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Důležitá schválení 
zastupitelstva obce 

 

• Prodloužení nájemních smluv 
v sociálních bytech formou 
dodatků ke stávajícím smlou-
vám o dva roky, 

• manželům Petru a Ludmile 
Cholevovým uzavření dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě po-
zemku p.č. 198/1, 

• smlouvu o právu provést 
stavbu na pozemku: „Splaško-
vá kanalizace v obci Kří-
dlůvky“ na pozemcích p.č. 
2437, 6867/5, 6943/1, 6867/1 

v k.ú. Hrádek u Znojma, 

• odkoupení pozemku p.č. 
5701/317 a 5701/31, 

• prodej pozemku p.č. 5701/456 
o výměře 67 m2 manželům Pet-
ru a Jiřině Hocovým, 

• prodej pozemku p.č. 724 o 
výměře 26 m2 manželům Karlu 
a Marii Konvalinovým,  

• prodej pozemku p.č. 7124/6 o 
výměře 117 m2 paní Ludmile 
Rydvalové, 

• prodej pozemku p.č. 7090/5 o 
výměře 145 m2 paní Anně Ba-

dinské, 

• pronájem pozemků p.č. 
5701/211 o výměře 288 m2 a 
5701/61 o výměře 197 m2 panu 
Antonínu Sýkorovi, 

• pokácení smrku a ořechu u 
rodinného domu č.p. 129 panu 
Ing. Jaroslavu Sokolovi, 

• uhrazení faktury ve výši 
58.716,- Kč firmě Závlahy 
Dyjákovice, spol. s r.o., 

• smlouvu č. 9757/11/OKH a č. 
9758/11 OKH o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje,  

• smlouva o budoucí smlouvě o 
zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu(sml. č. 4711 
na p.č. 184/1), 

• Směrnici č. 10/2011 
k inventarizaci majetku a 
závazků, 

• přípravu akce na rok 2012 na 
zateplení a opravu MŠ Hrá-
dek, 

• uhrazení faktury za materiál 
k provedení odvedení dešťové 
vody od kostela ve výši 
23.000,- Kč bez DPH,  

• výběrového řízení firmu MAR-
VYK, spol. s r.o., Hrádek 
č.p. 92, na zateplení byto-
vého domu č.p. 312, 

• výběrového řízení firmu 
Pstavby, družstvo, Hrádek 
č.p. 116 na opravu fasády 
KD, 

• odstoupení od smlouvy s fir-
mou Pstavby, družstvo, Hrá-
dek č.p. 116 na opravu fa-
sády KD, 

• dokončení opravy fasády KD 
firmou Matocha Jiří, Hrádek 
až po uzavření smlouvy s od-
souhlaseným rozpočtem.  
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Uplynulé období v Zá-
kladní škole, Hrádek 

203 
 
 V naší škole ťukají Vánoce 
na dveře vždy o něco dříve než 
jinde. Každoročně se podílíme 
na výzdobě vánočního stromu 
před kulturním domem. S výrobou 
ozdob jsme začali už v říjnu. 
Zvolili jsme zvonečky 
z kelímků, dřevěné kytičky a 
„proutěné“ zvonky z novinového 
papíru. Ne každý zvládl řezat 
dřevěná kolečka nebo plést 
z ruliček zvoneček, takže si 
žáci jednotlivé činnosti rozdě-
lili a pracovní vyučování pro-
bíhalo jako sériová výroba. Tím 
ale předvánoční vyrábění ne-
skončilo. S některými výrobky 
se pochlubíme na malé vánoční 
výstavě v Městské knihovně 
v Hrušovanech, kde s paní kni-
hovnicí spolupracujeme již více 
jak tři roky při nejrůznějších 
tematických výstavách. Zatímco 
práci na školním pozemku zvlá-
dají převážně žáci nejvyšších 
ročníků, do výroby ozdob, svíc-
nů, sněhuláků, věnečků a zim-
ních obrázků se zapojili úplně 
všichni. Hitem letošního pra-
covního vyučování je skládání 
z čajových sáčků. Za přispění 
rodičů, prarodičů a známých 
jsme si udělali velkou zásobu 
sáčků, abychom se mohli pustit 
do koláží cizokrajných zvířat, 
ale hlavně do skládání nejrůz-
nějších hvězdiček, ze kterých 
pod rukama šikovných dětí 
vznikly líbivé obrázky. 
 Blížící se zima se nám 
ohlásila i množstvím spadaného 
listí. Jeho shrabování jsme si 
natrénovali na školní zahradě. 
A že je to práce, kterou výbor-
ně zvládáme, jsme mohli před-
vést v zámeckém parku 
v Lechovicích. O pomoc nás po-
žádal majitel zámečku, který  

v minulých  letech patřil mezi 
sponzory naší školy.  
 Významnou událostí na od-
loučeném pracovišti v Břežanech  
bylo natáčení  výukového mate-
riálu týkajícího se bazální 
stimulace. Tuto terapii uplat-
ňují obě speciální pedagožky 
při výuce žáků základní školy 
speciální. Videozáznam vznikl 
na základě spolupráce PdF MU 
v Brně s naší školou v rámci 
projektu pro zkvalitnění vzdě-
lávání studentů této univerzi-
ty.  
 Na poslední listopadový 
čtvrtek jsme plánovali společné 
vyrábění s rodiči. Žáci se měli 
podílet i na přípravě drobného 
občerstvení pro odpolední se-
tkání, ale pro malý zájem ze 
strany rodičů byla akce odlože-
na na příští kalendářní rok. 
 V rámci předmětu Svět prá-
ce navštívili  žáci devátého 
ročníku Úřad práce ve Znojmě,  
kde si na počítači otestovali 
své zájmy a předpoklady pro 
nejvhodnější výběr svého budou-
cího povolání. Pracovnice úřadu 
jim poskytla nezbytné informace 
k výběru vhodného učebního obo-
ru. 
 Škola je od ledna  zapoje-
na  do projektu EU „Peníze ško-
lám“. Z obdržené dotace byla 
nově vybavena počítačová učeb-
na, učitelé a žáci mají možnost 
využívat ve výuce interaktivní 
tabuli a pedagogové se zúčast-
nili dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků. 
 Všem, kteří spolupracují 
s naší školou,  děkujeme za 
podporu a přízeň a do nového 
roku 2012 přejeme hodně vzájem-
ného porozumění a tolerance. 

                               
 Za kolektiv ZŠ, Hrádek 203 

Mgr. Jana Štruncová   
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Sbor 
dobrovolných hasičů 

 

 
 V sobotu dne 22.10.2011 
provedl SDH sběr železa v obci 
Hrádek. Děkujeme tímto všem ob-
čanům. 
 V sobotu 26.11.2011 se na-
še jednotka podílela na zdobení 
vánočního stromku a v neděli 
27.11.2011 naši členové pomáha-
li při rozsvícení vánočního 
stromku (uvařili bramborový gu-
láš a svařák).  
 Výbor SDH Hrádek děkuje a 
přeje všem členům a jejich ro-
dinným příslušníkům hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti do 
nového roku 2012.  
 Chtěli bychom též poděko-
vat Obecnímu úřadu Hrádek a 
všem sponzorům, kteří nás spon-
zorovali v naší činnosti a tou-
to cestou jim popřát hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce 2012. 
 Sbor dobrovolných hasičů v 
Hrádku přeje krásné svátky vá-
noční, hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti v novém roce 2012 
také všem našim spoluobčanům. 

                                            
Za SDH Hrádek 

Josef Pospíšil 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mateřská škola  
Hrádek 

 
 Letošní rok jsou děti opět 
ve dvou třídách s celodenním 
provozem. V současné době na-
vštěvuje školu 38 místních dě-
tí, se kterými pracují tři paní 
učitelky. O úklid a dovoz stra-
vy ze ZŠ se stará paní uklízeč-
ka. Každým rokem se snažíme 
školu zvelebovat a provádět 
jednoduché práce v rámci roz-
počtu MŠ. O letních prázdninách 
se nám podařilo zajistit a pro-
vést výměnu podlahy v jídelně a 
výměnu   zastaralého, nevyhovu-
jícího osvětlení ve zbývající 
části budovy. 
 Blíží se konec roku a pro-
to bychom rádi poděkovali všem, 
kteří nám, byť malým podílem  
pomáhali. Zejména děkujeme panu 
Hartmanovi, za vstřícnost při 
zajištění dopravy dětí na výlov 
rybníka do Jaroslavic. 
 Blíží se nejkrásnější 
svátky v roce, a proto bych 
chtěla   všem popřát krásné 
prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti a 
do nového roku spoustu radosti, 
úspěchů a porozumění.  
 

Za MŠ Hrádek 
Jana Stavinohová 
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NOVINKY ZE ŠKOLY 
 
 Čas rychle běží a nechci 
tomu ani uvěřit, že naši  žáci 
už několik měsíců chodí do ško-
ly, většina z nich se pilně učí 
a připravuje na vyučování. I 
naši prvňáčci si dobře ve škole 
zvykli a práce jim jde dobře od 
ruky. Živou abecedu již vyměni-
li za Slabikář a v matematice 
dělají též pokroky. Jsou již 
součástí našeho školního kolek-
tivu. 
 V letošním školním roce 
jsme se opět zapojili do pro-
jektu "Ovoce do škol". Tento 
projekt spočívá v tom, že naši 
žáci pravidelně jednou za 14 
dnů dostávají ve škole různé 
ovoce, zeleninu nebo ovocné 
šťávy. Celý projekt je zaměřen 
na zdravý životní styl. 
 Kromě školních povinností 
většina žáků od měsíce října ve 
škole navštěvuje zájmové krouž-
ky,  které se svými učiteli ma-
jí po skončení vyučování. Zájem 
je o kroužek anglického jazyka, 
dovedné ruce, sportovní  a dys-
lektický kroužek. Každé pondělí 
je ve škole i náboženství. 
 Na naší škole se již stal 
tradicí "Sběr papíru". Tuto 
činnost ve škole pořádáme 2x ve 
školním roce, vždy v měsíci 
říjnu a v dubnu. Pochvalu si 
zaslouží všichni sběrači a oni 
jsou také po zásluze odměněni. 
 Nejlepšími sběrači z celé 
školy jsou : 
- 1. místo: Matušková Lenka, 
371 kg, 1.třída,                                                                  
- 2. místo: Briolová  Romana,  
235 kg, 1. třída a Briol  Ja-
kub, 235 kg, 4.třída,                            
- 3. místo: Ďuriš  Adam, 180 
kg, 1. třída.                                           
 
V hodnocení tříd zvítězila 1. 
třída, která celkově nasbírala 
1 078 kg. Všem moc blahopřeje-
me. 

 V měsíci říjnu se v tělo-
cvičně uskutečnila beseda o 
"Národním parku Podyjí" s paní 
Holubovou. Starší žáci již vě-
děli čeho se beseda týká, pro-
tože jsme společně v minulém 
školním roce v dubnu tuto ob-
last navštívili právě na "Den 
Země". Všem se beseda moc líbi-
la. 
 V měsíci listopadu jsme si 
již tradičně se všemi žáky udě-
lali  podzimní vycházku do Ja-
roslavic. Zde jsme viděli výlov 
rybníka. Bylo krásné počasí a 
pro mnohé to byl nazapomenutel-
ný zážitek. Také jsme v měsíci 
listopadu začali jezdit do di-
vadla ve Znojmě, první předsta-
vení se jmenovalo "Sůl nad zla-
to" a žákům 3. a 4. ročníku za-
čal plavecký výcvik ve Znojmě. 
V prosinci na nás též nezapo-
mněl Mikuláš s čertem a andě-
lem. Ale to hlavní je právě 
před námi. Všichni žáci ve ško-
le se již těší na zimní prázd-
niny a tím spojený adventní 
čas. Každé pondělí si ve škole 
zapalujeme jednu svíčku na 
krásném adventním věnci, za 
který bych chtěla poděkovat pa-
ní Hocové. Také děti ve školní 
družině si nazdobily vánoční 
stromek, za který zase musím 
poděkovat paní Melicharové. 
Krásně vánočně vyzdobená je 
škola i nová okna v celé zá-
kladní škole. Za tuto výzdobu 
děkuji paní vychovatelce a pa-
ním učitelkám. 
 Závěrem mi dovolte, abych 
za celý rok poděkovala panu 
starostovi, obecnímu úřadu a 
všem zastupitelům  za to,  jak 
pomáhají naši školu zvelebovat. 
Také bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům základní i mateř-
ské školy za jejich obětavou 
celoroční práci a popřát jim a 
všem žákům, rodičům a ostatním 
obyvatelům v Hrádku krásné a 
klidné prožití vánočních svátků 
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a do nového roku 2012 přeji jen 
to nejlepší. 
 
Za celý kolektiv žáků  
a zaměstnanců ZŠ a MŠ Hrádek 
 
   Mgr. Švejcarová Květoslava, 

ředitelka                                                            
                                 

 
Kulturní akce v Hrádku 
 

 Akce pořádaná pro naše 
nejstarší spoluobčany „Beseda 
s důchodci“ se konala 
v kulturním domě v pátek  
18. listopadu 2011. Po úvodním 
slovu starosty bylo na programu 
vystoupení dětí z Mateřské ško-
ly a Základní školy Hrádek. Po 
obědě následovala volná zábava. 
Od 18:00 hodin k tanci a posle-
chu hrála skupina Sileta 
z Hostěradic. V dobré náladě 
jsme se rozloučili až v brzkých 
ranních hodinách. 
 První adventní neděli, 
která letos připadla  
na 27. listopadu 2011, proběhlo 
slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. Slova před samotným ak-
tem rozsvícení se ujal farář p. 
Sobotka, který i s dalšími za-
hrál na kytaru a zazpíval. Po-
hoštění, svařené víno a guláš, 
připravili členové SDH Hrádek. 
Ti nazdobili i strom, který je 
rok od roku hezčí. 
 V sobotu 3. prosince 2011 
pořádal Kulturně-školský výbor 
ve spolupráci s Krojovanou mlá-
deží Hrádek „Mikulášský karne-
val“ pro děti. Krojovaní si pro 
děti připravili soutěže o ceny 
a dětskou diskotéku. Letos se 
sešlo hodně dětí v maskách,  
a proto byly oceněny hned 
ve třech kategoriích. 
V kategorii starších dětí zís-
kala první místo vodní víla Le-
nička Matušková, druhá byla 
čertice Silvinka Frydrychová a 

třetí zvonilka Deniska Fargašo-
vá. V kategorii mladších dětí 
bylo pořadí následující - první 
místo sněhurka Kristýnka Honzá-
ková, druhé místo šejkové Luboš 
a Leoš Pěčkovi a třetí vodnice 
Sára Podešvová. V kategorii 
nejmladších dětí se umístil na 
prvním místě tygr Matýsek Far-
gaš, druhá další čertice Te-
rezka Domongošová a třetí byli 
Vašík a Viktorka Vašinovi 
v maskách medvídků. Všechny dě-
ti dostaly diplom a ceny. Spe-
ciální ocenění dostali - „Mexi-
káni“ - Badínští a Zámostní.  

 
 
 Kulturně-školský výbor Za-
stupitelstva obce Hrádek přeje 
příjemné prožití svátků vánoč-
ních a mnoho příjemných zážitků 
v roce 2012. 

 

Za Kulturně-školský výbor  
Jindřich Rosa 

 

TJ Sokol Hrádek 
 

 TJ Sokol Hrádek má 
v ročníku 2011-2012 
v mistrovských fotbalových sou-
těžích 3  družstva. Oddíl stol-
ního tenisu svoji činnost ukon-
čil. Fotbalové družstvo mužů 
hraje ve III. třídě, skupinu 
„B“. Z Tasovic přišel do Hrádku 
na hostování Jaroslav Fortelný, 
z Dyjákovic se vrátili 
z hostování Zdeněk Fráňa, Tomáš 
Konvičný a Radek Kortiš. 
V podzimní sezoně obsadilo 
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družstvo mužů 4. místo ze 14 
účastníků soutěže se ziskem 28 
bodů. Nejlepšími střelci jsou 
Petr Záruba a Jaroslav Švábek. 
 Fotbalovou přípravku tré-
nují Jaroslav Švábek a Štěpán 
Škrabal. Toto družstvo obsadilo 
v podzimní sezoně 7. místo z 12 
účastníků se ziskem 22 bodů. 
Nejvíce branek nastříleli sou-
peřům Zábojník - 9, Bobor - 8 a 
Cabák - 4. Družstvo mladších 
žáků trénují Pavel Konyárik a 
Jiří Zábojník. Pod jejich vede-
ním jsou žáci po podzimní sezó-
ně ve své soutěži na 1. místě 
ze 7 přihlášených oddílů se 
ziskem 22 bodů. Nejvíce branek 
nastříleli Konupčík - 8 a Zá-
bojník - 7. 
 Z brigádnické činnosti by-
la provedena kompletní oprava 
střechy na klubovně, kde byla 
odstraněna  osinkocementová 
krytina, staré  střešní latě a 
část trámů a byly položeny nové 
střešní latě, trámy a plechová 
krytina s hřebenáči, OSB desky 
na štít. Na financování této 
akce se podílel Obecní úřad 
Hrádek, TJ Sokol Hrádek a Zá-
vlahy Dyjákovice. Bezplatné 
dobrovolné práce na této akci 
byly prováděny pod vedením Lu-
bomíra Hoce a dále mu pomáhali 
Martin Feranec, Zdeněk Hoc, Ra-
dek Vítek, Josef Choleva, Petr 
Záruba, Pavel Konyárik a další. 
Všem,  kteří bezplatně pomohli 
patří poděkování. 
 Další významnou akcí bylo 
zakoupení a instalování světel-
né tabule s časomírou a ukaza-
telem skóre. Tato tabule byla 
zakoupena díky sponzorským da-
rům Autoopravny Dušana Matušky, 
Restaurace Hrádek p. Zdeňka Ca-
báka, prodejny potravin Flop 
Kamila Sojková a příspěvku Ji-
řího Zábojníka.  
 Závěrem bych chtěl poděko-
vat našim dlouhodobým sponzorům 
a to p. Ivanu Martincovi a fir-

mě Agrospol Hrádek, p. Jiřímu 
Štolpovi a firmě Eltos Hrádek a 
všem výše jmenovaným za účinnou 
pomoc při zajišťování sportovní 
činnosti v naší obci, s přáním 
zachování jejich přízně i 
v roce 2012.  

  
        

Za výbor TJ Hrádek 
Josef Chuděj 

                                       
                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Římskokatolická farnost 
Hrádek 

 
Farní okénko 

 
 Bohoslužby na Štědrý den 
budou v Hrádku ve 22:00 hod.,  
v Dyjákovicích v 16:00 hod. Na 
Boží Hod vánoční pak v 8:00 
hod. v Hrádku, na Štěpána pak 
bude v Hrádku v 8:00 hod. boho-
služba slova, na Silvestra 
v 18:00 hod. mše sv. v Hrádku a 
ve 23:15 hod. adorace 
v kostele. Na Nový rok bude mše 
opět v 8:00 hod. 
 Příležitost ke svátosti 
smíření s cizím zpovědníkem bu-
de v neděli 18.12.2011 od 15:15 
do 16:15 hod. v kostele Hrádku. 
Je možné si dohodnout i setkání 
na faře či doma a to i mimo Vá-
noce.  
 Každým rokem skauti také 
přivážejí do ČR betlémské svět-
lo. V Hrádku jej přivítáme 
v 15:10 hod., pak bude 
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v předsíni kostela až do mše 
sv. ve 22:00 hod. 
 Ve dnech 25.12.2011 a 
26.12.2011 od 15:00 do 17:00 
hod. budou otevřené kostely 
v Hrádku (perníkový betlém od 
paní Pěčkové),  Dyjákovicích a 
ve Valtrovicích k prohlídce 
betlémů. Po dohodě je možné 
kostel navštívit i v jinou do-
bu. 
 27.12.2011 na svátek sv. 
apoštola Jana bude v 18:00 hod. 
žehnání vína v kostele 
v Hrádku, hrát bude Neoveská 
cimbálová muzika. 
 V sobotu 21.1.2012 pořádá 
přímětický farní tým pouť na 
betlémy. Místo bude ještě 
upřesněno. O jarních prázdni-
nách pořádá přímětický tým opět 
pobyt pro mládež na horách. 
 V sobotu 7.1.2012 proběhne 
Tříkrálová sbírka v našich far-
nostech. Společné zahájení bude 
v 9:00 hod. v kostele sv. Petra 
a Pavla v Hrádku požehnáním ko-
ledníkům. Prosím o pomoc při 
organizaci jako v předchozích 
letech. 
 Byla také zahájena přípra-
va na přijetí svátosti biřmová-
ní. Celkem se přihlásilo 14 
účastníků. Přípravy probíhají 
na faře v Hrádku v pátek 
v 18:30 hod. vždy po 14 dnech. 
 Stále také probíhá oprava 
farního kostela v Hrádku. Poda-
řilo se získat 450.000,- Kč 
z Ministerstva kultury, 
300.000,- Kč od obce Hrádek, a 
stále ještě čekáme na slíbenou 
dotaci 100.000,- Kč 
z Jihomoravského kraje. Dá-li 
Bůh tak se podaří dokončit 
střechu na presbytáři kostela. 
Děkuji Vám všem, kteří toto dí-
lo také provázíte a podpíráte 
svými modlitbami i dary. Sbírka 
při půlnoční mši sv. ve 22:00 
hod. bude určena na opravu kos-
tela. 

 Díky Vašemu zájmu mohl za-
čít opět jezdit autobus na 
poutní místo v Hlubokých Mašův-
kách. Od ledna bude promlouvat 
k poutníkům v kázáních kněz 
z Lechovic o. Marek Vácha, au-
tor několika populárních knih. 
Na Přírodovědné fakultě MU 
v Brně vystudoval obor moleku-
lární biologie a genetika, teo-
logii studoval v Olomouci a 
Bruselu. V letech  1997 a 2000 
se účastnil dvou výprav na Ant-
arktidu. V roce 2002 žil šest 
měsíců v trapistickém klášteře 
Sept–Fons ve Francii. Je před-
nostou Ústavu etiky na 3. lé-
kařské fakultě Karlovy univer-
zity. 
 Touto cestou bych chtěl 
také poděkovat místním hasičům 
za pomoc při uskutečnění odvod-
nění kolem kostela v Hrádku.    
 Přeji Vám všem ze srdce, 
jménem svým i všech farníků, 
Boží požehnání do všech krás-
ných dní, které nás čekají. Ať 
je dokážete prožívat v klidu, 
pohodě a s vděčností za ty, 
které máte kolem sebe. Pokud 
jste si někdo ublížil, ať třeba 
prostřednictvím vánočního po-
selství najdete cestu 
k odpuštění  a ke smíru. Žehnám 
také zvláště těm, kteří jsou 
nemocní a opuštění nebo proží-
vají těžkou životní zkoušku. Ať 
Vám Bůh dá sílu, světlo naděje 
a vytrvalost v dobrém.  
 

Za Římskokatolickou 
farnost Hrádek 

P. Pavel Sobotka 
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Zimní pranostiky 
 

Prosinec 

• Prosinec naleje a leden 
zavěje. 

• Prýští-li ještě v prosinci 
bříza, nemívá zima mnoho 
síly. 

• Prosinec proměnlivý a vla-
hý, nedělá nám zima těžké 
hlavy. 

• Když v prosinci hrom ještě 
hučí, rok příští stále ví-
tr fučí. 

• Studený prosinec, brzké 
jaro. 

• Jaké zimy v prosinci, ta-
ková tepla v červnu. 

• Mléčná dráha v prosinci 
jasná, bude v příštím roce 
úroda krásná. 

• Není-li prosinec studený, 
bude příští rok hubený. 

• Když v prosinci mrzne a 
sněží, úrodný rok na to 
běží. 

• Svatá Barbora vyhání dříví 
ze dvora. 

• Ve dne jas, v noci mráz. 

Leden 

• Co leden sněhem popráší, 
to únor s vichrem odnáší. 

• Když začátek ledna krásně, 
budou na jaře bouřky čas-
ně. 

• Leden studený, duben zele-
ný. 

• Ve dne jas, v noci mráz. 
• Je-li teplo v lednu, sahá 

bída ke dnu. 
• V lednu sníh a bláto, v 

únoru tuhé mrazy za to. 
• V lednu za pec si sednu.  
• Když v lednu mnoho prší a 

málo sněží, z polí, luk i 
zahrad se málo těží. 

• Když není konec ledna stu-
dený, únor to dvakrát na-
hradí. 

 

Únor 

• Únor bílý - pole sílí.  
• Jestli únor honí mraky, 

staví březen sněhuláky. 
• V únoru-li vítr neburácí, 

jistě v dubnu krovy kácí. 
• Mnoho mlh v únoru přivodí 

mokré léto. 
• Co si únor zazelená - bře-

zen si hájí; co si duben 
zazelená - květen mu to 
spálí. 

• Sněhový únor - sílí úhor. 
• Když únor vodu spustí, le-

dem ji březen zahustí. 
• Je-li únor mírný ve své 

moci, připílí s mrazem 
březen i v noci. 

• V únoru když skřivan zpí-
vá, velká zima potom bývá. 

• Teplý únor - studené jaro, 
teplé léto. 

• Je-li v únoru zima a su-
cho, bývá prý horký srpen. 

Čerpáno z internetu – „PRANOSTIKY“. 
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Pár vánočních a novo-
ročních vtipů 

 

Milý Ježíšku. Prosím o nějaký 
dárek, ale maminka mi zakázala 
sladké. Nemohl bys mi poslat 
aspoň jednu bedýnku polosuché-
ho? Pepíček, 9 let. 
 

Pečeme na Vánoce - Rychlé rumo-
vé pralinky. 
Vezmeme dutou čokoládovou fi-
gurku, odhryzneme jí hlavu a 
dolejeme až po okraj rumem. 
Neskladujeme a hned konzumuje-
me! 
 
"Miláčku, chtěla bych pod stro-
meček miminko." - "Ty ses 
zbláznila, vždyť mu napadá do 
očí jehličí!" 

 
 
"Mám s pitím čím dál větší po-
tíže" - "Zdravíčko?" - "Ne, pe-
níze!" 
 
"Proč nepiješ ten lék?  
Mysli si, že je to pivo." - "Já 
bych radši pil pivo a myslel 
si, že je to ten lék!" 
 

 
 
Ptají se pana Kalianka: "Proč 
jsi tak smutný, Pepo?" - "Ale, 
vyměnil jsem manželku za demi-

žon slivovice." -"A to se to po 
ní stýská?" - "Ne, ale mám zase 
žízeň!" 
 
Ranní ptáče, dál doskáče, ranní 
ptáče bez lahváče nikam ne-
doskáče?“  
 
Bourbon s ledem poškozuje 
mozkové buňky. Skotská s ledem 
poškozuje mozkové buňky. Whisky 
s ledem poškozuje mozkové buň-
ky. Proč vlastně led ještě ne-
zakázali? 

 
Recept: 

 
Jaroslavický kapr na víně: 

• 6 porcí kapra s kůží, 

• 50 g oleje, 

• 2 dl vína (veltínské zele-
né nebo vlašský ryzlink), 

• 4-5 cibulí, 

• 1 lžíci sladké papriky, 

• 1 lžíci pálivé papriky, 
• mletý pepř, kmín, sůl. 
 

 
Postup: 
Kapra s kůží naporcujeme, oso-
líme, vložíme do olejem vymaza-
né zapékací nádoby kůží nahoru. 
Posypeme nejprve pálivou papri-
kou, pak pepřem, sladkou papri-
kou, kmínem a zasypeme kolečky 
cibule. Zapečeme 15 - 20 minut, 
kapra otočíme, znovu okořeníme 
(už bez kmínu a cibule) podli-
jeme.  
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Informace obecního  
úřadu 

Z důvodu čerpání dovolené 
se nebude na OÚ Hrádek od 
22.12.2011 do 30.12.2011 

úřadovat. 

* 

STATISTIKA OBCE HRÁDEK 

Stav obyvatel k 01.01.2011:  
921 
 

Stav obyvatel k 06.12.2011: 
924 
 

Statistické údaje: 
Přistěhováno:    14 
Odstěhováno:   18 
Přestěhováno:    8 
Narozeno:    12 
Zemřelo:     5 
Sňatek uzavřelo:   3 
Rozvedeno:    6 
 
Věkové složení: 
Do 6 let     71 
 7-18 let    114 
19-30 let    162 
31-40 let    145 
41-50 let    130 
51-60 let    124 
61-70 let     99 
71-80 let     56 
81-90 let     21 
91-100 let     2  
 
Počet mužů:   393  
Počet žen:   375 
Počet chlapců:    81 
Počet dívek:    75  

Věkový průměr: 38,86 

Jubilea v roce 2011: 
70 let  2 ženy, 1 muž 
75 let  1 žena, 3 muži 
80 let  4 ženy, 1 muž 

81 let  5 žen, 2 muži 
83 let  3 ženy, 1 muž 
84 let  4 ženy 
85 let  1 žena 
87 let   1 žena 
88 let  1 žena 
89 let  1 žena 
90 let  1 žena 
91 let  1 muž 
92 let  1 žena 
 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA 

ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ, o. s. 

Dvořákova 21, 669 02, Znojmo, 

dveře č. 115, 

www.znojemskevinarstvi.cz 

 

Naše 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 strategický 
plán LEADER s názvem „Impulsy 
pro novou kvalitu života na 
venkově“ a podporujeme projekty 
na Znojemsku. Další plánovaná 

výzva a příjem projektů proběh-

ne v dubnu - květnu 2012. Do 

této výzvy připravuje Obec Hrá-

dek projekt a žádost o dotaci 

na zateplení budovy, výměnu 

oken v mateřské škole a také 

celkovou rekonstrukci již nevy-

hovujícího sociálního zařízení. 

V roce 2011 jsme podpořili 
např. tyto projekty: 

Úprava centra obce Těšetice 
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Rekonstrukce místních komunikací 
Prosiměřice 
Místní komunikace Slup III. etapa 
Podnikatel - Pořízení vyoravače 
sazenic révy vinné 
 

Obec Hrádek obdržela dotaci na 
projekt: „Revitalizace veřejné-
ho prostranství v blízkosti 
hřbitova“. 

Pokud máte dotazy, kontaktujte 
projektové manažerky MAS Zno-
jemské vinařství, o. s. 
Ing. Lenka Mrázková, 
L.mrazkova@post.cz, tel. 
774 150 004, Ing. Veronika 
Schvomová, Schvomova@seznam.cz, 
tel. 775 975 004. 
Více informací na 
www.znojemskevinarstvi.cz. 
Statutární zástupce MAS: Jiří 
Lukeš 
 

                                       

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

ských oblastech 

 

 
  
 

Slovo 
     starosty… 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
 jelikož se nezadržitelně 
blíží vánoční svátky, chtěl 

bych se úvodem zmínit o vá-
nočním stromě, který nyní 
zdobí prostranství před kul-
turním domem. Tento urostlý 
strom bezplatně darovala ro-
dina Antonína Přikryla a na 
jeho výzdobě, tak jako každo-
ročně, se podílely děti ze 
Základní školy v Hrádku č.p. 
203 a hrádečtí hasiči. Všem 
mockrát děkuji za vstřícnost 
a snahu pomoci.    
 Pokud se ohlédnu za uply-
nulým prvním rokem tohoto no-
vého volebního období a hod-
notil bych práci nového za-
stupitelstva, tak si myslím, 
že noví členové z řad zastu-
pitelstva již přišli na to, o 
čem tato práce ve skutečnosti 
je a jsem upřímně rád za to, 
že problémy obce, které řeší-
me, jsou pro nás daleko důle-
žitější, než osobní spory. 
Přál bych si, abychom v této 
práci i nadále pokračovali a 
doufám, že to na naší obci po 
uplynutí čtyřletého volebního 
období bude vidět. 
 Závěrem bych chtěl všem 
hrádeckým občanům, ale i těm, 
kteří budou číst tyto řádky, 
popřát vánoční svátky plné 
pohody, štěstí a porozumění a 
do nového roku jenom to nej-
lepší a hlavně pevné zdra-
ví!!! ☺ Dále bych chtěl všem 
hrádeckým občanům, zájmovým 
složkám a sdružením, co nej-
srdečněji poděkovat za jejich 
celoroční práci, kterou vyko-
návají pro naši obec. Jsem za 
to strašně rád, že Hrádek pa-
tří mezi „živé obce“, kde se 
stále něco děje.   
 
 

   Ondřej Kubic 
    starosta     
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Pozvánky 
 

TJ Sokol Hrádek pořádá 

tradiční 

TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISE 

27.12.2011 

 v 9:00 hod.  

v sále kulturního domu. 

* 

SILVESTR 2011  

Krojovaná mládež Hrádek 

 a Obecní úřad Hrádek pořádají 

v sobotu 31.12.2011  
od 20:00 hod. v KD Hrádek 

3. Silvestrovskou zábavu 

tentokrát ve stylu „hippies“. 
 

Občerstvení zajištěno, 

 možno i vlastní. 
 

Vstupné 50,- Kč. 
 

Srdečně zveme širokou veřej-
nost.  

 

* 

MYSLIVECKÝ PLES 

Hrádečtí myslivci a Obecní úřad 
Hrádek pořádají tradiční 

 

Myslivecký ples 

v sobotu 14.ledna 2012 
od 20:00 hod. v KD Hrádek. 

Čeká na Vás: 

- bohatá tombola nejen 
ve zvěřině, 

- guláš z divočáka, 

- liščí nora plná 

tekutých pochutin, 

- k tanci a poslechu 
zahraje skupina  
VELVET. 

Vstupné 80,- Kč. 
 

Srdečně Vás zvou Hrádečtí 

 myslivci. 
 

* 

MASOPUST - FAŠANK 

SDH Hrádek pořádá tradiční 
 

Maškarní ples – FAŠANK 

 
v sobotu 18. února 2012 

od 20:00 hod. v KD Hrádek. 
 

Sraz masek je od 20:00 do 21:00 
hod. na OÚ Hrádek. 

 
Srdečně Vás zvou hrádečtí hasi-

či. 

 

 
 

 


