
3. srpna 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Zahájení výstavby ČOV a kanalizace  
1.srpna 2011 byly zahájeny stavební práce na výstavbě ČOV a kanalizace pro Hrádek a 
Tedražice. Práce provádí firma POLSTAV, která je dodavatelem celé stavby. Zatím probíhají 
přípravné zemní práce v místě výstavby čistírny odpadních vod. Předpokládáme, že koncem 
měsíce září se uskuteční veřejná schůze, na které budeme občany informovat podrobně o 
postupu výstavby kanalizace a připojování jednotlivých domů na kanalizaci. 
 
 
Z kultury: 
Ve středu 3. srpna 2011 se hostinci U Hánů od 18.00 hodin uskuteční povídání s promítáním 
fotografií o Kambodži a Vietnamu se slečnou Karolínou Brejchovou. Všechny zájemce o 
cestování srdečně zveme. 
 

Pouť v Hrádku a Tedražicích 
Tuto neděli 7. srpna se bude konat v Hrádku a Tedražicích tradiční pouť ke Sv. Vavřinci. Na 
pouť je připravena celá řada kulturních akcí. 
Poutní mše svatá bude sloužena v neděli 7. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na 
Zdouni. 
 
V sobotu 6. srpna od 17.00 hodin je připraven v zámecké kapli koncert Hrádeckého 
chrámového sboru. 
 
V sobotu jste také zváni do hospůdky „U Píny“, kde k poslechu a tanci zahraje hudební 
skupina  Pí - dem. V neděli po obědě v hospůdce „U Píny“zahraje k poslechu pan Doubek a 
pan Malý. Srdečně zvou Maruška a Pína. 
 
Hostinec U Hánů si dovoluje pozvat všechny příznivce dobré zábavy na tradiční pouťovou 
zábavu do sálu hostince u Hánů v sobotu 6. srpna od 20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje 
skupina Orchidea. K občerstvení bude připraveno pečené sele. 
 
 
V neděli 7. srpna pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hrádek od 16.00 hodin tradiční pouťovou 
zábavu v zámeckém parku. K tanci a poslechu hraje kapela ORION. 
 
Pozvánka na výstavu 
Paní Helena Knězová  během pouťových dní zve všechny na výstavu dekoračních vazeb ze 
sušených rostlin do  minigalerie „LEVANDULE“, která je součástí její výrobní dílny. Dílna je 
umístěna naproti hostinci „U Hánů“. O pouťové sobotě a neděli bude v galerii otevřeno 
v době od 9 do 17 hodin. 
 
 
 



Vystoupení na vrcholu Svatoboru – Na křídlech Svobody aneb žijeme tu všichni spolu. 
Účastníci Letního setkání Demdaal o.s. pořádají 6.8. 2011 od 15.00 hodin na vrcholu 
Svatoboru improvizované pásmo plné veselých vystoupení. Srdečně jsou zváni všichni ze 
širokého okolí, aby příjemně prožili sobotní odpoledne. Projekt podpoří klienty pracoviště 
Základní speciální školy Diakonie v Sušici. 
 
Zájezd na výstavu Země Živitelka 
V pátek 26.srpna 2011 se uskuteční zájezd na výstavu Země Živitelka do Českých Budějovic. 
Jízdné je 165,- Kč na osobu. Zájemci ať se přihlásí závazně v Hospůdce U Píny do 20. srpna 
2011, denně od 15.00 hodin. Bližší informace podají tamtéž nebo na telefonu 604 628 828. 
Odjez je v 6.00 hodin od Obecního úřadu v Hrádku. Zájemci z Čejkov a Tedražice mohou 
přistoupit při cestě na autobusových zastávkách ve své vsi. Návrat bude kolem 19.30 hodin. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Tuto sobotu 6.8.2011 se koná fotbalové utkání mezi oddíly  Hrádek „A“ a Žichovice . Začátek 
je v 16.00 hodin.  Předzápas od 13.30 hodin sehraje Stará garda Hrádek a Stará garda Dřevák 
Sušice. Všichni příznivci fotbalu jsou srdečně zváni. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
5.8.2011  Marie Ku čerová   60 let 
7.8.2011  Václava Melková   70 let 
                       
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


