
23. listopadu 2016 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na informativní schůzku ohledně přípravy výstavby chodníku v Tedražicích 

 Obec Hrádek připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku při hlavní silnici 

v Tedražicích. V současné době se připravuje projektová dokumentace pro územní řízení. 

Zveme proto všechny občany Tedražic na informativní setkání, kde se dozvíte bližší 

informace o tomto projektu a kde se budete moci zeptat na cokoliv, co vás ohledně výstavby 

chodníku zajímá. Budeme vděčni za veškeré vaše postřehy a připomínky. Toto setkání se 

uskuteční v Tedražicích v hasičské zbrojnici v pondělí 28. listopadu 2016 v 15.00 hodin. Na 

tomto setkání budou přítomni zástupci obce a projektant pan Karel Macán. Těšíme se na vaši 

účast. 

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci: 

Pozvánka na lampionový průvod 

Základní škola zve všechny děti i rodiče na odložený lampionový průvod, který se uskuteční 

dnes 23. listopadu od 17.00 hodin. Čekáme vás u školy a už teď se moc těšíme. 

 

Pozvánka na zabijačkové hody 

V sobotu 26. listopadu 2016 od 10.00 hodin se budou konat v hospůdce U Píny zabíjačkové 

hody. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

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. 

 

Pozvání na rozsvícení vánočního stromku ve Zbynicích 

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

v sobotu 26. listopadu 2016 od 16.30 hodin na návsi. Přijďte si všichni společně prožít 

začátek vánočního období.    

 

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 26. listopadu 2016 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 26. 11. 2016 v 17.00 hodin. Kdo je 

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

občerstvení jsou vítány. 

 

Pozvání na rozsvícení vánočního stromu na Čermné 

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

které se uskuteční v neděli 27. listopadu 2016 od 17.00 hodin na návsi na Čermné. Připraveno 

je malé předvánoční občerstvení. 

 

Pozvánka ze zámku 

V sobotu 3. prosince 2016 od 18.00 hodin se bude konat na zámku v kapli sv. Valburgy 

adventní koncert dámského seskupení Faux Pas ze Sušice pod názvem „Faux Pas na zámku, 

aneb vánoční roztomilost“. Vstupenky je možné si zamluvit na recepci zámku. 

 

 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum dnes slaví: 

 

23.11.2016  Marie Bagárová     75 let 

 

                        

Významné jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

24.11.2016  František Jílek    60 let 

28.11.2016  Libuše Ertlová    85 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme pěknou písničku. K přání panu Františku Jílkovi se připojují 

všichni kamarádi z hospůdky U Píny a posílají písničku Švihák lázeňský. 

 


