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Vážení spoluobčané, 

 

to co v naší obci v současné době probíhá a dotýká se života každého z nás, je oprava 

místních komunikací. Naši obec jsme si rozdělili do čtyř etap a jsem za to rád, že tak jak jsme 

si slíbili, opravujeme každý rok nějakou silnici. Po ukončení této etapy budeme s opravami 

v polovině a čekají nás ještě dvě, zhruba za 30 mil. Kč. Práce na opravách komunikací by měly 

být ukončeny do konce měsíce října. V současné době již připravujeme projektovou 

dokumentaci na stavební povolení na další etapu, která se připravuje na příští rok. Ministerstvo 

pro místní rozvoj vyhlásilo mimo jiné dotační titul i na „Opravy místních komunikací,“ a proto 

chceme využít tuto možnost a o dotaci opět zažádat. Na současnou etapu jsme dotaci získali, 

tak snad budeme úspěšní i v příštím roce. S celkovými náklady na současnou akci Vás 

seznámím v příštím zpravodaji. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo také dotační titul na rekonstrukce základních 

škol. V současné době nám chybí v naší základní škole zrekonstruovat ještě 1. nadzemní 

podlaží. Proto jsme se v zastupitelstvu shodli na tom, že o dotaci požádáme, abychom školu, co 

se týče vnitřních prostor, měli kompletně opravenou. Pokud dotaci získáme, bude oprava 

probíhat o prázdninách v příštím roce. Bohužel zatím není z hygienických důvodů možná 

návštěva veřejnosti opravené části školní budovy. Věříme, že v průběhu příštího roku již bude 

možné „den otevřených dveří“ v naší škole udělat.  

Nedávno také proběhla rekonstrukce dětského hřiště. Herní prvky na něm byly již 

značně opotřebované (hřiště nám slouží již 10 let), proto došlo ke kompletní opravě, aby hřiště 

bylo bezpečné a nadále nám sloužilo ke spokojenosti nás všech. Chtěl bych tímto moc 

poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu, kteří tuto rekonstrukci provedli. 

Z řad našich občanů často dostáváme dotazy, jak to bude s kulturními akcemi v naší 

obci. Pokud nenastanou nějaká nepříjemná opatření ohledně koronaviru, byli bychom rádi, 

kdyby konce roku ještě proběhla Helloween párty (místo mikulášského karnevalu), Beseda 

s důchodci a Rozsvícení vánočního stromu. O termínech konání těchto akcí, Vás budeme včas 

informovat. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát pohodové podzimní období plné dobrých burčáků, 

babího léta a hlavně pevné zdraví       

 

      Ondřej Kubic, starosta 

 

 

 

 

       

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


ZASEDÁNÍ ZOH 

 

ZOH dne 24.6.2021 

schválilo: 
 

• stavební dozor na akci „Oprava místních 

komunikací IV. Etapa “ vykonával pan Ing. 

Milan Herzig, se sídlem Velká Mikulášská 

41/22, 669 02 Znojmo, IČ: 440 27 737 za 

cenu 93.967,- Kč bez DPH, 

• prodloužení nájemní smlouvy na sociálním 

bytě  č.p. 331 na dobu určitou do 

31.12.2021, 

• kupní smlouvu SML 16/2021/UMŠA mezi 

Městysem Šatov a obcí Hrádek na požární 

cisternu za kupní cenu 100.000,- Kč, 

• schvaluje prodej pozemku parc č. 2139/3 – 

ostatní plocha o výměře 14 m2 za cenu 

7.000,- Kč + platná sazba DPH 21 % tedy 

celkem 8.470,- Kč, 

• prodej pozemku parc č. 2139/4 – ostatní 

plocha o výměře 14 m² za cenu 7.000,- Kč 

+ platná sazba DPH 21 %, celkem 8.470,- 

Kč, 

• prodej pozemku parc č. 2139/5 – ostatní 

plocha o výměře 14 m² za cenu 7.000,- Kč 

+ platná sazba DPH 21 % tedy celkem 

8470,- Kč, 

• prodej pozemku parc č. 2139/6 – ostatní 

plocha o výměře 14 m² za cenu 7.000,- Kč 

+ platná sazba DPH 21 % tedy celkem 

8470,- Kč, 

• prodej pozemku parc č. 5701/45 – zahrada 

o výměře 510 m2 za cenu 255.000,- Kč + 

platná sazba DPH 21 % tedy celkem 

308.550,- Kč, 

• prodej pozemku parc č. 5701/44 – zahrada 

o výměře 387 m2 za cenu 219.000,- Kč bez 

DPH,  

• prodej pozemku parc č. 1512/4 – orná půda 

o výměře 244 m² za cenu 122.000,- Kč + 

platná sazba DPH 21 % tedy celkem 

147.620,- Kč, 

• výpůjčku části pozemku parc. č. 5701/8 o 

výměře 150 m2 na dobu neurčitou,  

• podporu stavbě Domu pro seniory 

v Miroslavi, 

• cenu za pronájem ubytovny za 1 os/noc ve 

výši 200,- Kč bez DPH s účinností od 

1.7.2021, 

• převod nedokončeného majetku u akcí:   

vodovodní hydrant pro SDH z roku 2020 

ve výši 168.689,- Kč a technické 

zhodnocení při opravě ZŠ Hrádek v roce 

2020 ve výši 13.081.191, 85 Kč do majetku 

obce Hrádek. 

 

ZOH dne 29.7.2021 

schválilo: 

 
• výměnu osvětlení ve třídách I. patra 

budovy ZŠ Hrádek, Hrádek 53, 671 27  

Hrádek u Znojma firmou ELMO spol. 

s r.o., Dobšická 3545/12, 669 02  Znojmo, 

IČ 46343521 za cenu 234.412,- Kč +21% 

DPH. 

 
ZOH dne 26.8.2021 

schválilo: 

 

• Rozbor hospodaření k 30.6.2021, 

• vítěze výběrového řízení na poskytnutí 

investičního úvěru na akci Oprava místních 

komunikací IV. Etapa od Komerční banky, 

• Smlouvu o souhlasu s provedením stavby 

mezi Obcí Hrádek a panem Ivanem 

Martincem, Hrádek, 

• nabídku firmy Optimal Consulting, s.r.o., 

IČO 29268087, se sídlem Podmolí 23, 669 

02  Znojmo na zpracování podkladů, 

podání a administrace projektu „Oprava 

veřejného osvětlení Hrádek“ za cenu 

52.000,- Kč + DPH, 

• Protokol o veřejnoprávní kontrole č. 

2021/08 ze dne 3.6.2021, 

•  příspěvek na údržbu cyklostezek Nadaci 

Partnerství, Údolní 33, 602 00  Brno, ve 

výši 1.132,- Kč, 
• nutné opravy kanceláře do výše 150.000,- 

Kč. 

 

ZOH dne 16.9.2021 

schválilo: 
 

• Darovací smlouvu mezi panem Ivanem 

Martincem, 671 27  Hrádek a obcí Hrádek, 

Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma na 

pozemek pod místní komunikaci. 

 



ZOH neschválilo: 

 

• příspěvek na prezentaci v brožuře první 

pomoci. 
 

 

 

 

 

Klub seniorů Hrádek 

 

Z letošních výletů 

 

Coronavirová pandemie velmi změnila cestování i výlety. Letos akcí moc nebylo, ale přece jen jsme 

naplánovali nějaký zájezd. Jeli jsme do Ostravy podívat se na důl Landek. Navštívili jsme hornické 

muzeum s fáráním do dolu, v původní věžní kleci, kde se těžilo černé uhlí.  Na zpáteční cestě jsme 

ještě navštívili Kopřivnické muzeum vystavených motorových automobilů, od těch starších až po 

tatrovky. Máme naplánovaný ještě zájezd do Kroměříže na výstavu bonsaji a květin. Pokud se situace 

z coronavirem nezhorší, rádi bychom se v listopadu vydali ještě do divadla. Také jsme začali 

s pravidelnými setkáními v kavárně KD, kde rádi přivítáme i nové 

členy.                                                                                   

                                                                                                                                    

Za klub seniorů Alena Valigurová 

  

Rybářské sdružení Hrádek 

 
Rybářské závody 

 
Stejně jako loni se i letošní rybářské závody pro děti konaly poslední srpnovou sobotu. S napětím 

jsme sledovali výhled počasí, které nakonec přálo a k rybníku přišlo celkem 20 malých rybářů. 

Třináct v kategorii do deseti let a sedm v kategorii 11 až 15 let. Ve starší kategorii se nepodařil žádný 

úlovek, mladší lovící byli paradoxně úspěšnější. Jako vždy jsme ocenili všechny děti cenou, ty nejvíce 

úspěšné diplomem. Na třetím místě se umístil Honzík Šerekezi ze Slatiny za ryby v celkové délce 45 

cm, na druhém Matěj Svoboda z Božic (65 cm) a na prvním místě se umístila Terezka Skopalová 

z Hrušovan nad Jevišovkou, která chytila v součtu délek neuvěřitelných 1 497 cm ryb. Největší 

ulovenou rybou byl kapr 65 cm. Jako vždy děkujeme sponzorům této akce, kterými byli Obec Hrádek, 

Petr Bičian, prodejny rybářských potřeb Kompex KD a Na háčku. Skvělé občerstvení z udírny 

připravili Jiří a František Matochovi.  



V netradičním termínu se konala i Výroční členská 

schůze a to 17. září. Na ní bylo přijato celkem 9 

nových členů sdružení, převážně hrádeckých. Byla 

zde přednesena Zpráva o činnosti spolku za rok 2020, 

shrnuty události z minulého i letošního roku, 

domluvena následující brigádnická činnost a zmíněn 

termín Rybářského plesu 15. ledna 2022. Výroční 

členská schůze v následujícím roce bude slavnostní, 

jelikož naše sdružení bude slavit 20 let svého 

fungování.  

 

za Rybářské sdružení Hrádek 

Ing. Jindřich Rosa, předseda 

 

ZŠ Hrádek 

 

Ve středu 1. září 2021 započal úderem osmé hodiny dopolední v naší základní škole nový školní rok 

2021/2022. Slavnostní zahájení proběhlo v nové tělocvičně školní budovy. Všechny děti byly 

v očekávání, obzvláště prvňáčci, kteří byli ve škole poprvé.  

Žáky spolu s rodiči přivítala ředitelka školy paní Mgr. Marcela Budná s celým pedagogickým sborem. 

Jako tradičně přišel pozdravit všechny přítomné i zástupce obecního úřadu, tentokrát to byl pan 

místostarosta Mgr. Robert Šturala.  

 
Ve školním roce 2021/2022 do naší školy nastoupilo celkem 

50 žáků, z tohoto počtu je 15 dětí z prvního ročníku. Protože 

se vracíme do školy, která je po rekonstrukci spodního 

podlaží a výmalby podlaží prvního, je to pro všechny děti 

radostnější, neboť start v úplně novém prostředí je novým 

začátkem nejen pro první ročník, ale pro všechny žáky naší 

školy. Aby byla škola na nový školní rok připravená, bylo 

nutné naistalovat nové osvětlení, spravit poškozené 

linoleum, a především vymalovat celé první podlaží. Velké, 

ale i drobnější opravy prováděl pan místostarosta Robert 

Šturala, který v průběhu letních prázdnin věnoval svůj volný 

čas naší škole. Za tuhle práci panu místostarostovi velmi 

děkujeme.  

Nový školní rok je životní událostí pro naše prvňáčky. Hned 

první den se byli podívat, společně se svými nejbližšími a 



paní učitelkou Mgr. Miluši Šturalovou, ve své třídě, která byla pro ně krásně vyzdobená. Ve třídě na 

ně čekaly učebnice, pracovní sešity, drobné dárky a pomůcky nutné k výuce. Všechny tyto dárky byly 

zakoupeny za podpory obce Hrádek. Obec Hrádek přispěla na každého žáka z první třídy 1.000,- Kč. 

Byla to velká pomoc pro rodiče, protože největší náklady na školní pomůcky jsou vždy v prvním 

ročníku.  

Školní rok se tedy rozběhl a nezbývá než začít opět naplno pracovat. Děti čeká po střídavé výuce 

běžné a distanční hodně práce, ale také zábava v kroužcích a ve školní družině. S novým školním 

rokem se ve škole spustil program zdravého stravování s využíváním lokálních potravin místních 

zelinářů. Je možnost přihlášení stravování v naší nové jídelně, cena obědu je 79,- Kč. Zájemci se 

mohou nahlásit u vedoucí stravování, paní Hanky Němcové, na telefonním čísle 723 522 590.    

Všem našim žákům i jejich rodičům přejeme pohodový školní rok naplněný zajímavými a 

podnětnými zážitky. 

Za celý kolektiv Mgr. Miluše Šturalová 

učitelka ZŠ Hrádek 

 

SDH Hrádek 

 

Léto plné soutěží 
Dne 3. července se zúčastnilo družstvo starších žáků a žen denní soutěže ve 

Valtrovicích.  

10. července se družstvo starších žáků a žen soutěže ve Vranově nad Dyjí.  

17.7. jsme se zúčastnili soutěže ´´O pohár starosty obce Hodonice´´. 

Soutěžili družstva dorostenek a starších žáků s umístěním na 1. a 8. místě.  

24.7. se u nás konala noční soutěž 

s přespáním, po celou dobu soutěže bylo 

krásné počasí, až na pár opilých jedinců vše 

probíhalo bez problému, starší žáci se umístili 

na 7. místě a v kategorii dorostu Hrádek A 

(dorky) na 5. místě a Hrádek B (dorci) na 4. 

místě. Kvůli blížící se bouřce tu přespávaly 

naše děcka a děcka ze Slupi.  

Dne 7.8. jsme sjížděli Dyji. Do Znojma jsme dojeli chvilku po 8. hodině, 

dostali jsme pádla, sudy a kdo chtěl tak vesty, po asi půl hodinovém čekání 

dojel i zbytek děcek, šli jsme si pro loďky a vyplulo se, ze začátku se 

někteří motali a někteří se převrátili už na začátku. Na prvním splavu se 

skoro všichni převrátili v důsledku silné vody pod splavem, která nás 

převrátila, utopili se zde 3 mobily, uplavali 3 ručníky a polštářek, ten se 

později chytil i s jedním ručníkem. Na dalších 2 splavech, které se sjížděli 

se taky převracelo, u druhého splavu, na kterým se přenášelo bylo těžší 

se nalodit zpátky a nepřevrátit se a nepomáhal nám ani silný proud. 

Všichni se ale vrátili živí a zdraví.  

Dne 14.8. byla noční soutěž v Hnanicích, zúčastnilo se družstvo starších 

žáků s umístěním na 7. místě, dorostenek 

na 2. místě a muži na 3. místě. Soutěž 

zakončilo, v rámci pobavení, složené 

družstvo našich a hnanických žen, které si 

zaběhly útok v sukních a naboso.  

 

 



Mezinárodní hasičský tábor 
Zúčastnila se Česká republika, Rakousko, Slovensko a bohužel se 

na poslední chvíli odhlásilo Maďarsko. Tábor se měl konat 

v Rakousku, ale kvůli koronaviru byl tábor online. Oficiálně začal 

v sobotu 21.8., část z nás přijeli do Hnanic už ve čtvrtek 19.4. kolem 

17:00, každý den probíhal videohovor a už od večera jsme se 

připravovali na plnění 4 úkolů, učili jsme se kroky na Jerusalema 

Dance a vymýšleli scénky k videu a ve volném čase jsme si zahráli 

stužkovanou. V pátek se od rána točilo video k písničce V mládí 

jsem se učil hasičem, odpoledne se hrála kelímkovaná a večer jsme 

se převlékli za strašidla a plnili zkoušku odvahy. V sobotu ráno se točila videa k Jerusalema Dance a 

dopoledne nás přijel navštívit Alfons Weiss, který je jedním z hlavních pořadatelů tohoto tábora. 

Odpoledne jsme šli plnit další úkol, a to obléct se do zásahovky a uběhnout v ní 25 metrů, trochu 

jsme si to vylepšili a běželi jsme přes 70 metrů dlouhou závěsnou Šobeskou lávku, někteří z nás to 

měli obtížnější, protože jim tam procházeli chodci a cyklisti s koly. Při plnění tohoto úkolu to měli 

kluci lehčí než holky, jelikož jim líp padly zásahovky i boty. Přes večer až do 5 do rána stříhači 

sestříhali poslední video a v neděli dopoledne byl poslední videohovor, kde každé SDH přehrálo, jak 

zpracovalo zadané úkoly. Českou republiku reprezentoval Hrádek, Hnanice a Skalice a tento tábor 

jsme vyhráli, 9. října pojedeme do Hnanic na soustředění a příští rok v srpnu pojedeme do Rakouska 

do Alp znovu na tento tábor. 

 

Dne 28.8. jsme byli na noční soutěži ve Slupi. Soutěžili družstvo starších žáků, žen a mužů.  

Dne 4.9. jsme se zúčastnili soutěže ve Chvalovicích, soutěžilo družstvo starších žáků s umístěním na 

12. místě, v rámci ukázky Mezinárodního hasičskýho tábora jsme s Hnanicema zatančili Jerusalema 

Dance. 

Dne 11.9. Okrsková soutěž v Hevlíně, muži 1.místo a příští rok okres, ženy 2.místo, starší žáci Hrádek 

A 3. místo a Hrádek H+H, který byl složen z Hrádku a Hnanic, 2. místo. A jak je zvykem, vítězové 

naskákali do rybníka 



 

Farnost Hrádek 

 

Ze života farnosti 

 

Dne 27.6. byly na poutní mši sv. v Hrádku 2 děti u prvního sv. přijímání. Pro všechny farníky to 

byla velká radost. Modlíme se, aby vztah k živému Kristu vydržel a rodiny dětí jim byly oporou a 

příkladem. 

Dne 5.7.jsem s farníky, kteří měli zájem, navštívil poutní místo Velehrad, kde jsme se zúčastnili 

národní poutě ke sv. Cyrilu a Metoději.  

Od 25.-30.7. jsme v křesťanském duchu prožívali dny na faře na Bítově. Ne všichni zájemci mohli 

být po celou dobu přítomni, někteří 

z pracovních či jiných důvodů byli 

přítomni jen pár dní, každý, jak 

potřeboval. Dětem a mládeži byl 

přizpůsoben program, na kterém se sami 

podíleli. Mnozí se vidí 1x za rok, přesto 

díky víře a společným zájmům prožíváme 

hezký čas a jsme vzájemně každý darem 

pro druhého.  

 

 

 

Prvních 14 dní 

v srpnu proběhl tábor 

v indiánských TP 

v Rohách u Hodova. 

Tématem  byl Harry 

Potter. Turnusy byly 2 

vždy po týdnu. Starší a 

mladší děti.  



V neděli 15.8. byly při mších sv. žehnány dopravní prostředky. 

Poslední neděli v srpnu byla pouť v sousedních Jaroslavicích za účasti chasy. 3.9 pak v sobotu 

Slavnosti chleba v blízké Slupi. Bohoslužbu vedl host redemptorista z Tasovic Jan Sokulski. 5.9. 

hody v Hrádku, kdy v 11.00 byla také slavná mše sv. za účasti chasy. 

V sobotu18.9.pak bylo po předání hodového práva starostou p. Lahnerem požehnáno chase v kostele 

sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích. 

Na Slavnost sv. Václava bychom rádi uskutečnili pouť do Nové Říše, kde po mši sv. bude také 

komentovaná prohlídka kostela a kláštera. V tomto roce lze na místech kde působí premonstráti při 

příležitosti 900 výročí od založení řádu získávat za jistých podmínek plnomocné odpustky. Plánujeme 

navštívit též blízké poutní místo v Kostelním Vydří, kde je klášter karmelitánů.  

Dne 2.10. bude v 10.00 hod pouť k andělům strážným v Micmanicích. Při pouti bude také 

zahájena výuka náboženství pro děti, které mají zájem. V pátek 17.9.byla zahájena příprava na svátost 

biřmování – svátost křesťanské dospělosti. Příprava byla přerušena coronavirem. Je možné se i nově 

přidat. Ke svátosti biřmování je třeba být pokřtěný a mít živou víru. Setkání probíhají každý pátek ve 

Znojmě v klášteře. Kdo se k víře hlásí, nestačí, že jen vzpomíná na to, že byl jako miminko pokřtěný, 

či že byl u 1.sv. přijímání. Je to podobné, jako kdyby dospělý chtěl stále nosit dětské botičky. Víra je 

buď živá a žitá nebo je to pro někoho jen soubor vzpomínek, které ale pro současný život nic 

neznamenají. Řeči typu: „to jsem byl ještě malý a mladý“,… Buď se k Bohu hlásím a věřím, že je, 

nebo to byla jen kratochvíle v mládí, která mi pomáhala nějak strávit den. Pokud ale i dnes s Bohem 

počítám a připravuji se na setkání s Ním v plnosti, musí se to dotýkat mého každodenního života. 

Apoštol Pavel píše: „víra bez skutků je mrtvá.“  

Po skončení statického zajištění budovy ve farní budově svépomocí 1 dobrovolník z jiné farnosti 

trpělivě spravuje jeden ze sálů. Vážím si jeho ochoty, nasazení a obětavosti. Kéž je příkladem pro 

ostatní, kteří za P. Krátkého byli schopni i prokopat ústřední topení z fary do kostela. 



 

Podařilo se též zvelebit prostředí u kostela. Rozdíl můžete posoudit přímo na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podařilo se též svépomocí odstranit zbytek betonového soklu, po přesunu sousoší Kalvarie mezi 

kostelem a farou a následně prostor zatravnit. 

   

Děkuji touto cestou všem, kteří obětavě zajišťují chod farnosti a aktivně se podílejí na mnoha dílech, 

které jiní berou jako samozřejmost nebo o nich vůbec ani neví. Chystá se, dá-li Bůh, pouť dětí ke sv. 

Anežce v sobotu 13.11.2021. 

 

Vyprošuji všem požehnané nastávající dny prožívané s důvěrou v Boha, k němuž každý den mají 

směřovat i naše kroky.  

 

Váš farář P. Sobotka 

 

TJ Sokol Hrádek 

 

Po roce a půl byla zahájena podzimní 

sezóna 2021. Byly sehrány přípravné 

utkání mužů s Dyjákovicemi, 

Jaroslavicemi a Mikulovem. Muži 

hrající okresním přebor si vedou velmi 

dobře. Po odehraném osmém kole jsou 

na třetím místě. Trenérem mužstva je Jiří Zábojník starší. 

Vedoucí družstva je Pavel Kortiš.  

 

Družstvo mladších žáků zahájilo sezónu 22.8.2021. 

V současné době se drží na třetím místě tabulky. Družstvo 

trénuje pan Josef Hoc.  

 

Družstvo přípravky zahájilo sezónu 5.9.2021. Trenéry jsou 

pan Štěpán Škrabal a pan Pavel Konyárik.  

 

Ve všech družstvech jsou hráči nejen z Hrádku, ale i 

z Křídlůvek, Hodonic, Tasovic, Znojma, Dyjákovic, 

Krhovic a Velkého Karlova. Jsme velmi rádi, že se všichni 

pravidelně setkávají nejen na fotbalových utkáních, ale i na trénincích, které probíhají 2x týdně.  



V areálu fotbalového hřiště průběžně probíhají 

udržovací práce jako sekání trávy, hnojení, zalévání 

trávníků, opravy budov, opravy laviček, máme nové 

ozvučení hřiště a internet.  

 

Na všechna sportovní utkání srdečně zveme všechny 

příznivce fotbalu. Domácí utkání jsou vždy hlášena 

místním rozhlasem nebo je možné stáhnout si do 

chytrého telefonu aplikaci Náš fotbal. 

 

Josef Chuděj 

Předseda TJ 

 

Informace OÚ 

 

Nebezpečný odpad 
 

Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci 9. 10. 2021 od 10:20 do 11:50 u Váhy naproti OÚ. 

Prosíme občany, aby měli při předávání odpadů ochranu nosu a úst. 

 

Velkoobjemový odpad 

 
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny 15.10. – 17.10.2021 před rodinným domem čp. 182 

(parčík u domu paní Zvarové)  a čp. 97 (u domu pana E. Frydrycha). Do těchto kontejnerů nepatří 

elektroodpad, pneumatiky ani stavební suť! 

 

Volby do poslanecké sněmovny 

 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají 8.10.2021 od 14:00 hod. do 22:00 hod.  a 

9.10.2021 od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kavárně Kulturního domu v Hrádku. Hlasovací lístky byly 

všem voličům s trvalým pobytem v obci Hrádek doručeny na adresu trvalého pobytu. Volební obálky 

budou voličům vydány ve volební místnosti.  Hlasovací lístky použijte, prosíme, ty, co vám byly 

doručeny. Současně prosíme, aby voliči měli při vstupu do volební místnosti ochranu úst a nosu. 

Děkujeme.  

Kulturní akce 

 

Vítání občánků 

 
V červnu proběhlo na místním náměstí za velmi horkého počasí 

přivítání nejmladších občánků naší obce, které bylo 2x odloženo 

kvůli covidové pandemii.  Dětičky byly úžasné, stejně  jako 

všichni jejich příbuzní a známí, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. 

Velmi děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, zejména SDH 

Hrádek, firmě Sporáq pana Michala Zvary, paní Martině 

Mühlbergrové za zapůjčení dekorací a fotografie, Vendule 

Badinské, která  s námi spolupracuje už dlouho, za recitaci, také 

za kytarový doprovod Elišce Koňarikové  z Jaroslavic a paní Haně 

Jaškové děkujeme za poskytnutí zázemí    . 

 

 



Tradiční krojované hody 

 
Krojované hody se letos uskutečnily mimo tradiční termín. Vyšlo opravdu krásné počasí, mnozí z nás 

se sešli před KD v Hrádku už v pátek k příjemnému popovídání. V sobotu, po předání hodového 

práva místostarostou u obecního úřadu,  prošla krojovaná mládež pod vedením stárkové Lucie 

Hrazdílkové a stárka 

Martina Válka obcí, kdy 

zvali na večerní zábavu. 

V neděli se za námi 

zastavili krojovaní na 

místním hřišti při 

Rozloučení s prázdninami 

a večer vrátili hodové právo 

místostarostovi. Děkujeme 

všem občanům, kteří přišli 

naše krojované podpořit. 

 

Veškeré fotografie jsou 

zveřejňovány na 

webových stránkách obce 

www.obec-hradek.cz. 

Rozloučení s prázdninami 

 
Chtěli bychom poděkovat mládeži z SDH Hrádek za přípravu a účast na soutěžích pro děti na akci 

Rozloučení s prázdninami a ukázku hasičského útoku. Stejně tak trenérovi panu Zdeňku Střechovi a 

rodičům této mládeže, kteří nám velmi pomohli a pomáhají při našich akcích. Současně děkujeme 

firmě Hrazdílek-Smrž za darované melouny.  

 

Kulturní akce podzim 
 

Další akce jsou otázkou a budou se odvíjet podle aktuální situace. Pokud vše půjde dobře, přivítáme 

děti na Halloweenské show s klauny, která se uskuteční v sobotu 30.10.2021 v 16:00 hodin v KD 

v Hrádku. Děti se mohou těšit na soutěže, tanečky, tvoření balonkových zvířátek a hodně moc 

bublinek       Vítáme děti v halloweenských maskách, z nichž opět vybereme ty nejlepší. Budeme 

rádi i za vyřezané dýně, které večer rozsvítíme před KD.  

 

Věříme, že se sejdeme i na rozsvícení stromečku. Děti nepřijdou o mikulášskou nadílku. S besedou 

s našimi seniory váháme zatím nejvíce. Vše bude upřesňováno. Kdo může, sledujte, prosím, náš FB 

Obec Hrádek u Znojma, kam dáváme opravdu nejaktuálnější informace. Totéž platí i o webových 

stránkách www.obec-hradek.cz v sekci aktuálně.  

 

Knihovna 
 

Oznamujeme občanům, že knihovna zahájí svůj provoz v listopadu, a to v upravených prostorách 

v budově bývalých jeslí, Hrádek čp. 213. Otevírací doba bude klasicky v pondělí a ve středu od 16:00 

do 18:00 hodin. 

Za OÚ Hrádek, Zdeňka Táborská 
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