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Informace občanům: 
 
Prosíme občany, aby při oslavách konce letošního roku byli ohleduplní ke svým sousedům a 
okolí a při odpalování pyrotechniky na veřejných prostranstvích dodržovali základní 
bezpečnostní opatření a provedli následně úklid zbylých vypálených obalů. Chovatele psů, 
koček, koní a ostatního zvířectva prosíme, abyste se postarali o své miláčky, aby při oslavách 
příchodu nového roku nebyli zbytečně vystaveni nadbytečnému stresu. 

Tříkrálová sbírka 
V příštím týdnu opět budou putovat 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+M+B. Tato písmena jsou 
zkratkou latinského nápisu „Christus Mansionem Benedicat“, což v překladu znamená „Ať 
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. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 
Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v sobotu 2.1.2016 od 
20.00hodin  se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 

 
Z kultury: 
Pozvánka na silvestrovský výšlap na kopec nad Tedražicemi 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny občany ve čtvrtek 31. prosince 2015  na    
„Silvestrovský výšlap na kopec nad Tedražicemi“.  Začátek je v 15 hodin u hasičské 
zbrojnice. 
 
Bohoslužby na Nový rok 
Mše svaté na Nový rok budou jako v neděli, ve Zbynicích v 8.30 hodin a na Zdouni v 10.00 
hodin. 
V neděli 3. ledna 2016 bude mši svatou v kostele na Zdouni od 10.00 hodin doprovázet 
sušický pěvecký sbor Svatobor.  V jeho podání zazní Gregoriánský chorál, Česká vánoční 
mše Jana Jakuba Ryby a vánoční koledy. Zveme všechny milovníky krásné hudby. 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
3.1.2016 Vojt ěch Melka   93 let 
5.1.2016 Vlastimil Šebenda   60 let 
                         
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 
Všem našim občanům přejeme do nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, pohody, 
radosti a spokojenosti v osobním životě a mnoho úspěchů v práci i podnikání.  


