
1. dubna 2015 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace k výlukovému jízdnímu řádu 

Od dnešního dne, tj. středy 1.dubna platí v Hrádku na základě rozhodnutí Odboru dopravy 

Městského úřadu v Sušici úplná uzavírka. To znamená, že průjezd Hrádkem od mostu na 

návsi až na konec obce ve směru na Klatovy je uzavřen pro veškerou dopravu. Objízdná trasa 

pro autobusy je vedena po trase Hrádek – Zbynice – Čermná – Puchverk. Pro autobusy na 

trase Sušice – Kolinec - Klatovy platí od1.dubna nový výlukový jízdní řád, který je vyvěšen 

na autobusové zastávce a ve vývěsce obecního úřadu. V Hrádku pro všechny autobusové 

spoje, které jedou přes Tedražice, je v provozu pouze autobusová zastávka U Hánů. 

Autobusy, které jezdí „přes kopec“ mají autobusovou zastávku v Hrádku u Zámku. 

 

Omezení vstupu do lesů 

Z důvodu rozsáhlých polomů po vichřici, žádáme všechny občany, aby nevstupovali do 

lesních porostů, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví a života. Zákaz vstupu do lesů platí až 

do zpracování polomů. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 3. 4. 2015 od 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

 

Oznámení pojízdné masny  

Pojízdná masna Jatka Hradčany, která jezdí do Hrádku a Tedražic, bude mít z důvodu 

uzavírky silnice od tohoto týdne stanoviště u Zámku v 10.50 hod. 

 

Z kultury: 

 

Bohoslužby o velikonočních svátcích 

Na Zelený čtvrtek bude bohoslužba na Zdouni od 18.00 hodin, na Velký pátek bude 

bohoslužba ve Zbynicích od 18.00 hodin, na Bílou sobotu bude bohoslužba vzkříšení na 

Zdouni od 20.00 hodin. V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá ve Zbynicích od 

8.30 hodin a na Zdouni od 10.00 hodin. V pondělí bude poutní mše svatá ve Zbynicích od 

10.00 hodin. Na Zdouni v pondělí již bohoslužba nebude. 

 

Pozvánka na velikonoční zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy si dovoluje pozvat širokou veřejnost na tradiční 

Velikonoční zábavu, která se koná v neděli 5. dubna 2015 v Čejkovech v hostinci U Kůsů od 

20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina EX-CATR. 

 

 



Pozvánka na posezení s písničkou pro důchodce 

Kulturní komise Obce  Hrádek pořádá příští   sobotu 11. dubna 2015 v hostinci U Kůsů v 

Čejkovech Posezení s písničkou pro důchodce. Začátek je v 17.00 hodin. Doprava je 

zajištěna. Odjezdy z jednotlivých obcí jsou následující: 

Tedražice 16.00 hod, Hrádek v 16.15 hod, Kašovice 16.30 hod, Puchverk 16.35 hod, Čermná 

16.40 hod, Zbynice 16.45 hod, Odolenov po domluvě na telefonu 376523053., 376508530 

Všichni jsou srdečně zváni. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

2.4.2015  Josef Krkoška    70 let 

                         

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 

Všem občanům přejeme radostné a požehnané prožití Velikonočních svátků a dětem 

bohatou pomlázku. 


