
25. listopadu 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Co nového v obci 

V Hrádku v současné době probíhá montáž betonových prefabrikátů přístavby tělocvičny 

základní školy. Příští týden bude zahájena montáž střešní konstrukce. 

 

Díky dotaci od Plzeňského kraje prostřednictvím mikroregionu Střední Pošumaví, byla 

osazena v Hrádku u Hánů nová autobusová čekárna. Zítra ve čtvrtek 26. listopadu bude 

provedena montáž nové autobusové čekárny v Tedražicích na návsi. 

 

Informace  o opatřeních proti šíření infekce Covid - 19 

Nouzový stav byl prodloužen do 12. prosince 2020. Veškerá vyhlášená mimořádná opatření 

zůstávají v platnosti. Zákaz nočního vycházení platí od 23.00 hod do 5.00 hodin ráno. Úřední 

hodiny obecního úřadu jsou nadále v pondělí od 12.00 do 17.00 hodin a ve středu od 7.00 do 

12.00 hodin. 

 

Od středy 18. listopadu byla obnovena výuka pro 1. a 2. třídu v Základní škole v Hrádku. U 

vyšších ročníků pokračuje tento týden stále distanční výuka. Od příštího pondělí 30. listopadu 

bude obnovena výuka již pro celý první stupeň, takže v naší škole se vrátí do školních lavic 

již všichni žáci. 

 

Od tohoto pondělí byl také obnoven provoz mateřské školky i školní jídelny včetně vaření pro 

cizí strávníky. 

 

Jsme rádi, že v naší obci došlo ke snížení počtu infekcí. K dnešnímu dni jsou v naší obci již 

jen 4 aktivní případy onemocnění Covid 19. Je to především díky tomu, že důsledně 

dodržujete stanovená opatření. Děkujeme. 

 

Z kultury: 

Rozsvícení vánočních stromů    

Tuto sobotu 28. listopadu se mělo v naší obci uskutečnit již tradiční slavnostní rozsvícení 

vánočních stromů. Rozsvícení se uskuteční v 17.00 hodin. Vzhledem k současné pandemické 

situaci a platným vládním opatřením se toto rozsvícení ale uskuteční bez účasti veřejnosti a 

bez tradičního občerstvení a kulturního vystoupení. Abychom přesto nějak podpořili vaši 

dobrou náladu a připomněli zahájení adventní doby, zahrajeme v celé obci v 17.00 hodin 

alespoň místním rozhlasem několik koled. Na vánoční stromy se můžete pak přijít podívat 

individuálně a případně si na ně pověsit i vlastní ozdoby. 

 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

28.11.2020  Hana Ludvíková  60 let 

                         

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

životnímu jubileu jí posíláme písničku.  

 


