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Informace občanům: 
 
Z jednání Rady 
Včera 25. listopadu 2014 poprvé po volbách zasedala Rada obce. Rada ustanovila jednotlivé 
komise a jmenovala jejich předsedy a členy.  Byla zřízena Komise pro rozvoj obce, jejímž 
předsedou je Ing. František Míka, dále Komise kulturní a sportovní, kterou vede paní Markéta 
Rybová a Komise pro občanské záležitosti, jejímž předsedou je paní Marie Cízlová. Rada 
jmenovala rovněž nové členy povodňové komise a projednala aktualizaci povodňového plánu 
obce.  Dále se rada zabývala přípravou jednání zastupitelstva a přípravou rozpočtu obce na 
rok 2015. Projednány a schváleny byly navržené rozpočtové změny a úpravy odměn 
vedoucím příspěvkových organizací. Projednány byly rovněž opravy místních komunikací 
v Hrádku, dokončení akce spojovací cyklostezka v Hrádku za konzumem, realizace 
rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Hrádku v části k nádraží a provedení 
sanace vlhkého zdiva v budově základní školy. Dále Rada projednala likvidaci kalů z ČOV a 
plán údržby a kácení stromů na rok 2015. Na závěr bylo projednáno devět došlých podnětů. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve na předvýroční členskou schůzi, která se koná 
v sobotu 29. listopadu 2014 od 18.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Účast všech 
členů nutná. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Hrádku 
Zveme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v 
sobotu 29. listopadu 2014 od 17.00 hodin na návsi u mostu v Hrádku. Připraveno je krátké  
vystoupení žáků základní školy a zazpívat přijde i Hrádecký chrámový sbor. Přijďte si  
společně zazpívat  a vezměte si s sebou zvonečky. Malé občerstvení je zajištěno. 
 
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku na návsi v Tedražicích, které se uskuteční v sobotu 29. listopadu 2014 od 16.30 
hodin. 
 
Pozvánka na ukázku vánočních dekorací a rozsvícení vánočního stromečku do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy zve všechny občany na ukázku vánočních dekorací od 
Hanky Kindelmannové Šebestové v pátek 28. listopadu 2014 od 17 hod. v Čejkovech 
ve společenské místnosti v hasičské zbrojnici.  
 Zároveň zve Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech všechny občany na slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku, které proběhne v  sobotu 29. listopadu 2014 v 18.00 hod. v Čejkovech 
na návsi. 



 
 
Pozvání na rozsvícení vánočního stromu ve Zbynicích 
Zveme  všechny občany na rozsvícení vánočního stromku ve Zbynicích. Začátek je v sobotu 
29. listopadu 2014 od 17.00 hodin na návsi. Děti si s sebou mohou přinést a zavěsit na 
stromeček svoje vyrobené vánoční ozdoby. Přijďte si všichni společně prožít začátek 
vánočního období.    
 
Pozvání na rozsvícení vánočního stromu na Čermné 
Srdečně zveme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a pár písniček, 
které se uskuteční v sobotu 29. listopadu od 19.00 hodin na návsi na Čermné. Připraveno je 
malé předvánoční občerstvení. 
 

 

                       
 
 
 


