
7. srpna 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 

Důležité oznámení občanům 
Z důvodu současného horkého počasí a dlouhodobého sucha se značně snížila vydatnost 
vodních zdrojů. Největší pokles vydatnosti vodních zdrojů je v Hrádku, kde navíc vznikla 
porucha. Na opravě této poruchy se pracuje. Žádáme proto všechny odběratele vody, abyste 
s vodou nakládali odpovědně a šetřili s ní. Především žádáme, abyste vodu z obecního 
vodovodu nepoužívali na zalévání zahrad a napouštění bazénů. Děkujeme za pochopení. 
 

Z kultury: 

Pouť v Hrádku a Tedražicích 
Tuto neděli 11. srpna 2013 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 11. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na 
Zdouni. 
 
V sobotu 10. srpna od 17.00 hodin je připraven v zámecké kapli Sv. Valburgy tradiční 
pouťový koncert Hrádeckého chrámového sboru. 
 
V sobotu 10. srpna od 20.00 hodin 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 Doubek a pan Malý. 
 
V neděli 11. 8. od 15.00 hodin můžete shlédnout v zámeckém areálu loutkové představení pro 
děti Červená Karkulka v podání společnosti Špalíček Plzeň. 
 
Hostinec U Hánů si dovoluje pozvat všechny příznivce dobré zábavy na tradiční pouťovou 
zábavu do sálu hostince u Hánů v sobotu 10. srpna od 20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje 
skupina Orchidea. V pátek 9.8.2013 zahraje k poslechu skupina Gajdur. K občerstvení bude 
připraveno oba večery pečené sele. 
 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice vás srdečně zve v sobotu 10. srpna od 13.00 hodin na 
Pouťovou hasičskou soutěž, která se uskuteční v Tedražicích v Luhu. Po čas celé soutěže 
bude provádět komentář a hudební produkci DJ Blábol. Večer pokračuje akce diskotékou. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
7.8.2013  Marie Hánová    80 let 
   František Fořt    70 let 



                        
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


