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OBČASNÍK MĚSTA HRÁDEK
Slovo starostky
Vážení občané,
mám ráda tento
podzimní čas se vším,
co je s ním spojené.
Příroda hraje krásnými barvami, slunce
je sice už dost nízko,
ale dokáže nás zahřát
a připravit na zimní
měsíce. Vše kolem se
mění, nejenom příroda, ale i celá společnost.
V době, kdy budete číst 7. číslo Hrádeckých
novin, budeme mít po volbách a nemohu
odhadnout, zda budeme mít novou vládu a
premiéra. Město jako samosprávný územní
celek má své úkoly a musí zajišťovat služby
pro občany a rozvoj města bez ohledu na výsledky voleb.
Máme za sebou složité období spojené
s COVID 19, které zasáhlo svými opatřeními
do života každého jednotlivce. Jsem ráda, že
Hrádek patří k obcím s více jak 60procentní proočkovaností obyvatel. Město využilo
nabídky KÚ PK na očkování proti covidu
v Domě s pečovatelskou službou mobilním
týmem zdravotníků Rokycanské nemocnice. Využili jsme i nabídku na očkování pro
občany bez registrace, které se uskutečnilo
v prostorách domu kultury. Věřím odborníkům, že proočkovanost populace je cesta
z lockdownů, zákazů a omezování volného
pohybu.
Zanedlouho nastane adventní čas a budeme se připravovat na Vánoce, na období, které má být tiché, klidné, ale jak toho
dosáhnout, když doba je rychlá, hektická a
stresová, máme starosti a obavy?
Vážení spoluobčané, jako každý rok pro
Vás město připravilo pestrý vánoční program, záleží jen na Vás, zda si najdete chvilku a přijdete se podívat na rozsvěcení stromu, na vánoční koncert, zpívání koled či na
vánoční jarmark. Jste všichni srdečně zváni,
přijďte, ať si navzájem můžeme popřát hodně štěstí a zdraví, krásné a poklidné prožití
Vánoc.
Marcela Sobotková,

číslo 7/ ročník II.
listopad - prosinec 2021

Město Hrádek schválilo podmínky Dotačních programů 2022
Zastupitelstvo města Hrádek na zářijovém zasedání schválilo podmínky Dotačních programů 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2022. Na dotace bude vyčleněno celkem 750 tis. Kč, které bude možné čerpat na základě uznatelných nákladů,
ve třech dotačních programech:
• Běžná činnost spolků
• Kulturní, sportovní a společenské akce
• Životní prostředí a vzdělávací činnost
Dotace by měly především sloužit na udržení a rozvoj spolkové činnosti ve městě, podpořit neziskové subjekty v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, vzdělání, sociální, zdravotní a dalších oblastí.
O dotaci budou spolky žádat v termínu od 1.1.2022 do 15.2.2022 na základě písemně podané žádosti, kterou naleznou na webových stránkách města. Zde jsou k dispozici
i další podklady jako Zásady pro poskytování dotací, Žádost o dotaci města Hrádek a i
závěrečné Vyúčtování dotace 2022. Po vyhodnocení všech žádostí o dotaci bude žadatel
informován, zda se svou žádostí uspěl či nikoliv. S úspěšnými žadateli bude v březnu
2022 sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
V případě nejasností se žadatelé mohou obrátit na administrátora dotací na tel.č.
377 537 647 nebo e-mailem : podatelna@mestohradek.cz
Dana Kotyzová, MěÚ Hrádek

* 5. 8.1945 - † 11.10.2021

Jaroslav PERLÍK

starostka města Hrádek

S lítostí v srdci a s velkým zármutkem
jsme přijali zprávu o odchodu vynikajícího člověka a bývalého starosty města Hrádek pana Jaroslava Perlíka. Dětství prožil
v Dlouhé ulici v Hrádku, obecnou školu
vychodil v Hrádku a osmiletou docházku
dokončil v Mirošově, poté se vyučil zedníkem – šamotářem, dále vystudoval střední průmyslovou školu v Kladně. Měl rád
sport, hrál hokej, fotbal a tenis, byl vášnivým hokejovým fanouškem a také lyžoval.
V 70. letech byl členem kulturní komise
při závodním klubu ŽBC Hrádek, úspěšně
vedl loutkářský soubor, který měl úspěchy i v celostátních přehlídkách. Po roce
1989 se začal aktivně podílet na veřejném
životě, v roce 1994 byl zvolen starostou
města a tuto funkci vykonával nepřetržitě
šest volebních období. Jaroslav Perlík jako
starosta i jako předseda různých sdružení vždy hájil zájmy malých měst a zájmy
Hrádku. Stál u zrodu folkového festivalu
Muzika, který se pořádá každý rok na zahájení sezóny v letním kině. Uměl nejenom poradit, uměl i naslouchat, někdy byl
nesmlouvavý, neústupný. V našich vzpomínkách zůstane jako výborný starosta,
dobrý člověk.
Žil pro svoje město a jeho občany, zasloužil se o rozkvět města Hrádek. Jaroslav
Perlík byl v pravém slova smyslu patriot.
Čest jeho památce.
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Město projedná revitalizaci rekreačního areálu
Areál koupaliště byl vybudován na přelomu 60. a 70. let, dominovala v něm betonová bazénová nádrž o velikosti 100x50 metrů. Nádrž byla vybavena brouzdalištěm, přístupovými schodišti, betonovým centrálním
molem, velkou skluzavkou a skokanskými prkny v několika výškách a dalším zázemím pro návštěvníky.
Kdo z pamětníků by nevzpomínal na zašlou slávu hrádeckého koupaliště? Provoz koupaliště byl ukončen
po povodni a zničení náhonu v roce 2002 a od té doby areál chátrá. Skoro dvacet let je pro veřejnost uzavřen, z koupaliště zůstalo torzo zarostlé vegetací, zanesené naplaveninami, neudržované. Město zadalo ateliéru VAS vypracování prověřovací studie záměru na revitalizaci rekreačního areálu v Hrádku u Rokycan.
Chceme veřejnost seznámit s tímto záměrem, a proto Vás zveme na veřejné projednávání prověřovací
studie dne 18.11.2021 od 17 hodin do velkého sálu domu kultury.
Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

Kompostéry si získaly oblibu
Již dříve jsme informovali občany prostřednictvím rozhlasu, webových stránek města i prostřednictvím Hrádeckých novin o
možnosti získání kompostérů do domácností na biologicky rozložitelný odpad. Do bezplatné výpůjčky na pět let je stále možné
získat na základě smlouvy kompostér o objemu 1050 l, který bude umístěn na pozemku v katastru města Hrádek. Po uplynutí této
doby přejde kompostér do vlastnictví vypůjčitele. V případě, že vypůjčitel není vlastníkem pozemku, na kterém bude kompostér
umístěn, je třeba doložit Souhlas vlastníka pozemku. Každý dále obdrží návod, jak správně kompostovat.
V současné době je rozdáno 235 kusů z celkového počtu 300 kusů kompostérů. Pokud jste si žádost dosud nepodali a máte zájem o přidělení dalšího kompostéru, je možné si formulář na MěÚ osobně vyzvednout nebo si jej lze vytisknout na https://portal.
mestohradek.cz/ a následně odevzdat.
Velice nás těší kladný ohlas od občanů, kteří kompostér již využívají a efektivně tak zužitkují rostlinný odpad z domácností i
zahrad.
Václava Tichá, MěÚ Hrádek

I město Hrádek má svoji kroniku
Každá obec by měla vést svou kroniku a naše město není výjimkou. Městská kronika je důležitým dokumentem, do kterého se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Poslední měsíce byly pro
naši společnost zcela nezvyklé a výjimečné, a proto je důležité tuto situaci popsat a zanechat v povědomí občanů města.
Kronika v našem městě je psaná ručně a má dvě přílohy – fotodokumentaci a novinové výstřižky. Zápis do kroniky je členěn do několika velkých kapitol. Kronika obsahuje každý rok obecné informace o daném roku (významné události u nás i ve světě, ekonomickou
a politickou situaci…), informace o našem městě a jeho občanech, samosprávě, hospodaření, kultuře, školství, průmyslu a obchodu,
volbách, kriminalitě, počasí a zájmové činnosti v našem městě. Pokud by měl kdokoli zájem, může do kroniky nahlédnout na městském
úřadě pod dohledem kronikářky města.
Denisa Kaslová, kronikářka města Hrádek

Hasiči jsou pro společnost nepostradatelní
Jednotky dobrovolných hasičů jsou dlouhá léta podporou každé zřizující obce. Důležité je
slovo dobrovolných, protože svoji činnost vykonávají ve svém volném čase. Naše JSDH a
členové sboru dobrovolných hasičů Hrádek jsou často voláni k zásahům, na kterých se podílejí i ostatní složky integrovaného záchranného systému, tedy profesionálů. Rozsah činnosti
hasičů je široký – od likvidace požárů, asistence při dopravních nehodách, odstraňování následků větrných či dešťových kalamit, zasahují u povodní, pomáhají při transportu imobilních občanů, odchytávají obtížný hmyz, vyprošťují zvířata, pracují jako hasičské hlídky… A
proto musí být perfektně připraveni, absolvují pravidelná školení, udržují vozový park, stav
hasičské zbrojnice, starají se o povinně předepsané záchranné obleky.
Celá činnost dobrovolných hasičů je finančně náročná, náklady nese povětšinou město,
společně s velitelem jednotky žádáme o dotace na činnost či vybavení. A aby toho nebylo
málo, hasiči organizují společenské akce jako Masopust, posvícení, hasičský ples. Výtěžky
z těchto akcí věnují na dobročinné účely. Jako starostka si neumím představit nemít ve městě
hasiče, na které je spolehnutí. Hasiči mají kolem sebe i své rodinné příslušníky, spíše příslušnice, a ti mají velký podíl na fungování jednotky, vytvářejí jim potřebné zázemí. Doufám, že dnes už není nikdo, kdo by si myslel, že
hasiči jsou zbyteční a zbytečně drazí. Nejsou a osobně děkuji celé jednotce za jejich práci.
Marcela Sobotková, starostka města Hrádek
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Šesťáci stmelovali třídní kolektiv
Ve dnech 2. a 3. září se žáci 6.A a 6.B zúčastnili adaptačního kurzu.
První den se žáci vydali vlakem do Kornatic, kde na ně čekal připravený program. Hlavním úkolem bylo stmelit žáky po prázdninách a přivítat v našem kolektivu nové spolužáky. Žáci hráli různé hry, řešili zapeklité úkoly a v závěru
dne vyluštili šifru. Druhý den nás čekaly aktivity ve třídách a také hry na školní
zahradě.
Adaptační kurz se velmi vydařil a všichni si ho moc užili.
Klára Strnadová, tř. učitelka 6.A

Školáci zlepšují své plavecké dovednosti
Žáci 4. třídy dokončují v rámci tělesné výchovy plavecký
výcvik v rokycanském bazénu. Vzhledem k loňské koronavirové epidemii, kdy byl plavecký výcvik zrušený, se k
nim letos připojili i žáci 5. tříd (na snímku).
Více či méně zdatní plavci absolvují deset lekcí, při
nichž se zdokonalují v různých plaveckých stylech. Za
svou snahu obdrží každý účastník diplom/mokré vysvědčení.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Ahoj školko!
Letošní školní rok 2021/2022 jsme v naší mateřské školce zahájili ve středu 1. září. Po prázdninovém odpočinku se téměř všechny
děti přišly pozdravit se svými kamarády. Přivítali jsme mezi sebou
spousty nových spolužáků. Někteří přišli s úsměvem na tváři, u někoho se při loučení s maminkou objevily slzičky. Postupně si všichni zvykají na školní režim a slziček ubývá.
Již v září naši školku navštívilo divadlo NÁNA s pohádkou Cirkus. Divadelní představení děti zaujalo a byly z něj velice nadšené.
První měsíc ve školce nám rychle utekl a všichni se velice těšíme
na hrátky s barevným podzimem.
Učitelky ze třídy Autíčko MŠ Hrádek

Vánoční jarmark

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
zveme Vás na tradiční vánoční jarmark spojený s vystoupením žáků naší školy, který se uskuteční

ve středu 8. prosince.
Zahájení prodeje výrobků dětí je naplánováno
na 15.30 hod. na chodbě 2. stupně. O hodinu později budeme pokračovat v tělocvičně školy, kde si pro Vás děti
připravily pestrý program písniček a tanců.
Výtěžek z prodeje výrobků bude - stejně jako každý
rok - věnován Fakultní nemocnici Plzeň dětem s hemato-onkologickým onemocněním.
Příjemný předvánoční čas Vám i Vašim blízkým přeje
kolektiv pedagogů a pracovníků školy.
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Hrádek mění svou tvář, ale stále okouzluje
Před téměř 60 lety nastoupil do hrádecké základní školy, dnes je manažerem v korporátní telekomunikační
společnosti. Stále má rád přírodu, jejíž fotografie publikuje v odborných knihách. Rodák Josef Navrátil se stále
vrací do města Hrádek, kde to vlastně všechno začalo…
Co Vás vrací do města Hrádek?
Město Hrádek má své kouzlo. Už jako dítě jsem byl hrdý na to, že jsme město a že tu máme spoustu městských
vymožeností: koupaliště, kulturní dům s velkým sálem a kinem, obchodní dům a navíc také les přímo v centru
města, tradiční svatojakubskou pouť (na snímku) a zcela unikátní přírodní amfiteátr. Nelze ani zapomenout na
základní školu a její velmi rozsáhlý chemický kabinet, ten jsem přímo miloval :-). Chemie se mi jako předmět
moc líbila, ale nakonec jsem studoval kybernetiku.
Utkvělo Vám v paměti něco zajímavého z dětství?
Tak zcela jistě jsou to uhelné prázdniny z důvodu tehdy obrovské sněhové kalamity.
Nevím, kolik jsem měřil, ale sníh byl až nad hlavu. Volný čas jsem využil k umělecké činnosti :-) a před bytovkou jsem vytvářel sněhové sochy pravěkých zvířat. Také
si vzpomínám na čaje o páté v kulturním domě, kam jsem ale vzhledem ke svému
věku nemohl. Naivně jsem se domníval, že se tam skutečně pije čaj a možná jí i sušenky. Naopak můj nejhorší zážitek z dětství byla doba, kdy jsem se učil v kulturním
domě hrát na housle. Pan učitel mi na ukázku hrál milostnou píseň a já ještě tehdy
absolutně nechápal, proč bych měl nějaké holce hrát pod oknem.
A co tehdy kultura ve městě, zaujala Vás?
Byl jsem častým návštěvníkem městské knihovny s jejím rozsáhlým fondem. Velmi rádi jsme chodili do kina, lístek tehdy stál 2 Kčs, lístek na balkon 4 Kčs, a to se
mi zdálo dost předražené :-). V kulturním domě byla spousta vystoupení známých
skupin: Olympic, Marie Rottrová, Jiří Schelinger a další. Pamatuji se, jak jsem jednou po koncertě při autogramiádě nabídl Jiřímu Schelingerovi, jestli nepotřebuje
výpomoc v kapele a on mi řekl, že v kapele ne, ale že mu přivezli uhlí, tak že mu ho můžu složit. Tuto nabídku jsem nepřijal. A nelze ani
zapomenout na atmosféru letního kina, na čekání na soumrak a začátek filmu s kelímkem piva v ruce.
Chodíval jste mimo kulturního domu také do přírody?
Samozřejmě ano, kino nehrálo každý den. Byl jsem členem Junáka, takže jsem měl k přírodě velmi blízký vztah. V okolí bývalé junácké
chaty rostlo mnoho zajímavých rostlin a pobíhala různá zvěř. Večer pak byla cesta z chaty osvícena stovkami světlušek. V malém lese
v centru města byla spousta veverek, a ty měly spoustu blech. V blízkém okolí Hrádku žijí i vyhynutím ohrožení živočichové, například
kuňka žlutobřichá.
Jak jste tehdy slavili v Hrádku Vánoce?
Tradičně s vánočním stromečkem, dárky, vánočním cukrovím, salátem a kaprem. Exotické ovoce bylo opravdu exotické a občas jsem
viděl i banán a pomeranč. Nejvíce jsem se těšil na 7. prosince, kdy začínali hrát v rádiu Vánoce, Vánoce přicházejí, tedy žádná tříměsíční
příprava v médiích a obchodech, ale až 14 dní před svátky. A v tento den i zavezli do místního obchodu kulatý polárkový dort s čokoládovou polevou balený v zelené papírové krabici.

Jistě jste si všimli, jakými změnami Hrádek prošel…
Hrádek má stále své kouzlo. Hodně zeleně, působí na mě velmi čistě a upraveně, ale zdá se mi trochu menší. To bude možná tím, že jsem
vyrostl. Určitě je to místo, kde bych chtěl žít, ale zatím jsem se na své cestě zpět posunul jen do Rokycan…
Gabriela Bernasová, Hrádecké noviny
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Volejbalisté se sešli pod vysokou sítí

V sobotu 11. září uspořádal náš volejbalový oddíl TJ Hrádek amatérský turnaj pod vysokou sítí, o který byl velký zájem. Do soutěže se
hlásilo 13 družstev z celého okolí, ale vzhledem ke kapacitě dvou hřišť, jsme byli nuceni limitovat turnaj deseti týmy.
Vše začalo v 10 hodin nástupem všech zúčastněných týmů, při kterém jsme uctili, minutou ticha, památku naší volejbalové kolegyně
a kamarádky Mirky Mrázkové.
Dále následovalo několik vět k pravidlům a losování. Jednotlivé týmy byly rozlosovány do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem
každý s každým na dva vítězné sety. Poté se z jednotlivých skupin utkaly týmy ve vzájemných zápasech. Do play off postupovaly vždy
dva týmy z každé skupiny a zahrály si o postup do finále. Vítězné družstvo svou poslední „smečí“ ukončilo zápasy až v půl sedmé večer.
Celý den nás doprovázelo krásné počasí, dobré jídlo, pití a skvělá nálada všech zúčastněných.
Vítězem turnaje se stalo mirošovské družstvo BEACH BOYS, druhé místo obsadily MAKRONKY ze Starého Plzence a třetí místo
vybojovalo družstvo POZDNÍ SBĚR.
Všechny týmy byly za své výkony oceněny. Tímto bychom rádi poděkovali hrádeckému sdružení Ně-Ha a Renatě Škorvánkové za
výrobu keramických medailí, za věnované ceny děkujeme Městu Hrádek a starostce.
Již nyní se těšíme na příští ročník memoriálu a věříme, že bude stejně tak krásný a úspěšný jako ten letošní.
Volejbalový oddíl TJ Hrádek

Junioři soutěžili v lovu ryb
V sobotu 18. září se konal v Plzni na řece Úslavě již 27. ročník rybářského závodu v lovu ryb na umělou mušku. Západočeského Poháru juniorů - od roku 2008 Memoriál Tomáše Najdenova - se letos zúčastnilo 25 dětí.
K překvapení všech vyhrál 9letý Lukáš Havlík ze Sokolova před Janem Lukášem ze Stříbra a Janem Burešem
z Prahy.
Tento závod pořádají ve spolupráci MO ČRS Rokycany a Parmičky Sokolov.
Za MO ČRS ROKYCANY Josef Kanta

Senioři dopluli až na Slapy
V sobotu 4. září pořádal Klub seniorů autobusový zájezd do Prahy a dále parníkem Vltava,
který je od roku 2013 zapsán mezi kulturní památky České republiky, na Slapy. Tam čekal
autobus a odvezl nás do Mníšku pod Brdy na objednanou prohlídku zámku, jehož historie
začíná už ve 13. století. Dnešní podobu mu vtiskl Servác Engel v polovině 17. století.
Výlet se vydařil, zvlášť plavba lodí se všem líbila. Vše bylo umocněno ještě krásným počasím.
Marta Schmiedová, Klub seniorů města Hrádek, z. s.

Další úprava dotačních programů města Hrádek je pro nás velkým zklamáním…
Za spolek tělovýchovné jednoty musím vyjádřit jedno velké zklamání nad změnami, které zastupitelé 23.9.2021 odhlasovali. Ze strany
vedení města, ze strany vedení ZŠ Hrádek i ze strany Školské, kulturní a sportovní komise slyšíme často požadavky na to, aby naše TJ
přistoupila ke snížení členských příspěvků, aby finančně odměňovala trenéry a vedoucí oddílů a také posloucháme požadavky na to,
abychom se snažili areál zvelebovat. Jako pěst na oko pak vypadají kroky, které navrhuje finanční výbor a zastupitelé následně schvalují.
Zastupitelé se totiž postarali o to, že se dotacemi nově nedají hradit právě příspěvky pro trenéry a vedoucí oddílů, současně se z dotací
nedají hradit ani investice do zvelebování našeho spolku. Za své vzala také jednoduchost dotačních programů a jejich vyúčtování. Bude
to znít otřepaně, ale TJ Hrádek je jediný spolek, který to postihne naplno. Jak jinak si můžeme vysvětlit, že dotace se přidělují za naše
volební období už počtvrté a počtvrté vedení města mění dotační podmínky. Já si to vysvětluji tím, že se někdo snaží dělat něco, o čem
nemá páru, jak funguje, anebo naopak se snaží dělat něco proti spolkům jako je TJ. Každoročně poukazuji na nedostatky dotačních programů z praxe, protože to je to jediné, co zmůžu. Argumenty nikoho nezajímaly, proto jsem byl jediný zastupitel, který hlasoval proti
navrhovaným změnám.
David Redl, zastupitel města a předseda TJ Hrádek
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

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

1

Tajemník městského úřadu
Ing. Jiří Drnec
tel.: 371 787 151
e-mail: tajemnik@mestohradek.cz

2
3

Vedoucí hospodářsko-správního odboru
Václava Tichá
tel.: 377 531 320
e-mail: vaclava.ticha@mestohradek.cz

4
5

Matrikářka
Helena Wágnerová
tel.: 377 534 603
e-mail: matrika@mestohradek.cz

6
7
8

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

9
10
11

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

Blažena Svobodová,
Městská knihovna Hrádek

12

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

1. Stará část města Hrádek, 2. Pravoslavný obraz,
3. Hlavní město ČR, 4.
Nejvyšší vrchol Brd (865
m.n.), 5.Píseň s vánoční
tématikou, 6. Potok protékající Hrádkem, 7. Název
dvanáctého měsíce v roce.
8. Nejznámější dílo Boženy Němcové 9. Samec
ovce 10. Zátopkovo jméno,
11. Technická památka
z 19. století v Dobřívě, 12.
Autorka románu Podbrdské
ženy, 13. Kostel Svatého
…….v Hrádku
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1. Stará část města Hrádek, 2. Pravoslavný obraz, 3. Hlavní město ČR, 4. Nejvyšší vrchol Brd
Tajenku
posílejte na e-mail hradeckenoviny@mestohradek.cz nebo přineste do Měst(865 m.n.), 5.Píseň s vánoční tématikou, 6. Potok protékající Hrádkem, 7. Název dvanáctého
ské knihovny v Hrádku do 13.12. 2021. Pokud chcete soutěžit o výhru, nezapomeňte
měsíce v roce. 8. Nejznámější dílo Boženy Němcové 9. Samec ovce 10. Zátopkovo jméno, 11.
uvést
korespondenční adresu. Tři úspěšní luštitelé získají odměnu od Města Hrádek.
Technická památka z 19. století v Dobřívě, 12. Autorka románu Podbrdské ženy, 13 Kostel Svatého
…….v Hrádku

Pozvánka na kulturní akce

Tajenku posílejte na email hradeckenoviny@mestohradek.cz nebo přineste do Městské knihovny
06.11.
EXTRA-BAND
v Hrádku do 13.12. 2021. Pokud •chcete
soutěžit
o výhru, nezapomeňte uvést korespondenční
•
13.11.
a Poupěnka
adresu. Tři úspěšní luštitelé získají odměnu odŠtístko
Města Hrádek.

•
•
•
•
•

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:

20.11. Sportovní ples
Blaženaples
Svobodová, Městská knihovna Hrádek
27.11. Myslivecký
28.11. Rozsvícení vánočního stromu
05.12. Mikulášská nadílka v DK
11.12. Vánoční nadělení aneb sváteční setkání
s Rokytkou, Rokytím, Malým Rokytím a Sluníčkem
15.12. Zpívání koled s Českým rozhlasem
19.12. Koledníček s Hrádeckým BIG BANDEM
I letos se může těšit na Koledy pod okny.
Termín bude upřesněn

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
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elektronickou formou na e-mail: hradeckenoviny@mestohradek.cz , Distribuci provádí Česká pošta Rokycany
Uzávěrka: 10. den v měsíci. Registrační číslo MK ČR E 24009

Tisk KC Solid, ulice Míru 16, 337 01 Rokycany, tel.: 371 723 462, fax: 371 722 554, e-mail: tisk@kcsolid.cz
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