
3. ledna 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Čermná 

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné zve všechny členy na výroční valnou hromadu, která se 

koná v sobotu 6. ledna 2018 od 19.00 hodin v budově bývalé školy na Čermné. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 5. ledna 2018 

od 20.00 hodin se koná členská schůze v hasičské zbrojnici v Hrádku. 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů v Teražicích zve na předvýroční členskou schůzi, která se koná 

v sobotu 6. ledna 2018 od 18.00 hodin v místní hasičské zbrojnici. 

 

Oznámení 

Firma Kominictví Ladislav Duda oznamuje, že v sobotu 6. ledna 2018 bude provádět čištění 

komínů v části obce Tedražice. Případní zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na telefonu 

číslo 739 419 534. 

Tříkrálová sbírka 

Od soboty tohoto týdne opět po roce budou putovat naší obcí tříkráloví koledníci. Tito 

koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Koledníci při této 

obchůzce 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. 

 

Z kultury: 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 5. ledna 2018 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy mše svatá.  

 
Vystoupení pěveckého sboru Svatobor na Zdouni 

V neděli 7. ledna 2018 bude mši svatou v kostele na Zdouni od 10.00 hodin doprovázet 

sušický pěvecký sbor Svatobor.   

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o první letošní hlášení, tak přejeme všem našim občanům 

do tohoto nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a spokojenosti. 

Přejeme vám též hezké vztahy v rodinách i ve vašem okolí a zdárné a pokojné zvládnutí 

všeho, co tento rok přinese.  


