
24. března 2021 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Změna času hlášení 

Ze soboty na neděli dojde ke změně času ze zimního na letní čas. Z tohoto důvodu od příštího 

týdne budeme toto hlášení vysílat v 17.00 hodin. 

Informace ohledně pandemie COVID 19 

V naší obci již klesl počet nemocných s onemocněním COVID 19, k dnešnímu dni je v naší 

obci 16 nemocných. Situace ale stále není dobrá a proto je potřeba stále dělat vše proti 

dalšímu šíření nákazy. Prosíme proto znovu občany, abyste i nadále důsledně dodržovali 

stanovená opatření a vyhýbali se zbytečným kontaktům. 

Děkujeme.  

 

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 

Na území České republiky bude opět probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným 

okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. Účast je pro 

všechny obyvatele povinná a každý ručí za to, že uvede pravdivé informace. 

Letošní sčítání proběhne ve dvou fázích. V první fázi od 27. března do 9. dubna 2021 má 

každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 

www.scitani.cz. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 

2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři z řad 

pracovníků České pošty, s.p. a určená kontaktní místa. Pro naši obec je nejbližším kontaktním 

místem pobočka České pošty v Sušici, v Havlíčkova ulice, telefon 954 234 201. 

Seznam sčítacích obvodů v obci, jména a příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů jsou 

dostupné v aplikaci České pošty na adrese https://scitani.ceskaposta.cz. 

Bližší informace k průběhu sčítání naleznete rovněž na internetových stránkách naší obce a 

stránkách Českého statistického úřadu.  

 

Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

24.3.2021  Marie Poslušná   70 let 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

28.3.2021  Anna Vaněčková   92 let 

30.3.2021  Jiřina Voláková   80 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Marii Poslušné se připojuje i Český 

červený kříž v Hrádku a Český zahrádkářský svaz v Hrádku. 

http://www.scitani.cz/
https://scitani.ceskaposta.cz/

