
4.srpna 2010 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
 
Oznámení 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že dnes se uskuteční brigáda na 
úklid zámeckého parku. Sraz je v 17.30 hodin v parku. Ve 20.00 hodin se bude konat 
mimořádná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

Informace k pouti: 

Pouť v Hrádku a Tedražicích 
Tuto neděli 8. 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 8.srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na 
Zdouni. 
 
 V pátek  6.srpna  od 20.00 hodin se v zámeckém parku představí Ochotníci z Kokořova 
s divadelní hrou Švestka od Járy Cimrmana. 
 
 V hospůdce „U Píny“ zahraje v pátek večer na harmoniku oblíbený pan Krýsl z Volšov.  
 
V sobotu 7.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 
seskupení Pídem. 
 
Hostinec U Hánů si dovoluje pozvat všechny příznivce dobré zábavy na taneční pouťovou 
zábavu do sálu hostince u Hánů v sobotu 7.srpna od 20.00 hodin. Hraje skupina Orchidea. 
 
V neděli 8. srpna  pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hrádek  od 14.00 hodin tradiční posezení 
v zámeckém parku. K tanci a poslechu hraje kapela ORION.  
 
Zámek v Hrádku se o pouti otevře pro veřejnost. Po celou sobotu a neděli bude otevřeno 
muzeum, svatební sál, zámecká kaple sv. Valpurgy, zámecký park a za příznivého počasí i 
některé zámecké pokoje. Za prohlídku zámku po tyto dva pouťové dny nebude vybíráno 
žádné vstupné. Plně k dispozici pro všechny návštěvníky bude také zámecká restaurace 
v soudním sále a erbovním sále. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým bude hrát v sobotu před poutí doma od 16.00 hodin se Sokolem Stachy. Stará garda 
Hrádek bude hrát též v sobotu jako předzápas ve14.00 hodin proti SG Žichovice. Družstvo 



žáků hraje také v sobotu od 10.00 hodin proti TJ Sušice B. Zveme všechnu sportovní 
veřejnost. 
 
Hasičský sport 
V sobotu 31. 7. 2010 se družstvo Sboru dobrovolných hasičů z Hrádku zúčastnilo Memoriálu 
Zdeňka Pikharta v Číhani. Soutěžilo se v klasickém požárním útoku. Družstvo mužů se 
umístilo na1.místě z devíti družstev a ženy také na1.místě ze tří družstev. Celkově muži 
obsadili 1.místo a ženy 2.místo. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
8.srpna 2010  Marie Kuhnová    70 let 
8.srpna 2010  Božena Holečková    75 let 
                       
 
Přejeme oslavenkyním  pevné zdraví, hodně  štěstí, klidu  a  životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu  posíláme  pěknou písničku.  
 


