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OBČASNÍK MĚSTA HRÁDEK
Slovo starostky
Vážení občané, milí hrádečtí obyvatelé a obyvatelky,
v tomto čísle jsme stručně shrnuli, co se nám za uplynulé období
povedlo, a hlavně se zamyslíme
nad tím, co je ještě před námi.
Ve městě jsou osoby, které udržují život a snaží se o rozvoj města,
není to jenom starosta, rada, zastupitelstvo, je to i ředitelka školy, velitel hasičů, předsedové spolků a vůbec všichni občané,
kteří se zapojují do práce pro město, zúčastňují se akcí,
nezištně, bez podmínek a ochotně. Máme za sebou těžké
období, není asi nutné připomínat si dva roky s covidem,
různá omezení, zákazy, příkazy, které se někdy měnily ze
dne na den, kdy jsme se opravdu museli rozhodovat a řešit
věci rychle, bez zbytečných průtahů. Ke klidu nám nyní
nepřidává rozpoutaný válečný konflikt na Ukrajině a s tím
spojené problémy, které všichni pociťujeme na vlastní
kůži – zdražování energií, pohonných hmot, rostoucí inflaci, nárůst cen potravin, nedostatek výrobních a stavebních materiálů.
Většina obcí a měst řeší stejné problémy, kde vzít peníze a jak ušetřit za energie? Město v současné době připravuje podklady pro podání žádosti o dotace na zřízení
solárních elektráren na vhodných budovách ve městě,
abychom snížili náklady hlavně na vytápění budov plynem. O dotace na Ministerstvu životního prostředí mohou
zažádat i domácnosti, cena fotovoltaických panelů není
úplně malá a bez podpory státu si je nemůže pořídit každý.
Město je prozatím v dobré finanční kondici, jak se můžete dočíst v upravené zprávě o Závěrečném účtu. Máme
rozpracováno několik projektů a některé se již začaly realizovat, např. právě probíhající oprava pěší lávky v Hutnické ulici, začala rekonstrukce vily. č.p. 38, kde v přízemí
vzniknou nové lékařské ordinace. Čeká nás výstavba bytů
v bývalé restauraci Džbánek a příprava projektu na realizaci individuální či bytové výstavby v lokalitě Hrádek
střed II, zahájení výstavby parkoviště v ulici Učňovská,
jsou věci, které se za čtyři roky a ještě v době covidových
omezení nedaly zvládnout.
V podzimních volbách se kandidáti různých stran a
hnutí pokusí obhájit, nebo získat mandáty do zastupitelstva pro příští čtyři roky, máme rozděláno hodně práce
a přála bych si, aby příští zastupitelstvo navázalo na již
připravené projekty, protože většinou vycházejí z přání
občanů. Přes všechny potíže a nepříjemnosti, které přináší
dnešní doba, Vám přeji mnoho dobrého, neslibuji, že bude
lépe, i když bych si to pro všechny ze srdce přála, budu
šťastná, překonáme-li tuto těžkou dobu bez velkých ztrát
a omezení.
Marcela Sobotková,
starostka města Hrádek

číslo 12/ ročník III.
září - říjen 2022

Město buduje lékařský dům

Město Hrádek zakoupilo koncem roku 2019 prvorepublikovou vilu se čtyřmi
slunnými byty o velikosti 380 m2 a k tomu pozemek o výměře 1019 m2. Tuto
tzv. prostřední vilu nechaly vystavět v roce 1919 Železárny Hrádek pro své
inženýry a úřednictvo. Stavbu provedla firma Müller & Kapsa, která patřila
v 1. polovině 20. století k největším stavebním společnostem v Čechách. Vybudovala například plzeňské nádraží Jižní Předměstí, akciový pivovar Světovar, Wilsonův most přes řeku Radbuzu, kostel sv. Jana Nepomuckého na
Chodském náměstí v Plzni a mnoho zajímavých staveb, např. Müllerova vila
v Praze se stala národní kulturní památkou. V 60. letech minulého století byl
dům přestavěn na zdravotní středisko a takto sloužil zhruba do roku 2007, kdy
ho současný majitel přestavěl na byty.
Město zakoupilo nemovitost se záměrem vybudovat v objektu opět ordinace
v přízemí a opravit byty pro nájemníky či zdravotní personál. V současné
době započaly stavební práce spočívající v přístavbě a stavební úpravě části
stavby za účelem změny užívání stavby. Změna stavby zahrnuje přístavbu
rampy pro bezbariérový vstup do 1.NP přes stávající terasu, dále zahrnuje
úpravy vnitřních dispozic za účelem vzniku ordinace diabetologie, dětského
lékaře a provozovny masáží.
Stavba bude mít charakter rodinného domu, neboť nebytové prostory budou
pouze v 1.NP a ostatní podlaží stavby budou sloužit k bydlení. Před stavbou
vzniknou tři parkovací stání, nová parkovací stání budou vyhrazena pro invalidy.
Protože o prostory ordinace projevili zájem i jiní lékaři, město do budoucna
připravuje změnu dispozic bytů v 2.NP a vytvoření další ordinace pro odbornou lékařku. Tímto by vznikl objekt sloužící částečně jako zdravotní středisko
či lékařský dům.
MěÚ Hrádek
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Lesopark – obnova cestní sítě a mobiliáře Hrádek, Nová Huť
Takto vznešeně zní název projetu na úpravu lesoparku zvaného „Lesík“, ale skrývá se pod ním revitalizace parku a obnova cest, laviček, zřízení nových herních prvků pro děti i starší návštěvníky.
Stavitelé města měli jistě krásný úmysl zřídit kus lesa téměř v centru města, ale stromy přerostly, lavičky jsou rozbité, asfaltové cesty poničené kořenovým systémem stromů (současný stav na snímku). V čem bude spočívat obnova „Lesíka“? Vznikne úhlopříčné propojení chodníků z ulic Rokycanská a Ke Stadionu, tedy celkem dvě pěšiny o délce 143 metrů a 135 metrů o šířce 2 metry se zálivky pro osazení parkových laviček. Povrch cestní
sítě bude mlatový s obrubou z ocelového plechu, ta bude zapuštěna do okolní zeleně. Odvodnění povrchu cestní sítě je navrženo tak, aby docházelo
k zasakování dešťových vod do okolní zeleně. Dále dojde ještě k vybudování chodníku před bytový dům č.p.210 v délce cca 27 metrů. V rozšířené
ploše, která vznikne v křižovatce mezi chodníky, budou osázeny dětské herní prvky. Počítáme i s osazením parkových svítidel a se zřízením zemních
parkových svítidel pro osvětlení herních prvků.
Pro výstavbu navržených tras je nutné pokácet deset stromů, bude za ně uskutečněna náhradní výsadba. Nejedná se o ničení zeleně, kácení je nutné
pro celkový vzhled a realizaci obnovy parku. Vznikne krásný park s odpočinkovou zónou, doufejme, že najde skutečné využití k relaxaci, společenskému setkávání, zábavě.

MěÚ Hrádek

Závěrečný účet města Hrádek za rok 2021

Závěrečný účet obsahuje souhrnné údaje o ročním hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů
a výdajů dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem, finanční operace včetně tvorby a použití fondů. Návrh Závěrečného účtu
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých účtech byl schválen červnovým zastupitelstvem města. Přezkoumání hospodaření města provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje a bylo konstatováno, že při dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

V roce 2021 činily
Příjmy bez převodů (mezi účty města)
Výdaje bez převodů (mezi účty města)
Splátka úvěru byla uhrazena ve výši
Stavy na účtech k 31.12.2021 činily

57.786.434,75 Kč
64.832.376,95 Kč
1.401.518,50 Kč
42.645.582,48 Kč

Mezi významné výdaje patřily výdaje investiční, který byly čerpány ve výši 24 mil. 320 tis. Kč. Proběhly například tyto akce:

Vodovod Hamplov
Kalová koncovka ČOV - PD
Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ
Úprava veř. prostranství před MěÚ + elektr. úřední deska
PD na bytovou výstavbu - Džbánek
Stříkačka pro hasiče
Rekonstrukce světel v ZŠ
Výkup pozemků na výstavbu Hrádek střed II
2

2.720 000 Kč
780 000 Kč
2.902 000 Kč
694 000 Kč
537 000 Kč
278 000 Kč
968 000 Kč
13 529 000 Kč
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Přehled vybraných investic a činnosti za uplynulé roky ve městě Hrádek

Otevírali jsme obchvat města včetně
městem zbudovaného chodníku k bývalému kravínu.

Za cca 9 mil Kč rekonstruujeme lávku v ulici
Hutnická.

Vybudovali jsme za více než 2 mil. Kč nové
víceúčelové hřiště pro školní děti i veřejnost.

Instalovali jsme každý rok nové herní
prvky na dětská hřiště.

Rozšiřujeme počty parkovacích míst v sídlišti.

Vykoupili jsme většinu pozemků pro realizaci výstavby v lokalitě Hrádek střed II a
připravili k projednávání studii možné podoby zastavění.

Koupili jsme vilu č.p. 38 a zahájili její rekonstrukci a přestavbu na
lékařský dům.

Podařilo se nám získat dotaci na výsadbu stromů v Hrádku.

Opravili jsme pomník padlým a umučeným během 1. a 2. světové
války.

Opravili jsme lékárnu a gynekologii. Vnitřní prostory jsme vybavili klimatizací.
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Děti poznaly hlubiny moře i tajemství Země

Již 18 let NĚ-HA pořádá příměstské tábory pro děti z Hrádku a okolí. Letošní tábor na téma Cesta do hlubin moře a Země se velmi
vydařil. První běh od 1.- 5.8. zaměstnal 51 dětí a 2. běh 45 dětí. Aktivně strávené prázdniny to zajisté byly.
V pondělí si děti vyrobily svůj cestovní pas a keramickou mořskou hvězdici (na snímku). V úterý si osmaltovaly mořský nebo ohňový medailonek na krk a vytvářely papírovou medúzu. Odpoledne se uskutečnily rybářské závody: nejdříve si děti vyrobily prut a poté
musely ulovit rybu. Odměnou jim byl rybářský průkaz s jejich fotografií. Středa patřila cestě do hlubin Země a děti se vydaly s kladívky
na archeologickou výpravu, při které našly staré fosilie a zkamenělá vajíčka. Ta, když kladívky a kameny rozbily, vydala svá tajemství a
dárek pro každé dítě. Ve čtvrtek si na cestu rozsvítily vlastnoručně vyrobenou lucernou s mořskými rybkami a majáky. Nesmělo chybět
ani každoroční zdobení triček, tentokrát bílá trika technikou stříkané batiky v námořním duchu. Odpoledne jsme si protáhli až do večerních hodin, zabavila nás stopovaná Vzkaz v lahvi a opékání buřtíků s kytarou v areálu letního kina v Hrádku. Pátek byl ve znamení
loučení, úklidu, medailí a diplomů.
Děti vše zvládly na jedničku a velké poděkování patří všem vedoucím z NĚ-HY, kteří se na přípravách a na práci s dětmi podíleli.

Lenka Hanzlíková, NĚ-HA Hrádek

Pionýrská skupina Hrádek o prázdninách nezahálela
Dva tábory u Spáleného mlýna a jeden na Bujesilech zapojily do letní činnosti
celkem 185 účastníků. Do programu přispěli hrádečtí kynologové, hasiči a naši
střelci z oddílu Task Force.
Dík patří zástupcům města Hrádek, kteří přivezli dětem odměny. I letos jsme
oslovili rodiče, aby přijeli stavět i bourat tábor. Podařilo se a moc jim děkujeme.
Dík také patří pionýrským vedoucím za přípravu a průběh programu na táborech.
Začátkem září nás čeká nový pionýrský rok. Sejdeme se na tradiční akci Dobrodružství na míru u pionýrských chatek, kde se mohou děti přihlásit do oddílů.
Budou zde i hosté, kteří se zapojí do zajímavého programu. Rádi přivítáme i prvňáčky, které povede Kristýna Perlingerová v oddílu Čtyřlístek.
Na webových stránkách pionýrské skupiny a na Facebooku si můžete stáhnout
potřebné informace.

Vlasta Vasková, vedoucí Pionýrské skupiny Hrádek
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Důchodci navštívili Český les
Na letošní rok připravil Klub důchodců Hrádek pro své členy dvě možnosti
rekreace. Jako každý rok se mohli zájemci přihlásit na pobyt do chaty
Ořovský v Železné Rudě, nebo nově využít ubytování v hotýlku Lesana v
Peci pod Čerchovem. Zvolili jsme raději druhou možnost. Chata Ořovský
se totiž opět prodávala, tedy jsme neměli jistotu ubytování. O Lesaně jsme
se dozvěděli náhodou, dříve patřila dolům Ejpovice. O pobyt byl velký
zájem, obsadili jsme celý hotýlek. Prostředí nás příjemně překvapilo. Pan
majitel byl velmi vstřícný a všem se na Lesaně líbilo.
Pokud bude možnost a zájem, rádi bychom pobyt na Lesaně příští rok
zopakovali.
Eva Šnáblová, Klub důchodců Hrádek

Zahrádkáři jsou připraveni moštovat
V odpoledním čase ve čtvrtek 28. července se uskutečnilo setkání organizací z Radnic, Volduch a Hrádku, které provozují moštování ovoce.
Cílem této schůzky bylo získání zkušeností.
Jednání se zúčastnila také starostka Marcela Sobotková a předseda
územního sdružení ČEZ Rokycany.
Bylo prezentováno, že moštárna je připravená na výrobu moštu.
Začátek moštování bude vyhlášen městským rozhlasem s dostatečným
předstihem.
Miroslav Veselý, ZO ČZS Hrádek

Kynologové v létě opravili cvičiště
V termínu od 15. až 17. července se uskutečnila plánovaná brigáda v areálu kynologického klubu v Hrádku. Hlavním úkolem byla výměna pletiva
oplocení, a to po více jak 45 letech. Dále bylo nutné provést nové nátěry a
opravy odkládacích boxů. Materiál byl z 90 procent hrazen z dotace města
Hrádek, bez které bychom tuto akci realizovat nemohli. Občerstvení po
celou dobu zajistilo a sponzorovalo řeznictví Pejsar z Dobříva. Z 64 členů
ZKO Hrádek se zúčastnilo 41 včetně rodinných příslušníků.
Děkujeme sponzorům i členům ZKO za dokonale odvedenou práci pro
náš spolek.
Atanas Najdenov, předseda ZKO Hrádek

Senioři si prohlédli prostory katedrály v Plzni
V úterý 26. července vyrazila skupinka hrádeckých seniorů do krajského
města. Cílem návštěvy byla katedrála sv. Bartoloměje na plzeňském náměstí.
Prohlídku pro omezený počet 15 účastníků nám zprostředkovala a zároveň se ujala funkce průvodkyně paní Jandová z Eurocentra v Plzni. Dozvěděli jsme se to nejdůležitější o historii stavby katedrály i zajímavosti, které
vyšly najevo např. při její rekonstrukci. Na věži jsme, bohužel, nebyli, jen
pod střechou na půdě. V případě zájmu by se prohlídka mohla opakovat i
na podzim.
Vlastimil Egermajer, Klub seniorů Hrádek
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Hrádecká rodačka přivezla z Norska dvě cenné medaile
Už jako dítě trávila Markéta Procházková svůj čas u vody, pozorovala rybáře,
učila se od nich, zejména od svého bratra. Díky svému odhodlání, vytrvalosti
a nadšení se naučila tolik, že se dokázala prosadit i na mistrovství světa žen...
Jak a v kolika letech jste se dostala k muškaření?
Už od dětství jsem vyrůstala ve společnosti rybářů, rybařil otec, bratr David,
strýcové. Jezdívali jsme na rybářské dovolené, bylo to moc fajn, ale nebyla jsem
v té době do toho tak zapálená jako můj bratr David. Táta ho vše naučil a když
jsem skončila studia, začal mě David brát sebou na ryby. Viděl, že mě vláčení
baví a tak mě začal učit muškařit. Rok na to už mě přihlásil na první závod.
Návnady - mušky - si vyrábíte sama? Jaké znalosti jsou k tomu potřeba?
Začátky byly těžké, vše jsem se naučila na naší říčce Klabavě, bratr byl trpělivý.
Musela jsem se naučit házet muškařským prutem, číst vodu a tím snáze odhadnout, kde by ryba mohla být. Je potřeba vědět, jakou mušku rybě nabídnout a začít si vázat mušky sama. Vázání není složité, ale musí to člověka
bavit. A přiznávám, že v muškařině se učím celou dobu až dodnes.
Jaké jsou Vaše dosavadní úspěchy?
Za ta léta mám řadu medailových umístění z Mistrovství republiky v říčním a jezerním muškaření. V roce 2011 a 2018 jsme byly s děvčaty přizvány na Mistrovství Evropy mužů, kde jsme obsadily krásné 4. místo.
Od letošního roku světová organizace Fips-Mouche povolila novou kategorii - Mistrovství světa žen v muškaření. Historicky první šampionát
se uskutečnil letos 4. až 10. července v Norsku, zúčastnilo se 9 zemí.
Naše pětičlenné družstvo muškařek z různých koutů naší republiky se
stalo pod vedením trenéra Jaromíra Šrama mistryněmi světa. Obsadily
jsme i vítězné příčky v jednotlivcích, já jsem získala bronz. Toto považuji za svůj největší úspěch a nezapomenutelný zážitek.
Je velká konkurence v tomto sportu?
Bohužel z nějakého důvodu je nás závodních muškařek v současné době pouze pět, což dříve opravdu nebylo. Určite ženy v naší republice
muškaří, ale nezávodí a to je velká škoda. Všichni víme, že dnešní doba není vůbec jednoduchá a bohužel ani my nevíme, zda se zúčastníme
příští rok Mistrovství světa v Kanadě.

Redakce HN
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HRÁDECKÉ KULTURNÍ LÉTO ZNĚLO RŮZNÝMI ŽÁNRY
Areál přírodního divadla v Hrádku se během letních prázdnin stal dějištěm hned několika zajímavých akcí. Na své si přišli fanoušci jazzu,
swingu, blues, folku, country, ale i třeba punk rockové muziky. Stejně jako loňský rok, pozvání přijali příznivci vína, nebo i svérázného humoru
Partičky. A nelze opomenout pravidelné promítání! Již tradičně ožilo několikrát do týdne filmové plátno, které nabídlo produkci jak pro malé,
tak i dospělé diváky.

Těsně před prázdninami potěšil posluchače Hrádecký Big Band svým
dvouhodinovým koncertem. Uskutečnil se na malé scéně v krásném
prostředí Lomečku a hudebníci zahráli jak známé písně, tak i novinky.

Přelom července patřil večeru s punk rockovou muzikou. Do přírodního
divadla zamířily jak místní kapely, tak i přespolní. Nízká úroveň (na
snímku), Důležitá in Formace, Sticx, Plexis P.M. opět posunuli rekord v
návštěvnosti festivalu Letňák vol. 9 o kus dál!

Již jubilejní 30. ročník festivalu Muzika se opět uskutečnil za branou přírodního divadla v Hrádku. Dorazilo na šest set návštěvníků a mohli si
vybrat z bohatého repertoáru: Cop, Epydemye, Bokomara, BlueGate (na snímku) a další.

Druhý ročník hrádeckého Dne s vínem nabídl svým návštěvníkům nepřeberné množství chutí. Prezentovalo se zde deset vinařství z Čech a
Moravy. Nechyběly ani vhodné pochutiny k vínu v podobě sýrů a uzenin. O hudební doprovod se postaraly kapela Kozleranka, Cimbál Music
(na snímku), Golden Wind a Tanker.
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PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ
ZÁŘÍ , ŘÍJEN 2022

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Dům kultury Hrádek
Vladimíra Monhartová, tel.: 601 527 807
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

•

3. 9. SLAVNOSTI MĚSTA

•

26. 9. POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ S HASIČI/

•

1. 10. SVATOVÁCLAVSKÝ TRH

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

•

1. 10. SVATOVÁCLAVSKÁ ZÁBAVA

•

14. 10. EXTRA BAND – REVIVAL

•

28. 10. KONCERT BIG BAND

•

29. 10. DIVOKÉ KOČKY – TRAVESTI SHOW

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:

hraje Šťáhlavská perla

371 787 303
pokladna@mestohradek.cz

Městská knihovna Hrádek

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:

Knihovna pro celou rodinu
Každý nově registrovaný dospělý čtenář má možnost

od pondělí 3. října do čtvrtka 8. října 2022
přihlásit sebe i své děti do městské knihovny zdarma

Motivační kufříky

377 534 603
matrika@mestohradek.cz

Praktická lékařka
MUDr. Fialová Marta, Tel.: 371 787 324
Po:
07:00 - 14:00
Út:
11:00 - 18:00
St:
07:30 - 13:00
Čt:
07:30 - 13:30
Pá:
07.30 - 12:00
Gynekologická ordinace
MUDr. Holubová Ilona, Tel: 739 313 949
Po:
07:00 – 11:00
Út:
12:00 – 16:00
St:
08:00 – 14:00
Interní ordinace
MUDr. Hušková
Tel.: 777 306 470, 371 430 243
Út:
08:00 – 9:00 náběry
09:00 – 11:00 předpisy,objednávky
St:
07:00 – 14:00
Pá:
06:00 – 14:00
Zubní ordinace
MUDr. Tesařová, Tel.: 371 787 380
Po:
07:30 – 15:30
Út:
07:30 – 13:30
St:
--------------Čt:
13:00 – 18:00
Pá:
07:30 – 11:30
Praktický lékař pro děti a dorost
Tel. 371 787 326, 736 172 977
Po:
07:30 – 12:00
Út:
07:30 – 12:00
St:
12:00 – 14:00 nemocní
14:00 – 16:00 poradna
Čt:
07:30 – 12:00
Pá:
14:00 – 18.00

Jako novinku pro naše čtenáře připravujeme na tento termín
půjčování tzv. Motivačních kufříků pro děti. Budou se skládat z
knížek pro děti, drobných her a hraček, vztahující se k jednomu
danému tématu

3. ROČNÍK MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ
V HRÁDKU U ROKYCAN - LETNÍ KINO
3.9. OD 13:00

VSTU
P

od pondělí 3.10.
Hry
Další novinkou bude možnost půjčování
společenských her, pro malé i větší čtenáře

ZDAR

MA

od pondělí 3.10.

DAN BÁRTA & ALICE, WOHNOUT,
JIŘÍ SCHMITZER, NÍZKÁ ÚROVEŇ,
MILAN SCHELLINGER, ANYMEN

Dveře knihovny dokořán
Přijďte si prohlédnout naši knihovnu

Středa 5.10. od 9.00 – 18:00 hodin

Upomínková amnestie
VÍCE INFORMACÍ NA:

MESTOHRADEK-RO.CZ

Přijďte vrátit knihy nebo časopisy, které máte doma
již po výpůjční době. Odpustíme vám poplatek za
jejich pozdní vrácení

FACEBOOK.COM/ROCKSTARTFESTIVAL

od 3.10. do 8.10.
Týden knihoven 2022
A4_poster.indd 1

03.08.2022 10:03

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HRÁDEK

Opět balíme
učebnice!

Učebnice 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.

Milí studenti, školáci, rodiče,
nesehnali jste správný rozměr obalu na
učebnici nebo pracovní sešit? Neváhejte a
přijďte do knihovny, kde vám učebnici nebo
pracovní sešit atypického rozměru rádi
zabalíme.

5.9. – 8.9. 2022
ve výpůjčních hodinách knihovny

Cena: 4,- /ks
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