
11. května 2022 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům 

Poděkování 

Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili v rámci oslavy osvobození naší obce v neděli 

pietního aktu u pamětní desky americkým vojákům u kostela na Zdouni. S významných hostů 

se pietního aktu zúčastnil za Ambasádu USA pan Neil Phillips, za potomky amerických 

vojáků, kteří se účastnili osvobození naší obce pan Pet Mossey a Anne Marie Trese, za 

Plzeňský kraj radní pan Pavel Hais a za Spolek 136 pan Jan Tůma. Děkujeme také všem 

našim hasičům a dalším občanům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. 

 

Nabídka odběru novinek z webových stránek obce 

Znovu připomínáme občanům, že se můžete přihlásit k odběru novinek z obecního úřadu. 

Přihlásit se můžete na webových stránkách obce, kde v nabídce v pravém sloupečku byla 

přidána nová ikona s názvem „Odběr novinek mailem“. Po jejím rozkliknutí se vám zobrazí 

stručné informace k odběru a možnost přihlásit se zadáním vašeho e-mailu. Na ten vám budou 

chodit aktuální informace z obecního úřadu přímo do vašeho mobilu nebo počítače. Z odběru 

novinek se můžete kdykoliv zase odhlásit. K dnešnímu dni se k odběru novinek již 

zaregistrovalo několik desítek našich občanů. 

Z kultury 

Posezení s písničkou v Tedražicích 

V sobotu 14. května 2022 od 15.00 hodin se uskuteční u příležitosti dne matek v hasičské 

zbrojnici v Tedražicích posezení s písničkou. 

 

Pozvánka na pouťovou zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá příští sobotu 21. května 2022 od 20:00 hodin v 

Hostinci u Kůsů tradiční pouťovou zábavu. K tanci a poslechu zahraje skupina ORCHIDEA. 

Zveme všechny příznivce hudby a tance k hojné účasti. 

 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu:  

A-tým prohrál  v Kaznějově  5:1. Gól za nás dal Šimon Fremund.  

B tým prohrál ve Bolešinech 3:2. Góly dali Radek Holeček a Jaroslav Prexl. 

  

Starší dorostenci  vyhráli v Lubech 3:0. Góly za nás dali Sebastián Ryba a Pavel Illek. 

Mladší dorostenci vyhráli v Lubech  3:1. Góly za nás dali Ondřej Šabek, Marek Mlnařík a 

Šimon Fremund. 

  

Starší žáci  vyhráli nad Rapidem  5:1. Góly za nás dali Filip Kolář, Martin Mužík a Kristián 

Mlnařík. 

  



Mladší žáci A vyhráli nad Rapidem  16:1. Góly vstřelili   Petr Frýzek, David Holeček, Jakub 

Kolář, Michael Šašek, Ondřej Korbel, Tomáš Prexl, Václav Šebesta a Marek Melka. 

  

Mladší žáci B vyhráli nad Strážovem  13:2. Góly dali Jakub Vacík, Karolína Makovcová, Jan 

Makovec, Václav Kotiš, Štěpán Zemen, Viktor Czerwek, Radek Borovič a Ondřej Koudelka. 

  

Mladší přípravka hrála turnaj v Horažďovicích a v Klatovech  s těmito výsledky: Hrádek – 

Horažďovice  7:1, Hrádek – Domažlice  5:2, Hrádek – Viktoria Plzeň dívky 7:4, Hrádek – 

Klatovy 8:0, Hrádek – Sušice 7:1, rádek – Bolešiny 5:4, Hrádek – Mochtín 10:1. 

   

Pozvánka na následující víkend a dohrávky:   

V sobotu 14. 5. od  14:00 na našem hřišti přivítá náš B-tým družstvo Hartmanic.  

V neděli 15. 5.  od  10:00 na našem hřišti hraje okresní turnaj mladší přípravka. 

   

Přijďte povzbudit naše fotbalisty. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

14.5.2022  František Milota   70 let 

                         

Přejeme oslavenci pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


