
3. března 2021 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Informace ohledně pandemie COVID 19 

Nouzový stav byl nově vyhlášen Vládou ČR a platí prozatím do 27. března 2021. 

Od pondělí 1. března byla také značně zpřísněna mimořádná opatření: 

- Byly uzavřeny základní školy i mateřské školy a družiny 

- Došlo k uzavření dalších obchodů a služeb. Otevřeny jsou pouze vyjmenované 

obchody, které prodávají základní životní potřeby. 

- Zákaz vycházení platí od večerních 21.00 do 5.00 hod ráno 

- Na vycházky a výlety je možné chodit pouze na území obce 

- Na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce je povinné nosit 

ochranou roušku. 

- Na frekventovaných místech, v obchodech, veřejné dopravě a na úřadech je povinnost 

nosit ochranný respirátor třídy FFP 2. 

- Nesmí se cestovat do jiného okresu, pokus se nejedná o povolenou výjimku jako je 

výkon zaměstnání, nutná návštěva lékaře, nebo úřadu. Toto je nutné prokázat 

písemným čestným prohlášením nebo jiným dokladem. 

 

V Hrádku je zavřena základní škola i mateřská škola. Školní jídelna je v provozu, takže 

všichni občané, kteří chodí do školní jídelny pro obědy, je mohou nadále odebírat. Výdej 

obědů je formou výdejního okénka. 

Úřední hodiny na obecním úřadu byly omezeny pouze na pondělí od 12.00 do 17.00 hodin a 

středu od 7.00 do 12.00 hodin. Pro vyřizování svých záležitostí využívejte telefon a písemnou 

nebo elektronickou komunikaci. 

 

V naší obci je stále velký počet nemocných s onemocněním COVID 19.  K dnešnímu dni je to 

41 nemocných. Situace je vážná, protože přibývá vážných případů a v nemocnicích dochází 

akutní lůžka. Je proto potřeba udělat vše proti dalšímu šíření nákazy. Prosíme všechny 

občany, abyste důsledně dodržovali stanovená opatření a vyhýbali se zbytečným kontaktům. 

Znovu rovněž žádáme ty, kterým byla nařízena karanténa nebo kteří mají v rodině někoho 

nemocného s infekcí COVID 19, abyste důsledně dodržovali karanténu a nestýkali se 

s ostatními občany. 

Děkujeme.  

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

3.3.2021  Marie Švarcová   80 let 

3.3.2021  Valdman František   70 let   

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

7.3.2021  Stanislav Karas   50 let 

                     

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


