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Zpravodaj obecního úřadu: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Přerušení dodávky elektřiny 

Skupina ČEZ informuje své odběratele, že dne 10.12.2015 v době  od 7.30 do 15.30  bude 

v Hrádku v č.p. 222 až 225  přerušena dodávka elektřiny.  Důvodem přerušení je provedení 

nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka ze základní školy 

Základní škola zve všechny soutěživé týmy, aby se zúčastnily klání rodinných družstev s 

názvem "Slané pečení", které se uskuteční ve čtvrtek od 14.30 hodin v budově školy. Do 

soutěže přineste cokoliv slaného, co ohromí naši porotu, a vy si odnesete hodnotné ocenění. 

Moc se těšíme. 

 

Pozvánka na lampionový průvod 

Základní škola zve širokou veřejnost na lampiónový průvod, který se uskuteční v náhradním 

termínu zítra ve čtvrtek 26. listopadu od 17.00 hodin. Půjdeme společně od školy a v rámci 

oslav 17. listopadu rozsvítíme naši obec. 

 

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Hrádku 

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

sobotu 28. listopadu 2015 od 17.00 hodin na návsi u mostu v Hrádku. Připraveno je krátké 

vystoupení žáků základní školy a zazpívat přijde Hrádecký chrámový sbor. 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 stromu v Tedražicích 

Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu na návsi v Tedražicích, které se uskuteční v sobotu 28. listopadu 2015 od 17.00 hodin. 

 

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Čejkovech 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny občany na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromku v Čejkovech na návsi v sobotu 28. listopadu 2015 v 17:00 hodin. Kdo je 

šikovný, může si  vyrobit svoji ozdobu a pověsit na vánoční stromek. 

 

 

 



Pozvánka na kadeřnické odpoledne 

Dne 3. prosince 2015 proběhne od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku kadeřnické 

odpoledne. Studentky Středního odborného učiliště v Sušici předvedou své kadeřnické umění. 

Nebude chybět ani mistryně republiky Václava Toušová. Součástí bude rovněž kadeřnická 

poradna, analýza vlasů, výběr vhodného účesu pomocí počítačového programu a prezentace 

kosmetiky L'Oréal. 

 


