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Vážení spoluobčané, 

 

 v předchozím zpravodaji jsem vás informoval o připravovaných akcích, které chystáme 

pro letošní rok. Nyní už víme, že naše dvě žádosti o dotace byly zamítnuty. První žádost, která 

byla zamítnuta, je na poslední etapu rekonstrukce naší ZŠ. Tuto akci ve výši 10.483.127,50 Kč 

bychom rádi dotáhli do zdárného konce, avšak bez dotace je těžko realizovatelná, proto budeme 

žádat o dotaci i v dalším roce. Druhá žádost o dotaci, která byla zamítnuta, je na opravy místních 

komunikací. Jedná se komunikace kolem fary až k ,,Horečkovému“ a za hasičskou zbrojnicí až 

k Jednotě. Nejnižší nabídku podala firma Colas, a.s. výši 5.893.388,82 Kč. Tuto akci 

zrealizujeme i bez dotace, pouze z rozpočtu obce. Opravy místních komunikací náš rozpočet 

dost znatelně zatěžují, a proto nezbývají peníze na nic jiného. Nedávno jsme splatili operativní 

úvěr na opravu místních komunikací za r. 2021 ve výši 4.544.909,- Kč a už nás čeká další etapa, 

která se právě zahajuje. Chtěl bych Vás tímto požádat o trpělivost a pochopení. Některé 

komunikace budou v době rekonstrukce nesjízdné, protože součástí oprav je např. v úseku od 

RD Petra Cholevy k Jednotě i výměna vodovodního řádu, ve zbývajících úsecích výměna 

hydrantů a šoupat. Následně se budou realizovat obrubníky, dešťové vpusti, kanalizační šachty 

a na závěr asfaltové povrchy. Pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné problémy, tak by celá 

akce měla být ukončena koncem měsíce září letošního roku. Všem, kterých se toto dění dotkne, 

mockrát děkuji za pochopení. Další akcí, která byla v plánu pro letošní rok a je již částečně 

dokončena, je oprava parket a pódia v našem kulturním domě. Vysoutěžené náklady si vyžádaly 

částku 509.349,50 Kč. Rekonstrukce parket byla podpořena dotací z Jihomoravského kraje ve 

výši 250.000,- Kč. Následně budeme v kulturním domě realizovat nové ozvučení za 139.695,71 

Kč a výměnu opon na jevišti za částku 58.735,82 Kč, kde i na toto jsme podali žádost o dotaci 

na Místní akční skupinu (MAS Znojemské vinařství, z.s.). V současné době ještě nemáme 

informaci, zda naše žádost o finanční příspěvek byla podpořena. 

  

Letošní rok je v komunální politice rokem volebním. Protože následný zpravodaj vyjde až 

začátkem měsíce října, vyzývám tímto naše občany, kterým není život v naší obci lhostejný, 

aby se dostavili k volebním urnám a vyjádřili tak svůj názor. Při volbě budoucích zastupitelů 

vám přeji hodně rozvahy a uvážlivé rozhodnutí. Děkuji všem, kteří přijdou volit. 

  

Závěrem všem přeji pohodové léto, příjemné dovolené a dětem prázdniny plné 

nezapomenutelných zážitků. 

 

 

Ondřej Kubic, starosta       

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


 

 

ZASEDÁNÍ ZOH 

 

ZOH dne 31.3.2022 

schválilo: 
 

• Hrádek pověřuje místostarostu jednáním 

ve věci směny pozemků okolo rybníka, 

• výběr nejvhodnější nabídky na akci 

„Komunikace Vašinovi, Hrazdílek – Smrž 

Parčík“ firmě M+T Hříbek GROUP s.r.o., 

se sídlem Dyjákovice 365,671 26 

Dyjákovice, IČ: 08047979, která podala 

nabídku 158.447,- Kč včetně DPH, 

• výsledek hospodaření Základní škole a 

Mateřské škole, Hrádek, okres Znojmo, 

příspěvková organizace, IČO 709 89 648, 

se sídlem Hrádek 53, 671 27 Hrádek u 

Znojma za rok 2021, 

• Směrnici o poskytování cestovních náhrad 

pro zaměstnance a členy zastupitelstva 

obce, 

• uzavření SMLOUVY Č.: ZN-

001030071705/001-SERG o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene se spol. 

EG.D, a.s. na stavbu „Hrádek, přípojka 

kNN pro objekt 132“, za jednorázovou 

náhradu v celkové výši 2.000,- Kč bez 

DPH, 

• uzavření SMLOUVY Č.: ZN-

001030071619/001-SERG o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene se spol. 

EG.D, a.s., na stavbu „Hrádek, přípojka 

kNN Bartizal Jaroslav“, za jednorázovou 

náhradu v celkové výši 2.000,- Kč bez 

DPH, 

• uzavření Smlouvy č.: ZN-

014330063361/002-GPM o zřízení 

věcného břemene se spol. EG.D, a.s. na 

stavbu „Hrádek, přípojka kNN BD Spišiak 

Štefan“ za jednorázovou náhradu 

v celkové výši 4.000,- Kč bez DPH, 

• uzavření Smlouvy č.: ZN-

014330062022/001-GPM o zřízení 

věcného břemene se spol. EG.D, a.s 

„Hrádek, přípojka kNN Tichá Iveta“ za 

jednorázovou náhradu v celkové výši 

4.000,- Kč bez DPH, 

• Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci 

s omezujícími podmínkami č 172/2021, 

která se týká bezúplatného převodu 

pozemku s omezujícími a zavazujícími 

podmínkami parc. č.  2141 – ostatní plocha 

o výměře 45 m2 do vlastnictví obce 

Hrádek, 

• prodej pozemku parc č. 7395 – ostatní 

plocha o výměře 31 m² za cenu 15.500,- Kč 

+ platná sazba DPH 21 % tedy celkem 

18.755,- Kč, 

• pacht části pozemku parc. č. 5701/287 – 

ostatní plocha o výměře 505 m2 na dobu 

neurčitou, s účinností od 1.4.2022, za roční 

nájemné ve výši 1,- Kč/ m2/kal. rok 

• Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 1/2009 

uzavřenou dle záměru, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 5701/298 

o výměře 84 m2 na dobu neurčitou, 

• příspěvek Základní škole a Mateřské škole, 

Hrádek, okres Znojmo, příspěvková 

organizace, IČO 709 89 648, ve výši 

46.744,72 Kč na pořízení myčky do školní 

kuchyně, 

• finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro 

Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 

Praha 8 – Bohnice, IČ 61383198, DIČ 

CZ61383198 na financování provozu 

krizové linky na rok 2022. 

 

ZOH dne 28.4.2022 

schválilo: 

 

• výběr nejvhodnější nabídky na akci 

„Ozvučení kulturního domu“ firmě 

MapleTech s.r.o., se sídlem Nuselská 49, 

140 00 Praha 4 , IČ: 03646882, která 

podala nabídku 139.695,71 Kč včetně 

DPH, 

• výběr nejvýhodnější nabídky na akci 

„Opony v kulturním domě“ firmě 

Divadelní služby Plzeň, s.r.o.,  se sídlem 

Sukova 2604/26, 30100 Plzeň 3 , IČ: 

29122651, která podala nabídku 58.735,82  

Kč včetně DPH, 

• výběr nejvýhodnější nabídky na akci 

„Rekonstrukce podlahy v kulturním domě“ 

firmě Podlahářství Macek, s.r.o., se sídlem 

Černého 5094, 669 02 Znojmo, IČ: 

06628982, která podala nabídku 

509.349,50 Kč včetně DPH, 

• podání žádosti o dotaci z Národní 

sportovní agentury, z programu: Rozvoj 

místních sportovišť a zázemí - Kabina na 



 

 

akci Modernizace hřiště TJ Sokol, 

tréninkové prvky SDH,  

• 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 – Modernizace hřiště 

TJ Sokol, tréninkové prvky SDH, která 

podala nabídku 54.450,- Kč včetně DPH, 

• Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2021 

bez výhrad, 

• účetní závěrku obce Hrádek za rok 2021 a 

převod výsledku hospodaření za rok 2021 

ve výši 9.148.985,49 Kč na účet 432 – 

Výsledek hospodaření minulých účetních 

období, 

• uzavření pojistné smlouvy s ČSOB 

Pojišťovna, a.s., IČO 455 34 306, se sídlem 

Masarykovo nám. 1458, Pardubice za 

celkové roční pojistné 104.998,- Kč, 

• Smlouvu o příspěvku na spolufinancování 

sociálních služeb v síti ORP ZNOJMO pro 

rok 2022 ve výši 47.900,-Kč mezi obcí 

Hrádek a Městem Znojmem, 

• uzavření Smlouvy č.: ZN-

014330064105/001-GPM o zřízení 

věcného břemene se spol. EG.D, na stavbu 

„Hrádek, přípojka kNN Lukeštík Ivo“ za 

jednorázovou náhradu v celkové výši 

4.000,- Kč bez DPH, 

• Kupní smlouvu č. 28/2022, která se týká 

úplatného nabytí nemovité věci pozemku 

parc. č.  6746/45– ostatní plocha o výměře 

95 m2  na LV č. 60000 ve vlastnictví České 

do vlastnictví obce Hrádek, za kupní cenu 

51.900,- Kč, 

• pronájem pozemku parc. č. 5701/248 – 

zahrada o výměře 42 m2 na dobu neurčitou, 

s účinností od 1.5.2022, za roční nájemné 

ve výši 1,- Kč/ m2/kal. rok, 

• pronájem části pozemku parc. č. 2139/1 – 

ostatní plocha o výměře 40 m2 na dobu 

neurčitou, s účinností od 1.5.2022, za roční 

nájemné ve výši 1,- Kč/ m2/kal. rok, 

• pronájem části pozemku parc. č. 2139/1 – 

ostatní plocha o výměře 45 m2, na dobu 

neurčitou, s účinností od 1.5.2022, za roční 

nájemné ve výši 1,- Kč/ m2/kal. rok, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 2139/1 – 

ostatní plocha o výměře 36 m2, na dobu 

neurčitou, 

ZOH dne 26.5.2022 

schválilo: 

 

• výběr nejvhodnější nabídky na akci 

„Revitalizace stromů v obci Hrádek“ firmě 

ADAMERA s.r.o., se sídlem Višňové 

182,671 38 Višňové, IČ: 27750060, která 

podala nabídku 103.818,- Kč včetně DPH, 

• realizaci akce s názvem „Oprava místních 

komunikací II. etapa“ s vlastních zdrojů, 

• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

JmK v rámci dotačního programu Podpora 

adaptačních opatření na změnu klimatu 

v roce 2022 na realizaci akce: revitalizaci 

stromů v obci ve výši 50 000,- Kč 

uzavřenou mezi Obcí Hrádek a 

Jihomoravským krajem, 

• 11 členů zastupitelstva obce Hrádek na 

volební období 2022– 2026, 

• Odpisový plán Základní škole a Mateřské 

škole, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková 

organizace, IČO 709 89 648, se sídlem 

Hrádek 53, 671 27 Hrádek u Znojma na rok 

2022, 

• uzavření Smlouvy č.: ZN-

014330062266/001-GPM o zřízení 

věcného břemene se spol. EG.D, a.s, na 

stavbu „Hrádek, přípojka kNN Staník 

Lukáš“ za jednorázovou náhradu v celkové 

výši 4.000,- Kč bez DPH, 

• prodej pozemku parc č. 5701/265 – 

zahrada o výměře 95 m² (který vznikl na 

základě GP číslo 1083-12/2022 ze dne 

07.03.2022) za cenu 47.500,- Kč + platná 

sazba DPH 21 % tedy celkem 57.475,- Kč, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 5701/231 

– ostatní plocha o výměře 30 m2 na dobu 

neurčitou,  

• dar ve výši 1.000,- Kč Asociaci rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 

z.s., Klub Stonožka Ostrava, se sídlem 

Mitušova 1330/4, Ostrava, 

• uspořádání akce s pojízdným kinem. 

 

 

 

 

 



 

 

Rybářské sdružení Hrádek 

 

Rybářské závody 

 
Letos jsme se vrátili k tradičnímu termínu a rybářské závody pro děti se konaly v květnu. Konkrétně 

v sobotu 21. května. Celkem se k vodě vydalo 23 rybařících dětí a nepočítaně fanoušků. Závodilo se 

od 8 do 11 hodin v délce celkově ulovených ryb.  

 

Pořadí vítězů bylo následující: 

 

Kategorie do 10 let: 

1. místo Matyáš Pospíchal z Dyje 244 cm, 

2. místo Petr Hoc z Hrádku 130 cm, 

3. místo Ema Zvarová z Hrádku 109 cm. 

 

Kategorie 11-15 let: 

1. místo Terezka Skopalová z Hrušovan 

1117 cm, 

2. místo Vašek Vašina z Hrádku 262 cm, 

3. místo Martin Hušek z Hevlína 74 cm. 

 

Největší rybu zdolala Ema Zvarová (kapr 53 cm). 

Tyto děti byly oceněny hodnotnou cenou a 

diplomem. Cenu útěchy dostaly i ty děti, kterým 

se nepodařil žádný úlovek. A to díky sponzorům 

- Obci Hrádek, Rybářským potřebám Na háčku 

Miroslav a Rybářským potřebám Petr Kazatel 

Znojmo. Skvělé občerstvení z udírny jako vždy 

připravili Jiří a František Matochovi.  Rybáři si 

velmi cení toho, že prostředí Staré Dyje láká ve 

všedních dnech i během závodů i návštěvníky 

nerybáře. Nejen proto se těšíme na další akci u 

rybníka. Po několika letech se zde bude konat 

Pohádkový les pro děti, který rybáři budou 

spolupořádat s hasiči a krojovanou chasou. Datum je stanovené na závěr prázdnin v neděli 28. srpna. 

Všichni jste srdečně zváni! 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Rybářské sdružení Hrádek 

    Ing. Jindřich Rosa, předseda 



 

 

Ukliďme Česko Hrádek 

 

 
   První ročník akce Ukliďme Česko 

Hrádek proběhl v sobotu 2. dubna 2022. 

Sraz byl v devět ráno u kulturního domu, 

kde se sešlo celkem 11 dobrovolníků. Což 

bylo vzhledem k větrnému a chladnému 

počasí nad očekávání. Zde jsme si rozdali 

rukavice a pytle na odpadky, rozdělili se na 

skupinky a přemístili se na místa úklidu. 

Těmi byly břehy řeky Dyje. Začali jsme 

300 metrů nad mostem, který je směrem na 

Jaroslavice a pokračovali po proudu řeky 

po obou březích. V okolí mostu byla 

nadílka odpadků nejvydatnější, ale 

odpadky byly průběžně po celé trase. 

Kromě běžných, jako jsou sáčky a 

petlahve, jsme našli i člun, počítač, pneumatiku, agrotextilie, korby z traktoru a další. Samozřejmostí 

byly památky na „covidové procházky“ roušky a plechovky od nápojů. Škoda, že je některým lidem 

zatěžko odpadky vyhodit na místa k tomu určená. Na jižním břehu jsme uklidili celou trasu až 

k bývalému dřevěnému mostu, na druhé straně jsme došli po 

vodácké tábořiště. Více v mizerném počasí nebylo v našich 

silách. Akci jsme zakončili právě na vodáckém tábořišti, 

jehož okolí jsme taky uklidili a na místě opekli špekáčky. 

Akce proběhla ve skvělé atmosféře. Celkem se nám podařilo 

nasbírat 40 velkých pytlů, což dělá odhadem 600 kg odpadků. 

Díky připojení do celostátní iniciativy Ukliďme Česko jsme 

získali zdarma úklidové prostředky. Ty, co zbyly, jsme 

darovali mladým hasičům, kteří stejně jako loni uklidili obec. 

Úklid na jaře zopakujeme. Snad bude lepší počasí, zapojí se 

více lidí a podaří se nám vyčistit větší úsek. Úplně nejraději 

budeme, když tato akce nebude potřeba a všichni budou 

k přírodě ohleduplní.  

 

Za tým Ukliďme Česko Hrádek 2022 

Ing. Jindřich Rosa 

 

ZŠ Hrádek 

 
OKÉNKO ZE ŠKOLY 

 

Konec školního roku 2021/2022 je zdárně u konce, pojďme si společně připomenout akce a projekty, 

kterými jsme v posledních měsících zpříjemnili dětem vyučování. 

 

Nejdůležitějším bodem v posledním čtvrtletí byl zápis do 1. třídy. V září k nám do 1. třídy nastoupí 

18 prvňáčků, na které se již velmi těšíme. Celkový počet dětí pro příští školní rok se nám zvedne na 

krásných 62 žáků, tudíž bude otevřeno pět plně samostatných tříd. Máme z toho velikou radost       



 

 

Další zajímavou akcí byl den Země, který jsme s dětmi 

oslavili výletem do Národního parku Podyjí, kde jsme 

se vydali po turistické cestě směrem k Hardeggské 

vyhlídce. Po cestě jsme se seznámili s turistickými 

značkami, rostlinami a poučili se o pravidlech chování 

v přírodě. 

 

Koncem dubna se na naší škole konal slet čarodějnic a 

čarodějů ze všech koutů světa. V tento den si děti užily 

čarodějnické učení a samozřejmě nesměl chybět malý 

táborák. 

 

V květnu se vydala druhá třída do tasovické knihovny, 

kde děti čekala beseda k rozvoji čtenářské gramotnosti, 

seznámení s knihovnou, členstvím a dětskými 

knihami. Poté následovala beseda výtvarně 

zaměřená, kde si děti měly možnost vyzkoušet 

malování na kamínky. 

 

Dětský den jsme s dětmi oslavili již tradičně 

procházkou po okolí, která byla spojena s tzv.  

,,šipkovanou“, při které děti postupně plnily 

jednotlivé úkoly a na konci cesty nesměla chybět 

sladká odměna v podobě osvěžujícího nanuku. 

 

V červnu si děti vyzkoušely pod vedením paní 

Tomanové práci s keramickou hlínou. 

Vyřezávaly, modelovaly, obtiskovaly… a na 

konci si odnesly domů krásný výrobek v podobě keramického sluníčka. 

Dalším projektovým dnem byl ,,Den zdravovědy“, kde se naši žáci pod vedením paní učitelky 

Mikešové seznámili se základy první pomoci. 

 

V červnu žáci 4. a 5. třídy dokončili roční kurs dopravní výchovy. Závěrečné zkoušky se uskutečnily 

na dopravním hřišti v Hodonicích, kde mohli žáci získat cyklistický řidičský průkaz. 

 

Velmi nás také těší, že všechny tyto projektové vzdělávací akce můžeme dětem poskytovat 

z dotačních programů, rodiče tedy nenesou žádnou finanční zátěž. 

 

Školní rok jsme zakončili tradičně školním 

výletem. Tentokrát jsme se vydali do Vranova 

nad Dyjí, kde jsme navštívili zážitkový dětský 

park a lanové centrum V’run off‘. 

 

Nesmí chybět také rozloučení s našimi páťáky. 

Eliško, Vanesko, Honzíku, Kubo, Matěji a Péťo 

přejeme Vám mnoho úspěchů do dalších školních 

let. Věříme, že na nás budete rádi vzpomínat. 

Hodně štěstí! 

 



 

 

Na závěr bychom touto cestou rádi 

poděkovali našemu „hodinovému 

školníkovi“ panu Janu Zukalovi za 

ochotu a pomoc při drobných úpravách 

na ZŠ a panu Robertu Šturalovi za 

sponzorský dar našim páťákům. 

Děkujeme, velmi si vážíme Vaší 

pomoci. 

 

Všem přejeme krásné, slunečné léto, 

dětem pohodové prázdniny a ostatním 

příjemnou dovolenou. 

 

 

Za kolektiv ZŠ a MŠ Hrádek 

Mgr. Lenka Egnerová 

 

SDH Hrádek 

 

Z činnosti 2022 
 

Na prosbu pana faráře jsme se někteří 15.1. sešli v kostele, oblékli se do bílého, nasadili koruny a 

vyšli do ulic v rámci tří králové sbírky. Byly 4 skupinky a chodilo se zhruba 9:00 do 14:00 hod. 

 

První soutěž tento rok byla 2.4. v Kuchařovicích ve florbalovým turnaji. Hrálo družstvo starších žáků, 

dorostenek spojené s hnánickými holkami a družstvo dorců. Naše dorostenky byly jediné, co 

nastoupily proti klukům, a to ve třech kolech, přestože byly o půl metru menší. Bohužel se to neobešlo 

bez zranění a zákeřností.  

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k účasti ve florbale jsme s akcí „ukliďme Česko“ začali později, a to 10.4., sraz byl v 8 

hodin ráno a nasbírali jsme 4 velké pytle. Oproti minulému roku, kdy bylo 17 pytlů, je obec čistější, 

možná tomu pomohl i sběr dobrovolníků z 2.4.. 

Ve dnech 14. a 15. května jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen, ze kterého jsme postoupili na 

krajské kolo a soutěžili za OSH Znojmo. V sobotu 14. 5. starší žáky čekaly disciplíny požární útok 

CTIF a štafeta CTIF. V neděli 15. 5. družstvo dorostenek mělo test PO z 5 okruhů (represe; prevence; 

technika + technické prostředky PO; historie, legislativa, stanovy; zdravověda), štafeta 4x100m a 

100m s překážkami. Na jednotlivce čekal test a 100 m s překážkami, starší dorostenka měla 50cm 

vysokou bariéru a čtyři dorostenci měli 2m vysokou bariéru. 



 

 

Po chvíli domlouvání se dohodlo, že na kraj s námi pojede i nejmenované SDH. Každý týden před 

krajským kolem jsme společně trénovali, abychom byli sehraní.  

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 4. června jsme pomáhali na dětském dnu, nachystali jsme stanoviště na fotbalovém i na 

hasičském hřišti, mladší žáci předvedli požární útok, hašení dřevěného domku a kolegové z Hrušovan 

nad Jevišovkou předvedli vystříhávání z auta. Na závěr byla pěna, ve které byli první někteří naši 

jedinci z MH. 

V neděli 5. června od 7:30 probíhalo na městském stadioně ve Znojmě Krajské kolo dorostu, bylo 

zde 6 okresů (Znojemsko, Břeclavsko, Hodonínsko, Brno venkov, Brno město a Blansko). Hned ráno 

byl první dosti velký problém, který šel vyřešit. Bohužel „vedoucí“ z druhého SDH se po cca 10 

minutách od příjezdu sbalila a odjela, samozřejmě si svou chybu nechce přiznat. My si naštěstí 

dokážeme vždy poradit a jen tak něco nás nerozhodí, narychlo jsme složili druhé družstvo, bohužel 

jsme se už nestihli úplně sehrát, ale OSH Znojmo nemuselo odstupovat. Začalo se štafetou 4x100m 

následovalo 100 m s překážkami, požární útok a ve volné chvíli se psaly testy opět z 5 okruhů. 

Doběhli jsme všichni bez zranění a z ostatních družstev a jednotlivců taky nebylo zraněných hodně 

soutěžících, sanitka odvážela jen jednu soutěžící. Chtěli bychom poděkovat SDH Vranov nad Dyjí 

za půjčení Zuzky a SDH Hnanice za půjčení Klárky.  

Dne 18.6. jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Dyjákovicích. Starší žáci se umístili na 6. místě, ženy 

získali zlaté 1. místo a pojedou reprezentovat na okrese a muži se umístili na 5. místě. Čekaly na nás 



 

 

disciplíny štafeta 4x60m a požární útok. Běhalo se na jeden pokus, takže soutěž probíhala rychle a 

obešla se bez zranění. Příští rok okrsková soutěž bude pořádaná u nás. 

 

 
 

 

 

 

 

 

TJ Sokol Hrádek 

 

Z činnosti TJ SOKOL HRÁDEK 

 

Starší přípravka 

Po skončení podzimní části soutěže jsme nechali chlapce odpočinout a 2. února jsme zahájili zimní 

přípravu tréninky  ve školní tělocvičně. Dne 5.2.2022 jsme odehráli zimní turnaj ve Znojmě, kde jsme 

obsadili druhé místo.                                                                              

Jarní část sezóny začala 10.4. a 

poslední utkání bylo 5.6. Odehráli 

jsme 14 utkání, z toho 11 proher,     1 

remíza a 2 vítězství.  Ze soutěže se 

odhlásilo mužstvo Hevlína. 

Výsledky jsou podobné podzimu, ale 

zatímco nás na podzim soupeři 

poráželi rozdílem třídy, na jaře jsme 

jim vítězství nedarovali zadarmo a 

byly to velké bitvy, kdy zápasy 

končily rozdílem jedné branky. Je to škoda, ale fotbal už je takový.  Na závěr sezóny jsme byli 

pozvání na turnaj do Miroslavi, kde jsme obsadili první místo, nejlepším hráčem byl zvolen Marek 

Vítek a nejlepším brankářem Milan Koňařík. Hrádek odehrál 5 utkání, 4x vyhrál a s družstvem 

Miroslavi to skončilo 1:1.  

Naši hráči: Starší přípravka – Dojčar Matěj, Vítek 

Marek, Doležálek Aleš, Skoumal Adam, Stavinoha Jan, 

Kořínek Robin, Hoc Ondřej, Pechal Stanislav, Koňařík 

Milan, Prokůpek Tomáš, Jergl Matyáš. 

Mladší přípravka – Dojčar Jonáš, Holčapek Jan, 

Stehlík Josef, Stehlík Jan, Debnár Daniel, Knotek Jakub, 

Hříbek Tomáš 



 

 

Protože bylo do soutěže 2021/2022 přihlášeno jen družstvo starší přípravky, doplňovali jsme tým 

hráči,  kteří jsou věkem mladší přípravky.  Ti však svými prvními fotbalovými krůčky ukázali, že je 

fotbal baví a pro sezónu 2022/2023 je přihlášena i tato kategorie. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem hráčům a jejich rodičům, přejeme příjemné prožití prázdnin, 

těšíme se na další sezónu. 

Trenéři Štěpán škrabal a Pavel Konyárik 

Mladší žáci 

Družstvo mladších žáků  zahájilo přípravu zimním turnajem ve Znojmě, kde jsme změřili síly s týmy 

FK Znojmo, SC  Znojmo, Šanov,  Vrbovec. Na tomto turnaji jsme obsadili čtvrté místo a následně 

jsme začali zimní přípravu na našem hřišti. 

Jarní část sezóny byla zahájena 10. dubna a ukončena 19. června. Z plánovaných jedenácti utkání 

jsme osm  vyhráli, jeden neodehráli, jelikož se soupeř nedostavil (bude kontumováno v náš prospěch) 

a pouze dvě utkání po velkém boji prohráli. Byla to utkání s týmy Moravského Krumlova, prohra 3:6,  

a ve Vrbovci  prohra 3:2 . Po celou dobu soutěže jsme předváděli pěkný kombinační fotbal, což 

dokazuje i třetí místo ve skupině a pouze tři prohrané utkání v součtu podzim + jaro. 

Tabulka Mladších žáků 2021-2022 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Moravský Krumlov 22 20 0 2 236:20 60 

2 Vrbovec-Dyjákovičky 22 20 0 2 170:23 60 

3 Hrádek 21 17 1 3 141:20 52 

4 FK Znojmo B 22 16 0 6 121:89 48 

5 Prosiměřice 22 13 1 8 112:63 40 

6 Přímětice 22 10 1 11 80:65 31 

7 Višňové 21 10 0 11 83:90 30 

8 Miroslav 22 9 1 12 75:79 28 

9 Únanov 22 6 1 15 29:120 19 

10 Hevlín 22 4 0 18 36:141 12 

11 Valtrovice 22 3 0 19 42:157 9 

12 Hostěradice 22 0 1 21 24:282 1 



 

 

Jarní sezónu jsme zakončili v sobotu 25.6.2022 

ve Vrbovci, kde jsme skončili na pěkném třetím 

místě. 

Závěrem chci poděkovat všem hráčům za přístup 

a rodičům za vedení mládeže k pohybu. Přeji 

příjemné prožití letních prázdnin. 

Trenér Josef Hoc 

 

 

 

Muži 

Jarní sezóna mužů byla zakončena remízou 2:2 v Jezeřanech a celkově se muži umístili, se ziskem 

50 bodů a skórem 74:44,  na pěkném 3. místě v okresním přeboru. Podzimní sezóna mužů bude 

poznamenána odchodem některých hráčů. Trenérem družstva je Jiří Zábojník st., vedoucím družstva 

Pavel Kortiš.  

 

V jarním období byla rozdána také čestná uznání a 

věcné dary, které obdržely dlouholetý předseda TJ 

Sokol Hrádek, pan Josef Chuděj k 75 jubileu a pan 

Josef Hoc, trenér žáků, za dlouhodobou činnost a 

práci s dětmi. Největší radost měl trenér 

samozřejmě z dárku od mladších žáků, kteří svému 

trenérovi darovali 

dres se svými 

podpisy.   

 

Do sezóny 

2022/2023 budeme vstupovat s družstvy mladší a starší přípravky, 

mladších a starších žáků a družstvem mužů. Pokud by někdo chtěl hrát 

za Hrádek, koncem srpna se nám již rozjedou tréninky a podzimní 

sezóna. 

 

Přejeme všem pěkné prázdniny a hráčům i trenérům odpočinek před 

nadcházející podzimní částí. 

 

Za TJ Sokol Hrádek  Josef Chuděj 

 

Farnost Hrádek 
Bylo: 

V pátek 13.5. byl po mši sv. v Dyjákovicích pro děti z našich farností na faře připraven táborák a po 

něm stezka odvahy ve farním sklepě. 

V měsíci květnu probíhali po mši sv. májové pobožnosti. V Hrádku nám to připomínala socha P. 

Marie u které vždy také hořela svíce a u ní také byla společná modlitba litanií. 



 

 

Dne 30.5. byla po mši sv. v Hrádku pobožnost 

u kaple sv. Zdislavy, patronky rodin. Skrze 

její přímluvu jsme odevzdali do rukou Božích 

naše blízké a rodiny v našich farnostech.  

 

Dne 4.6. ve Znojmě biskup Vojtěch udílel asi 50 

lidem svátost biřmování. Protože je jmenován již 

nový biskup Pavel Konzbul, který bude 29.6.uveden 

do úřadu, tak se s biskupem Vojtěchem znojemští loučili a děkovali za 32 let biskupské služby. 

Biskup Vojtěch začínal své působení ve 

Znojmě, takže náš kraj mu byl  zvlášť blízký. 

Z našich farností přijali svátost biřmování 4 

farníci a 1 pak 19.6. v Lechovicích. 

Dne 19.-22.6. proběhla cyklopouť z Přímětic 

do Jeníkova. Z Hrádku jsem již jel na kole. 

Celkem se zúčastnilo 15 poutníků. Z toho 3 

ženy. Nejstaršímu bylo 70 let a nejmladšímu 

12let. V letošním roce nám celkem přálo 

počasí. Vítr z větší části cesty foukal do zad. 

V Moravských Budějovicích jsme dostali 

primiční požehnání od novokněze P. Josefa 

Janouška, protože v den, kdy jsme tam 

projížděli, slavil primiční mši sv. Cykloskupina 

tvořila dobrý kolektiv, který držel při sobě a 

vzájemně si všichni pomáhali a podporovali. Na 

závěr pouti nás přivítal zástupce místních 

farníků pan Salač na kole, aby s námi jel alespoň 

pár km. V Jeníkově nás pak přivítal zvuk zvonů 

a společně jsme s místními farníky slavili mši 

sv., kde jsme Pánu odevzdali také všechny 

úmysly, které jsme s sebou vezli. Za ta léta, kdy 

navštěvujeme tuto farnost, jsme s místními již 

blízcí a jsme jako jedna rodina. Každé setkání je 

vzájemným povzbuzením v životě i ve víře. 

 

 



 

 

Poutní mše sv. v Hrádku ke sv. Petru a Pavlu se uskutečnila  26.6. ve 14.30 hod. a byla spojená 

s poděkováním za 20 let kněžství.  

Dne 5.7.v úterý bude Cyrilometodějská pouť v Oleksovičkách. Zahájíme v 16.00 růžencem v kostele 

ve Slupi a pak půjdeme procesím do Oleksoviček. Mše sv. u kaple venku bude v 17.00 hod.  

Dne 18.-22.7.2022 bude společný týdenní pobyt ve společenství věřících na faře v Hlubokých 

Mašůvkách. Zde je možné se zúčastnit třeba i jen pár dní či den, tak jak to komu vyhovuje. Ze 

zkušenosti jsou rádi hlavně rodiče s dětmi, které pak nejsou sami a mohou tvořit s ostatními hezké 

společenství. Jsme otevřeni všem a již teď se těšíme na každého, kdo přijde mezi nás.  

Pro děti, které se přihlásili je ve 2 věkových kategoriích plánován i týdenní letní tábor o velkých 

prázdninách v indiánských TP s tématem divokého západu. 

Poutní mše sv. v Jaroslavicích ke sv. Jiljí bude v neděli 28.8. v 11.00 hod. 

Stále se také modlíme za mír ve světě. 

Děkuji všem, kteří se v průběhu roku zapojují do květinové výzdoby a úklidu kostela a kostel. areálu. 

Nic se neudělá samo. Stejnou práci a čas jako zahrádky, které máme doma, stojí i tyto práce. Často 

se na nich podílí ti, kteří jsou vytíženi na 110 procent nebo jsou již vyššího věku a mají své zdravotní 

potíže. O to víc si vážím jejich práce a vybízím i ostatní mladší, aby se nebáli zapojit a nežili jen 

svými osobními starostmi. Úroveň na těchto místech je naším svědectvím, co pro nás znamenají. 

Přeji Vám všem požehnaný prázdninový čas. Pokud budete někam cestovat,  tak Boží pomoc a 

ochranu na cestách a možnost odpočinku a rekreace na duchu i těle, tak, aby vaše přítomnost byla 

povzbuzením a radostí pro ty, se kterými se setkáte.  

K tomu Vám žehná Váš farář P. Sobotka. 

Informace OÚ 

 

Střílení po zvířatech 
 

Bohužel se nám v obci rozšířil nešvar, a to střílení vzduchovkou po zvířatech, zejména po kočkách. 

Chtěli bychom občany upozornit, že postřelení kočky je trestné. Podle zákona na ochranu zvířat je 

volný pohyb po okolních zahradách kočičí přirozeností. 

 

„Kočka je toulavým zvířetem v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické 

osoby nebo chovatele, a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo 

domácnost svého chovatele,“ říká litera zmiňovaného zákona. 

 

Pachateli v případě jeho porušení zákona hrozí pokuta s horní hranicí až půl milionu korun. 

Apelujeme na občany, aby zvířatům neubližovali.  

 

Komunální volby září 2022 
 

Komunální volby nás čekají tento rok, a to 

konkrétně 23. a 24. září 2022. Bude se 

volit 11 členů zastupitelstva, stejně jako 

v minulém volebním období.  

 

 



 

 

Kandidáti 

Do obecního zastupitelstva může kandidovat osoba, která je státním občanem České republiky 

(eventuálně jiného členského státu EU, má-li v ČR trvalý či přechodný pobyt), alespoň v druhý den 

voleb dosáhne věku 18 let, je v den voleb v obci přihlášena k trvalému pobytu a není omezena ve 

svéprávnosti k výkonu volebního práva a není jí omezena osobní svoboda z důvodu výkonu trestu 

odnětí svobody. 

 

Kandidáty mohou nominovat i politické strany nebo mohou kandidovat nezávisle. Musejí však 

odevzdat petici podepsanou občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, kolik je v obci 

voličů. Počet potřebných podpisů na petici pro nezávislé kandidáty je 38 a pro sdružení nezávislých 

kandidátů je 66. 

 

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 19.7.2022 do 16:00 hodin 

registračnímu úřadu, jímž je Městský úřad Znojmo, Pražská 59, Znojmo (pověřený pracovník paní 

Miroslava Pavelková – číslo dveří 122/přepážka č. 2, tel. 515 216 369).  

 

Voliči 

Voličem je: 

• státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt, 

• občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý 

nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal na obecním úřadě o zápis do dodatku stálého 

seznamu voličů. Žádost lze podat nejpozději do 21. září 2022 do 16.00 hodin. 

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním 

okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.  

 

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. září 

2022. 

 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky 

• platným občanským průkazem, 

• platným cestovním pasem České republiky, 

• jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném 

pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 

 

Způsob hlasování 

 

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič tentokrát bude křížkovat, 

a to několika způsoby.  Volič může zakřížkovat celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z 

různých stran podle svých osobních preferencí. Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, 

ale i kandidáty. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva, tj. 11. Pokud volič 

zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným 

kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.  

 

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro 

volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud volič rozdá více křížků než je členů 

v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný.  

 

 



 

 

Hlasování do přenosné volební schránky 

 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Prosíme o telefonické nahlášení těchto občanů, 

tel. 724 183 489, děkujeme. 

Pronájem pozemků 

Obec Hrádek nabízí k pronájmu/propachtování volné pozemky vhodné k pěstování plodin. Jedná se 

o pozemky v intravilánu obce v kat. území Hrádek u Znojma. Konkrétně se jedná o části parc. č. 

5701/36 – orná půda, 5701/249 – orná půda a 5701/232 – ostatní plocha o celkové výměře cca 1.030 

m2, dále pozemky parc. č. 7090/6 – orná půda o výměře 1.502 m2, 7090/4 – orná půda o výměře 782 

m2, 7090/19 – orná půda o výměře 783 m2, část parc. č. 2185/1 – orná půda o výměře cca 1.545 m2.  

Minimální cena za pronájem/propachtování uvedených pozemků schválená zastupitelstvem je 1,- 

Kč/m2/rok. Zájemci o pronájem nebo propachtování pozemků mohou podat své písemné žádosti do 

29.08.2022 do 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Rozhodování o nájmu/pachtu nemovitých věcí 

je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Bližší informace poskytneme, v případě zájmu, v úředních 

hodinách na obecním úřadě. Záměr obce pronajmout výše uvedené pozemky je zveřejněn na úřední 

desce a elektronické úřední desce do 29.8.2022.  

 

Výpůjčka pozemků 

Obec Hrádek žádá vlastníky nemovitostí, kteří užívají předzahrádky, nájezdy a chodníčky kolem 

domů na pozemcích Obce Hrádek, a ještě nemají uzavřené smlouvy o výpůjčce pozemku, aby si 

podali žádost o výpůjčku pozemku na obecním úřadě. Prosíme učiňte tak dříve, než začnete budovat 

např. zpevněný nájezd k vašemu domu či předzahrádku. Za vypůjčený pozemek nic neplatíte, jen se 

zavazujete jej udržovat. 

 

Bc. Lada Slezáková 

referentka OÚ 

 

 



 

 

Nepořádek u kontejnerů 

Obec Hrádek využila dotaci na pořízení svozových nádob, většina 

občanů tak již třetím rokem využívá svoz plastu, papíru i bioodpadu 

od svého domu. Jsou i tací, kteří raději využívají sběrná místa, avšak 

tato sběrná místa mají svá pravidla! Prosíme občany, aby plast i papír 

sešlapávali a hlavně třídili. Kontejnery nejsou určeny na směsný 

odpad, od toho máme doma každý popelnici. Zaměstnanci obce jsou 

nuceni tyto prostory uklízet, jelikož svozová firma by kontejnery 

nevyvezla. Z úklidu tedy víme, čí nesešlapané krabice jsou, jsou to 

občané, kteří si nádoby k domu nepořídili. Pracovníky obce tyto 

úklidy velmi zdržují a mohli by místo toho udržovat zeleň či 

opravovat dětské hřiště, popř. kde je co potřeba, než ztrácet čas 

sešlapáváním krabic. Důrazně prosíme, třiďte odpad, ale rozumně 

a čistě!  Pokud jste nespokojení, že jsou kontejnery ve sběrných 

hnízdech plné, pořiďte si nádoby na třízení odpadu ke svému domu! 

Děkujeme. 

Kulturní akce na rok 2022 

 
Výstava vín 

O velikonočním víkendu proběhla v Kulturním domě v Hrádku Výstava vín, sešlo se rekordních 748 

vzorků. Šampionem  výstavy se stalo víno Solaris Radka Lašáka z Tasovic. Počtem vzorků se tak 

hrádecká výstava vín dostala na druhé místo na Znojemsku, hned za Šatovskou výstavu vín. ČZS-ZO 

Hrádek děkuje všem za účast. 

 

Pálení čarodějnic 

Za pomoci SDH Hrádek, TJ Sokol Hrádek a 

zastupitelstva bylo připraveno tradiční pálení 

čarodějnic na místním hřišti. Na první venkovní akci 

se nás sešlo opravdu hodně, počasí vyšlo, děti zabavil 

čaroděj a čarodějnici jsme symbolicky upálili. 

 

Den matek 

Oslava svátku maminek proběhla pouze symbolicky 

kytičkou doručenou domů, nikoliv programem v KD, 

jak jsme bývali dříve zvyklí. V současné době probíhá oprava KD, a to oprava parket, podia, 

ozvučení, výměna opon. To vše by mělo naše kulturní akce pozvednout trošku výše a já věřím, že 

v příštím roce se již sejdeme na oslavě svátku maminek zde a představí se nám naše šikovné děti ze 

základní a mateřské školy.  

 

Beseda s důchodci 

Ve čtvrtek 19. května 2022 jsme se po dlouhých dvou letech sešli v kulturním domě s našimi seniory. 

Pozvali jsme spřátelené organizace seniorů z Božic a Borotic, takže kulturní dům byl zaplněný do 

posledního místečka. Zazpívali jsme si se Sousedy z Hodonic a k tanci a poslechu zahrála skupina 

Duo Dreams. Nesmíme zapomenout ani na taneční vystoupení nejmenších dětí z MŠ pod vedením 

paní učitelky Worbisové a paní učitelky Bojdové,  kterým velmi děkujeme za spolupráci. Senioři si 

současně mohli prohlédnout výstavku prací dětí z naší mateřské a základní školy. 

 

 

 

 



 

 

Den dětí 

Ve spolupráci s SDH Hrádek, TJ Sokol Hrádek, 

Krojovanou mládeží Hrádek a zastupiteli se 

uskutečnil dětský den na místním hřišti. Děti se 

mohly podívat na hasičský útok, vyproštění osoby 

z vozu, na výzbroj vězeňské služby, nechat si 

namalovat obrázky na obličej a zadovádět si na 

skákacích hradech. Každé dítko obdrželo balíček 

sladkostí. V balíčku byl perníček, který zdarma 

vyrobila a darovala paní Pěčková. Ovoce na svačinku 

darovala firma Hrazdílek – Smrž a automobil na 

vyproštění osoby Autoservis Matuška. Velmi 

děkujeme. Škoda, že většinu z nás vyhnal domů déšť, 

ale doufám, že i tak se děti vydováděly a užily si fajn 

odpoledne. 

 

Vítání občánků 

V sobotu 18. června 2022 v dopoledních hodinách jsme se sešli na náměstí přivítat 7 nových občánků 

naší obce. Jeden chlapeček už byl odrostlejší, protože se vloni nemohl vítání zúčastnit, jelikož už 

každým dnem očekával narození sestřičky, o to víc  

nás potěšilo, že se v letošním roce oba ve zdraví dostavili. Na kytaru nám šikovnost předvedla Eliška 

Koňariková z Jaroslavic a zarecitovala Simona Konyáriková z Hrádku. Rodičům dětí byl předán 

dárek a mohli se následně vyfotografovat. Fotografie by měli mít všichni rodiče v mailu. 

 



 

 

Oslava jubilea „70“ a  „75“ 

Po Vítání občánků jsme využili hezkého prostředí našeho 

náměstí a pozvali jsme naše oslavence, kteří v letošním roce 

oslaví 70 a 75 let života. V Hrádku bylo zvykem, ze strany 

OÚ,  chodit jubilantům přát, vždy se jednalo o velmi pěkné 

setkání. Jelikož přišly na řadu silné ročníky, měsíc našeho 

pracovního času bychom byli na oslavách, což by bylo velmi 

milé, avšak práce nepočká. Zavedli jsme tedy společné 

setkání těchto jubilantů. Bohužel doba covidová nám tato 

setkání, s ohledem na ohroženou skupinu obyvatel, překazila. 

Avšak nechtěli jsme zůstat loňským a předloňským 

jubilantům nic dlužni a tak jsme je pozvali dodatečně. Na 

harmoniku nás doprovodil Vlastík Krejčí, kterého většina 

přítomných znala a bylo to příjemné oživení. Celá akce se 

nesla ve velmi pohodovém duchu, i přes velké teplo, které 

panovalo. Tyto akce by se nedaly venku uskutečnit bez 

ochotných členů SDH Hrádek, kteří si ráno před soutěží 

v Dyjákovicích přivstali a pomohli nám převézt židle a stoly 

z KD v Hrádku. Za poskytnutí elektřiny velmi děkujeme paní 

Hance Jaškové. 

 

Závěrem shrnutí jara chci velmi 

poděkovat všem, kteří jsou ochotni 

pomoci, ať se jedná o místní hasiče, 

krojované, fotbalisty, zaměstnance 

obce či členy zastupitelstva. Ještě 

jednou děkuji i našim stálým 

sponzorům, jako je paní Pěčková se 

svými perníčky, která na děti myslí 

každoročně, stejně tak Hrazdílek – 

Smrž, kteří pravidelně naše akce pro 

děti zásobují ovocem.  

 

Co nás čeká       

 

Putovní kino 

Setkávání není nikdy dost a tak se potkáme na místním 

hřišti TJ Sokol Hrádek v sobotu 23. července 2022 ve 

21:00 hodin při promítání pohádky Tajemství staré 

bambitky 2 na velkoplošné plátno. Vezměte deky, 

dobrou náladu a přijďte si užít pohodový večer. 

V případě špatného počasí budeme informovat o 

náhradním termínu. Občerstvení bude zajištěno 

prostřednictvím SDH Hrádek, otevřeno bude i 

občerstvení na hřišti a nebude chybět ani popcorn. 

 

Pohádkový les 

Neděle 28.8.2022 od 15:00 hod. u rybníka Stará Dyje.  

Spolupořádají Krojovaná mládež Hrádek, Rybářské sdružení Hrádek a SDH Hrádek.  

 



 

 

Tradiční krojované hody 

Krojovaná mládež Hrádek pořádá Tradiční krojované hody 14.-16. října 2022.  

 

Podzimní karneval 

Halloweenský karneval je naplánován na sobotu 5. listopadu 2022.  

 

Otevřené sklepy 

O prázdninách budete moci navštívit Otevřené sklepy Hrádek, a to 20. srpna 2022 od 10:00 hodin. 

V letošním roce bude otevřeno 25 sklepů. ČZS-ZO Hrádek srdečně zve občany na tuto akci plnou 

dobrého jídla, pití a nálady. 

 

O adventních akcích budeme informovat v podzimním zpravodaji.  U všech akcí je možná změna, 

sledujte proto naše webové a facebookové stránky, kde jsou uvedeny ty nejnovější informace.  

 

Otevírací doba místní knihovny 
 

Oznamujeme občanům, že přes školní prázdniny bude místní knihovna v Hrádku zavřená. Dveře 

knihovny se opět otevřou 5. září 2022.  

 

Otevírací doba obecního úřadu 
 

Vážení občané, z důvodu letních dovolených a prázdnin prosíme o využívání úředních hodin 

v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Pokud potřebujete mimo tyto úřední dny, samozřejmě 

není problém, jen si raději dopředu zavolejte 724 183 489 – kancelář OÚ. Děkujeme. 

 

Zdeňka Táborská, referentka OÚ 
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