
1. června 2022 

 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 

 

Informace občanům: 

Přerušení dodávky elektřiny 

Firma ČEZ Distribuce informuje své odběratele, že dne 13. 6. 2022 v době od 7.30 do 11.30 

hodin bude v části obce Tedražice Luh přerušena dodávka elektřiny. 

Bližší informace a upřesnění odběrných míst najdete na webových stránkách 

www.cezdistribuce.cz/odstavky a na stránkách obce. 

 

Poutní mše svatá na Odolence 

V neděli 5. června 2022 od 12.00 hodin bude sloužena poutní mše svatá v kapli Panny Marie 

Pomocné v Odolenově  

 

Informace z hasičské soutěže 

V sobotu 28. května se konala na fotbalovém hřišti v Hrádku okrsková soutěž dobrovolných 

hasičů. 

Zúčastnily se celkem tři sbory: SDH Hrádek, SDH Čejkovy, SDH Čermná.  

SDH Hrádek sestavil tři družstva. Soutěžní družstvo muži mladší a dvě družstva, která  

se zúčastnila mimo soutěž a to, družstvo muži starší a družstvo žen. 

Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě 4x100 m s překážkami.  

Na 1. místě se umístilo SDH Hrádek, na 2. místě SDH Čejkovy a na 3. místě SDH Čermná. 

Všechny tři sbory postupují do vyřazovacího kola, které se koná v sobotu 18. června ve 13.00 

hodin v Čejkovech. Družstvo žen můžete přijet podpořit v sobotu 4. června v 8.00 hodin na 

Rabí. 

Všem zúčastněným gratulujeme. Hasiči děkují za pomoc všem, kteří pomohli s organizací a 

zajištěním soutěže. 

 

Zprávy z fotbalu 

Výsledky utkání z minulého víkendu: 

A-tým prohrál  na Petříně 8:0.  B tým prohrál ve Veřechově 2:1. Gol dal Jaroslav Prexl. 

  

Starší dorostenci  vyhráli nad Luby 4:2. Mladší dorostenci vyhráli nad Luby  5:0.   

 

Starší žáci  vyhráli v Nýrsku  5:6.  

Mladší žáci A vyhráli v Nýrsku  16:0. Mladší žáci B vyhráli v Chudenicích  8:1. 

  

Mladší přípravka hrála turnaj v Hrádku  s těmito výsledky: Hrádek – Horažďovice  10:1, 

Hrádek – Bolešiny  7:2, Hrádek – Klatovy B 12:1. 

 

 

 

 

http://www.cezdistribuce.cz/odstavky


Pozvánka na následující víkend:  
V sobotu 4.6. od  10:00 na našem hřišti přivítají mladší žáci B družstvo z Kolince a od 18:00 

přivítá A-tým družstvo z Kralovic. V neděli 5.6. od  17:00 na našem hřišti přivítá B-tým 

družstvo z Budětic.  

Blahopřejeme: 

 

Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 

 

5.6.2022  Marie Černá    80 let 

6.6.2022  Věra Jílková    75 let 

 

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

životnímu jubileu posíláme písničku.  

 


