
6. srpna 2014 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
 
Odečty vodoměrů 
Oznamujeme občanům, že od tohoto týdne jsou v Hrádku prováděny odečty stavů domovních 
vodoměrů. Prosíme proto všechny občany, aby zajistili snadný přístup k vodoměrům. 
Děkujeme za pochopení. 
Zároveň oznamujeme, že během měsíce srpna budou provedeny odečty vodoměrů na Čermné 
a v Puchverku. 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 

Pouť v Hrádku a Tedražicích 
Tuto neděli 10. srpna 2014 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 10. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na 
Zdouni. 
 
V sobotu 9. srpna 2014 od 17.00 hodin je připraven v zámecké kapli Sv. Valburgy tradiční 
pouťový koncert Hrádeckého chrámového sboru. 
 
V neděli 10. srpna od 14.00 hodin můžete shlédnout v zámeckém areálu pohádku pro děti 
Čaroděj, genius a cihla.  Hraje divadelní spolek K.O.S. Klatovy. 

 
V sobotu 9. 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“zahrají 
Kůrovci. 
 
 
Hostinec U Hánů zve všechny příznivce dobré hudby na pouťovou taneční zábavu, která se 
koná v sobotu 9. srpna, v sále hostince u Hánů od 21.00 hodin. Zahraje rock n rolová 
revivalová kapela Schower, k občerstvení bude připravené grilované sele, vstupné je 90,-Kč. 
V pátek zahraje před hospodou oblíbený Gajdur , vstup je zdarma. 
 
Pozvánka na oslavy výročí založení sboru a setkání rodáků v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů v Tedražicích si dovoluje pozvat na oslavy 110. výročí založení 
sboru a setkání rodáků obce Tedražice. Akce se uskuteční tuto   sobotu 9. srpna 2014 od 14.30 
hodin a program je následující: sraz účastníků u zbrojnice, slavnostní nástup a zahájení, 
položení věnců u pomníků padlých za doprovodu kapely Solovačky, dále následuje prohlídka 
vystavené techniky a volná zábava za hudebního doprovodu pana Zdeňka Krýsla. Občerstvení 
je zajištěno. 



 
Pozvánka na pouťové odpoledne  
Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve děti i dospělé z Čermné, Kašovic a Puchverka na 
pouťové odpoledne, které se koná příští sobotu 16. srpna 2014 od 17.00 hodin u bývalé školy 
na Čermné.  Na programu budou hry a soutěže pro děti, opékání vuřtů a táborák. Občerstvení 
je zajištěno. Uctivě zvou pořadatelé. 
 
Pozvánka z Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny děti na divadelní představení " O 
ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE", které se uskuteční v Čejkovech na hřišti příští sobotu 16. srpna 
2014 od 17:00 hodin. 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá příští sobotu 16. srpna 2014 od 20:00 hodin 
taneční zábavu na hřišti v Čejkovech. Hraje skupina EXIL. Zveme všechny příznivce dobré 
hudby. 

 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
  9.8.2014  Václav Zdeněk   80 let 
10.8.2014  Miloslava Tomanová  70 let 
                         
 
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


