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OBČASNÍK MĚSTA HRÁDEK
Slovo starostky
Vážení a milí Hrádečtí,
nastaly podzimní
dny, které jsou plné
zvratů, slunné dny střídají mlhy, déšť a plískanice. Jasná předzvěst
nadcházející
zimy,
adventního času a samotných vánočních
svátků. Jako starostka
začínám druhé volební období, výsledky voleb
do zastupitelstva v Hrádku mne velmi potěšily,
ale zároveň si uvědomuji zodpovědnost a náročnost práce v dalších čtyřech letech. Vy, občané, jste dali své hlasy hlavně těm, kterým věříte
a důvěřujete.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Hrádek a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Toto je znění slibu, který
skládají všichni zastupitelé a stvrzují ho svým
podpisem a prohlášením: „Slibuji.“ Nejdůležitější jsou zájmy města, občanů, nastolení klidu
v této rozjitřené době, tolerance, úcta k druhému člověku, ke společnosti. Ze všech médií se
na nás valí negativní zprávy, dezinformace a
člověk má opravdu problém se ve smršti informací orientovat a k tomu se přidávají osobní
problémy. Využijte proto nabídky na kulturní
akce v předvánoční době, které pro Vás město
připravilo a o kterých se dočtete v tomto čísle
HN. Přijďte se pobavit, svátečně naladit, popovídat si, zavzpomínat a třeba si i postěžovat,
společně prožijeme krásné chvíle a uvědomíme
si, že Hrádek JSME MY, občané.
Marcela Sobotková,
starostka města Hrádek
Šedesát let. Ani byste neřekli, že už je
jí tolik. Narodila se v roce 1962 a od té
doby je čím dál krásnější, barevnější, modernější, prostornější. Kolik učitelů se v ní
vystřídalo, kolik žáků běhalo po chodbách,
kolik kříd se vypsalo a rozšlapalo, kolik
sešitů popsalo, z kolika různých učebnic se
učilo? To se ani nedá spočítat. Během let
se škola rozrostla o nové učebny, zařízení,
jídelnu, vybavení. Z jejích žáků se stali, lékaři, inženýři, právníci, učitelé, hudebníci,
odborníci, řemeslníci. Její první žáci jsou
dnes již senioři a jejich vnuci a vnučky jsou
zase žáky této školy. Zavzpomínejte s námi
na svá školní léta a popřejme společně naší
škole mnoho dalších úspěšných let.
Redakce HN
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V hospodaření města nebyly zjištěny
chyby ani nedostatky

Ve dnech od 10. října 2022 do 12. října 2022 bylo provedeno ekonomickým odborem
Krajského úřadu Plzeňského kraje dílčí přezkoumání hospodařením města Hrádku za období od začátku roku do konce září 2022. Ze závěrů přezkoumání hospodaření vyplývá, že
v hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
A jaké jsou hospodářské výsledky města za uvedených 9 měsíců?
Položka

leden-září 2022

leden-září 2021

%

Příjmy

48,5 mil.

43,0 mil

113

Výdaje
Finanční prostředky

36,1 mil.

33,7 mil.

107

54,2 mil.

59,1 mil.

92

Ve výhledu do konce roku lze očekávat vývoj příjmů bez závažnějších výkyvů. V oblasti
výdajů dojde k nárůstu investičních výdajů zejména v souvislosti s probíhající rekonstrukcí
lékařského domu na ulici 1. máje (na snímku) a probíhající rekonstrukcí lávky v Hutnické
ulici. Předpokládá se také zahájení výstavby parkoviště v ulici Učňovské (nad Borgersem).
Z hlediska hospodaření města je v současné
chvíli důležitá příprava rozpočtu na rok 2023
a výhledu hospodaření města na roky 2024 –
2025. Podle zveřejněných republikových analýz by se město v roce 2023 nemělo potýkat
s výpadkem příjmů a na základě toho bude
připravován rozpočet tak, aby nebyly omezeny výdaje na financování provozu města ani
plánovaných investic.
MěÚ Hrádek

Nově zvolení zastupitelé pro volebního období
Pořadové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jméno Kandidáta
Sobotková Marcela Mgr.
Rychlá Květa
Sobotka Pavel
Šístek Václav Ing.
Kaslová Denisa Mgr.
Richter Patrik Ph. D.
Stáňa Jaroslav Ing. DiS.
Štanc David
Beranová Kateřina Ing.
Kotyzová Dana Ing.
Redl David Mgr.
Franta Petr
Řepka Vratislav
Trnka Zdeněk
Šístková Jaroslava Ing.
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Počet hlasů
575
521
489
479
439
437
390
365
240
237
229
227
216
202
170
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Přehled stavu majetku města Hrádek za období 2018 - 2021
v tis. Kč

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

1

Dlouhodobý nehmotný majetek

1 024

1 089

1 093

1 461

2

Stavby

255 453

256 801

269 379

276 444

3

23 815

25 355

25 597

27 116

4

Samostatné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

5 837

6 254

6 764

8 508

5

Pozemky

9 678

9 678

15 113

21 390

7

Ostatní

392

406

399

403

CELKEM

296 199

299 583

318 346

335 323

3 384

18 763

16 977

rozdíl meziročně
rozdíl

39 124

V uvedené tabulce se zobrazuje navýšení majetku města Hrádek za období 2018 až 2021.
Mezi největší investiční akce patří nákup pozemků v lokalitě Hrádek střed II. a koupě vily čp. 38.
Za zmínku stojí pořízení válcovací stolice, kompostérů do zahrad občanů i komunitní kompostér před bytový dům.
Pro sportovní vyžití bylo vybudováno workoutové hřiště u školy.
V průběhu dotčených let byly zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukci lávek v ul. Hutnická a studie na koupaliště.
Pro pohodlí v dopravní obslužnosti obyvatel byly pořízeny autobusové zastávky, které nahradily stávající.

Podání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě na matrice v Hrádku
O jednorázový příspěvek na dítě můžete zažádat prostřednictvím Czech Pointu na matrice v Hrádku, žádost lze podat nejpozději do
1.7.2023. Žadatel musí předložit doklad totožnosti a znát identifikační údaje dítěte a případně druhého rodiče. Výše jednorázového příspěvku je 5000,- Kč na dítě.
Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022, které mají v ČR trvalý pobyt (popř. dlouhodobý pobyt
za účelem sloučení rodiny, popř. jsou dětmi na území ČR ekonomicky aktivních občanů EU) a bydliště.
Příspěvek je určen pro děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v roce 2021 nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou
žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.
Správní orgán, který ve věci rozhoduje, je úřad práce ČR, rozhodnutí je do měsíce od podání žádosti, výplata do měsíce od vydání
rozhodnutí a to na účet nebo poštovní poukázkou.
Bližší informace získáte na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.
Helena Wágnerová, matrikářka MěÚ Hrádek (zdroj: MPSV)

Závěr roku očima hasičů
S vánočními svátky a koncem roku je neodmyslitelně spojeno používání svíček, prskavek nebo pyrotechniky. Musíme si však uvědomit,
že naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – toto vše je vyrobeno z umělých
vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.
Aby vám požár nenarušil sváteční pohodu, přijměte několik užitečných rad od hasičů:
ADVENTNÍ VĚNCE SE SVÍČKAMI
Typickými vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hl. na adventních věncích) a prskavkami, při nichž
často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod.
Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem. Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku,
adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.
POZOR NA PYROTECHNIKU
Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo prskavky, během Vánoc se již prodává zábavní pyrotechnika a lidé „zbrojí“ na oslavy příchodu nového roku. Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky snadno věci zapálit. Dejte si
pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky- např. petard a dělbuchů, které jinak z hlediska hoření neznamenají velké riziko. V případě nevhodného odpálení však mohou poškodit sluch. Ohleduplní bychom
měli být i vůči našim zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může
dojít i k trvalému poškození jejich zdraví, zejména psychiky!
Klidné vánoční svátky a v novém roce 2023 klid, zdraví a osobní pohodu přeje Sbor dobrovolných hasičů Hrádek
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Základní škola slaví 60 let
Základní škola spolu s mateřskou školou tvoří jeden právní subjekt a je ve
městě jediným výchovně vzdělávacím zařízením. Naši školu navštěvují nejen
děti z Hrádku, ale některé k nám dojíždějí i z přilehlých obcí.
Program:
Nová budova školy byla poprvé otevřena v roce 1962. Zpočátku ji tvořily
PÁTEK 25.11.
jen dva pavilony, postupně se přistavila tělocvična a kuchyně s jídelnou. Celá
8:00 - 16:00 hodin:
škola prošla generální rekonstrukcí v roce 2008 a tvoří ji kromě kmenových tříd
Den otevřených
i speciální učebny zaměřené na výpočetní techniku, hudební výchovu, literaturu
dveří
nebo fyziku. Samozřejmostí jsou pracovní dílny a nově zmodernizovaná cvičná
kuchyně. Každá třída disponuje vlastním počítačem a dataprojektorem.
SOBOTA 26.11.
Dvě učebny patří plně vybaveným družinám, kam mají mladší žáci možnost
8:00 – 14:00 hodin:
chodit
od 6 hodin ráno a po vyučování zde pobýt až do 16 hodin. V družině žáci
Den otevřených
tvoří různé výrobky, chodí vařit nebo sportují. Škola není sice bezbariérová, ale
dveří, pokračování
v případě potřeby je vybavena moderním schodolezem.
V naší škole je pro nás důležitá i bezpečnost žáků. Proto je před vchodem
NEDĚLE 27.11.
namontovaný kamerový systém a všichni žáci i zaměstnanci byli v loňském roce
vybaveni ISIC kartami, které fungují jako čipové karty při vstupu do budovy
15:00 - 16:30 hodin:
Jarmark v KD
školy.
Hrádek
Díky velké podpoře města bylo také v březnu 2022 otevřeno v zahradě školy
zmodernizované víceúčelové hřiště, které slouží nejen všem žákům, ale i veřej16:30 - 17:45 hodin:
nosti.
Vystoupení žáků
V současné době navštěvuje naši školu 251 žáků, kteří jsou rozděleni do 13
Srdečně zveme současné i bývalé školy v KD
tříd,
přičemž letos se zde poprvé otevřel tzv. nultý ročník, jež je tvořen max.
zaměstnance školy, žáky i absolventy,
15
dětmi.
Tuto třídu navštěvují předškolní děti s odkladem povinné školní do18:00 hodin:
obyvatele města a všechny zájemce a
Rozsvícení
cházky, u nichž je předpoklad, že zařazení vyrovná jejich vývoj a pomůže jim
přátele školy.
vánočního stromku
připravit se na první třídu.
na
O vzdělání a výchovu se stará 23 plně kvalifikovaných pedagogických praNáměstí 8. května
covníků, několik asistentů pedagoga, včetně výchovného poradce a školního metodika prevence. Dlouhodobě spolupracujeme s PhDr., Mgr. Silvií Janovcovou,
speciální pedagožkou z PPP Rokycany. Ta nám poskytuje neocenitelnou pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními potřebami.
Škola nabízí svým žákům i několik zajímavých zájmových kroužků, patří mezi ně výuka hry na flétnu, doučování v několika předmětech,
čtenářský klub, konverzace v anglickém jazyce, deskové nebo sportovní hry. Několikrát v roce navštěvujeme i místní knihovnu, kde si žáci
společně s Blaženou Svobodovou vyzkouší zajímavé aktivity i didaktické hry na různé literární útvary. V knihovně jsou také slavnostně pasováni prvňáčci coby začínající čtenáři.
Žáci naší školy se zúčastňují regionálních soutěží, školních i okresních kol olympiád i soutěží organizovaných školou. Tradičně se mezi ně
zařazuje Hrádecký šuplíček, v němž děti představují své literární práce na dané téma.
Během roku nás čeká vždy mnoho zajímavých projektů a akcí. Mezi nejoblíbenější patří zdravotní pobyty v Itálii, plavecké kurzy v bazénu
v Rokycanech, nebo lyžařský výcvik v Krušných horách.
Šesté třídy pravidelně absolvují adaptační kurzy v prvních dnech po letních prázdninách. Cílem těchto akcí je hlavně upevnění přátelských
vazeb po delším volnu a zařazení nových žáků do kolektivu.
Po dobu dvou let byly také organizovány Letní kempy, které se uskutečnily vždy na konci srpna. Tento projekt vznikl za účelem zmírnění
dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol kvůli pandemii koronaviru. Děti se vzdělávaly hravou formou, užily si různé sportovní
hry, výtvarné dílny i výlety do města či do přírody.
Během roku nás v rámci projektu Edison navštěvují cizinci z různých koutů světa. Prostřednictvím svých poutavých prezentací nám představují nejen sebe, ale i své země, jejich tradice a způsob života. Žáci s nimi komunikují v angličtině a pěstují tak multikulturální vztahy.
Také školní ples se stal již naší tradicí. Současní žáci, ale i absolventi se učí klasické i latinskoamerické tance. Nechybí ani soutěž O pohár
starostky a na konci vyhlášení Královského páru plesu, přičemž vítězové obdrží putovní korunky.
Pro názornost a zkvalitnění výuky se studenti jezdí podívat na zajímavá místa, např. do Techmanie v Plzni, spalovny v Chotíkově, sklárny
v Heřmanově Huti, třídírny odpadů v Černošíně, na biofarmu v Milínově či rybí sádky v Mirošově. Žáci také pravidelně navštěvují divadla
a výstavy v Plzni a několikrát zajeli i na pražské muzikály. Navštěvují nás také pravidelně vojáci, policisté, záchranáři a hasiči. Díky nim si
vyzkoušíme sebeobranu, učíme se poskytovat první pomoc, nebo se správně zachovat v případě požáru.
Na Den Země pravidelně žáci vyrážejí do lesa, na cyklostezku a blízkého okolí Hrádku uklízet přírodu, sbírat odpadky. V březnu se na den
narození J. A. Komenského koná na naší škole Den naruby. Deváťáci si vyzkouší, jaké to je být učitelem a celý den prochází všemi ročníky a
vyučují různé předměty.
Pro žáky prvního stupně si starší studenti za podpory učitelů pravidelně připravují zábavné úkoly na Halloween a v prosinci se převlékají za
Mikuláše a čerta. Před Vánoci probíhá tradiční vánoční jarmark pro veřejnost, kde žáci prodávají svoje výrobky a výtěžek je následně věnován
na dětské hematoonkologické oddělení ve FN Lochotín.
V červnu se u nás tradičně konají Hrádecké olympijské hry, kdy jsou všichni žáci rozřazeni podle losu do družstev a zápolí v různých disciplínách. Zdravé sportovní soutěžení podporuje týmovou spolupráci a výborně stmeluje kolektiv.
V kulturním domě se na konci roku loučíme s deváťáky. Při slavnostním vyřazení obdrží kromě vysvědčení také Pamětní list města Hrádek
z rukou starostky. Přítomnost dalších představitelů města, celého pedagogického sboru, rodičů a přátel školy dává tomuto dni punc nezapomenutelnosti.
ZŠ Hrádek

60. VÝROČÍ

otevření nové
školy v Hrádku
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Školáci slavili Den stromů

I letos se základní škola zapojila do oslav Dne stromů, jehož datum bylo v
České republice stanoveno na 20. října. Ve čtvrtek během dopoledních hodin se tak žáci seznámili s důležitostí výsadby stromů, péčí o ně, zhlédli výuková videa a vyzkoušeli si nejrůznější tematické aktivity. Věnovali se také
výtvarné a tvořivé činnosti. Předem připravený program absolvovali uvnitř
svých tříd, ale i přímo v terénu, v přírodě. Vyvrcholením projektového dne
bylo společné zasazení lípy na školní zahradě.
Den stromů se slaví ve více než čtyřiceti zemích světa. Většinou se slaví
na jaře nebo na podzim, záleží na klimatických podmínkách dané země.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Hrádeckou školu obsadila strašidla
V úterý 25. října se v naší škole uskutečnila již tradiční akce
Halloween.
Žáci 7.A a 7.B si pro žáky připravili zábavné dopoledne plné
her a soutěží. Děti přišly v maskách a postupně plnily úkoly
na stanovištích. Děti lovily jablka, ochutnaly kouzelné lektvary
i halloweenské pochutiny, sportovaly. Na závěr jsme vyhlásili
vítězná družstva a rozdali sladké odměny.
Děkuji všem žákům 7.A a 7.B za vzornou pomoc a přípravu.
Všichni jsme si užili spoustu zábavy a těšíme se na příští rok.
Klára Strnadová a Hana Vimrová, učitelky ZŠ Hrádek

Malí plavci se zdokonalovali v bazénu

Deset lekcí plaveckého výcviku absolvovali na podzim žáci 4.
třídy.
Každou středu rozvíjeli své plavecké dovednosti pod vedením zkušených lektorů v rokycanském bazénu. Osvojili si
správné plavecké pohyby, plavecké dýchání, naučili se orientaci ve vodě, skoky do vody. Děti mohly být na své výkony pyšné
a na památku si odnesly „mokré“ vysvědčení.
Celý plavecký výcvik je pro děti zdarma, neboť dopravu a
kurz hradí zřizovatel město Hrádek.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Přípravnou třídu letos navštěvuje 14 dětí
V letošním školním roce byla poprvé otevřena v hrádecké základní
škole přípravná třída (0. ročník). V současnosti ji navštěvuje 14 dětí,
osm chlapců a šest dívek.
Děti se intenzivně věnují předškolnímu vzdělávání: vyplňují pracovní listy, mají výtvarnou a tvořivou činnost, chodí na procházky.
Vzhledem k počtu dětí ve třídě je možné s každým pracovat i individuálně. Třída se aktivně zapojuje do aktivit základní školy, ale
rovněž spolupracuje i s mateřskou školou.
Děti mají možnost navštěvovat školní družinu a školní jídelnu.
Některé z nich navštěvují i zájmové kroužky při ZŠ.
Karolína Břindová, učitelka 0. třídy
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Mateřská škola Hrádek
Vás zve na výstavu prací dětí a rodičů

Než přijde Ježíšek
12.12. – 22.12. 2022
V prostorách Městské knihovny v Hrádku

Jak se chodí po mechu?
V říjnu naši knihovnu navštívily děti z místní mateřské školky. Protože
se počasí překlopilo do podzimu, byl laděný na toto roční období i náš
knihovnický program.
Pro děti ze třídy Balón bylo připraveno povídání, jak to vypadá na podzim, a co je pro toto roční období typické. Poté jsme si přečetli podzimní
pohádku. Pro děti byla připravena Podzimní cestička, kde si mohly zkusit,
jaké je to chodit naboso po mechu, podzimním listí, žaludech i kaštanech.
Na další návštěvu přišly děti ze třídy Autíčko. Děti zdobily papírového
draka a podzimní strom. Povídali jsme si o podzimním usínání přírody.
Poté si také zkusili Podzimní chodníček. Nakonec jsme si společně prohlédli připravené knihy.
Blažena Svobodová, knihovnice

V mateřské škole ožil podzim
Zahájení školního roku bylo zkomplikováno rekonstrukcí jídelního výtahu
ve staré budově mateřské školy, a tak jsme se přivítali až 5. září. Hned
v prvním týdnu se uskutečnila informační schůzka pro rodiče, kteří byli seznámeni s chodem mateřské školy a byli upozorněni na bezpečnost svých
dětí, kterou ohrožují svojí nezodpovědností při otevírání a (ne)zavírání
vchodových vrátek. Od začátku školního roku jsme zaznamenali velmi vysokou nemocnost, což negativně ovlivnilo adaptaci nově příchozích dětí,
hlavně ve třídě Mašinka.
Září se neslo v duchu Babího léta a podzimu. Děti se seznámily s novým ročním obdobím a s charakteristickými znaky podzimu, které nás
provázely tvořením, zpěvem, pohybovými hrami a vycházkami do okolí.
Navštěvovali jsme dopravní hřiště a přijelo za námi divadlo Nána s Myší
pohádkou.
Učitelky MŠ Hrádek
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Klub důchodců zamířil i na Moravu

V září měl Klub důchodců OS KOVO Hrádek několik akcí. Šikovní pěstitelé vystavovali své výpěstky na výstavě, kterou uskutečnil místní zahrádkářský svaz v kulturním domě. Někteří z nás
odjeli s partou z Rokycan na jižní Moravu do Pasohlávek, odkud jsme podnikali cyklistické výlety
s návštěvou památek i vinných sklípků. Na zpáteční cestě jsme se stavěli v Náměšti nad Oslavou,
kde je krásný renesanční zámek. Milovníci divadla měli možnost jet do Plzně do divadla na komedii Pravda.
Na prosinec připravujeme Mikulášskou zábavu s bohatou tombolou. Hrát bude oblíbené Plzeňské duo.
Eva Šnáblová, Klub důchodců OS KOVO Hrádek

Pionýři ani po prázdninách nezahálí

Po letních prázdninách, kdy jsme do tří táborů zapojily 205 účastníků, jsme v novém
školním roce opět rozjeli činnost. Pokračovali jsme v pořádání akcí pro veřejnost.
V září jsme zajistili dětský koutek při Dnu otevřených dveřích v Harmonii. Pro
veřejnost se uskutečnila velká akce u pionýrských chatek pod názvem Dobrodružství
na míru, rybáři vyjeli na víkend do Bujesil a airsoftový oddíl Task Force se zúčastnil
republikového setkání v Popovicích. Pěknou účast měly cyklistické závody. V říjnu
vedoucí zahájili řadu brigád na údržbu a opravu chatek, v rámci republikové akce „72
hodin pro druhé“ oddíly upravily okolí pomníčků i s květinovou výzdobou a uklidily les
v okolí chatek. Jedno odpoledne strávili zájemci v tělocvičně při soutěžích a závodech
na dálku ovládaných aut. Koncem října jsme oslavili „Svátek dýní“ u domu dětí. Na akci
se podíleli zahrádkáři a včelaři, děti dostaly odměny a byl i zajištěn prodej stylového
občerstvení a dušičkových suvenýrů.
Vlasta Vasková, ved. Pionýrské skupiny Hrádek

Senioři zahájili sezónu v Národním divadle

Klub seniorů města Hrádek zahájil podzimní sezónu výletem do Prahy s prohlídkou historické budovy Národního divadla (17.9.) a oslavil Mezinárodní den seniorů taneční zábavou
(7.10.).
Do konce roku máme ještě v plánu opakovanou prohlídku katedrály Sv. Bartoloměje v
Plzni (19.10.), členskou schůzi ( 9.11.), předvánoční prodejní výstavku rukodělných prací
výtvarného kroužku Dílnička (28. a 29.11.), zájezd do Prahy na muzikál Vánoční zázrak v
divadle Na Brodwayi (30.11.) a rozloučení se starým rokem při taneční zábavě 29.12. od
17 hod. v sále Domu kultury za hudebního doprovodu Václava Žákovce a Anny Volínové.
Od října máme v Klubu seniorů každou středu od 14 do 16 hod. otevřenou samoobslužnou kavárničku a stále pokračujeme s organizováním cyklistických výletů do blízkého i
vzdálenějšího okolí.
Vlastimil Egermajer, Klub seniorů města Hrádek

Výstava zahrádkářů přilákala přes stovku obdivovatelů
V září se uskutečnila výstava ovoce a zeleniny ve spolupráci se ZO zahrádkářů Volduchy. Pro
návštěvníky jsme společně připravili různorodé výpěstky z našich zahrádek. K dispozici byly i
osvědčené recepty na zpracování ovoce a zeleniny.
Přínosem bylo i 85 obrázků žáků ZŠ Hrádek, kteří po vyhodnocení obdrželi věcné dárky. Výstavy se zúčastnilo okolo 120 občanů včetně dětí. Velký zájem o znovuobnovenou akci nás mile
potěšil. Věříme, že se budeme moci takto prezentovat i v dalších letech.
Miroslav Veselý, předseda ZO zahrádkářů Hrádek

Moštárna informuje:
Do současné doby bylo při sobotních moštováních zpracováno přes pět
tun ovoce. Poslední vánoční moštování se uskuteční
17. prosince od 8 hod. do 11 hodin.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Dům kultury Hrádek
Vladimíra Monhartová, tel.: 601 527 807
e-mail: dk@mestohradek.cz
Knihovnice
Blažena Svobodová , tel.: 371 787 522
Po:
9:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Út: 			
12:00 - 16:00
St:
9:00 - 11:00
12:00 - 17:00
Čt:
9:00 - 11:00
12:00 - 16:00

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Kurzy pod vedením fyzioterapeutky

Provozní hodiny MěÚ Hrádek
Pondělí: 8:00 - 11:00
12:00 - 16:30
Středa: 8:00 - 11:00
12:00 - 16:30
Pátek:
8:00 - 11:00 -pouze na základě objednání

ˇ
LENKY KOzANÉ
Velká klubovna DK Hrádek
1. patro nad Hrádeckou pivnicí

Pokladní hodiny
Po:
8:00 - 11:00
12:00 - 16:30
St:
8:00 - 11:00
12:00 - 16:30
Pá:
8:00 - 11:00 -pouze na základě objednání
na telefonu:
nebo mailem:

Kurzy budou probíhat ve čtvrtek od 17:15
Podložku na cvičení s sebou.

371 787 303
pokladna@mestohradek.cz

Jednotlivé lekce se budou hradit v hotovosti na místě
ve výši 140,- Kč

Matrika
Po:
8:00 - 11:00
12:00 - 16:30
St:
8:00 - 11:00
12:00 - 16:30
Pá:
8:00 - 11:00 -pouze na základě objednání
na telefonu:
377 534 603
nebo mailem:
matrika@mestohradek.cz
Praktická lékařka
MUDr. Fialová Marta, Tel.: 371 787 324
Po:
07:00 - 14:00
Út:
11:00 - 18:00
St:
07:30 - 13:00
Čt:
07:30 - 13:30
Pá:
07.30 - 12:00
Gynekologická ordinace
MUDr. Holubová Ilona, Tel: 739 313 949
Po:
07:00 – 11:00
Út:
12:00 – 16:00
St:
08:00 – 14:00
Interní ordinace
MUDr. Hušková
Tel.: 777 306 470, 371 430 243
Út:
08:00 – 9:00 náběry
09:00 – 11:00 předpisy,objednávky
St:
07:00 – 14:00
Pá:
06:00 – 14:00
Zubní ordinace
MUDr. Tesařová, Tel.: 371 787 380
Po:
07:30 – 15:30
Út:
07:30 – 13:30
St:
--------------Čt:
13:00 – 18:00
Pá:
07:30 – 11:30
Praktický lékař pro děti a dorost
Tel. 371 787 326
Po:
08:00 – 10:00 nemocní
10:00 –12:00 zdraví
Út:
08:00 – 10:00 nemocní
10:00 – 12:00 zdraví
13:00 – 15:00 pouze zvaní
St:
Neordinuje se.
Akutní stavy ošetří v nemocnici
Čt:
08:00 – 10:00 nemocní
10:00 –12:00 zdraví
Pá:
14:00 – 17:00
po předchozím tel. objednání
Lékárna Tel.: 371 733 050
Po  	
8:00 – 15:00
Út
8:00 – 15:00
St
8:00 – 15:00
Čt
8:00 – 15:00
Pá  	
8:00 – 13:00

DŮM KULTURY HRÁDEK
24. 11. 2022 17:00
A vida! Štístko a Poupěnka vás
znovu provedou fantastickým
světem pohádek v představení

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V SÍTI TICKETPORTAL

MATEŘSKÁ ŠKOLA A DŮM KULTURY MĚSTA HRÁDEK
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY DĚTI, RODIČE, PRARODIČE A OBČANY NA

Městská knihovna Hrádek

PUTOVÁNÍ
ˇ
SE SVETÝLKY

Již Vás nudí hrát neustále jen pár her, které máte doma? Nebo si
chcete pořídit nějakou novou, ale nevíte, zda se Vám bude líbit? Naše
knihovny pro vás nakoupila deskové hry různého zaměření pro děti i
dospělé, které si můžete půjčit domů.
Deskové hry jsou skvělá zábava pro malé i velké. Hraní deskových her
nabízí možnost aktivně trávit společný čas s dětmi, rodiči, přáteli nebo
jen tak ve dvou bez nutnosti nakupovat nové herní tituly.
Deskové hry najdete v našem on-line katalogu Městské knihovny
Hrádek. Průběžně je pro vás doplňujeme. Zde jsou ukázky prvních:

ˇ

SRAZ ÚCASTNÍKU
°S LAMPIONY V ÚTERÝ

8. 11. 17:00
ˇ

ˇ

PRED BRÁNOU MATERSKÉ ŠKOLY HRÁDEK

V CÍLI

ˇ A NA ZOUBEK
ˇNECO NA ZAHRÁTÍ

Společenské hry nejsou jen moderní záležitostí. Řada klasických her
má svůj původ již ve starověku, lidé se bavili a krátili si dlouhé chvíle.
Hry jsou zdrojem zábavy a radosti, slouží ale také ke vzdělávání. Hraní
her posiluje komunikaci a mezilidské vztahy.
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PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ
•

8. 11. Putování se světýlky

•

11.11. Bigbandový koncert

•

24. 11. Štístko a Poupěnka „Bylo nebylo“

•

27. 11. Rozsvícení vánočního stromu

•

1. – 14. 12. Adventní hra pro celou rodinu

•

4. 12. Mikulášská nadílka pro děti v DK

•

14. 12. Zpívání koled s Českým rozhlasem

•

18. 12. Koledníček s Big Bandem

•

Koledy pod okny /termín bude upřesněn/

Dob
ro

2022

dru
žná
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rava
hra p
ro ce
z

Adve
ntní

lou r
odin
u

a sv

Náměstí 8. května Hrádek

.

ětýl
kem

18:00

Rozsvícení stromu s trubači

Doprovodný program

15:00
Chceš zažít pravé vánoční dobrodružství ?

.
27. 2112
20

v předsálí DK

16:30

k žáků
Jarmar ek
d
ZŠ Hrá

Vystou
pení
ZŠ Hr žáků
ádek

Středa 14.12. 2022

v sále DK

Vydej se hledat zářící čísla adventních dní!

Kdy ?

1. až 14. prosince vždy po 17. hodině
Poznej Hrádek, vyřeš tajenku a získej odměnu!
Více informací a soutěžní křížovka na webu města Hrádek
a informačních tabulích města

18:30 v sále DK koncert skupiny POLOJASNO
Vánoční strom v Hrádku rozsvěcen za podpory skupiny ČEZ

Pionýrská skupina zve:
•
•
•
•
•
•

středa 9.11. od 16:00 hodin bude vycházka od domu kultury na kynologické cvičiště. Po ukázce výcviku psů přijede sv. Martin na koni a předá dětem dárky. Závěr bude u táboráku s opékáním uzenin.
ve čtvrtek 1.12. od 17:00 hodin bude na dětském hřišti u přírodního kina „Andělská stezka“
s úkoly a dárky od Mikuláše a jeho doprovodu.
ve středu 14.12. od 16:00 hodin prodej výrobků na vánočním jarmarku v domu kultury
ve středu 14.12 od 16:00 hodin ukončení sbírky pro děti z Domu sv. Zdislavy v Plzni v DK
ve středu 14.12. od 18:00 hodin účast na hromadném zpěvu vánočních koled s Čs. rozhlasem
před DK
v sobotu 31.12. od 14:00 hodin Silvestrovské setkání při ohni u pionýrských chatek
Vlasta Vasková, ved. Pionýrské skupiny Hrádek
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