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Zpravodaj obce Hrádek 
 

 

 

Informace občanům: 

 

Informace k pandemické situaci 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů 

Covid 19 bude od čtvrtka 10. září platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov 

v celém Česku. Bližší informace budou oznámeny prostřednictvím hromadných sdělovacích 

prostředků. 

Vzhledem k tomu, že počet nemocných se zvyšuje i v našem okrese, prosíme především starší 

a nemocné občany, abyste byli opatrní a dodržovali nutná hygienická opatření. 

 

Informace k výletu Dostupná Šumava 

Připomínáme všem, kteří se přihlásili na výlet Dostupná Šumava, že odjezd je zítra 10.9.2020 

v 7.45 hodin od pohostinství „U Hánů“ v Hrádku, ze Sušice v 8. 00 hodin ze stanoviště č. 9 

proti železniční stanici. 

 

Z kultury: 

Pozvánka na „Setkání dětí s myslivostí“ 

Myslivecký spolek Strážiště Čejkovy srdečně zve na druhý ročník „Setkání dětí 

s myslivostí“, který se bude konat v sobotu 12. září 2020 v Čejkovech na hřišti od 9.00 do 

13.00 hodin. Na programu bude střelba ze vzduchovky, ukázka loveckých zbraní a trofejí, 

dále poznávání stromů, živočichů a ukázka výcviku loveckých psů a jiné. Občerstvení pro děti 

je zajištěno formou opékání buřtů. 

 

Pozvánka Sboru dobrovolných hasičů Zbynice 
Sbor dobrovolných hasičů Zbynice pořádá akci "Rozloučení s prázdninami". Akce se bude 

konat tuto sobotu 12. září 2020 od 16 hodin u bývalé silážní jámy ve Zbynicích. Vítáni budou 

všechny děti i občané. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým prohrál  s Radnicí 2:0.  

B tým vyhrál nad Kolincem 4:3. Góly za náš tým dali Radek Holeček, Martin Adamec dvě a 

rozhodující penaltu vstřelil Václav Holeček. 

  

Starší žáci A vyhráli nad plzeňským Bolevcem 3:0. Góly dali Ondřej Šabek, Martin Jiřina a 

Filip Šuhajda. 



Starší žáci B vyhráli nad Železnou Rudou 10:2. Góly dali Jiří Stupka dva, Filip Šuhajda dva, 

Martin Pavlíček dva, Ondřej Přibyl, Vojtěch Beníšek, Jaime Pícka a Filip Kolář po jednom. 

 

Mladší žáci vyhráli nad Bolevcem  12:1. Góly dali Martin Mužík čtyři, Jakub Sládek tři, 

Kristián Mlnařík dva, Michael Šašek jeden a dva góly byli vlastní. 

  

Minipřípravka hrála v Sušici ´´Pohár starosty Sušice´´ a v konkurenci devíti týmů skončili na 

prvním místě, když vyhráli všechny zápasy.  

  

Pozvánka na následující víkend:  

V neděli 13. 9. 2020 od 16:30 na našem hřišti přivítá B-tým družstvo z Bolešin.  

Přijďte všichni povzbudit naše fotbalisty. 

 

 

 


