
24. ledna 2018 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 

 

Informace občanům: 

 

Volba prezidenta České republiky   

Informujeme všechny voliče, že tento týden ve dnech 26. a 27. ledna 2018 proběhne druhé 

kolo volby prezidenta České republiky. V naší obci se bude volit v pěti volebních okrscích – v 

Hrádku, Čermné, Čejkovech, Zbynicích a Tedražicích.  Volební místnosti budou otevřeny 

v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodina a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 

14.00 hodin.  

 

 Hlasovací lístky nebudou zaslány domů, ale voliči je dostanou až ve volební místnosti. 

 

Občané, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou do volební místnosti 

dostavit, mohou požádat volební komisi o přenosnou volební schránku. Tento požadavek 

můžete nahlásit písemně, ústně i telefonicky. 

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi 

Český červený kříž v Hrádku oznamuje svým členům, že v sobotu 27. ledna 2018 od 18.00 

hodin se v hostinci U Hánů koná výroční členská schůze. 

 

Pozvánka na výroční valnou hromadu SDH Čejkovy 

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

se koná v sobotu 27. ledna 2018 od 19.00 hodin v Hostinci u Kůsů. Po ukončení valné 

hromady zahraje hudební skupina. Zveme všechny členy k hojné účasti.  

 

Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 

Pozvánka na kadeřnické odpoledne 

Zveme občany na Kadeřnické odpoledne, které pořádá Kulturní komise obce. Kadeřnické 

odpoledne se bude konat v bývalé škole na Čermné tento čtvrtek 25. 1. 2018 od 16.30 hodin. 

Součástí bude kadeřnická poradna - analýza vlasů, výběr vhodného účesu pomocí 

počítačového programu, kosmetika, vlasová kamera, masáže rukou, hlavy. S celkovým image 

poradí i vizážisté.  

 

Pozvánka na přednášku do Tedražic 

Kulturní komise obce Hrádek pořádá přednášku na téma „Občanská gramotnost pro 

seniory“ a Dědictví dle občanského zákoníku“. Přednáška se uskuteční v úterý 30. ledna 

2018 od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.  

 



Blahopřejeme: 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

30.1.2018  Marcela Pendlová  75 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Marcele Pendlové se připojuje rovněž 

Český červený kříž v Hrádku. 


