
8. srpna 2012 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Odečty vodoměrů 
Od začátku měsíce srpna provádíme odečty stavů domovních vodoměrů. Prosíme proto 
všechny občany, aby zajistili snadný přístup k vodoměrům. Děkujeme za pochopení 
 

Informace k výstavbě kanalizace 
K dnešnímu dni již byla na obec dodána všechna čerpadla do čerpacích jímek a nyní probíhá 
jejich montáž.  
Znovu proto apelujeme na majitele nemovitostí, aby si připravili přívod elektrického proudu 
pro osazení elektrického rozvaděče, aby bylo možné čerpadlo připojit a odzkoušet. Revizní 
zprávy je možné odevzdávat i na obecní úřad. 
 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek oznamuje svým členům, že ve středu 8. 8.2012 od 17.00 
hodin se koná brigáda na hřišti. Účast nutná. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pouť v Hrádku a Tedražicích 
Tuto neděli 12. srpna se bude konat v Hrádku a Tedražicích pouť ke Sv. Vavřinci. Na pouť je 
připravena celá řada kulturních akcí. 
Poutní mše svatá bude sloužena v neděli 12. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na 
Zdouni. 
 
V sobotu 11. srpna od 17.00 hodin je připraven v zámecké kapli Sv. Valburgy tradiční 
pouťový koncert Hrádeckého chrámového sboru. 
 
V sobotu jste také zváni do hospůdky „U Píny“, kde k poslechu a tanci zahraje hudební 
skupina TEZE. V neděli od 15.00 hodin v hospůdce „U Píny“zahraje k poslechu pan Šmíd z 
Kolince.  
 
V neděli 12. 8. od 15.00 hodin můžete shlédnout v zámeckém areálu taneční vystoupení 
v lidových krojích. Představí se ženský soubor Otavěnky ze Žichovic. 
 Od 16.00 hodin je připraveno pohádkové představení pro děti „O princi, který se nebál“ 
 
 



Sbor dobrovolných hasičů Tedražice vás srdečně zve v sobotu 11. srpna od 13.00 hodin na 
Netradiční hasičskou soutěž, která se uskuteční u požární nádrže v Tedražicích. Večer od 
19.00 hodin se koná taneční pouťová zábava. 
 
Motokrosový závod 
V sobotu 11. srpna se jede na motokrosové trati v Sušici na Jánu motokrosový závod. Začátek 
je ve 12.30 hodin. Všichni příznivci jsou srdečně zváni. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým zvítězil nad Mochtínem B 2:0. Branky dali Holeček a Kutil. B mužstvo hrálo první 
přípravné utkání na Horách Matky Boží, kde prohrálo1:2. Gól střelil Krejčí. 
Příští utkání 
Ve středu hraje A tým se Žichovicemi od 18.00 hodin. V pátek hraje Stará garda proti Sušici 
od 18.00 hodin. V sobotu před poutí se hrají dva mistrovské zápasy. B tým hraje od 14.00 
hodin doma proti SK Svéradice B. A tým hraje též mistrovské utkání proti FK Nezamyslice 
od 17.00 hodin. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
8.8.2012  Zdeněk Ziegler  75 let 
                         
 
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


