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Vážení spoluobčané, 

 

 když se ohlédnu zpět, musím konstatovat, že to opět nebyl jednoduchý rok, ale i přes 

všechna vládní opatření proti šíření koronaviru, se nám v letošním roce podařilo několik 

kulturních akcí uspořádat. Velký dík patří všem, kteří se na společenském dění v obci podílí. 

 

A to: TJ Sokol Hrádek za vynikající výsledky a práci s mládeží. Rybářskému sdružení Hrádek 

za rybářské závody a zvelebování prostředí kolem obecního rybníka. Krojované mládeži 

Hrádek za udržení tradice krojovaných hodů, dětského dne a Mikuláše. Sboru dobrovolných 

hasičů za úklid obce v jarních měsících, výsadbu stromů, reprezentaci obce na různých 

soutěžích a důležitou práci s mládeží, ze které vzejdou budoucí hrádečtí hasiči. Českému 

zahrádkářskému svazu ZO Hrádek za Putování po hrádeckých sklepích, které se těší stále větší 

oblibě a všem vinařům, bez kterých by tato akce neměla tak vysokou úroveň. Klubu seniorů za 

to, že jsou stále aktivní a družní. Poděkování patří také firmě Hrazdílek-Smrž, která nás 

dlouhodobě sponzoruje při pořádání akcí pro děti.  

Do budoucna věřím tomu, že bude lépe a že se budeme častěji vídávat na různých akcích, než 

tomu bylo doposud. 

  

Přeji Vám veselé Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce. 

 Ondřej Kubic, starosta 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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


 

 

ZASEDÁNÍ ZOH 

 

ZOH dne 30.9.2021 

schválilo: 
 

• Podání žádosti o dotaci z dotačního 

titulu 117d8210A Podpora obnovy 

místních komunikací, podprogramu 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 

MMR 2022 na akci – Místní 

komunikace II. Etapa- Hrádek a 

souhlasí se spolufinancováním 

vlastního podílu z rozpočtu obce. 

• Výběr firmy Timoris projekt a.s., IČO: 

27826040, sídlem Náves Svobody 

8/14, 779 00 Olomouc pro zpracování 

a podání žádosti o dotaci, výběrové 

řízení a dotační management na akci 

Oprava místních komunikací II. Etapa. 

• Podání žádosti o dotaci z podprogramu 

Rekonstrukce a přestavba veřejných 

budov, na akci Stavební úpravy ZŠ 

Hrádek, III. Etapa. 

• Výběr firmy Optimal Consulting, 

s.r.o., IČO 2900229, Podmolí 23, 669 

02 Podmolí pro zpracování a podání 

žádosti o dotaci, výběrové řízení a 

dotační management na akci – Stavební 

úpravy ZŠ Hrádek, III. Etapa. 

• Provedené vícepráce při rekonstrukci I. 

patra budovy ZŠ Hrádek, čp. 53, 

v celkové výši 27.378,- Kč bez DPH. 

• Strategický rozvojový dokument  obce 

Hrádek na období 2022-2025. 

• Plánovací smlouvu. 

• Bezúplatný převod pozemku parc. č.  

6746/39 – ostatní plocha o výměře 337 

m2 v k.ú. Hrádek u Znojma na LV č. 

60000 ve vlastnictví České republiky. 

• Ukončení pachtu části pozemku parc. 

č. 5701/40 - zahrada o výměře 237 m²  

dohodou ke dni 1.10.2021. 

• Ukončení nájmu části pozemku parc. č. 

5701/231 – ostatní plocha o výměře 86 

m² a parc. č. 5701/41 – ostatní plocha o 

výměře 132 m² dohodou ke dni 

1.10.2021. 

• Ukončení Nájemní smlouvy ze dne 

13.12.2011 s firmou Hrazdílek-Smrž, 

s.r.o., IČO: 14642077, DIČ: 

CZ6103290457 na pozemky parc. č. 

2384 – orná půda o výměře 907 m2, 

parc. č. 2385 – trvalý travní porost o 

výměře 93 m2 a parc. č. 2062 – orná 

půda o výměře 4.000 m2 dohodou ke 

dni 1.11.2021. 

• Schvaluje koncept kroniky za rok 

2020. 

• Rekonstrukci budovy jeslí do 130.000,- 

Kč vč. DPH.  

• Přestěhování knihovny do budovy čp. 

213. 

 

ZOH dne 27.10.2021 

schválilo: 
 

• Odvoz odpadu z pozemku p. č.        

2500, ostatní plocha, k.ú. Hrádek u 

Znojma na LV 10002 a pozemku p.č. 

2501/2, LV 10001, firmou M+T 

Hříbek Group, s.r.o., se sídlem 

Dyjákovice 365, 671 26  Dyjákovice, 

IČO 08047979, DIČ CZ08047979 za 

cenu 353.925,- Kč včetně DPH. 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 

obcí Hrádek, IČO 00292869, DIČ 

00292869 a firmou COLAS CZ, a.s. 

• Uzavření smlouvy o úvěru se 

společností Komerční banka, a.s., 

registrační číslo 

smlouvy  99031738883 za účelem 

financování „Předfinancování dotace – 

Oprava místních komunikací II. Etapa“ 

ve výši  5.148.869,- Kč, s pohyblivou 

úrokovou sazbou , která bude 

odpovídat součtu 1M PRIBOR + 

0,75% p.a. 2,68% p.a. po dobu trvání 

úvěru, nejpozději splatného úvěru dne 

31.12.2022. 

• Plán inventur pro rok 2021. 

• Příkaz č. 1/2021 k provedení řádné 

inventarizace majetků a závazků ke dni 

31. 12. 2021. 

• Zprávu o výsledku kontroly finančního 

výboru ze dne 25.10.2021.      

• Směrnici o poskytování cestovních 

náhrad pro zaměstnance a členy 

zastupitelstva obce. 

• Prodloužení nájemní smlouvy na 

sociálním bytě č. 2, č.p. 331 do 

30.11.2023. 



 

 

• Prodloužení nájemní smlouvy na 

sociálním bytě č. 3, č.p. 332 do 

31.12.2023. 

• Pronájem pozemku parc. č. 5701/123 – 

zahrada o výměře 179 m2, části 

pozemku parc. č. 5701/231 – ostatní 

plocha cca 86 m2 a pozemku parc. č. 

5701/41 – zahrada o výměře 132 m2 na 

dobu neurčitou, s účinností od 

1.11.2021, za roční nájemné ve výši 1,- 

Kč/ m2/kal. rok. 

• Pacht části pozemku parc. č. 5701/40 – 

zahrada cca 237 m2 na dobu neurčitou, 

s účinností od 1.11.2021, za roční 

pachtovné ve výši 1,- Kč/ m2/kal. rok. 

• Výpůjčku části pozemků parc. č. 

5701/283 – ostatní plocha o výměře 47 

m2 a  parc. č. 2172 – ostatní plocha o 

výměře 49 m2 na dobu neurčitou. 

 

ZOH dne 25.11.2021 

schválilo: 
 

• 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 „Oprava 

místních komunikací II. etapa“. 

• Pravidla rozpočtového provizoria na 

rok 2022. 

• Střednědobý výhled rozpočtu obce 

Hrádek na roky 2021-2024. 

• Příspěvek Základní škole a Mateřské 

škole, Hrádek, okres Znojmo, 

příspěvková organizace, IČO 709 

89 648, se sídlem Hrádek 53, 671 27 

Hrádek u Znojma na provoz ve výši 

1 450 000,- Kč na rok 2022. 

• Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění 

financování systému Integrovaného 

dopravního systému Jihomoravského 

Kraje na částku 94.700,-Kč na rok 

2022 mezi Jihomoravským krajem a 

obcí Hrádek. 

• Člena školské rady za zřizovatele pana 

Lubomíra Hubáčka. 

• Člena školské rady za zřizovatele pana 

Roberta Šturalu. 

• Výše poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství  od 1.1.2022 

ve výši 600,- Kč. 

• Vydává Obecně závaznou vyhlášku 

2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. 

• Prodloužení nájemní smlouvy na 

sociálním bytě č. 3, č.p. 331 na dobu 

určitou do 30.06.2022. 

• Bezúplatný převod pozemku parc. č.  

6746/48 – ostatní plocha o výměře 330 

m2 při právu hospodařit s pozemkem 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do vlastnictví obce 

Hrádek. 

• Pronájem části pozemku parc. č. 

5701/1 – ostatní plocha o výměře cca 

75 m2 na dobu neurčitou, s účinností od 

1.12.2021, za roční nájemné ve výši 1,- 

Kč/m2/kal.rok. 

• Pronájem pozemku parc. č. 5701/175 – 

zahrada o výměře 60 m2 na dobu 

neurčitou, s účinností od 1.12.2021, za 

roční nájemné ve výši 1,- Kč/ m2/kal. 

rok. 

• Výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/223 – ostatní plocha o výměře 70 

m2 na dobu neurčitou. 

• Výpůjčku pozemku parc. č. 2385 – 

trvalý travní porost o výměře 93 m2 

Rybářskému sdružení Hrádek, z.s., na 

dobu neurčitou. 

• Výpůjčku části pozemku parc. č. 

5701/229 – ostatní plocha o výměře 45 

m2 na dobu neurčitou. 

• 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 2021. 

• 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. 

 

ZOH neschválilo: 

 

• Vstup do regionu Pomoraví. 

• Vstup do spolku Naše odpadky. 

 



 

 

Rybářské sdružení Hrádek 

Z činnosti sdružení 

Na závěr roku jsme dokončili práce na domku u rybníka. Střechu jsme pokryli šindelem a oplechovali. 

Domek jsme znovu natřeli a zhotovili prkennou terasu před ním. Těšíme se, že zázemí domku 

v příštím roce naplno využijeme. Do rybníka jsme nasadili candáty a bílou rybu. Počasí už nepřeje 

rybolovu. V době, kdy píšu tento příspěvek je rybník pod sněhem a vypadá jako z pohádky. Jestli 

bude počasí přát bruslařům se teprve uvidí. Všechny kolemjdoucí i bruslaře bych chtěl požádat, aby 

si své odpadky odnášeli domů nebo využili odpadkového koše, který je vedle kryté lavice. Stejně tak 

žádám, abyste nenechávali větve a jiné předměty na ledu. Po oblevě je obtížně odstraňujeme.  

Pro zájemce o členství v našem sdružení informuji, že nové členy přijímáme pouze na Výroční 

členské schůzi, která se koná zpravidla jednou ročně. Pokud vládní opatření dovolí, bude se konat 

v únoru 2022. Oznámení termínu proběhne obecním rozhlasem. Také si můžete na facebooku najít 

Rybářské sdružení Hrádek. Zde nás sleduje již více než 100 fanoušků a přidáváme zde info z naší 

činnosti. Na leden byl plánován rybářský ples. Bohužel pandemie a opatření s ní spjata nepřejí 

hromadným akcím a ples jsme se rozhodli zrušit. Doufám, že brzy bude vše jinak a budeme se moct 

potkávat jako dříve. Závěrem přeji za naše sdružení všem občanům, aby si užili vánoční svátky ve 

zdraví a pod stromečkem našli štěstí.  

za Rybářské sdružení Hrádek 

Ing. Jindřich Rosa, předseda 

 

ZŠ Hrádek 

 

OKÉNKO ZE ŠKOLY 

 
Rozjezd tohoto školního roku se všem zaměstnancům školy jevil velice slibně. S velkým očekáváním 

jsme se vrhli do aktivit, které nebyly v průběhu loňského školního roku možné realizovat. Naši žáci 

si opět mohli bez omezení užívat činností, o které byli ochuzeni. Se zájmem jsme sledovali, s jakým 

nadšením využili možnost účastnit se nabízených kroužků a volnočasových aktivit. A vybrat si mohl 

opravdu každý!  



 

 

Stát se na chvíli alchymistou, seznamovat se s přírodními 

jevy, experimentovat a zkoumat zákonitosti okolního 

světa je snem snad každého zvídavého dítěte. To vše mají 

možnost zažít žáci v badatelském klubu.  

 

Velkému zájmu se těší klub deskových her. Najít tu 

nejúčinnější strategii hry a dosáhnout vysněné výhry není 

to nejdůležitější, na čem by mělo záležet. Zábava, dobrá 

nálada a opětovně navázané sociální kontakty jsou „k 

nezaplacení“.  

 

Načerpat moudro z knížek, a ještě si zdokonalit techniku čtení, to je to pravé, co lze získat ve 

čtenářském klubu. A naši nejmladší žáčci se v klubu německého jazyka s odhodláním vrhli do tajů 

cizí řeči. 

 

Pozadu nezůstává ani činnost školní družiny. Příznivé povětrnostní podmínky přímo vybídly 

k tradiční podzimní zábavě a obloha se tak rozzářila pestrobarevnými poletujícími draky. Snad jen 

škoda, že jich nad našimi hlavami nelétalo více.  

 

Nezapomenutelným okamžikem se pro žáky 

prvního ročníku stalo „pasování na čtenáře“, 

pro které bylo věnování slabikáře od paní 

učitelky Šturalové neopakovatelným zážitkem. 

 

V rámci preventivních programů žáci 

absolvovali besedu s příslušnicí Policie ČR por. 

Mgr. Drahokoupilovou na téma bezpečného chování, šikany a kyberšikany. Také měli možnost 

rozšířit si své dosavadní vědomosti z oblasti environmentální výchovy, když se pomyslně přenesli do 

Národního parku Podyjí, vytvářeli ekosystémy, přemýšleli o způsobu života rostlin i živočichů a 

zamýšleli se nad možnostmi, jak přírodě pomáhat k jejímu ozdravení. Mnoho nových pohledů do této 

problematiky pomohla žákům přiblížit Ing. Holubová. 

 

Nezapomínáme ani na rodiče našich žáků, pro které 

jsme připravili ochutnávku zdravých potravin. Tento 

projekt nám pomohla zorganizovat paní Ellerová 

z firmy Naturela. Cílem této akce je snaha vnést do 

rodin povědomí o zdravém stravování a ukázat, že i 

méně známé suroviny lze připravit tak, aby báječně 

lahodily chuti i oku. Tímto bych chtěla poděkovat 

našim kuchařkám za jejich ochotný přístup a pomoc při 

přípravě těchto dobrot. 

 

A co ještě kromě vzdělávání a prožitků dělá školu školou? Příjemné prostředí. O to se starají naši 

šikovní žáci, kteří pod kreativním vedením pedagogů přispívají k výzdobě společných prostor svými 

úžasnými výtvarnými výtvory. Také dovybavení tříd novým nábytkem všechny moc potěšilo.  

 

Zvelebení školního prostředí z hlediska drobných technických úprav by se neobešlo bez podané 

pomocné ruky pana Zukala, který jako „jediný statečný“ přijal výzvu a zhostil se pozice školního 

hodinového manžela. Proto nešetříme chválou za jeho rychlou a kvalitní práci. Děkujeme!!! 

 



 

 

Naše nejbližší plány? Vybudování rozsáhlé školní knihovny, ve které si žáci budou moci vybrat 

z velké škály autorů i žánrů. Knížky budeme využívat ve vyučování jako mimočítankovou četbu, 

poslouží zájemcům pro četbu v době přestávek a také bude možné zapůjčit si vybrané tituly domů. 

 

V úvodu jsem nastínila slibný rozjezd tohoto školního roku. Ale jak je známo – člověk míní, život 

mění. Tento rozjetý vlak se opět zbrzdil nepříjemnými okolnostmi, které nikdo z nás nemůže ovlivnit. 

Mrzí nás, že naši žáci budou ochuzeni o nejkrásnější čas, čas adventní. Nezbývá než doufat a žít 

v naději, že snad brzy přijde malý zázrak………. 

 

Přejeme příjemné prožití svátků a do nového roku pevné zdraví! 

 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Hrádek  

Mgr. Martina Šebelová 

 

 

SDH Hrádek 

 

Dne 2. října se naše družstvo starších žáků a dorostenek a naši jednotlivci zúčastnili závodu požární 

všestrannosti v Únanově. Starší žáci se umístili na 16. místě, dorostenky na 3. místě, za jednotlivce 

dorostenka v kategorii starší 3. místo, dorostenci střední 7. a 11. místo a dorostenci starší 7. a 8. místo. 

Prvním družstvům neulehčovala hledání azimutů mlha, která byla v ranních hodinách, naštěstí se nám 

nikdo neztratil.  

 

 

 

 

 

 

Dne 16. října od 11:00 hod. u nás proběhla denní soutěž v kategoriích ženy, muži a muži nad 35 let, 

ženy 1. místo, muži 3. místo a muži nad 35 let 3. místo. Z této soutěže si naše rozdělovačka odnesla 

naraženou bradu od proudu, proudařka naraženou ruku, béčkař z Chvalovic podvrtnuté a natažené 

zápěstí a rozdělovač z Tasovic má pohmožděný prst. Soutěž zakončili požární útoky družstva 



 

 

Tashrachval, které bylo složeno z mužů z Tasovic (proud, rozdělovač, mašina), Hrádku (koš, spoj), 

Chvalovic (béčka) a Křepic (proud).  

Za SDH mladí hasiči 

Mateřská škola 

 

KLUCI A HOLKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

 

V letošním školním roce navštěvuje naši školku 39 dětí a 

je tedy kapacitně zcela vytížena.  Děti jsou rozděleny do 

dvou tříd podle věku (Sovičky a Motýlci) a starají se o ně 

čtyři paní učitelky a jedna paní provozní. 

 

Po úspěšné adaptaci nových žáků jsme se opět vrhli do 

víru akcí. Jednou z nich bylo Dýňové odpoledne. Děti si s 

rodiči vyřezali dýňové strašáky, kteří pak krásně zdobili 

zahrádku školky.  

Další akce už se bohužel konaly bez přítomnosti rodičů. 

To ovšem neznamená, že bychom si je pořádně neužili!  

 

S přicházejícím ochlazením jsme s dětmi začaly také častěji navštěvovat tělocvičnu školy, kde se 

postupně seznamujeme s různým cvičebním nářadím a zlepšujeme si tak svou kondičku. 

 

Třída Motýlků se účastnila loutkového divadelního představení v ZŠ, kde se také viděl i se svými 

kamarády, letošními prvňáčky. Sovičky nezůstaly pozadu a shlédli malé maňáskové divadlo přímo 

ve školce. 

 

V listopadu patřil celý týden také oslavám svatého 

Martina, kdy si děti mimo jiné vyzkoušeli pečení 

rohlíčků. Tyto zkušenosti využili zdatně o měsíc 

později při pečení perníčků. Protože jsme chtěli do 

adventního těšení zapojit i rodiče, uspořádaly jsme 

opět s dovolením obecního úřadu „Projekt 

stromeček,“ jenž spočíval v domácí výrobě 

vánočních ozdobiček. Ty jsme poté s dětmi 

pověsily na smrček před KD. Tímto bychom chtěly 

ještě jednou poděkovat rodičům, kteří si dali tu 

práci a ozdoby s dětmi vyrobili! 

 



 

 

Stejně velký dík také patří všem, kteří nám přispěli 

jakkoliv do mikulášských balíčků. Mikuláš, anděl a 

čert nás navštívili přímo ve školce. Protože máme samé 

hodné a šikovné děti, čert si nikoho neodnesl, naopak 

všechny obdaroval dobrůtkama. 

 

Letošní poslední větší akcí bylo Předvánoční 

dopoledne. Děti z obou tříd si vzájemně ukázaly svá 

vystoupení, která pečlivě připravovaly a po společné 

písničce zazněl zvoneček, jako znamení vánoční 

nadílky. Celé dopoledne se neslo v klidném duchu 

Vánoc. 

 

 

Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné 

vánoční svátky a úspěšný nastávající rok. 

 

Za děti a kolektiv MŠ  

Barbora Worbisová 

 

 

 

TJ Sokol Hrádek 

 

Muži 
 

Družstvo mužů zahájilo podzimní sezónu vítězstvím na hřišti Hostěradic. Po skončení podzimní 

sezóny je družstvo mužů na druhém místě okresního přeboru se ziskem 30 bodů. 10x výhra, 1x 

prohra, 2x remíza, skóre 47:15. Nejvíce odehraných zápasů má Tomáš Heneš, Radek Lapeš (posila z 

Tasovic), Jiří Zábojník ml. a Dominik Bobor. Družstvo s brankářem Henešem odehrálo 7 zápasů bez 

obdržené branky. Mezi nejlepší střelce patří s osmi vstřelenými brankami Jiří Zábojník st. a Pavel 

Kučera, uzdravený David Sedlář vstřelil sedm branek. Dlouhodobě máme zraněného Petra Hoce, 

Zdeňka Matochu a Jaroslava Fortelného. Trenérem je Jiří Zábojník st. Vedoucím družstva je Pavel 

Kortiš. Nyní je hřiště „zazimováno“, avšak už se pomalu připravujeme na jarní sezonu. Na starost 

máme i celý areál hřiště, který udržujeme. V roce 2022 bychom rádi opravili zadní místnost klubovny, 

která bude sloužit k uskladnění sekačky na trávu a věcí sloužící k provozování sportovní činnosti.   

 

Starší přípravka 
 

Družstvo starší přípravky vedené trenéry Štěpánem Škrabalem a Pavlem Konyárikem se v sezóně 

2021/2022 skládalo prakticky od základů. Hodně kluků přešlo do kategorie mladších žáků a v 

přípravce zůstalo 5 hráčů, kteří tvořili kostru týmu. Tento základ doplnili nový hráči z Jaroslavic, 

Křídlůvek a Hrádku, z nichž někteří patří do věkové kategorie mladší přípravky.  

 

Tréninky probíhali v úterý a pátek, zápasy se hrály převážně v neděli. Mistrovských utkání jsme 

absolvovali 18, z toho jsme do vítězného konce dotáhli 5 utkání a 13 jsme prohráli. S postupem času 



 

 

bylo vidět, že se hra zlepšuje a hráči si plní své úkoly. V každém 

zápase se bojovalo a bylo cítit, že chceme vyhrát, za to patří všem 

hráčům velký dík.  

 

Družstvo starší přípravky se zúčastní halového turnaje pořádaného 

OFS Znojmo v měsících lednu až únoru. Po tomto turnaji bude s 

trenéry domluven termín tréninků zimní přípravy. 

 

 

Mladší žáci 
 

Družstvo mladších žáků se rovněž skládalo od základu nové, jelikož 

nám hráči odešli do dorosteneckých kategorií do Znojma a Tasovic. 

Je vidět, že s mládeží se v Hrádku pracuje dobře. O naše hráče je 

zájem a následně reprezentují v krajských soutěžích. Ale nyní zpět k našemu týmu mladších žáků. 

Toto družstvo pod vedením pana Josefa Hoce hraje okresní přebor za účasti 12 týmů. Po odehraných 

jedenácti zápasech máme 9 vítězství, 1 remízu a 1 prohru při skóre 76:6. Opět velmi dobrá vizitka 

práce s dětmi, o níž se můžeme přesvědčit při mistrovských utkáních a nakonec je doložena druhým 

místem v tabulce se ziskem 28 bodů.  

 

I družstvo mladších žáků se zúčastní halového turnaje OFS Znojmo 

a následně budou domluveny první zimní tréninky. 

 

 

Za čas věnovaný výchově dětí a vedení k pohybu patří dík rodičům 

a hlavně trenérům. 

 

Na závěr bychom chtěli hráčům, členům, sportovním fanouškům, 

ale i všem občanům popřát klidné Vánoce a hodně zdraví do 

nového roku. 

 

Za TJ Sokol Hrádek 

Josef Chuděj, předseda a Radek Vítek, sekretář 

 

 

Farnost Hrádek 

 

Ze života farnosti 

Dne 28.9.2021 jsme uskutečnili pouť do kláštera v Nové Říši, kde nás srdečně přivítal opat Marian 

Kosík, který pak vedl mši sv.  Při cestě jsme navštívili poutní místo v Kostelním Vydří.  

 

 

 

 

 



 

 

V Hrádku jsme se v letošním roce poprvé setkali v kostele se sv. Mikulášem. Děti i dospělí se 

dozvěděli něco o této mimořádné postavě, která žila na přelomu 3.a 4.století. Děti měly možnost si 

vzít skládací adventní kalendář v podobě Třebechovického betléma s příběhy na každý den.   

Dne 8.12. na svátek Neposkvrněného početí P. Marie byl zakončen rok sv. Josefa, který vyhlásil 

papež František. Po celý rok jsme se k němu obraceli v modlitbě a též u jeho sochy v kostele byla 

zapálená svíce a zdobila ji květina. Navštívili jsme i kostel sv. Josefa v Jevišovicích, kde byla možnost 

přijmout při této příležitosti zvláštní milosti spojené s tímto rokem. Svěřujeme se mu zvlášť v těžkých 

chvílích a zkouškách, které prožíváme, abychom do nich vstupovali s důvěrou v Boha.  

Mám radost, že byla opravena kaple sv. Anežky, která se nachází před Hrádkem směrem z Jaroslavic. 

Sv. Anežku jsme oslavili v sobotu 13.11. poutí dětí. Zúčastnili se i kněží z Přímětic: P. Čoupek a P. 

Coufal. Celkem se sešlo asi 30 dětí ze širokého okolí. Pro děti byla připravena hra s úkoly na 

stanovištích během pěšího putování do Dyjákovic, kde pak bylo občerstvení v podobě opékaných 

špekáčků. Protože mírně mrholilo, pobyt u ohně byl příjemný.  

Bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla v Hrádku 

budou na Štědrý den ve 21.30 hod. Na Boží hod 

vánoční (25.12.) a na sv. Rodinu (26.12.) v 11.00 hod. 

Při této mši sv. v den sv. Rodiny bude obnova 

manželských slibů. Poslední den v roce na Silvestra 

bude od 8.00 příležitost k adoraci a v 9.00 pak bude mše 

sv. Na Nový rok 1.1. pak bude mše sv. v 17.00 hod. 

Další bohoslužby budou v okolních farnostech tak, jak 

je zveřejněno ve farním vánočním zpravodaji či 

v pravidelných týdenních ohláškách, které jsou na 

nástěnce v kostele či na webu obce.  

Betlémské světlo bude možné si vyzvednout od čtvrtka 

23.12. v předsíni kostela v Hrádku.  

Tříkrálová sbírka, pokud to umožní pravidla, bude 

zahájena v sobotu 15.1.2022 v 9:00 hod v kostele v 

Hrádku požehnáním pro Tříkrálové koledníky pro 

vesnice Hrádek, Dyjákovice, Valtrovice, Křídlůvky a 

Velký Karlov. Prosím o aktivní zapojení při její 

organizaci a průběhu. 

 



 

 

Rozloučili jsme se 

Letošní rok byl pro naši farnost velmi smutný, z našeho malého počtu nás opustilo 8 farníků: 

Ludmila Sýkorová, Miroslava Koňaříková, František Domonkoš, Jiřina Lukeštíková, Antonie 

Soukupová, Anna Kortišová, Jaromír Růžička, Verona Zeťová. Odpočinutí věčné dej jim Pane 

a světlo věčné ať jim svítí.  (Jaroslav Vavřín) 

In memoriam Věra Zeťová  (kostelník Jaroslav Vavřín)  

Do Hrádku se přistěhovala v 50 letech. Hned se zapojila do farní 

rodiny. Vzpomínala, že když byla na prvním pohřbu, hned si jí 

všimly zpěvačky pro její melodický hlas a prosili ji, ať je vede. 

Pak dlouhá léta doprovázela farníky na věčnost. Byla vždy mezi 

prvními, když se konaly větší oslavy a opravy v kostele. Její 

organizace byla vynikající. Vzpomínám, že když se opravoval 

kostel, jak v noci sháněla lidi na skládání střešní krytiny. Největší 

radost pro ni bylo, když viděla nové děti u svatého přijímání. 

V roce 1995 se pořídily 2 nové zvony. Byla to pro ni velká událost 

a čest, stala se kmotrou jednoho zvonu. Na pohoštění připravila 

s farnicemi 50 kg koláčků, na každou slavnost sehnala krásné 

květiny. Na stáří se odstěhovala do penzionu, ale pořád myslela 

na naši farní rodinu. Nikdy na ni nezapomenu, na její úsměv a 

dobré srdce. Za hrádecké farníky upřímné Pán Bůh zaplať.  

Děkuji všem, kteří se aktivně podílejí na životě farnosti a jakýmkoliv způsobem pomáhají. Vyprošuji 

vánoční svátky prožité ve spojení s Ježíšem, jehož narození si připomínáme a též dar pokoje, naděje, 

zdraví a Boží požehnání do celého příštího roku.  

K tomu žehná Váš farář P. Sobotka 

 

Informace OÚ 

 

POPLATKY V ROCE 2021 
 

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:   1340+čp /popelnice/ 

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

75,- Kč/druhý a další pes 

splatnost poplatku je do 25.2.2022 

 

Od letošního ledna platí nový zákon o odpadech, který postupně až do roku 2030 prodražuje 

skládkování komunálních odpadů, a to tak, aby bylo skládkování co nejméně výhodnou cestou, jak s 

odpadem nakládat. Jen pro představu, oproti roku 2020 se v roce 2029 zvýší cena za uložení 1 tuny 

směsného odpadu o 1.350 Kč. Po roce 2030 bude skládkování zakázáno úplně. Právě kvůli novému 

zákonu zastupitelé na svém zasedání 25. listopadu projednali novou obecně závaznou vyhlášku, která 

se týká poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nová vyhláška je účinná od 1. ledna 

2022. Vyhlášku najedete na úřední desce i elektronické úřední desce obecního úřadu. Jak v průběhu 



 

 

0 – 5 let 73

6 – 17 let 97

18 - 29 let 127

30 - 39 let 133

40 - 49 let 137

50 - 59 let 121

60 - 69 let 109

70 - 79 let 79

80 - 89 let 28

90 + let 5

let narůstá poplatek za skládkování, tak naopak klesá limit pro tzv. „třídící slevu“, kdy obce do 

určitého množství mají nárok na snížení tohoto poplatku. Pro rok 2021 je tento limit 200 kg na občana, 

pro rok 2029 pouze 120  kg na občana. Pro obce i občany samotné je tedy řešením jednak omezit 

produkci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit. 

 

Obecní úřad Hrádek stále nabízí občanům nádoby na tříděný odpad (na papír, plast a 

bioodpad). Pro nádoby si mohou přijít i ti občané, kterým byly nádoby již vydány, ale potřebují 

další (např. na plasty). 

 

 

STATISTIKA OBCE HRÁDEK  
ke dni 30.11.2021 

 

Počet obyvatel k 30.11.2021:  909 s trvalým pobytem (470 mužů, 439 žen) 

 

Aktuální věkové složení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

POČTY JUBILANTŮ 

 

 
Pozn: Ve smyslu platné legislativy neuvádíme jednotlivé osoby jmenovitě. 

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 

 
 

 

50 let 11 84 let nikdo

55 let 16 85 let 2

60 let 12 86 let 3

65 let 12 87 let 1

70 let 8 88 let 1

75 let 8 89 let 1

80 let 3 90 let 1

81 let 9 91 let 1

82 let 4 92 let nikdo

83 let 4 93 let 1

94 let 2

přistěhováno 22

narozeno 10

odstěhováno 34

zemřelo 15



 

 

OPUSTILI NÁS 

 

Mgr. Roman Štrunc 

Alena Krátká 

Ondrej Hóc 

Jaroslav Kopecký 

Jiřina Lukeštíková 

Antonie Soukopová 

František Domonkoš 

Anna Kortišová 

Josef Hrazdira 

Vilém Plánka 

Jaromír Růžička 

Lukáš Jedlička 

Jitka Hrazdirová 

Dušan Kliner 

Petr Gazda 

 

 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál. 

 

 

za OÚ Hrádek 

Bc. Lada Slezáková, 

referent OÚ 

Milostivé léto 

 
V červenci letošního roku schválil Parlament České republiky novelu zákona o exekucích, jehož 

součástí je také tzv. milostivé léto. Toto časově omezené opatření by mělo pomoci až několika 

desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti. Konkrétně v období od 28. října 2021 do 28. ledna 

2022 budou moci někteří dlužníci ukončit své exekuce, které jim vznikly v minulosti 

u veřejnoprávních subjektů. K tomu je stručně řečeno potřeba jednorázově splatit jistinu dluhu, a 

navíc uhradit také poplatek exekutorovi včetně DPH za náklady ukončení exekuce. Zbytek dluhu 

navýšený o úroky z prodlení a další poplatky s ním spojené jim poté bude odpuštěn. O tom, jak 

konkrétně postupovat, se dočtete níže v textu. 

Dalším krokem bude zjištění aktuální výše jistiny vymáhané v exekučním řízení, tedy výše 

původního dluhu bez tzv. příslušenství dluhů, jako jsou úroky, pokuty, sankce za pozdní splácení, 

náklady za právní zastoupení, soudní poplatky apod. V případě, že už jste v minulosti začali dluh 

splácet, může být zbývající jistina nižší než původní výše dluhu. Ovšem pozor, ne všechny peníze, 

které jste dosud zaplatili, se automaticky odečítají od jistiny. Je velmi pravděpodobné, že vaše 

předchozí splátky šly na pokrytí zmiňovaných sankcí, a jistina je tak stále stejná jako na začátku. 

 

Nejlepším řešením, jak zjistit skutečnou výši jistiny, je kontaktovat přímo exekutora, nejlépe 

prostřednictvím doporučeného dopisu nebo přes datovou schránku. Vzhledem k zákonné povinnosti 

mlčenlivosti totiž nemusí soudní exekutoři poskytovat informace z exekučního řízení přes telefon ani 

odpovědí na běžný e-mail bez elektronického podpisu. 

 

Až budete znát aktuální výši zbývající jistiny, tedy to, kolik máte v rámci milostivého léta zaplatit, 

učiňte tak co nejdříve (ovšem ne dříve než 28. 10. 2021, nejpozději pak do 28. 1. 2022). K celkové 



 

 

částce ve výši jistiny je třeba ještě připočíst náklady na zastavení exekuce, resp. zákonem stanovenou 

částku 907,50 Kč (750 Kč + DPH). 

 

Pokud byste zjistili, že vaše jistina je již kompletně uhrazená a zbývající dluh tedy činí jen 

příslušenství, pošlete v době milostivého léta exekutorovi už jen 907,50 Kč na úhradu nákladů 

ukončení exekuce a oznámení o tom, že využíváte milostivého léta. 

Bližší informace, rady a konkrétní doporučení vám poskytnou odborníci v občanských poradnách při 

Charitě Česká republika, Dolní Česká 1, Znojmo 

Tel: 731 402 782, Středa 12:00 – 15:30  

poradna@znojmo.charita.cz 

Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické či emailové konzultace (uživatelé služby 

mohou využít online poradna) a to jednorázově nebo opakovaně.  

 

Kontrola vodovodních šachet 

Vážení občané, v letošním roce bylo hlášeno větší množství porouchaných vodoměrů a nezvykle 

vysokých odběrů vody. Rádi bychom na vás apelovali, abyste si průběžně kontrolovali vodoměr a 

těsnost přívodů vody ve vodovodních šachtách. Bohužel, pokud nastane havárie tzv. za vodoměrem, 

budete muset odebrané množství vody uhradit a s tím i spojené stočné.  

Místní knihovna Hrádek 
 

Oznamujeme občanům, že naše knihovna již zahájila svůj provoz. Nachází se v budově bývalých 

jeslí, Hrádek čp. 213. Otevírací doba je v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00 hodin, mimo školních 

prázdnin. Všichni čtenáři jsou srdečně vítáni.  

 

Mikulášská nadílka 
 

Jedinou kulturní akcí, kterou se nám povedlo, kvůli špatné epidemiologické situaci, zrealizovat, byla 

Mikulášská nadílka. Stejně jako v loňském roce proběhla tato akce ve spolupráci s naší krojovanou 

mládeží.  I když nám nepřálo počasí, tak téměř 150 dětí obdrželo svůj balíček. Krojovaným bych 

chtěla velmi poděkovat, že si udělali čas a potěšili místní děti. Ovoce do balíčků zdarma dodala firma 

Hrazdílek – Smrž, které velmi děkujeme. Budu ráda, když se z této akce stane nová tradice.  
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Tradiční mikulášský karneval bychom rádi nahradili karnevalem Halloweenským, kde se jistě děti i 

rodiče budou moci na svých maskách vyřádit. Pokud se situace s covidem uklidní, mohli bychom 

v únoru či březnu uspořádat fašankový karneval, ať zrušené akce dětem vynahradíme.  

 

Samozřejmě myslíme i na naše seniory, pro které jsme nemohli uspořádat pravidelnou Besedu 

s důchodci. Určitě ji uspořádáme, jakmile nám to situace dovolí. Stále věříme, že tato doba nastane a 

my se vrátíme k našim běžným setkáním. 

 

Poděkování 
 

Ráda bych využila tohoto posledního letošního zpravodaje a poděkovala všem spolkům, které 

pomáhají obci realizovat kulturní akce. Bez těchto ochotných lidí by to opravdu nešlo. Také děkuji 

panu faráři, který  s lidmi okolo sebe, také dělá mnoho hezkého pro naši obec. A v neposlední řadě 

všem děkuji přispěvatelům do zpravodaje za jejich reporty.  

 

Všechny novinky, aktuality, naleznete na našich FB stránkách, nemusíte být ani zaregistrovaní a vždy 

uvidíte, co se u nás aktuálně děje. Samozřejmě vše důležité je i na webových stránkách obce 

www.obec-hradek.cz. Zde naleznete i sekci Hlášení rozhlasem, takže pokud neuslyšíte rozhlas, 

najdete ho v písemné podobě i zde. Mnoho z vás si již zvyklo používat Facebook /FB/ k nahlášení 

různých poruch na veřejném osvětlení, elektrické či vodovodní síti, za což velmi děkujeme. 

Samozřejmě všechny poruchy, požadavky či připomínky nám můžete i zavolat na telefonní číslo 

obecního úřadu 724 183 489, popř. můžete kontaktovat pana starostu na tel. čísle 606 704 210. 

 

Ordinace praktického lékaře o Vánocích 
 

23.12.2021                ZAVŘENO 

27. – 29.12.               ordinace Dyjákovice  7,00 – 12,00,  tel. 515 275 331 

30. – 31.12.               ZAVŘENO 

 

Ordinace v Hrádku a Hevlíně budou zavřené, ve dnech 27. – 29.12. se ordinuje pouze v 

Dyjákovicích v dopoledních hodinách. 

Návštěvy v ordinaci VŽDY pouze po telefonické domluvě! 

 

Ve dnech dovolené je pro akutní případy k dispozici zastupující lékař MUDr. Radoslav Olejník, 

Božice, tel. 515 257 284. 

 

Úřední hodiny na OÚ 

 
Oznamujeme občanům, že od 21.12.2021 do 31.12.2021  

se nebude na Obecním úřadu v Hrádku úřadovat.  

 

        

  

Veselé prožití svátků vánočních 

                                                                                                                  a štastný nový rok  

za Obecní úřad v Hrádku                                                                                         přeje 

Zdeňka Táborská                                         Obec Hrádek 

Vydavatel: Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27  Hrádek u Znojma, IČO 002 92 869. Evidenční číslo MK ČR E 11704.Vychází jako čtvrtletník, v celkovém nákladu 380 ks..Datum 

vydání 17.12.2021. Číslo 4/2021 .Neprošlo jazykovou úpravou. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Za grafickou úpravu odpovídá  Zdeňka Táborská 

Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat v elektronické podobě na kancelar@obec-hradek.cz. Uzávěrka příštího vydání je 10.03.2022. 

http://www.obec-hradek.cz/
mailto:kancelar@obec-hradek.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


