
16. listopadu 2016 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 

 
 

Informace občanům: 
 
Oznámení českého svazu včelařů 
Základní organizace Českého svazu včelařů v Hrádku zve všechny chovatele včel na členskou 
schůzi spojenou s výplatou dotace, která se koná tuto neděli 20.11.2016 od 14.00 hod. v 
hostinci u Hánů v Hrádku. Účast všech chovatelů včel je nutná.    
 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
 
Pozvánka na lampionový průvod 
Základní škola zve všechny děti a rodiče na tradiční lampiónový průvod, který se uskuteční 
dnes 16. listopadu od 17.00 hodin. Sejdeme se u školy. Těšíme se na všechna světýlka. 
 
 
Pozvánka na vánoční aranžování 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy vás srdečně zve na ukázku vánočního aranžování s 
Hankou Kindelmannovou Šebestovou v sobotu 19. listopadu 2016 od 17.00 hod. ve 
společenské místnosti hasičské zbrojnice v Čejkovech. 
 
 
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Hrádku 
Zveme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v 
sobotu 26. listopadu 2016 od 17.00 hodin na návsi u mostu v Hrádku. Připraveno je krátké 
vystoupení žáků základní školy a zazpívat přijde Hrádecký chrámový sbor. Přijďte si společně 
zazpívat a vezměte si s sebou zvonečky. Malé občerstvení bude již tradičně zajištěno. 
Žáci Základní školy v Hrádku připravují vlastnoručně vyrobené ozdoby, které budou na 
vánoční strom rozvěšeny. Zveme ostatní děti a rodiče, kteří by se k nim chtěli připojit, aby své 
výtvory přinesli do školy do středy 23. listopadu. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Minulý víkend prohrál A – tým v Chanovicích 1:0. 
  
Následující víkend se na našem hřišti hraje toto utkání: 
V sobotu 19.11.2016 od 13:30 přivítá A-tým družstvo ze Strážova. Přijďte všichni povzbudit 
naše fotbalisty. 



 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
21.11.2016  Miloslava Adamcová    60 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K blahopřání paní 
Miloslavě Adamcové se připojuje rovněž Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku a všichni 
kamarádi z „Drah“. K významnému životnímu jubileu posíláme její oblíbenou písničku. 


