
2. ledna 2020 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

přejeme vám všem do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, radosti a 

spokojenosti. Přejeme vám též hezké vztahy v rodinách i ve vašem okolí a 

pokojné zvládnutí všeho, co nový rok přinese.  

Informace občanům: 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Hrádek 

Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku oznamuje všem svým členům, že v pátek 3. ledna 2020 

ve 20.00 hodin se koná členská schůze. Účast je nutná! 

 

Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Tedražice 
Sbor dobrovolných hasičů Tedražice zve všechny své členy na členskou schůzi, která se koná 

v sobotu 4. ledna 2020 v 18.00 hodin v hasičské zbrojnici v Tedražicích. 

Tříkrálová sbírka 

V následujících dnech 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 a nemocným spoluobčanům. 

 

Z kultury: 

Mše svatá v zámecké kapli 

V pátek 3. ledna 2020 se od 17.00 hodin uskuteční v zámecké kapli sv. Valburgy pravidelná 

mše svatá.  

 

Pozvánka ze základní školy 

Zveme zájemce o cvičení na Kurzy jógy s Romanou Krásnou, které začínají v úterý 7. ledna 

2020 v 18:00 hodin ve školní tělocvičně v Hrádku. Kurz má 10 lekcí a celková cena kurzu je 

1 000 Kč. Kurzovné se bude vybírat při první lekci. Můžete si tak po vánočních svátcích 

protáhnout svá těla. 

 

 

 

 



Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

5.1.2020 Růžena Kutilová   70 let 

                         

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

životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání se připojuje rovněž Sbor dobrovolných 

hasičů v Hrádku. 

 


