
24. února 2016 

 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Oznámení České pošty 

Česká pošta oznamuje občanům, že tento pátek 26. února 2016 bude pobočka pošty v Hrádku 

uzavřena. 

 

Pozvánka na valnou hromadu SDH Čermná 

Sbor dobrovolných hasičů Čermná zve své členy na valnou hromadu, která se koná v pátek 

26.2.2016 od 19. 00 hodin. Projednávat se bude příprava hasičského bálu. 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 

Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku zve všechny své členy na výroční 

členskou schůzi, která se koná tuto neděli 28.2.2016 od 14. 00 hod. v hostinci u Hánů v 

Hrádku.  

 

Z kultury: 

 
Pozvánka na čtení z díla Eduarda Martina 

Kulturní komise obce Hrádek pořádá „Čtení při svíčkách z díla Eduarda Martina“ 

Nevšední setkání s tímto spisovatelem se uskuteční v  pátek 26. února 2016 od 18.00 hodin na 

zámku v Hrádku. Srdečně jsou zváni všichni občané. 

 

Pouť v Zámecké kapli sv. Valpurgy 

Tuto neděli 28.2.2016 zveme všechny občany na pouť do Zámecké kaple svaté Valpurgy  

v Hrádku. Při mši svaté, která začne v 10.00 hodin, bude doprovázet Hrádecký chrámový 

sbor. Mše svatá na Zdouni tuto neděli nebude. 

 

Pozvánka na dětský maškarní ples 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v neděli 28. února 2016 od 14.00 hodin v 

Čejkovech v Hostinci u Kůsů DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Na děti čeká odpoledne plné 

zábavy a překvapení. Srdečně zveme všechny děti a rodiče. 

 

 

Pozvánka na hasičský ples v Čejkovech 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech srdečně zve všechny příznivce zábavy na tradiční 

HASIČSKÝ PLES ve znamení vepřových hodů v Čejkovech v Hositnci U Kůsů příští 

sobotu 5. března 2016. Začátek je ve 20:00 hod. Celým večerem vás bude provázet hudební 

skupina BK BAND. Těšit se můžete na vystoupení profesionálního tanečníka z Karibiku a 

jeho krásné partnerky. Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. 



 

 

Příprava osazení pamětní desky americkým vojákům 

Obec Hrádek ve spolupráci se Spolkem 136 plánuje v květnu letošního roku osadit na 

prostranství u kostela na Zdouni pamětní desku americkým vojákům. Pietní akt spojený 

s odhalením pamětní desky se plánuje na pátek 6. května v 15.00 hod za účasti potomků 

amerických vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

24.2.2016  Pavel Ryba    65 let   

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

26.2.2016  Marie Šebestová   65 let 

28.2.2016  Stanislava Mrtková   85 let  

28.2.2016  Karel Holub                 60 let 

                         

Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  

 


