
15. července 2015 
 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 
 

 

Informace občanům: 
 
Přerušení dodávky elektřiny 
Skupina ČEZ informuje své odběratele, že plánované přerušení dodávky elektřiny dne 16. 
července 2015 v části obce Čejkovy se neuskuteční. 
 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude ve čtvrtek 16. července 2015 v době od 16.00 hodin prodávat u 
obecního úřadu v Hrádku  kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 155,-Kč za kus.  
 
Informace o konání letního příměstského tábora 
Jak jsme již informovali v minulém hlášení, spolek Svatojánci pořádá v průběhu letních 
prázdnin letní příměstský tábor v hasičské zbrojnici v Hrádku pro děti ve věku od 3 do 12 let. 
Datum konání a téma: 20. 7. - 24. 7. 2015 - Hrátky se zvířátky, 10. 8. - 14. 8. - Putování s 
indiány. V průběhu druhého nabízeného termínu (Putování s indiány) přijede Česká televize a 
bude s dětmi natáčet pořad Šikulové - všichni tak mohou mít příležitost podívat se na přímé 
natáčení pořadu pro děti a podílet se na něm. V obou termínech je pro děti připraven bohatý 
program plný bádání, her, zábavy a tvořivých prací od 8:00 do 16:00 (v případě zájmu již od 
6:30 do 17:00). Cena tábora je 1.500,- Kč na týden (v případě sourozenecké slevy 1.300,- Kč), 
v ceně je zahrnuto celodenní stravování, materiální vybavení a pojištění. 

 
Z kultury: 
Informace pro účastníky výletu do Vídně 
Odjezd na dvoudenní výlet do Vídně je v sobotu 25. července 2015 v 5.00 hodin od Zámku 
v Hrádku. Sraz účastníků je 10 minut před odjezdem. Návrat je v neděli 26. července 2015 
před půlnocí. Pro cestování je možné použít platný cestovní pas nebo občanský průkaz typu 
identifikační karty se strojově čitelnými údaji s minimální platností tři měsíce po návratu ze 
zahraničí. Pojištění je zajištěno cestovní kanceláří. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
17.7.2015  Alena Churanová    75 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  


