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Důležitá schválení 

zastupitelstva obce 
 
 

• Pronájem nebytových prostor 
č.p. 14 – prodejna potravin 
paní Kamile Sojkové, 

• přidělení sociálního bytu, 1 
+ 1, č.p. 332, panu Romanu 
Jirků, 

• Rozpočtové opatření č. 
9/2010,  

• Zápis o výsledku inventari-
zace za rok 2010,  

• Rozbor hospodaření Obce Hrá-
dek k 31.12.2010,  

• Rozpočet Obce Hrádek na rok 
2011,  

• přidělení sociálního bytu  3 
+ 1, č.p. 332, slečně Marii 
Mészové, 

• příspěvky na činnost: Rybář-
skému sdružení Hrádek ve vý-
ši 10.000,- Kč, TJ Sokol 
Hrádek ve výši 85.000,- Kč a 
Římskokatolické farnosti 
Hrádek na pokračování opravy 
střechy kostela sv. Petra a 
Pavla v Hrádku ve výši 
300.000,- Kč, 

• Veřejnoprávní smlouvu na 
projednávání přestupků 
s Městem Hrušovany nad Jevi-
šovkou za 1.000,- Kč za pře-
stupek,  

• povolení k pokácení stromu 
na zahradě vlastního rodin-
ného domu panu Jindřichu 
Sedlákovi Hrádek, č.p. 26,  

 

• povolení k pokácení stromu u 
vlastní stodoly panu Jiřímu 
Matochovi, Hrádek, č.p. 152,  

• povolení k pokácení akátu na  
hřišti u školy ZŠ a MŠ Hrá-
dek,  

• povolení k pokácení tří aká-
tů u příjezdové cesty ke 
hřbitovu,   

• pronájem pozemku p.č. 797 za 
účelem vybudování garážového 
stání pro auto paní Crhové 
Jitce, 

• směna pozemků s panem Markem 
Badinským za účelem srovnání 
pozemků na výstavbu rodinné-
ho domu, 

• odstoupení od Smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvy  p.č. 
7329 o výměře 390 m2 od pana 
Jiřího Boroše, 

• Záměr prodeje pozemků nad 
sklepy pro pana Romana Vito-
še, manželům Ondřeji a Zitě 
Kubicovým, panu Josefu Cho-
levovi,  panu Jiřímu Mato-
chovi, panu Františku Mato-
chovi, 

• příspěvek dětem na lyžařský 
výcvikový kurs, 

• výměna a montáž nových dveří 
do skladu v prodejně potra-
vin,  

• Odpisový plán ZŠ a MŠ Hrádek 
pro rok 2011,  

• Směrnici č. 2/2011 k tvorbě 
opravných položek, 

• přijetí dvou pracovníků 
z Úřadu práce Znojmo a dvou 
pracovníků z prostředků ob-
ce,   
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• zřízení krizového štábu – 
členové: starosta, místosta-
rosta, velitel hasičů, jed-
natel hasičů a pan Choleva 
Josef. 

 
  
Investiční akce: 

• Výzva k podání nabídky na 
Revitalizaci veřejného pro-
stranství v blízkosti hřbi-
tova,  

• podání žádosti o dotace na 
kompostárnu,  

• podání žádosti o dotace na 
opravu kulturního domu, 

• 1.000.000,- Kč na výstavbu 
vodovodního a plynovodního 
řadu k pozemkům na výstavbu 
rodinných domů za mlýnem, 

• podání samostatné žádosti 
Obce Hrádek o dotaci na do-
budování kanalizace 
z prostředků Ministerstva 
zemědělství ČR. 

     
 

 
 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 
 
Základní škola a Mateřská škola 
Hrádek oznamuje rodičům, že se 
dne 14. dubna 2011 v době od 
9:00 do 11:00 hodin bude konat 
v budově Mateřské školy Hrádek 
zápis dětí na školní rok 
2011/2012. 
Tel. 515 275 172 

 

Sbor 

dobrovolných hasičů 
 

 Sbor dobrovolných hasičů v 
Hrádku pořádal v sobotu 26. 
února 2011 tradiční Maškarní 
ples - Fašank. Od rána do pozd-
ního odpoledne procházelo 10 
masek s muzikanty obcí Hrádek a 
zvali všechny občany na večerní 
Maškarní ples - Fašank.  
 Večer se Maškarního plesu 
- Fašanku zúčastnilo celkem 13 
masek, které soutěžily o nej-
lepší masku. Masky byly krásné 
a dobře vymyšlené, a proto byly 
ty nejlepší, jako každým rokem, 
vybrány, ohodnoceny a oceněny. 
K poslechu a tanci hrála skupi-
na HABAKUK. Zabijačkové specia-
lity (tlačenka, jitrnice, jeli-
ta, polévka "prdelačka" a tra-
diční zabijačkový guláš) oboha-
tily občerstvení celé zábavy.  
Tombola byla bohatá díky spon-
zorům, kterým bychom chtěli 
touto cestou také poděkovat. 
Zábava se vydařila. Poděkování 
patří všem, kteří se na této 
akci podíleli.   
 

  Za SDH Hrádek 
Josef Pospíšil 

 
 

Z činnosti Klubu 

důchodců 
 

Vážení spoluobčané, 
 
 v březnu to bude rok, co 
jsme založili v obci klub dů-
chodců. V uplynulém roce jsme 
byli na dvou zájezdech. Jeden 
byl do Muzea Alfonse Muchy a 
Vladimíra Menšíka. Byl to pouč-
ný zážitek, který se všem lí-
bil. Po prohlídce jsme pokračo-
vali do Bohunic na zámeček, kde 
jsme si prohlédli křížovou ces-
tu. Byl to opravdu hezký zá-
jezd. 
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 Druhý zájezd byl do brněn-
ského divadla na operu, která 
byla rovněž hezká. 
 Letošní rok jsme začali 
zájezdem do Rájce Jestřebí na 
výstavu květin. Vystavovali tam 
veškeré druhy „kamélií“. Bylo 
to hezké a těšíme se na další 
zájezdy,  které se budou pláno-
vat. Kdo má zájem se přihlásit 
do klubu důchodců, budeme velmi 
rádi a těšíme se na Vaši spolu-
práci. 
 

Za Klub důchodců Pozdní květ 
Alena Valigurová 

 
 
 

 
 

 

Jarní pranostiky 
 

Suchý březen, vlhký duben, 
chladný máj, naplňuje stodoly, 
sklepy a sudy a přináší mnoho 

mléka. 
 

Musí-li se síct travní, nebude 
to s úrodou slavný. 

Plevel dokáže rolníka položit 
na obě lopatky. 

 
Březen - za kamna vlezem, 

duben - občas tam pudem, za mě-
síce máje - vyjdeme do háje. 

 
Kam se první bouřka ponese, tam 
také všechny ostatní za ní se 

ponesou. 
 
Vlhké jaro přivádí chladné lé-
to, suché jaro předznamenává 

léto horké. 
 

Jaro lenochy nechválí, ale pra-
covité velebí. 

 

 

 

 

Z činnosti Krojované 

mládeže Hrádek 
 

     Nejmrazivější sobotu uply-
nulé zimy se v kulturním domě 
konal maškarní Mikulášský kar-
neval. U vchodu na děti čekali 
Mikuláš a anděl, kteří dětem za 
básničku předali sladkosti a 
ovoce. Následovala diskotéka, 
soutěže, vyhodnocení nejlepších 
dětských masek a jedné speciál-
ní kategorie masek dospělých. 
Ke konci karnevalu děti postra-
šili čerti a čertice. 
   Na závěr roku již podruhé 
zorganizovala Krojovaná mládež 
Hrádek spolu s TJ Sokol Hrádek 
Silvestrovskou zábavu. Bohužel 
účast nebyla tak hojná, jako 
rok předešlý. Tentokrát nebyla 
hudba zajištěna kapelou, ale 
produkcí krojovaných. Na popud 
plánovaného snižování platů 
státních složek byla jejím za-
městnancům poskytnuta sleva de-
set procent ze vstupného. Pří-
tomni byli plně ozbrojení poli-
cisté či pilot mezinárodního 
letectva. Největší část však 
tvořil zdravotnický personál. 
Doktoři, kteří nestávkovali a 
vyšetřovali pacienty i na pře-
lomu roku a sestřičky, které 
podávaly potřebné medikamenty. 
Kromě státních zaměstnanců se 
někteří sladili v nočním kostý-
mu a přišli v pyžamu.  
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   Krojovaní, takřka ve stejné 
sestavě jako vloni, dorazili i 
letos na fašank v převleku. 
Největší atrakcí večera byl 
stan, který si hipíci rozložili 
v části sálu pod pódiem. Ten 
během večera navštívila kromě 
kankánových tanečnic i značná 
část návštěvníků plesu.  
  Krojovaná mládež Hrádek přeje 
občanům šťastné prožití svátků 
velikonočních a těší se na spo-
lečnou účast na kulturních ak-
cích v roce 2011. 
 

Za Krojovanou mládež Hrádek  
Jindřich Rosa 

 
 

 

Římskokatolická farnost 

Hrádek 

 
Srdečně všechny zveme na: 
 

• Sobota 16.4.2011: 
Diecézní setkání mládeže 
s naším biskupem Vojtě-
chem. Začátek v 8:30 
hod. v Brně, 
v katedrále, katecheze, 
dopolední skupinky, mše 
svatá. Připravujeme au-
tobus, zájemci ať se 
hlásí knězi 
(731 402 650). Bližší 
info po 4. dubnu na 
http://brno.signaly.cz/ 

• Vodácké putování po řece 
sv. Klementa, 16. dubna 
2011: Koná se v rámci 
odemykání řeky Dyje, 
vhodné pro rodiny a mlá-
dež. Informace 
z minulého roční-
ku:http://www.lidovemisi
e.cz/cs/st-
clemens/clanky/256-
znojmo-hradek-2442010-
nae-vodacke-putovani-po-
ece-sv-klementa. 

27.5.2011 Noc kostelů 
 

 V loňském roce úspěšně 
proběhla pouť kostelů v Hrádku 
a v Dyjákovicích. Zajištění na 
obou místech bylo technicky ná-
ročné a hlavně spousta z Vás, 
kteří jste pomáhali při průběhu 
a organizaci, projevila zájem 
seznámit se s kostelem a farou 
v sousední obci, což nebylo 
možné. Proto v  letošním roce 
by stejná akce proběhla pouze 
v Dyjákovicích a za rok zase 
v Hrádku. Srdečně zveme tedy 
již teď hrádecké občany na vy-
cházku, výlet do Dyjákovic (bu-
de také možnost shlédnout věž, 
seznámit se s interiérem koste-
la, navštívit farní sklep, pro 
děti budou připraveny soutěže, 
…). Z okolních kostelů bude 
možno také navštívit: Jarosla-
vice, Slup, Strachotice. 
 

Velikonoce 2011 
 

 Příležitost ke svaté zpo-
vědi u cizího zpovědníka:  

� 17.4. (květná neděle): 
 - Kostel Hrádek: 15:15 – 
16:15 hod., 
 - Kostel Dyjákovice: 16:30 
– 17:30 hod. 

� 20.4. (středa): 
 - Kostel ve Valtrovicích 
od 17:00 do 18:00 hod. 
 Obřady na Zelený čtvrtek a 
Velký pátek v Hrádku v 16:30, 
v Dyjákovicích v 18:30.  
 Na Bílou sobotu obřady pro 
farnosti Hrádek, Dyjákovice, 
Valtrovice společná liturgie ve 
20:00 hod v Dyjákovicích (kdo 
máte, vezměte si svou křestní 
svíčku).  

 
Oprava kostela v Hrádku 

 
 Rádi bychom pokračovali 
v opravě střechy kostela sv. 
Petra a Pavla  v Hrádku. 
V současné době čekáme, jaká 
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bude finanční podpora 
z Ministerstva kultury, Jihomo-
ravského kraje,… 
 Děkujeme za podporu fi-
nanční i duchovní. 
 

Za Římskokatolickou 
farnost Hrádek 

P. Pavel Sobotka 
farář 

 

 

TJ Sokol Hrádek 
 
Po zimní přípravě a něko-

lika odehraných přípravných zá-
pasech začala fotbalistům jarní 
sezóna. Do současné doby ode-
hrálo družstvo mužů dva mis-
trovské zápasy, kdy v prvním 
porazilo Šanov 2:0 a v druhém 
zápase remizovalo na domácím 
hřišti 2:2 s Božicemi. Po dvou 
odehraných zápasech tak získalo 
4 důležité body do tabulky 
okresního přeboru. 
 V sobotu 19. března 2011 
uspořádali fotbalisté tradiční 
sběr železného šrotu v obci a 
brigádu, při které se uklízel a 
připravoval na sezonu celý 
sportovní areál. 

TJ Hrádek zažádala Obec 
Hrádek v letošním roce o mimo-
řádný finanční příspěvek na 
svou činnost v celkové výši 
85 000,- Kč. Tato částka byla 
obecním zastupitelstvem schvá-
lena, a proto bychom chtěli po-
děkovat  zastupitelstvu za pod-
poru naší sportovní činnosti  v 
obci. 

Tyto finance budou použity 
na úhradu nákladů za elektric-
kou energii, vodu, nákup pohon-
ných hmot na sekání hrací plo-
chy, hnojiva, travního semene, 
nákup míčů, brankových a 
ochranných sítí, nákup cen na 
vánoční turnaj ve stolním teni-
se, platby rozhodčím fotbalo-
vých zápasů a další výdaje spo-
jené s provozem klubu.  

Schválený příspěvek Obce 
Hrádek na chod klubu pro rok 
2010 činil 52.000,- Kč, 
v letošním roce je částka  mi-
mořádně navýšena o 33.000,- Kč, 
a to z toho důvodu, že 
v letošním roce bude nutné pro-
vést opravu střechy na budově 
„Pohostinství na hřišti“, která 
je v havarijním stavu a bez je-
jí rekonstrukce dojde k dalšímu 
znehodnocení celé budovy. Tato 
budova je využívána jak při 
fotbalových zápasech, tak při 
akcích pořádaných Obcí Hrádek, 
jako je dětský den, pálení ča-
rodějnic nebo fotbalový turnaj. 
Podle předběžně zpracovaného 
rozpočtu bude muset do této ak-
ce  TJ Hrádek investovat částku 
asi 63. 000,- Kč. Práce prove-
dou sportovci  svépomocí, 
v rozpočtu ale  není zahrnuta 
částka za likvidaci starého 
eternitu, což bude další navý-
šení. 
 TJ Hrádek se podílí na 
kulturním a společenském životě 
v obci,  organizaci vánočního 
turnaje ve stolním tenise, kte-
rého se v roce 2010 zúčastnilo 
nejvíce hráčů za uplynulé roč-
níky, dále provádí každoročně 
sběr železného šrotu v obci. 
Veškeré dotace na činnost ma-
lých sportovních klubů ze stra-
ny Českomoravského fotbalového 
svazu jsou v současnosti zasta-
veny.  Abychom nebyli finančně 
závislí pouze na příspěvcích od 
sponzorů a obce, opětovně bylo 
zavedeno vybírání členských 
příspěvků,  byla pořádána sil-
vestrovská zábava a výpomoc při 
obecním fotbalovém turnaji, dá-
le organizace fotbalového utká-
ní Českého poháru mezi  Tasovi-
cemi a Břeclaví. Velkého úspě-
chu dosáhlo družstvo přípravky, 
které postoupilo do okresního 
přeboru. 
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Za Výbor TJ Sokol Hrádek                                            

Josef Chuděj 
 

Informace obecního  

úřadu 

Náklady hospodaření s odpady v roce 
2010 

Druh odpadu 
v tu-
nách v Kč 

Směsný komunální 
odpad 225,185 

Papír 2,786 

Plast 3,843 

Sklo 3,615 

596 881,00 

Nebezpečný odpad 1,726 21 550,00 

Velkoobjemový odpad 12,93 70 840,00 

Celkové náklady   689 271,00 

 
Bilance příjmů a nákladů v odpadovém 

hospodářství za rok 2010 

Příjmy 

Občané Chalupáři Podnikatelé 
Odměna 
za tříděný 

odpad 

433 126,50 7 105,00 59 185,00 25 609,00 

Příjmy celkem 525 025,50 

Náklady celkem 689 271,00 

Doplatek obce 23,80% 

 
Doplatek za svoz TKO 

Náklady na svoz TKO 
(bez podnikatelů) 483 209,00 
Stav obyvatel k 
1.1.2011, vč. chalupářů 937,00 

Náklad na 1 občana 
515,70 

Výše poplatku v 
Kč/obyvatel/rok* 490,00 
Doplatek obce v 
Kč/obyvatel 25,70 
Doplatek celkem za rok 
2010 24 079,00 

 
* místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů 

stanovený dle Obecně závazné vyhlášky 

Obce Hrádek č. 1/2010. 

 

* 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 
v sobotu 16. dubna 2011  

od 8:20 do 9:20 hod. 
 u váhy naproti OÚ 

 
* 
 

SEPAROVANÝ SBĚR TEXTILU 

 
proběhne současně se sběrem nebez-

pečného odpadu 
 

v sobotu 16. dubna 2011  
od 8:20 do 9:20 hod.  
u váhy naproti OÚ 

 
Co můžete nosit? 

- funkční oblečení (pomoc 
lidem v zemích tzv. 
třetího světa), 

- textilie z přírodních ma-
teriálů – např. bavlna, 
pletenina (určené k dal-
šímu zpracování na čistí-
cí textil, výrobu kober-
ců, jako izolační materi-
ál). 

 
Co recyklovat nelze? 

- oděvy znečištěné a poško-
zené, matrace, koberce, 
obuv. 

 
* 
 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

 
Kontejnery budou přistaveny 

 
 v pátek 13. května 2011 

 v odpoledních hodinách 
 

před dům p. J. Blahoudka, č.p. 
182 a p. M. Hrazdílka, č.p. 96. 
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Odvoz kontejnerů bude v pondělí 
16. května 2011 v ranních hodi-

nách. 
 
* 
 
 

Upozorňujeme občany, že 
splatnost místního po-

platku za komunální odpad 
na 1. pololetí je 31. 

května 2011. 
 
 

Dále upozorňujeme, že jsme opráv-

něni, v případě nezaplacení míst-

ního poplatku na základě § 11 

odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, v platném 

znění, včas a řádně nezaplacené 

poplatky zvýšit až o trojnásobek. 

  
 
 

Slovo 
     starosty… 
 

Vážení spoluobčané, 
 
 dovolte mi, abych Vás 
úvodem seznámil se situací 
ohledně veřejně prospěšných 
prací pro letošní rok. Úřad 
práce nám pro letošní rok po-
skytl pouze dvě (v loňském roce 
jich bylo třináct) pracovní 
místa, na které dostáváme dota-
ci ze státního rozpočtu a tato 
místa budou zřízena na tři mě-
síce (od 1.4. do 30.6.2011). Od 
1.7.2011 se situace a podmínky 
pro přijetí zaměstnanců na obce 
snad zlepší. Další dva zaměst-
nanci budou placeni z rozpočtu 
obce. Nebude to pro nás jedno-
duchá situace, co se údržby ve-
řejného prostranství s tak ma-
lým počtem zaměstnanců týče, a 
proto tímto vyzývám občany, aby 
se snažili, v rámci možností, 
kolem svých domů a zahrad si 
trávu pokosit sami. Děkuji za 

pochopení a přál bych si, aby 
nám naše obec nezarostla, je to 
přeci jen vizitka nás všech . 
 Z několika investičních 
akcí, na které se připravujeme 
v letošním roce, bude první 
„Revitalizace veřejného pro-
stranství v blízkosti hřbito-
va“. Akce je ve fázi výběrového 
řízení na dodavatele, takže se 
s pracemi začne na přelomu mě-
síce dubna/května. Prostor před 
hřbitovem bude zcela rozkopán, 
proto bych též poprosil občany 
o trpělivost a toleranci při 
stavebních pracích. Změna pro-
storu před hřbitovem bude urči-
tě k lepšímu, ke spokojenosti 
nás všech. 
 Našim jubilantům bych 
se rád omluvil za to, že již 
nechodíme přát k narozeninám 
tak často, jak to bylo v minu-
losti. V loňském roce jsme byli 
navštívit naše oslavence při-
bližně čtyřicetkrát (někdy byli 
dva nebo dokonce tři za den) a 
není možné z časových důvodů 
toto absolvovat. Proto jsem se 
rozhodl, že budeme chodit od 
70-ti let potom 75, 80, 85, 90 
a po 90. narozeninách každý 
rok. Ještě jednou se všem našim 
jubilantům srdečně omlouvám, a 
zároveň děkuji za pochopení. 
 Žádost, kterou jsme po-
dali na Ministerstvo zeměděl-
ství ČR na II. etapu kanaliza-
ce, byla přijata a nyní čekáme 
vyjádření Krajského úřadu JmK, 
který stanoví prioritu na spo-
lufinancování celé akce. Z 25-
ti žádostí, které byly podány 
na Mze z Jihomoravského kraje, 
bylo pouze 6 obcí úspěšných, 
z toho Jaroslavice, Hrádek, Dy-
jákovice (obce našeho dobrovol-
ného svazku). Cesta k úspěšnos-
ti žádosti na kanalizaci byla 
za svazek neprůchodná, proto se 
Valná hromada DSO rozhodla, aby 
každá obec ze svazku podala žá-
dost samostatně. Situace se za-
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tím vyvíjí příznivě a o dalších 
změnách Vás budu informovat 
příště. 
  Závěrem bych Vám chtěl 
popřát příjemné velikonoční 
svátky, bohatou pomlázku a hod-
ně slunných jarních dní. 
 

   Ondřej Kubic 
     starosta 

 
 

Pozvánky 

 
ČZS-ZO Hrádek pořádá 

 

XXIV. VÝSTAVU VÍN 
 

v předvelikonoční  
sobotu 23. dubna 2011  

od 14.00 hod. v KD Hrádek 
 

Od 20.00 hod. taneční zábava se 
skupinou HABAKUK. 

 
Soustředění vzorků – v pondělí 11. 
dubna 2011 od 17.00 hod. v KD Hrá-
dek. 
 
Degustace – v sobotu 16. dubna 
2011 od 16.00 hod. v KD Hrádek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 
 

Kulturně-školský výbor Zastupi-
telstva obce Hrádek Vás zve na  

 

„Pálení čarodějnic“, 
 které proběhne  

v sobotu 30. dubna 2011  
od 18:00 hod.  

na hřišti TJ Sokol Hrádek. 

 
 
 
 
 
 
 

Program: 
� opékání párků, 
� vyhodnocení nejlepších ma-

sek čarodějů a čarodějnic,  
� zapálení vatry. 

 
 

* 
 

DEN MATEK 
 

Neděle 8. května 2011  
od 14:00 hod. v KD Hrádek 

 
 
 
 
 
 

Maminky a babičky, jste srdečně 
vítány! 

 
 * 
 

DĚTSKÝ DEN 
 

Sobota 28. května 2011 
 od 15:00 hod. na hřišti 

TJ Sokol Hrádek 
 

Pro děti jsou připraveny zábav-
né atrakce, občerstvení a slad-

ké odměny. 
 

 
 

Všichni jste srdečně zváni! 
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Termíny fotbalových zápasů jaro 2011 
 
 

OP Muži 

Šanov - Hrádek SO 26.3.2011 15:00 

Hrádek - Božice A NE 3.4.2011 15:30 

Miroslav B - Hrádek NE 10.4.2011 15:30 

Hrádek - Oleksovice NE 17.4.2011 16:00 

Bohutice - Hrádek NE 24.4.2011 16:00 

Hrádek - IE Znojmo B NE 1.5.2011 16:30 
Hor. Kounice A - Hrá-
dek SO 7.5.2011 16:30 

Hrádek - Blížkovice A NE 15.5.2011 16:30 
Mor. Krumlov B - Hrá-
dek SO 21.5.2011 16:30 

Hrádek - Tasovice B NE 29.5.2011 16:30 

Dobšice B - Hrádek NE 5.6.2011 10:15 

Hrádek - Hostěradice A NE 12.6.2011 16:30 

Jezeřany A - Hrádek NE 19.6.2011 16:30 
 
 
 

OP Přípravka 
Práče - Hrádek NE 10.4.2011 9:25 Višňové 
Višňové - Hrádek NE 10.4.2011 11:40 Višňové 
Dobšice - Hrádek NE 17.4.2011 9:00 Dobšice 
Hrádek - Mor. Krumlov NE 24.4.2011 9:25 Dobšice  
Hrádek - Miroslav NE 24.4.2011 10:45 Dobšice  
Přímětice - Hrádek NE 1.5.2011 9:25 Tasovice 
Tasovice - Hrádek NE 1.5.2011 11:40 Tasovice 
Hrádek - Hatě NE 8.5.2011 8:30 Hrádek 
Hrádek - 1.SC Znojmo NE 8.5.2011 11:40 Hrádek 
Hrádek - Dobšice NE 15.5.2011 9:00 Hrádek 
Hrádek - Práče NE 22.5.2011 8:30 Hrádek 
Hrádek - Višňové NE 22.5.2011 11:40 Hrádek 
Miroslav - Hrádek SO 28.5.2011 14:25 Moravský Krumlov 
Mor. Krumlov - Hrádek SO 28.5.2011 16:40 Moravský Krumlov 
Hatě - Hrádek NE 5.6.2011 8:30 Hatě 
1.SC Znojmo - Hrádek NE 5.6.2011 10:45 Hatě 
Hrádek - Přímětice NE 12.6.2011 9:25 Dobšice  
Hrádek - Tasovice NE 12.6.2011 10:45 Dobšice  

 
 
 
 


