OBEC HRÁDEK

Hodnotící zpráva realizace místní Agendy 21
za rok 2019

1. Místní Agenda 21
Místní Agenda 21 je mezinárodní program 21. století rozvoje obcí a regionů, zakotvený v
dokumentu OSN – Agenda 21, k jehož naplňování se zavázaly desítky států včetně České
republiky.
Místní Agenda 21 usiluje o vyvážené prosazování tří principů udržitelného rozvoje
(hospodářský rozvoj, sociální požadavky a ochrana životního prostředí) na regionální úrovni.
Zaměřuje se na místní rozvoj, podporuje ekologické aktivity obyvatel, společenský a kulturní
život měst a obcí. Předpokladem pro naplňování cílů MA21 je spolupráce samosprávy, občanů
a dalších místních subjektů.
Obec Hrádek se stala členem místní Agendy 21 v roce 2017. Hlavním cílem je pro nás
zlepšování kvality života v obci a zapojení obyvatel do oblastí plánování a rozhodování.
2. Neformální pracovní skupina pro MA21
Robert Borski - starosta obce, Politik pro místní Agendu 21
Ing. Martin Byrtus - místostarosta obce, Koordinátor místní Agendy 21
Petr Dudys – člen rady obce
Ing. Dana Cieślarová – člen rady obec
Pavel Benek – člen SDH Hrádek

3. Aktivity realizované v roce 2019 za podpory Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a
místní Agendy 21“ pro rok 2019:

•

Bowlingový turnaj spolků – březen 2019
Bowlingového turnaje se účastnilo celkem 8 družstev hrádeckých spolků a 2 partnerské
obce Skoczow a Čierné.

•

Den pro ženy – březen 2019
II. ročníku Dne pro ženy se účastnilo bezmála 100 žen. V rámci všech 4 koutků bylo na
výběr 25 aktivit/procedur.

•

Alej života 2019
Výsadba stromů vede ke zlepšení životního prostředí, zkvalitnění půdy a zabránění její
eroze. Stromy byly vysázeny za asistence rodičů nově narozeným dětem a každý strom
nese jméno nového občánka. Výsadba stromů posiluje vztah našich nových občánků
k rodné obci, aby jednou třeba zatoužili usadit se v Hrádku natrvalo.

•

Den pro muže – květen 2019
Na premiérový ročník dorazilo na sedmdesát mužů všech generací, kteří se věnovali
například soutěžím – střelba ze vzduchovky a luku, dále se hrál pétanque, šipky. Dorazil
i mistr v grilování, který chlapům připravil nejrozmanitější speciality.

•

Setkání s novými občany – říjen 2019
Setkání s nově přistěhovalými občany, se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního
úřadu, cílem akce je přiblížit klima obce, společenské akce, které se v obci pořádají.

•

Lampionový průvod – říjen 2019
Komunitní akce pro všechny generace.

•

Letní kino – červen – září 2019
Promítání letního kina proběhlo dvakrát, první film byl určen dospělým – „Ženy v běhu“ a
druhá byla pohádka „Raubíř Ralf a internet“.

•

Den dětí – květen 2019

Posledního květnového dne se do obce sjela nejznámější pohádková zvířátka. Pro děti bylo
připraveno pět stanovišť.

4. Ostatní realizované obecní akce v rámci MA 21
V roce 2019 se uskutečnily v obci i další akce, které směřují ke zlepšení život v obci,
např.:
•

Bilanční beseda s občany
Besedy se zúčastnilo se celkem 19 občanů + starosta. V asi hodinové prezentaci bylo
vysvětleno, co se samosprávě v tomto roce podařilo, co nikoliv a proč. Co nás v obci
trápí a z čeho máme radost. Co je plánováno v nejbližší budoucnosti. Nejočekávanějším
bodem besedy byly podněty a připomínky občanů.

V Hrádku 11.3.2020
Zpracovala: Bc. Lucie Szotkowská

