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OBČASNÍK MĚSTA HRÁDEK
Slovo starostky
Vážení občané, milí hrádečtí obyvatelé a obyvatelky,
STAROST+KA – takový nápis napsali májovníci na silnici
před naším domem, aby věděli,
kde mají zastávku na občerstvení.
Napsali to moc vtipně, nejdříve je
starost a pak teprve přípona. Co
vlastně obsahuje práce starosty?
Starosta ovlivňuje rozvoj města,
pomáhá lidem, bojuje s legislativou a jejími změnami,
zastupuje město navenek. Starosta je v práci nepřetržitě
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pro starostu neexistuje
„padla“ jako pro ostatní zaměstnance, občané se na mě
obracejí se svými problémy telefonicky, zprávami či přicházejí osobně. Každý všední den je v podstatě velmi
nevšední, někdy se starosta setká s opravdu specifickými
záležitostmi. Když policie potřebuje, stanete se svědkem
vyšetřování, nebo se musíte dostavit na soudní jednání
o určení opatrovnictví, starosta je totiž ze zákona opatrovníkem. Dostanete poučení od deratizační firmy, že je
potřeba zopakovat kladení jedů na hlodavce a kvůli jednomu kanálu sem už nepojedou (je to drahé), tak vyfasujete pytlík s jedem a za čtrnáct dní se proměníte na deratizátora. Péče o zvěř a toulavá zvířata je záležitost, kterou
se musíte také naučit, občas se najde zatoulaný pejsek a
když se nepodaří zjistit majitele, putuje psík do městského útulku v areálu kynologického klubu. Nevím, čím to
je, nejvíce psíků uteče o víkendech. Řešíte kastraci přemnožených divokých koček, nebo při návratu z procházky narazíte na zbytky divočáka. Někdo vyhnal kňoura
z kůže, ale hlavu a nepoužitelné zbytky pohodil v lese.
Tak se musíte obrátit na hospodáře mysliveckého sdružení, zda se nejedná o lesní pych. Občas mě někdo může
vidět, jak se prohrabuji v odpadech, ale jenom z toho důvodu, že hledám zapomenutou adresu, abychom mohli
adresáta upozornit na nakládání s odpady. Paní se pak
velmi divila, kde jsme vzali její telefonní číslo a adresu,
no, kde asi? To jsou jenom střípky z činností, kterými se
starosta zabývá. Práce starosty je fyzicky, ale hlavně psychicky velmi náročná. Sdílím spíše kritiku, ale setkávám
se i s pochvalou, poděkováním, oceněním práce, kterou
vykonáváme společně se všemi spolupracovníky. Je důležité mít kolem sebe schopné lidi, ochotné občany, kteří
bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas pro rozvoj
obce, pořádají akce pro děti a dospělé, spolupodílejí se na
dobrém jméně města. Práce pro lidi má spoustu úskalí,
ale mám ráda výzvy, já i mí spolupracovníci každý den
pracujeme na tom, abychom z Hrádku udělali ještě lepší
místo pro život.

Marcela Sobotková,
starostka města Hrádek

číslo 11/ ročník III.
červenec - srpen 2022

Památník padlým v 1. a 2. světové válce prošel proměnou

Stávající památník obětem 1. a 2. světové války byl opraven a rozšířen o jména padlých a umučených zaměstnanců Železáren Hrádek, kteří nebyli občané
Hrádku. Pamětní deska v areálu bývalých železáren byla totiž zničena a jména umučených tak nebyla nikde uvedena.
Oprava památníku se realizovala z části z dotačního titulu PK Podpora a
péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území PK 2021. Slavnostní
odhalení památníku se konalo 6. května u příležitosti 77. výročí ukončení
2. světové války.
MěÚ Hrádek

Pěší lávka se v létě dočká opravy

V červnu započala dlouho plánovaná rekonstrukce pěší lávky ve starém Hrádku. Lávka je jedinou možností cesty obyvatel ze spodního Hrádku na vlak, k
lékaři a na nákup.
Havarijní stav umožňoval její zatížení max. 150 kg jednotlivého břemene.
Město si proto nechalo zpracovat posouzení stavu lávky a její provoz je povolen pouze do listopadu 2022. Z důvodu zjištění bezpečnosti byla prováděna
každých 14 dní autorizovaná prohlídka mostu. Po dobu opravy je vytvořen na
sousedním mostě koridor pro chodce a doprava je řízena výstražnými světly,
v případě potřeby bude doprava pro plynulost a bezpečnost provozu řízena
pomocí poučených pracovníků.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti po dobu rekonstrukce pěší lávky.
Dokončení je plánováno do 30. září 2022.
MěÚ Hrádek
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Hrádečtí odevzdali 1 117 tun odpadu
Obec je podle zákona původcem odpadu, a to od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo k tomuto účelu určenému. Město Hrádek má nastavený
obecní systém odpadového hospodářství (tzn. přebírání komunálního odpadu), místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu jako je papír,
plasty, sklo, kovy, biologický odpad, textil, jedlé oleje a tuky, elektrozařízení, baterky, elektrospotřebiče Obecně závaznou vyhláškou (OZV).
Celkem podle hlášení o odpadech za rok 2021 bylo odevzdáno 1 117, 13 tun
odpadu. Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu byly ve výši
2 478 164 Kč (2 412 377 Kč likvidace, 65 787 Kč uložení). Další náklady na odpadové hospodářství činily za rok 2021 1 320 250 Kč, z toho tříděný odpad byl ve
výši 513 tis. Kč a náklady na sběrný dvůr činily 807 250 Kč.
Občan platí poplatek ve výši 700 Kč na osobu či rekreační nemovitost, občanům
starším 75 let je poplatek odpouštěn. Skutečné náklady na odpady za rok 2021
jsou celkově ve výši 3 798 414 Kč. Každý občan je povinen odpad nebo movitou
věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu
s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo
movitých věcí tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce.
OZV je možno najít na webových stránkách města – Úřad – Vyhlášky a nařízení.
Marcela Sobotková, starostka města Hrádek
Z uvedeného grafu je možné si udělat představu o jednotlivých složkách a odpadu
vyprodukovaného v Hrádku v roce 2021. V loňském roce se snížil podíl směsného
odpadu v celkovém objemu, a to díky stále se zvyšujícímu trendu třídění. Poděkování patří všem, kdo důsledně třídí odpad a pomáhají tak snižovat objem směsného
odpadu a jeho následnou likvidaci.

Další parkoviště je dokončeno
Dokončili jsme rozšíření obslužné cesty před bytovým domem č.p.122 v
Učňovské ulici, které umožní parkování pro deset automobilů. Provedení
kopíruje realizaci z minulého roku před vedlejším bytovým domem č.p.
123. Jedná se opět o povrch z voděpropustné dlažby. Náklad na realizaci byl
cca 300 000,- Kč bez DPH.
Tomáš Rousek,
místostarosta města Hrádek

Projekt na přestavbu Džbánku na bytové
jednotky byl změněn

Oproti původnímu návrhu na přestavbu Džbánku na bytové jednotky byl
snížen počet bytů z deseti na osm bytových jednotek. Dva menší krajní byty se
sloučily do jednoho, jsou tedy navrhovány čtyři byty menší a čtyři byty s větší
obytnou plochou. Tímto se také snižuje počet parkovacích míst o jedno místo,
místo dvou vikýřů budou použita střešní okna vedená do obvodové stěny - jedná se o stejný typ jako jsou okna na severní straně v ložnicích. Snížením počtů
bytů se také zvětší předzahrádky u spodních bytů. V rámci okolí se bude řešit
úprava zeleně, zřízení nového vjezdu, parkovacích a pojezdových ploch a oplocení. Oplocení bude plné, pro vzájemné odstínění soukromí k sousedním nemovitostem.
Takto navržená změna je na hranici rentability přestavby. Město má přesto zájem o rozvoj dostupného bydlení pro své občany.
Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

Město i letos investuje do dětských hřišť
Město Hrádek v letošním roce investuje cca 1 mil. Kč do dětských hřišť.
Navazujeme na předchozí investice, kdy jsme každoročně dávali do obnovy
a údržby hřišť cca 0,5 mil. Kč.
V letošním roce je stěžejní obměna dožilé skluzavky na hřišti v ul. 1. máje.
Tento prvek nahradí multifunkční věžová sestava se skluzavkami, lanovou
lezeckou stěnou a tobogánem.
Poslední akce je odsunuta kvůli dlouhým dodacím termínům až na podzim, kdy dojde k výměně dvou betonových desek pro stolní tenis. V příštím
roce plánujeme s investicemi pokračovat.
Tomáš Rousek, místostarosta města Hrádek
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Čí jsou mááááje? Našééééé!

Tento pokřik zněl Hrádkem celý den 21. května. Pionýrská skupina s májovníky a za podpory města totiž uspořádala XXI.ročník
staročeských májů. Po dvouleté přestávce, vynucené koronavirem, to byl úspěch. Tři měsíce příprav, nácviků, dohadování a slibů se
vyplatily. Samotnému dnu D předcházel dovoz krojů, přivezení břízek a jejich zdobení na májky, výzdoba míst s pohoštěním, malování náměstí a trasy průvodu městem.
V sobotu vystoupilo 56 krojovaných tanečníků, pět drábů, dvě kapely, i koňský povoz byl v pravou chvíli na správném místě. Vše
řídil Kecal Tomáš Vlach, májovnicí byla letos vyhlášena Sabina Šeflová. Vyvrcholení akce patřilo večerní májové veselici za zvuků
skupiny DiskoSonk.
Kulisa přihlížejících, kteří nešetřili finančními příspěvky ani úsměvy, byla dokonalá. Všem dohromady patří za zdařilou kulturní
událost velký dík.
Za májovníky Vlasta Vasková,
ved. Pionýrské skup. Hrádek

Hrádečtí se sešli s Pohodovkou
Sobota 4. června se nesla ve znamení zpěvu a příjemného setkání s přáteli. Sousedské posezení s Pohodovkou a harmonikáři, uspořádané SDH
Hrádek ve spolupráci s městem Hrádek, se vydařilo na jedničku.
Všichni příznivci tohoto hudebního žánru se už nyní těší na další podobné
akce.
SDH Hrádek

Téměř sto čtyřicet dětí se vydalo do pohádky
S mírným předstihem Dne dětí se v sobotu 28. května uskutečnil k radosti nejen hrádeckých ratolestí druhý ročník
zábavné stezky v přírodě Z pohádky do pohádky. Počasí se nakonec přece jen vyvedlo a účast byla hojná, pohádkové postavy spatřilo téměř 140 dětí. Závěr celého odpoledne vyvrcholil v areálu přírodního divadla, kde si účastníci
pochutnali na opečených buřtech. Odměny dětem předala starostka města Hrádek v kostýmu pohádkové Káči. Na
pekelný oheň dohlížel samozřejmě čert. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na úspěchu celé akce podíleli ve svém
volném čase, a i dětem, které se nezalekly delší trasy a s přehledem ji zvládly.
Vladimíra Monhartová, ved. DK Hrádek

Prvňáčci se v knihovně pasovali na čtenáře
V Městské knihovně v Hrádku se v pátek 3. června uskutečnilo
tradiční pasování prvňáčků na čtenáře. Tentokrát se ho zúčastnila třída prvňáčků z místní základní školy pod vedením Vladěny
Fuchsové.
Slavnostnímu pasování předcházelo seznámení s knihovnou a následovaly různé hry, kdy děti předvedly, jak umí číst, aby mohly
být pasovány na čtenáře. Poté se všichni odebrali do zasedací síně,
kde již na ně čekal rytíř. Prvňáčci při pasování poklekli a rytířským mečem byli pasováni. Na památku obdrželi Pamětní list,
knížku a záložku do knihy. Poděkování patří i p. Kalčíkovi, který
byl naším rytířem.
Blažena Svobodová,
knihovnice MěÚ Hrádek
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Školní zahrada patřila oslavě Dnu rodiny

V pátek 13. května patřila zahrada u základní školy dětem a jejich rodičům. Všichni
jsme spolu s pedagogickým sborem oslavili Den rodiny, který každoročně připadá na
15. května. Žáci 1. stupně spolu se svými rodiči plnili 10 zábavných „sportovních“
úkolů. Nejstarší žáci svedli boj proti dospělým v přehazované. Do turnaje se zapojili
nejen rodiče, ale i prarodiče. Po celé odpoledne mohli zájemci ochutnat sladké řezy,
které pro tuto příležitost upekly děti ze školní družiny, a také zde byla možnost zakoupení drobného občerstvení. Na závěr velmi příjemného odpoledne jsme si opekli
přinesené buřtíky a společně jsme si zazpívali u táboráku.
Tato úspěšná akce měla koncem června volné pokračování. Na školní zahradu byli
opět pozváni žáci s rodiči, aby společně oslavili konec školního roku.
Iveta Kostovová,
ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Žáci strávili odpoledne v rytmu disco
První červnový podvečer si žáci 2. stupně základní školy
užili v rytmu disco. Učitelé pro ně uspořádali v kulturním
domě diskotéku. DJ Raddy hrál jejich oblíbené písně, zasoutěžili si ve dvou disciplínách a zatančili si dva společné
tance. Žáci byli velmi nadšení, tancovali od první do poslední písničky a myslím, že někteří v neděli ráno objevili
na svém těle svaly, o kterých ani nevěděli, že je mají.
Tímto děkuji všem zúčastněným kolegům za pedagogický dozor a vedoucí DK Vlaďce Monhartové.
Iveta Kostovová,
ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Školní lavice opustili žáci devátých tříd
V úterý 29. června odpoledne se uskutečnilo v domě kultury slavnostní rozloučení se žáky devátých tříd hrádecké základní školy.
Mnoho štěstí a studijních úspěchů na jejich další cestě životem jim přejí všichni pedagogové, vedení školy a město Hrádek.

Základní škola otevírá nultý ročník

Foto: Kamil Holub

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme na naší základní škole přípravnou třídu (0. ročník). Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní
docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení vyrovná jejich vývoj.
Hlavní předností je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga. Cílem přípravné třídy je
systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u nich rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové a zrakové vnímání, prostorovou
a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku. Naším hlavním cílem bude, aby si děti
vytvořily pozitivní vztah a důvěru ke škole, pedagogům i ke svým spolužákům.
I v této třídě budeme spolupracovat s PhDr., Mgr. Silvií Janovcovou, speciální pedagožkou z pedagogicko-psychologické poradny Rokycany.
Iveta Kostovová,
ředitelka ZŠ a Mš Hrádek
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Děti se v hrádecké mateřince rozhodně nenudí

Mateřská škola v Hrádku uspořádala pro děti a mnohdy i jejich rodiče spoustu zajímavých akcí. Jedna z nich byla například na téma Velikonoční symbol. Donesené výrobky jsme vystavili v městské knihovně. Nezapomněli jsme třeba ani na Den Země. S dětmi jsme vyrazili do ulic
a lesoparku, kde jsme sbírali odpadky a připomněli jsme si, jak je velice důležité třídit odpad. Ve třídě Autíčko se ke Dni matek uskutečnila
besídka pro maminky. Největší radost dětem udělalo to, že mohly vyzvat svoji maminku k tanci.
Celá školka se zúčastnila soutěže Voldušská kaňka na téma V knize se objevila kaňka. Za kolektivní práci jsme získali krásné druhé místo,
za které děti dostaly drobné odměny.
Na závěr školního roku se předškoláci z Balónu vydali na cestu za pokladem a děti z Autíčka navštívily kamarády z mateřské školy Kameňáček. Nesmíme zapomenout ani na dojemné vyřazení předškoláků, které se konalo 21. června ve třídě Balón a 30. června ve třídě Autíčko.
Tablo našich předškoláků je k vidění na elektronické úřední desce městského úřadu.
MŠ Hrádek

K MDD byla v mateřské školce připravena odpolední akce pro rodiče s dětmi
Tanečky s Inkou. Děti si mohly zatančit v rytmu živé muziky a zároveň se vydovádět na zábavných prvcích na zahradě školky.

Každá z tříd uskutečnila svůj školní výlet. Třída Mašinka zavítala na výlet do
přírody. Lodička a Balón se vydaly na farmu do Příkosic (na snímku). Pro děti
z Autíčka byl připraven zajímavý program na hvězdárně v Rokycanech.

Třída Balón připravila pro děti i rodiče kutilskou dílničku. Při hrách na zahradě
jsme si pořídili poslední společnou fotografii.

Na Filipojakubskou noc se do školky slétli čarodějové a čarodějnice. Děti vařily
z lexikonu kouzel čarovný lektvar, nechyběl ani čarodějnický rej s tanečkem a let
na koštěti. Společnými silami jsme ozdobili májku barevnými fáborky, která nám
zdobila vrata před školkou.

Díky policii ČR si děti mohly vyzkoušet, jak se sedí na čtyřkolce a v policejním
voze. Chlapci i dívky si zkoušeli helmu, prohlíželi pouta, obušek, vyslechli přednášku a na závěr si všechny děti odnesly dárky.

Při pravidelné dopolední procházce překvapil děti zze třídy Autíčko jim již známý břichomluvec se svým kamarádem papouškem. Děti tak měly mimořádný
zážitek.

Od začátku dubna mají děti možnost jezdit na dopravním hřišti na odrážedlech.
Koncem dubna se zahájil předplavecký výcvik pro děti z Autíčka v Rokycanském
bazénu. Děti z mašinky využívaly k relaxaci rehabilitační bazén přímo v MŠ (na
snímku).

Do mateřské školy jsme pozvali divadlo Nána, na snímku je třída Lodička. Velký
úspěch u dětí mělo také divadelní představení Kamarád nad zlato.
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PROGRAM PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA HRÁDEK
Tábor je určen pro děti od 4 let z Hrádku a okolí.

8:00 		

sraz dětí v dílně

8:30 – 12:00 dopolední činnost
12:00 – 13:00

oběd - polední klid

13:00 – 15:30

odpolední činnost

16:00

odchod dětí

Nabízíme výtvarné činnosti dle věku dětí, tvorbu šperků – smalt, pletení pedig košíků, keramickou tvorbu. Spoustu informací z encyklopedií, práce s mapou. Sportovní vyžití, soutěže, hry v lese, hledání
pokladu, masky, text. techniky.

VÝTVARNĚ KERAMICKÝ POBYT V HABRU
Pro maminky, babičky (i tatínky) chystáme výtvarně keramický pobyt v Habru, kde si maminky vytvoří keramický závěs, nazdobí si
své skleněné slunce a skleničku na víno, vyrobí si smaltové šperky,
vlastní hodiny, nákupní tašku a mnoho dalšího. A o děti se postarají
se zajímavým programem jejich vedoucí. Ještě máme volná místa.
Lenka Hanzlíková, NĚ-HA

Pionýři opět postaví základny u Berounky,
také u Bujesil
Letní tábory pořádá naše pionýrská skupina přes padesát let. Zní to až
neuvěřitelně, ale je to pravda. Nejčastěji stavíme stanovou základnu na
louce u Spáleného mlýna na Berounce. Po celý červenec se zde vystřídá ve dvou bězích 130 účastníků. Další prázdninovou činnost máme po
celé léto v táborové základně u Bujesil. Zde se nejvíce zapojí airsofotový oddíl Task Force.
Koncem srpna vedení skupiny organizuje příměstský tábor pro starší
děti. Příměstský tábor se bude prolínat s dětmi a maminkami z oddílu
Klubíčko. Ti se také několik dnů zúčastní letního táborového pobytu na
Spáleném mlýnu pod názvem „stan a nočník“.

Vlasta Vasková,
vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Dům kultury Hrádek
Vladimíra Monhartová, tel.: 601 527 807
e-mail: dk@mestohradek.cz

LETNÍ
AKCE!

Knihovnice
Blažena Svobodová , tel.: 371 787 522
e-mail: knihovna@mestohradek.cz
www.knihovnahradek.webk.cz
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
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
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:

371 787 303
pokladna@mestohradek.cz

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:
nebo mailem:

377 534 603
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

Čtení na léto

Praktický lékař pro děti a dorost
Tel. 371 787 326, 736 172 977
Po:
07:30 – 12:00
Út:
07:30 – 12:00
St:
12:00 – 14:00 nemocní
14:00 – 16:00 poradna
Čt:
07:30 – 12:00
Pá:
14:00 – 18.00
Lékárna, Tel.: 371 733 050
Po:
08:00 – 13:00
Út:
08:00 – 15:00
St:  	
08:00 – 13:00
Čt:
08:00 – 15:00
Pá:  	
08:00 – 13:00
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