
11. února 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace k rekonstrukci silničního průtahu obcí Hrádek 

    Jak jsme již informovali v minulém hlášení, byly zahájeny stavební práce na stavbě   

„II/187 průtah Hrádek u Sušice“. Od příštího pondělí 16. února bude uzavřena v Hrádku 

silnice od mostu ve směru na Klatovy. Průjezd bude omezeně umožněn pouze pro linkové 

autobusy, vozidla České pošty, auta zásobující prodejnu ZKD v Hrádku a pro občany trvale 

bydlící v Hrádku. Pro ostatní dopravu bude ze Sušice vyznačena objížďka po trase Sušice – 

Petrovice – Hlavňovice - Velhartice – Malonice – Kolinec.  

    Od 1. dubna do 30. dubna bude průjezd Hrádkem uzavřen úplně pro veškerou dopravu. 

Jedná se tedy o značné omezení, které je ale pro provedení rekonstrukce silnice nezbytné.  

     Součástí rekonstrukce silnice bude i položení kanalizace pro odvedení dešťových vod a 

v úseku od obecního úřadu na konec obce bude provedeno snížení stávající výše vozovky. 

Jedná se o důležité požadavky obce, které se nám podařilo prosadit a které jsou ve prospěch 

našich občanů. Proto prosíme občany o pochopení. V případě nějakých vážných problémů 

spojených s uzavírkou se s dotazy můžete obrátit na obecní úřad a pokusíme se případné 

problémy vyřešit. 

 

Oznámení pro členy SDH Čejkovy: 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy oznamuje všem svým členům, že v sobotu 14. 2. 2015 se 

koná v Hostinci u Kůsů v 19:00 hodin členská schůze. Účast všech členů je nutná. 

 

Přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 23. února 2015 v době od 7.30 do 15.30 hodin 

bude v celé obci Odolenov  přerušena dodávka elektřiny. Důvodem přerušení dodávky jsou 

práce na vedení. 

Dne 25. února 2015 bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Tedražice a to následovně: 

Tedražice čp. 34, betonárka Burko, dřevosklad, Vodárna a Dalovice čp. 53,54 a 74. Dodávka 

elektřiny bude přerušena v době od 7.30 do 15.30 hodin. Důvodem jsou práce na vedení. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na maškarní průvod v Hrádku 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek a TJ Sokol Hrádek zve všechny příznivce převleků, masek 

a především dobré nálady, aby se zúčastnili v sobotu dne 14. 2. 2015 masopustního průvodu 

obcí. Sraz masek je před obecním úřadem v Hrádku v 9.00 hodin. 

 

 Maškarní rej v hospůdce U Píny 

V sobotu 14. února 2015 se uskuteční v hospůdce U Píny tradiční maškarní rej se soutěží o 

nejlepší masku. Začátek je ve 20.00 hodin. Zahraje hudební skupina Teze. Srdečně zvou 

Maruška a Pína. 



 

Oznámení občanům Čermné, Kašovic a Puchverku 

Sbor dobrovolných hasičů Čermná oznamuje občanům z Čermné, Kašovic a Puchverka, že 

v sobotu 14. února 2015 v odpoledních hodinách uspořádá obnovený maškarní průvod těmito 

vesnicemi. 

 

Dětský karneval v Tedražicích 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice pořádá v sobotu 14. února 2015 od 14. 00 hodin 

v hasičské zbrojnici v Tedražicích dětský karneval. Všechny děti, rodiče i občany na tuto akci 

srdečně zvou pořadatelé. 

 

Pozvánka na tradiční hasičský ples do Čejkov 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech srdečně zve všechny občany na tradiční hasičský ples 

ve znamení vepřových hodů a sladkého pokušení, který se koná v Čejkovech v hostinci U 

Kůsů v sobotu 21. února 2015. Ples bude zahájen ve 20:00 hodin vystoupením taneční 

skupiny. Celým večerem Vás bude provázet hudební skupina BK BAND. Nebude chybět ani 

na půlnoční překvapení. Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny.  

 

Pozvánka na dětský karneval v Hrádku 

Český červený kříž v Hrádku srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský maškarní 

karneval, který se koná příští neděli 22. února 2015 od 14.00 hodin v Hrádku v hostinci U 

Hánů. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

13.2.2015  Vlasta Kučerová   70 let 

14.2.2015  Emanuel Pavlíček   80 let 

                          

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

Panu Emanuelu Pavlíčkovi hodně zdraví a spokojenosti přeje celý sbor dobrovolných hasičů 

v Hrádku. 

 


