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1. Neformální pracovní skupina pro MA21 na rok 2020 

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 

 

2. Aktivity MA21 

Cílem projektu je podpora aktivního komunitního života v obci organizací několika akcí pro 

širokou veřejnost. Plánované aktivity se zaměřují na podporu občanské a společenské 

odpovědnosti, s cílem zvýšení kvality života obyvatel. 

Jedná se o akce, které proběhly již v přechozích letech, těší se veliké oblibě a obec je bude 

organizovat i v následujících letech. 

Akce podpořené z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu Podpora 

dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020: 

Zábavné čtení v hrádecké knihovně Březen 2020 

Cíl: Knihovna jako prostor, kde budou děti trávit svůj volný čas a umožní jim přístup k 

informacím, vzdělání a zábavě. 

 

Den pro ženy Březen 2020 

Cíl: Akce pořádaná k oslavě Mezinárodního dne žen. Cílem je podpora komunitního života 

v obci mezi ženami.  

 

Cíl: Kloubí sociální a enviromentální pilíř, kdy nově zasazený strom symbolizující nový život v 

obci je také vyjádřením snahy o ochranu a obnovu přírodního bohatství. Výsadba Aleje života 

je součástí strategického plánu Obce v souvislosti s úpravou veřejného prostranství s důrazem 

na jeho funkční využití.  

 

Setkání s jubilanty 2020 

Cíl: Setkání seniorů se starostou obce při příležitosti jejich životních jubileí. Podpora 

komunitního života seniorů v obci. 

  

 

Alej života Březen 2020 



Učíme se zdravě žít Květen – červen 2020 

Cíl: Tato akce vede k motivaci dětí, aby preferovaly aktivnější životní styl a věnovaly více času 

pohybu. 

 

Volejbalový turnaj Červen 2020 

Cíl: Akce vede k posílení sportovního a společenské pilíře. 

 

Cíl: Posílení kulturního a společenské pilíře. 

 

3. Komunitní plánování  

V areálu Centra volného času je zapotřebí vyřešit zahradu, nádvoří a stodolu. Prostor k budoucí 

proměně je svěřen do rukou renomovaným architektům, Ing. Černohorské a Ing. Čechákovi. 

Dne 18.2.2020 se uskutečnila beseda s veřejností jejímž cílem byla zpětná vazba od občanů.   

Na tomto fóru zazněly různé připomínky či návrhy na vylepšení prostranství Centra volného 

času.  

Obecní webové stránky chápeme jako službu pro občany, a proto se snažíme v maximální 

možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci. Občané mají možnost podat 

náměty či připomínky, které by pomohly nový web ještě vylepšit. 

Beseda se starostou a občany, kde bude vysvětleno, co se samosprávě v tomto roce podařilo, 

co nikoliv a proč. Co je plánováno v nejbližší budoucnosti. Důležitým bodem besedy jsou 

podněty a připomínky občanů. 

 
 
V Hrádku 13.3.2020 
 

Zpracovala: Bc. Lucie Szotkowská      

 

Společné zpívání koled Prosinec 2020 

Prostranství Centra volného času Únor 2020 

Modernizace webových stránek obce 2020 

Bilanční beseda s občany Listopad 2020 


