
16. listopadu 2022 
 

Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

Informace občanům: 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Čejkovy 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oznamuje všem svým členům, že v pátek 18. 11. 2022 
v 19:00 hodin se koná členská schůze v Hostinci u Kůsů. 
 
Oznámení Sboru dobrovolných hasičů Zbynice 
Sbor dobrovolných hasičů Zbynice oznamuje, že se dnes 16. 11. 2022 v 18:00 hodin koná 
členská schůze v hasičské zbrojnici.  
 
Oznámení ze základní školy 
Základní škola v Hrádku oznamuje, že z důvodu špatné předpovědi počasí se dnešní 
lampiónový průvod přesouvá na pondělí 21. 11. 2022 od 16:30 hodin a sraz všech světlušek 
bude u základní školy. Přijďte v hojném počtu, moc se na vás těšíme.  

Informace ze sportu 
 
Informace z fotbalu 
 
Výsledky utkání z minulého víkendu: 
A-tým remizoval s Dobřany   0:0. 
Starší žáci A  vyhráli v Domažlicích  4:2.   
Mladší žáci A vyhráli v Domažlicích 3:1. 
  
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům za reprezentaci obce, divákům za podporu 
při zápasech a těšíme se nashledání při jarních utkáních. 
 
 
Informace z motokrosu 
S blížícím se koncem roku skončila i motokrosová sezóna, ve které naší obec reprezentovali 
bratři Milan a Matyáš Vaníčkovi z Tedražic. V letošní sezóně je oba čekal přechod na silnější 
kubatury. Milan závodil v kategorii 125 kubických centimetrů, kde byl suverénně nejmladším 
jezdcem a Matyáš v kategorii 65 kubických centimetrů. Místo oťukáváni se v nových třídách 
zazářili s pěknými výsledky ve všech odjetých seriálech. Milan v seriálu ŠAC celkově první 
místo, seriál VVL BO MOTOR OIL první místo, Jihočeský krajský přebor třetí místo. 
Matyáš seriál ŠAC první místo, VVL BO MOTOR OIL první místo, Jihočeský krajský přebor 
třetí místo. Klukům Vaníčků gratulujeme a velké díky patří rodičům Zdeňce a Milanovi 
Vaníčků, bez jejich podpory a zázemí by to nešlo. Díky i týmu HH RACING TEAM 
HRÁDEK. 
 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
22.11.2022  Eva  Vacherlonová    85 let 
                         
Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody.  


