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Důležitá schválení 
zastupitelstva obce 

 

• Pronájem pozemku p.č. 797 
k.ú. Hrádek u Znojma o výmě-
ře 31 m² paní Jitce Crhové, 
Hrádek č.p. 174 na výstavbu 
garáže, 

• pokácení stromu u rodinného 
domu paní Belánové, 

• prodloužení pronájmu pozemků 
manželům Rozkopalovým, 

• prodloužení pronájmu pozemku 
paní Jirků, 

• Cenovou přílohu č. 2/2011 ke 
smlouvě na svoz TKO s firmou 
A.S.A. Miroslav, 

• dodavatele akce: „Revitaliza-
ce veřejného prostranství 
v blízkosti hřbitova“ firmu 
VHS plus, s.r.o., 

• sjednocení dodavatele plynu 
a elektrické energie na fir-
mu Bohemia Energy, 

• Rozpočtová opatření č. 
1/2011,  č. 2/2011 a č. 
3/2011, 

• prodloužení nájemní smlouvy 
s panem R. Jirků na sociál-
ním bytě č.p. 332, 

• Závěrečný účet Obce Hrádek 
za rok 2010, 

• odkoupení pozemku u sochy 
směrem ke Křídlůvkám, 

• prodej pozemku u sklepa man-
želům Kubicovým,  

• prodej pozemků nad sklepy 
manželům Cholevovým, 

• prodej pozemku manželům Bla-
nárovým, 

• směnu pozemku manželům Ba-
dinským, 

• prodej pozemku nad sklepem 
panu Vitošovi, 

• prodej pozemku před sklepy 
p. Jiřímu Matochovi a p. 
Františku Matochovi, 

• zřízení věcných břemen za 
účelem zřízení podzemního 
komunikačního vedení 
v pozemku, 

• prodloužení pracovních smluv 
stávajícím pracovníkům VPP, 

• příspěvek Krojované mládeži 
Hrádek ve výši 25.000,- Kč 
na zapůjčení krojů,  

• prodloužení smlouvy do 
31.12.2011 s firmou A.S.A. 
Miroslav, 

• dodavatele výměny oken a 
dveří budoucí ordinace prak-
tického lékaře v ZŠ - H+M 
Kuchařovice, 

• projekt s pracovním názvem 
„Protipovodňová opatření SO 
Dyje“ – bezdrátový rozhlas, 

• nákup kopírovacího stroje do 
kanceláře OÚ, 

• prodloužení provozu obecní 
AVIE, 

• souhlas s vybudováním dřevě-
ného přístřešku u obecních 
bytovek č.p. 331, 332,   

• provoz MŠ Hrádek o prázdni-
nách. 
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Poslední měsíc ve škole 
 
     Chcete vědět, jak jsme 
trávili poslední měsíc ve ško-
le? Samozřejmě výuka byla 
v plném proudu, zkoušelo se, 
psali jsme testy a „písemky“, 
ale všichni nejvíc mysleli na 
blížící se prázdniny.    
 Již v květnu proběhlo ve 
Znojmě okresní kolo Sportovních 
her mládeže v atletice, kterého 
se zúčastnili 3 žáci naší školy 
a z toho 2 postoupili do kraj-
ského kola. To se konalo 1. 
července v Brně, kde mezi sebou 
soutěžili jak jednotlivci, tak 
družstva chlapců a dívek za 
každý okres. Družstvo složené 
ze žáků ZŠ Hrádek, MŠ, ZŠ a PrŠ 
Znojmo a ZŠ Miroslav skončilo 
ve čtyřboji na 2. místě. 
 Tradicí se pro naši školu 
stala i návštěva vystoupení žá-
ků taneční sekce LŠU ve Znojmě. 
V divadle, kde se představení 
konalo, jsme se nejen pobavili, 
ale odnesli si i plno krásných 
zážitků. 
 Speciální třída se těsně 
před prázdninami vydala na pěší 
výlet do Jaroslavic, kde žáci 
navštívili svoji bývalou třídní 
učitelku. Ze žáků základní ško-
ly praktické se na jeden den 

stali vodáci. Umývání lodí, je-
jich nakládání a přípravné prá-
ce se neobešly bez reptání, o 
to větší radost pak měli všich-
ni při sjíždění řeky Dyje. Po-
časí nám po několika nevydaře-
ných letech přálo, a tak šest 
kanoí s dětmi na místě háčků a 
porcelánků vesele plulo 
z Tasovic do Hrádku. Pro někte-
ré to byl o to větší zážitek, 
že v lodi seděli poprvé. Všich-
ni si vyzkoušeli pádlování, do-
šlo i na koupání a vylévání vo-
dy z převrácených kanoí. 
 Již od května jsme nejen 
v hodinách tělesné výchovy vyu-
žívali napuštěný bazén a komu 

byla zima, zahřál se skákáním 
na trampolíně. Zdatní plavci 
vyrazili ještě těsně před závě-
rem školního roku na poslední 
výlet do Znojma na městskou 
plovárnu Louka. Teplou vodu, 
žádné fronty na tobogánu, volný 
skokanský bazén, divokou řeku, 
ale také zmrzlinu, hranolky a 
Langoše jsme si užili do sytos-
ti. 
 A pak už nastal ten vytou-
žený poslední den školy, kdy se 
předávalo vysvědčení  a my jsme 
si mohli zakřičet: „Hurá, 
prázdniny!“ 

        
Mgr. Jana Štruncová, 
ředitelka ZŠ Hrádek 

 
 

 
 

Sbor 
dobrovolných hasičů 

 

 Dne 7.5.2011 se naši hasi-
či (naše mládež a 2 družstva 
mužů) zúčastnili okrskové sou-
těže, která se konala v obci 
Hevlín. Naše mládež skončila na 
3. místě, první družstvo mužů 
skončilo na 2. místě a druhé 
družstvo na 4. místě. Soutěž se 
vydařila a všem, kdo se zúčast-
nil, děkujeme za účast a umís-
tění. 
 Naši hasiči se podíleli na 
čerpání vody z hospody p. CABÁ-
KA (Bar Modrá  ponorka), která 
vnikla do prostor při průtrži 
mračen nad obcí Hrádek. 
 I v letošním roce se naši 
hasiči podíleli na organizaci 
Dětského dne. 
  V sobotu 25.6.2011 se naše 
družstvo hasičů zúčastnilo sou-
těže v požárním útoku „O pohár 
starosty obce Hevlín“, kde ob-
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sadilo 3. místo. Ještě odpoled-
ne téhož dne se naši hasiči  
zúčastnili turnaje v malé kopa-
né – „Srandamače“, konaného na 
hřišti TJ Sokol Hrádek. Na tom-
to turnaji vybojovali 3. místo. 
Poděkování patří všem, kteří se 
na této akci podíleli.   
 

 

Kulturní akce v Hrádku 
 
 Akcí konaných v minulém 
období bylo skutečně mnoho. 
Sotva jsme se dostali z opojení 
po koštu vín a atmosféry Veli-
konoc, přišla tradičně poslední 
dubnová akce - Pálení čaroděj-
nic. Přes šest metrů vysokou 
vatru přichystali fotbalisté 
několik dní předem a na obvyk-
lém místě u hřiště čekala na 
svůj osud. Avšak samotné konání 
bylo do poslední chvíle nejis-
té, jelikož do večera neustále 
pršelo. Z tohoto důvodu se ča-
rodějnice slétly o něco později 
a v menším počtu než v minulých 
letech. Jakmile se počasí 
umoudřilo, společně jsme opekli 
špekáčky a nejlépe vystrojené 
čarodějky byly oceněny diplomem 
a dortem. V kategorii „malá ča-
rodka“ byly na prvním místě 
sestry Vendulka a Barunka Ba-
dinské, na druhém Kristýnka 
Honzáková a na třetím Karolínka 
Kyprá. V kategorii „velká ča-
rodka“ se na prvním místě umís-
til čaroděj Honzík Boroš, na 
druhém sestry Gábinka a Nikolka 
Bursíkovy a na třetím Deniska 
Fargašová. Speciální diplom „za 
pozdní přílet“ obdrželi souro-
zenci Matyáš a Adélka Sýkorovi. 
Taneční rej masek vedly „vylí-
tané čarodějnice“ Janča Badin-
ská a Iva Kyprá. Nakonec byla 
starostou zapálena vatra a 
s ní, jako symbol ochrany před 
zlými duchy, shořela i čaroděj-
nice, kterou vyrobily děti ze 
ZŠ Hrádek (bývalé ZvŠ). 

 Druhou květnovou neděli se 
konal v kulturním domě Den ma-
tek. Maminky a babičky u vchodu 
do sálu dostaly z rukou staros-
ty a místostarosty květinu. Po-
té proběhla vystoupení, která 
si pro ně připravily děti ze 
školky a školy. Kromě zpívání a 
hry na hudební nástroje děti 
nacvičily i pohádky a moderní 
tance.  
   Počasí nám letos nevychází a 
kvůli tomu jsme byli nuceni o 
týden posunout konání Dětského 
dne. Tím jsme bohužel přišli o 
atrakce objednané na původní 
termín. Dětský den se tedy ko-
nal 4. června 2011 v areálu 
hřiště TJ Sokol Hrádek. Na sa-
motném hřišti byly pro děti 
připraveny soutěže krojovaných, 
střelba ze vzduchovky a střelba 
lukem. Odměnou jim byly slad-
kosti. Nejvíce se děti „vyřádi-
ly“ na obří nafukovací skluzav-
ce. Mladí členové SDH Hrádek 
předvedli požární útok. Hrá-
dečtí hasiči také připravili 
přístřešek, který se hodil i 
při večerním posezení s hudbou 
a grilováním, které plynule na-
vázalo na odpoledne pro děti.  
   Další akcí na hřišti byl 
„Srandamač“, konaný poslední 
předprázdninovou sobotu 25. 
června 2011. Nakonec se sešlo 
šest originálních týmů. Hrálo 
se na malé hřiště 1 x 10 minut, 
až na protěžovanou výjimku, 
v počtu hráčů 5 + 1. Srandamač 
dostál svému názvu, rozhodčí 
byl celkem tolerantní a zábava 
převažovala nad sportovními vý-
kony. Pořadí bylo stanoveno co 
nejspravedlivěji s přihlédnutím 
k výsledkům i celkovému umělec-
kému dojmu. Naprosto suverénně, 
s využitím všech povolených me-
tod, zvítězili školáci a ško-
lačky ze ZŠ Smrádek 3. B, druhé 
místo vybojoval zahraniční host 
Transformátor Křídlůvky, třetí 
skončil Hydrant (SDH Hrádek) a 
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na čtvrtém místě se shodně 
umístily zbývající týmy Pytlá-
ci, Notorest a Profíci. Došlo i 
na vyhlášení speciálních cen 
pro nejmladší hráčku Kristýnku 
Honzákovou z týmu Pytláci, nej-
staršího hráče turnaje kapitána 
Profíků Josefa Chuděje. 
Z kolektivu ZŠ Smrádek 3. B ce-
nu obdržely Petra Třetinová za 
nejhezčí dres a paní učitelka 
Zita Kubicová za největší před-
kus. Zdeněk Střecha z Hydrantu 
dostal ocenění za bohatý po-
rost. Notorest byl oceněn za 
nejlepší zázemí a Transformátor 
Křídlůvky za vybrané chování 
přespolních. Cenu dostal také 
rozhodčí a moderátor Pavel Ko-
nyárik. Kromě láhve sektu 
všichni ocenění obdrželi i di-
plom s trefnou ilustrací. Ná-
sledná oslava u dobrého jídla a 
pití trvala až do ranních ho-
din. O hudbu se staral DJ Vo-
kurka. 
   Přejeme hezké prázdninové 
počasí a příjemnou dovolenou 
plnou kulturních zážitků. 
 

Za Kulturně-školský výbor 
Jindřich Rosa 

 
 

 
 
 

 

Dětské rybářské závody 
 

 Dětské rybářské závody se 
konaly v sobotu 18.6.2011 na 
Slepém rameni řeky Dyje, které 
je ve správě Rybářského sdruže-
ní Hrádek. Již tradičně se 

těchto závodů zúčastnila spous-
ta dětí jak z Hrádku, tak celé-
ho okresu Znojmo. Samotných zá-
vodníků, kteří soutěžili ve 
dvou kategoriích, do 10-ti a 
15-ti let, bylo celkem 24, z 
toho 11 dětí do 10-ti let.  
 Návštěva malých dětí a 
těch, kteří nezávodili, převy-
šovala nabídku suvenýru od Poš-
tovní spořitelny a sladkostí, 
které dostal každý malý di-
vák. O závodníky bylo dobře po-
staráno i po stránce svačinky, 
kterou dostávají pravidelně 
uprostřed závodů. Občerstvení 
pro naše závodníky i malé divá-
ky zajišťoval pan Jiří Matocha 
s týmem a uzené pochoutky přímo 
z udírny jen mizely. Rovněž ce-
ny pro vítěze a další v pořadí, 
byly velmi pěkné a atraktivní.  
 Nutno podotknout, že za 
přispění Obecního úřadu v Hrád-
ku si naše sdružení může dovo-
lit pořádat tyto dětské závo-
dy. Rovněž je třeba poděkovat i 
našim hasičům za dárky dětem, 
které dovezl pan Pospíšil. 
 Tímto bychom chtěli podě-
kovat také všem, kteří pomáhali 
při zajištění akce a zástupci 
obce p. Jindřichu Rosovi, který 
se zúčastnil předávání cen. 

 Již teď se všichni těšíme 
na příští rybářské závody a vě-
říme v jejich zdárné pokračová-
ní v dalších letech. 

 
Vítězové v kategorii do 10-ti 
let: 
1. místo Jan Nezval z Prahy - 
170 cm ryb, 
2. místo Erlec Emo z Božic - 
149 cm ryb, 
3. místo Adam Ďuriš z Hrádku - 
107 cm ryb. 
 
Vítězové v kategorii do 15-ti 
let: 
1. místo Matěj Navrátil z Šano-
va - 87 cm ryb, 
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2. místo Vít Mačuda z Kroměříže 
- 55 cm ryb, 
3. místo Jakub Staník z Hrádku. 

 
Za Rybářské sdružení Hrádek 

Josef Brychta 
 

 
 

 

Letní pranostiky 
 
Tráva se musí síct před úplňkem 
měsíce, nikoliv na nový měsíc 
nebo v jeho poslední čtvrti. 

 
Léto je všem příjemné, ale rol-

níka zmáhá. 
 

Seno se usuší i ve vodě, otavu 
musíš na hrábích. 

 
Pěkné růže v zahrádkách věští 
pěkný podzimek a pozdní zimu. 

 
Kdo léto proleží, zimu prochodí 

s žebráckou mošnou. 
 

Čerpáno z internetu – „PRANOSTIKY“. 

 

 

 
 
 

TJ Sokol Hrádek  
 
 Fotbalový ročník 2010/2011 
nedopadl pro družstvo mužů 
dobře. Po pěti letech 
v okresním přeboru sestoupili 
muži do III. třídy. V jarní se-
zoně toto družstvo nezvládlo 
několik utkání, zejména na do-

mácím hřišti, a tak se rozlou-
čilo s okresním přeborem. 
 Do nového ročníku přichází 
družstvo posílit Lukáš Fráňa, 
Tomáš Konvičný a Radek Kortiš, 
kterým bylo ukončeno hostování 
v Dyjákovicích. Naopak z  muž-
stva odejde Zdeněk Holčapek, 
kterému bylo ukončeno hostování 
ze Slupi a který odejde hrát 
zřejmě do Rakouska, dále bude 
prodlouženo hostování Pavlu Ko-
nyárikovi v Práčích. 
 Družstvo přípravky pod ve-
dením trenéra Pavla Konyárika 
obsadilo v okresním přeboru pá-
té místo. Pro příští sezónu bu-
de toto družstvo oslabeno o dva 
mladé hráče, kteří odcházejí na 
hostování do Znojma. 
 Do ročníku 2011/2012 bylo 
rovněž přihlášeno družstvo 
mladších žáků. 
 V sobotu dne 25.6.2011 se 
uskutečnil na našem hřišti za 
účasti šesti týmů již tradiční 
„Srandamač“.  V pátek 1.7.2011 
bylo sehráno přátelské utkání 
bývalých hráčů proti ženskému 
týmu z Božic. 
 V rámci brigádnické čin-
nosti se provádělo sekání, hno-
jení a zalévání travnaté plo-
chy. V sobotu 16.7.2011 bude 
brigádně provedena výměna celé 
střechy nad klubovnou.   
 
Úvodní část rozlosování podzim-

ní sezony mužů: 
 
- 14.8.2011 Troskotovice – Hrá-
dek, 
- 21.8.2011 Hrádek – Polánka, 
- 28.8.2011 Horní Kounice – 
Hrádek, 
-  4.9.2011 Hrádek – Hevlín. 
 
 Soutěž mladších žáků a 
přípravky bude zahájena 
28.8.2011. 
 Z přípravných utkání je 
zatím dohodnuto u mužů utkání 
Hrádek – Hanfthal (Rakousko)  
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na pátek 5.8.2011 v 18:00 hodin 
na hřišti TJ Sokol Hrádek. 
 Závěrem nutno poděkovat 
hlavním sponzorům a to panu 
Ivanu Martincovi - Agrospol 
Hrádek, panu Jiřímu Štolpovi - 
Eltos Hrádek, panu Dušanu Ma-
tuškovi - Autoopravna, p. Zdeň-
kovi Cabákovi - Restaurace Hrá-
dek a Obecnímu úřadu v Hrádku 
za podporu sportovní činnosti 
v naší obci.  

                                            
Za Výbor TJ Sokol Hrádek                                            

Josef Chuděj 
 

 

 

 

Římskokatolická farnost 
Hrádek 

 
Tradiční bohoslužby na 
(ne)tradičních místech 

 
 Už jste jistě byli na mši 
svaté v kostele, ale co takhle 
na hradě, nebo na střeše re-
staurace? I k tomuto zážitku 
prázdniny zvou… 
 
� Od 4.7.2011 do 8.8.2011 bu-

dou každé pondělí prázdnino-
vé bohoslužby na vranovské 
přehradě na střeše restaura-
ce Štika v 19:30 hod. Od 
vranovské fary budeme vychá-
zet pěšky vždy v 18:30 hod. 

� Každé úterý od začátku čer-
vence do 15. srpna bude 
v kapli na hradě Bítově 
sloužena v 16:30 hod. mše 
svatá. 

� Na Cornštejně bude mše svatá 
v neděli 31.7.2011 v 18:00 
hod. 

� Na Novém Hrádku bude mše 
svatá v neděli 7.8.2011 
v 18:00 hod. 

� Na hradě Bítově bude poutní 
mše svatá v neděli 14.8.2011 
v 11:00 hod. Procesí vychází 
v 10:45 hod. od lurdského 
pramene. Mše na hradech jako 
každý rok slouží náš otec 
děkan P. Jindřich Bartoš. 

� Lucerničková mše svatá u 
červené kapličky nad hradem 
Bítovem bude v pondělí 
22.8.2011 Sraz je ve 20:00 
hod. na parkovišti nad  hra-
dem. Lampičky a svíčky 
s sebou. 

 
Poutě: 

 
� V pondělí 22.8.2011 v 15:00 

hod. zahajujeme mší svatou 
v kostele ve Vranově n/D už 
XI. pěší pouť na Velehrad. 
Připojte se i vy. 

� V sobotu 3.9.2011 se ve Slu-
pi konají již po sedmé Slav-
nosti chleba. Při mši 
v 15:00 hod. zazpívá pěvecké 
sdružení Vítězslava Nováka 
ze Znojma.  

� Moravská autobusová pouť do 
Jeníkova se tentokrát koná 
v sobotu 17.9.2011. Hlaste 
se u otce Nika 
(731 402 743). 

 
Víte, že: 
� V soutěži o nejlépe oprave-

nou kulturní památku Jihomo-
ravského kraje roku 2010 zví-
tězila barokní báň kostela 
Jména Panny Marie ve Slupi, 
na druhém místě se umístil 
poutní kostel v Hlubokých Ma-
šůvkách. V kategorii umělec-
kých děl zvítězili varhany ve 
Vranově n. Dyjí. Děkujeme 
všem, kdo poslali svůj hlas. 
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� Jediná kaplička zasvěcená 
Cyrilovi a Metodějovi na Zno-
jemsku je v Oleksovičkách. 

� Marianky se chystají vydat 
další CD svých písní? K tomu 
však, aby je mohly nahrát 
opět profesionálně, potřebují 
sehnat ještě 50 000,- Kč. 
Chcete-li i vy toto dílo pod-
pořit, prosím, přispějte na 
účet č. 693834103/0800.  

� Vyšel nový katechismus pro 
mládež Youcat, kněží vám rádi 
poradí, kde jej zakoupit. Je 
opravdu výborný.  

 
Co je co? 
� Katechismus je souhrn učení 

katolické církve. 
� Marianky jsou společenstvím 

věřících děvčat z našeho 
kraje. 

� FATYM - farní tým - je spo-
lečenství kněží majících na 
starost farnosti na širším 
území.  

 
 

ŘEKA DYJE 
 
Moravská Dyje 
- pramen 4 km od Třeště na ka-
tastru obce Panenská Rozsíčka, 
farnost Urbanov, děkanství tel-
čské, 
- nadm. výška 653 m, v ČR délka 
39 km, celkem až do Raabs a.d. 
Thaya 68 km, 
- v Raabs se stéká s rakouskou 
Dyjí a vytvářejí spolu řeku Dy-
ji, 
- průměrný průtok v ústí 3 
m3/s. 
 
Rakouská Dyje  
- pramen u Schweiggers v Dol. 
Rakousku, dále Schwarzenau, 
- nadm. výška 657 m, délka 76 
km,  
- průměrný průtok v ústí 4,4 
m3/s. 
 
 

Dyje  
- vzniká soutokem moravské a 
rakouské Dyje u města Raabs 
v nadm. výšce 410 m (Raabs dalo 
jméno Rakousku), 
- délka toku celkem 235 km, 
v ČR 209 km, ústí do řeky Mora-
vy na trojmezí za Lanžhotem 
v nadm. výšce 148 m, průměrný 
průtok v ústí 43,9 m3/s, pak do 
Dunaje, Černého moře, Atlant-
ského oceánu, 
- celkem od pramene moravské 
Dyje 306 km, na území ČR 248 
km, od pramene rakouské Dyje 
311 km, 
- povodí od St. Města pod Lan-
štejnem k Lanžhotu, 
- plocha celého povodí Dyje je 
13.419 km2, v ČR 11.164 km2. 
 
(Pro srovnání - řeka Morava 
celkem 354 km, na území ČR 
269,6 km, povodí celkem 26 658 
km2, v ČR  20.692,4 km2). 
 
Ať Vám Bůh žehná.  
 

Za Římskokatolickou 
farnost Hrádek 

P. Pavel Sobotka 
 

Klub důchodců 

Kulturní program na 2. pololetí 
Svazu důchodců ČR o.s. Pozdní 
květ Božice, Hrádek, Jiřice u 

Miroslavi, Damnice 
 
Sobota 30.7.2011, Buchlovice 
Zájezd do Buchlovic na česneko-
vé slavnosti, prohlídka zámku. 
 
Úterý 6.9.2011, Vranov nad Dyjí 
Zájezd na Vranov - projížďka po 
přehradě, prohlídka zámku 
Sobota 10.9.2011, Jiřice u Mi-
roslavi, 14:00 hod. 
Opékání párků za doprovodu har-
moniky, občerstvení zajištěno. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. 
č.: 605 912 850. 
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Úterý 20.9.2011, Slavkov u Brna 
Zájezd do Slavkova - prohlídka 
zámku, parku a okolí. 
 
Středa 5.10.2011, divadlo Brno 
Divadelní představení Netopýr 
(opereta) - odjezd v 17:00 hod. 
z Božic. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. 
č.: 605 912 850. 
 
Čtvrtek 10.11.2011, divadlo Br-
no 
Divadelní představení Nabucco 
(opera) - odjezd v 17:00 hod. z 
Božice. 
Pouze pro členy Svazu důchodců 
ČR, Pozdní květ. 
 
Pátek 16.12.2011, Damnice, ad-
ventní koncert 
Hraje cimbálová hudba, vstupné 
80,- Kč, občerstvení v ceně. 
Zájemci se mohou hlásit u paní 
Valigurové na tel. č.: 606 057 
950. 
 
Základní organizace Svazu dů-
chodců ČR Božice se schází pra-
videlně každé první pondělí v 
měsíci v 17:00 hod. v jídelně 
Obecního úřadu Božice. 
 
Na těchto setkáních také osla-
vujeme narozeniny našich členů. 
 
Nebuďte sami, přijďte mezi nás. 
 
 
 

 

Informace obecního  
úřadu 

 
Upozorňujeme občany, že 

splatnost místního poplat-
ku za komunální odpad na 

2. pololetí 2011 je 

31.08.2011! 
 
* 
 

 
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZNOJEM-

SKÉ VINAŘSTVÍ, o. s. 
Dvořákova 21, 669 02, Znojmo, dveře č. 213, 

www.znojemskevinarstvi.cz 
 

 Vaše obec je členem tzv. 
MASky, přes kterou může jak 
obec, tak i podnikatelé sídlící 
na území obce žádat dotaci. 
Jedná se o dotace z Programu 
rozvoje venkova. Místní akční 
skupina (neboli MAS) Znojemské 
vinařství, o.s. je sdružení 
podnikatelů, zemědělců, vinařů, 
obcí a neziskových organizací, 
které pomáhá rozvoji regionu.  

 V programovacím období 
2007 – 2013 realizujeme strate-
gický plán LEADER s názvem „Im-
pulsy pro novou kvalitu života 
na venkově“ a podporujeme pro-
jekty na Znojemsku. Další plá-
novaná výzva a příjem projektů 
proběhne v měsících srpen/září 
2011. 

 Pokud máte dotazy, kontak-
tujte projektové manažerky MAS 
Znojemské vinařství, o. s.: 
- Ing. Lenka Mrázková, 
L.mrazkova@post.cz, 
tel. 774 150 004, 
- Ing. Veronika Schvomová, 
Schvomova@seznam.cz, 
tel. 775 975 004.  
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Více informací na 
www.znojemskevinarstvi.cz. 
 

  

  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova: Evropa investuje do venkov-
ských oblastí 
 

* 
 

Policie ČR informuje… 
 

 Policie České republiky, 
Obvodní oddělení Hrušovany nad 
Jevišovkou, žádá rodiče, v rám-
ci preventivních opatření, o 
spolupráci při dodržování záko-
na o silničním provozu, při po-
užívání cyklistických přileb u 
osob mladších 18-ti let - u 
svých dětí. Současně žádá právě 
děti (tedy všechny cyklisty 
mladší 18-ti let), aby dodržo-
vali toto ustanovení. Současně 
upozorňujeme rodiče, že i dítě 
převážené na kole, například v 
sedačce, musí být chráněno cyk-
listickou přilbou.  
     Zjištěné přestupky na tom-
to úseku jsou řešeny u osob ml. 
15-ti let oznámením na Oddělení 
péče o děti a rodinu na MěÚ 
Znojmo a u dětí starších 15-ti 
let jsou řešeny v blokovém ří-
zení částkou do 500,- Kč.  
     Policie děkuje za spolu-
práci  rodičům i dětem a věří, 
že uvedené sankce za nedodržo-
vání tohoto ustanovené nebude 
muset použít. 

Policie dále vyzývá obča-
ny, aby byli opatrní v případě 
výskytu podomních prodejců, 
řádně zabezpečili svá obydlí a 
neotvírali neznámým lidem. 
V případě pohybu podezřelých 
osob volejte ihned linku 158. 

 
Za OOP ČR Hrušovany n. Jev. 

npor. Bc. Jiří Makovský 
 

Slovo 
     starosty… 
 

  
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych Vás 
ve stručnosti seznámil 
s investičními akcemi, které 
připravujeme do konce letoš-
ního roku. Začnu tedy s akcí, 
která se v letošním roce bo-
hužel neuskuteční a to je za-
hájení prací na II. etapě ka-
nalizace. Z Ministerstva ze-
mědělství jsme před několika 
dny obdrželi informaci, že 
z důvodu nedostatku finanč-
ních prostředků v rámci Pro-
gramu 129 180, nebyla naše 
žádost zařazena do Návrhu ak-
cí k zahájení v roce 2011. 
Vzhledem k tomu, že jsme od 
Jmk dostali prioritu č. 1 (to 
znamená, že kraj tuto akci 
upřednostňuje a dává 
ji nejvyšší stupeň důležitos-
ti), byla naše žádost pone-
chána v zásobníku a počítá se 
s ní v nejbližším možném ter-
mínu. Kdy? To snad ale neví 
ani na Ministerstvu zeměděl-
ství. Nezbývá nám nic jiného 
než doufat, že se situace ob-
rátí v náš prospěch. 
 Jednou z akcí, které se 
ale v letošním roce určitě 
uskuteční je oprava kulturní-
ho domu. Jedná se o výměnu 
oken,  dveří a opravu fasády 
(z čela KD a z prostoru tera-
sy restaurace). Na tuto akci 
jsme obdrželi dotaci 
z Programu rozvoje venkova ve 
výši 150 tis. Kč. Celkové ná-
klady by se měly pohybovat 
kolem 0,5 mil. Kč (přesněji 
budou známy až po výběrovém 
řízení na dodavatele zmíněné 
akce). Kulturní dům, který 
byl našimi občany svépomocí 
vybudován v roce 1960, si ur-
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čitě po půl století zaslouží 
naši pozornost, aby mohl dále 
sloužit dalším generacím. 
 Další investice, která 
již probíhá, je oprava zadní 
části budovy ZŠ v Hrádku č.p. 
53. V těchto nevyužitých pro-
storech by měla vzniknout or-
dinace praktického lékaře. 
S panem doktorem Přinosilem o 
této možnosti uvažujeme už 
delší dobu a až nyní se na-
skytla příležitost, abychom 
tuto myšlenku uskutečnili. 
V této ordinaci bude několi-
krát v týdnu ordinovat dcera 
pana doktora Přinosila. Paní 
doktorka se do Hrádku těší a 
proto se snažíme, co nejdříve 
ordinaci stavebně připravit, 
aby mohla v Hrádku začít or-
dinovat. Původně jsme provoz 
ordinace chtěli zahájit za-
čátkem příštího roku, ale dě-
láme vše pro to, aby se pro-
voz zahájil ještě letos, 
v nejbližším možném termínu. 
Občanská vybavenost v naší 
obci se tímto posune zase o 
kousek na vyšší úroveň, a to 
si myslím, že je dobře! 
 Další z připravovaných 
akcí, které se chystají na 
konec letošního a začátek 
příštího roku, je zasíťování 
15-ti stavebních pozemků na 
výstavbu rodinných domů na-
proti mlýnu, lokalita - Obyt-
ný soubor rodinných domů „Vý-
chod“. Nyní je akce ve fázi 
přípravy projektové dokumen-
tace na stavební povolení. 
 Z akcí, které jsou před 
dokončením, je „Revitalizace 
veřejného prostranství 
v blízkosti hřbitova“. Cena 
tohoto díla je 1.040.000,- 
Kč, kde dotace z Státního in-
tervenčního fondu činí 90%. 
V souvislosti s tím, se mě 
lidé často ptají, proč opra-
vujeme hřbitov a neděláme ra-
ději kanalizaci, že je to dů-

ležitější. Plně s tím souhla-
sím, ale má to jeden háček. 
Peníze, které mohou obce čer-
pat z různých fondů a dotací 
(kterých v dnešní době už ne-
ní mnoho) jsou účelové, to 
znamená, že pokud se nám po-
daří peníze získat, a to není 
jednoduchá záležitost, nesmí 
být použity na jinou akci, 
než na tu, na kterou jsou 
přesně určeny. V opačném pří-
padě se dotace vrací a obec 
z toho navíc má ještě finanč-
ní postih. Proto se díváme po 
dotacích, kde spolufinancová-
ní obce je co nejmenší, to 
znamená, že když nám někdo 
poskytne dotaci 90% na opravu 
hřbitova, byly by jsme sami 
proti sobě, kdybychom tuto 
možnost nevyužili. Pokud se 
nebudeme snažit získat jaké-
koliv dotace a budeme čekat 
jenom na kanalizaci, tak toho 
v obci z vlastních zdrojů moc 
neuděláme a za čtyři roky, až 
se mě někdo zeptá, co jste za 
volební období udělali, tak 
by mohla přijít odpověď „če-
kali jsme na kanalizaci“ a to 
si myslím nikdo z nás nechce-
me. Doufám, že jsem tento 
problém dostatečně vysvětlil 
a že u Vás najde pochopení. 
 Od 1.7.2011 byla prodlou-
žena pracovní smlouva našim 
zaměstnancům na VPP o 3 měsí-
ce. Je to proto, že v letoš-
ním roce jsou tato místa do-
tována pokaždé z jiných zdro-
jů a tito lidé nesmí být na 
obci zaměstnáni déle než půl 
roku. Dále nesmí být na obci 
zaměstnáni lidé, kteří zde 
pracovali v roce 2010 a 2011, 
což se nám výběr případných 
uchazečů značně komplikuje.  
Od 1.8. do 31.1.2011 jsme 
ještě žádali o další dvě mís-
ta a čekáme jestli nám budou 
schválena, proto, kdo máte 
zájem o VPP u Obce Hrádek, 
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můžete si podat co nejdříve 
žádost o přijetí do pracovní-
ho poměru! 
 V tomto měsíci byla podá-
na žádost, po schválení za-
stupitelstvem, na Minister-
stvo životního prostředí 
ohledně vybudování Komunitní 
kompostárny v naší obci. Sto-
jíme před problémem, kam vo-
zit posečenou trávu, případně 
větve a jiný biologický od-
pad, kterého není z údržby 
veřejného prostranství málo, 
protože do budoucna za odvoz 
trávy někde za obec nebo do 
lesa budou vysoké pokuty, a 
proto se snažíme tomuto pro-
blému předejít. Na vybudování 
kompostárny je z OPŽP možno 
získat dotaci až do výše 90%. 
Do kompostárny mohou lidé 
zdarma vozit odpad ze svých 
zahrádek a zpětně si zdarma 
odvézt kompost na přihnojová-
ní. S tímto záměrem jsme za-
tím na začátku a o dalším 
průběhu Vás budu v budoucnu 
informovat. 
 Závěrem bych Vám chtěl 
popřát pohodové prosluněné 
léto a příjemně strávené do-
volené. 
 

   Ondřej Kubic 
    starosta     

 
Pozvánky 

 
 

Soutěž „O pohár 
starosty obce Hrá-

dek“ 
 

SDH Hrádek srdečně všechny zve 
na hasičskou soutěž v požárním 

útoku 
„O pohár starosty obce Hrádek“, 

 
která se koná  

v sobotu 24.9.2011  
od 12:00 hod.  

na hasičském hřišti (vedle 
hřiště TJ Sokol Hrádek). 

 
Občerstvení zajištěno. 

 
Přijďte se pobavit a povzbudit 

naše hasiče! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohádkový les 

 
Tábor Pecka ve spolupráci 

s Krojovanou mládeží Hrádek a 
Rybářským sdružení Hrádek  

pořádá  
v sobotu 3. září 2011  

v lokalitě u rybníka „Stará Dy-
je“ Pohádkový les. 

 
Změna termínu a místa konání 

vyhrazena! 

 

 
 

 

KROJOVANÉ HODY  
V HRÁDKU 

 

Krojovaná mládež Hrádek  
srdečně všechny zve  

na tradiční 
 

KROJOVANÉ HODY, 
které se uskuteční  

 
15. – 16. října 2011  

 
 


