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Důležitá schválení 
zastupitelstva obce 

 

• Pravidla rozpočtového provi-
zoria na rok 2012, 

• smlouva o dílo s firmou AQE 
Advisors Brno na zateplení 
budovy MŠ Hrádek, 

• smlouva o dílo s firmou 
AK09, s.r.o.  na zpracování 
projektové dokumentace na 
snížení energetické nároč-
nosti budovy MŠ, 

• zpětvzetí výpovědi firmě 
.A.S.A k 31.12.2011 na svoz 
komunálního odpadu,   

• Provozní řád a Návštěvní řád 
dětského hřiště, 

• Obecně závazná vyhláška č. 
1/2012, 

• nákup pozemku p.č. 6940/4 o 
výměře 221 m2 od Státního 
statku Valtice v likvidaci 
za odhadní cenu, 

• příspěvek Krojované mládeži 
Hrádek na zapůjčení krojů a 
zaplacení dechové hudby 
(25.000,- Kč + 30.000,- Kč) 
na konání tradičních krojo-
vaných hodů 2012, 

• příspěvek Rybářskému sdruže-
ní Hrádek, ve výši 10.000,- 
Kč, 

• pronájem nebytových prostor 
v objektu ZŠ na zřízení or-
dinace praktického lékaře 
MUDr. Oldřichu Přinosilovi, 

• smlouva o dílo na zpracování 
energetického auditu budovy 
MŠ Hrádek s ing. Petrem No-
vákem,  

• smlouva o organizaci a výko-
nu veřejné služby s Českou 
republikou – Úřad Práce ČR, 

• provést výběrové řízení na 
dodavatele opravy místních 
komunikací po již provedené 
kanalizaci, 

• provést revizi dětského 
hřiště od firmy pana Radomí-
ra Dočekala, 

• záměr pronájmu nebytových 
prostor, za účelem zřízení 
masérského salónu v budově 
ZŠ, Hrádek č.p. 53. na 
vlastní náklady, 

• bezplatný pronájem kulturní-
ho domu SDH Hrádek, za úče-
lem uspořádání maškarního 
plesu – FAŠANKU, 

• bezplatný pronájem kulturní-
ho domu ČSZ-ZO Hrádek, za 
účelem uspořádání XXV. vý-
stavy vín, 

• příspěvek dětem z obce Hrá-
dek na lyžařský výcvikový 
kurs ve výši 500,- Kč – 1x, 

• vypsání výběrového řízení 
k financování II. etapy ka-
nalizace a zmocňuje pana 
Pejzla, po předchozím pro-
jednání s obcí, výběrem ban-
ky. 
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Novinky ze školy 
 
 Všichni naši žáci mají za 
sebou úspěšně zvládnuté první 
pololetí. Většině se vysvědčení 
povedlo, ale největší radost z 
něj měli jako každoročně prv-
ňáčci. Všichni prvňáci se na 
vysvědčení moc těšili a protože 
se celý půl rok dost snažili, 
většina z nich na něm měla samé 
jedničky. Již tradičně se prv-
ňáci chodí pochlubit se svým 
vysvědčením do mateřské školy, 
ne jinak tomu bylo i letos. To-
mu všemu předcházela návštěva 
předškoláků v 1. třídě ve výu-
ce. Žáci 1. třídy ukázali svým 
budoucím nástupcům, co vše se 
již ve škole za půl roku nauči-
li. No a nebylo toho právě má-
lo. 
 Četli, psali, počítali, 
cvičili, malovali, zpívali a 
říkali básničky. Po vysvědčení 
letos následovaly pro všechny 
žáky jarní prázdniny. 
 V měsíci lednu se ve škole 
konal zápis do 1. třídy. K zá-
pisu přišlo celkem 14 dětí, což 
nás velice těší a už nyní, za 
nemalého finančního přispění 
obce, pro ně připravujeme nové 
lavice a nové vybavení do tří-
dy. 
 Po jarních prázdninách 
opět začala každodenní práce, 
každodenní příprava na vyučová-
ní a získávání nových znalostí 
a dovedností. Kromě toho jezdí-
me se žáky do divadla ve Znojmě 
a společně se žáky ze ZŠ Hrádek 
203 jsme navštívili kino ve 
Znojmě. Zde jsme zhlédli film 
"Modrý tygr", který se všem moc 
líbil. V měsíci březnu jsme na-
vštívili místní knihovnu. Veli-
ce nás potěšil velký zájem o 
půjčování knih ze strany našich 
žáků. Poslední den v měsíci 
březnu jsme měli společně se 
žáky ZŠ Dyjákovice vidět "Ukáz-
ku dravých ptáků", ale pro ne-

přízeň počasí se tato akce pře-
sunula na měsíc duben. S našimi 
žáky jsme společně přivítali 
JARO, a to tak, že jsme si jar-
ně vyzdobili okna a třídy naší 
školy. V měsíci dubnu nás opět 
čeká sběr papíru. O ostatních 
akcích, které nás ještě čekají 
do konce školního roku, Vás bu-
du ráda informovat v příštím 
zpravodaji. Závěrem bych chtěla 
sdělit, že koncem měsíce března 
byla, ve výběrovém řízení na 
místo uklízečky v základní ško-
le, vybrána paní Ivana Suchá. 
Tímto ji přeji mnoho úspěchů v 
práci.  
 
Všem přeji hezké jaro. 
 
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a 
MŠ, Hrádek 53 

 
Mgr.Švejcarová Květoslava 

ředitelka školy 
 

 
 
 
 

Sbor 
dobrovolných hasičů 

  
 Sbor dobrovolných hasičů 
Hrádek uspořádal v sobotu 18. 
února 2012 tradiční Maškarní 
ples - Fašank. Od rána do pozd-
ního odpoledne procházelo 13 
masek s muzikanty obcí Hrádek a 
zvali všechny občany na večerní 
maškarní ples. 
 Večerního maškarního plesu 
se zúčastnilo 9 masek, které 
soutěžily o nejlepší masku. Ty 
nejlepší byly, jako každým 
rokem, oceněny. 



3 

 K poslechu a tanci hrála 
skupina ARCONA. 
 Velkým půlnočním překvape-
ním, které připravili místní 
hasiči, byla módní přehlídka, 
kterou moderoval p. Pavel Kony-
árik. Módní přehlídka sklidila 
veliký ohlas a všem se moc lí-
bila. Poděkování patří všem od-
vážným "modelkám", které se té-
to módní přehlídky zúčastnily. 
 Zabijačkové speciality 
(tlačenka, jitrnice, jelita, 
polévka "prdelačka" a tradiční 
zabijačkový guláš), které při-
pravili naši hasiči, obohatily 
občerstvení celé zábavy. 
 Tombola byla bohatá díky 
sponzorům, kterým bychom chtěli 
touto cestou také poděkovat. 
 Zábava se vydařila. Podě-
kování patří všem, kteří se na 
této akci podíleli. 
 

Za SDH Hrádek 
Josef Pospíšil 

 

 

                                                        

 
 

 
 

Z činnosti Klubu 
důchodců 

 
 V loňském roce se účastni-
li důchodci z naší obce několi-
ka poznávacích zájezdů a kul-
turních akcí. Mezi takové akce 
bych zmínila zejména setkání 
při táboráku v Damnicích, ná-
vštěva divadla v Brně a jiné 
akce, kde jsme navázali mnoho 
přátelských vztahů s důchodci 
z ostatních klubů důchodců, 
zejména z Damnic, Božic a Jiřic 
u Miroslavi.  

 V červenci 2011 jsme po-
zvali seniory z vedlejších obcí 
na posezení u hudby, a taktéž 
jsme připravovali kuřata na 
lodně. Zábava se všem zúčastně-
ným líbila a všichni byli spo-
kojeni. Náš klub se rovněž v 
loňském roce zúčastnil úklidu 
kulturního domu po jeho úpra-
vách. Tímto bych chtěla všem 
členům, kteří pomohli s úklidem 
kulturního domu, poděkovat.  
 Ukončení roku 2011 jsme 
společně strávili účasti na 
předvánočním koncertu 
v Damnicích s Neoveskou cimbá-
lovou muzikou a skupinou Orega-
no z Brna, jejichž vystoupení 
bylo pro nás příjemným zážit-
kem. 
 Závěrem chci poděkovat za-
městnancům obecního úřadu a za-
stupitelstvu obce za vstřícnost 
při pořádání schůzek našeho 
klubu v kavárně kulturního do-
mu, které se konají pravidelně 
každý první čtvrtek v měsíci. 

 
 Za svaz Klubu důchodců 

Alena Valigurová 
 
         
   

Římskokatolická farnost 
Hrádek 

 
 Velký dík patří Sboru dob-
rovolných hasičů Hrádek a také 
panu Martincovi za pomoc při 
realizaci odvodnění kostela 
svatého Petra a Pavla v Hrádku. 
Děkuji také všem ženám, které 
pomáhaly při jarním úklidu 
v kostele i kolem kostela. Dě-
kuji také Obci Hrádek za fi-
nanční podporu při opravě stře-
chy, která je již hotová. Mám 
radost, že je kostel místem, 
které nás spojuje a na kterém 
nám záleží. Byl bych rád, kdyby 
se v něm každý cítil jako doma 
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a měl tam také své místo. Mod-
lím se za Vás a žehnám Vám. 
 

Za Římskokatolickou farnost 
Hrádek 

P. Pavel Sobotka 
 
 

 
 
 
Rád bych Vás pozval 
k událostem, které se dotýkají 
života naší farnosti: 
 

• V sobotu 19.05.2012 se 
koná pouť do Mariazell. 
V rámci pouti navštívíme 
i klášter Lilienfeld a 
jezero Erlaufsee. Odjezd 
v 06:00 hod. ze Znojma 
od Lázní. Cena je 720,- 
Kč pro dospělé, 650,- Kč 
pro děti do 15-ti let. 
Informace u p. Balíkové 
– 728 272 760, můžete se 
také hlásit na faře v 
Hrádku. 

• 21.04.2012 (sobota) se 
koná vodácké putování po 
Dyji – řece svatého Kle-
menta. Sraz je v 08:45 
hod. u Dobšické lávky. 
Startovné 50,- Kč. Ob-
čerstvení u krhovického 
jezu.  

• 20.05.2012 (neděle) bude 
udílena svátost biřmová-
ní naším biskupem Vojtě-
chem v 9:00 hod. 
v kostele sv. Mikuláše 
ve Znojmě. Mše svaté tu-
to neděli ve farnosti 
Hrádek, Dyjákovice, Val-
trovice nebudou. Pojede 
BUS. Ze jmenovaných far-

ností se připravuje 12 
biřmovanců. 

• Od 31.05.2012 do 
03.06.2012 budou 
v Hrádku němečtí rodáci. 
V sobotu 02.06.2012 
v 10:00 hod. bude mše 
sv. ve farním kostele 
sv. Petra a Pavla 
v Hrádku. Návštěvu pomá-
há realizovat zvláště p. 
Jaroslav Vavřín. Děkuje-
me. 

• Každý den je v naší 
diecézi určená farnost, 
kde je uctívána Nejsvě-
tější svátost oltářní. 
Ve farnosti Hrádek to 
bude úterý 05.06.2012. 
V tento den bude kostel 
sv. Petra a Pavla ote-
vřený. Přijďte se poklo-
nit Kristu přítomnému 
v eucharistii 
(11.06.2012 pak bude 
tento den v Dyjákovicích 
a 12.06.2012 ve Valtro-
vicích). 

• 01.06.2012 (pátek) bude 
již známá NOC KOSTELŮ. 
V našich farnostech pro-
běhne tentokrát 
v Hrádku. Srdečně zveme, 
přijďte si prohlédnout 
místa, které nejsou běž-
ně přístupné. Pro děti 
bude připravena také 
hra. 

• 17.–20.06.2012 (neděle-
středa) se uskuteční 
cyklopouť do Jeníkova u 
Duchcova v severních Če-
chách, kde má Fatym Vra-
nov nad Dyjí jednu ze 
svých farností, o kterou 
se stará. Každý den ura-
zíme kolem 100 km. Budu 
zajišťovat duchovní do-
provod. Zveme cyklopout-
níky. Bližší info na 
stránkách www.fatym.com 
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• 10.06.2012 oslavíme 
slavnost Božího Těla, 
tentokrát v Dyjákovi-
cích, kde bude tuto ne-
děli společná mše sv. 
pro naše farnosti. Každá 
z nich si připraví jeden 
oltář. 

• 24.06.2012 bude pouť ve 
Valtrovicích, na kterou 
také sveze ostatní far-
níky BUS. 

• 24.06.2012 (neděle) – 
bude Vranovská porta ve 
14:00 hod. ve Vranově 
nad Dyjí. Je to přehlíd-
ka chrámových schol a 
pěveckých sborů. Letos 
bychom tam s dětmi, kte-
ré poctivě trénovali rá-
di vystoupili a aktivně 
se zúčastnili. 

• 01.07.2012 bude pouť 
v Hrádku ke sv. Petru a 
Pavlu. Při mši svaté by 
děti, které se připravo-
valy v náboženství, také 
přistoupily k prvnímu 
svatému přijímání. Pro-
vázíme je i jejich rodi-
ny svými modlitbami. 

• O letních prázdninách 
také opět připravujeme 
ve spolupráci 
s ostatními kněžími 2 
týdenní tábory 
v indiánských stanech u 
Hodova pro děti a také 
týdenní pobyt s rodinami 
v Újezdu u Černé Hory. 

 
Možná zaujmou i některé zprávy 
týkající se blízkého Znojma, 
které je možné také využít. 
 
Zajímavé zprávy ze Znojma: 
 28.04.2012 od 9:00 do 16:00 
hod. na faře u sv. Mikuláše po-
kračuje Kurz přirozeného pláno-

vání rodičovství; pořádá spo-
lečnost Pár páru.  

 29.04.2012 ve 14:00 hod. v 
Popicích poutní mše sv. ke cti 
sv. Zikmunda; mši sv. slouží 
pan opat Marián Kosík, O. 
Praem. z Nové Říše.  
 08.05.2012 Jednodenní pěší 
pouť do Tří Dubů v Rakousku (40 
km) vychází se v 06:30 hod. od 
sv. Mikuláše ve Znojmě, mše sv. 
u Tří Dubů v 19:00 hod. 
 

* 
 

Ohlédnutí za XXV. vý-
stavou vín v Hrádku 

Degustace pro XXV. výstavu vín 
v Hrádku probíhala v pátek 

30.03.2012 od 16:00 hod. v Kul-
turním domě Hrádek. 

Vzorky hodnotilo celkem 10 de-
gustačních komisí. 

Na XXV. výstavu vín v Hrádku 
bylo soustředěno celkem 571 

vzorků vín, z toho 412 bílých, 
55 rosé a 104 červených. 

XXV. výstava vín v Hrádku se 
konala v předvelikonoční sobotu 
07. dubna 2012 od 14:00 hod. v 

Kulturním domě Hrádek. 

V odpoledních hodinách zahrála 
cimbálová muzika Dúbrava, od 

20:00 hod. pak hrála k tanci a 
poslechu kapela Relax Rock. 

PŘEHLED NEJLEPŠÍCH VÍN 

ŠAMPION VÝSTAVY VÍN 

RULANDSKÉ ŠEDÉ, 

 BOTRYTIDNÍ VzB., KUBIC ONDŘEJ 

KOLEKCE VÍN 

I. místo SMOLÍK LADISLAV 
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II. místo KUBIC ONDŘEJ 

III. místo LAŠÁK RADEK 

NEJVÝŠE HODNOCENÉ BÍLÉ VÍNO 
HRÁDECKÉHO VINAŘE 

RYZLINK VLAŠSKÝ, PS, KONVALINA 
VÁCLAV 

NEJVÝŠE HODNOCENÉ ČERVENÉ VÍNO 
HRÁDECKÉHO VINAŘE 

SVATOVAVŘINECKÉ, KONYÁRIK PAVEL 

 
CENA STAROSTY OBCE HRÁDEK 

Udělena za celoroční práci vinaře ve 
vinohradnictví, sklepním hospodářství 
a za vynikající výsledky dosažené na 

výstavách vín. 

KONYÁRIK PAVEL 

ZO-ČZS srdečně děkuje všem vy-
stavovatelům za poskytnuté 

vzorky. 

 
 

                                            

Jarní pranostiky 

 

 
Pranostiky na duben: 

• Nechť si duben sebelepší 
bývá, ovčákovi hůl jen 
přec se zasněžívá. 

• Mokrý duben a pak květen 
chladný, k sýpkám a senům 
přístup radný. 

• Sníh dubnový jako mrva po-
hnojí. 

• Teplé deště v dubnu - tep-
lé dny v říjnu. 

• Je-li v dubnu teplý déšť, 
hojné požehnání jest. 

• Je-li duben pěkný, bude 
květen ještě lepší. 

• Co duben našetří, to kvě-
ten spálí. 

• Když dubnový vítr do sto-
doly fičí, po žních díru 
nenajde. 

 

Pranostiky na květen: 

• Máj teplo dává a stromy 
květem zdobívá. 

• Roj, který se v máji rojí, 
za plnou fůru sena stojí, 
ale roj o svatém Jáně ne-
stojí ani za vodu 
v džbáně. 

• Máj, máj, máj, máš-li co, 
dobytku daj, nemáš-li, ne-
hledaj. 

Pranostiky na červen: 

• Od svatého Jana Křtitele 
se po šest dnů začíná po-
zorovat počasí pro druhou 
polovinu roku.  

• Kolem svatého Jana je čas-
tá povodňová rána. 

• Na svatého Aloise poseč 
louku, neboj se a do Jána 
má být louka shrabána. 

Čerpáno z internetu – „PRANOSTIKY“. 
 

Pár vtipů pro úsměv: 
 

• Paní učitelka vybírá domá-
cí úkoly a zastaví se u 
Anety: „Anetko, to jsi 
psala ty?" „Ne, táta." „A 
proč?" ptá se paní učitel-
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ka. „Protože maminka nemě-
la čas." 

 

• Přiběhne Jirka k benzinové 
pumpě a povídá: „Deset li-
trů benzinu, ale honem!" 
„Hoří snad?" „Jo hoří," 
říká Jirka, „hoří škola, 
ale dohasíná, potvůrka!" 

 

• V autoškole povídá in-
struktor žákovi: "Popište 
práci motoru." "A můžu 
svými slovy?" "Proč ne?" 
"Brrrm, brrrm." 

 

 
 

• V baru sedí člen asociace 
proti pití alkoholu a sna-
ží se přesvědčit chlápka, 
co sedí u baru: "Víte, 
každý rok zabije pití al-
koholu víc jak sto tisíc 
Francouzů?" Chlápek se ví-
tězoslavně ušklíbne: "To 
mě je úplně jedno, já jsem 
Belgičan." 

 

• Farář a právník se dosta-
nou do nebe. U nebeské 
brány je vítá svatý Petr. 
Když vidí právníka, hned 
se k němu hrne a zahrnuje 
ho líbivými slovy. Faráře 
se to dotkne a vyčítavě se 
ptá svatého Petra: "Copak 
svatý muži, farář, to pro 
Tebe nic neznamená?" "Upo-
koj se, synu. V nebi jsou 
davy farářů, ale tento 
právník je tu první. 

 

• Pepíček jde do obchodu, 
protože si chce koupit čo-
koládu, ale Pepíčkovi chy-
bí peníze. Pepíček jde z 

obchodu a říká: "Máme bl-
bou vládu, zdražila nám 
čokoládu!" Vláda povídá: 
"Ty jsi blbé děcko, zdra-
žily jsme všecko." 

 
Čerpáno z internetu. 

 

Informace obecního  
úřadu 

!!Změna úředních hodin 
na OÚ Hrádek!! 

PO 07:30-11:30 12:30-17:00 
ÚT 07:30-11:30 12:30-16:00 
ST 07:30-11:30 12:30-17:00 
ČT 07:30-11:30 12:30-16:00 
PÁ 07:30-11:30 12:30-14:00 

Úřední hodiny místostarosty ob-
ce: každé úterý 14:00-16:00. 

* 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO 
ODPADU 

Kontejnery budou přistave-
ny na obvyklá místa, u RD 
p. J. Blahoudka, č.p. 182 
a p. M. Hrazdílka, č.p. 96 

od pátku 20.04.2012 

do pondělí 23.04.2012.   

* 

Tel. kontakty na vývoz 
fekálií 

 Jelikož už Obecní úřad 
Hrádek nebude zajišťovat vývoz 
fekálií pro naše občany, uve-
řejňujeme několik kontaktů na 
firmy, aby si občané vývoz fe-
kálií mohli objednávat sami:  
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• Břežanská dopravní spo-
lečnost s.r.o., Božice, 
tel.: 515 257 102, 

• Jaroprodukt spol. 
s r.o., Jaroslavice, 
tel.: 515 275 228, 

• Vodárenská akciová spo-
lečnost, a.s., Znojmo, 
tel.: 515 222 998. 

* 
 

Ordinační hodiny 
praktického lékaře 

v Hrádku 
 

Mudr. Magda Kazderová 
 

PO  13:00-15:00 
ČT  07:00-09:30 

 
Sídlo: Základní škola, Hrá-
dek č.p. 53. 

 
* 
 

Vítání občánků 
 

V sobotu 21.04.2012 slav-
nostně přivítáme v Obřadní 
místnosti Obecního úřadu 

Hrádek tyto nové občánky na-
ší obce: 

 
Adam Skoumal 
Marek Vítek 

Ladislav Smrčka 
 

Do života jim přejeme vše 
nejlepší, hodně zdraví a 

štěstí. 
 

* 
  
 
 
 
 
 

Informace FÚ k dani 
z nemovitostí 

 
 Jelikož se setkáváme často 
s dotazy občanů k placení daně 
z nemovitostí, sdělujeme, že 
občanům budou, tak jako 
v předchozích letech  i v roce 
2012  pro placení daně 
z nemovitostí zasílány složenky 
z FÚ. Složenky obdrží občané do 
svých domovních schránek v době 
asi od 16. dubna do 15. května. 
Poplatníkům daně z nemovitostí 
u nichž na zdaňovací období 
2012 došlo ke změnám výše daně, 
bude FÚ zasláno rozhodnutí o 
změně výše daně platebním výmě-
rem nebo hromadným předpisným 
seznamem. Hromadný  předpisný 
seznam bude k nahlédnutí 
v budově FÚ ve Znojmě v době od 
16. dubna do 16. května 2012. 
 

* 
 

Placení místních poplatků 
 
 Považujeme za nutné, zmí-
nit se k povinnosti placení 
místních poplatků. 
 Jak je jistě každému zná-
mo, právní úprava místních po-
platků je zakotvena právní nor-
mou, kterou je zákon č. 
565/1990 Sb., o místních po-
platcích, v platném znění. Obec 
pak na svém území zavede obecně 
závaznou vyhláškou druhy míst-
ních poplatků, které bude na 
svém území vybírat. 
 Setkáváme se, bohužel stá-
le častěji, že zákonná povin-
nost placení místních poplatků, 
respektive jejich splatnost je 
některými spoluobčany ignorová-
na. Upozorňujeme tímto, že je 
nutné dodržovat termín splat-
nosti jednotlivých místních po-
platků, v případě, že nebudou 
poplatky uhrazeny do data 
splatnosti, stanovených 
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v obecně závazné vyhlášce, je 
naší zákonnou povinností nedo-
platky na místních poplatcích 
vymáhat! Žádáme tedy občany, 
aby splatnost místních poplatků 
dodržovali. Upozorňujeme, že 
v případě vymáhání nedoplatků, 
lze tyto nedoplatky navýšit až 
o trojnásobek. 
  
Splatnost místních poplatků: 

• Místní poplatek za komu-
nální odpad – I. polovi-
na do 31.05.2012, II. 
polovina do 31.10.2012. 

• Místní poplatek ze psů – 
jednorázově 
do 25.02.2012. 

Poplatek za komunální odpad lze 
hradit i bezhotovostně (platbou 
na účet obce), a to na č.ú.: 
9923741/0100, VS 1340 + č.p. 
Vašeho trvalého pobytu. 
 

* 
 

Ukládání uren na místním 
hřbitově 

 
 Sdělujeme občanům, že zá-
kon o pohřebnictví ukládá obci 
povinnost vést evidenci o po-
hřbených zemřelých, a to včetně 
evidence zpopelněných lidských 
ostatků. Prosíme tedy, abyste 
každé uložení uren na pronajatá 
hrobová místa hlásili 
v kanceláři obecního úřadu. 

 
 

 

 

 

 

Slovo 
     starosty… 
 

 
Vážení spoluobčané, 
 

úvodem mi dovolte, abych 
Vás seznámil se situací a 
velkou změnou, která nastane 
v letošním roce při výkonu 
veřejně prospěšných pracích a 
při údržbě veřejné zeleně 
v naší obci. Už v loňském ro-
ce nebyla situace nijak příz-
nivá a už můžeme jenom vzpo-
mínat na doby, kdy pod OÚ 
v Hrádku pracovalo 13 zaměst-
nanců. Termín „veřejně pro-
spěšné práce“ je nahrazen 
termínem „veřejná služba“ 
(dále VS) a s tím je spojena 
spousta změn v zaměstnávání 
pracovníků pod OÚ. Úřad práce 
stanovil limit  na jednoho 
pracovníka VS 40 hodin za mě-
síc. To znamená, že se nám na 
obci budou střídat lidé, kte-
ří musí odpracovat 2,5 dne a 
z této doby stráví nějaký čas 
školením bezpečnosti práce a 
lékařskou prohlídkou. To by 
z mého hlediska ještě nebyl 
kámen úrazu, ale nejhorší na 
tom je, že 40 odpracovaných 
hodin pod OÚ bude zcela zdar-
ma a ÚP bude těmto pracovní-
kům hradit pouze zdravotní a 
sociální pojištění. Zastupi-
telstvo proto zvažuje, jak 
z této situace vyvodit nej-
lepší řešení. Proto budeme 
muset na údržbu veřejné zele-
ně zaměstnat několik zaměst-
nanců (co obecní rozpočet do-
volí - pokles v rozpočtu 
oproti roku 2007 o 2 milióny 
korun) a s těmi nebude 
v lidských silách udržovat 
naši obec, tak jak tomu bylo 
v minulosti, tak jak jsme si 
zvykli. Proto bych chtěl vyu-
žít této příležitosti a 
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všechny Vás poprosit, aby 
jste si veřejné prostranství 
v blízkosti svého majetku 
udržovali svépomocí, tak jak 
to kdysi bývalo dobrým zvy-
kem. Mockrát děkuji za pocho-
pení! 

Z investičních akcí, kte-
ré nás čekají v letošním roce 
je právě probíhající zateple-
ní a oprava fasády obecní by-
tovky č.p. 312, za podpory 
programu „Zelená úsporám“. 
Další akcí, která se již při-
pravuje a započne se co 
nejdříve, je oprava schodiště 
a fasády Kulturního domu za 
přispění dotace z Jihomorav-
ského kraje. Dále běží lhůta 
pro vydání stavebního povole-
ní a zároveň probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele inže-
nýrských sítí v lokalitě 
Obytný soubor – rodinných do-
mů „Východ“ (zasíťování 15-ti 
stavebních pozemků). S těmito 
pracemi se začne v druhé po-
lovině letošního roku. No a 
největší investiční akcí pro 
letošní rok je rekonstrukce 
mateřské školy, kde je akce 
rozdělena na dvě fáze. První 
fází je zateplení obvodového 
pláště budovy a výměna oken, 
na kterou jsme žádali o dota-
ci do Operačního programu Ži-
votní prostředí a druhá fáze, 
která se připravuje, je re-
konstrukce vody, topení, 
elektroinstalace, sociálního 
zařízení a vnitřních staveb-
ních úprav. Pro tuto akci bu-
deme žádat přes Místní akční 
skupinu, Znojemské vinařství 
na Státní zemědělský inter-
venční fond o dotaci. Výzva 
se připravuje na konec měsíce 
dubna, až na začátek května. 
Mateřská škola byla provozo-
vána díky malé kapacitě soci-
álního zařízení na výjimku, 
tudíž hrozilo její uzavření, 
proto jsme se rozhodli o kom-

pletní rekonstrukci, abychom 
nemuseli provoz v MŠ kvůli 
stavebním úpravám několikrát 
přerušovat. Dále bych chtěl 
upřesnit, že MŠ bude o prázd-
ninách uzavřena pouze 
v případě získání dotace. O 
této skutečnosti budou rodiče 
včas informováni. 

Dále máme připravený pro-
jekt na opravy místních komu-
nikací, ale kvůli nedostatku 
peněz v obecním rozpočtu pro 
letošní rok, byla tato akce 
přesunuta na příští rok. 

II. etapa kanalizace – na 
tuto akci se také připravuje 
žádost o dotaci. Tentokrát 
budou dvě výzvy, první 
z Ministerstva zemědělství, 
kde žádá každá obec samostat-
ně a druhá z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, kde 
budeme žádat za náš Dobrovol-
ný svazek obcí Jaroslavice, 
Hrádek, Dyjákovice. Nepřejme 
si nic jiného, než abychom na 
tuto nekonečnou a pro nás 
všechny, již tak únavnou a 
dlouhotrvající akci, konečně 
obdrželi finanční prostředky. 

Závěrem mi dovolte, abych 
Vám popřál spousty slunných 
jarních dní, nejen v přírodě, 
ale i v mysli.☺   
 

   Ondřej Kubic 
    starosta     
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Pozvánky 
 

Pálení čarodějnic 
 

Slet čarodějnic a čarodějů 
v pondělí 30.04.2012 

od 18:00 hod. 
na přistávací ploše hřiště TJ 

Sokol Hrádek. 
 

 
 

* 
 

Svátek matek 

 
Sobota 12. května 2012 

od 14:00 hod. 
v Kulturním domě Hrádek. 

 
Všechny maminky a babičky jsou 

srdečně zvány. 
 

* 
 

 
 

Rybářské sdružení Hrádek 
srdečně zve 

děti a mládež na 
 

Dětské rybářské závody, 
 

které se konají 
v sobotu 19. května 2012 
na rybníku „Stará Dyje“. 

 
Program bude upřesněn. 

* 
Dětský den 

 
Sobota 09. června 2012 
od 15:00 hod. na hřišti 

TJ Sokol Hrádek. 
 

Pro děti jsou připraveny různé 
atrakce, občerstvení a sladké 

odměny. 
 
 

 
 
 

* 
 

Srandamatch 
 

Sobota 30.06.2012 
od 13:00 hod. 

na hřišti TJ Sokol Hrádek. 
 

Od 20:00 hod. taneční zábava 
se skupinou HABAKUK. 
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Rozpis fotbalových zápasů – jaro 2012  

 
Okresní soutěž III. B – MUŽI 

Hrádek - Loděnice NE 22.04.2012 16:00 
Vlasatice - Hrádek NE 29.04.2012 16:00 
Hrádek - Prosiměřice "A" NE 06.05.2012 16:30 
Olbramovice "A" - Hrádek NE 13.05.2012 16:30 
Hrádek - Hrušovany n. J. "B" NE 20.05.2012 16:30 
Hostěradice "A" - Hrádek SO 26.05.2012 16:30 
Hrádek - Dyjákovice NE 03.06.2012 16:30 
Břežany "A" - Hrádek NE 10.06.2012 16:30 
Hrádek - Litobratřice NE 17.06.2012 16:30 

 
Okresní soutěž mladší žáci 7+1 sk. A 

Hrádek - Micmanice NE 22.04.2012 14:30 
Hevlín - Hrádek SO 28.04.2012 14:30 
Hrádek - Pavlice NE 06.05.2012 15:00 
Micmanice - Hrádek NE 13.05.2012 15:00 
Hrádek - Hevlín NE 20.05.2012 15:00 
Pavlice - Hrádek NE 27.05.2012 10:15 
Blížkovice - Hrádek SO 02.06.2012 15:00 
Hrádek - IE Znojmo "B" NE 10.06.2012 10:15 

 
Okresní přebor přípravky 

Hrádek - Miroslav NE 22.04.2012 08:30 Hrádek 
Hrádek - Mor. Krumlov NE 22.04.2012 11:25 Hrádek 
Hrušovany n. J. "B" - Hrádek NE 29.04.2012 09:25 Hrušovany n. J. 
Hrušovany n. J. "A" - Hrádek NE 29.04.2012 11:25 Hrušovany n. J. 
Hrádek - 1. SC Znojmo "A" NE 06.05.2012 09:25 Šanov 
Hrádek - 1. SC Znojmo "B" NE 06.05.2012 10:30 Šanov 
Hrádek - Šanov ÚT 8.5.2012 08:00 Hrádek 
Hrádek - Šanov ÚT 8.5.2012 09:00 Hrádek 
Hrádek - Tasovice "B" SO 12.5.2012 09:25 Šanov 
Hrádek - Tasovice "A" SO 12.5.2012 10:30 Šanov 
Hrádek - Dobšice NE 20.5.2012 8:30 Hrádek 
Hrádek - Přímětice NE 20.5.2012 11:25 Hrádek 
Mor. Krumlov - Hrádek NE 27.5.2012 14:00 Mor. Krumlov 
Miroslav - Hrádek NE 27.5.2012 16:00 Mor. Krumlov 
Hrádek - Hrušovany n. J. "A" SO 2.6.2012 9:25 Šanov 
Hrádek - Hrušovany n. J. "B" SO 2.6.2012 10:30 Šanov 
1. SC Znojmo "A" - Hrádek NE 10.6.2012 8:30 1. SC Znojmo 
1. SC Znojmo "B" - Hrádek NE 10.6.2012 10:30 1. SC Znojmo 

 
 


