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Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Poděkování. 
Děkujeme občanům za ohleduplnost při odpalování zábavné pyrotechniky při oslavách 
příchodu nového roku a za vzorný úklid veřejných prostranství. 
 
Pozvánka  na Výroční valnou hromadu 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu SDH 
Hrádek, která se koná v sobotu 11.1 2014 od 18.00 hodin v hasičské zbrojnici. Po skončení 
bude následovat zábava. 

Tříkrálová sbírka 
V tomto týdnu opět putují naší obcí tříkráloví koledníci. Tito koledníci přinášejí lidem 
radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Koledníci při této obchůzce rozdávají cukr a 
kalendáříky a požehnají každé obydlí nápisem křídou  K+B+M. Tato písmena jsou zkratkou 
latinského nápisu „Christus Mansionem Benedicat“, což v překladu znamená „Atˇ Kristus 
žehná tomuto domu“. Obchůzka tří králů je spojena s tříkrálovou sbírkou. Výtěžek této sbírky 
slouží k financování činnosti Charity České republiky. V našem regionu tedy Oblastní charity 
Sušice, která poskytuje služby i našim starým spoluobčanům. 
 
 
Z kultury: 
Nabídka zájezdu 
 Jak jsme vás již informovali, kulturní komise Obce Hrádek ve spolupráci s cestovní kanceláří 
CAMPANATOUR s.r.o. pořádají ve dnech 7.5. a 11.5.2014 zájezd do Říma. Součástí zájezdu 
bude prohlídka Florencie, Říma a Vatikánu. Bližší informace o zájezdu je možné získat na 
obecním úřadě nebo u paní Rybové. Po dohodě s cestovní kanceláří se mohou zájemci 
přihlašovat až do konce ledna a to na obecním úřadě nebo u paní Rybové na telefonu 376 
523 053. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
12.1.2014  Jarmila Koubová  60 let 
 
           
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 
Své životní jubileum oslaví dne 9.1.2014  také pan Jiří Makrlík . Všichni členové Sboru 
dobrovolných hasičů v Hrádku přejí oslavenci hodně zdraví, štěstí, klidu a životní pohody a 
chtějí mu touto cestou poděkovat za jeho dlouholetou činnost ve sboru.  


