
18. května 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 
Prodej kuřiček 
Firma Novák Radomyšl bude v pátek 20. května 2011 v době od 14.00 do 14. 30 hodin 
prodávat u obecního úřadu v Hrádku červené a černé kuřičky. Stáří kuřiček je 20 týdnů, cena 
145,-Kč za kus.  

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pouť Čejkovy 
Tuto neděli bude pouť v Čejkovech. 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy si dovoluje pozvat širokou veřejnost na tradiční pouťovou 
zábavu, která se koná v sobotu 21. května 2011 v Čejkovech v hostinci u Kůsů“ od 20.00 
hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina CASSA NA DRANC. 
Poutní mše svatá bude v Čejkovech u Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi sloužena 
v neděli 22. května 2011 od 11.00 hodin. 
 
Zprávy ze školy: 
V neděli 8. 5. se náš žák Dan Havel zúčastnil atletických závodů Písecký kilometr, kde ve své 
kategorii získal zlatou medaili ve skoku dalekém a druhou zlatou medaili v běhu na 600 
metrů. A protože je při chuti, tak v sobotu 14. 5.  se zúčastnil i atletického přeboru v Blatné, 
kde v běhu na 800 metrů obsadil 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci.  
Stejně jako každý rok i letos se naše škola zapojila do fotbalového turnaje Mc Donalds´Cup  a 
to v obou věkových kategoriích. Obě naše mužstva včera v Mochtíně nakonec obsadila hezké 
2. místo a to jen díky horšímu skóre. Fotografie z těchto sportovních akcí najdete na 
webových stránkách školy. 

Informace ze sportu: 

Zprávy z fotbalu 
A tým hrál doma s Měčínem a prohrál 2:3. Branky dali Holeček a Šablatůra. B tým prohrál 
v Neznašovech 1: 2. Gól dal Švelch. Dorost porazil vysoko Plánici 18:0. Branky dali: Diviš 
pět, Bigazs čtyři, Pena tři, Klaus dvě, Rendl, Švelch, Zdeněk a Oliva po jedné. Starší žáci 
zvítězili 5:0, mladší žáci 3:1 v Bolešinech. Dařilo se i mladší přípravce, dvakrát remizovali a 
jednou zvítězili. 
Příští utkání 
A tým hraje v Přešticích. B tým hraje v sobotu doma se Sokolem Běšiny. Dorost hraje derby 
v neděli v Kolinci. Starší žáci hrají proti TJ Sušice B. Mladší žáci hrají v Žichovicích.  
V sobotu se hraje hřišti TJ Svatobor Hrádek turnaj Starých gard v rámci memoriálu Jirky 
Hány. Všichni jsou srdečně zváni. 
 
Závěrečnou píseň posíláme mladým fotbalistům za pěkné výsledky. 


