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OBČASNÍK MĚSTA HRÁDEK
Slovo starostky
Vážení občané, milí hrádečtí obyvatelé a obyvatelky,
květnové úvodní slovo začínám omluvou. Omlouvám se všem ženám a
dívkám, že v letošním
roce jsem zapomněla na
přání k Mezinárodnímu
dni žen. Chtěla jsem Vám
jako v minulých letech
vyjádřit úctu a poděkování za vše, co děláte pro
své blízké i pro město. Snad bude dostatečnou
omluvou, že začátkem března jsem řešila se svými spolupracovníky sbírku urgentního materiálu
pro Ukrajinu, sbírku materiální pomoci, pomoc s
ubytováním pro ukrajinské uprchlíky, kteří přišli
i do našeho města. Děkuji všem občanům za projevenou solidaritu s občany Ukrajiny, kteří museli opustit svou vlast kvůli „speciální vojenské
operaci“.
Pomáháme ukrajinským uprchlíkům, které
tvoří hlavně ženy a děti, ale nezapomínáme ani
na vlastní občany a stále pracujeme na zlepšování
vzhledu našeho města, služeb a občanské vybavenosti. Byly zhotoveny nájezdy k rodinným domům v ulici Zahradní, bylo slavnostně otevřeno
víceúčelové hřiště v zahradě základní školy. Provádí se strojní čištění ulic a chodníků, byla upravena komunikace Polní a Požární ulice.
Řadu stavebních akcí připravujeme, například
přeložení kanalizace u sběrného dvora, modernizaci VO v Hutnické ulici, Na Ovčíně a v Rokycanské ulici, realizaci opravy pěší lávky v Hutnické ulici a výstavbu parkoviště v Učňovské ulici.
Během května Vás pozvu na projednávání studie
proveditelnosti bytové výstavby v lokalitě Hrádek střed II.
Všichni budete srdečně vítáni na odhalení Památníku padlých za I. a II. světové války – občanů města a zaměstnanců Železáren Hrádek, které
se uskuteční 6. května od 15 hodin v parčíku za
městským úřadem.
Vážení občané, uvědomuji si nejistotu spojenou se zdražováním, nárůstem cen pohonných
hmot, energií, s rostoucí inflací, válkou. Já, jako
starostka i všichni pracovníci úřadu jsme připraveni Vám občanům pomoci radou, podporou, informacemi.

Marcela Sobotková,
starostka města Hrádek

Město otevřelo víceúčelové hřiště

V pondělí 28. března bylo slavnostně otevřeno opravené víceúčelové hřiště v zahradě základní školy. Bude sloužit žákům základní i mateřské školy, kroužkům, třídám
družin i hrádecké sportovní veřejnosti. Hřiště je přístupné přes workoutové hřiště
nad školní jídelnou.
Denní provoz víceúčelového hřiště:
-ve dnech školního vyučování od 8:00 hodin do 20:00 hodin
-ve dnech pracovního volna a období školních prázdnin dopoledne od 9,00 hodin do
12:00 hodin a odpoledne od 14:00 hodin do 20:00 hodin.
Ceník:
Děti do 18 let
zdarma
Dospělí
100,- Kč/hodina/osoba
Skupiny dospělých 5 a více 50,- Kč/hodina/osoba
Přejeme všem uživatelům krásné zážitky a radost z hřiště, které je možno využívat na míčové, tenisové sporty, hokejbal, florba nebo on-line bruslení po celý rok.
MěÚ Hrádek

Neuplatnění inflační doložky
ke smlouvám na byt
Na základě smluv o nájmech bytů je město oprávněno každoročně navýšit nájem
z těchto bytů o index růstu spotřebitelských cen minulého kalendářního roku. S
ohledem na předchozí úpravu nájmů s účinností od 1.1. 2022 a především z důvodu nárůstu cen energií Rada města Hrádek schválila pro letošní rok neuplatnění
této inflační doložky.
MěÚ Hrádek

Poděkování

Jako očitý svědek zásahu Sboru dobrovolných hasičů Hrádek a dalších záchranných složek při technické pomoci – transportu pacienta, bych rád touto
cestou vyjádřil poděkování za jejich obětavou práci při zachraňování osob a
majetku. Děkuji všem.
Miroslav Veselý, Hrádek
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Celkový přehled poskytnutí dotací jednotlivým spolkům
Město poskytlo na činnost spolků a organizací dotace ve výši 750 tis. Kč pro 12 subjektů. Celkem bylo podáno 25 žádostí. Město podalo žádosti o dotace na nákup knižního fondu a opravu pěší lávky. Ve městě proběhl audit hospodaření za rok 2021 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

z rozpočtu města Hrádek pro rok

2020

2021

2022

alokovaná částka

807 000 Kč

726 000 Kč

750 000 Kč

žadatel

rok 2020

rok 2021

rok 2022

1

TJ Hrádek

494 100 Kč

292 600 Kč

405 000 Kč

2

ZO Český zahrádkářský svaz

60 000 Kč

182 200 Kč

121 000 Kč

3

Pionýr Hrádek

53 900 Kč

50 200 Kč

40 000 Kč

4

Český kynologický svaz z.k.o Hrádek,

50 000 Kč

32 600 Kč

35 000 Kč

5

Klub seniorů města Hrádek

40 000 Kč

37 600 Kč

55 000 Kč

6

Myslivecký spolek „Javor“ Hrádek

20 000 Kč

16 700 Kč

0,00 Kč

7

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek

20 000 Kč

66 900 Kč

25 000 Kč

8

Spolek Ně-Ha

15 000 Kč

12 500 Kč

15 000 Kč

9

Klub důchodců OS KOVO Hrádek

15 000 Kč

12 500 Kč

18 000 Kč

10

Český svaz ochránců přírody, ZO

10 000 Kč

6 300 Kč

12 000 Kč

11

Český rybářský svaz, MO Rokycany

9 000 Kč

4 200 Kč

10 000 Kč

12

Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých
p. Sýkorová

5 000 Kč

2 100 Kč

0,00 Kč

13

Linka bezpečí

5 000 Kč

4 150 Kč

0,00 Kč

14

Nohejbalový oddíl Pavlovsko, z.s.

5 000 Kč

0,00 Kč

10 000 Kč

15

Svaz tělesně postižených v ČR, MO

3 000 Kč

1 700 Kč

4 000 Kč

16

Centrum pro zdravotně postižené, MO Ro

2 000 Kč

1 700 Kč

0,00 Kč

17

unie roska

0,00 Kč

2 050 Kč

0,00 Kč

807 000 Kč

726 000 Kč

750 000 Kč

pozn.: kde je uvedeno 0,00 Kč - nebylo zažádáno o dotaci

Hrádecké noviny získaly ocenění

Hrádecké noviny byly v rámci okresu Rokycany vyhodnoceny jako nejlepší
obecní noviny v kategorii obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel v soutěži Radniční
listy roku 2021.
Z možných 50 jsme získali 42 bodů, plný počet jsme získali za texty, kreativitu, originalitu, nestrannost, edukativní (vzdělávací) obsah, praktičnost.
Rezervy máme v grafickém zpracování, kvalitě fotografií a titulní straně.
Hrádecké noviny byly porotou vyhodnoceny jako velmi kvalitní informační
kanál, který podává informace o všem důležitém. Referují o činnosti radnice včetně zastupitelstva, a to objektivní formou bez náznaku zneužívání
listů k politické propagaci. Noviny se věnují všemu dění, tedy nejenom činnosti úřadu, ale zahrnují také aktivitu spolků, sportovních klubů, kulturní a
společenské akce. Jsou vybírána zajímavá témata, to vše činí z novin kvalitní médium, které je obyvatelům dostupné v tištěné, ale i elektronické formě
v on-line archivu.
Děkujeme spolkům a organizacím působícím ve městě za spolupráci a
informování občanů o své činnosti a aktivitách prostřednictvím Hrádeckých
novin.
Redakce HN

2

www.mestohradek-ro.cz

Školáci i absolventi obsadili parket domu kultury
Začátek jara jsme přivítali ve velkém stylu. Byla obnovena tradice Školního plesu a 9.
dubna žáci z druhého stupně roztančili celý sál.
Čtvrtý ročník se nesl ve stylu rumby, mamby, ale i klasických tanců. Hudební nadání předvedli žáci hrou na flétnu, kytaru, klavír a zpěv. Ples byl zakončen vyhlášením
Krále a královny plesu, volil se i pár Sympatie a tradiční soutěž O pohár starostky.
Nechyběl prodej květin a občerstvení.
Rádi jsme přivítali i absolventy školy. Podle ohlasů sklidila akce velký úspěch.
Děkujeme za skvělou přípravu všem učitelům, žákům za nadšení a chválíme dodržení
společenského oděvu.
Aneta Čadová, ZŠ Hrádek

Pohádky i velikonoční tvoření zamířily do školky
Pohádky do školky patří, to je jasná věc. Ale v březnu jich bylo ještě víc. Dvakrát nás navštívilo divadlo s pohádkou O Sněhurce a Slepičí pohádkou. Obě měly
u dětí obrovský úspěch. Pohádky si zahrály s loutkami a maňásky i děti. Přinesly si
také svoje nejoblíbenější knížky, o které se podělily s kamarády. Navštívily knihovnu s poutavým programem. Vyrobily leporela nebo záložky do knih. A ti nejstarší knižní pohádkové téma završili přespáním ve školce při akci Noc s Andersenem.
Děti z Balónu a Autíčka navštívily základní školu. Kamarádi z první třídy jim ukázali, co
všechno se už naučili.
Každé pondělí odjíždí parta odvážných plaváčků do rokycanského bazénu.
Začali jsme si užívat s příchodem jara teplejšího počasí.Vyzdobili jsme jarně celou školku, zapojili jsme rodiče do velikonoční výzdoby. A ve všech třídách se uskutečnilo velikonoční tvoření.
Učitelky MŠ Hrádek

Ve školní jídelně vaří nejen pro žáky
V místní školní jídelně připravují obědy kvalifikované kuchařky, které vaří nejen pro žáky, ale také pro tzv. cizí strávníky. Těmi jsou především hrádečtí senioři. Město Hrádek se spolupodílí na financování obědů a nově seniorům nabízí rozvoz jídla do domácího prostředí.
Skladba jídelníčku je vyvážená a plně splňuje výživové normy pro školní stravování.
Kuchařky vaří nejen obědy, ale také nabízí žákům možnost odebírání svačin, které připravují k výdeji o velké přestávce ve škole.
Jídelní lístek je pravidelně zveřejněn na stránkách ZŠ www.zshradek.cz, nebo přímo v prostorách jídelny. Změny v jídelníčku jsou
vyhrazeny a strávníci jsou o změnách předem informováni.
Veronika Telekešová, vedoucí školní jídelny

Andersen přilákal děti do městské knihovny
V Městské knihovně se v pátek 1. dubna uskutečnila Noc s Andersenem. Akce, která se koná na výročí narození
slavného dánského spisovatele, má za cíl podpořit dětské čtenářství.
Letošním tématem byl Josef Lada a ptáček Zvonek zelený, kterého Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlásila ptákem roku 2022. Děti se dozvěděly, kdo Josef Lada byl, prohlédly si jeho ilustrace v knihách a také přečetly
úryvky z knih O chytré kmotře lišce, Bubáci a hastrmani. Dále luštily křížovku pomocí nápovědných stanovišť a
všichni úspěšně zvládli obrázkový kvíz, kde se dozvěděli zajímavosti o lišce. Děti si také vyrobily Zvonka zeleného
a na dobrou noc zhlédly pohádkový příběh.
Všem účastníkům se přenocování v knihovně velice líbilo a domů si odnesli nejen výrobky, ale i hezké vzpomínky.
Blažena Svobodová, městská knihovna
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Praktická lékařka
MUDr. Fialová Marta
Tel.: 371 787 324
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

07:00 - 14:00
11:00 - 18:00
07:30 - 13:00
07:30 - 13:30
07.30 - 12:00

S Tomášem Makajem ožilo tajemství řeky Klabavy
Tentokrát podél toku řeky Klabavy se můžete vydat s novou knihou brdského spisovatele Tomáše Makaje. Autor, který popsal historické zajímavosti, přírodní a stavební památky od pramene v Brdech až po soutok
s Berounkou, zavítal začátkem dubna na besedu do hrádecké městské
knihovny.

Gynekologická ordinace
MUDr. Holubová Ilona
Tel: 739 313 949
Po:
Út:
St:

07:00 – 11:00
12:00 – 16:00
08:00 – 14:00

Interní ordinace
MUDr. Hušková
Tel.: 777 306 470, 371 430 243
Út:
St:
Pá:

08:00 – 9:00 náběry
09:00 – 11:00 předpisy,objednávky
07:00 – 14:00
06:00 – 14:00

Zubní ordinace
MUDr. Tesařová
Tel.: 371 787 380
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

07:30 – 15:30
07:30 – 13:30
--------------13:00 – 18:00
07:30 – 11:30

Praktický lékař pro děti a dorost
Tel. 371 787 326, 736 172 977
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
12:00 – 14:00 nemocní
14:00 – 16:00 poradna
07:30 – 12:00
14:00 – 18.00

Lékárna
Tel.: 371 733 050
Po:
Út:
St:  	
Čt:
Pá:  	

08:00 – 13:00
08:00 – 15:00
08:00 – 13:00
08:00 – 15:00
08:00 – 13:00

Český zahrádkářský svaz informuje
Dne 22. března se uskutečnila výroční
členská schůze zahrádkářů, na které
byl zvolen nový předseda Miroslav
Veselý a nový tajemník Milan Houška.

Brdy a jeho okolí. Patří podle vás mezi nejkrásnější a nejzajímavější přírodní lokality?
V současné době se Brdy proměnily následkem kůrovcové kalamity, a tak některá
místa oblíbená především kvůli lesním partiím zcela zanikla. Ale i přes tyto negativní
dopady se otevřely nové vyhlídky do kraje, které bychom jinak v minulosti jen těžko vyhledávali. Na vrchu Praha jich najdete
dostatek, a to jistě stojí za výlet. Z těch romantičtějších zákoutí lze jmenovat vyhlášené
Padrťské rybníky či dnes frekventovanější
Třítrubecké údolí. Nezapomenutelné výhledy jsou také z Jordánu nad Zaječovem, kde
najdete nedávno zřízenou naučnou stezku. Pro
milovníky samoty zcela poslouží vycházka na
Velký kámen, Vlč či Lipovsko.
Bylo náročné pro knihu Tajemství řeky Klabavy nalézt potřebné dokumenty, fotografie?
Tajemství řeky Klabavy je poměrně rozsáhlá kniha, ke které bylo náročné sehnat
nejen fakta samotná, ale především je také ověřit. To vyžadovalo poměrně dlouhou
práci v soukromých i státních archivech. Kniha mi tak pomohla rozšířit obzory o povodí této zajímavé řeky, jež za posledních sto let změnila několikrát svůj název. Některé
archivní materiály a fotografie se objevily v knize veřejně poprvé.

Ve čtvrtek 12. května od 17 hodin pořádá městská knihovna
2. část této přednášky, kde se bude autor věnovat řece Klabavě, Hrádku a okolí. Pozvánka na přednášku bude zveřejněna městským rozhlasem, pomocí webových stránek, sociálních sítí a vývěskami.
Plánujete další knihu z Brd a okolí?
V současnosti mám několik rozpracovaných témat a dlouhodobých projektů, z nichž
se některé týkají Brd. V letošním roce vyjde kniha Strašice na starých pohlednicích a
fotografiích, na které se podílel také Ing. Václav Jiřička. Dlouhodobějším projektem je
kniha z historie obce Dobřív. Ta by měla oslavit první písemnou zmínku o obci z roku
1325. V příštím roce vyjdou Toulky po Brdech II. Nu, a z těch vzdálenějším míst
vyjde kniha výletů Karlštejnsko navazující na úspěšně knihy o Brdech a Křivoklátsku.
Redakce HN
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Hrádečtí slavili svátky jara
I letos se mohli všichni obyvatelé Hrádku zapojit do velikonoční výzdoby města. Měli
možnost ozdobit dekorační truhlíky na náměstí vlastními výrobky.
Na náměstí před domem kultury se v sobotu 9. dubna konal Jarní trh. O zábavu se
postaral taneční soubor ZUŠ Rokycany. A představil se zde i mistr Evropy v létání
akrobatických plemen holubů Josef Voráček.
Od 10. do 16. dubna se uskutečnila již tradiční hra Po stopách velikonočního zajíce. Ten odměnil všechny účastníky, jimž se podařilo vyluštit kvíz a vystopovat ho.
Vladimíra Monhartová,
ved. DK Hrádek

Pionýři již tradičně vynášeli basu
Pionýrská skupina Hrádek uspořádala tradiční masopustní
vynášení basy. V tělocvičně se uskutečnila dvouhodinovka
pro děti, které se přišly pobavit a zároveň se rozloučit se zimou. Vedoucí z oddílu Tykadla a starší děti z oddílu Mraveniště nabídli účastníkům deset stanovišť, kde se soutěžilo. Program byl proložen tanečními kreacemi, při nichž se
soutěžilo o pěkné masky. Ty obdržely od pionýrského psa
Tobíka odměny. Závěr pohodového odpoledne patřil vynesení opravdové basy, jako symbolu zimy. Organizátoři poté
všem účastníkům předali malé občerstvení a suvenýry.
Vlasta Vasková,
ved. Pionýrské skupiny Hrádek

Senioři podpořili ženy a děti z Ukrajiny
Dílnička, výtvarný kroužek žen Klubu seniorů města Hrádek,
uspořádala opět prodejní výstavku, tentokrát velikonočních výrobků. Výstava se líbila, o čemž svědčí prodej většiny vystavených výrobků. A protože naše ženy se dokáží vcítit do nelehké
až tragické situace dětí a žen prchajících z Ukrajiny, věnovaly na
jejich podporu z výtěžku výstavy 1 000 korun na účet Českého
červeného kříže.
Vlastimil Egermajer,
Klub seniorů města Hrádek
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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
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

Cvičení pro ženy i dívky
Každou středu a pátek od 18 hodin se v areálu TJ
Hrádek (tribuna) koná cvičení pro všechny ženy,
slečny, dívky bez ohledu na věk nebo tělesné
dispozice. Trénink trvá jednu hodinu. Cvičení je
zaměřeno na posilování s vlastní vahou těla, tvarování a zpevnění postavy. Preferuje se individuální
přístup.
Jiří Vostárek za Trenujfurt

Kultura v Hrádku se začíná opět probouzet
V březnu se kultura začala pomalu rozjíždět.
V sobotu 12. 3. se uskutečnil ples ZUŠ Rokycany, v dubnu pořádali ples hrádečtí sportovci.
Divadelní představení plné písniček, tanečků a soutěží čekalo poslední sobotu
v březnu na naše nejmenší diváky. Bavili se
s Kájou a Bambuláčkem v jejich Bambulkové šou. Začátek dubna patřil opět dětem.
Maškarní bál s Klaunkou Pepinou přilákal
stovku dětí (na snímku).
U příležitosti 30. výročí založení Hrádeckého Big Bandu se konal v sále DK koncert. Na programu bylo i slavnostní rozloučení a předání dárků dlouholetému kapelníkovi Václavu Aubrechtovi. Na zelený pátek se v sále DK bavili všichni příznivci
rockové kapely Extra Band revival.
Vladimíra Monhartová, ved. DK Hrádek

KULTURNÍ AKCE

KVĚTEN
• 6. 5. Slavnostní odhalení pomníku po rekonstrukci
• 6. 5. – 9. 5. Výstava kronik v předsálí DK
• 7. 5. Keramické dopoledne ptákohraní, kočkohraní pro všechny malé i velké – DD
Hrádek (Spolek NĚ – HA)
• 7. 5. Bonitace NO (Klub kynologů Hrádek)
•
8. 5.Střelby – střelnice Hrádek (MS Javor Hrádek)
• 11. 5. Kytičkový den – Den proti rakovině (Pionýr Hrádek ve spolupráci s MěÚ
Hrádek, ZŠ a MŠ Hrádek)
• 14. 5. od 21:00 hod. Rockový večer Deep Purple Plzeň + Doors Praha – sál DK
Hrádek
• 21. 5. Tvořivé dopoledne – Cínovaný šperk (Spolek NĚ – HA)
• 21. 5. 21. ročník staročeských májů + májová zábava (Pionýr Hrádek, město Hrádek, DK, ŠKSK)
• 28. 5. Z pohádky do pohádky – průběžný start 13: 00 – 14:30 od mostu ve Starém
Hrádku ŠKSK, Pionýr Hrádek, DK
• Autobusový výlet do sklárny Ruckel Crystal, Nižbor, zámek, keltské oppidum (Klub
seniorů Hrádek)
• Prohlídka mirošovského zámku s výkladem (Klub seniorů Hrádek)
• Zkoušky z výkonu NZŘ – MZŘ (Klub kynologů Hrádek)
• Zájezd do Horšovského Týna (Klub důchodců KOVO)
• Odpolední posezení s muzikou – sál DK Hrádek
• Zápis do MŠ (ZŠ a MŠ Hrádek)
• Zahradní slavnost – MŠ
• Jarní jarmark - ZŠ
ČERVEN
• 4. 6. Pohádkový les – okolí pionýrských chat (Pionýr Hrádek)
• 6. 6. Pec pod Čerchovem – pobyt v Lesaně (Klub důchodců KOVO)
• 8. 6. od 14:00 hod. Členská schůze Klubu seniorů města Hrádek
• 16. 6. Divadelní představení – Dva nahatý chlapi – Přírodní divadlo
• 25. 6. – 1. 7. Týdenní rekondiční pobyt v Chatě Ořovský (Klub důchodců KOVO)
• 24. 6. Zahájení promítání LK
• 25. 6. od 15:00 hod. Zábavné odpoledne pro děti
• 26. 6. od 15:00 hod. Setkání pod skalou s Hrádeckým Big Bandem
• 57. Krajská výstava psů – Rokycany letiště (KK Hrádek ve spolupráci KK Rokycany)
• Vyřazení předškoláků v MŠ Hrádek
• Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ Hrádek
Změna vyhrazena!
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