
13. března 2013 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

Informace občanům: 
Zápis do Mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 
rok 2013 - 2014 se uskuteční v úterý 19. března 2013 od 12.00 do 15.00 hodin v budově  
mateřské školy.  
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že ve dnech 21. března, 28. března a 3. dubna. 2013 
bude v jednotlivých částech obce přerušena dodávka elektřiny. Harmonogram přerušení 
dodávky je následující: 

Hrádek 
21. března 2013  od 7.30 do 15.30 hodin v celé obci 
28. března 2013 od 7.30 do 15.00 hodin v části obce „Převaděč mobilního 

operátora“ 
Kašovice 
21. března 2013  od 7.30 do 15.30 hodin v celé obci 
 
Čermná 
21. března 2013  od 7.30 do 15.30 hodin v celé obci 
 
Tedražice 
28. března 2013  od 7.30 do 15.00 hodin v celé obci mimo části Tedražice Mlýn 
3. dubna  2013 od 7.30 do 10.30 hodin v části obce Tedražice Mlýn, vodárna a 

Dalovice čp. 53,54 a 74 
 
Zbynice 
28. března 2013  od 7.30 do 15.00 hodin v celé obci 
 
Čejkovy 
28. března 2013 od 7.30 do 15.00 hodin v celé obci mimo části od čp.14 směr 

Sedlečko (oblast ohraničená čp. 14-61-76-82) 
 
Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy. 
Termíny vypínání elektřiny budou také vyvěšeny ve vývěskách obecního úřadu a na 
internetových stránkách obce. 

 
 
 
 



Z kultury: 
Pozvánka na výlet na Moravu 
Kulturní a sportovní komise Obce Hrádek pro vás připravuje na 27. a 28. dubna 2013 
dvoudenní zájezd na Moravu.  V sobotu 27. dubna navštívíme výstavu Flora Olomouc, 
následně pojedeme do Velkého Týnce, kde bude zajištěna večeře a snídaně. Navštívíme také 
týnskou školu a palírnu. V neděli na zpáteční cestě se zastavíme na zámku Tovačov. Cena 
zájezdu je 750,- Kč na osobu. Je nutné se přihlásit do 28. března 2013, abychom objednali 
levnější vstupenky na Floru. Kdo se přihlásí později, bude mít vstupenky v plné výši. Včasné 
přihlášení je také nutné z důvodu ubytování, jelikož je v tuto dobu o něj značný zájem. Při 
přihlášení je nutné složit zálohu 200,- Kč na ubytování. Záloha je nevratná. Zájemci se mohou 
přihlásit u paní Markéty Rybové v Čejkovech na telefonu 376 523 053, nebo na Obecním 
úřadě v Hrádku. Přesné časy a místa odjezdů a další podrobnosti budou zveřejněny později.  
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
15.3.2013  Marie Písařová  70 let 
15.3.2013  Jiřina Říhová   50 let 
                         
 
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
 


