
25. března 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Změna času hlášení 

Ze soboty na neděli dojde ke změně času ze zimního na letní čas. Z tohoto důvody od příštího 

týdne budeme toto hlášení vysílat v 17.00 hodin. 

 

Informace ohledně mimořádných opatření proti šíření infekce KORONAVIRU 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR je zákaz volného pohybu osob prodloužen na dobu do 

1. dubna 2020. Všechna mimořádná opatření zůstávají nadále v platnosti. 

 

Změnil se pouze doba vyhrazená pro nakupování seniorů nad 65 let, invalidních osob a 

zaměstnanců pečovatelských služeb v obchodech potravin a drogeriích. Nově je tato doba 

vyhrazená od 8.00 do 10.00 hod. Tato vymezená doba nově platí pouze pro velké obchody a 

supermarkety s prodejní plochou nad 500 m2.  Pro menší obchody, tedy i prodejnu potravin 

v Hrádku již toto omezení neplatí. 

 

Nově dochází k omezení přeshraničního styku pro občany, kteří jezdí za prací do Rakouské 

republiky a Spolkové republiky Německo. Od zítřka, t.j. čtvrtka 26.3.2020 pro tyto občany 

platí nová pravidla, která zamezují každodenní dojíždění za prací přes hranice.  

 

Informace ohledně ochranných roušek 

Děkujeme všem našim ženám, které na základě výzvy šijí roušky. Tyto ženy již k dnešnímu 

dni ušili ve svém volném čase 702 roušek. Dalších 100 kusů roušek jsme získali od krizového 

štábu města Sušice. Takže k dnešnímu dni jsme našim občanům již rozvezli 802 kusů roušek. 

Rozvážíme je občanům postupně podle věku, počínaje od nejstarších. 

Děkujeme i všem dalším ženám, které si šijete roušky pro své rodiny, přátele a známé. I to je 

velká pomoc. 

Nyní již zbývá rozdat roušky pouze mladším ročníkům. A protože právě mnozí z vás už 

roušky máte, obracíme se na vás s prosbou o spolupráci. Prosíme vás všechny, kdo ještě 

roušky potřebujete, abyste nám to nahlásili. Zavolejte na obecní úřad na číslo 376 50 85 30, a 

nahlaste nám jméno, číslo popisné a počet osob, pro které potřebujete roušku. Tuto 

informaci můžete poslat i na obecní mail obec@hradekususice.cz. My vám roušky následně 

dodáme. Děkujeme za pochopení. 

 

 

Oznámení praktických lékařů 

Praktičtí lékaři na území Sušicka spouští od 30.3.2020 nouzový plán akutní zdravotní péče 

obyvatel. Tato akutní péče bude poskytována všem pacientům praktických lékařů na území 

ORP Sušice. Pokud budete mít zdravotní potíže, volejte svému praktickému lékaři. Ten 

vyhodnotí vaše obtíže, a pokud to bude potřeba, odešle vás k pohotovostnímu lékaři 

k vyšetření. Tento systém je důležitý z důvodu ochrany lékařů a zajištění fungování lékařské 

péče. Bližší informace jsou na úřední desce OÚ a internetových stránkách obce.  

mailto:obec@hradekususice.cz


 

Otevření prodejny ZKD Čejkovy 

Oznamujeme občanům, že od zítřka tj. čtvrtek  26.3.2020 bude opět otevřena prodejna ZKD 

v Čejkovech. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

28.3.2020  Anna Vaněčková   91 let 

                         

Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu jí posíláme písničku.  

 


