příštím roce. Vše se děje díky

získání dotace z JMK Kraje a Ministerstva kultury pod dohledem památkového úřadu, archeologů a
technického manažera biskupství brněnského Bc. Pavla Vlka.

Díky postupnému uvolňování pandemického stavu doufám, že budeme moci Slavnost Narození Páně
oslavit společně na Štědrý den v 22.45 v kostele sv. Petra a Pavla. Den předtím zde bude také možné
si vyzvednout betlémské světlo v předsíni kostela. Provázím zvlášť nemocné a ty, kteří jsou sami.
Myslím také na ty, kteří v těchto dnech někoho blízkého ztratili, ať je Pán posiluje nadějí ve vzkříšení.
Pamatuji zvlášť při slavení mše sv., kterou mnozí z vás sledují díky mimořádným opatřením v TV či
rádiu. Těším se na brzké osobní setkání. Další info budou uvedeny ve vánočním farním zpravodaji,
který také ještě obdržíte. V současné době lze těžko některé věci plánovat, doufám, že se plánované
akce budou moci uskutečnit. Jak dá Bůh. Ať v tomto čase společné zkoušky dokážeme společně
obstát a vzájemně si pomáhat.
S pozdravem Váš farář P. Sobotka

Osídlení pohraničí
Hrádečtí Karlovjané
Zkuste si představit, že opustíte svou rodnou vesnici, své kořeny a začnete hledat nové místo, kde se
budete cítit doma. V roce 1945 se následkem vysídlení německy mluvícího obyvatelstva z pohraničí
část Karlovjanů odstěhovala do Hrádku u Znojma. Jaké to pro ně bylo? A kde byl jejich domov?

Paní Vojtková, rodačka z Karlovic, mi na otázku, zda někdy uvažovala nad
vrácením se z Hrádku do Karlovic, odpověděla: „Aj nám tam s manželem
nabízeli dům, ale už jsem měla domov tady. Říkala jsem si, že ta zima tam
bude tvrdá, takže raději jsem zůstala. Uvažovala jsem hodně, ale jezdili
jsme tam jen na rekreaci. Cítila jsem se taková povznesená, že se vracím za
svými kořeny, ale tady do Hrádku se vracím dom.“
Je krásný letní den a já plná očekávání po čtyřech hodinách v autě přijíždím
do Hrádku, Jihomoravské vesničky, kde bydlí asi 900 obyvatel. Mým
společníkem je pan Musil z Dyjákovic, vedlejší vesnice, kterou s Hrádkem
odděluje jen pole s květákem. On a jeho manželka, Marie Musilová (rozená Šturalová), mají chatu
v Lopušánkách a já je znám především z jarmarků u Karlovského Muzea, na které pravidelně jezdí
prodávat medové perníčky. Tatínek paní Marie se z naší obce odstěhoval v roce 1945 a s novým
místem se sžil natolik, že se na pár let stal i starostou Hrádku. Na první měsíce v nově osídlené
pohraniční obci jeho dcera vzpomíná následovně.
„Můj taťka takhle jednou přijel do Karlovic, jezdil sem potom často, měl tady velkou rodinu. To
bylo v květnu roku 1945, on už v Hrádku byl. Přijel a dovezl třešně, ale co, v Karlovicách v tu dobu
byl ještě sníh. To bylo něco na Karlovjany, jak to viděli chtěli hned do Hrádku. On je tam nalákal.“
Paní Musilová se již narodila v Hrádku, ale vzpomíná na každoroční „čenže“. „Karlovice přijely do
Hrádku autobusem. Oni popíjali, pili víno jak vodu, ale ve sklepě je chladno a jak vyšli nahoru, tak
odpadli a z toho měli ti Hradečtí Karlovjané největší srandu. My jsme tam zase jezdili na pouť, v
Hrádku taková tradice nebyla“
Po příjezdu jsme se s panem Musilem nejdříve vydali na místní hřbitov. Tiše se zamyslet nad osudy
všech Hrádeckých Karlovjanů a tiše uctít památku rodiny Matochovy, Chudějovy, Plánkovy,
Perdochovy, Šturalovy, Drozdovy, Frydrychovy, Petřekovy, Podešvovy a mnohých dalších. Není
výjimkou, že na některých náhrobních fotografiích jsou rozpoznatelné valašské kroje. I moje rodina
zde zavítala a má prababička, Regina Petřeková, zde umřela v roce 1947, bylo jí pouhých 44 let.
Téma Hradečáků mě lákalo už delší dobu. Mým cílem bylo najít alespoň jednoho pamětníka, který si ještě
vzpomíná na život v rodné obci a který by mi mohl přiblížit život v pohraničí po roce 1945. Proto, když jsem
si měla v rámci studia etnologie vybrat téma ke zpracování terénního výzkumu, bylo to jasné: Vzpomínky na
stěhování obyvatel z Velkých Karlovic do obce Hrádek u Znojma.
Netušila jsem však, že Hrádek je stále Karlovský a již po prvním dnu na Jižní Moravě jsem byla mile potěšena,
že neustále narážím na lidi, kteří mají vazby na Karlovice. Při této návštěvě jsem poznala mnoho zajímavých
osudů. Slyšela jsem příběhy, při kterých mrazí – jako například o převádění faráře přes hranice nebo pašování
jídla do Rakouska podzemními tunely. Bylo mi ctí poznat místního duchovního otce – moderního, ochotného
člověka, který nám ukázal kostel a se zaujetím mluvil o historii farnosti. Společně s panem Pavelkou, synem
rodáka ze Stanovnice, jsme vyšplhali na věž kostela a prohlédli si Hrádek z výšky. Poznala jsem rodinu paní
Musilové, kamarády jejího manžela, místní omladinu či obdivuhodnou paní Vojtkovou, jejíž vzpomínky by
stačily na samostatnou knihu a mnohé jiné, na které jsem jen tak narazila a našli jsme společné téma. Cítila
jsem hrdost, že v Hrádku každý zná Velké Karlovice.
Na obecním úřadě, kam jsem si šla koupit regionální knihy, jsem potkala velmi milou paní a po chvíli povídání
jsem zjistila, že je to vnučka paní Hrazdílkové, rozené Zeťové a díky tomuto náhodnému setkání mé další
kroky vedly k další karlovské rodačce. Dveře mi otevřela energická žena s úžasným valašským nářečím.
Upřímná, veselá a živá paní, která mě v půlce rozhovoru naprosto vykolejila její spontánní otázkou. „A co vy?
Jste tam spokojená? Jak sa Vám žije v Karlovicách?“ Paní Marie vzpomíná na dětství v rodné vesnici velmi
dobře a s rodinou, která zde zůstala, je stále v kontaktu.

„Jako malá jsem chodila sbírat borůvky, jahody, donesla jsem to potom stařence, ona tam bydlela v lese,
nosili jsme jí vodu, díky té stařence jsme za války neměli bídu. Ona nám všecko dala, kyšku, mléko, tvaroh.
Maminka se jmenovala Anežka Čajanová a vzala si Františka Zeťa. On byl kapelníkem. Vzpomínám si, jak mě
jednou vezl na kole na Vsetín, to byla štreka. Omotal štanglu látkou a jeli jsme, ale jak jsme sa vracali, tak byl
nálet letadel a my jsme se museli schovat.“ Do devíti let žila v Tisňavách, poté se s rodiči odstěhovali do
Hrádku.
„V noci jsme dojeli vlakem do Božic. V jednom vagonu jely 2 rodiny, s nama jeli Plánci. V Hulíně nás
chytil velký déšť, vezli jsme kozu, kočku v košíku a můj malý bratr byl v peřince, měl 8 měsíců, dohromady nás
bylo 6 děcek. Došli jsme v noci do teho baráku a ta Němka nás přivítala a udělala nám jídlo a kafe. Naraz
jsme měli 6 hektarů pola. Při odsunu ju taťka odvézl až na hranice a dal ji jídlo, pěkně jsme ju vyprovodili, aj
jsme to obečeli.“
Během návštěvy Hrádku jsem, aniž bych to plánovala, oslavila narozeniny s paní Ludmilou Vojtkovou – ta se
před 80 lety narodila jako Ludmila Drozdová, jak jinak než v Karlovicících. Její rodina měla salaš na
Kasárnách, ale po mnohých životních peripetiích se rodina dostala přes Bratřejov do Hrádku. „Za taťkou přišli
kamarádi z Karlovic a řekli mu o Hrádku. Nechtěl odejít, nic mu nechybělo, ale šel se jen podívat a opravdu
sa mu tu zalíbilo. Hlavně to, že tady byli Karlovjani, kamarádi. Pamatuju si, jak jsme přijížděli a kolem cesty
byly všude meruňky, to pro nás bylo něco tak vzácného, nikdy před tím jsem to neměla a dodnes mám tu chuť
meruňky v puse. Bylo to v červenci v roce 1945, to si pamatuju. Jel s náma aj staříček byl z chudých poměrů.
Nikdy ale o Karlovicích nemluvil a neřekl, že by se rád vrátili. Spíš vzpomínal na to, že bylo moc práce, moc
sněhu a málo jídla. My jako děcka, když jsme tu došly, tak jsme si hrály v podzemí, to náměstí bylo celé
podsklepené, vzaly jsme si špagáty a světla a chodily těma chodbama. Takhle jsme si hráli. Jiný život než
v Karlovicách.“

Paní Ludmila pracovala od roku 1956 na národním výboru, vzala si za muže rodáka z Karlovice,
Stavinohu, který pocházel z dvanácti dětí. „Rodiče mého muže tady měli 11 hektarů a velký dům. Pak
přišlo družstvo a oni nechtěli vstoupit, nechtěli pustit nikoho ani traktor, všeci o tom mluvili. V roce
1957 se vrátili do Karlovic a my jsme jezdili za nimi na prázdniny. Bylo tam víc práce než tady,
protože tu už byly kombajny a stroje, tam se dělala všechno ručně.“
Zajímavý životní osud prožili také rodiče pana Pavelky, kterého jsem navštívila zrovna v době, kdy
ho zaměstnávalo jeho 150 včelstev. Je to velmi aktivní a veselý člověk, a proto si velmi vážím toho,
že si na mě našel čas. Obdivuhodné je, že rodina Pavelkova organizuje rodinný sraz v Karlovicích.
Otec pana Pavelky, Jaroslav, pocházel ze Stanovnice, která tehdy ještě patřila k naší obci. Ve 23
letech přišel do Hrádku se zamiloval do německy mluvící obyvatelky, její předci v Hrádku bydleli
asi od roku 1650.
„Můj děda, Buchner, byl Hradečák, jeho manželka byla Češka, takže maminka uměla perfektně
Česky. Babka sem přišla sloužit, děda se zamiloval a i když mu tehdy místní říkali, že to je Češka ať
si ji nebere, on neposlechl. Tehdy tady neuměl nikdo z těch Němců česky. Jeho rodiče, to byli Němci
a ti museli po roce 1945 pryč. Měli přes 80 let a šli do Bavorska a zemřeli tam. Já jako mladý jsem
musel pořád vyplňovat nějaké dotazníky, jestli máme rodinu v zahraničí.“
Ze vzpomínek jeho rodičů mi pan Pavelka vykládal, že byli i takoví novoosídlenci, kteří vyhnali
německou rodinu i s dětmi bez jídla z domu. Do Hrádku v roce 1945 jezdili také „zlatokopové“ takoví, co si přijeli jen pro materiál, dobytek nebo stroje a už to odváželi vlakem, většinou na Valachy.
Němci už neměli vůbec žádné slovo.

Na závěr bych chtěla říct, že mám velkou radost
z toho, že ač se o to ani jedna z obcí nesnaží, tak
vazby mezi obyvateli těchto dvou vesnic přetrvaly.
Ze srdce děkuji všem, kteří si na mě našli čas a
sdíleli se mnou jejich vzpomínky.

Jitka Petřeková

SDH Hrádek
Z činnosti SDH Hrádek
I činnost SDH Hrádek je ovlivněna pandemií koronaviru. Aktivity všech SDH byly zastaveny.
Bohužel musíme občany informovat, že v souvislosti se zvýšeným výskytem koronaviru (COVID –
19), jsme byli nuceni zrušit veškeré akce, soutěž o pohár starosty obce Hrádek, pomoc při rozsvícení
vánočního stromku a z tohoto důvodu se bohužel ruší i tradiční Hasičský ples – fašank, který se měl
konat začátkem roku 2021.
Naši mladí hasiči stihli pár soutěží, které vám přiblíží v příspěvku
níže.
Výbor SDH Hrádek přeje všem členům, jejich rodinným
příslušníkům a pracovníkům obce Hrádek, hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v Novém roce 2021. Všem sponzorům, kteří
nás sponzorovali v naší činnosti velmi děkujeme.
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku přeje občanům krásné svátky
vánoční, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
2021.
za SDH
Josef Pospíšil
Mladí hasiči
Dne 5.9.2020 jsme se zúčastnili soutěže v Jevišovicích v kategoriích mladší a starší žáci s umístněním
na 7. a 12. místě.

Dne 19.9.2020 jsme si užili Zábavné odpoledne s hasiči v Miroslavi.

Dne 3.10.2020 jsme se zúčastnili ZPV ve Slupi. Zúčastnilo se družstvo dorostu a 3 jednotlivci.

Za Mladé hasiče Hrádek
Nikola Střechová

ZŠ a MŠ Hrádek
Okénko ze školy
Rok 2020 se chýlí ke svému konci. Přinesl s sebou změny, které se
dotkly úplně každého. A také pro naši školu to byl rok v mnoha
směrech zlomový.
Jednou z největších změn bylo jarní uzavření škol. Ze dne na den,
naprosto nečekaně, zůstaly děti doma. Všechny školy byly touto
situací zaskočeny a hledaly svůj způsob, jak dětem zprostředkovat
výuku. Naše škola nebyla výjimkou. Snažili jsme se dětem
zprostředkovat učivo přes školní web a facebookové stránky a
doufali jsme, že budeme brzy zpátky ve svých třídách, u našich
žáčků. To se ovšem podařilo za přísných hygienických podmínek
až na konci května.
Uzavření škol ovšem nastartovalo změnu v distančním vzdělávání.
Na podzimní uzavření jsme už byli mnohem lépe připraveni a
s mnoha žáky jsme se setkávali online přes komunikační portál
Škola v pyžamu. V rámci dotačního programu Šablony II., který
naší škole přinesl bezmála milion korun, jsme mohli některým dětem nabídnout zapůjčení tabletů na
domácí výuku. Bylo to náročné období jak pro děti, tak pro rodiče a učitele, ale mohu říct, že jsme
tuto situaci s přehledem zvládli. Všem rodičům i mým kolegyním děkuji za snahu a plné nasazení.

Další podstatnou změnou je rozsáhlá rekonstrukce
školy. Přibližně do konce ledna se stále budeme učit
v prostorách bývalé zvláštní školy. Další pololetí už
bychom měli zahájit v krásně opravené a
zmodernizované škole. Chtěla bych na tomto místě
velmi poděkovat představitelům obce Hrádek, kteří si
uvědomují význam vzdělání a snaží se hrádeckým
dětem zajistit kvalitní a přívětivé školní prostředí.
Dále děkuji manželům Šturalovým, SDH Hrádek,
mladým hasičům a TJ Sokol Hrádek za velkou pomoc
při zařizování a úpravě našich prozatímních prostor.
Poslední významnou změnou v naší škole byla změna na postu ředitelky školy. Je to přesně 20 let,
kdy jsem nastoupila do hrádecké školy na své první učitelské místo. Ačkoliv mě v průběhu let osud
zavál i do jiných škol, hrádecká škola zůstala mojí srdeční záležitostí; byla školou, na kterou jsem
neustále vzpomínala a kam jsem se před dvěma lety velmi ráda vracela. Věřím, že na postu ředitelky
zúročím své pedagogické schopnosti a sedmileté zkušenosti s předchozím vedením jazykové školy,
a že škola bude pod mým vedením vzkvétat a žáčkům se bude dařit.
Rok 2020 se chýlí ke svému konci. Nezbývá než doufat, že nový rok 2021 bude klidnější a
pohodovější než letošní.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Hrádek Vám přeji hlavně hodně zdraví.
Mgr. Marcela Budná
ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek
Info z naší školičky
Kapacita naší mateřské školy je opět plně využita. Celkem ji navštěvuje 40 dětí, které jsou rozděleny
do dvou tříd. V letošním školním roce máme 8 předškoláků. S rodiči jsme stihli hned v září společné
Dýňové odpoledne na zahradě; bohužel další akce probíhají vzhledem k nařízeným opatřením bez
rodičů.
Ve spolupráci s rodiči děti doma vytvářely podzimní
skřítky, kteří krásně zdobili interiér školky. Stejným
způsobem, tedy doma s rodiči, děti vytvářely i vánoční
ozdobičky na smrk před kulturním domem. Děkuji všem
za velkou účast při obou tvořivých událostech.
Protože nemůže do školky přijet divadlo a my také
nemůžeme nikam jet, zhostily se role herců paní učitelky
a dětem zahrály maňáskové divadlo O Ježkovi a ještě
jedno předvánoční na děti čeká. Žáci se rovněž ujali
nácviku dramatizace pohádky O Veliké řepě, která se
opravdu velmi povedla.
Jistě jste si při procházce všimli i výstavy na plotě školky s názvem "Svět očima dětí." Výtvory dětí
obměňujeme.

Aby nám adventní čas hezky ubíhal, máme i my adventní věnec a
kalendáře. A protože do této doby patří také pečení cukroví, děti
upekly krásné zdobené perníčky.
Již tradičně navštěvuje školku Mikuláš s andílkem a hodným
čertem Blechotou. Letos probíhala návštěva na zahrádce školky. A
aby si děti zasloužily nějakou dobrotu, musely nejdříve absolvovat
čertí školu, kde se učili čertí škleb a blekotání, čertovské taneční
kreace, přenášení osob v pytli... Děkujeme Mikuláši, čerte a
andílku za návštěvu a doufáme, že se uvidíme zase až za rok!
Další netradiční den ve školce patřil vzájemnému přestavení
pásem básniček, písniček a divadelních scének - Sovičky ukázaly
své pásmo třídě Motýlků a naopak. Celý sváteční den pak
korunovala nadílka, kterou nám Ježíšek připravil.
Přejeme všem pohodové Vánoce!
Za kolektiv MŠ
Barbora Worbisová

TJ SOKOL HRÁDEK
Vážení fanoušci fotbalu a příznivci TJ Sokol Hrádek,
bohužel ani v tomto podzimním čase se nám fotbal moc „nerozjel,
ale přesto věřím, že „fanouškovská“ obec zůstane
pořád silná.
Chtěli bychom Vám všem do celého roku 2021
popřát především hodně zdraví, pevných nervů,
štěstí a také pracovní i osobní úspěchy. Nenechme
se pokořit zákeřnou nemocí, nepodléhejte
pesimismu – pak se nám konečně ukáže to světlo
na konci tunelu a budeme moci normálně žít,
těšit se z dětí, sportu, zábavy. A konečně
nám začnou všechny fotbalové soutěže.
Užijte svátky v klidu a naberte sil
a elán do nového roku a ………
prostě AŤ SE VÁM DAŘÍ!!!!
Toto vše Vám
přejí členové TJ Sokol Hrádek
Za TJ Sokol Hrádek
Mgr. ŠTRUNC Roman

Informace OÚ
STATISTIKA OBCE HRÁDEK ke dni 30.11.2020
Počet obyvatel k 30.11.2020:

923 s trvalým pobytem (477 mužů, 446 žen)

Věkové složení:

Statistika pohybu obyvatel:

0 – 3 let
3 – 6 let
6 – 17 let
18 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 - 69 let
70 - 79 let
80 - 89 let
90 + let

přistěhováno
narozeno
odstěhováno
zemřelo

38
30
105
138
125
139
125
113
78
27
5

Jubilanti v roce 2020
50 let
13
55 let
21
60 let
7
65 let
14
70 let
11

75 let
80 let
81 let
82 let
83 let

5
9
4
4
nikdo

12
6
21
6

84 let
85 let
86 let
87 let
88 let

2
3
1
2
1

89 let
90 let
91 let
92 let
93 let

2
1
nikdo
2
2

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V roce 2020 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
Miroslav Gazdík
Zuzana Belanová
Stanislav Martinec
Pavel Bolf
Vlasta Gazdová
Metoděj Matocha
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Místní poplatky v roce 2021
Místní poplatek za komunální odpad:
Splatnost poplatku je do 31.7.2021,

výše poplatku je 550,- Kč/osobu.
čú: 9923741/0100, VS 1337+čp

Místní poplatek ze psů:

výše poplatku je 50,- Kč/pes,
75,- Kč/druhý a další pes
čú: 9923741/0100, VS 1341+čp

Splatnost poplatku je do 25.2.2021,

Nový zákon o odpadech
Od 1.1.2021 se navýší poplatky za uložení odpadů na skládky. Nový zákon o odpadech počítá s
postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu, a to ze současných 500,- Kč
za tunu uloženého komunálního odpadu na 800,- Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1000,- Kč, v roce
2025 na 1500,- Kč až na 1850,- Kč v roce 2029. Cílem je snížit množství odpadu, který by mohl být
využit recyklací či energeticky a namísto toho leží bez využití na skládkách. Po roce 2030 už totiž
nebude možné skládkovat využitelné odpady. Zákon uvede v platnost také PAYT (pay, as you throw)
– tzv. motivační systém, tedy platba poplatku za komunální odpad podle toho, kolik ho občan
skutečně vyprodukuje: „Zaplať za odpad, který vytvoříš a vyhodíš“. Obec má povinnost splnit
požadavek na splnění cíle pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu
tzv. vytříděné odpady (papír, plast, sklo…). Dle společnosti EKO-KOM se třídění odpadů v
současnosti aktivně věnuje 73% obyvatel ČR, tedy bezmála tři čtvrtiny občanů.
Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Webové
stránky www.tonda-obal.cz jsou součástí vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení
povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Aby děti byly motivovány třídit, v tom je kromě
výuky ve školách potřeba také podpora rodičů. Děkujeme, že vedete děti k ochraně přírody.
Z tohoto důvodu apelujeme na občany, aby využili možnost zdarma si vypůjčit od obce Hrádek
nádoby na tříděný odpad (plast, papír, bio). Po pěti letech se nádoba převede do vlastnictví
občanů. Pro příští rok se poplatek za svoz odpadu nemění, zůstává 550,- Kč, avšak do budoucna
bude platit, čím více třídíš, tím méně platíš.
Bc. Lada Mičulková
referent OÚ
Provoz OÚ pro veřejnost v období vánočních svátků
.
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí 21.12.2020
Úterý 22.12.2020 – 3.1.2021
Od 4.1.2021 běžná pracovní doba.

7:30 – 11:00 12:30 – 17:00
zavřeno

Mikulášská nadílka
Jsem ráda, že se nám povedlo za pomoci Krojované mládeže Hrádek a firmy Hrazdílek – Smrž roznést
mikulášské balíčky a potěšit alespoň naše nejmenší. Výše zmíněným velmi děkuji za pomoc.
Vážení občané, nebudu se rozepisovat, co bychom chtěli v příštím roce
v rámci kultury pořádat, při situaci, která po celém světě panuje,
budeme hlavně rádi, když všichni zůstaneme zdraví a kultury a různých
společných setkání si užijeme po překonání této pandemie. Ale
opravdu se těšíme, až se s vámi osobně setkáme a budeme si moci
popovídat. Musíme věřit, že už brzy bude lépe.
Za celý kolektiv obecního úřadu a zaměstnanců obce vám přeji krásné
Vánoce a do nového roku jen to nejlepší!
Zdeňka Táborská, referent OÚ
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