
7. srpna 2019 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 
Včera 6. srpna 2019 zasedala Rada obce. Rada projednala především dokončování 
následujících stavebních akcí: opravu sociálních zařízení v budově mateřské školy, 
rekonstrukci garáže v hasičské zbrojnici v Hrádku, výstavbu místní komunikace v lokalitě 
BT2 Tedražice a opravu místní komunikace na Čermné. Dále bylo schváleno přijetí dotace 
z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 103 460,- Kč na zřizování nových oplocenek a ochranu 
mladých lesních porostů, projednána byla možnost podání žádosti na poskytnutí neinvestiční 
dotace pro JSDHO na výdaje za odbornou přípravu. Projednány a schváleny byly rovněž 
navržené rozpočtové změny. Na závěr Rada projednala tři došlé podněty. 
 
Informace odběratelům vody v Hrádku a Tedražicích 
Informujeme občany, že příští týden ve dnech 17. a 18. 8.2019 budou prováděny pravidelné 
výměny vodoměrů v Hrádku a Tedražicích v následujících nemovitostech: 
 
V Hrádku jde o č.p. 19, 38, 66, 127, 131, 139, 141, 170, 173, 175, 181, 182, 190 (byty pan 
Zach, paní Reiserová), 221, 237  
 
V Tedražicích jde o č.p. 2, 7, 74, 77 
V případě potřeby mohou vlastníci těchto nemovitostí kontaktovat pracovníka, který bude 
provádět výměny na tel. 721 683 768, nebo zavolat na Obecní úřad v Hrádku. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Poutní mše svatá 
Tuto neděli se bude konat v Hrádku a Tedražicích pouť ke Sv. Vavřinci. Poutní mše svatá 
bude sloužena v neděli 11. srpna v 10.00 hodin v kostele Sv. Vavřince na Zdouni. Svým 
zpěvem ji doprovodí místní chrámový sbor. 
 
Na pouť jsou připraveny následující kulturní akce: 
Pozvánka do hospůdky U Píny 
V sobotu 10. srpna od 20.00 hodin jste zváni do hospůdky „U Píny“, kde k poslechu a tanci 
zahraje hudební skupina TEZE.  
V neděli 11. srpna od 15.00 hodin v hospůdce „U Píny“ zahraje  Pína Band. Srdečně zvou 
Maruška a Pína. 
 



Pozvánka do zámku 
V sobotu 10. srpna v 17 hodin se uskuteční v kapli sv. Valburgy kytarový recitál „Od baroka 
po současnost“ v podání Libora Janečka. Vstupenky jsou k prodeji na recepci. 
V sobotu a v neděli se otevře i zámecká užitková a léčebná zahrada od 13 do 17 hodin, která 
není z důvodu rekonstrukce běžně přístupná.  
 
Pozvánka z Tedražice 
Spolek Moje Tedražice srdečně zve na pouťové posezení s harmonikou v sobotu 10. srpna 
2019 od 19.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. K tanci a poslechu zahraje pan 
Václav Šmíd. 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Pozvánka na fotbalová utkání o pouti: 
V sobotu 10.8. od 17:00 hodin  přivítá A-tým družstvo ze Žákavy. 
V neděli 11.8. od 17:00 hodin  přivítá B-tým družstvo ze Švihova. 
 
Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 
 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
10.8.2019  Miloslava Tomanová     75 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 
 


