
29. listopadu 2017 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům,  že v pátek 1.12 2017 od 

20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 1. prosince 2017 od 17.00 hodin se uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše 

svatá. 

 

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Hrádku 

Zveme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v 

sobotu 2. prosince 2017 od 17.00 hodin na návsi u mostu v Hrádku. Při rozsvícení vystoupí 

děti z naší školy a Hrádecký chrámový sbor. Nejen děti si mohou přinést a zavěsit na 

stromeček vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby. Přijďte si společně zazpívat a vezměte si 

s sebou zvonečky. Malé občerstvení je zajištěno. 

 

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku v Tedražicích 
V sobotu 2 prosince 2017 se uskuteční v Tedražicích rozsvícení vánočního stromku. Sraz je 

v 16.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Všichni občané jsou srdečně zváni. 

Občerstvení je zajištěno. 

 

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku v Čejkovech 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny občany na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromku v sobotu 2. 12. 2017 od 17.00 hodin. 

 

Pozvání na rozsvícení vánočního stromku ve Zbynicích 

Zveme všechny občany na rozsvícení vánočního stromku ve Zbynicích, které se uskuteční 

v sobotu 2. prosince 2017 od 17.00 hodin na návsi.  Sebou si vezměte lampiony a zvonečky a 

přijďte si všichni společně prožít začátek adventního období. Po ukončení akce se bude 

v hasičárně od 20.00 hodin konat předvýroční členská schůze. 

 

Pozvání na rozsvícení vánočního stromu na Čermné 

Srdečně zveme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a pár písniček, 

které se uskuteční v neděli 3. prosince 2017 od 17.00 hodin na návsi na Čermné. Připraveno je 

malé předvánoční občerstvení. 



 

Pozvánka z Krutěnic 

Dvůr Krutěnice vás srdečně zve na předvánoční setkání s floristkou Hanou  Kindelmannovou 

Šebestovou na téma „Adventní a vánoční dekorace“. Akce se uskuteční tuto sobotu 2. 

prosince 2017 od 16.00 hodin v konferenční místnosti areálu Dvora Krutěnice. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

30.11.2017  Marie Bočková   60 let 

30.11.2017  Hana Jílková    60 let 

  5.12.2017  Jiřina Jandová   65 let   

 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


