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Slovo starostky

Dotační programy města Hrádek za rok 2021

Vážení spoluobčané,
ze studeného jara jsme
vstoupili do letního počasí
a prodloužené prosluněné
dny nám poskytují více radosti a pohody. Letní dny
přinášejí pozvolný ústup
pandemie a my se tak pomalu vracíme k životu bez
omezení. V tomto čísle Vám mimo jiné přineseme informace o výsledcích ankety Hrádek za 10
let, jejíž výsledky nedopadly pro město špatně.

V letošním roce byly doručeny žádosti na dotace města Hrádek v celkové hodnotě 902 500 Kč. Tyto žádosti nebylo možné pokrýt v plné výši, protože uvolněná
částka na dotace na rok 2021 je 726 000 Kč.
Největší krajíc si ukrojila TJ Hrádek 292 600 Kč, ZO Český zahrádkářský svaz
182 200 Kč a Sbor dobrovolných hasičů Hrádek 66 900 Kč. Ostatní dotace se
pohybovaly v rozpětí 1700 Kč až 50 200Kč v souhrnu pro jednu organizaci.

Obecně se dá říci, že lidé jsou se životem ve
městě spokojeni, nacházejí zde základní kvality
pro dobrý život – vybavenost, klid, blízkou přírodu i dostupnost zaměstnání. Z ankety vyplývá,
že nejvíce trápí občany nedostatek parkovacích
míst ve městě, nedostupnost bydlení, bezpečnost
ve městě, úroveň komunikací – silnic, chodníků, chybí restaurace, koupaliště, sportoviště…
Výsledky ankety jsou pro město cenným podkladem k aktualizaci Strategického plánu města,
jeho akční části. Většina témat navrhovaného
akčního plánu se shoduje s názory občanů, je vidět, že město vnímá náměty a připomínky občanů a že se problémům věnuje.
O návratu do normálního života Vás přesvědčí i informace o plánovaných kulturních akcích,
dětských pobytových a příměstských táborech,
o činnosti spolků ve městě. Proběhl již také zápis dětí do prvních tříd, rozloučili jsme se žáky
devátých tříd, kteří si svůj poslední školní rok
asi představovali jinak. Budoucím prvňáčkům
i prvákům přejeme, aby jejich příští školní rok
byl opravdu školní. Máme radost, že ve městě se
opět začaly konat občanské obřady svatby a vítání nových občánků. Sbor dobrovolných hasičů
oslavil 120 let od založení a zahájení činnosti.
Více informací se dozvíte v novinách.
Přeji Vám krásné prožití letního období, hodně
radosti a krásných zážitků.
Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

Jitka Kostová, MěÚ Hrádek

Připravované investice a opravy na rok 2021
V níže položené tabulce je přehled připravovaných investičních akcí a oprav ve
městě. Předpokládáme, že v letošním roce budou realizovány tyto akce: obnova a rozšíření městského kamerového systému, oprava pěší lávky přes Klabavu v Hutnické ulici, oprava vodovodu Hamplov II. etapa, výstavba parkoviště
Učňovská ulice, oprava víceúčelového hřiště ZŠ, výměna osvětlení v učebnách
ZŠ Hrádek II. etapa. Připravujeme též dokončení projektové dokumentace na
vybudování chodníku ulice Hutnická – Družby, na přestavbu bývalé restaurace
Džbánek na deset bytových jednotek, na rekonstrukci lékařských ordinací ve
vile č.p. 38 a dvou bytových jednotek a dokončení studie na revitalizaci prostoru
bývalého koupaliště. Město také intenzivně jedná o odkupu pozemků na individuální výstavbu v lokalitě Hrádek střed II. a pozemků na vybudování občanské
vybavenosti.

Připravovaná akce

Stav

Předpokládaná cena

Obnova a rozšíření MKS

VŘ

1 000 000 Kč

Oprava pěší lávky Hutnická

PD,VŘ

5 200 000 Kč

Oprava vodovodu Hamplov II

PD,VŘ

2 800 000 Kč

Výstavba parkoviště Učňovská

PD,VŘ

1 700 000 Kč

Džbánek - přestavba na bytové jednotky

PD

500 000 Kč

Oprava víceúčelového hřiště ZŠ

PD

2 300 000 Kč

Nákup pozemků Hrádek střed II

smlouvy

7 000 000 Kč

Nákup pozemků - Z Group

smlouvy

5 000 000 Kč

Výměna osvětlení ZŠ Hrádek, II. etapa

PD

800 000 Kč

Chodník Hutnická - Družby

PD

100 000 Kč

Revitalizace koupaliště

studie

Kalová jímka ČOV

PD

Rekonstrukce vily čp. 38

PD, VŘ

30 000 Kč
500 000 Kč
1 000 000 Kč

* PD – projektová dokumentace
* VŘ – výběrové řízení

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek
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Žáci 9. tříd se v červnu rozloučili
V úterý 29. června se uskutečnilo slavnostní
rozloučení s žáky 9. tříd hrádecké základní
školy.
Mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu jim
popřáli všichni pedagogové v čele s třídním
učitelem Vladimírem Janovcem a ředitelkou
ZŠ Ivetou Kostovovou.
Tablo budoucích studentů si můžete prohlédnout v trafice a prodejně tiskovin vedle
Coopu.
foto: Kamil Holub

Hrádecká škola obdarovala nemocné děti
Z posledního vánočního jarmarku, který pořádala Základní škola Hrádek, byl výtěžek 20 tisíc
korun. Získané finance z této oblíbené akce věnuje škola každoročně dětskému Hemato-onkologickému oddělení FN Plzeň. Tentokrát si personál tohoto oddělení vyžádal stavebnice lego
pro všechny věkové kategorie.
Z důvodu covidové epidemie nebylo možné dosud dar předat. Věříme, že bude doručen v
nejbližších dnech a potěší malé pacienty.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Sportovce překvapí nové šatny
Během uzavření školy v jarních měsících došlo k vymalování prostor přiléhajících k tělocvičně ZŠ. Byly vymalovány chodby,
šatny a sprchy. Do šaten byly pořízeny nové lavičky s věšáky. Tyto prostory už se těší na své sportovce.
V průběhu letních měsíců dojde k rekonstrukci osvětlení ve zbývajících učebnách a dalším opravám v budovách základní a
mateřské školy.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Do mateřinky se slétly čarodějnice
Mateřská škola uspořádala pro všechny děti akci s názvem Vyženeme zimu pryč. Zapojilo se velmi málo dětí, což nás všechny velice mrzelo. Ale nenechaly jsme se odradit
a rozhodly jsme se přichystat se na blížící se pálení čarodějnic. Požádaly jsme rodiče,
aby svým dětem pomohli vyrobit čarodějnici, nebo její koště. Tentokrát bylo výrobků
mnoho a všechny děti za ně byly odměněny.
Čarodějnický týden si prožila každá třída podle svých představ. Vařil se kouzelný
lektvar, čarovalo se a závodilo se na koštěti. Vrcholem všeho byl čarodějnický rej v
maskách, který jsme si všichni moc užili.
Učitelky ze třídy Mašinka MŠ Hrádek
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LÉKAŘSKÉ KONTAKTY

Kulturní léto v Hrádku

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

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

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

•
27. 6. 		
•
3. 7.		
•
24. 7. 		
			
•
31. 7. 		
•
7. 8. 		
•
21. 8. 		
•
4. 9. 		
•
7. 9. 		

Setkání pod skalou s Big Bandem
Muzika
Hrádecký letňák – punk rockový festival
Nízká úroveň a spol.
Hrádecké léto s vínem
Cliché a spol.
Koncert Chinaski
Slavnosti města
Partička

Interní ordinace MUDr. Hušková
Tel.: 777 306 470, 371 420 243
Út
St
Pá

08:00 – 09:00 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

07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
12:00 – 14:00 nemocní
14:00 – 16:00 poradna
Čt
07:30 – 12:00
Pá
14:00 – 18.00
Lékárna

ČTENÍ NA LÉTO

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

Na kole i pěšky
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Hrádecké děti potkaly pohádkové bytosti
Zástupci Domu kultury, školské, kulturní a společenské
komise, Pionýra připravili u příležitosti Dne dětí Pohádkovou stezku. Hned na začátku děti přivítala u své perníkové chaloupky baba Jaga, která účastníky vybavila
bodovací kartičkou a vyslala děti na trať. Na deseti stanovištích na ně čekaly pohádkové postavy se zajímavými
úkoly a sladkou odměnou na cestu. Za nasbírané body
dostal každý účastník v cíli drobné dárečky, od Káči špekáčky, a ty si mohli účastníci i opéct na ohni připraveném
čerty.
Pohádkovou náladu nezkazilo účastníkům ani proměnlivé počasí, které je cestou potrápilo. Účast předčila očekávání. Všem zúčastněným patří velké díky.
Vladimíra Monhartová, ved. KD

Kynologové potěšili nejmenší v Rakové
Členové kynologického klubu Hrádek předvedli během květnového slunečního dopoledne vystoupení pro mateřskou školku
Ráček v Rakové.
Přijali jsme pozvání do krásného sportovního areálu a odměnou nám bylo nadšení a pozornost nejmenších obyvatel obce.
Jako vždy na takových akcích, bylo dětem zapůjčeno několik psů a někteří si vyzkoušeli i zákus na ochranný rukáv, včetně
paní učitelky...
A. Najdenov, předseda ZKO Hrádek

Pionýrské prázdninové léto
Oddíloví vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek celé jaro doufali, že covidová opatření ustoupí a tábory i letní aktivity pro
děti budou. V červenci a srpnu máme připravené dva běhy tábora u Spáleného mlýna na Berounce, dále airsoftový kemp v
táborové základně Bujesily, tři příměstské tábory a vzdělávací dny pro tři oddíly. Celkem je přihlášeno přes 200 účastníků.
Na přípravách je hodně mravenčí práce, tak věříme v úspěch. Na konci léta budeme připravovat pro děti nabídku skupinové
činnosti a do oddílů budeme přijímat nové členy. Tradičně budeme pořádat celoměstské aktivity pro děti a mládež za využití
finančních prostředků městských dotačních programů. Více informací na www.hradekurokycan.pionyr.cz.
Vlasta Vasková, vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek

S NĚ-HOU Letem (nejen) kulinářským světem
Spolek NĚ-HA pro volný čas nejen dětí pořádá již 18. rokem tábory se zaměřením na keramiku, výtvarné činnosti, sportovní
soutěže, lesní hry. Téma letošního příměstského tábora je Letem (nejen) kulinářským světem.
Uskuteční se dva běhy 2.8. – 6.8. a 9.8. - 13.8. Očekáváme jako každý rok velkou účast dětí, každého běhu se obvykle
účastní až 50 dětí. Letos propojíme tvorbu výtvarnou s kuchařskou. Více informací na www.ne-ha.cz.
Lenka Hanzlíková, spolek NĚ-HA

5

www.mestohradek-ro.cz

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Starostka
Mgr. Marcela Sobotková
tel.: 602 413 958
e-mail: starosta@mestohradek.cz
Tajemník městského úřadu
Ing. Jiří Drnec
tel.: 371 787 151
e-mail: tajemnik@mestohradek.cz
Vedoucí hospodářsko-správního odboru
Václava Tichá
tel.: 377 531 320
e-mail: vaclava.ticha@mestohradek.cz
Matrikářka
Helena Wágnerová
tel.: 377 534 603
e-mail: matrika@mestohradek.cz
Referent FO
Miroslava Mrázková
tel.: 371 787 303
e-mail: pokladna@mestohradek.cz
Referent FO
Jitka Kostová
tel.: 377 537 647
e-mail: majetek@mestohradek.cz
Vedoucí finančního odboru
Vladimíra Šonská
tel.: 371 787 152
e-mail: vedouci-fo@mestohradek.cz
Referent FO
Petra Krocová
tel.: 371 787 304
e-mail: uctarna@mestohradek.cz
Dům kultury Hrádek
Vladimíra Monhartová, tel.: 371 787 381
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:
Městská policie
Služebna:		
Služba:		
e-mail: 		

377 534 603

matrika@mestohradek.cz
371 580 857
725 757 845
mp@mestohradek.cz

HRÁDEK ZA DESET LET – VÝSLEDKY PRŮZKUMU
Hrádek je dobré místo pro život, nedostatkem je parkování
Obyvatelé Hrádku jsou s životem ve svém městě celkově velmi spokojeni, nacházejí zde všechny základní kvality jako jsou dobrá vybavenost, klid či blízkost krásné přírody. Nevýhody vidí v nedostatečném počtu parkovacích míst
či chybějící restauraci. Vyplývá to z výsledků on-line dotazníku, který byl na
webových stránkách města spuštěn v polovině letošního března.
V úvodu dotazníku zhodnotili obyvatelé celkovou spokojenost s životem v Hrádku průměrnými
sedmi hvězdičkami z deseti možných. Méně než
pět hvězdiček dalo pouhých 12 % odpovídajících. Poté měli dotazovaní vyjmenovat výhody a
nevýhody života v Hrádku. Na výhodách panovala poměrně velká shoda, lidé vyzdvihli především
dobrou občanskou vybavenost, blízkou přírodu,
klid i dostupnost do zaměstnání. Přímo v místě jsou pracovní příležitosti vnímány jako spíše
omezené, ale v případě dojíždění je oceňováno,
že okresní i krajské město jsou v dobré dojezdové vzdálenosti.
V uvádění nevýhod nebyli dotazovaní již tak ve shodě, kritizovali různé dílčí problémy jako nedostatek vyžití pro děti, chybějící restauraci, špatnou kvalitu vody či
neuklizené chodníky od psích výkalů. Když došlo na známkování předem uvedených
oblastí ve městě (1 -5 jako ve škole), na nejlepší průměrnou známku dosáhla dostupnost veřejné dopravy (2,1), naopak nejhorší průměrnou známku dostalo parkování
(3,4). Práce úředníku městského úřadu byla respondenty hodnocena velmi dobře (77
% souhlasí či spíše souhlasí s tím, že úředníci jsou vstřícní a komunikativní), zároveň více než 70 % dotázaných uvedlo, že má dostatek informací o dění ve městě.
V otázce na to, do jakých oblastí by mělo město v nadcházejících letech investovat, byla největší preference dána budování nových parkovacích míst, zlepšování
vzhledu města a podpoře nové výstavby bytů či domů. V dotazníku zazněla i otázka,
jak naložit s bývalým koupalištěm, zde byla téměř polovina dotazovaných (48 %)
pro variantu jeho obnovení jako klasického koupaliště se vstupným a zázemím. V
samotném závěru se dotazující měli zamyslet nad tím, jak by chtěli charakterizovat
své město za deset let. Většina si ho představuje především jako místo bezpečí, klidu
a zeleně.
Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili, podrobné výsledky průzkumu najdete na
webových stránkách města.

Kdo na dotazník odpovídal
Celkem bylo vyhodnoceno 151
dokončených dotazníků. Z nich 93 %
vyplnili obyvatelé Hrádku, kteří zde
žijí více jak pět let. Mezi odpovídajícími převažovaly ženy (66 %) a to ve
věkové kategorii 36 – 65 let (48 %).
Mladších (18 – 35 let) bylo zastoupeno 36 %, starších nad 66 let 16%.
Téměř na polovinu přesně byli mezi
respondenty zastoupeni obyvatelé z
obou částí Hrádku – Nová Huť - 53
%, Hrádek - 47 %.
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