Krizová opatření a doporučení Rady obce Hrušky
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České
republiky přijímá rada obce z preventivních důvodů následující
opatření:
• V platnosti zůstává uzavření Základní školy Hrušky, celkové uzavření
prostoru tělocvičny základní školy a přilehlého venkovního sportoviště
s platností od 14. 3. 2020 do odvolání.
• S platností od 14. 3. 2020 se do odvolání uzavírá Místní knihovna.
• Od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání dochází k omezení provozu Mateřské
školy Hrušky, tzv. zavedení provozu v omezeném režimu. Provoz bude
zajištěn pro děti zaměstnaných rodičů.
• Od 16. 3. 2020 do odvolání je zakázáno využívat všechna ostatní
sportoviště v obci.
• Od 16. 3. 2020 do odvolání je uzavřen sběrný dvůr.
• Od 16. 3. 2020 do odvolání je omezen provoz Pošty Partner. Otevřeno bude
v pondělí a ve středu vždy od 8:00 do 11:00 hodin. Ostatní dny a hodiny
bude provozovna zcela uzavřena.
• Od 16. 3. 2020 do odvolání dochází k omezení provozu obecního úřadu.
Otevřeno bude v pondělí od 8:00 do 11:00 hodin a ve středu od 13:00 do
16:00 hodin. Ostatní dny a hodiny bude obecní úřad zcela uzavřen. V rámci
omezeného provozu navštěvujte obecní úřad pouze v záležitostech, kde je
nezbytná osobní účast. V ostatních případech kontaktujte úřad telefonicky:
519 343 220 nebo e-mailem: obec@hrusky.cz.

Všechny informace přijatých opatření budou průběžně zveřejňována na
úředních deskách obecního úřadu.
Doporučujeme občanům, aby pozorně sledovali média a internetové stránky
příslušných institucí.

Důležité odkazy:
• Vláda ČR – www.vlada.cz
• Ministerstvo zdravotnictví ČR - https://koronavirus.mzcr.cz/
• Ministerstvo vnitra ČR - https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirusinformace-mv.aspx
• Ministerstvo zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz
• Státní zdravotnický ústav – kontaktní telefonní číslo: 724 810 106,
725 191 367, www.szu.cz
• Krajská hygienická stanice JMK – kontaktní telefonní číslo: 773 768 994,
https://www.khsbrno.cz/
• Jihomoravský kraj - https://www.kr-jihomoravsky.cz/Index.aspx

Další informace:
• Od 14. 3. 2020 budou v kostele sv. Bartoloměje slouženy mše „Za
zavřenými dveřmi“ – soukromě a bez účasti věřících.
• Od 14. 3. 2020 jsou uzavřeny pohostinská zařízení v obci, v provozu
zůstane omezené vaření obědů s rozvážkou či prodejem z okna. Rozvoz
obědů pro důchodce bude zajištěn v zatavených nádobách, vlastní nádoby
(jídlonosiče) nelze použít.
• Restaurace v budově KSC umožňuje prodej jídel přes ulici. V případě
zájmu je možné objednat menu den dopředu do 13:00 hodin na tel. čísle
776 299 040.
• Dolní krčma bude vařit omezeně jedno jídlo s tím, že se bude jednat o
minutku a polévku. Opět bude možné odnést si jídlo s sebou a objednat na
tel. čísle 601 578 534.

