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Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

Informace občanům: 

 

Anketa ohledně prodejny ZKD v Čejkovech 

     Jak jsme informovali v minulém hlášení, v Čejkovech byla rozeslána anketa ohledně 

prodejny ZKD. Všem občanům Čejkov byla anketa doručena poštou domů. Ostatní zákazníci 

prodejny a ti, kteří jí nedostali, si ji mohli vyzvednout na prodejně. Prosíme občany, aby 

vyplněnou anketu doručili na Obecní úřad v Hrádku, nebo ji odevzdali přímo v prodejně 

v Čejkovech do konce tohoto týdne. Váš názor je pro nás důležitý. Děkujeme. 

 

Z kultury: 

 

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Hrádku 

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

sobotu 1. prosince 2018 od 17.00 hodin na návsi u mostu v Hrádku. Připraveno je krátké 

vystoupení žáků základní školy.  Nejen 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 stromku: 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech zve všechny občany Čejkov na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromku v sobotu 1. prosince 2018 v 17:00 hodin. 

 

Pozvání na rozsvícení vánočního stromku ve Zbynicích 

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

uskuteční v sobotu 1. prosince 2018 od 17.00 hodin na návsi.  Přijďte si všichni společně 

prožít začátek adventního období.  

 

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku v Tedražicích 
Sbor dobrovolných hasičů v Tedražicích zve všechny občany na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromku v sobotu 1. prosince 2018 v 17.00 hodin. Občerstvení je zajištěno. 

 

Pozvánka na posezení s písničkou 

V sobotu 1. prosince 2018 od 14. 00 hodin se v hasičské zbrojnici v Tedražicích uskuteční 

posezení s písničkou. 

 

Pozvánka na pravidelné kurzy JÓGY: 

Zveme všechny příznivce JÓGY na pravidelné kurzy JÓGY pod vedením Romany Krásné 

každý čtvrtek od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici v Čejkovech.  



 

Pozvánka na Přástky s Ánandí 

Přijďte si odpočinout od všedních starostí a povinností, odreagovat se a také si něco hezkého 

vyrobit pod vedením Ánandí Barfussové, která vás naučí vyrábět andílka z ovčího rouna. 

Vyrábět budeme v úterý 4. prosince 2018 od 16:30 do 18:30 hodin v hasičské zbrojnici v 

Čejkovech. Cena kurzu je 130,- Kč. Vše co potřebujete k vyrábění je v ceně kurzu. Zveme 

všechny zájemce o ruční práce.  

 

 


