
3.  srpna 2016 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

Odečty vodoměrů 

Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce srpna budou prováděny odečty stavů domovních 

vodoměrů. Prosíme proto všechny občany, aby zajistili snadný přístup k vodoměrům. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Oprava povrchu cyklotrasy č. 305 

Minulý týden byla dokončena kompletní oprava povrchu cyklotrasy č. 305 z Hrádku do 

Tedražic Luhu. Komunikace byla vyrovnána a má nový kalený povrch z vápenné štěrkodrti. 

Tato komunikace je velmi oblíbena jak cyklisty, tak jako vycházková trasa. Byly bychom 

rádi, aby opravený povrch vydržel co nejdéle. Prosíme proto všechny, kdo tuto komunikaci 

užívají, aby se k ní chovali ohleduplně. To platí zvláště pro majitele terénních motocyklů a 

čtyřkolek. Tato komunikace není určena pro provoz motorových vozidel. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

 Pouť v Hrádku a Tedražicích 

Tuto neděli 7. srpna 2016 se bude konat v Hrádku a Tedražicích pouť ke Sv. Vavřinci. Poutní 

mše svatá bude sloužena v neděli 7. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na Zdouni. 

 

Na pouť je připravena celá řada kulturních akcí. 

 

Pozvánka ze zámku 

V pátek 5. 8. v 18.00 hodin se koná mše svatá v zámecké kapli sv. Valburgy. 

 

V sobotu 6.8.v 17.00 hodin je připraven tradiční pouťový koncert Hrádeckého chrámového 

sboru v kapli sv. Valburgy 

 

V neděli 7. 8. ve 14.30 hodin  můžete shlédnout hranou pohádku „O rybáři a rybce aneb 

Kdo chce moc, nemá nic“ v sále Galerie Hrádek. V neděli bude Zámecká herna komtesy 

Adély a Jana Ferdinanda otevřena od 13 do 17 hodin. 

  
Pozvánka do hospůdky U Píny 

V sobotu 6. srpna od 20.00 hodin jste také zváni do hospůdky „U Píny“, kde k poslechu a 

tanci zahraje hudební skupina TEZE. V neděli 7. srpna od 15.00 hodin v hospůdce „U 

Píny“zahraje na harmoniku pan Krýsl. Srdečně zvou Maruška a Pína. 

 

 



Pozvánka na hasičskou soutěž 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice vás srdečně zve 6. srpna 2016 na 5. ročník noční 

soutěže. Začátek je ve 20.00 hodin.  

 

 

Pozvánka na jednodenní výlet 

Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pořádá v neděli 14.8.2016 jednodenní výlet na 

zámek Dobříš, dále do muzea zlata v Novém Kníně a do muzea vojenské techniky 

v Lešanech.  Na zámku Dobříš mohou děti navštívit strašidelný okruh „Dobříšské přízraky“. 

Jízdné pro dospělého je 200,- Kč a pro dítě 100,- Kč. Výlet je vhodný pro rodiče s dětmi. 

Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku nebo u paní Rybové na telefonu č. 

376 523 053. Přesné časy, místa odjezdů budou upřesněny v příštím hlášení. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání 

V sobotu 23.7.2016 sehrálo B družstvo Hrádku doma přátelské utkání s družstvem Stach, 

účastníkem 1. B třídy Jihočeského kraje. Družstvo prohrálo 3:8 a byl vidět rozdíl ve 

zkušenostech hráčů hostů. 

V neděli 24.7.2016 odjelo naše A družstvo do Nýrska, které je  účastníkem krajského přeboru. 

Po velmi zdařilém výkonu vyhrálo naše družstvo 4:2. Branky dali Matějka dvě, a po jedné Jiří 

Brabec a Marian. 

V sobotu 30.7.2016 si naše A družstvo pozvalo na naše hřiště družstvo A Pačejova, účastníka 

1. A třídy.  Výsledek utkání je 2:2, když branky dali Matějka a Holeček. 

 

Pozvánka na příští utkání 

V sobotu 6.8.2016 se hraje od 14.00 hodin zápas naše Stará garda s výběrem trenéra A 

družstva Jiřího Brabce, který si pozval hráče, se kterými za svoji bohatou kariéru hrál. 

Následovat bude od 17.00 hodin další přátelské utkání našeho A družstva a dalšího účastníka 

1A třídy Sokola Hradešice A. 

Těšíme se, že před poutí přijdete podpořit naše fotbalisty. Děkujeme. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

 5.8.2016  Marie Kučerová   65 let 

7.8.2016  Václava Melková   75 let                        

 

Přejeme oběma oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. 

K významnému životnímu jubileu jim posíláme pěknou písničku.  

 


