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Důležitá schválení 
zastupitelstva obce 

 

• Rozpočtový výhled Obce Hrá-
dek na roky 2012-2014, 

• rozbor hospodaření Obce Hrá-
dek k 30.6.2011, 

• dodatek nájemní smlouvy na 
byt paní Marii Fráňové, 

• prodej pozemku p.č. 5701/449 
– ostatní plocha o výměře 44 
m2 panu Petru Margetovi za 
3,- Kč/m2, 

• kupní smlouvu na pozemek 
p.č. 1972 – trvalý travní 
porost o výměře 277 m2 za 
cenu 9.700,- Kč, 

• podání výpovědi z pozemku 
p.č. 6765/5 a pozemků zakou-
pených od PF k 30.09.2011, 

• smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene na 
pozemcích p.č. 5701/299 a 
5701/197, 

• uhrazení faktury za autobus 
klubu důchodců, 

• vybudování klimatizace 
v prodejně FLOP, ve vlast-
nictví obce, 

• podání žádosti o dotace na 
vybudování kompostárny, 

• vítěze výběrového řízení na 
výměnu oken a dveří – ordi-
nace praktického lékaře a 
dveří  v prodejně Flop – 
firmu H+M Suchohrdly, 

• vítěze výběrového řízení na 
výměnu oken a dveří v budově 
kulturního domu firmu RI OK-
NA a.s. Oslavany, 

• vítěze výběrového řízení na 
dodavatele stavebních úprav 
části ZŠ – ordinace praktic-
kého lékaře firmu Závlahy 
Dyjákovice spol. s r.o., 

• vícepráce na provedení pod-
lah v ordinaci praktického 
lékaře za částku 16.392,- 
Kč, 

• provedení opravy přístupové-
ho schodiště a ploch 
k ordinaci praktického léka-
ře za částku 173.305,- Kč 
firmou Závlahy Dyjákovice 
spol. s r.o., 

• pojištění členů zásahové 
jednotky SDH Hrádek u Hasič-
ské vzájemné pojišťovny, 

• provedení zabezpečovacího 
zařízení v objektu hasičské 
zbrojnice dle nabídky za ce-
nu 23.470,- Kč, 

• termíny dokončení realizace 
a vyúčtování stavby: “Revi-
talizace veřejného prostran-
ství v blízkosti hřbitova“ – 
30.11.2011, 

• nákup vybavení 1. třídy + 
družiny v budově ZŠ, 

• nákup nového PC do knihovny 
dle předložené nabídky, 

• provedení opravy místních 
komunikací firmou Colas CZ, 
a.s. za cenu 113.406,- Kč, 
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Nový školní rok 
 2011-2012 

 
 

 Prázdniny skončily a začí-
ná nový školní rok. 
Ve čtvrtek 1. září 2011 jsme se 
sešli ve škole, abychom společ-
ně zahájili nový školní rok 
2011/2012. Tohoto slavnostního 
dne se kromě zaměstnanců školy, 
žáků a jejich rodičů zúčastnil 
i pan starosta Ondřej Kubic, 
který popřál všem žákům hodně 
úspěchů ve školním roce a aby 
se jim ve škole líbilo a daři-
lo. 
 Po slavnostním zahájení a 
krátkém kulturním projevu 
všechny přítomné přivítala ře-
ditelka školy Mgr. Květoslava 
Švejcarová a seznámila je s or-
ganizací školního roku. Všichni 
přítomní přivítali 14 nových 
prvňáčků a každý z nich dostal 
malý dárek na památku na tento 
den. 
 Také se zde ráda zmíním o 
další důležité akci pro naši 
školu. Díky finančnímu zabezpe-
čení ze strany obce proběhla o 
letních prázdninách další etapa 
ve výměně oken. To ale není 
vše. Od letošního školního roku 
máme ve školní družině krásný 
nový nábytek - stoly, židle a 
celou novou stěnu. Kromě tohoto 
krásného vybavení jsme též za 
pomoci obce vybavili celou prv-
ní třídu novými lavicemi, žid-
ličkami a celá třída pro 14 
prvnáčků je krásně vymalovaná. 
Musím říct, že v tak krásném 
prostředí jde prvnáčkům učení 
zatím úplně samo a moc se jim 
ve škole líbí a to jsme moc rá-
di zase my. 
Ještě jednou bych chtěla za se-
be a za všechny zaměstnance a 
žáky naší školy poděkovat panu 
starostovi a všem zastupitelům 
obce za finanční zabezpečení a 

tím vytvoření hezkého prostředí 
pro naše žáky. Moc děkujeme. 
V letošním školním roce je ve 
škole 43 žáků, což je ve srov-
nání s loňským rokem nárůst o 3 
žáky. 
 Závěrem mi dovolte, aby 
jsem se zde zmínila o personál-
ní změně zaměstnanců v MŠ. 
Stávající uklizečku paní Zdeňku 
Vašinovou, která odešla k 
31.8.2011 do důchodu, nahradila 
paní Alena Říhová. Při této 
příležitosti bych chtěla paní 
Vašinové moc poděkovat za její 
dlouholetou a obětavou práci, 
které si moc vážím. 
K 30.6.2011 též odešla z MŠ pa-
ní učitelka Božena Trčková. I 
její práce s dětmi jsem si moc 
vážila a děkuji ji za vše co 
pro děti udělala. Paní učitelku 
Trčkovou nahradila paní učitel-
ka Jana Tříletá. 
Oběma bývalým zaměstnankyním 
moc děkuji a novým přeji, aby 
se jim dařilo a práce jim šla 
dobře od ruky, tak jako jejím 
předchůdkyním. 
 Za kolektiv základní a ma-
teřské školy 

  
Mgr. Švejcarová Květoslava, 

ředitelka  
 

 
 

 

 
 
 
 

Sbor 
dobrovolných hasičů 

 

Soutěž v požárním útoku „O po-
hár Starosty obce Hrádek“ 

 
 V sobotu dne 24. září 2011 
se konala v obci Hrádek soutěž 
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v požárním útoku „O pohár Sta-
rosty obce Hrádek“. 
 Na slavnostním nástupu 
družstev, kterého se zúčastnil 
starosta obce p. Kubic, staros-
ta obce Kvašov, zástupci dru-
žebního ZDH Kvašov ze Slovenska 
a rozhodčí soutěže, proběhlo 
přivítání hostů a seznámení s 
pravidly soutěže. 
 Poté začala soutěž 
v požárním útoku. Nejdříve se 
představili nejmladší hasiči z 
Hrádku a Božic, kteří ukázali, 
co se naučili. Poté začalo sou-
těžit 6 družstev mužů, 3 druž-
stva žen a 3 družstva mužů nad 
35 let (seniorů). 
 Soutěž skončila v tomto 
pořadí: 

• Ženy: 1. Božice, 2. Kva-
šov, 3. Slup. 

• Muži: 1. Božice, 2. Kva-
šov, 3. Loděnice, 4. 
Hrádek, 5. Slup, 6. He-
vlín. 

• Muži nad 35 let: 1. Hrá-
dek, 2. Kvašov, 3. Blíž-
kovice. 

 Soutěž proběhla ve skvělé 
náladě, počasí nám přálo, 
všichni byli spokojení a nejví-
ce naši muži nad 35 let (senio-
ři), kteří ve své kategorii 
zvítězili, a proto jim Všem 
gratulujeme. 
 Po vyhlášení výsledků sou-
těže nastala volná zábava až do 
pozdního večera. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat zaměst-
nancům OÚ Hrádek, TJ Sokol Hrá-
dek a všem lidem, kteří se na 
této akci podíleli a všem spon-
zorům, kteří tuto soutěž podpo-
řili. 
 
Jsou to tito sponzoři: 
Heineken - Hostan, MS-Technika 
Znojmo, p. Martinec Ivan - Ag-
rospol Hrádek, p. ing. Hartman 
František, p. Cabák, Cukrovar 
Hrušovany, Compact - Plastik 
Brno. 

 

 
 
* 

SDH Hrádek provede v naší 
obci 

sběr starého železa 
sobota 

22.10.2011 
Prosíme občany, aby staré 

 železo shromáždili před své 
domy k místním komunikacím. 

 
* 

Za SDH Hrádek  
Josef Pospíšil 

 

 
Kulturní akce v Hrádku 

 
Pohádkový les 

 
 První poprázdninovou akcí 
pro děti byl Pohádkový les. Le-
tos se konal potřetí, tudíž se 
taky považuje za tradiční, ale 
specifické na něm je, že se ko-
ná nepravidelně a prozatím vždy 
na jiném místě. Poprvé se konal 
v lese u rybníka p. Martince, 
loni zavítal do sklepní uličky. 
Pro letošek byla vybrána loka-
lita slepého ramena řeky Dyje, 
která je krásným koutem Hrádku 
a je dobře známa především čle-
nům Rybářského sdružení. Ostat-
ní občané dostali dobrou zámin-
ku, proč toto pěkné místo po-
znat či po dlouhé době navští-
vit.  

Pohádkový les se konal 
v sobotu 3. září 2011. Od dět-
ského hřiště byly děti s rodiči 
naváděny do statkové ulice, kde 
už byli první maskovaní a další 
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pohádkové bytosti čekaly na 
břehu slepého ramena. Na každém 
stanovišti děti dostaly úkol. 
Na konci trasy byly za jejich 
splnění odměněny sladkostmi. 
Největší atrakcí byla rozhodně 
projížďka loďkou za vodníkem, 
který čekal na pařezu uprostřed 
hladiny. Naštěstí se mu nepoda-
řilo žádnou dušičku ulovit a 
všichni jsme společně opekli 
buřty a v dobré náladě poseděli 
u rybníka. Účast dětí nebyla 
tak vysoká jako v minulém roce, 
ale všichni, co na Pohádkový 
les v krásném letním počasí do-
razili, odcházeli s pocitem 
příjemně stráveného odpoledne. 

Poděkování patří zaměstnan-
cům obce na VPP, kteří posekali 
břehy rybníka, rybářům 
z Jaroslavic za zapůjčení loděk 
a všem, kteří se na organizaci 
podíleli. Letošní Pohádkový les 
pořádal Kulturně-školský výbor 
a Tábor Pecka, ve spolupráci 
s Krojovanou mládeží a Rybář-
ským sdružením Hrádek. 

 
Za Kulturně-školský výbor  

Jindřich Rosa 
 

Setkání tří obcí – 
Hrádků 

 
 Již před několika lety, 
v roce 2005, začala neformální 
setkání zástupců tří obcí Hrá-
dek v rakouském Erdbergu u 
Poysdorfu. Při tomto setkání se 
začala formovat partnerská spo-
lupráce v oblasti samosprávy, 
kultury, sportu a podnikání. 
 Jde o naši obec Hrádek, 
dále Hrádek – Erdberg  u 
Poysdorfu v Rakousku a Hrádek – 
Erdberg  – dnes část Vídně.  
 Po několikaleté odmlce se 
letos na jaře opět ozvali zá-
stupci obce Erdberg u Poysdor-
fu, zejména  bývalý starosta 
obce Poysdorf s manželkou. Naše 

obec byla oslovena 
k pokračování ve spolupráci. 
Při té příležitosti jsme jako 
zástupci obce Hrádek byli po-
zváni, abychom se zúčastnili 
připravované výstavy v Erdbergu 
ve Vídni, kde hlavním tématem 
byl historický vývoj tří obcí 
Hrádků (německy Erdberg) a dále 
také abychom přispěli několika 
fotografiemi ze současnosti ob-
ce Hrádek. Toto pozvání jsme 
s radostí přijali. 
 Slavnostní otevření a za-
hájení této výstavy se konalo 
dne 16.09.2011 v 19:00 hod. Při 
prohlídce jsme zjistili, že na-
še obce prodělaly podobný his-
torický vývoj.  Dále obce nesou 
nejen stejný název, ale mezi 
další spojitosti Erdber-
gu/Hrádků patří např. i koste-
ly, které jsou shodně zasvěceny 
sv. Petru a Pavlu, a které do-
minují našim obcím.  
 Velmi nás potěšil zájem o 
projevenou spolupráci, jsme rá-
di, že jsme se mohli zúčastnit 
výstavy a doufáme, že i do bu-
doucna budeme pěstovat přátel-
ské vztahy. Věříme, že se najde 
stále více příležitostí ke spo-
lečnému setkávání se. 
 

Jan Stavinoha 
   místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podzimní pranostiky 
 

Je-li hojně vlákének babího lé-
ta a neodlétají brzo tažní ptá-
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ci, bude podzim dlouho příhodný 
a sedlák dokončí všechnu práci. 

 
Podzim bohatý na mlhu věští 

v zimě mnoho sněhu. 
 

Když dlouho listí nepadá, tuhá 
zima se přikládá. 

 
Divoké husy na odletu – konec i 

babímu létu. 
 

Oblékají-li si zajíci hustý ko-
žíšek a mají-li mnoho sádla, 

bude tuhá zima. 
 

Čerpáno z internetu – „PRANOSTIKY“. 

 

 
Římskokatolická farnost 

Hrádek 
 
 Od prázdnin náš farní tým 
prodělal personální změnu. Do 
farnosti Stařeč u Třebíče ode-
šel  P. Stanislav Mahovský, 
místo něho přišel ze Žďáru nad 
Sázavou jáhen Daniel Blažke 
z Brna. Tato změna se dotkne 
nedělních bohoslužeb, jednou do 
měsíce bude místo mše svaté  
v Hrádku, Dyjákovicích a Val-
trovicích bohoslužba slova, pod 
vedením našeho jáhna.  
 O prázdninách proběhly 2 
turnusy týdenních táborů na in-
diánském „TP“ tábořišti 
v Hodově u Velkého Meziříčí. 
Zúčastnilo se celkem kolem 100 
dětí. Prožívaly biblické dobro-
družství východu z Egypta do 
zaslíbené země. Také jsme pro-
žili krásný týden ve společen-
ství rodin v Dolních Loučkách u 
Tišnova. Bylo nás asi 34. Věk 
se pohyboval od důchodců až po 
předškoláky. Podařilo se vytvo-
řit pěkné společenství. Všem 
zúčastěným patří dík.  
 21.8.-3.10.2011 jsem také 
byl s dvěma kamarády kněžími na 
dovolené. Počasí přálo. Letos 

se nám podařilo zdolat 
v rakouských Alpách vrcholky 
Sauleck a Ankogel. 
 Od října začne na ZŠ 
v Hrádku vyučování náboženství. 
Přihlásilo se 7 dětí. Vyučování 
bude v pondělí od 12:50 hod. 
Kdo má zájem může se zúčastnit. 
Připomínám to zvláště těm rodi-
čům, kteří se při udílení svá-
tosti křtu zavázali, že vycho-
vají svoje děti ve víře.  
 V neděli 16.10.2011 bude 
v Hrádku posvícení. Mše sv. bu-
de za přítomnosti hrádecké cha-
sy v 11:00 hod. Jinak bývá 
v 8:00 hod každou neděli.  
 12.11.2011 (sobota) pro-
běhne již tradiční pouť ke sva-
té Anežce v Hrádku. V 10:00 hod 
bude mše sv. ve farním kostele 
sv. Petra a Pavla, pak procesí 
ke kapli sv. Anežky, následně 
občerstvení a hry na faře. Sr-
dečně všechny zveme, zvláště 
děti. 
 Bohoslužby na dušičky bu-
dou ještě upřesněny ve farním 
zpravodaji, který obdržíte. 
 Ve spolupráci s obcí a 
hasiči chystáme také odvodnění 
kostela v Hrádku. Bude se také 
pokračovat v opravách. 
Z jihomoravského kraje se poda-
řilo získat částku 100.000,- 
Kč; z ministerstva kultury 
částku 450.000,- Kč, obec Hrá-
dek 300.000,- Kč. 
 Chtěl bych také poděkovat 
obci za krásnou úpravu u hřbi-
tova, který je posledním dů-
stojným místem člověka a svědčí 
o tom, že nám naši předkové 
nejsou lhostejní.  
 Všem farníkům žehnám a 
provázím v modlitbě.  
 

Za Římskokatolickou 
farnost Hrádek 

P. Pavel Sobotka 
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Informace obecního  
úřadu 

 
Upozorňujeme občany, že 

splatnost místního poplat-
ku za komunální odpad na 

2. pololetí 2011 je 

31.10.2011! 
 

Zároveň upozorňujeme obča-
ny, kteří dosud místní po-
platek neuhradili, že jim 
bude po datu splatnosti 

vyměřen platebním výměrem.  
 

 

V minulém čísle Hrádeckého zpravo-

daje došlo k tiskové chybě v datu 

splatnosti místního poplatku za 

komunální odpad. Tímto se občanům 

omlouváme. 

 

* 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 
 

Kdy: 
Sobota 15. října 2011 

 
Místo zastávky: u váhy naproti 

obecnímu úřadu. 
 

Čas: 8:20 – 9:20 hod. 

 
* 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

 
Kontejnery budou přistaveny 

 
 v pátek 4. listopadu 2011 

 v odpoledních hodinách 
 

před domy p. J. Blahoudka, č.p. 
182 a p. M. Hrazdílka, č.p. 96. 

 
Do těchto kontejnerů nepatří 
nebezpečný odpad (pneumatiky, 

elektrické přístroje) ani 
suť!!! 

 
Odvoz kontejnerů bude v pondělí 7. 

listopadu 2011 v ranních hodinách. 

 
* 

Kontejnery na tříděný 
 odpad od prodejny FLOP, 

byly přemístěny 
 do prostoru váhy před 

obecním úřadem. 
 
* 
 

Slovo 
     starosty… 
 

  
Vážení spoluobčané, 
 

třetí čtvrtletí letošního 
roku máme za sebou a v této 
podzimní době mi dovolte, 
abych se zmínil o údržbě naší 
obce (sečení trávy a údržbu 
veřejného prostranství). 
V jarních měsících jsem se 
zmiňoval o tom, že díky tomu, 
že jsme nedostali potřebný 
počet zaměstnanců, na výkon 
veřejně prospěšných prací od 
Úřadu práce, nebude údržba 
naší obce probíhat tak rych-
le, jak tomu bylo 
v minulosti, kdy jsme zaměst-
nanců měli 11 nebo dokonce 
13. Proto bych chtěl poděko-
vat všem občanům, kteří mám 
v tomto odlehčili a u svých 
domů a zahrad si tyto práce 
vykonávají sami. Mockrát dě-
kuji! Nyní máme 5 zaměstnanců 
na VPP, z toho 2 končí k 
31.10.2011 a zbývající 3 bu-
dou pod obcí pracovat do kon-
ce roku 2011. 
 Z investicí pro letošní 
rok, o kterých jsem se zmiňo-
val v posledním zpravodaji, 
byla právě dokončena „Revita-
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lizace veřejného prostranství 
v blízkosti hřbitova“. 
Z nemalé dotace, kterou jsme 
na tuto akci obdrželi, byli 
v současné době vyčerpány 
všechny finanční prostředky a 
zbývá ještě zasadit živý plot 
okolo cesty a před parkoviš-
těm, kde nyní roste réva. Ty-
to práce budou hrazeny již 
z prostředků obce a budou 
provedeny v jarních měsících. 
 Stavebně je již také při-
pravena ordinace praktického 
lékaře v ZŠ. Provoz ordinace, 
jak jsem se již zmiňoval, bu-
de zahájen po Novém roce. Ny-
ní probíhají dokončovací prá-
ce na úpravě parkoviště, kde 
bude umožněn příjezd vozidly 
až ke vchodu do budovy. Scho-
diště před ordinací se díky 
špatnému stavu muselo zbourat 
a vybudovat nové, dále pak 
zbývá ještě ordinaci vybavit 
novým nábytkem. Doufám, že 
ordinace praktického lékaře 
bude mít v Hrádku své uplat-
nění a bude místními občany 
dostatečně využívána. 
 Náš kulturní dům prožívá 
také velké změny. Nyní jsou 
již vyměněna všechna okna a 
část dveří, v KD probíhají 
zednické práce, malování, 
oprava elektroinstalace a sa-
mozřejmě po těchto pracích 
velký úklid, na kterém se 
bezplatně podílí Klub hrádec-
kých důchodců, Krojovaná mlá-
dež Hrádek a zaměstnanci OÚ. 
Všem těmto lidem bych chtěl 
tímto srdečně poděkovat a vá-
žím si jejich nasazení, jeli-
kož termín krojovaných hodů 
v Hrádku se nezadržitelně 
blíží. S dalšími stavebními 
pracemi (fasáda z čela KD + 
oprava schodiště, fasáda ze 
zahrádky od restaurace a fa-
sádní barva) budeme pokračo-
vat až po hodech. 

 Tento týden také proběhne 
výběrové řízení na dodavatele 
akce: „Oprava fasády a zatep-
lení bytového domu č.p. 312“. 
Oprava bude hrazena z dotace 
programu Zelená úsporám a 
s pracemi by se mělo začít 
ještě letos, co počasí umož-
ní, zbývající práce budou do-
končeny v jarních měsících. 
 Na závěr bych Vás chtěl 
srdečně pozvat na tradiční 
krojované hody, které každo-
ročně pro nás připravuje Kro-
jovaná mládež Hrádek. Naše 
mládež se opravdu snaží, aby 
se hody co nejvíce povedly a 
myslím si, že největší odmě-
nou a poděkováním pro ně bude 
naše účast za jejich několika 
týdenním snažení. V naší obci 
je to největší kulturní akce, 
a proto přijměte ještě jednou 
srdečné pozvání. 
 

   Ondřej Kubic 
    starosta     

 
Pozvánky 

 
 

KROJOVANÉ HODY 
V HRÁDKU 

 
 

 
15. – 16. října 2011  

 
Program na krojované hody: 

 
Pátek 14.10.2011 

- 16:00 hod. posezení pod má-
jou, 

- občerstvení.  
 
Sobota 15.10.2011 

- 10:00 hod. předávání hodové-
ho práva starostou obce u OÚ 
Hrádek, 

- 10:30 hod. pochůzka krojova-
né chasy po vesnici 
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s dechovou kapelou Roucho-
vanka, 

- 20:00 hod. taneční zábava 
v kulturním domě s dechovou 
kapelou Rouchovanka, 

- 21:00 hod. předtančení kro-
jované chasy, 

- 22:00 hod. taneční zábava se 
skupinou CODEX, 

- 00:00 hod. 2. předtančení 
krojované chasy, 

- vstupné 90,- Kč, 

- bohatá tombola. 
 
Neděle 16.10.2011 

- 11:00 hod. mše svatá 
v kostele sv. Petra a Pavla 
v Hrádku s krojovanou cha-
sou, 

- 14:00 hod. zábavný program 
pro děti v KD, 

- 20:00 hod. taneční zábava 
v KD se skupinou ŠURIBEND, 

- 21:00 hod. předtančení kro-
jované chasy, 

- vstupné dobrovolné. 

 
* 

BESEDA S DŮCHODCI 
 

Zastupitelstvo obce Hrádek 
 

srdečně zve všechny  
seniory na tradiční 

 

Besedu s důchodci, 
 

která se uskuteční 
 

v pátek 18. listopadu 2011 
od 14:00 hod. v KD Hrádek. 

 

Čeká na Vás bohatý program. 
K Vaší zábavě zahraje živá 

hudba 
SILETA z Hostěradic. 

 
Občerstvení zajištěno. 

 
* 
 
 
 
 

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL 
 

Kulturně-školský výbor Zastupitel-
stva obce Hrádek, ve spolupráci 
s Krojovanou mládeží Hrádek 

 
srdečně zve všechny děti a rodiče 

na tradiční  
 

Mikulášský 
 karneval, 

 
který se uskuteční 

 
v sobotu 3.12.2011 od 15:00 hod. 

v sále KD Hrádek. 
 

Čeká na Vás bohatý program, vyhod-
nocení masek a mikulášská nadílka. 

 
Občerstvení zajištěno. 

 
 

 
 


