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OBČASNÍK MĚSTA HRÁDEK
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dnes se Vám dostává
do rukou 1. číslo Hrádeckých novin, město
chce touto formou objektivně informovat o
událostech a dění ve
městě. Pro začátek budou Hrádecké noviny
vycházet jednou za dva měsíce, později počítáme s vydáváním jednou měsíčně. Město
bere vydávání novin jako službu občanům,
výtisk přijde do každé schránky zdarma.
Naposledy jsem Vás, milí spoluobčané,
oslovila v novinách v mírně optimistické době, možná i euforii, že jsme situaci
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zvládli na jedničku. Chmurné podzimní předpovědi jsme moc nevnímali, ale věřím, že každý si pro jistotu schoval roušky
či udělal malou zásobu, co kdyby. To co
kdyby přišlo a opět se nacházíme ve stavu
nouze. Poučenější, informovanější, třeba i
naštvanější, s větším strachem a obavou.
To vše je pochopitelné, negativní zprávy na
nás útočí každý den a my se bojíme, bojíme
se o zdraví, o své blízké, o práci, o to, jak se
celá situace vyvine.
Strach a smutek jsou jedny ze základních
lidských emocí, zrovna tak, jako radost,
důvěra, bude jen na nás, které emoce nás
ovládnou, a jak budeme silní, abychom se
s danou situací vyrovnali osobně, ve svých
rodinách se svými blízkými. Rozhodně
bych nechtěla, aby naše město zachvátila
negativní nálada, frustrace z toho, že všechno je špatně, že se nic nedělá a kdo ví, kdo
koho zklamal. Naopak chci Vás přesvědčit,
že si na úřadě uvědomujeme, že není možné se zastavit, přestat pracovat a nerozvíjet
své město dále.
Doufám, že v době, kdy se k Vám Hrádecké noviny dostanou, bude situace okolo
epidemie Covid-19 zklidněná, a že se budeme moci pomalu připravovat na adventní
čas a na Vánoce.
Marcela Sobotková
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Hrádek nezahálel ani v obtížném roce
Pro uspokojení potřeby bydlení město zakoupilo pozemky na tzv. lokalitě
Hrádek střed II. a uvažuje o výkupu dalších pozemků pro možnost individuální výstavby rodinných domů. Máme také připravenou studii na přestavbu
bývalé budovy restaurace U Džbánku, kde by mohly vzniknout nájemní
byty. Pro rozvoj zdraví město opravilo gynekologickou ambulanci s pomocí
dotace z Plzeňského kraje, lékárnu a bezbariérový přístup do lékárny, který
je mnohými kladně hodnocen. Zakoupením vily č.p. 8 město sleduje záměr
vybudovat lékařské ordinace, hlavně ordinaci pediatra a internisty, v současné době došlo k zadání projektové dokumentace na rekonstrukci přízemí
vily. Akutně bylo nutné dočasně řešit situaci v ordinaci dětského lékaře, kde
pediatrickou péči a naše děti a dorost převzala Rokycanská nemocnice a ve
stávající ordinaci se střídají dětští lékaři a internistka. Ordinace internistky
a diabetoložky bude dočasně zřízena v Domě s pečovatelskou službou, po
rekonstrukci vily budou prostory ordinace použity pro zázemí pečovatelky,
nebo se jednoduchým technickým opatřením opět prostory přemění na byt.
Ve městě Hrádek byl opraven vodovod ve dvou ulicích na Hamplově, další etapa je naplánovaná na příští rok. Na příští rok také připravujeme projekt
na rekonstrukci kalové jímky na ČOV, na tento projekt jsme podali žádost o
dotaci z Plzeňského kraje.
Marcela Sobotková

POZOR ZMĚNA místa ordinace MUDr. Huškové!
MUDr. Hušková ordinuje od 2. 11. 2020 v Učňovské ulici 121 v Hrádku

Úterý:8		

8 - 11 hod.

Středa:
Pátek:

7 - 14 hod.
6 - 14 hod.

– náběry krve, měření INR,
informace o výsledcích, objednávky e-receptů
– vyšetření a kontroly
– vyšetření a kontroly

Vítání občánků 2020
Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s koronavirovou epidemií, kdy byl vyhlášen na území České republiky nouzový stav
na dobu od 5.10.2020 na dobu 30 dnů, se slavnostní akce Vítání občánků ve městě Hrádek neuskuteční. Poté, co bude situace kolem epidemie
nemoci covid-19 příznivější, budete pozváni na Městský úřad Hrádek
jednotlivě ke gratulaci k narození miminka.
V případě, že i nadále bude trvat zákaz pořádání společných akcí, obdržíte od města přání s dárkem jiným způsobem.
Děkujeme za pochopení.

1

MěÚ Hrádek

www.mestohradek-ro.cz

Město podporuje školu a spolky
V létě proběhla rekonstrukce osvětlení ve všech kmenových třídách základní školy a rekonstrukce osvětlení v tělocvičně, kde
dokonce lze korigovat míru osvětlení. Pro účastníky příměstských táborů byla městem poskytnuta dotace na každého hrádeckého účastníka, možnosti využili organizátoři táborů Pionýr, Ně-ha a fotbalového soustředění žáků. V rámci městského
dotačního programu pro činnost organizací a spolků bylo celkově vyplaceno přes 800 tis. Kč, město bohatě podporuje činnost
spolků a organizací. Využití prostředků můžete například vidět při moštování jablek, z prostředků dotace a s přispěním práce
zahrádkářů byla opravena budova moštárny. Velkorysé dotace obdrželi i hrádečtí sportovci, kluby seniorů a důchodců, kynologové, hasiči, myslivci, rybáři, organizátoři mimoškolní činnosti pro děti. Do oblasti kultury jsme též investovali nemalé
finanční prostředky, bylo celkově zrekonstruováno jeviště v sále domu kultury a město přispělo na konání několika kulturních
akcí v letní sezóně, hlavně koncertů. Dá se říci, že i letošní výběr filmů byl zdařilý, o čemž svědčí i poměrně dobrá návštěvnost letního kina.
Marcela Sobotková

Z předškoláků jsou už prvňáčci

Do lavic první třídy základní školy v Hrádku usedlo letos
v září dvaadvacet dětí. Během prvních dní se seznámily se
školním prostředím, s čímž jim trpělivě a s úsměvem pomáhali žáci devátého ročníku.
Nových úkolů a povinností se třináct děvčat a devět chlapců zhostilo s nadšením - číst, psát a počítat se učí pod vedením paní učitelky Heleny Veverkové.
Gabriela Bernasová

Deváťáci si vyzkoušeli práci na biofarmě
V úvodu nového školního roku zavítali žáci devátého ročníku na biofarmu v Milínově. Vlastníci farmy manželé Moulisovi připravili bohatý program, interaktivní formou zaujali budoucí středoškoláky hned
od začátku. Nejen že se povozili na koni, ale i vlastnoručně stloukali máslo a podojili krávu. Neméně zajímavé bylo povídání o chovu
hovězího dobytka, biopotravinách, práci v ekologickém zemědělství
a důležitosti udržení vody v krajině. Odměnou jim pak byl výtečný
oběd z místní kuchyně. Mnozí žáci si touto exkurzí uvědomili důležitost zemědělství jako odvětví a někteří si jej vyberou i za své budoucí
povolání.
Aneta Čadová

Senioři se v září vydali poznávat Kutnou Horu

Autobusový výlet do Kutné Hory pro nás představoval poměrně náročný program:
9,00 hod - prohlídka s průvodcem - Dačického dům – interaktivní expozice o památkách
		
UNESCO a městě Kutná Hora. Rodiště Mikuláše Dačického z Heslova.
13,30 hod - prohlídka s průvodcem - Vlašský dvůr 2. okruh Královská audienční síň a kaple.
Sídlo českých králů a královská mincovna s ukázkou ražby mincí.
16,00 hod - prohlídka s průvodcem – Chrám sv. Barbory – památka UNESCO. Unikátní dílo
vrcholné a pozdně gotické architektury.

Výlet jsme uskutečnili za finanční pomoci Eurocentra KH (Dačického dům) a s finanční podporou Města Hrádek (Vlašský
dvůr, Chrám sv. Barbory a doprava).           
Jiří Nosek

KNIHOVNA NABÍZÍ PESTROU PALETU KNIH A ČASOPISŮ

V současné době má knihovna stálé místo v prostorách Městského úřadu. Disponujeme cca 25 000 svazky knih. Půjčujeme
beletrii, naučnou literaturu, regionální literaturu, časopisy. Poskytujeme kopírovací služby, tisk z počítače, skenování, pořádáme besedy pro školy, školky a veřejnost, meziknihovní výpůjčky. Knihovna také funguje jako informační středisko. Z
dalších služeb můžeme jmenovat: službu „donášku knih domů“, která je poskytována starším čtenářům se sníženou pohyblivostí. Naše fondy pravidelně doplňujeme o nejnovější tituly jak z oblasti románové, tak odborně zaměřené. Přijďte, prohlédněte si naše prostory, knižní fond a staňte se naším novým členem. Těšíme se na vás!
Blažena Svobodová
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Pionýrská skupina Hrádek ani letos nezahálela
Jakmile přestala na konci května platit koronavirová shromažďovací omezení, začaly se opět konat pravidelné oddílové
schůzky, připravovaly se příměstské tábory a jiné letní aktivity. Mimo jiné se začátkem srpna podařilo uskutečnit menší
týdenní airsoftový kemp na naší nové táborové základně u
Bujesil. Nový školní rok jsme přivítali tradiční akcí Dobrodružství na míru (viz foto). V programu byla nabídka našich
oddílů, soutěže, zájmové aktivity i posezení u táboráku s občerstvením. Vyvrcholením bylo vystoupení kapely Roháči
z Lokte. Pracovní aktivity jsme s dětmi rozvinuli při úklidu
lesa v okolí přírodního kina a pionýrských chatek. Poslední událostí pro děti byly cyklistické závody, které skupina
připravila s městskou policií na dopravním hřišti u mateřské
školky.
Činnost oddílů a celé pionýrské skupiny se rozjela, ale situace s koronavirem nás opět omezuje. Čas ukáže, co nás čeká!
Vlasta Vasková

HRÁDECKÉ PŘÍRODNÍ DIVADLO
OŽILO FILMEM I HUDBOU

Hrádečtí kynologové obsadili stupně vítězů

Provoz areálu byl letos v létě zahájen promítáním nové
české pohádky Zdeňka Trošky „Zakleté pírko“. Následně
se promítalo jako každý rok pravidelně ve středu, v pátek
a v sobotu. Do programu byly zařazeny filmy všech žánrů jak z domácí, tak i zahraniční produkce.
Hudební scéna též nezůstala v klidu. Hned první prázdninovou sobotu rozezněl velkou scénu tradiční folkový
festival Muzika. Největším lákadlem se letos stal Žalman
a spol. V srpnu naplnila areál stálice české hudební scény
folkrocková skupina Čechomor (na snímku). Premiéru
měly u nás hned dvě rockové kapely Tanker a Lords. Během letních dní jsme neopomněli ani milovníky dechovky. Potěšit je přijela oblíbená kapela Kozleranka pod vedením Václava Košaře.
Sezónu zakončil 1. ročník oslav města. Letos proběhl
v souvislosti s výročím 695 let od založení obce a 45 let
od získání statutu města. Program byl sestaven tak, aby
si každý návštěvník přišel na své. Zahájení akce se ujal
Banjo Band Ivana Mládka a poté se postupně představilo
několik regionálních interpretů. Hudební tečkou byla plzeňská kapela Pilsner Queen tribute band.
Ráda bych poděkovala všem, kteří nás podpořili svou
účastí, neb bez Vás fanoušků by žádná z akcí neměla
smysl. Těším se na další setkání a Vaše případné náměty.

Na tradičním podzimním závodě Pod Radyní ve Starém Plzenci opět zabodovali hrádečtí kynologové. Členové ZKO Hrádek
stanuli na stupních vítězů: Petr Pokorný, Aleš Drábek a Kristýna
Mrázková si odnesli 1krát první místo a 2krát druhé místo.
Blahopřejeme!
Atanas Najdenov

Vlaďka Monhartová
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Starostka
Mgr. Marcela Sobotková
tel.: 602 413 958
e-mail: starosta@mestohradek.cz

Primářka dětského oddělení:

Ordinace praktiků nabízí řadu benefitů
Rokycanská nemocnice převzala v létě provoz ordinace dětského
praktického lékaře v Hrádku. Rozšířila ordinační dobu a služby a nabízí možnost registrovat nové pacienty. Co jim nabízí, uvedla v rozhovoru Jaroslava PADUCHOVÁ, primářka dětského oddělení.

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
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:		

377 534 603

matrika@mestohradek.cz
371 580 857
725 757 845

Jaké pacienty přijímáte?
Přijímáme nové pacienty od narození
do 19 let věku, tedy buď novorozence,
nebo děti i starší, které se třeba přistěhovaly z jiné spádové oblasti.
Co všechno jim ordinace nabídne?

Poskytujeme péči v plném rozsahu
ordinace praktického lékaře pro děti a
dorost a současně i další takzvané benefity péče. Ordinaci v Hrádku jsme dovybavili moderními přístroji, které umožňují
rychlou diagnostiku v akutních stavech, a samozřejmě i léky k zvládnutí akutních
stavů. V případě potřeby je pak v Rokycanech k dispozici navíc možnost dalších
komplementárních vyšetření, jako jsou laboratorní a rentgenové nebo vyšetření specialistů například v oborech ORL, oční, kožní, ortopedické či chirurgické. A samozřejmě v nemocnici funguje ordinace dětské nefrologie a gastroenterologie. Spolupracujeme také úzce s Dětskou klinikou ve fakultní nemocnici, kde je možnost
vyšetření v dalších specializovaných ambulancích.
Má nějaký přínos přímé napojení ordinace v Hrádku na nemocniční prostředí?
Výhodou je propojení prostřednictvím nemocničního informačního systému. Máme
tak přehled o našich pacientech a jejich vyšetřeních v nemocnici. Můžeme nahlédnout do jejich lékařských zpráv, výsledků vyšetření, rentgenu nebo sono nálezů a
podobně. Hlavní výhodou je ale osobní téměř denní kontakt lékařů ordinace s lékaři na dětském oddělení. Umožňuje to rychlé řešení nenadálých situací, konzultace
ohledně zdravotního stavu našich pacientů, případně je možná rychlá domluva na
případné hospitalizaci k diagnostice a terapii.
Dokážete dál navyšovat ordinační dobu ordinací?
V případě potřeby či poptávky tu možnost máme. Proto rádi uvítáme další pacienty
a budeme rádi, když naše spolupráce povede ke zdravému vývoji dětí. I v souvislosti
s epidemiologickou situací se doporučuje objednávání na konkrétní čas.
Vyžadujete to?
V současné době preferujeme objednávání pacientů, a to telefonicky, mailem případně on-line formou. Nejvýhodněji se ale jeví telefonická forma, kdy můžeme s
rodičem aktuálně zkonzultovat zdravotní stav dítěte, doporučit primární řešení, domluvit návštěvu u lékaře, případně i v domácím prostředí a podobně. Samozřejmě
ale, pokud rodiče s dítětem přijdou do ordinace bez ohlášení, nikoho neodmítneme
a dítě vyšetříme a zaléčíme. Na preventivní prohlídky pak zpravidla rodiče s dětmi
zveme prostřednictvím SMS zprávy či mailu.
Jiří Kokoška
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