
23. listopadu 2022 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 
 

Informace občanům: 
Oznámení České pošty 
Česká pošta oznamuje občanům, že v pátek 25. listopadu 2022 bude pobočka pošty v Hrádku 
z provozních důvodů uzavřena. 
 

Rozsvícení vánočních stromů 
Tuto sobotu 26. listopadu 2022 v 17.00 hodin se v Hrádku u mostu uskuteční již tradiční 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. O tomto víkendu se vánoční stromy rozsvítí i 
v ostatních částech naší obce. 

 
Pozvánky z jednotlivých částí obce 
 
Spolek Moje Tedražice Vás srdečně zve na Rozsvícení vánočního stromečku v sobotu 
26.11.2022 od 18 hod. Přijďte si společně s přáteli a sousedy zazpívat vánoční koledy a 
přivítat advent. Nebude chybět svařené víno, čaj a nějaké to cukroví. 
 
SDH Čejkovy Vás srdečně zve na rozsvícení vánočního stromečku, které proběhne v 
Čejkovech na návsi v sobotu 26. listopadu 2022 od 17 hodin. Teplé nápoje na zahřátí budou 
připravené. Kdo chce, může přinést něco dobrého k snědku. Těšíme se na hojnou účast. 
 
Sbor dobrovolných hasičů Zbynice zve všechny občany na rozsvícení vánočního stromečku, 
které se bude konat tuto sobotu 26. listopadu od 17 hodin u zastávky ve Zbynicích. Poté 
proběhne krátká procházka, na kterou si děti mohou vzít lampiony a prskavky. Akce bude 
zakončena drobným posezením v místní hasičské zbrojnici. Přijďte společně prožít první 
okamžiky předvánočního času. 
 
SDH Čermná zve na rozsvícení vánočního stromku v neděli 27. listopadu od 18:00 hodin na 
návsi. Občerstvení zajištěno. 

 
Z kultury 
Pozvánka ze zámku 
Zámek Hrádek srdečně zve na adventní koncert Tria Karageorgiev, který se uskuteční 
v sobotu 3. prosince 2022 od 18 hodin v zámecké kapli. Zazní nejhezčí skladby od baroka po 
romantismus. Vstupenky prodává recepce zámku. 
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
25.11.2022  Marta Šmrhová     50 let 
27.11.2022  RNDr. Hynek Burda CSc.    70 let 
28.11.2022  Libuše Ertlová     91 let 
28.11.2022  Marie Míková                90 let 
                         
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku.  
 


