
4. listopadu 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Nová opatření proti šíření infekce Covid - 19 

Vláda kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace prodloužila nouzový stav do 20. 

listopadu 2020. Veškerá vyhlášená mimořádná opatření zůstávají v platnosti včetně zákazu 

volného pohybu na veřejnosti od 21.00 do 4.59 hodin.  

 

V naší obci je nadále uzavřena základní škola včetně družiny. Mateřská škola zůstává 

v provozu, stejně jako školní jídelna. Jídla pro cizí strávníky jsou vydávána výdejním oknem 

ve školní jídelně.  Úřední hodiny obecního úřadu jsou v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin a ve 

středu od 7.00 do 12.00 hodin. Pro vyřizování vašich záležitostí doporučujeme využít 

telefonní, elektronický nebo písemný kontakt.  

 

Děkujeme všem občanům za to, že respektujete a dodržujete vyhlášená opatření. Vzhledem 

k současné situaci je to důležité.  

 

Pokud by někdo ze starších nebo nemocných občanů měl problém se zajištění svých 

základních životních potřeb, obraťte se na náš obecní úřad a pokusíme se vám pomoci vaši 

situaci vyřešit.  

 

Informace k odpadům 

V poslední době se zase objevuje nešvar odhazovat odpady vedle kontejnerů na separovaný 

odpad. Prosíme občany, nedělejte to. Je to černá skládka a zaměstnanci svozové společnosti 

nejsou povinni tento odpad nakládat. Musí se to pak uklízet na náklady obce. 

 

Po obci jsou rozmístěny kontejnery na bioodpad. Ty slouží pro ukládání biologických odpadů 

z domácností a drobného odpadu ze zahrádek. Pokud se tam dávají větve, je nutno je nastříhat 

na drobné kusy, ne delší než 50 cm. V poslední době ale opět někteří občané tyto kontejnery 

naplňuji dlouhými větvemi, nebo je přeplňují  tak, že nejde zavřít víko konttejneru. Tyto 

kontejnery se vyváží upraveným popelářským vozem a nejdou pak do něj vyklopit. 

 

Pokud máte silné a dlouhé větve, je možné je odvést na deponii v Hrádku pod lesem nad 

vodojemem. Ale jedná se pouze o větve, které je možné následně seštěpkovat. Nelze tam 

dávat jiné rostlinné zbytky. 

Pokud má někdo velké množství odpadu ze zahrádky, může ho odvést do sběrného dvora do 

Sušice.  

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

4.11.2020  Josef Ryšavý   60 let 

 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

10.11.2020  Josef Sedlák   60 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


