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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Zrušení svozu objemného a nebezpečného odpadu 

Jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu kontejnery, který se v naší obci provádí vždy 

poslední sobotu v měsíci dubnu, je letos vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu zrušen. 

Odpad je možný odvážet do sběrného dvora v Sušici.  

 

Informace ohledně mimořádných opatření proti šíření infekce KORONAVIRU 

 

Mimořádný stav na území celé ČR je do konce dubna 2020. Nadále platí zákaz volného 

pohybu osob a všechna mimořádná opatření zůstávají nadále v platnosti. Pouze dochází 

k postupnému otevírání některých dalších typů prodejen.  

V naší obci nadále zůstává uzavřena Základní škola v Hrádku i mateřská škola. 

 

Znovu žádáme staré a nemocné občany, abyste zbytečně neriskovali a raději se zdržovali 

doma a nevycházeli na veřejnost, pokud to není nutné. Pokud byste cokoliv potřebovali, 

zavolejte na obecní úřad a my vám rádi poradíme a potřebnou službu zprostředkujeme. 

 

Omezení provozu prodejny ZKD v Hrádku 

ZKD oznamuje občanům, že vzhledem k současné situaci je prodejna potravin v Hrádku až do 

odvolání každý den otevřena pouze do 15.30 hod. 

 

Informace o výdeji dezinfekce občanům 

Podařilo se nám zajistit dezinfekci pro naše občany. Jedná se o dezinfekční roztok 

AntiCOVID, který je určen na dezinfekci rukou. Roztok likviduje bakterie, plísně i viry.  

Roztok bude vydáván všem občanům v omezeném množství 0,3 až 0,5 l na jednu domácnost 

zdarma. Výdej se uskuteční ve všech částech obce zítra ve čtvrtek 16. dubna a bude 

prováděn členy Sborů dobrovolných hasičů následovně: 

 v Čejkovech od 17.00 do 19.00 hod u hasičské zbrojnice 

 v Čermné od 17.00 do 19.00 hod u hasičské zbrojnice 

 v Hrádku od 17.00 do 19.00 hod u hasičské zbrojnice 

 v Tedražicích od 17.00 do 19.00 hod u hasičské zbrojnice 

 v Tedražicích Luhu od 19.00 do 20.00 hod na křižovatce „U mlýna“ 

 ve Zbynicích od 17.00 do 19.00 hod u hasičské zbrojnice 

 v Odolenově od 17.00 do 19.00 hod na návsi 

 v Kašovicích od 19.00 do 19.30 hod u bývalé hasičské zbrojnice 

 v Puchverku od 19.30 hod do 20.00 hod na prostranství u mostu 



V Hrádku bude výdej ještě i v pátek 17. dubna od 17.00 do 19.00 hod u hasičské zbrojnice. 

Starým občanům na požádání dovezeme dezinfekční roztok přímo domů.  

Prosíme občany, abyste si na dezinfekci přinesli vlastní lahve a při výdeji dodržovali 

bezpečnostní 2 metrové odstupy. Pro vlastní používání dezinfekce doporučujeme si doma 

dezinfekční roztok přelít do malých ručních rozprašovačů. 

 

 

Informace z provozovny paní Knězové 

V nadcházejících týdnech během dubna a května bude v provozovně paní Knězové v Hrádku 

zprostředkován prodej květinových a zeleninových sazenic. Otevřeno bude vždy ve čtvrtek a 

zboží dle zájmu na objednávku. Přehled sortimentu najdete ve schránce u prodejny nebo na 

stránkách www.kvetiny-knezova.cz. 

 

 

 

 


