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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Z jednání rady 
Včera 11.září zasedala Rada obce. Rada stanovila termín jednání zastupitelstva na 25.9.2012 
od 18.00 hodin. Dále se Rada zabývala výběrem zpracovatelem Lesního hospodářského plánu 
a seznámila se zprávou o realizaci akce ČOV a kanalizace. Starosta informoval o přípravě 
svěcení znaku a vlajky obce. Rada rovněž projednala žádost mateřské školy na posílení 
investičního fondu a prodej nepotřebného majetku. Projednána a schválena byla rozpočtová 
změna. Na závěr byly projednány tři došlé podněty. 
 

Pozvánka na slavnostní žehnání znaku a vlajky obce 

Zveme všechny občany na slavnostní žehnání znaku a vlajky obce, které se uskuteční tuto 
neděli 16. září 2012. Žehnání bude zahájeno ve 13.00 hodin odpoledne mší svatou na Zdouni. 
Svěcení znaku a vlajky proběhne za přítomnosti zástupce biskupa Českobudějovické diecéze, 
generálního vikáře Mons. Adolfa Pintíře. Po mši svaté bude následovat průvod do zámku 
v Hrádku, kde se uskuteční podepsání memoranda mezi Českobudějovickým biskupstvím a 
vlastníkem Zámku Hrádek o využívání zámecké kaple sv. Valpurgy pro církevní potřeby, 
vysvěcení nově instalované Křížové cesty od Zdeňka Papeše a zahájení výstavy jeho obrazů.  
Následovat bude vystoupení žáků ze základní školy a vystoupení Hrádeckého chrámového 
sboru. Po zakončení oficiálního programu je pro všechny zúčastněné připraveno pohoštění, 
posezení při hezkých písničkách, které zahraje dechová hudba Solovačka a volná zábava. 
Připravena je i volná prohlídka zámku, především zámecké kaple sv. Valpurgy, Muzea 
Františka Pravdy a nově zrekonstruovaného zámeckého parku s Naučnou stezkou Františka 
Pravdy. 
 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Tedražice. 
V sobotu 15. září 2012 v 19.00 hodin se koná v hasičské zbrojnici v Tedražicích členská 
schůze. Účast všech členů nutná. 
 
Oznámení VOD Svatobor 
VOD Svatobor Hrádek oznamuje, že výdej naturálií pro středisko Hrádek se uskuteční ve 
dnech 19. září, 21. září a 26. září 2012 v době od 12.00 do 16.00 hodin. 

 
 
 

 



Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
A tým prohrál v Janovicích 0:3. Dorost prohrál ve Švihově 1:7. Branku dal Bigazs. Žáci 
prohráli v Bolešinech 0:8. 
Příští utkání 
A tým hraje v sobotu v Mochtíně. B tým hraje doma v neděli proti Soběšicícm. Dorost hraje 
v neděli doma s Pačejovem. Žáci hrají doma v sobotu proti FK Hartmanice. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
12.9.2012  Miluška Brejchová   90 let 
                         
V příštích dnech oslaví významné životní jubileum: 
 
14.9.2012  František Kníže   75 let 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


