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Slovo starostky

Hrádek bude mít stabilní vysokorychlostní internet

Vážení spoluobčané,
skončili jsme nelehký
rok, který byl celý ovlivněný virem Covid – 19,
nouzovými stavy, zásahy
do našeho obvyklého života, změnou pracovního
i školního režimu a dalšími okolnostmi. Dospělí
se museli vyrovnávat s prací z domova, školy
byly nuceny zavést distanční výuku, omezila
se činnost spolků, rušili jsme kulturní akce. Z
důvodů nařízení vlády se omezily, nebo úplně
zavřely některé služby pro občany, hodně záležitostí se řešilo hlavně elektronicky bez osobního kontaktu tak, aby se co nejvíce zamezilo
šíření nemoci.
Pro město bylo hlavním úkolem zajistit fungování úřadu a celého Hrádku, samozřejmě též
s omezením. V této obtížné době jsme si uvědomili, že pokud chceme město, kde se bude
dobře žít, budeme muset začít více pracovat na
využívání technologických nástrojů, kterým se
říká SMART. To znamená vytvoření takového
místa, kde vedle sebe mohou bezproblémově
žít všechny generace lidí bez ohledu na věk a
vzdělání a pro všechny jsou přístupné možnosti
využívat moderních technologií k uspokojování svých služeb a potřeb osobních i pracovních.
Město v loňském roce investovalo do rozvoje města téměř 12 milionů korun, opravy byly
provedeny ve výši téměř 6 milionů korun.
Věřím, že nouzový stav a omezující opatření jednou skončí, bude nutné žít přítomností,
ustát všechny následky ať už ekonomické, sociální, kulturní nebo zdravotní. Bude důležité
realizovat připravené projekty, plánovat, opravovat, rozvíjet město. Chtěla bych ještě jednou
poděkovat všem občanům za trpělivost a ukázněnost, s jakou snášeli omezení běžného života. Můj dík patří také zaměstnancům úřadu,
radním, zastupitelům, kteří zajišťovali chod
celého města a fungování služeb pro občany.
Přeji Vám jménem svým i jménem města v novém roce 2021 hodně pevného zdraví,
štěstí, mnoho víry a naděje, buďme k sobě tolerantní a vstřícní.

Ve městě byla v prosinci provedena výstavba optických sítí, jednalo se o projekt dvou spolupracujících subjektů – Plzeňského kraje a společnosti ARENIS
s.r.o. Projekt se skládá ze dvou sítí jdoucích paralelně – CamelNet – projekt
Plzeňského kraje pro města a obce, zejména pro využití agend státní správy, a
InternetHned – poskytovatel internetového připojení a TV v Plzeňském kraji,
tedy služby pro občany a firmy.
Realizace optických sítí je celostátní trend, výhodou pro město a uživatele
bude vysokorychlostní připojení k internetu. Nabízejí se ještě další možnosti využití sítí i v rámci obce, např. napojení kamerového systému, méně nevzhledných antén či kabelových převěsů na střechách domů nebo v budoucnu
využívání tzv. „smartcity“. Služby jsou otevřené každému – poskytovatelům
telekomunikačních služeb, telekomunikačním operátorům i běžným domácnostem či firmám.
Stavební práce byly provedeny rychle a precizně. Doufáme, že občané budou s poskytovanými službami spokojeni a že to bude odměna za mírné nepohodlí při realizaci stavby.
V případě dotazů lze navštívit https://www.stavimeoptickesite.cz/
Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

Město ocenilo dárce krve
Ke konci každého roku se koná v našem městě ocenění
dárců krve, kteří v příslušném roce dosáhli jubilejního
odběru. Vzhledem k současné situaci se nemohlo uskutečnit společné setkání dárců krve se starostkou města,
proto bylo dárcům předáno ocenění v podobě pamětního listu a dárku individuálně.
V letošním roce obdržel ocenění jeden dárce za 60
odběrů, jeden dárce za 80 odběrů a dva dárci za 100
odběrů.
Václava Tichá, MěÚ Hrádek

Ceny vodného a stočného Hrádek 2021
Cena vodného a stočného pro rok 2021 v Hrádku byla schválena na Valné
hromadě Vodohospodářského sdružení Rokycanska v prosinci 2020 ve výši
79,55 Kč/m3 bez DPH. V roce 2020 byla cena vodného a stočného 77,15
Kč/m3 bez DPH. Vodné je tvořeno solidární cenou pro rok 2021 57,29 Kč
bez DPH/m3, nárůst o 2,40 Kč. Stočné je plánované pro rok 2021 bez DPH/
m3 ve výši 22,26, navýšení 0,- Kč.
Ke zvýšení ceny vody dochází z důvodu navýšení cen vstupů – zvýšení
ceny vody surové, navýšení cen chemikálií, meziroční změna indexu cen
stavebních prací, procentuální navýšení mezd, prognóza inflace v roce 2021
dle ČNB. Naopak u dodávek elektrické energie dochází
ke snížení cen vstupů.
MěÚ Hrádek
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Děti z mateřinky navštívil čert i Ježíšek s nadílkou

Čert, Mikuláš a anděl zavítali 4. prosince do mateřské školy v Hrádku. Všechny děti netrpělivě vyhlížely, kdy už se konečně
otevřou dveře, a do třídy přijde čert se svými pomocníky.
V každé třídě Mikuláš prozradil hříchy dětí. Ty, které neměly čisté svědomí, musely zazpívat písničku nebo říct básničku.
Nakonec všechny děti dostaly od anděla sladkou odměnu.
V následujících týdnech se děti připravovaly na vánoční nadílku, zdobily se třídy, okna a hlavně se nesmělo zapomenout na
zdobení vánoční stromečku, u kterého si děti zazpívaly známé koledy. Ve středu 16. prosince všechny třídy navštívil Ježíšek
s nadílkou. Děti dostaly spoustu zajímavých her, stavebnic a hraček, se kterými si stihly pohrát ještě před začátkem vánočních
prázdnin.
Vlaďka Břindová, MŠ Hrádek

Hrádečtí žáci se těšili do školních lavic
Ve středu 11. března byly v souvislosti s rizikem onemocnění COVID-19 uzavřeny základní školy a nastala doba tzv. distančního vzdělávání. Učili jsme se
za pochodu. Objevila se řada zdrojů, zajímavých odkazů, mnohá nakladatelství
uvolnila své produkty v elektronické podobě. Snažili jsme se učivo zredukovat, nepřehánět to, uvědomovat si limity distančního vzdělávání. Řada učitelů
kombinovala zadávání samostatné práce žákům s online výukou, pořádali jsme
videokonference… A dostávali jsme zpětnou vazbu od rodičů a žáků. Bylo to
pro všechny zúčastněné složité. Nejnáročnější to zřejmě bylo pro žáky devátých
tříd, kteří dlouho neznali termín přijímacích zkoušek a věděli, že už se obvyklým
způsobem spolu a se školou nerozloučí. Největším problémem byla pro všechny
určitě absence či minimum sociálních kontaktů.
Vláda ČR postupně svá opatření uvolňovala. Nejdříve povolila přípravu na
přijímací zkoušky žákům 9. ročníku. Vzdělávání žáků 1. stupně bylo umožněno
od 25. května. Docházka do školy byla dobrovolná. Žákům 6. až 8. ročníků byla
nabídnuta možnost vzdělávat se ve škole od 8. června.
O letních prázdninách v době od 18. srpna do 21. srpna se pedagogičtí pracovníci naší školy zapojili do projektu MŠMT a AŠSK Vzdělávací dny. Přihlásilo
se celkem 45 žáků, kteří pracovali ve třech skupinách. V těchto dnech se žáci
dopoledne vzdělávali hravou formou, odpoledne patřilo sportu a tvoření (viz foto). Ve středu všichni účastníci navštívili
ZOO Plzeň. Důležité bylo, zvláště pro rodiče, že všechno měli žáci zdarma (obědy, pitný režim, výtvarný materiál, sportovní
potřeby, dopravu a vstup do ZOO).
Po dohodě se zřizovatelem jsem se rozhodla nakoupit učitelům nové notebooky z rozpočtu města Hrádek a v září se pak
konalo školení učitelů na distanční výuku. Nakonec nám finanční prostředky poskytlo MŠMT.
Ve středu 14. října došlo k opětovnému uzavření základní školy. Distanční vzdělávání probíhalo přes Google Meet. Výhodou je, že můžete s žáky komunikovat a vidíte jejich výraz, reakce, můžete pokračovat v předepsaném učivu. Nevýhodou
však zůstává chybějící sociální kontakt, který nelze ničím jiným nahradit. Vím a chápu situaci některých rodin, že nemohou
dostatečně zajistit své děti tak, aby distanční výuka mohla probíhat bez komplikací. Naše škola i v tomto vyšla rodinám vstříc
a na žádost rodičů zapůjčovala žákům domů notebooky. Po celou dobu distančního vzdělávání měli žáci nárok na oběd ve
školní jídelně za dotovanou cenu.
Ve středu18. 11. se do školy vrátili žáci 1. a 2. třídy, v pondělí 30. 11. zbývající ročníky 1. stupně, 9. třídy a ročníky 2.
stupně se vzdělávali rotačně.
Ještě jednou děkuji všem rodičům, prarodičům, rodinným příslušníkům a učitelům, kteří spolupracovali daleko více než
kdy předtím na vzdělávání a výchově budoucí generace.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek
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Adventní hra vylákala hrádecké děti do ulic
Téměř sto účastníků se zapojilo do adventní hry, kterou připravilo město Hrádek
ve spolupráci s pionýrskou skupinou. Soutěž trvala 14 dní a na jejím konci bylo
úspěšné vyluštění vánoční křížovky.
Od 1. prosince se vždy od 17 hodin rozsvítilo číslo v jednom z hrádeckých oken,
a pokud jej soutěžící v určené ulici objevil, dopátral se na základě čísla popisného
k obrázku, jehož název zapsal do křížovky. Na dětech a jejich rodičích už záleželo, zda vyrazili do terénu každý večer nebo až před samým koncem hry. Odměnu
za správnou tajenku si vytrvalí luštitelé převzali v předsálí kulturního domu (na
snímku).
Vlaďka Monhartová, ved. KD

Jednotka hrádeckých hasičů zachraňuje životy i majetek
Pětašedesát událostí eviduje za loňský rok jednotka sboru dobrovolných hasičů města Hrádek. Jednalo se o zásahy technické
pomoci, při požárech, desinfekce prostorů, při dopravních nehodách, úniku kapalin, odstraňování nebezpečných stavů, likvidace nebezpečného hmyzu, transport pacienta.
Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje obec, zajištuje požární ochranu v našem městě a okolí dle poplachového plánu
kraje. Naši členové se zúčastňují pravidelného odborného školení, které zakončují zkouškou před odbornou komisí, pořádané
HZS, a pravidelném školením v naší jednotce. Mohu s hrdostí říci, že jsme připravení vám pomoci při mimořádných událostech.
V roce 2020 jsme zakoupili z rozpočtu města: resuscitační přístroj AED (jsme vyškoleni v případě potřeby poskytnout
první pomoc), zásahové oděvy, vysavač a ochranný oblek na likvidaci obtížného hmyzu. Z důvodu výskytu nákazy Covid19
jsme byli nuceni zakoupit vybavení pro zajištění akceschopnosti jednotky. Disponujeme vozovým parkem - Tatra T815 Terrno CAS20, a dopravním automobilem VW Transporter T6.
Rád bych touto cestou popřál všem občanům jménem hasičů Hrádek všechno nejlepší v letošním roce, hodně štěstí, zdraví,
lásky a mnoho úspěchů.
Pokud byste měli zájem zapojit se do našich řad,  můžete kontaktovat naše hasiče, které denně potkáváte, nebo na
email: hradek.sdh@seznam.cz
Václav Bufka ml., velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrádek

Psi podali stoprocentní výkon
V sobotu 12. prosince se uskutečnily podzimní
zkoušky z výkonu psů přeložené z důvodu vládních omezení. Nastoupilo osm jedinců se stoprocentní úspěšností. Akce se konala standartním
způsobem, bez diváků a za dodržení současných
hygienických předpisů.
Poděkování patří všem účastníkům, že vydrželi
s přípravou svých psů a nakonec úspěšně zakončili
loňskou sportovní sezonu.
Atanas Najdenov, předseda ZKO Hrádek

Loňský rok nebyl pro včelaře úspěšný
Na území města Hrádek působí 13 včelařů, kteří po uplynulé sezoně obhospodařují celkem 87 včelstev. Rok 2020 nebyl pro
včelaře úspěšný. Díky počasí byla velmi malá snůška a tím i výnosy. Někteří včelaři měli i velký úhyn včelstev, především
zásluhou roztoče Varroa destructor (varroáza). O to důsledněji jsme v loňském roce přistoupili k tlumení roztoče průběžným
léčením zakončeným právě nyní v prosinci aplikací léčiva pomocí aerosolu. Začátkem roku 2021 pak provedeme kontrolní
sběr vzorků pro zjištění úspěšnosti léčení.
Samozřejmě, že jsou i další nebezpečné nemoci ohrožující včelstva, ale například zvlášť nebezpečný mor včelího plodu
jsme v naší oblasti nezaznamenali.
Tak jako my lidé čelíme různým civilizačním problémům, čelí jim i příroda. Přejme si, aby rok 2021 byl v tomto ohledu
mnohem lepší. Musíme se k přírodě chovat ohleduplně. Ona se nám odmění.
Pavel Sobotka, Čs. Svaz včelařů
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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
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

Hrádečtí potěšili maminky a děti v azylovém domě
Koncem listopadu a začátkem prosince byla vyhlášena veřejná sbírka hygienických potřeb pro maminky
a děti v azylovém Domě svaté Zdislavy v Plzni. Tuto
sbírku organizuje pionýrská skupina dvanáct let. Děti
nosily tyto potřeby andělovi při mikulášské nadílce
u domu dětí. Díky pochopení našich občanů bylo na
místo určení dovezeno dvanáct velkých pytlů.
Vlasta Vasková, vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek

Klub seniorů to nevzdal
Život v roce 2020 byl poznamenán
koronavirovou pandemií. Přesto se
nám podařilo alespoň část z plánu
činností uskutečnit. Zejména oba
plánované celodenní výlety, a to v
červenci do Bečova, Ch. Plané a M.
Lázní a v září do K. Hory, toho si
velmi ceníme.
S tradičně kladným ohlasem se
setkal i týdenní pobyt v Chatě Ořovský v Železné Rudě. Zdravotní situace ve státě
nám ještě umožnila další akce, jako např. vycházku na Žďár či Kotel (na snímku),
přednášku Škola odpovědného spotřebitele, návštěvu kostela Pany Marie Sněžné
v Rokycanech s výkladem, lednové Táčky v hospůdce na Janově a Hrádkohrátky,
exkurzi do nově zrekonstruovaného hamru v Dobřívě, nebo návštěvu divadelního
představení. Poděkování za podporu patří městu a Domu kultury.
Podrobnosti hledejte na www.mestohradek-ro.cz/spolky-a-organizace/klub-senioru/
Jiří Nosek, Klub seniorů

Informace pro občany
Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 činí 650,- Kč na osobu
V roce 2021 se ve městě Hrádek stanovuje místní poplatek dle obecně závazné
vyhlášky 1/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Hrádek ve výši 650,- Kč, pevná částka 250,- Kč za rok a částka 400,- Kč
za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a rok.
MěÚ Hrádek
Držitel psa/  Základní sazba

za 1 psa

za 2 a každého
dalšího psa

Rodinný dům se zahradou

100,-

300,-

Obytný dům se 2 a více byty

700,-

1.200,-

Nezařazený

400,-

700,-

Držitel psa/  Snížená sazba

za 1 psa

za 2 a každého
dalšího psa

Rodinný dům se zahradou

80,-

150,-

Obytný dům se 2 a více byty

200,-

300,-
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