
1. dubna 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Změna času hlášení 

Jak jsme již informovali v minulém hlášení, vzhledem k přechodu na letní čas od dnešního 

dne začínáme vysílat toto pravidelné hlášení 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 

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

 

Děkujeme všem občanům, kteří dodržujete veškerá stanovená mimořádná opatření. Vzhledem 

k tomu, že v našem okrese Klatovy je již několik případů infekce, apelujeme znovu na 

všechny naše staré a nemocné občany, abyste zbytečně neriskovali a raději se zdržovali doma 

a nevycházeli na veřejnost, pokud to není nutné. To se samozřejmě nevztahuje na vycházky 

do přírody nebo jakékoliv aktivity na vaší zahradě. Pokud nemáte nikoho, kdo by vám 

obstaral potřebné nákupy, využijte nabídku Oblastní charity Sušice, která nabízí zajištění 

nákupu i dalších nutných služeb. Pokud byste cokoliv potřebovali, zavolejte na obecní úřad a 

my vám rádi poradíme a potřebnou službu zprostředkujeme. 

 

Informace ohledně ochranných roušek 

Děkujeme všem, že používáte na veřejnosti ochranné roušky. Chráníte tím sebe i ostatní. Díky 

především několika aktivním ženám, které se ve svém volném čase zapojily do šití roušek, 

máme k dnešnímu dni k dispozici již celkem přes 1400 kusů roušek. Ty byly v první fázi 

dodány všem seniorům a postupně je rozvážíme i všem dalším občanům. K dnešnímu dni 

byly dodány roušky občanům ve všech částech naší obce a nyní zbývá posledních 300 ks 

roušek, které právě teď rozvážíme po Hrádku. Každý občan tedy dostane svou roušku 

nejpozději do konce tohoto týdne. Pokud byste někdo nedopatřením roušku nedostali, 

zavolejte na obecní úřad a my vám ji urychleně dodáme. U každé roušky je přibalena 

informace, jak o roušku pečovat, seznam platných vyhlášených omezení a také seznam 

doporučení, jak se infekci bránit. 

 

Oznámení praktických lékařů 

Jak jsme již informovali v minulém hlášení praktičtí lékaři na území Sušicka spoustili od 

30.3.2020 nouzový plán akutní zdravotní péče obyvatel. Tato akutní péče je poskytována 

všem pacientům praktických lékařů na území spádového území 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.  

 

 



 

 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

2.4.2020  Josef Krkoška  75 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


