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Vážení spoluobčané, 

 

konečně se zklidnila situace s koronavirovou nákazou, všichni jsme si mysleli, že bude lépe, 

avšak válka na Ukrajině se opět dotkne nás všech. Jejím následkem čeká Evropu vysoká inflace, 

zvýšení cen energií, pohonných hmot i potravin. Velký dopad bude i na obecní rozpočty, kde 

si do budoucna nikdo netroufne odhadovat, jak se bude plnit státní rozpočet a následně i obecní 

rozpočty. Obec Hrádek má v současné situaci jeden dlouhodobý úvěr, kterým splácí průtah a 

kanalizaci v celkové výši 6.860.699,- Kč. Následně má obec operativní úvěr ve výši 4.544.909,- 

Kč, který nám pokryje dotace na opravu místní komunikaci za rok 2021, která nám byla 

přiznána, avšak zatím nebyla obci proplacena. V letošním roce bychom rádi pokračovali 

v opravách místních komunikací, a to etapou kolem fary a kolem hasičské zbrojnice směr 

k Jednotě. Nejnižší nabídku na tuto akci podala firma Colas, a.s., ve výši 5.893.388,82 Kč. I na 

tuto etapu jsme požádali o dotaci. Zda budeme úspěšní, zjistíme až v červnu tohoto roku. Další 

žádost o dotaci jsme podali na dokončení oprav školy, zejména na opravu stropů, výměnu 

světel, podlahových krytin a sociálního zařízení. Tuto akci budeme realizovat pouze v případě 

získání dotace, jelikož vysoutěžená cena je 10.483.127,50 Kč. O výsledku přiznání dotace vás 

budu informovat v příštím zpravodaji. Dotace vypisuje i Jihomoravský kraj, zde jsme si 

požádali o dotaci na opravu parket v KD a opravu podia. Přes Místní akční skupinu Znojemsko 

jsme požádali o dotaci na ozvučení kulturního domu a výměnu opon na podiu. Celkově se 

náklady na opravu KD pohybují kolem půl milionu korun. Tato cena se bude ještě soutěžit. Co 

se týká oprav místních komunikací, zbývá následně dokončit část obce kolem firmy Hrazdílek-

Smrž, nad sklepy, až k rodinnému domu manželů Bílkových a také k parčíku u mateřské školy 

i s dvěma spojovacími cestami kolem RD Vašinových a pana Kortiše. Jedná se dle rozpočtů a 

projektové dokumentace o finančně nejnáročnější trasu, která by se měla realizovat v dalších 

letech. Vše však bude záviset na dotacích a finančních příjmech obce. Tolik k plánovaným 

investicím, které nejvíce zatíží obecní rozpočet. Pokud někoho zajímá hospodaření obce, 

veškeré dokumenty týkající se hospodaření jsou zveřejňovány na webových stránkách obce 

https://www.obec-hradek.cz/dokumenty-web/rozpocty-a-opatreni.  

 

Jak jsem zmínil výše, koronavirová krize je nyní ve své lepší fázi a my se tak můžeme opět 

začít setkávat a pořádat kulturní akce, na které jsme byli zvyklí. Seznam kulturních akcí 

naleznete v tomto zpravodaji. Budu velmi rád, když se jich zúčastníte v co největším počtu.  

 

Chtěl bych vám všem popřát veselé Velikonoce a užívejme si každého dne, který můžeme. 

 

Ondřej Kubic, starosta       

http://www.obec-hradek.cz/
https://www.obec-hradek.cz/dokumenty-web/rozpocty-a-opatreni


ZASEDÁNÍ ZOH 

 

ZOH dne 16.12.2021 

schválilo: 
 

• výběr nejvhodnější nabídky a přidělení této 

veřejné zakázky s názvem „Oprava 

místních komunikací II. etapa“ firmě 

COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, DIČ 

CZ26177005,  se sídlem Rubeška 215/1, 

190 00  Praha 9, která podala 

nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek 

uvedených v jeho nabídce: celková 

nabídková cena je Kč 4.870.569,27 bez 

DPH, 

• návrh zadání podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce zadávané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle § 

53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění 

s názvem „Stavební úpravy ZŠ III. Etapa, 

• Střednědobý výhled rozpočtu Základní 

škole a Mateřské škole, Hrádek, okres 

Znojmo, příspěvková organizace, IČO 709 

89 648, se sídlem Hrádek 53, 671 27 

Hrádek u Znojma na roky 2023 -2024, 

• Rozpočet na rok 2022 Základní škole a 

Mateřské škole, Hrádek, okres Znojmo, 

příspěvková organizace, IČO 709 89 648, 

se sídlem Hrádek 53, 671 27 Hrádek u 

Znojma,  

• novou nájemní smlouvu o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání na nebytové prostory 

o celkové výměře 11.47 m2 v budově čp. 

213 panu Zdeňkovi Hocovi, IČO: 

75251884, na dobu neurčitou, s účinností 

od 01.01.2022, a to za účelem zřízení 

kancelářských prostor, za nájemné ve výši 

300,- Kč/m2/rok. Ve smlouvě o nájmu výše 

uvedeného nebytového prostoru bude 

rovněž sjednáno právo užívání společných 

prostor – vstupního prostoru (chodba o 

výměře 10 m2) a sociálního zařízení (WC o 

výměře 4,5 m2). Součástí smlouvy o nájmu 

prostoru sloužících podnikání bude 

ujednání o každoročním navyšování 

nájemného dle dosažené míry inflace 

(inflační doložka), 

• nájemní smlouvu o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání na nebytové prostory 

o celkové výměře 37.24 m2 v budově s čp. 

213, paní Martině Mühlbergerové, IČO: 

75557126, na dobu neurčitou, s účinností 

od 01.01.2022, a to za účelem zřízení a 

provozování fotoateliéru, za nájemné ve 

výši 300,- Kč/m2/rok. Ve smlouvě o nájmu 

výše uvedeného nebytového prostoru bude 

rovněž sjednáno právo užívání společných 

prostor – vstupního prostoru (chodba o 

výměře 10 m2) a sociálního zařízení (WC o 

výměře 4,5 m2). Součástí smlouvy o nájmu 

prostoru sloužících podnikání bude 

ujednání o každoročním navyšování 

nájemného dle dosažené míry inflace 

(inflační doložka), 

• uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího podnikání na nebytové 

prostory o celkové výměře 6,09 m2 v 

budově s čp. 213 panu Josefovi Matochovi, 

671 27 Hrádek u Znojma, na dobu 

neurčitou, s účinností od 01.01.2022, a to 

za účelem zřízení kanceláře, za nájemné ve 

výši 300,- Kč/m2/rok. Ve smlouvě o nájmu 

výše uvedeného nebytového prostoru bude 

rovněž sjednáno právo užívání společných 

prostor – vstupního prostoru (chodba o 

výměře 10 m2) a sociálního zařízení (WC o 

výměře 4,5 m2). Součástí smlouvy o nájmu 

prostoru sloužících podnikání bude 

ujednání o každoročním navyšování 

nájemného dle dosažené míry inflace 

(inflační doložka), 

• ukončení nájemní smlouvy č. 95/97 ze dne 

25.9.1997 dohodou ke dni 31.12.2021, 

• prodej pozemků parc č. 7098/1 – zahrada o 

výměře 54 m² a parc. č. 7098/5 -zahrada o 

výměře 129 m2 za cenu 91.500,- Kč + 

platná sazba DPH 21 %, tedy celkem 

110.715,- Kč, 

• převod nedokončeného majetku u akcí: 

oprava komunikací 2020 ve výši 

9.487.480,31 Kč, osvětlení kalvárie ve výši 

40.386,- Kč, rozvaděč na hřišti ve výši 

106.632,46 Kč do majetku obce Hrádek, 

• Zprávu o výsledku kontroly kontrolního 

výboru ze dne 15.12.2021. 

 

ZOH dne 10.2.2022 

schválilo: 

 

• podání žádosti o dotaci z  Dotačního 

programu Podpora adaptačních opatření na 



změnu  klimatu v roce 2022 – dotační titul 

2 – Následná péče o zeleň, 

• dotaci ve výši 25.000,- Kč pro Rybářské 

sdružení Hrádek, z.s., IČO 26584417, 671 

27 Hrádek 16, zastoupena panem Ing. 

Jindřichem Rosou, předsedou, určenou 

jako příspěvek na činnost v roce 2022, 

• dotaci ve výši 40.000,- Kč pro SH ČMS – 

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek, p.s., 

IČO 49440667, 671 27 Hrádek 203, 

zastoupena panem Zdeňkem Matochou, 

starostou, určenou jako příspěvek na 

činnost v roce 2022, 

• dotaci ve výši 80.000,- Kč pro 

Tělovýchovnou jednotu Sokol Hrádek, 

z.s., IČO 45671559, Hrádek 16, 671 27 

Hrádek u Znojma, zastoupenou panem 

Josefem Chudějem na příspěvek na činnost 

v roce 2022, 

• Rozpočet obce Hrádek na rok 2022, 

• podání žádosti o dotaci z  Dotačního 

programu Podpora rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje pro rok 2022 

z dotačního titulu DT1 – Výstavba, obnova 

a údržba venkovské zástavby a občanské 

vybavenosti na akci – Rekonstrukce parket 

KD, 

• Rozbor hospodaření obce Hrádek k 31. 12. 

2021, 

• Závěrečnou inventarizační zprávu o 

průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 

2021, 

• vydání  změny č. 2 Územního plánu  

Hrádek, 

• výběr nejvhodnější nabídky a přidělení této 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Stavební úpravy ZŠ Hrádek III. etapa“ 

firmě S-A-S STAVBY spol. s r.o., se 

sídlem Gagarinova 2770/54,669 02 

Znojmo, IČ: 46980318, která podala 

nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek 

uvedených v jeho nabídce: 8.663.741,70 

Kč bez DPH, 

• „Místní komunikace II. etapa Hrádek“ 

stavební dozor pana Milana Herziga za 

cenu 72.430,- Kč bez DPH, 

• prodloužení nájemní smlouvy na sociálním 

bytě č. 4, č.p. 332 na dobu určitou do 

28.2.2024, 

• Směrnici o poskytování cestovních náhrad 

pro zaměstnance a členy zastupitelstva 

obce, 

• uzavření SMLOUVY Č.: ZN- ZN-

001030071703/001-ADSG o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene se spol. 

EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 

Černé Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, 

DIČ: CZ28085400, na stavbu „Hrádek, 

rozšíření kNN za jednorázovou náhradu 

v celkové výši 19.300,- Kč bez DPH, 

• ukončení nájemní smlouvy ze dne 

30.04.2019 dohodou ke dni 28.02.2022, 

• ukončení pachtovní smlouvy ze dne 

30.07.2015 a dodatku č. 1 dohodou ke dni 

28.02.2022, 

• pronájem pozemku parc. č. 2062 – orná 

půda o výměře 4.000 m2 firmě Agrospol 

Hrádek spol. s r.o., IČO 48907936,  na 

dobu neurčitou, s inflační doložkou, 

s účinností od 1.3.2022, za roční nájemné 

ve výši 0,65 Kč/m2/kal. rok, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 6867/1 o 

výměře 62 m2 na dobu neurčitou, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 5701/204 

o výměře 158 m2 trvale bytem Hrádek 277, 

na dobu neurčitou. 

 

 

 

Rybářské sdružení Hrádek 

 

 

Zpráva o činnosti Rybářského sdružení Hrádek za rok 2021 

 
Počátek roku 2021 ovlivnila pandemie Covidu-19. Vládní opatření související s omezením šířením 

nákazy se dotkla i našeho spolku. Kvůli omezením nebylo možné uspořádat naplánovaný rybářský 

ples ani Výroční členskou schůzi v tradičním únorovém termínu. Při vydávání povolenek a úhradě 

členství jsme přistoupili k platbě na účet. Výbor fungoval ve stejném složení jako v předchozím roce 

- předseda Jindřich Rosa, pokladník Jakub Knotek,  další členové výboru Štefan Hrobár, Petr Drozd, 



Stanislav Přikryl, Marián Hrobár a Petr Staník. V březnu jsme nasadili kapra v lovné míře, celkem 

150 kg. Podařilo se nám najít zdroj násadových dravých ryb. V dubnu jsme vysadili 30 kusů štik 

v délce 20 až 35 cm a v listopadu candáta v délce 20 až 30 cm, celkem 100 kusů. Na jaře brigády 

probíhaly individuálním způsobem. V létě jsme společně převezli díly na zahradní domek a u rybníka 

je sestavili. Později byla dodělána šindel na střeše, okapničky a prkenná podlaha před domkem. 

Domek můžeme od té doby plně využívat při společných akcích. Závody nebylo možné pořádat jako 

obvykle v květnu a stejně jako loni se konaly na konci srpna. Přišlo celkem 20 závodících rybářů a 

rybářek. Vítězná rybářka z Hrušovan nad Jevišovkou nachytala v součtu celkem 1497 centimetrů ryb. 

Takovýto výkon se doposud nikdy nikomu nepodařil. Konání závodů bylo možné díky tradičním 

sponzorům, včetně Obce Hrádek, která našemu spolku na činnost přispěla částkou 25 000,- Kč. 

Výroční členská schůze se konala také v netradičním termínu a to 17. září. Do našich řad přibylo 

celkem 8 nových členů. K 31.12.2021 mělo náš spolek 41 členů, z toho 37 z Hrádku. Petrův zdar! 

 

Výše je v nezměněné podobě Výroční zpráva Rybářského sdružení Hrádek z.s. za rok 2021. Naštěstí 

pandemická opatření jsou pryč a my už za sebou máme letošní Výroční členskou schůzi, která 

proběhla čtvrtého března. Stejně tak se snad podaří uspořádat dětské rybářské závody v tradičním 

termínu. Plánované jsou na sobotu 21. května. Těšíme se na setkání nejen s malými rybáři, ale i jejich 

fanoušky.  

  

                                                                               za Rybářské sdružení Hrádek 

    Ing. Jindřich Rosa, předseda 

 

ZŠ Hrádek 

 

OKÉNKO ZE ŠKOLY 

 
V prvním čtvrtletí nového roku jsme s žáky prožili několik kulturních zážitků. Navštívili jsme 

divadelní představení Zlatovláska ve Znojmě a také jsme přivítali u nás v ZŠ fantastické ,,Divadélko 

pro školy", kdy děti měly možnost zhlédnout divadelní představení Písnička pro draka aneb jak se 

vaří pohádka. Poučná byla i návštěva muzikoterapeuta Petra Vysočana, který žáky seznámil 

s netradičními přírodními hudebními nástroji a jejich kulturou. Po celý školní rok probíhá výuka 

dopravní výchovy pro čtvrtý a pátý ročník.  

Velké akce jsme z preventivních důvodů zrušili, neznamená to však, že bychom ve škole zaháleli. Na 

jaře se chystáme vybudovat na školní zahradě venkovní zastřešenou učebnu a také školní záhony, kde 

s žáky budeme v rámci pracovních činností, přírodovědy, prvouky a především environmentální 

výchovy pěstovat bylinky, zeleninu a ovoce.  

Po celý rok se snažíme vyučovací hodiny obohacovat o netradiční činnosti. Např. v environmentální 

výchově žáci 3. ročníku za několik lednových hodin sami zkonstruovali dřevěné ptačí krmítko, které 

zavěsili na školní zahradu a pravidelně ptáčky přikrmují. Starší žáci zase pracují v informatice 

s robotickými hračkami Bee-Boty, přičemž se učí základům programování, prostorové orientace a 

logického myšlení. Aktuální dění a fotky a ze školy můžete sledovat na našich facebookových 

stránkách: ZŠ a MŠ Hrádek. 

Další plánovanou akcí je příškolní tábor s tématem Cesta kolem světa, který proběhne o velkých 

prázdninách. Každý den s cestovateli vyrazíme na výpravu a budeme prozkoumávat jeden světadíl. 

Zažijeme boj s asijskými draky, stopování afrických domorodců, uspořádáme klokaní olympiádu, 

postavíme mrakodrap, projdeme se Yellowstonským národním parkem a mnoho dalšího.   

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme na zápis, který se uskuteční 7. dubna od 15:00 do 18:00. 

Více informací je zveřejněno na webových a facebookových stránkách naší školy. 



 

 

 

 

 

 

 

        Představení „Divadelka pro školy“                                               Beseda s muzikoterapeutem Petrem Vysočanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Třeťáci s hotovým ptačím krmítkem                                              Práce s robotickými hračkami Bee-Boty                                      

 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Hrádek  

Mgr. Martina Šebelová 

 

MŠ Hrádek 

Z naší školičky 

Nový rok ve školce začal tradičně Tříkrálovým týdnem, kterým jsme završili vánoční čas. Leden se 

nesl v duchu krmení ptáčků a péče o naše zdraví. Děti si vyzkoušely hry na lékaře i zaháněly bacily. 

Příjemným zpestřením pro nás bylo veselé divadelní představení o zvířátkách, na které jsme se 

vypravili do tělocvičny ZŠ. 

Únor patřil zejména masopustním radovánkám, které nebylo zakončeno jinak než pořádným 

karnevalem. Všichni (děti i paní učitelky) přišli v maskách a celý den se nesl v rytmu veselých písní. 



Jak už je u nás zvykem, nechyběly ani opravdové smažené masopustní koblihy, na jejichž přípravě 

se podílely samy děti. 

V tomto radostném rozpoložení jsme se přehoupli do měsíce března. Předškoláci se byli podívat, jak 

to chodí v první třídě. Děti si vyměnily drobné dárečky a prvňáčci ukázali, kolik věcí se už naučili. 

Tento den byl pro děti důležitý, protože už za pár dní je čeká zápis do ZŠ, který mnozí považují za 

důležitý mezník.  

Na jaro už jsme se velmi těšili, nejen kvůli větší možnosti zahradních radovánek. Počasí nám přálo i 

při první letošní společné akci s rodiči - vynášení Moreny. Sešli jsme se na zahrádce školky, 

společnými silami jsme vytvořili figurínu Moreny a vydali jsme se směrem k vodáckému tábořišti u 

Dyje, kde jsme se rozloučili se zimou. A protože je to kus cesty, nechybělo opékání špekáčků na 

posilněnou. Moc děkujeme rodičům za hojnou účast a věříme, že se z této akce stane tradice. 

Velká pochvala patří i všem, kteří se zapojili do naší kreativní výzvy Velikonočních ozdob. 

I nadále se snažíme, aby mohla i veřejnost nahlédnout do dění školky, a tak pravidelně doplňujeme 

naši plotovou výstavu Svět očima dětí o další a další obrázky. 

 

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2022/2023 bude probíhat v měsíci květnu, přesný termín a podrobné 

informace zveřejníme v průběhu dubna na facebookových stránkách školky, na webu školy a pomocí 

plakátů na veřejně přístupných místech. 

 

Za děti a kolektiv MŠ napsala Barbora Worbisová 



SDH Hrádek 

 

Co nás čeká.... 
 

Letošní sezónu začneme 2.4. v Kuchařovicích, kde si po roce zkusíme naše dovednosti ve florbale. 

S teplým počasím začneme trénovat venku a připravovat se na soutěže. První soutěží bude 14.5.a 

15.5. jarní kolo hry plamen jarní kolo hry Plamen ve Výrovicích. Následovat budou soutěže například 

v Tasovicích, Hodonicích, Vranově nad Dyjí, naše domácí soutěž, na kterou všechny srdečně zveme 

(pozvánka bude včas zveřejněna), Hnanicích, Slupi, Hevlíně, Chvalovicích a mnohé další, sezónu 

zakončíme ZPV v Tasovicích. V rámci Mezinárodního tábora, jenž byl minulý rok v omezené míře, 

pojedeme na začátku letních prázdnin do Rakouska společně s SDH Hnanicemi. Ke konci roku bude 

v Hostimi malá kopaná pro zpestření. Kromě soutěží plánujeme třeba úklid obce, výsadbu stromku, 

oslavu 130 výročí. 

Mladí hasiči Hrádek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJ Sokol Hrádek 

 

Z činnosti TJ SOKOL HRÁDEK 

 

Valná hromada TJ se uskutečnila v klubovně na hřišti dne 18.2.2022. Přítomen byl i starosta obce 

Hrádek Ondřej Kubic, který poděkoval za dobrou práci s mládeží a propagaci obce Hrádek. Malým 

dárkem byl oceněn dlouholetý hráč a funkcionář pan Zdeněk Choleva.  

 

Mužstvo mužů je oslabeno o hráče Martina Lapeše, který odešel do Miroslavi. Muži sehráli na 

zimním turnaji na umělé trávě pět utkání, která skončila jednou prohrou, jednou remízou a třemi 

vítězstvími. 

 

Družstvo přípravky a mladších žáků se zúčastnili halových turnajů ve Znojmě.  

 

Sběr železa se uskuteční v naší obci pravděpodobně v sobotu 9. dubna 2022.   

 

Rozpis utkání na jarní sezónu je uveden níže a také na webových stránkách obce. 

 

Josef Chuděj 

Předseda TJ Sokol Hrádek 



 

Datum a čas Domácí Hosté Soutěž 

27.03.2022 14:00  Hrádek Hostěradice A Okresní přebor muži 

02.04.2022 15:30  Božice A Hrádek Okresní přebor muži 

10.04.2022 15:30  Hrádek FK Znojmo B Okresní přebor muži 

16.04.2022 16:00 Moravský Krumlov B Hrádek Okresní přebor muži 

24.04.2022 16:00 Jaroslavice A Hrádek Okresní přebor muži 

01.05.2022 16:30 Hrádek Rakšice A Okresní přebor muži 

08.05.2022 10:15 Dobšice B Hrádek Okresní přebor muži 

15.05.2022 16:30 Hrádek Hostim Okresní přebor muži 

22.05.2022 17:00 Práče A Hrádek Okresní přebor muži 

29.05.2022 17:00 Hrádek Prosiměřice A Okresní přebor muži 

04.06.2022 17:00 Horní Kounice A Hrádek Okresní přebor muži 

12.06.2022 17:00 Hrádek Suchohrdly Okresní přebor muži 

19.06.2022 17:00 Jezeřany Hrádek Okresní přebor muži 

Datum a čas Domácí Hosté Soutěž 

10.04.2022 13:00 Hrádek Prosiměřice Okresní přebor ml. žáci  

16.04.2022 11:30 Miroslav Hrádek Okresní přebor ml. žáci  

24.04.2022 13:30 Vrbovec-Dyjákovičky Hrádek Okresní přebor ml. žáci  

01.05.2022 14:00 Hrádek Moravský Krumlov Okresní přebor ml. žáci  

08.05.2022 14:00 Přímětice Hrádek Okresní přebor ml. žáci  

15.05.2022 14:00 Hrádek Višňové Okresní přebor ml. žáci  

22.05.2022 15:00 FK Znojmo B Hrádek Okresní přebor ml. žáci  

29.05.2022 14:30 Hrádek Hostěradice Okresní přebor ml. žáci  

05.06.2022 13:30 Valtrovice Hrádek Okresní přebor ml. žáci  

12.06.2022 14:30 Hrádek Únanov Okresní přebor ml. žáci  

19.06.2022 11:00 Hevlín Hrádek Okresní přebor ml. žáci  

Datum a čas Domácí Hosté Soutěž 

10.04.2022 10:00 Moravský Krumlov Hrádek  Okresní soutěž st. přípravek  

10.04.2022 11:00 Moravský Krumlov Hrádek  Okresní soutěž st. přípravek  

17.04.2022 10:00 Hrádek Prosiměřice  Okresní soutěž st. přípravek  

17.04.2022 11:00 Hrádek Prosiměřice  Okresní soutěž st. přípravek  

24.04.2022 10:00 Hrádek Hevlín  Okresní soutěž st. přípravek  

24.04.2022 10:00 Hrádek  Hevlín  Okresní soutěž st. přípravek  

08.05.2022 10:00 Šanov  Hrádek  Okresní soutěž st. přípravek  

08.05.2022 11:00 Šanov  Hrádek  Okresní soutěž st. přípravek  

15.05.2022 10:00 Hrádek 1. SC Znojmo  Okresní soutěž st. přípravek  

15.05.2022 11:00 Hrádek 1. SC Znojmo  Okresní soutěž st. přípravek  

22.05.2022 10:00 Tasovice  Hrádek  Okresní soutěž st. přípravek  

22.05.2022 11:00 Tasovice  Hrádek  Okresní soutěž st. přípravek  

29.05.2022 10:00 Hrádek 1. SC Znojmo modrá  Okresní soutěž st. přípravek  

29.05.2022 11:00 Hrádek 1. SC Znojmo modrá  Okresní soutěž st. přípravek  

05.06.2022 10:00 Višňové  Hrádek  Okresní soutěž st. přípravek  

05.06.2022 11:00 Višňové  Hrádek  Okresní soutěž st. přípravek  

 

 



Farnost Hrádek 

 

Ze života farnosti 

Milí farníci, 

V loňském roce jsme velikonoční obřady z bezpečnostních a hygienických důvodů prožívali ve 

farnostech v Jaroslavicích a Dyjákovicích. V letošním roce je budeme  prožívat společně v Hrádku. 

Srdečně tedy zvu k vnitřnímu prožití těchto svátků, ze kterých čerpá naše víra a které se hluboce 

dotýkají života každého z nás. Na zelený čtvrtek a velký pátek budou bohoslužby v 18.00 hod. Na 

Bílou sobotu večer po západu slunce bude velikonoční vigilie ve 20.00 hod. 

Mrzí mne, že se ty největší křesť. svátky zrovna v naší farnosti vždy kryjí s ochutnávkou vín. Myslím, 

že je možné s tím něco udělat. Je to něco podobného, jako když mě jedna „zbožná“ osoba prosila, 

aby směla mít svatbu v den, který připadal na Velký pátek, kdy se na celém světě z úcty ke Kristu 

neslaví mše sv. a prožíváme jej v duchu kajícnosti. Apoštol Pavel píše ve svém listu že „víra bez 

skutků je mrtvá“.  Bližší info k průběhu bohoslužeb a příležitosti ke sv. smíření s cizím zpovědníkem 

najdete také ve farním zpravodaji. Děkuji tímto také všem, kteří se podílejí na jeho skládání a pak 

následném roznášení do jednotlivých domácností. 

Naše farnosti se také zapojili do synody, kterou vyhlásil papež František, která měla otevřít a 

prohloubit vztah mezi církví a světem. Výsledkem našeho setkání je mimo jiné i sešit, který je umístěn 

na stolku za kost. lavicemi,  kde se mohou psát aktuální prosby, které chceme vložit do nedělní mše 

sv. Prosby jsou anonymní, čteme je pak při mši sv. 

Letošní rok je smutně poznamenán agresí ruských vojsk na Ukrajině, což se dotýká každého z nás a 

nikoho by neměla tato situace nechat lhostejným.  

Hned v týdnu co začala válka, byla ve farnostech vykonána finanč. sbírka, která byla okamžitě 

odeslána na účet zřízený charitou. Po celou dobu postní vybíráme finanční hotovost na Ukrajinu. 

Modlíme se při každé mši sv. za mír a nabízíme společný prostor k modlitbě i v mimořádných časech 

při adoraci, aby lidé měli možnost, to co vidí a co je v nich, svěřit Pánu Bohu a vyprošujeme mír 

celému světu a dary Ducha sv. pro ty, kteří vládnou a mají moc rozhodovat o životě druhých. Pokud 

jsem měl na faře nějaké oblečení a hračky, které mi věnovali rodiče dětí, které již odrostly a byly v 

dobrém stavu, tak jsem předal charitě. Snažíme se vzájemně povzbuzovat, abychom tuto nelehkou 

zkoušku společnými silami zvládli a mohli si říci, že jsme pro ty, kteří toho tolik ztratili udělali 

všechno.  Farnosti spolupracují s charitou. V osobní návštěvě nás sám ředitel znojemské charity 

Evžen Adámek informoval o možnostech pomoci a situaci, jaká je, když se vrátil den před tím z 

Ukrajiny a opět se tam chystal, aby zajistili převoz postižených dětí. Charita také sbírá potřebné věci 

pro uprchlíky. Od pondělí 21. 3. 2022 je otevírací doba ve Sportovní hale na Dvořákové ulici 17 ve 

Znojmě od 10:00 do 17:00 od pondělí do pátku. Seznam potřebných věcí jej uveden na internetu. 

https://znojmo.charita.cz/  

V pátek 25.3. jsme se také přidali k modlitbě zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému srdci P. 

Marie, jak nás vyzval papež František, který je zasvětil v rámci kající liturgie ten den v bazilice sv. 

Petra v Římě. Papež vyzývá také k modlitbě, postu a dobročinné lásce.  

Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají a je dobře, že se dokážeme v této těžké situaci 

spojit, provázet a vzájemně si tak pomáhat a povzbuzovat, abychom byly schopni co nejvíce pomoci 

těm, kteří to potřebují a jsou naši bratři a sestry. Ať Vám všem sám Bůh žehná, chrání a dává vnímavé 

srdce k potřebám bližních. 

 

https://znojmo.charita.cz/


Na vánoce byl kostel skvěle uklizen, zapojilo se dost z Vás, 

takže děkuji všem těm, kterým toto místo není lhostejné a 

pomáhají jej udržovat tak, aby zde lidé mohli i skrze krásu 

vnímat blízkost Boží.  

V letošní roce se podařilo loňský betlém, který byl 

provizorně vyroben z lešenářských trubek u kostela 

postavit ze dřeva. Bylo také zvoleno nové místo mezi 

kostelem a farou, odkud byl betlém více vidět. Práce se 

uskutečnili hlavně díky p. Novákovi z Přímětic, který se 

ujal přípravy konstrukce a děkuji také všem ostatním, kteří 

se podíleli a pomáhali při realizaci. Rádi bychom také 

připravili pro příští rok pevné patky, na kterých by celá 

konstrukce pevně stála, aby ji vítr neshodil. 

 

Měl jsem také velikou radost, když náš krásný kostel navštívila školka, děti byly seznámeny 

s interiérem kostela, křesťanským poselstvím vánoc a zazpívaly si koledy.  

V sobotu 15.1. proběhla Tříkrálová sbírka. 

Děkuji jménem charity všem, kteří se podíleli na 

jejím průběhu a také Vám všem, kteří jste ji 

podpořili. Výtěžek sbírky není použit na potřeby 

farnosti nebo na kostel či faru, jak si někteří 

myslí, ale vše je předáno charitě, která se záměry 

sbírky informuje veřejnost prostřednictvím 

letáků, které se také při sbírce rozdávají. Je 

možné také případně najít na internetových 

stránkách https://znojmo.charita.cz 

V Hrádku se v 15 pokladničkách vykoledovalo 

33218,-Kč. Celkem bylo vybráno  

2 902 538,-Kč.  

https://znojmo.charita.cz/


2x také silný vichr rozkryl střechu na farním 

kostele, bylo třeba ji opravit, což jsme udělali 

svépomocí. Děkuji těm, kteří pomáhali. 

Adorační den farnosti Hrádku připadá na neděli 

5.6., kdy bude možnost navštívit kostel, poklonit 

se Pánu Ježíši a spojit se skrze modlitbu také se 

seminářem za nová kněž. a řeholní povolání. 

Aktuální informace z farnosti s podrobným 

popisem bohoslužeb a úmyslů mší sv. jsou každý 

týden také vkládány na stránky obce a jsou též na 

nástěnce v předsíni kostela, která je stále 

veřejnosti přístupná. Nyní, když jaro již klepe na 

dveře a otepluje se, je přístupná i předsíň našeho kostela, takže je možné přijít a v modlitbě načerpat 

u toho, kdo je zdrojem všeho. Děkuji též všem, kteří se zapojují do úklidu, zdobení a jakékoliv údržby 

tohoto krásného místa. Přeji všem požehnané prožití velikonočních svátků. 

Váš farář P. Sobotka. 

Informace OÚ 

 

POPLATKY V ROCE 2022 
 

Místní poplatek za komunální odpad:  

výše poplatku je 600,- Kč/osobu 

splatnost poplatku je do 31.10.2022    Platební údaje: 

        číslo účtu:  9923741/0100 

Místní poplatek ze psů:      VS:   1345+čp /popelnice/ 

výše poplatku je 50,- Kč/ 1 pes,       1341+čp /pes/ 

75,- Kč/druhý a další pes 

splatnost poplatku byla 25.2.2022 

 

Očkování psů 

 
Očkování psů proběhne v měsíci červnu, přesný termín bude upřesněn. 

 

Nebezpečný odpad 
 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci 30. dubna 2022 od 13:00 do 14:30 u Váhy naproti 

OÚ. 

 

Velkoobjemový odpad 

 
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny 6. května – 8. května 2022 v parčíku u před rodinným 

domem čp. 182 (parčík u domu paní Zvarové)  a čp. 97 (u domu pana E. Frydrycha). Připomínáme, 

že do velkoobjemového odpadu nepatří suť!!! 

 

 

 

 



Čištění komunikací 

 
Ve dnech 11. a 12. dubna 2022 proběhne jarní úklid komunikací zametacím vozem. Z tohoto důvodu 

prosíme občany o odstranění vozidel z místních komunikací, aby se nebránilo plynulému úklidu. 

DĚKUJEME. 

Osobní změny a občanské průkazy 
 

V roce 2021 byl novelizován zákon o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.), který přinesl 

několik úprav. Jednou ze zásadních novinek je zneplatnění občanského průkazu (dále OP) v případě 

změny některých z údajů. 

V případě, kdy občan změní například místo trvalého pobytu, jméno, příjmení nebo rodinný 

stav (sňatek, rozvod, ovdovění - je-li tento údaj v OP uveden), dochází nově k automatickému 

zneplatnění dokladu po 45 dnech od změny údaje. 

Zkontrolujte si platnost OP, ale i dalších dokladů!  

S blížící se letní sezónou doporučujeme občanům, aby si zavčas zkontrolovali platnost všech svých 

dokladů, případně dokladů svých dětí a v dostatečném předstihu požádali o jejich výměnu. Předejdou 

tak nejen nepříjemnostem, ale také ušetří finanční prostředky za případná podání žádostí o doklady 

ve zkrácených lhůtách. O výměnu osobních dokladů je možné požádat na jakémkoliv obecním úřadě 

obce s rozšířenou působností. 

O výměnu OP lze požádat až 6 měsíců před skončením platnosti. U osob starších patnácti let je 

výměna OP z důvodu změny údajů v něm uvedených nebo z důvodu skončení platnosti bez poplatku. 

Vydání dětského občanského průkazu ve standardním termínu do 30 dnů činí 100 korun. 

Výměnu cestovního pasu je třeba provést s ohledem na vyžadovanou délku jeho platnosti podle 

podmínek jednotlivých zemí. Podmínky jednotlivých států k platnosti dokladů jsou zveřejněny 

na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.  Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve 

standardní lhůtě do 30 dnů pro osobu starší patnácti let činí 600 korun s platností 10 let. Pro dítě do 

patnácti let činí poplatek 100 korun s platností 5 let.  

Nový řidičský průkaz lze vyřídit nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti. 

Veškeré výše uvedené doklady vyřídíte na odboru  správním na adrese Pražská 59 (v budově Policie 

ČR) v níže uvedené hodiny. 

 

Úřední hodiny Městského úřadu Znojmo, odboru správního v budově Pražská 59 

Pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 

Úterý 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Středa 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 

Čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00 

Pátek  8:00 – 12:00 

Sobota 8:00 – 12:00  (pouze 1. sobota v měsíci kromě měsíců července a srpna) 

 

V loňském roce se vyskytlo i více ztrát občanských průkazů, Obecní úřad v Hrádku vám bohužel 

nemůže vystavit náhradní doklad. Oprávněný úřad je opět výše uvedený Městský úřad Znojmo, odbor 

správní.  

za OÚ Hrádek 

Bc. Lada Slezáková 

referentka OÚ 



Kulturní akce na rok 2022 

 
Výstava vín 

První kulturní akcí, která nás čeká je Tradiční výstava vín. Vrací se po dvouleté pauze do kulturního 

domu a uskuteční se v tradičním termínu, tj. o velikonočním víkendu, v sobotu 16. dubna 2022 od 

14:00 hodin.  

 

Pálení čarodějnic 

Další akcí, která se konečně vrací, je Pálení čarodějnic na místním hřišti,  které se koná v sobotu 30. 

dubna 2022. Pro děti budou připraveny od 16:30 soutěže, hry, tvarování balónků a nebude chybět 

ani soutěž o nejlepší masku v kategorii čarodějnice či čaroděj. Zúčastnit se mohou i dospělí v soutěži 

o nejlepší masku vylítané čarodějnice/čaroděje. Nebude chybět ani opékání párků a zapálení vatry. 

Pokud by nám nevyšlo počasí, přesuneme akci do KD. 

 

Den matek 

Oslava svátku maminek proběhne 8. května 2022 společně s poděkováním všem ženám nad 18 let 

s trvalým pobytem v Hrádku, kterým bude doručena kytička našimi zastupiteli.  

 

Beseda s důchodci 

Ve čtvrtek 19. května 2022 se uskuteční v kulturním domě Beseda s důchodci, čas a program bude 

včas zveřejněn.  

 

Den dětí 

V tradičním termínu se vrací i oslava dne dětí. S dětmi se na místním hřišti potkáme v sobotu 4. 

června 2022 od 14:00 hodin. Opět nás čeká splnění soutěží za sladkou odměnu, velká dráha, skákací 

hrad, tetování pro děti, malování na obličej, hasičská pěna, ukázka hasičského útoku, ukázka výcviku 

policejních psů, tvarování balónků s šášou. Věříme, že nám bude přát počasí a akci si užijeme. 

 

Vítání občánků 

V sobotu 18. června 2022 v dopoledních hodinách se uskuteční přivítání nových občánků naší obce. 

Pokud nám počasí dovolí, sejdeme se jako vloni ve venkovním prostředí. Místo bude upřesněno. 

Rodiče s dětmi budou písemně pozváni.  

 

Dětské rybářské závody 

Dětské rybářské závody by se měly uskutečnit v sobotu 21. května 2022 na místním rybníku. 

 

Otevřené sklepy 

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

Jedná se o akci plnou dobrého jídla, pití a nálady.  

 

Tradiční krojované hody 

Tradiční krojované hody jsou naplánované na 14.-16. října 2022.  

 

Podzimní karneval 

Halloweenský karneval je naplánován na sobotu 5. listopadu 2022.  

 

Další akce budeme připravovat dle aktuální situace. U všech akcí je možná změna, sledujte proto naše 

webové a facebookové stránky, kde jsou uvedeny ty nejnovější informace. Děkujeme všem spolkům, 

které zajišťují kulturu v naší obci i těm, kteří pomáhají s akcemi pořádanými obecním úřadem. 

 

Zdeňka Táborská, referent OÚ 

 



Informace z místní knihovny 
 

Na konci listopadu roku 2021 byla po delší přestávce znovu otevřena místní knihovna. Půjčovní doba 

zůstala zachována – otevřeno je v pondělí a ve středu od 16 h – 18 h. Změnilo se však místo, kde 

knihovna nyní sídlí. Byla přestěhována z prvního patra hasičské zbrojnice do budovy naproti – bývalá 

škola, č. p. 213. Tato budova je bezbariérová, a tak mají možnost přijít si vypůjčit něco ke čtení i lidé, 

které v dřívějším umístění knihovny odrazovaly schody. Čtenářům jsou tu k dispozici knihy pro děti, 

mládež a dospělé z místní knihovny, ale také měsíčně zapůjčené soubory z regionálního oddělení 

Městské knihovny ve Znojmě. V případě zájmu o konkrétní titul, jenž se v naší knihovně nenachází, 

ho lze zarezervovat a zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Kromě 

knih si zde můžete vypůjčit také starší čísla časopisu Čtyřlístek a pravidelně odebíraný časopis Dům 

a zahrada. Registrační poplatek na kalendářní rok činí pro děti, studenty a seniory 30,- Kč pro 

dospělého čtenáře 50,- Kč. Výpůjční doba je stanovena na 1 měsíc. Při příznivém počasí lze využít 

k posezení s pěknou knihou nebo popovídání s přáteli lavičky na zahradě před vstupem do knihovny. 

Srdečně zvu všechny zájemce o literaturu, přijďte se podívat, určitě si vyberete pro vás zajímavé čtení 

a třeba se stanete pravidelnými návštěvníky naší knihovny. 

 

Jana Štruncová, knihovnice 

 

Ukliďme Česko 

 

Příroda je jednou z nejcennějších věcí, které na světě jsou. Díky zdravé přírodě máme pestrou krajinu, 

máme co jíst a dýchat. Bohužel si ji sami ničíme. A to nejen průmyslem a vším, co souvisí s moderním 

životním stylem, ale i nesmyslným odhazováním odpadků. Je spousta z nás, kteří naopak přírodě 

odlehčují tím, že odpadky sami sbírají a z přírody odnášejí. Těžko však jednotlivec zmůže to, co větší 

skupina. Zaregistroval jsem se tedy jako 

organizátor úklidu v rámci celostátní 

iniciativy Ukliďme Česko. Tato iniciativa 

funguje od roku 2013 a její snahou je 

mapování černých skládek a organizace 

dobrovolnických úklidů v rámci České 

republiky. V letošním roce je zaregistrováno 

přes 3000 úklidů, včetně úklidů ve všech 

našich sousedních obcích. V Božicích a 

Jaroslavicích je tato akce již tradiční. Snad 

tomu tak bude i v Hrádku. Výhodou 

zapojení do celostátní výzvy je snadnější 

propagace úklidu a získání úklidových 

pomůcek - rukavic a pytlů na odpadky - 

zdarma. 

 

Akce Ukliďme Česko – Hrádek proběhne v 

sobotu 2. dubna. Sraz je v 9:00 hodin před 

kulturním domem. Zde budou předány 

informace k úklidu, pytle na odpadky a 

rukavice. Proběhne rozdělení dobrovolníků 

do skupinek a přejezd na místa úklidu. 

Uklízet se budou břehy řeky Dyje v katastru 

Hrádku a přilehlé polní cesty. Odpadků je 

zde bohužel spoustu. Přispěl k tomu i větší 

počet návštěvníků v posledních dvou 



covidových letech. Samozřejmě, že odpadky tu nevyhodili jen místní. Ale pravda je taková, že když 

je neuklidí hrádečtí, nikdo to za nás neudělá. Zapojit se může každý, kdo má chuť, včetně maminek 

s dětmi, pro které bude připravena nenáročná trasa. Na závěr akce proběhne společné opékání 

špekáčků na vodáckém tábořišti. Aktuální informace jsou i na facebooku v události „Ukliďme Česko 

– Hrádek“ a ve skupině HRÁDEČÁCI. Smysl akce vidím nejen v samotném úklidu, ale v tom, že si 

každý uvědomí, že to, co do přírody vezme s sebou by měl i odnést zpět. A samozřejmě v samotném 

setkání, kterých v posledních dvou letech mnoho nebylo. Kdo se tedy chce sejít v dobré partě a udělat 

něco pro přírodu, dorazte v sobotu druhého dubna a uklidíme společně Hrádek. 

 

Ing. Jindřich Rosa 
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