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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 

Informace občanům: 
Informace o výsledku voleb v naší obci 
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší 
obci se zúčastnilo voleb celkem 742 voličů, což je 66,67 % celkového počtu 1 113 zapsaných 
voličů. Nejvyšší účast 77,42% měla část obce Zbynice, dále Tedražice 74,83%, Čejkovy 
68,89%, Čermná 65,93%  a Hrádek 63,48%. 
Z kandidujících politických stran a hnutí získaly v naší obci nejvíce platných hlasů: 

 Hnutí ANO 2011 235 hlasů, což je z celkového počtu hlasů 31,84%. 
  Volební koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 200 hlasů, což je 27,10% 

z celkového počtu hlasů. 
  Volební koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ 99 hlasů, což je 13, 41% z celkového 

počtu hlasů. 
Podrobněji se můžete s výsledky voleb seznámit na internetových stránkách www.volby.cz. 
 
Pozvánka na členskou schůzi SDH Čejkovy 
Sbor dobrovolných hasičů Čejkovy oznamuje všem svým členům, že v pátek 15. 10. 2021 se 
koná členská schůze SDH Čejkovy v 19:00 hodin v Hostinci u Kůsů v Čejkovech. Účast 
všech členů je nutná. 
 
Informace o částečné uzavírce provozu na silnici II/169 v Sušici v místě železničního 
přejezdu 
Oznamujeme občanům, že v době od 19. října od 7.00 hodin do 22. října 2021 do 19.00 hodin 
bude z důvodu opravy železničního přejezdu v Sušici částečně uzavřena silnice II/169 
v Sušici v místě železničního přejezdu. Z tohoto důvodu je nařízena objížďka ve směru do 
Sušice přes Tedražice a Hrádek. Uzavírka se dotkne i provozu autobusových linek. Výlukové 
jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách autobusu. 
 
Informace k výběru plateb za vodné a stočné 
V letošním roce opět upřednostňujeme bezhotovostní úhradu za vodné a stočné. Všem 
odběratelům bude zasláno vyúčtování, které obsahuje  údaje pro bezhotovostní platbu.   
Občanům bude rovněž nabízena možnost platit v pokladně obecního úřadu od pondělí 18. 
října 2021 vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 15. 00 hodin. 
Prosíme občany, aby co nejvíce využili možnost bezhotovostní platby. 

Informace ze sportu 
Informace z motokrosu 
S blížícím se koncem motokrosové sezóny se odjel poslední závod seriálu VVL BO MOTOR 
OIL v západních Čechách. Matyáš Vaníček z Tedražic se v kategorii 50 kubických centimetrů 
umístil celkově na druhém místě, kdy vynechal jeden závod kvůli úrazu. Starší bratr Milan 
Vaníček se v kategorii 85 kubických centimetrů umístil celkově na krásném prvním místě.  



Mimo tento seriál se bratři Vaníčků zúčastnili i dalších závodů. Za zmínku určitě stojí 
Mezinárodní mistrovství České republiky juniorů, které se jelo na Hradišti u Klatov 9.10. 
Matyáš Vaníček ve třídě 50 kubických centimetrů dojel na 3. místě v silné konkurenci 
českých i zahraničních jezdců.  
Velké díky také patří týmu a rodině, zejména rodičům Milanovi a Zdeňce Vaníčků z Tedražic, 
bez kterých by to celé nešlo.  
 
Zprávy z fotbalu 
 
Výsledky utkání z minulého víkendu: 
A-tým prohrál  v Mochtíně 3:2. Oba góly za nás dal Antonín Štěpán  
B tým prohrál nad Buděticemi 5:1. Gól za náš tým dal Libor Kutil.  
Starší dorostenci  remizovali s Chlumčany 2:2. Góly za nás dali Jan Karásek a Adam Faltys.  
Mladší dorostenci vyhráli nad Chlumčany  6:1. Goly za nás dali Pavel Illek 2x, David Hanula 
1x, Jakub Pivnička 1x, Jiří Stupka 1x a Zdeněk Krotkovský 1x. 
  
Starší žáci  vyhráli ve Stříbře  4:1. Goly za nás dali David Šrámek 1x, Kristián Mlnařík 1x, 
Dumitru Grama 1x a Filip Kolář 1x. 
Mladší žáci A vyhráli ve Stříbře  14:0. Goly vstřelili   Jakub Vacík 5x,Václav Kotiš 3x, 
Michael Šašek 4x, Jakub Lávička 1x a David Holeček 1x.   
Mladší žáci B vyhráli nad Lubami  8:2. Goly dali Ondřej Korbel 2x, Petr Frýzek 2x ,Radek 
Borovič 1x, Štěpán Zemen 1x, Petr Drázda 1x a Martin Faltys 1x. 
  
Starší přípravka hrála turnaj v s těmito výsledky: Hrádek – Chanovice 2:2, Hrádek – Mochtín 
5:2, Hrádek – Žichovice  4:1 a Hrádek  - Kašperské Hory 1:1.  
Mladší přípravka hrála turnaj v Hrádku s těmito výsledky: Hrádek – Luby 6:2, Hrádek – 
Klatovy  1:0, Hrádek – Stod 5:1. 
 
Pozvánka na následující víkend: 
 V sobotu 16.10.  od  10:00 na našem hřišti pořádáme turnaj starší přípravky a  od 15:30 
přivítá náš A-tým družstvo Petřín Plzeň.  
V neděli 17.10.  od  10:00 na našem hřišti přivítají starší žáci družstvo z Nýrska a následně 
hrají mladší žáci od 12:00. Poté uzavře fotbalový víkend B-tým, který od 14:30 přivítá hosty 
z Janovic. 
Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
 
 13.10.2021  Miroslav Zeman    65 let                        
 
 
Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání se připojují kamarádi myslivci 
z Mysliveckého spolku „Strážiště“ Čejkovy. 
 
 


