
18. května 2022 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

 

Informace občanům: 

Pozvánka na výroční členskou schůzi Českého zahrádkářského svazu 

Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hrádku srdečně zve na výroční 

členskou schůzi, která se bude konat 22.května 2022 od 17.00 hodin v hospůdce U Píny. 

 

Nové video z Pietního aktu na Zdouni 

V  neděli 8. května 2022 proběhl při příležitosti oslav osvobození naší obce Pietní akt u kostela 

sv. Vavřince na Zdouni. Reportáž z této akce můžete nalézt na webových stránkách regionální 

televize FILMpro www.filmpro.cz nebo si ji můžete prohlédnout na webových stránkách naší 

obce pod ikonou Videoarchiv + TV. Na webových stránkách ve fotogalerii budou do konce 

týdne dostupné také fotografie z této události. 

 

Z kultury: 

 

Pouť v Čejkovech 

Poutní mše svatá bude v Čejkovech u kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi sloužena v neděli 

22. května 2022 od 11.00 hodin. Tuto neděli nebude mše svatá ve Zbynicích. 

 

Pozvánka na pouťovou zábavu 

Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v 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. 

 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky z minulého víkendu: 

A-tým vyhrál  ve Svédadicích  4:1.Goly dali Radek Kočí 2x,Pavel Illek 1x a Jiří Kutil 1x. 

B tým remizoval s Hartmanicemi 1:1.Gol dal Tomáš Adamec. 

Starší dorostenci  prohráli s Tachovem 4:1.Gol dal Šimon Fremund. 

Mladší dorostenci prohráli s Tachovem  1:3. Gol dal Zdeněk Krotkovský.. 

http://www.filmpro.cz/


Starší žáci  prohráli na Košutce  8:1. Gol za nás dal Petr Mohrbach. 

  

Mladší žáci A vyhráli na Košutce 7:0.Goly vstřelili   Jakub Vacík  5x a Ondřej Korbel 2x.   

Mladší žáci B vyhráli nad Bolešinami 4:1.Goly dali Václav Kotiš 2x,Viktor Czerwek 1x a 

Karolína Makovcová 1x.  

Mladší přípravka hrála turnaj v Hrádku  s těmito výsledky:Hrádek – Klatovy   12:0,Hrádek – 

Sušice B  6:0,Hrádek – Sušice A 5:3. 

Pozvánka na následující víkend:  

V sobotu 21.5.2022 od 10:00 hrají mladší žáci proti družstvu z Lub. 

A v neděli 22.5.2022 od 17:00 hraje A-tým proti družstvu z Mochtína. 

 

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

21.5.2022  Pavel Skála    50 let                         

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku na přání. K blahopřání se připojuje rovněž Sbor 

dobrovolných hasičů v Hrádku. 

 


