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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům 

 

Informace k vyhlášeným mimořádným opatřením vlády ČR v souvislosti s výskytem 

koronaviru  

 

Vzhledem ke zhoršení pandemické situace je na celém území ČR od 5. října na dobu 30 dnů 

vyhlášen nouzový stav. Od dnešního dne jsou uzavřeny všechny základní školy. Zavřeny jsou 

i střední a vysoké školy, učiliště včetně praktické výuky a základní umělecké školy. Zavřeny 

jsou také všechny restaurace, hospody, divadla a kina. Uzavřeny jsou sportovní haly, bazény, 

wellness a sauny. Zrušeny jsou všechny sportovní a kulturní akce. Platí zákaz pití alkoholu na 

veřejnosti. Lidé se mohou setkávat v nejvýše 6-tičlenných skupinách. To platí ve všech 

vnějších i venkovních prostorách mimo bytů a domácností. Obchody a lékárny zůstávají 

otevřené. Ve všech vnitřních prostorách, včetně úřadů a obchodů, stejně jako v prostředcích 

veřejné dopravy a na zastávkách veřejné dopravy je povinnost nosit roušku zakrývající ústa i 

nos. Úřady mají omezené úřední hodiny na dva dny v týdnů a maximálně 5 hodin. 

 

V naší obci je od dnešního dne uzavřena základní škola v Hrádku včetně družiny. Mateřská 

škola zůstává v provozu, stejně jako školní jídelna. Jídla pro cizí strávníky budou vydávána 

výdejním oknem ve školní jídelně. Obecní úřad v hrádku omezil úřední hodiny na pondělí od 

12 do 17 hodin a středu od 7 do 12 hodin. Pro vyřizování vašich záležitostí doporučujeme, 

pokud je to možné, využít telefonní, elektronický nebo písemný kontakt. 

 

Vzhledem k závažnosti situace prosíme občany, abyste dodržovali stanovená mimořádná 

opatření. Především vyzýváme k opatrnosti starší a nemocné občany. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

14.10.2020  Jana Houdečková   70 let 

14.10.2020  Zdeněk Kroupa   50 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

20.10.2020  Josef Brank    75 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Janě Houdečkové se připojuje Český 

červený kříž v Hrádku. 


