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Slovo starostky

V restauraci Džbánek bude deset nových bytů

Vážení občané,
co nejsrdečněji Vás zdravím
v zářijovém vydání Hrádeckých
novin. Krásné letní dny přinášející pohodu byly znepříjemněny
bouřkami, lijáky, vichřicemi, které nám často přidělaly řadu starostí. Společně jsme byli zděšeni
z pustošivého tornáda, které zničilo několik obcí na jihu Moravy,
z povodní a přívalových dešťů, které tentokrát nebraly
pouze majetek, ale bohužel i životy. Náprava v postižených oblastech bude dlouhá a finančně nákladná. Vlna
solidarity, která se zvedla, s postiženými občany byla
nevídaná, občané, firmy, podnikatelé, ale i obce a města
přispěli na sbírky a pomoc potřebným. Město Hrádek
poslalo 20 tisíc korun pro každou obec postiženou pohromou na jižní Moravě, celkem tedy 140 tisíc korun.
Děkuji též občanům, kteří posílali příspěvky osobně,
nebo se okamžitě zajímali o hmotnou pomoc, sbírky a
podobně. Osobně mám velmi dobrý pocit, že stále jsme
schopni myslet na druhé, pomáhat nezištně a mít starost
o své spoluobčany.
V minulém čísle HN jsem Vás informovala o připravovaných investicích a opravách, jsem ráda, že jsme
postoupili v realizaci i dokončení projektových dokumentací či studií. Bohužel většina realizací se mírně zpozdila, hlavně z důvodu nedostatku a zdražení stavebního
materiálu, železa, oceli a komponentů např. do kamerového systému. Zahájení výměny osvětlení v odborných
učebnách ZŠ Hrádek bylo posunuto o jeden měsíc, protože firma pracuje na obnově škol a školek v postižených
obcích na Moravě, bylo ale domluveno, že školní rok
zahájí žáci s dokončeným osvětlením. Ve městě se uskutečnila výměna dopravního značení, znovu upozorňuji
občany, aby věnovali značkám zvýšenou pozornost, aby
nedocházelo k haváriím. Velmi zdařile proběhla akce
kompostéry do domácností, rekonstruujeme víceúčelové
školní hřiště. Z důvodu zdražení materiálu se posunuje i
akce oprava pěší lávky v Hutnické ulici. V samostatném
článku budu informovat o záměru přestavby bývalé restaurace Džbánek na bytové jednotky.
Vážení spoluobčané, věřím, že přes všechno, jste prožili krásné léto, třeba i s bohatým kulturním programem
v letním kině. Neslibuji, že nejhorší máme za sebou, ale
jako starostka Vám slibuji, že město opět udělá maximum, aby život občanů byl spokojený a co možná nejklidnější.
Přeji Vám krásné babí léto.

Město vlastní od roku 2016 budovu bývalé restaurace Džbánek. Nastala obligátní otázka Co s ním? Nápadů byla celá řada – vybudovat cyklopoint,
muzeum hutnictví, prodat celou nemovitost… Vedení města se přiklonilo
k původnímu záměru vybudovat byty pro nájemní bydlení. Nejdříve si město nechalo zpracovat studii proveditelnosti a na jejím základě byla zpracována projektová dokumentace na přestavbu.
V dlouhodobě nevyužívaném objektu města by mělo vzniknout deset nájemních bytů s tím, že se využije i půdní prostor. V přízemí se plánují byty
menší pro jednotlivce nebo mladé páry, v podkroví pak byty větší pro rodiny.
Navrhovaný projekt řeší všechny souvislosti spojené s bydlením jako parkování, napojení na sítě, vyjádření dotčených orgánů, tedy komplexně. Cílem
města je zachovat kontinuitu obyvatelstva, rozšiřování počtu obyvatel, nebo
naopak umožnit starším občanům, aby co nejdéle mohli žít v místě, kde jsou
zvyklí, nebo umožnit mladým lidem osamostatnit se od rodičů, než bude
možné, aby si budovali své vlastní bydlení. Standard bydlení bude vysoký,
například byty v přízemí budou mít malé předzahrádky provozně propojené
s bytem, byty v podkroví budou mít k dispozici úložnou komoru mimo byt.
Významnou dominantou pozemku je vzrostlý dub, který zvyšuje atraktivitu
pozemku i objektu a významně stíní část zahrady, což je ve vztahu ke klimatickým změnám posledních let žádoucí. Pro informaci přinášíme fotografii
vizualizace, je v ní myšleno také na společné dlážděné zatravněné plochy
s viditelným vymezením parkovacích ploch, zeleně, popř. dalšími stromy.
Město ještě zvažuje drobné úpravy v projektu dle požadavků občanů sousedících s nemovitostí, aby nebylo příliš narušeno jejich soukromí, ale aby
celá přestavba měla ekonomický smysl a byla přínosem pro obyvatele města.

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

V sídlišti se opravují obslužné komunikace
Během července se podařilo zajistit další pokračování oprav obslužných komunikací v sídlišti. Jednalo se o opravu povrchu před bytovým domem č.p.
165 a 180, kde chyběl asfaltový povrch a během dešťů zde nebyl zajištěn
odpovídající odvod vody z komunikace.
Dále se opravovala a rozšiřovala obslužná komunikace v ul. Učňovská.
Před bytovým domem č.p. 123 vznikla plocha umožňující odstavení pro cca
10 automobilů. Město bude zvažovat možnosti provedení podobné úpravy
i před dalšími bytovými domy v dané ulici. K realizaci se také přibližuje
parkoviště pro cca 30 automobilů nad garážemi/Borgersem v ul. Učňovská.
Tomáš Rousek, místostarosta města Hrádek
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Od září bude škola chráněna ISIC systémem
Z důvodu ochrany a bezpečnosti dětí bude základní škola od 1. září zabezpečena dalším systémem. Po dohodě se zřizovatelem městem Hrádek přistoupila
k zajištění budovy prostřednictvím ISIC karet.
Mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák funguje jako čipová karta ke
vstupu do školy, do jídelny, rovněž k evidenci docházky i na kopírku. Je tak
oficiálním průkazem žáka hrádecké školy a pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného. Jeho platnost je až pět let.
Karta ISIC Školák přináší nespočet výhod po celé republice, platí rovněž ve
130 zemích světa. Slevy lze uplatnit při nákupech, stravování a vzdělávání, na
vstupné do kulturních institucí, na permanentky v lyžařských areálech, v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech. Více informací lze nalézt www.isic.cz.
ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta a ISIC SCHOLAR (Školák) je jeho variantou pro
základní školy. Průkaz vydává, stejně jako standardní ISIC, světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Třicet žáků se rozhodlo pro letní kemp
I v letošním roce se hrádecká základní škola zapojila do projektu Vzdělávací dny Asociace školních sportovních klubů a MŠMT.
Letní kemp se uskutečnil od 16. srpna do 20. srpna.
Třicet dětí, rozdělených do dvou skupin, se každé dopoledne vzdělávalo hravou formou, odpoledne pak patřilo volnočasovým
aktivitám. Žáci si užili sportovní hry, výtvarné dílny, výlety do města i do přírody.
Všichni účastníci měli zdarma stravu i zajištěný pitný režim, rovněž byly hrazeny veškeré náklady na kreativní činnost, příp. i
dopravu.
Projekt vznikl za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol kvůli pandemii koronaviru.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek

Předškoláci se rozloučili s mateřinkou
Nejstarší děti ze třídy Balón se v pátek 25. června oficiálně rozloučily s hrádeckou mateřinkou. Akce pasování na školáky se uskutečnila za přítomnosti rodičů. V Základní škole v Hrádku přivítá prvňáčky třídní učitelka Vladěna Fuchsová a s adaptací v prvních
dnech jim budou pomáhat žáci devátého ročníku.
Před tím si však děti ve školce užily měsíc ve znamení her a zábavy, stejně jako jejich mladší kamarádi. V úterý 1. června oslavili
všichni Den dětí soutěžemi na školní zahradě. V pátek 4. června školku navštívila Policie ČR, děti si tak prohlédly policejní vozy,
policejní výzbroj a výstroj. Ve středu 16. června se vydaly všechny třídy mateřské školy na pěší výlet do okolí Hrádku.
V pátek 18. června se sešli předškoláci v podvečer znovu ve školce a vydali se plnit úkoly, které je dovedly až k pirátskému
pokladu. Následovala diskotéka, promítání pohádky a spaní ve školce. V pondělí 21. června odpoledne se sešly na zahradě i ostatní
třídy. Všichni soutěžili, hráli hry a závěrečnou diskotékou se tak rozloučili se školním rokem.
Vladislava Břindová, ved. MŠ Hrádek
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Pionýři se vrátili k Berounce
U Spáleného mlýna se v letošním roce uskutečnily dva
běhy po šedesáti účastnících. Na počet táborníků měla vliv
covidová opatření.
U Spáleného mlýna se nám vystřídalo různorodé počasí.
První týden se prohnala táborem povodeň. Díky táborovým vedoucím a hasičům z Chrástu děti neutrpěly žádnou
újmu.
Počasí ovšem neovlivnilo program a dění na táborech.
Děti putovaly s Hobitem a zvítězily nad opravdovým drakem. Některé se změnily v indiány, jiné pátraly ve hvězdné
galaxii či plnily snové úkoly.
Uskutečnila se také soutěž mezi oddíly, kde jedna část
patřila táborové olympiádě. Táborníci soutěžili o pohár,
který věnovala starostka města Hrádek Marcela Sobotková.
Na Bujesilech, kde máme další letní základnu, bylo třicet táborníků, kteří se věnovali v týdenním kempu airsoftu.
Vlasta Vasková, ved. Pionýr Hrádek

Příměstské tábory bodují u dětí i rodičů
Pionýr Hrádek uskutečnil za prázdniny čtyři příměstské a vzdělávací tábory. Příměstské tábory pro sto účastníků vedly: Monika
Cinertová, Vlaďka Monhartová, Aneta Nosková, Vlasta Vasková.
Účastníci příměstských táborů poznávali okolí Hrádku ať už na kole, či pěšky. Dětem byl program uzpůsobený jejich věku,
dozvěděly se zajímavosti z přírodovědy, věnovaly se výtvarné činnosti, zdravovědě a podle počasí i sportovním aktivitám.
Vlasta Vasková, ved. Pionýr Hrádek

S NĚ-HOU se cestovalo po světě
Spolek NĚ-HA pro volný čas nejen dětí pořádá již 18. rokem tábory se zaměřením na keramiku, výtvarné činnosti, sportovní soutěže a lesní hry v první
polovině srpna.
Příměstský tábor je denní tábor od 8 do 16 hodin pro děti od 4 let a v letošním
roce se ho zúčastnilo celkem v I. i II. běhu 81 dětí.
V pondělí jsme se sešli v naší výtvarně keramické dílně a pod vedením vedoucích se děti rozdělily do dvou skupinek, kdy jedna začala s výrobou keramické misky a druhá si vytvořila cestovní deníček, do kterého si děti zaznamenávají průběh tábora. Cestujeme totiž po světě. V pondělí jsme vyrazili z České
republiky, poobědvali jsme typicky české jídlo a připravili jsme se na úterní
výlet do Mexika. To jsme si vyrobili poncho, prostírku s ještěrkou a nasmaltovali jsme si přívěšek ještěrku na krk.
Ve středu jsme se vydali do Itálie, sami jsme si upekli něco dobrého z listového těsta, ozdobili ubrouskovou technikou kořenky a jako odměnu jsme od vedoucích všichni dostali opravdivé kuchařské čepice.
Ve čtvrtek nás náš tábor dovedl až do Asie, tvořili jsme trička s pandou, zvládli jsme stopovanou s pokladem, opekli buřty
v areálu letního kina. Jen nám čtvrteční táborové nocování opět překazila covidová opatření. Takže večer z letňáku jsme putovali
zpátky domů, do svých postýlek.
A v pátek jsme se rozloučili sportovní olympiádou. Domů jsme si odnesli spoustu výrobků, dárečků, diplom a závěrečnou odměnu, kterou jsme si museli sami najít.
Lenka Hanzlíková, spolek NĚ-HA
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LÉKAŘSKÉ  KONTAKTY

HRÁDECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2021

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

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

Hrádecké kulturní léto odstartoval Hrádecký Big Band svým tradičním setkáním Pod
skalou. Návštěvníci si poslechli dvouhodinový koncert nových i starších skladeb.
Foto: Kateřina Cimpelová

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

Přírodní divadlo v Hrádku opět hostilo festival Muzika, hudebně zaměřený na country, ethno a folk. Z pohledu účinkujících se jedná vždy o prestižní akci. Jako první
pódium obsadila skupina Faux Pase Fonet.
Foto: Martin Spal

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

Myslivecký spolek zve na bál

Letní kino v Hrádku ožilo také punkem. Na malé scéně se vystřídaly kapely Nízká
úroveň, Volant (na snímku), Sex Deviants a Píchlá duše. Dorazili fanoušci místní i
Myslivecký spolek Javor Hrádek zve na přespolní a postarali se o skvělou atmosféru prázdninového hudebního večera.
již tradiční ples.
Foto: Jan Nedoma

Uskuteční se 27. listopadu v sále kulturního domu a návštěvníci se mohou
krom taneční zábavy těšit i na bohatou
tombolu.
O měsíc dříve 28. října se bude konat
lovecké kolo ve střelbě.

Hrádecké léto s vínem slavilo
úspěch, zaujalo všechny věkové kategorie příznivců nápoje
z hroznů. Návštěvníci měli možnost ochutnat víno z deseti různých vinařství a k tomu se jim o
hudební produkci postaraly Kozleranka, Cimbal music, Lords a
Tanker.
Foto: Martin Spal

Ladislav Lev, MS Javor Hrádek
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Vážné incidenty strážníci o prázdninách nezaznamenali
Strážníci MP Hrádek zajišťovali systém parkování během festivalu Muzika 2021 a ve spolupráci s organizátory připravili informační cedule pro návštěvníky. Zde je třeba podotknou, že návštěvníci byli velice ukáznění a všechny komunikace zůstaly průjezdné zejména pro složky IZS. Během festivalu nedošlo k žádnému porušení veřejného pořádku. Městská policie o prázdninách
své směny přizpůsobila termínům různých kulturních akcí v přírodním divadle. Věnuje se hlavně okolí přírodního divadla, stará se
o doprovod pořadatelů s tržbou a řeší porušení zákazu vjezdu k přírodnímu divadlu. Během pořádání koncertů nedošlo k žádným
výrazným incidentům. Během letních měsíců MP Hrádek přijala několik oznámení o rušení nočního klidu, kdy se ve většině případů ukázalo, že se jedná o oslavy a grilování na soukromých pozemcích i na veřejných prostranstvích. Tito občané byli důrazně
upozorněni strážníky, že hlučnost jejich oslavy nemůže narušovat noční klid ostatních občanů.
Robert Kovář, Městská policie Hrádek

Senioři prožili aktivní léto
Od května, po zmírnění protiepidemických opatření, se Klub
seniorů vrátil ke své činnosti. Začal cyklovýlety do Brd a také
výletem vlakem na zámek Kozel. Zájemci v červnu absolvovali komentovanou prohlídku Rokycan pěšky či na kole,
výroční členskou schůzi a rekondiční pobyt v Železné Rudě
v Chatě Ořovský. Cyklovýlety pokračovaly v červnu i v červenci, kdy však hlavní akcí byl autobusový výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem /UNESCO/ s komentovanou prohlídkou stájí, kočárovny a zámku. Po prohlídce
následoval oběd v pěkné zahradní restauraci a pak zastávka
v lázeňském městě Poděbrady. V srpnu Klub uspořádal tradiční Hrádkohrátky a na září pak plánuje svezení výletní lodí
po Vltavě.
Jiří Nosek, Klub seniorů města Hrádek, z. s.
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY

HRÁDECKÉ SLAVNOSTI
4. 9. 2021

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

PROGRAM:
•

HRÁDECKÝ BIG BAND

•

POPS

•

ZNC

•

BÁRA POLÁKOVÁ

•

KAMIL STŘIHAVKA A LEADERS

•

HOOKERS §COVERS

•

ŠPEJBLS HELPRS

Zahrádkáři budou moštovat
V červenci se uskutečnilo tradiční setkání zahrádkářů, ovšem tentokrát v altánku hrádeckých hasičů (na
snímku).
Zahrádkáři oznamují, že moštárna je připravená,
aby stáčela lahodný nápoj z ovoce. Při zahájení moštování se bude konat výstava ovoce, zeleniny, květin
a návštěvníci se mohou těšit na další překvapení.
Moštování dle zájmu bude vyhlášeno městským
rozhlasem. Zájemci o moštování mohou volat na tel.
777 028 392.
Miroslav Veselý, Čes. Zahrádkářský svaz

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

Městská knihovna v Hrádku
Vás zve na

TÝDEN KNIHOVEN

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

4.-10.10. 2021

Upomínková amnestie – odpuštění pokut za pozdní
vracení knih a časopisů
• V pondělí 4.10. Den otevřených dveří – otevřeno do
19,00 hodin
• Registrace pro nové čtenáře na 1 rok zdarma
• Čtenáři čtenářům – vyberte si z pestré nabídky
darovaný knih
• Tajemství řeky Klabavy – beseda s autorem
Mgr. Tomášem Makajem

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:

Milí studenti, školáci, rodiče,
nesehnali jste správný rozměr obalu na učebnici nebo pracovní sešit? Neváhejte a přijďte
do Městské knihovny v Hrádku, kde vám učebnici nebo pracovní sešit atypického rozměru rádi
zabalíme.
Akce bude probíhat od 1.9. – 9.9. 2021 ve výpůjčních hodinách knihovny. Knihy zabalíme na
počkání, při větším počtu do druhého dne. O kvalitě práce nebude pochyb, zkušené knihovnice s letitou praxí zabalí vaše učebnice do průsvitné a pevné
knihovnické fólie, do které se balí knihovní fond.

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

Cena: 3,- /ks
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