Zajímavosti o městě Hrádek
Nejstarší dochovanou písemnou zmínkou je darovací listina českého krále Jana Lucemburského ze dne 7.listopadu 1325/originál je uložen ve Státním archivu v Třeboni/, v níž daruje za věrné služby Petrovi z Rožmberka několik obcí, mezi nimiž je také Hrádek. Nová
Hut´,která k Hrádku patří, získala název jako obec až v roce 1854. Je spojena s počátky
českého železářství.
Velká tradice hutnictví a průmyslové výroby se prolíná historií celého Padrťského, dříve Černého
potoka, který se vlévá do Klabavky. Je spojena s postupným vznikem řady kujných hutí a vodních
hamrů. Jeden z těchto dochovaných technických unikátů ze 16.století v nedalekém Dobřívě dnes
slouží jako muzejní expozice.
V Hrádku stále přetrvává průmyslový charakter města, protože jsou v jeho okolí podniky jako
Železárny Hrádek, Monteferro nebo Borgers. Starý Hrádek má zajímavou čtvrť, které se říká
Hamplov. Rodinné domky nechal postavit v roce 1921pražský poslanec Haml. Sídliště a Dům kultury pochází z doby kolem roku 1955 a sloužily jako podniková zařízení Železáren Bílá Cerkev
Hrádek.
Ráz města se za posledních pětadvacet let výrazně změnil na město zeleně.
V roce 2015 oslavil Hrádek 690 let od první písemné zmínky o své existenci a 40 let od
povýšení z obce na město.
Zájemci o bydlení v našem městě, mohou využít nabídky bytů v sídlišti od Promabytu. Mohou také
zažádat o přidělení bytu v Hrádku střed, které vlastní naše město.Senioři mohou uvažovat o bydlení
v Domě pro seniory. Tento druh bydlení se bude se stárnoucí populací do budoucna rozšiřovat.
Hrádečtí občané mohou žít bohatým sportovním, kulturním a společenským životem. O ten se
starají jak profesionální instituce a zařízení, tak spolky a sdružení.
Každoročně vydává město Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí, který je
umístěn na webových stránkách města a rozdává se do všech rodin. Zde je nabídka Domu kultury,Velkého dechového orchestru, Základní a Mateřské školy nebo Městské knihovny. Svoji činnost zde prezentují spolky jako Tělovýchovná jednota, Svaz dobrovolných hasičů, Pionýrská skupina, Klub důchodců, Ně-Ha, Kynologický klub, Český svaz zahrádkářů, Myslivecké sdružení Javor ,Český rybářský svaz a Křesťanské sdružení Immanuel.V neposlední řadě je naší chloubou
jedinečné přírodní divadlo . Zde probíhají o letních měsících filmová představení, hudební setkání
pod skalou, různá vystoupení a podobné akce jak pro dospělé i děti.Od jara do podzimu je zde otevřený kiosek s občerstvením.
Některé události přesáhly hranice města a jsou navštěvovány širokou veřejností. Jsou to např.
závody ve střelbě, Staročeské máje, mezinárodní závody psů, soutěže v karate, fotbalu, stolním
tenisu, turnaje v mariáši, hudební přehlídka Muzika, závod Pionýrská stezka, literární dětská soutěž
Hrádecký šuplíček nebo hromadný zpěv koled s Českým rozhlasem.
Město Hrádek má optimální moderní autobusové i vlakové spojení směrem na Rokycany , Plzeň i
Nezvěstice. /www.jizdnirady.cz/. Ve městě naleznete sběrný dvůr, Poštu, Lékárnu, ordinace praktických i specálních lékařů, restaurace, kadeřnictví, obchody a nabídku služeb drobných podnikatelů.
Okolí města je vyhledávanou lokalitou pro pěší i cyklo turistiku, pro rybaření i houbaření.
Fotografie z našeho města a některých akcí, najdete na záložce “Fotogalerie“.

