
6. dubna 2011 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Upozornění 
V poslední době se v naší oblasti opět zvyšuje množství krádeží železného šrotu a barevných 
kovů. Pachatelé se zvláště zaměřují na měděné okapové svody u rodinných domků. Nejdříve 
si ve dne vytipují vhodné domy a v noci pak provedou vlastní krádež. Proto v případě, že 
uvidíte  v okolí vašeho domu podezřelé vozidlo nebo osoby oznamte to na Obvodní oddělení 
Policie ČR v Sušici na tel. 376 523 341. Dobré je, když se vám podaří si poznamenat SPZ 
podezřelého vozidla. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice oznamuje svým členům, že tento pátek 8. dubna 2011 se 
bude konat od 19.00 hodin členská schůze v hasičské zbrojnici v Tedražicích. 
 
 
Z kultury: 
Pozvánka 
Česká křesťanská akademie Sušice Vás zve v pátek 8. dubna 2011 v 19.30 hodin do Domu – 
Penzion na přednášku sušického rodáka RNDr. Jiřího Šebesty Ohrožují sopky a zemětřesení 
naši republiku? Geolog RNDr. Jiří Šebesta navštívil mnoho zemí, zabývá se geomorfologií a 
zaměřuje se na přírodní rizika. 
 
Pozvánka na odpolední koncert 
Oblíbená plzeňská kapela „Plzenští heligonkáři“ hraje  v neděli 10.4.2011 ve 14 hodin 
v kulturním domě ve Velharticích pro všechny příznivce lidové muziky. Vstupné je 90 Kč. 
Výtěžek z akce bude věnován na opravu střechy hřbitovního kostela Sv. Máří Magdalény ve 
Velharticích. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým opět prohrál 0:1 v Hradešicích. Velice překvapil B tým, když vysoce zvítězil doma 
s Hradešicemi B 4:0. Branky dali Vinický dvě, Vomela jednu a jedna vlastní. 
Příští utkání 
A tým má doma těžkého soupeře FK Švihov. B tým hraje v neděli v Plánici. Dorost hraje 
poslední přátelské utkání v sobotu od 12. 00 hodin proti Chanovicím.  V sobotu od 10.00 
hodin hrají žáci mistrovské utkání doma proti TJ Staňkov. V pátek od 17.00 hodin hraje SG 
Hrádek proti TJ Klatovy SG. 
 
 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
7.4.2011 Anna Děkanová   85 let 
10.4.2011 Eliška  Jirošová   90 let 
 
                    
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


