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OBČASNÍK MĚSTA HRÁDEK
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
máme za sebou téměř rok od vyhlášení nouzového stavu
z důvodu epidemie
Covid 19. Neuvěřitelné. Ne, nebojte se, nebudu vzpomínat na to,
jak jsme šili roušky a
každým dnem řešili situace, které jsme do
této doby neznali, a nevěděli jsme, co nám
přinesou dny příští. Ovšem jsme ani netušili, do jakých rozměrů epidemie naroste.
Pro město to byla a je velká výzva, jak udržet chod města, zajistit služby, abychom
zachovali komfort, na který jsou občané
zvyklí.
To, že naše město funguje bez problémů
i v této obtížné době, je především zásluhou lidí, mužů i žen, kteří každodenně zabezpečují chod města, ať už jsou to prodavačky v obchodech, úřednice městského
úřadu, pošty, lékařky, zdravotní sestry,
lékárnice, všichni, kteří zajišťují úklidové
služby, zimní i letní údržbu, hasiči, policisté, učitelé, kuchařky, řidiči veřejné dopravy, opraváři, údržbáři…
Všichni, kteří pracují pro město, obstarávají služby pro obyvatele, nemohou jít na
home office, protože se podílejí na plnění
každodenních potřeb obyvatel, si zaslouží
náš velký dík, moji neskonalou úctu, protože i díky nim se město nehroutí, ale funguje. Chtěla bych také vyjádřit podporu těm,
kteří nemohou z důvodu nouzového stavu
svoji činnost vykonávat, věřím, že občané
budou vaše služby zase plně využívat.
Chceme a přejeme si, aby v Hrádku neměl člověk jenom bydliště, ale i domov.

Hospodaření města Hrádek
Město Hrádek má finanční rezervu
Vzhledem k dobré rozpočtové kázni v minulých letech má město stabilní finanční
situaci. Na účtech má připravené finanční prostředky ve výši 51 mil. Kč, které
postupně využije na realizaci připravovaných investičních projektů.
Rozpočet na rok 2021 byl zastupitelstvem schválen jako schodkový s plánovanými příjmy 48 180 tis. Kč a s plánovanými výdaji ve výši 62 460 tis. Kč. Schodek
rozpočtu bude kryt z výsledků hospodaření města za minulé roky. Uvědomujeme
si, že je dobré mít finanční rezervy, ale je nutné je také účelně využívat, aby peníze
neztrácely svoji hodnotu.
Největší investice, které město v letošním roce čekají je nákup pozemků v lokalitě Hrádek střed II pro individuální bytovou výstavbu, nákup pozemků na území
města, pokračování v opravě vodovodu na Hamplově, oprava městských komunikací, oprava pěší lávky Hutnická ulice, vytvoření nových parkovacích míst, rozšíření a modernizace městského kamerového systému, dokončení projektů nebo
studií pro akce chodník Hutnická ulice – ulice Družby, revitalizace koupaliště,
výstavba bytových jednotek v nemovitosti Džbánek, kalová koncovka ČOV, kanalizace Luční – Zahradní ulice, oprava víceúčelového hřiště ZŠ, rekonstrukce
vily č.p.38 na lékařské ordinace. Máme též v plánu odkoupení historické válcovací stolice a přípravu opravy pomníku padlým a umučeným občanům Hrádku a
pracovníků železáren v I. a II. světové válce. Některé investice a opravy chceme
realizovat s pomocí dotačních titulů.
Dotace spolkům a organizacím ve městě
Město též nezapomíná na podporu spolků a organizací působících ve městě. Pro
rok 2021 město opět vypsalo dotační programy a každý zájemce si na předepsaném
formuláři může podat žádost o podporu činnosti v těchto oblastech: Běžná činnost
spolků, Kulturní, sportovní a společenské akce, Životní prostředí a vzdělávací činnost. Zastupitelstvo schválilo částku ve výši 1,5 % z rozpočtových příjmů a vyčlenilo na dotační programy v rozpočtu částku 726 tis. Kč.
Tato částka by měla spolkům pomoci nastartovat činnost, kterou musely vloni
omezit a nevyčerpané prostředky z dotací do rozpočtu vrátit. V loňském roce město poskytlo spolkům a organizacím na základě jejich žádosti celkem 807 tis. Kč.
Dotace nad 50 tis. Kč obdržely tyto spolky: TJ Hrádek (494 tis. Kč), ZO Český
zahrádkářský svaz (60 tis. Kč), Pionýr Hrádek (54 tis. Kč).
Hospodaření města Hrádek – přepočet na občana

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

2019

Průměr na
občana

2020

Průměr na
občana

Upozornění: Od 1. 3. 2021 ruší pošta Hrádek
u Rokycan sobotní hodiny pro veřejnost.
Poskytované poštovní služby zůstanou v pracovních dnech zachovány v plné míře.

Příjmy

55 880 tis. Kč 19,71 tis. Kč 55 607 tis. Kč

19,4 tis. Kč

Den v týdnu

Upravené hodiny pro veřejnost

Výdaje

48 973 tis. Kč 17,27 tis. Kč 52 947 tis. Kč

18,55 tis. Kč

Pondělí a středa

10:00-12:00 a 13:00-18:00 hod

Úterý, čtvrtek, pátek

08:00-12:00 a 13:00-16:00 hod

Sobota

ZAVŘENO

Financování
-spl. úvěr

1 382 tis. Kč

-

1 391 tis. Kč

-

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek
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Jak vidíte Hrádek za 10 let?
V průběhu měsíce března umístíme na internetové stránky města elektronický dotazník,
ve kterém se budeme ptát vás - obyvatel Hrádku - na vaše názory o našem městě a jeho
budoucím rozvoji.
O spuštění ankety Hrádek za 10 let se včas dozvíte z rozhlasu, facebooku města a
dalších zdrojů. Budeme rádi, když se do jeho vyplňování zapojí co nejvíce z vás. Cílem
je získat zpětnou vazbu na práci vedení města, ale především podněty, názory a nápady
na jeho další směřování. Výsledky tohoto průzkumu zapracujeme do strategického plánu
rozvoje obce, který je důležitým dokumentem pro získávání dotací z veřejných zdrojů.
Ne všechny nápady lze uskutečnit, ale je dobré se někdy zastavit a položit si otázku:
„Jak vidím své město za deset let?“ Jen když se takto budeme ptát a odpovídat si, mohou
se některé vize stát skutečností.
Těšíme se na vaše odpovědi!
Město Hrádek

Kompostéry se hodí ke každému domu
Město získalo z Operačního programu Životního prostředí dotaci ve výši 1 166 tis. Kč na pořízení kompostérů na biologicky rozložitelný odpad. Kompostéry budou poskytovány zdarma domácnostem, které o ně požádají.
Město dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem. Biologicky rozložitelný odpad totiž
tvoří významné procento z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládkách.
Získáním kompostérů tak umožníme lidem třídit biologicky rozložitelný odpad a tím také snížit finanční náklady a eliminovat
jeho množství na skládkách. Biologicky rozložitelný komunální odpad mohou občané opětovně použít formou kompostu na svých
zahradách. Pořízení kompostérů bude mít tedy efekt ekologický a i ekonomický.
Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

Městská policie také pomáhá a chrání
Kromě běžné činnosti strážníci Městské policie Hrádek pomáhali vloni občanům města
například s otevřením zabouchnutých dveří bytu, nastartováním vozidla s vybitou baterií,
pomáhali seniorům při nákupu, vyřízení záležitostí na poště, úřadě či lékárně. V souvislosti s covidovými opatřeními doručovali strážníci občanům roušky a desinfekci.
Strážníci věnovali pozornost i chování mladistvých, na které byli upozorňováni od občanů města. Jelikož v současnosti dochází k nárůstu počtu cizinců v obci, byla pozornost
strážníků zaměřena i na ně. Museli také řešit několik případů hádek v domácnosti, při
kterých byly, bohužel, i přítomné děti.
V nynější době dochází k postupnému odtahu vraků vozidel dlouhodobě odstavených
v ulicích města Hrádek.
Městská policie v současné době disponuje automatickým elektronickým defibrilátorem (AED) a všichni strážníci jsou školeni v jeho použití.

Portál města Hrádek
Pro lepší komunikaci občanů s úřadem zřídilo město Portál.
Prostřednictvím aplikace umístěné na webových stránkách
města www.mestohradek-ro.cz v navigaci pod záložkou
Úřad najdete Portál a prostřednictvím tohoto Portálu získáte variabilní symbol pro bezhotovostní platbu za odpad a
psy. Tyto poplatky pak můžete zaplatit elektronicky přímo
z domova. Postupně budeme tento Portál rozšiřovat o další
služby v portfoliu.
www.portal.mestohradek.cz
www.portal.mestohradek-ro.cz

MěÚ Hrádek

Robert Kovář, Městská policie Hrádek

Moštárna v Hrádku má novou podlahu
Moštárna v Hrádku opět doznala kvalitní, ale především hygienické prostředí díky nové podlaze v místě moštování. Zásluhu na
tom má městský úřad, který poskytl dotaci.
Při předvánočním moštování přišlo 12 občanů a bylo zužitkováno 619 kg jablek, to znamená asi 309 litrů kvalitního moštu.
Miroslav Veselý, vedoucí moštárny

Cena vody na rok 2021 s DPH
Cena vodného a stočného na rok 2021 činí s DPH 87,51 Kč
Krácený rozbor upravené vody – podzemní voda Janov, úpravna
vody ze 16.12. 2020: Výsledky ukazatelů vyhovují hygienickým
limitům požadovaných vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.
252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Hrádečtí žáci se baví v družině

I v tomto nelehkém období mohou žáci 1. a 2. ročníku navštěvovat školní družinu. Aby bylo možné vyhovět vládním nařízením,
byli žáci rozděleni do homogenních skupin v menším počtu.
Čas po náročném dopoledním vyučování si zpříjemňujeme různými výtvarnými technikami. Žáky obzvláště zaujalo pískování
obrázků nebo návrh vlastního trička, kde mohli popustit uzdu své fantazii.
Po delší době jsme se letos dočkali i sněhové nadílky, kterou si všichni maximálně užili. Každý si donesl vlastní sáňky a boby
a několikrát jsme vyrazili na kopec. Na školní zahradě nám vyrostlo několik rozmanitých staveb a sněhuláků, do jejichž tvorby se
zapojily všechny děti.
Také jsme zavítali do ledového království, vyzkoušeli jsme si, co dokáže mráz s vodou a vyrobili ozdoby z přírodnin. V zimě
jsme samozřejmě nezapomněli na ptáčky a společně jsme jim vyrobili dobrůtky do krmítka.
Věřím, že se v brzké době náš kolektiv rozšíří o žáky, kteří musí získávat vědomosti prostřednictvím on-line výuky, a budeme
se moci společně věnovat dalším zajímavým aktivitám.
Andrea Blechová, vychovatelka ZŠ Hrádek

Sněhová nadílka potěšila ty nejmenší

Letošní zima přeje zimním radovánkám. Toho využila i hrádecká mateřská
školka. Každoroční cíle, které se ve školce v zimě plní, například pozorování zimních přírodních jevů, poznávání zimních sportů a radost ze sněhu, se
tentokrát přesunuly ze třídy na zahradu. Nadílka sněhu přála tvoření, hrám,
pozorování a sportování.
Třída Mašinka vyráběla krmítka a pak si užívala her na sněhu. Třída Lodička se pustila do malování ve sněhu. Děti ze třídy Autíčko stavěly sněhuláky. A
předškoláci ze třídy Balón se zúčastnili Zimních olympijských her a nakonec
se rozdávaly i medaile.
Všichni už se těšíme na plánovaný karneval!
Učitelky ze třídy Lodička MŠ Hrádek

Hrádečtí hasiči si připravují své nástupce
Hrádecký Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1901. Členská základna čítá
asi 45 členů a podílí se na kulturních a společenských akcích v našem městě. V letošním roce bude náš sbor slavit 120. výročí založení sboru.
Sbor dobrovolných hasičů vede rovněž kroužek mladých hasičů. Děti se učí zábavnou formou poznávat požární tématiku, základy první pomoci a požární sport. Chodí
do přírody, hrají míčové hry a zúčastňují se různých soutěží pořádaných SHČMS.
Schůzky jsou každý pátek od 16.30 hodin do 18.30 hodin. Rád bych tak apeloval na
rodiče: pokud se vašim dětem líbí práce hasičů, neváhejte kontaktovat vedoucího mládeže p. Petra Mudru na e-mailu hradek.sdh@seznam.cz.
Václav Bufka ml., velitel jednotky SDH Hrádek
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LÉKAŘSKÉ KONTAKTY
Praktická lékařka MUDr. Fialová Marta

Vedoucí musí být dobrý psycholog a taktik
Město Hrádek má 2 850 obyvatel a jednu základní školu, k níž patří školní jídelna. A v té najdeme Vlastu Vaskovou, ženu, která zanechala v systému školního stravování nesmazatelnou stopu. Nyní se rozhodla předat
vedení školní jídelny své následovnici a užívat si života
tak trochu jinak - důchodově.

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
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
Tel.: 371 733 050
Po
Út
St
Čt
Pá

08:00 – 15:00
08:00 – 16:00
08.00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15.00

Velikonoční hra
Po úspěšné předvánoční hře pro celou rodinu Putování za světýlkem Město Hrádek
připravuje nejen pro naše nejmenší podobnou aktivitu s velikonočním tématem.
Uskuteční se ve Svatý týden, tj. od 28.
března do 4. dubna.
Podrobnosti se včas dozvíte na webu a
informačních místech města Hrádek.
Těšíme se na vaši hojnou účast!
Vladimíra Monhartová, ved. DK Hrádek

Co Vás přivedlo k práci vedoucí školní jídelny?
Jako vedoucí školní jídelny jsem pracovala přes třicet let. Stalo se to trochu shodou okolností. Ve škole jsem působila od ledna 1978, kdy jsem čekala na volné
místo ve školní družině. V té době mě oslovila dlouholetá vedoucí školní jídelny,
která odcházela do důchodu. Potřebovala si ještě před ukončením pracovního poměru vybrat dovolenou a odjet do lázní. Nabídla jsem svoji dočasnou výpomoc. Psal se
březen 1990 a já už z jídelny neodešla.
Co Vás na práci těší a co Vám naopak vadí?
Stejně jako každá lidská činnost se vyvíjí a mění, tak se změnila i agenda ve
školní jídelně. Tiskopisy nahradil počítač, v němž máme instalován program, a ten
vypracuje měsíční uzávěrku za pár minut. V době, kdy se program pro školní jídelny
tvořil, jsem byla spolupracovníkem společnosti VIS a podílela se na jeho „vyladění“. To mělo velký vliv na moji profesní práci.
Velmi si také cením toho, že po celou dobu mého působení ve školní jídelně,
jsem měla štěstí na kolektiv kuchařek – mých „děvčat“. Vytvořily jsme tým, který
striktně a zodpovědně dodržuje veškerá pravidla spojená s činností školní jídelny.
V tom se na ně mohu vždy spolehnout. Není pro ně problém zavádět novinky, vařit
při různých akcích, které pořádá škola či město nebo v rámci doplňkové činnosti
připravovat pro žáky školy dopolední svačiny.
Jak se vaše školní jídelna vypořádala se současnou situací kolem Covidu?
V loňském roce vlivem pandemie Covidu - 19 byla práce na všech stupních našeho života narušena, rozvolněna nebo dokonce zastavena. To se promítlo i do činnosti
naší školní jídelny. Stále vaříme, i když pro výrazně menší počet strávníků. Striktně
dodržujeme hygienická opatření, snažíme se zviditelnit na webových stránkách i
sociálních sítích, abychom získaly další nové strávníky. Ale děti nám moc chybí.
Obávám se, aby pandemie neměla negativní dopad na výši pracovních úvazků
zaměstnanců školní jídelny, a tím i na jejich výplaty. Prostory pavilonu školní jídelny zůstávají na úklid stále stejné, mimo menší počet obědů se na práci nic nemění.
Co si myslíte o školním stravování?
To představuje, podle mého názoru, velmi důležité místo pro rozvoj správných
stravovacích návyků a zdravého životního stylu našich dětských strávníků, ale nejen
jich. Místní senioři nás chválí, že díky našim obědům, se jim lepší různé nemoci
jako je cukrovka, obezita, potíže se zažíváním nebo alergie. Podávané pokrmy jsou
každý den čerstvé, nutričně vyvážené a pestré.
Někdy to chce ale pořádný kus diplomacie. Umět vysvětlit, proč je důležité málo
solit, proč konzumovat ovoce, zeleninu, luštěniny a ryby. V době, kdy si mnoho
strávníků myslí, že školní jídelna má vařit podle jejich chuti a požadavků, musí být
vedoucí dobrý psycholog a taktik. Zde také velice záleží na tom, jakou má oporu ve
vedení školy, v pedagogickém sboru, v rodičích a v neposlední řadě i žácích
.
Hlavně si musíme uvědomit, že nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme proto,
abychom žili!
Jana Bradová, referent úseku školství KÚ Plzeň
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I důchodci museli naplánované akce oželet
I když loňský rok byl pro všechny z nás velmi složitý, snažili jsme se alespoň některé naše
naplánované akce uskutečnit.
Rok 2020 začali někteří členové výstupem na horu Prahu v Brdech. Tato akce má charitativní účel, vybrané peníze jdou na dětský domov a dětskou onkologii Plzeň.
V březnu se nám nepovedlo uskutečnit oslavu MDŽ s taneční zábavou, ale s předstihem
objednané kytičky se podařilo ženám doručit. Na květen jsme již měli zajištěnou exkurzi
na letišti v Praze, ale i toto jsme museli v souvislosti s covidovou pandemií zrušit.
V červnu se zúčastnilo 25 členů pobytu na Železné Rudě v nově pojmenované chatě Chata Ořovský. Všichni si určitě přejeme,
aby chata fungovala, a my jsme měli možnost se v hezkém prostředí Šumavy rekreovat. Proto i v tomto roce je pobyt naplánován.
V polovině července jsme navštívili zámek Kozel a Zoologickou zahradu v Plzni. V září jsme uskutečnili zájezd na zámek
Jemniště a navštívili jsme ekocentrum Čapí hnízdo. Prohlédli jsme si labyrint s divokými zvířaty i hendikepovanými a exotickými
zvířaty, v ohradách jsme měli možnost spatřit velká hospodářská zvířata. Dozvěděli jsme se i o historii objektu.
Protože opět nastala doba covidová, byly tyto naše aktivity poslední v loňském roce. Museli jsme oželet podzimní taneční zábavu, v listopadu členskou schůzi s přednáškou, v prosinci mikulášskou a předsilvestrovskou zábavu.
Nový rok 2021 někteří členové započali individuálním absolvováním výstupu na Žďár.
Jindra Pátková, Klub důchodců KOVO ŽH

Hrádecký Big Band pokračuje

Loňský rok nebyl nakloněn ani příznivcům swingové hudby. Některá vystoupení Hrádeckého Big Bandu musela být z důvodu špatné covidové situaci zrušena. Ani plánovaný každoroční Vánoční koncert v kulturním domě v Hrádku se neuskutečnil. Jedním z posledních byl koncert v prostoru rokycanské Spilky. Příznivců této muziky se zde sešlo mnoho.
V letošním roce, pokud situace dovolí, bude Hrádecký Big Band pokračovat ve své činnosti a těší se na další setkání se všemi milovníky hudby. Došlo také na změnu ve vedení
Hrádeckého Big Bandu - taktovkou bude vládnout Václav Aubrecht, organizaci vystoupení a reklamu budou společnými silami zajišťovat Petr Šmolík a Michal Benedikt.
Vedení Hrádeckého Big Bandu

Zveme na autorské čtení spisovatelky Jany Poncarové
I letos se můžete těšit na setkání se spisovatelkou Janou Poncarovou, autorkou již v minulosti představených dvou románů Podbrdské ženy a Eugenie. V podvečer 5. března ve Velké
klubovně DK představí svůj třetí román Alžběta a Nina. Zároveň u příležitosti výročí narození T. G. Masaryka 7. 3. 1850 uvede svojí prvotinu v žánru literárního dokumentu Děvčata
první republiky, který přináší vyprávění osmi žen narozených a vyrůstajících právě v době
prezidentování T. G. Masaryka. Poutavé vyprávění spisovatelky bude okořeněno hudebním
doprovodem.
Vladimíra Monhartová, ved. DK

TJ Hrádek nabídne nové možnosti ke sportu
Vzhledem k vládnímu opatření v loňském roce došlo k uzavření celého sportovního
areálu TJ Hrádek. Veškerá činnost se tedy zaměřila na vylepšování zázemí a běžné
provozní opravy. Koncem dubna schválili zastupitelé města Hrádek naši žádost o
dotaci na podporu běžné činnosti spolků v rámci zavedení nových dotačních programů, kde jsme žádali o 250 tisíc korun.
Podařilo se nám získat i dotaci od Krajského úřadu Plzeň na dokončení beach
fotbal/volejbalového hřiště. TJ tak začala na jaře shromažďovat potřebný stavební
materiál a vybavení nutné na jeho dokončení, což se i přes veškeré komplikace
podařilo v termínu dodělat. Zároveň jsme zažádali o finance z individuálních účelových dotací vypsaných městem Hrádek, za něž se nám podařilo zajistit regeneraci
travního porostu hrací plochy, která je v letních měsících sužována nedostatečnou
závlahou z důvodu absence automatické závlahy. Na ni se nám i přes veškeré snahy stále nedaří získat dotační podporu. Uspěli jsme i s naší druhou žádostí v rámci individuálních dotací města Hrádek. Získané
finanční prostředky byly použity na částečnou renovaci a vylepšení havarijního stavu hygienického zařízení, posezení pro diváky
a technického vybavení areálu TJ Hrádek U Krajana.
V průběhu jara 2021 dojde k finalizaci prací tak, aby TJ Hrádek mohla v létě nabídnout nové možnosti sportovních aktivit všem
občanům našeho města.
David Redl, předseda TJ Hrádek

5

www.mestohradek-ro.cz

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

Příznivci FatBiků vyrazili do Brd

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

Jedenáct nadšenců se zúčastnilo na sklonku roku 1. ročníku srazu FatBiků s názvem
FatSraz aneb Jedeme Brdy 2020. Účastníci dorazili i z Olomouce, Litovle, Ostravy,
Zruče nad Sázavou. Nejmladšímu bylo 15 let a nejstaršímu 62 let. Ujeli jsme trasu
dlouhou 86 kilometrů.
Sraz byl na rokycanském vlakovém nádraží v 11 hodin, odtud se skupina přesunula na oficiální start vyjížďky, a to do Strašic. Tam bylo připraveno pohoštění.
První kilometry nás zavedly k Zámečku na kraji Brd. Poté naše kola jela po cyklostezce zvané Lesní cesta Josefka. Asi po 4 – 5 kilometrech se nám otevřela nádherná
příroda v Brdech, proslulé Padrťské rybníky. Účastníci dostali informace o historii
krajiny a vojenském prostoru, které jsme za těch 7 let nasbírali od pamětníků a dobrodruhů.
Počasí nám více než přálo, a tak jsme jeli dál směrem na vyhlášený Grill Míšov.
Nálada byla skvělá a všichni si měli o čem povídat.
Po občerstvení jsme jeli zpět směrem na Padrťské rybníky, tentokrát se zastávkou
na Hořejším rybníku. Z něj jsme pak pokračovali na pomníček u kláštera Teslíny.
Dalším cílem - po dlouhém a prudkém výšlapu do kopce – bylo místo, kde měl stát
nechvalně známý radar. Tam toho moc k vidění nebylo, pouze betonový základ pro
položení objektu. Přesunuli jsme se tedy dál k pomníčku padlých parašutistů v Brdech.
Když se začalo stmívat, pustili jsme se k „červenému lomu“, odsud jsme už sjeli
směrem na Dlouhou louku, kde se nachází 300 let starý dub. Cesta nás dále vedla
dolů z kopce až na samotnou hráz Dolejšího padrťského rybníka. Zamířili jsme zpět
na Josefku a do Strašic, kde už pár účastníků nasedlo do aut a jeli domů. Ostatní
dojeli do Rokycan na vlak a ukončili sraz v 18 hodin, kdy už byla i dost zima a také
tma.
První letošní ročník jsme označili za zdařilou jízdu a setkání. Nikdo se nezranil,
nikdo neměl „defekt“ a všem se to líbilo, což je společně se zdravím nejdůležitější.
Domluvili jsme se, že sraz se budeme snažit zachovat a každý rok bude v jiném
koutě naší krásné republiky.
Jiří Vostárek za TRENUJFURT, pořadatel srazu

Pionýr chystá letní tábory
Vedení Pionýrské skupiny Hrádek intenzivně připravuje letošní letní činnost.
Připravují se i tradiční stanové tábory na Berounce. U Spáleného mlýna v
termínech od neděle 4.7. do soboty 17.7. a od neděle 18.7. do 31.7.2021. Na
základně u Bujesil od pátku 30.7. do soboty 8.8. pro členy airsoftového oddílu
Task Force.
V nabídce budou v srpnu oddílové vzdělávací dny a víkendové akce.
Informace můžete najít na webových stránkách www.hradekurokycan.pionyr.
cz, nebo na FB Pionýr Hrádek.
Vlasta Vasková, vedoucí skupiny
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