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Slovo starostky

Hrádecké děti se mohou těšit na lepší hřiště

Vážení spoluobčané,
právě dokončujeme vyhodnocení ankety Hrádek
za deset let, kde jste se
mohli vyjádřit k různým
tématům života ve městě a přispět tak k podpoře rozhodování o věcech
obecních, aby přijímaná
rozhodnutí odpovědných orgánů odrážela vůli a
potřeby obyvatel města. Některé projekty či studie již má město rozpracované a připravuje jejich
realizaci. Jedním z takových projektů je změna
dopravního značení ve městě. V průběhu měsíce
května a června dojde na některých místech jen
k výměně starých nevyhovujících značek, jinde
k doplnění neexistujících značek nebo k umístění
úplně nového dopravního značení. Výměna značek se uskuteční celkem v šesti etapách, o každé
změně Vás budeme informovat. I tak bude na
účastnících silničního provozu, aby věnovali dopravním značkám zvýšenou pozornost a nejezdili po městě „zvykově“.
Město Hrádek dále připravuje projekt parkoviště
v Učňovské ulici, kde by mělo být vybudováno
necelých třicet parkovacích míst. Projekt zahrnuje zpevnění současné plochy před garážemi,
odvodnění a výsadbu nové zeleně. S pomocí
dotace Plzeňského kraje bude také zahájena výměna a doplnění městského kamerového systému ve výši 566 tis. Kč, celková hodnota projektu
bude cca 1 milion Kč. Záměrem města je rozšířit
kamerový systém na dětská hřiště, ke sběrnému
dvoru a k základní škole z důvodu prevence rizikového chování dětí a mládeže a vůbec k zajištění celkové bezpečnosti občanů města. Byly
též zahájeny projektové práce k přestavbě bývalé
restaurace U Džbánku na deset bytových jednotek. Byl dokončen projekt na opravu pěší lávky
v Hutnické ulici a opravu mostu ke koupališti.
Ve stručnosti jsem Vám představila projekty, které by měly být dokončeny v tomto roce – změna dopravního značení, parkoviště v Učňovské
ulici, modernizace kamerového systému, oprava
pěší lávky a dokončení projektu na výstavbu bytových jednotek. Jedná se v některých případech
o poměrně rozsáhlé změny, ale věřím, že všechny
budou ku prospěchu Vás, občanů města Hrádek.

Na letošní jaro připravujeme pokračování obnovy městského mobiliáře a dětských hřišť. Mohli jste si všimnout, že již došlo k výměně plakátovacích ploch
nebo k dílčím úpravám na dětských hřištích. Nyní bude na řadě instalace nových
laviček na dětských hřištích v okolí sídliště a lesoparku, které nahradí ty původní. Dále připravujeme výměnu dožilých herních prvků dětských hřišť. Mohu
prozradit, že na přání občanů se objeví některé úplně nové druhy herních prvků,
které dosud na hřištích chyběly. Změny se uskuteční i na pískovištích. Kovové
plůtky zde nahradí konstrukce s krycí síťovinou (na snímku), která lépe ochrání
písek před znečištěním. Nové řešení zároveň nabídne možnost zastínit plochu
pískoviště před přímým sluncem, což bude ceněné především v horkých letních
dnech. Prosím o shovívavost během úprav. V souvislosti s jednotlivými fázemi
činnosti bude muset být provoz dětských hřišť omezen. K úplnému uzavření
celého hřiště by nemělo dojít a nutná omezení se budeme snažit minimalizovat
na co nejkratší dobu.
Tomáš Rousek, místostarosta města Hrádek

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

Město se chystá na jarní úklid
Končí zimní období, letošní zima byla velmi štědrá pro zimní radovánky, městům
ale přidělávala starosti se zimní údržbou. Musím konstatovat, že město zvládlo
zimní údržbu výborně, o čemž svědčí i spokojenost obyvatel a kladné hodnocení
úklidu sněhu. Velký dík patří firmě Karla Hoška, která zimní údržbu provádí,
občané byli spokojeni hlavně s úklidem sněhu v nočních hodinách, ráno pak byly
komunikace i chodníky dobře schůdné.
S přicházejícím jarem se chceme věnovat úklidu ve městě. Bude prováděno štěpkování větví na úložišti směrem od dětského hřiště Hamplov, štěpka bude volně
k dispozici zájemcům, předpokládáme termín dokončení do 15. 5. 2021. Během
dubna bude provedeno vyčištění nádob na tříděný odpad a úklid frekventovaných komunikací a přilehlých chodníků ve městě čistícími vozy.
Marcela Sobotková, starostka města Hrádek

UPOZORNĚNÍ
Do 30. června 2021 je nutné zaplatit poplatky za komunální odpad a poplatky za psy. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo
platební kartou na MěÚ Hrádek nebo bankovním převodem na
účet města (více na www. portal.mestohradek.cz).
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Na obchvatu dochází ke střetům se zvěří
Cílem mysliveckého spolku Javor, který byl založen 24. dubna 1950, je ochrana přírody a volně
žijících živočichů, zaměření na chov zvěře v udržitelném počtu a předcházení a snižování škod
způsobených zvěří. Spolek obhospodařuje celkem 1289 ha.
V zimních měsících je zvěř přikrmována, k tomuto účelu slouží 15 mysliveckých zařízení
(tzv. krmelců).
Velkým problémem je obchvat Kamenného Újezda. Obchvat vede po zemědělských pozemcích v blízkosti lesa, kam byla vždy zvěř zvyklá vylézat a krmit se, chodit k Pekelskému potoku
za vodou i odpočívat. I když je obchvat částečně oplocen, je zde stále mnoho vjezdů, kde zvěř i
nadále překračuje komunikaci a dochází tak ke střetu aut se zvěří. Od otevření obchvatu v říjnu
2019 evidujeme celkem 45 hlášených kusů sražené srnčí zvěře, ale skutečný počet může být
vyšší. Na tento nepříjemný stav jsme reagovali aplikací tzv. pachových ohradníků podél obchvatu. Problém se tím částečně zmírnil, avšak nevymizel úplně. Tímto bychom chtěli požádat
všechny řidiče o ostražitost na tomto úseku, v blízkosti obchvatu jsou i letos zasety pro zvěř
atraktivní plodiny.
Rostislav Blecha, Myslivecký spolek Javor Hrádek

Hrádečtí strážníci řešili několik prohřešků také se seniory
Strážníci Městské policie Hrádek řešili v souvislosti s nařízením vlády a s vyhlášeným nouzovým stavem několik porušení opatření a nařízení. Jednalo se o zákaz vycházení po 21. hodině,
o nedodržování zakrytí dýchacích cest. Hříšníci po oslovení strážníky ihned sjednali nápravu a
nebylo nutno přistupovat k sankcím. Zarážející na celé věci ovšem je, že nezanedbatelnou část
těchto osob činí lidé v seniorském věku, tím pádem nejohroženější skupina obyvatel. Těmto
starším lidem bylo nutno i poněkolikáté zopakovat důvody, proč by měli chránit sebe a ostatní.
Bohužel nákaza koronavirem se nevyhnula ani strážníkům a více než polovinu měsíce března byli - až na jednoho z nich - všichni v izolaci z důvodu virového onemocnění. Od 18. března byli strážníci MP Hrádek alespoň v počtu dvou osob.
Robert Kovář, Městská policie Hrádek

Kompostéry jsou vybrány
V minulém čísle jsme vás informovali o skutečnosti, že město Hrádek získalo dotaci na
pořízení 300 kusů kompostérů na biologicky rozložitelný odpad. Jedná se o kompostéry o objemu 1050 l v zelené barvě. V současné době je možné podat žádost o přidělení
kompostéru do bezplatné výpůjčky. Pokud jste tuto žádost dosud nepodali, je možné si
formulář vyzvednout na MěÚ, v knihovně nebo si jej lze vytisknout na https://portal.
mestohradek.cz/. Vyplněný formulář je možno odevzdat na podatelně MěÚ, v knihovně
nebo vhozením do schránky na budově MěÚ. O vyzvednutí kompostéru budou zájemci
s dostatečným předstihem informováni.
Parametry:
Objem
Výška
Šířka
Tloušťka stěny

1050 l
1070 mm
1360 mm
7 - 9 mm

Materiál
Barva
Hmotnost
Tepl. odolnost

recykl. HDPE
zelená
28 kg
- 40°C / + 80°C

Sběrný dvůr
- slouží především k odkládání odpadu z domácností, který
nelze odložit do nádoby na komunální odpad u domácnosti
(popelnice)
- zabezpečujeme shromažďování odpadu od občanů a podnikatelů dle následujících skupin:

Otevírací doba:
Úterý		
13:00 – 17:00
Čtvrtek
13:00 – 17:00
Sobota
08:00 – 13:00

Nebezpečné odpady kategorie N (motorové oleje, chemikálie, kyseliny, pryskyřice apod.)
Ostatní odpady kategorie O (velkoobjemový odpad,
stavební suť, šrot, dřevo, sklo apod.)
Stavební suť – do 250 kg/ občan za rok

Ceník – po předložení OP občané Hrádku zdarma,
živnostník/firma dle aktuálního ceníku, který se aktualizuje a připravuje ke zveřejnění na stránkách města Hrádek.
Město Hrádek
2

www.mestohradek-ro.cz

JE TU SVÁTEK, VELKÝ BÁL, MÁME PŘECE KARNEVAL
Jako každý rok se i 22. února uskutečnil v hrádecké mateřské škole karneval. Vzhledem k epidemiologické situaci se karneval
konal v každé třídě zvlášť.
Celý týden byl ve znamení her, soutěží a plnění různých úkolů, ukončen byl závěrečnou diskotékou v maskách. Děti se seznamovaly s tradicemi Masopustu a všechny pracovní i výtvarné činnosti byly zaměřeny k tomuto tématu.
Domů si děti odnesly sladkou odměnu, medaili a diplom.
Vladimíra Břindová, vedoucí MŠ Hrádek

UPOZORNĚNÍ
Základní a mateřská škola Hrádek se souhlasem zřizovatele, městem Hrádek a v souladu
se školskými předpisy oznamuje, že mateřská
škola bude od 26. 7. 2021 do 31. 8. 2021 uzavřena.
V době letních prázdnin bude MŠ v provozu v termínu: 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021.
V době letních prázdnin budou probíhat
údržbářské a úklidové práce.

Hrádecká škola prošla on-line inspekcí
Stejně jako na některých základních školách v regionu, tak i v Hrádku byla ve dnech od 23. do 25. února uskutečněna inspekční činnost
ČŠI, jejímž cílem bylo vyhodnotit dopady mimořádných opatření na
výuku. Inspektoři se snažili zjistit stav a úroveň distanční výuky a
případně poskytnout podporu. Sledovali on-line výuku ve třídách,
kvalitu práce učitelů a také způsob a organizaci distančního vzdělávání v celé hrádecké škole.
Ze závěrečné zprávy jsem se s potěšením dozvěděla, že úroveň
distančního vzdělávání na naší škole byla hodnocena kladně, minimální nedostatky řešili inspektoři ČŠI přímo s danými učiteli. Tímto
bych chtěla poděkovat všem svým kolegům za jejich práci v této pro
všechny nelehké době. A zároveň děkuji i všem rodičům za spolupráci.
Iveta Kostovová, ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek
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LÉKAŘSKÉ KONTAKTY
Praktická lékařka MUDr. Fialová Marta

Janu Poncarovou lákají příběhy silných žen
V podvečer 5. března se mělo uskutečnit v klubovně
domu kultury další autorské čtení spisovatelky Jany
Poncarové, rodačky z Rokycanska. Tématem besedy byla nově vydaná již třetí kniha Alžběta a Nina a
rovněž její prvotina v žánru literárního dokumentu
Děvčata první republiky.

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

Hrádek za 10 let
V minulém čísle Hrádeckých novin jsme Vás
informovali o anketě o městě Hrádek – Hrádek za 10 let. Cílem této ankety bylo získat
připomínky, náměty, inspirace napříč demografickou strukturou obyvatel, přizvat k užší
spolupráci na plánování organizace, spolky,
školu a další zájmové skupiny. V anketě se
občané mohli vyjádřit k důležitým otázkám
o dalším vývoji města Hrádek. Pro město je
důležité znát názory veřejnosti, aby plánované kroky přinášely co největší užitek a spokojenost. S výsledky ankety Vás seznámíme v
příštím čísle po vyhodnocení odpovědí.
Město Hrádek

Chtěla jste se jako dítě stát spisovatelkou? Pokud
ne, čím jste chtěla být?
Chtěla jsem dělat tolik věcí! Vzpomínám si, že jedny Vánoce jsem si přála knihu o vesmíru, protože jsem
si přála být astronomkou. Rok poté jsem chtěla knihu
o archeologii. Hádejte proč. V deváté třídě, měli jsme skvělého učitele češtiny a
dějepisu, jsem napsala při slohu článek. Byla jsem vyvolaná, abych ho přečetla
– a pak se mě pan učitel zeptal, jestli bych chtěla být novinářka. Nikdy jsem mu
za to nepoděkovala, ale byla to právě ta chvíle, kdy jsem si uvědomila, že chci
psát. Myslím, že někde v hloubi duše to bylo. Jen jsem se to z různých důvodů
bála vyslovit.
Kde nacházíte náměty na knihy?
Spíš se mi zdá, že příběhy si nacházejí mě. Zrovna před chvílí jsem byla s pejskem venku, zahlédla kluka, jak si hraje s míčem a přinesla si námět na povídku.
Pro románovou tvorbu mě oslovují hlavně příběhy silných žen, ať už je to osud
mé babičky, plzeňské hoteliérky Eugenie nebo baronky Blanky Battaglia, o níž
píšu teď. Je to jako jiskra – nebo zamilování. Najednou vím, že to je ono, že mě
příběh chytil, že na hrdinku pořád myslím a chci o ní psát.
Stalo se Vám při psaní knížek, že jste měla tvůrčí blok? Nebo jste během
psaní měla pocit, že Vás toto téma přestalo naplňovat nebo bavit?
Myslím, že jsem měla delší tvůrčí blok před tím, než jsem se pustila do psaní
prvního románu, Podbrdských žen. Vysvětlím to. Jako holka jsem psala povídky, tak do svých dvaceti, ale neměla jsem v okolí moc lidí, kterým bych je mohla
ukázat. A když jsem to udělala, setkala jsem se s takovou nemastnou neslanou
reakcí. Tak jsem si myslela, že to ve mně není. Nepsala jsem. Ale chybělo mi to.
Proto jsem to nakonec zkusila znovu a pustila se do prvního románu.
Můžeme se těšit na další Vaši knihu?
Nový román snad vyjde na podzim. Pracuju na příběhu Blanky Battaglia,
která byla jako dívka skvělá cyklistka. Z jejího skutečného osudu vycházím jen
zčásti. Románovou linku jsem si vymyslela, ale velmi mě inspiroval zámek v
Bratronicích u Blatné, kde Blanka dožívala – sama, bez příbuzných. V příběhu
se zabývám tématem osamělosti, ale také svobody, vnitřní síly a nepoddání se
těžkému osudu.
Kromě psaní knih publikujete ještě jinde? V časopisech, novinách?
Ano, tím se živím. Píšu reportáže, články, rozhovory. Zpracovávám hlavně
ekonomická a průmyslová témata. Baví mě to, protože se setkávám s inspirativními lidmi, kteří vybudovali své podnikání od nuly. Jsou to zajímavé příběhy.
Čtenáře zajímá: Byla babička Anna, o které se píše v knize Alžběta a Nina,
ve skutečnosti babička Miloslava z Dobříva?
Babička Miloslava inspirovala hlavní hrdinku – Alžbětu. Ve skutečnosti se tak
ale jmenovala moje prababička, mně se to jméno moc líbí. Některé okamžiky
babiččina života byly totožné s Alžbětou, ale dějová linka je smyšlená.
Redakce HN
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Klub důchodců už má plány na léto

Senioři se chystají na pestré aktivity

Plán činnost Klubu důchodců ZO OS KOVO Železáren Hrádek, sestavený pro letošní rok, přišel vinou nepřiznivé situace
o část svých plánovaných aktivit. Jednou z nich byla v únoru
výroční schůze. Jarní taneční zábava, kterou měl pořádat Klub
seniorů, se také nekonala. V rámci ochrany zdraví našich členů jsme nakoupili respirátory, každý člen našeho klubu obdržel
4. března 5 respirátorů zdarma. Autobusový zájezd na zámek
Blatná a zámek Březnice, který jsme plánovali na květen, zatím
odložíme na září.
Od 19. do 26. června bude možnost zúčastnit se týdenního
rekondičního pobytu v Železné Rudě v chatě Ořovský (bývalý
hotel Engadin). Věříme, že situace se natolik zlepší, že tyto a
další plánované akce budeme moci již uskutečnit. Všem přejeme pevné zdraví a v co nejkratší době návrat k našim společným aktivitám.
Jindra Pátková, Klub důchodců KOVO ŽH

Činnost Klubu seniorů města Hrádek je v současné době, k naší
lítosti, omezena na minimum. Plán činnosti, který jsme sestavili koncem loňského roku, je ale připraven a čekáme jen na
uvolnění zdravotní situace, abychom ho mohli začít postupně
naplňovat.
Na pozvolný rozběh využijeme aktivity našich členů, kteří
pro nás připravují vycházky a cyklovýlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Rozjednánu máme i besedu s Organizací pro
pomoc uprchlíkům na téma Cizinci mezi námi, která je zaměřena na osvětu migrace i integrace cizinců v Čechách. A samozřejmě, jakmile to aktuální situace dovolí, připravíme výroční
členskou schůzi klubu a dojednáme termín očekávaného autobusového výletu do Národního hřebčína Kladruby.
Přeji vám pevné zdraví, pohodu a zájem, jako předpoklad
pro naplňování činnosti našeho klubu.
Vlastimil Egermajer, Klub seniorů města Hrádek

Hrádečtí vyrazili po stopách velikonočního zajíce
I v této nelehké době si občané Hrádku mohli užít velikonoční atmosféru.
Počínaje Květnou nedělí 28. března byla zahájena velikonoční rodinná hra. Úkolem bylo vyluštit Velikonoční kvíz a vydat se do ulic Hrádku po stopách velikonočního zajíce.
Každý den zanechal za sebou zajíc jednu stopu, která obsahovala nápovědu, kde
bude následující den další stopa, a ty pak přivedly účastníky o Bílé sobotě k úkrytu
velikonočního zajíce.
I přes aprílové počasí dorazila do zajíčkova úkrytu téměř stovka dětí a dospělých,
které zajíc odměnil sladkou mrkvičkou a drobnou odměnou.
Děkuji všem, kteří svou účastí na akcích podporujete kulturní život ve městě a
zapojili jste se do velikonoční výzdoby hrádeckého náměstí.
Vladimíra Monhartová, ved. KD

Hasiči plánují oslavy
Sbor dobrovolných hasičů
města Hrádek plánuje na sobotu 12. června oslavu 120.
výročí založení sboru.

Kulturní léto ve městě Hrádek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akce by se měla uskutečnit
před hasičskou zbrojnicí, kde
zahraje kapela Kozleranka,
budou zde atrakce pro děti,
soutěže pro dospělé a všichni
účastníci se mohou těšit i na
výstavu hasičských vozidel.
Akce se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické
situace.
Václav Bufka ml., velitel jednotky SDH Hrádek
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Maškarní rej pro děti
Pravidelná promítání letního kina
Setkání pod skalou s Hrádeckým Big Bandem
Hrádecké léto s vínem
Festival Muzika
Hrádecký letňák - setkání punk rockových kapel
Koncert skupiny Chinaski
Hrádecké slavnosti Rock start festival 2
Partička na vzduchu 2021
a jiné….

www.mestohradek-ro.cz

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
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

Poznáváme Hrádek a okolí
Kuníkova skála
Na návrší nad Hrádkem se zvedají dva vrcholy Svatý Vojtěch (514 m n.m.) . Ten se nachází nad hřbitovem Svatého Jakuba a druhý
menší s názvem Kuníkova skála (475 m n.m.)
se nachází nad městem Hrádek. Můžete ho také
znát pod názvem Skalka. Kuníkova skála nese
své jméno po rodu, kterému v minulosti zdejší
pozemky patřívaly. Skála je tvořena horninou
nazvanou – buližníky. Jedná se o pozůstatek z
doby prvohor a pravděpodobně patřilo k podmořskému dnu, které se následně působením
tektonických sil zvedlo. Pokud vás naše upoutávka zaujala, můžete si u nás v knihovně zapůjčit čtvrtletník s názvem Vítaný host v Plzeňském kraji, ze kterého jsme částečně informace
čerpaly. RNDr. Martin Lang z Muzea středních Brd v něm poutavě popisuje její
vznik. Těšíme se na Vás.
Městská knihovna Hrádek

Milí spoluobčané,
jsme v situaci, kdy každý z
nás chce být informovaný o
nejaktuálnějších zprávách z
naší obce. V této chvíli Vám
podáváme pomocnou ruku
i ve formě mobilní aplikace
V OBRAZE.
Každý z Vás může dostávat
novinky a zprávy z obce přímo
do svého mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na
nově vložené zprávy. Dozvíte
se včas o připravovaných akcích. Můžete si prohlédnout
fotografie, nebo dokumenty
zveřejněné na úřední desce.
Stačí si stáhnout aplikaci
podle postupu, který najdete na našich stránkách města.
Chceme Vás poprosit, abyste
pomohli stáhnout aplikaci do
telefonů svým příbuzným, případně sousedům, kteří nejsou technicky zdatní.

Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.
Věříme, že i tímto způsobem zlepšíme a zvýšíme Vaši informovanost v tomto
složitém období.
Přeji Vám všem pevné zdraví.

371 580 857
725 757 845
mp@mestohradek.cz

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek
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