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     Střelice v příštím roce oslaví 
770 let? První zmínka o existenci 
pochází z roku 1248, kdy ji král 
Václav I. daroval ženskému 
premonstrátskému klášteru 
v Chotěšově. 

Víte, že...

Vážení spoluobčané,
 k 31. 8. 2017 byla ukončena 
smlouva se sběrným dvorem ve 
S todě .   Měs to  S tod  p rovoz 
sběrného dvora  každoročně 
dof inancovávalo  z  v las tn ího 
rozpočtu, a proto nemá zájem na 
zajištění odběru odpadu od občanů 
okolních obcí. Občané Hradce 
budou i nadále plast, papír a sklo 
odkládat do kontejnerů IGLU. 
Bioodpad je možné ukládat do 
kontejnerů, které jsou umístěny 
u Hosnedlových a u Auervekových. 
Kovový odpad je možné po dohodě 
na OÚ uložit na sběrné místo. 
Drobné elektro a textil je možné 
odložit do kontejnerů pod budovou 
železniční zastávky. Na velké 
elektrospotřebiče a objemný odpad 
bude probíhat svoz, který bude vždy 
včas vyhlášen. Do sběrného dvora 
je možno za poplatek nadále 
odvážet odpady dle níže uvedené 
tabulky. Je nutné připomenout, že 
při koupi nového elektrospotřebiče 
plat íme recyklační  poplatek. 

To znamená, že koupí nového 
spotřebiče jsme si u prodávajícího 
zaplatili likvidaci starého. Toho ale 
zatím využívá jen málokdo. 
Musíme si uvědomit, že každý 
z nás produkuje odpad a za jeho 
likvidaci jsme odpovědní. I nadále 
zůstávají vyhrazená místa, kam 
lze odpady odkládat zdarma. Ve 
s b ě r n é m  d v o ř e  j e  o d p a d 
zpoplatněn v řádech desetikorun, 
což nikoho z nás nezruinuje.
 V nejbližších dnech bude 
zahájena stavba kanalizace. 
V části obce, kde bude výstavba 
p r o b í h a t ,  ž á d á m  o b č a n y 
o shovívavost a trpělivost. Stejně 
jako v I. a II. etapě nás čeká 
omezení provozu, bahno, prach a 
hluk. Stanoviště firmy bude na 
parkovišti u myslivny. V pondělí 
4.9.2017 se bude konat schůzka 
m a j i t e l ů  p ř i p o j o v a n ý c h 
nemovitostí se stavbyvedoucím a 
TDI.   Účast je nutná. 

Pavel Hlaváč

Slovo starosty

  Nový školní rok 2017/2018 
začíná v ZŠ a MŠ v pondělí 
4. 9. 2017.

Upozornění

   4. 9. Smolík Václav

   5. 9. Hájek Václav

 13. 9. Hofmanová Milada

Blahopřejeme

Název odpadu

Cena pro občany 

bez trvalého 

pobytu ve Stodě

jiné motorové, převodové a mazací oleje zdarma

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 15,-

absorbční činidla, filtrační materiály 15,-

pneumatiky 30,- / kus

brzdové kapaliny 20,-

nemrznoucí kapaliny obsahujcí nebezpečné látky 20,-

vyřazené anorganické chemikálie 36,-

vyřazené organické chemikálie 36,-

olověné akumulátory zdarma

rozpouštědla 17,-

jedlý tuk a olej 5,-

barvy, lepidla, pryskyřice 12,-

jiná nepoužitá léčiva 24,-

Ceník sběrného dvora ve Stodě

Klub seniorů v Hradci 
zve na 

přátelské setkání 
po prázdninách 

dne 14. září 2017 
v hospůdce Ve Mlejně 

od 14:00 hod.



SK Hradec 1946
 Areál SK Hradec 1946 prošel o prázdninách údržbou. Vymalovali jsme šatny, natřeli zábradlí a 
"vyšperkovali" tribunu.  Rád bych poděkoval našim sponzorům a fanouškům za podporu , které se 
nám od nich dostává. Těšíme se na setkání s Vámi v nové sezóně!

Za SK Hradec 1946 Jiří Štökl

Naši sponzoři:

Obec Hradec
a podnikatelé/řemeslníci, jejichž služby můžeme doporučit:
Kuchyně - nábytek Jiří Plecitý, Holýšov  /tel. 776 883 063/
Trio-D - barvy laky, Plzeň /tel. 377 329 452/
Tesařství, pokrývačství Tomáš Kopecký, Střelice /tel. 608 244 494/
Voda, topení Václav Kotlan, Stod / 728 732 657/
Okrasné ploty Jaroslav Šindelář, Ostromeč / tel. 605 109 364/
Opravy a nátěry fasád, výkopové práce Libor Ibehej, Stod / tel. 603 867 239/

DEN DATUM ZÁPAS ČAS DEN DATUM ZÁPAS ČAS

So 26.8. SK Hradec 1946 - Záhoří 17:00 Ne 3.9. Seč - SK Hradec 1946 ''B'' 17:00

Ne 3.9. Lužany - SK Hradec 1946 17:00 Ne 10.9. SK Hradec 1946 ''B'' - Nezbavětice 14:00

So 9.9. SK Hradec 1946 - Blovice ''B'' 17:00 VOLNO

So 16.9. Zdemyslice - SK Hradec 1946 13:30 Ne 24.9. SK Hradec 1946 ''B'' - VS Plzeň ''B'' 14:00

So 23.9. SK Hradec 1946 - Dnešice 16:30 Ne 1.10. SK Hradec 1946 ''B'' - Soběkury 16:00

Ne 1.10. Letiny - SK Hradec 1946 16:00 Ne 8.10. Ptenín - SK Hradec 1946 ''B'' 16:00

So 7.10. SK Hradec 1946 - Merklín  ''B'' 16:00 Ne 15.10. SK Hradec 1946 ''B'' - Neurazy 14:00

So 14.10. Losiná B - SK Hradec 1946 15:30 Ne 22.10. Lišiná - SK Hradec 1946 ''B'' 15:30

So 21.10. SK Hradec 1946 - Chlum 15:30 Ne 29.10. SK Hradec 1946 ''B'' - Baník Mantov 14.00

Ne 29.10. Dvorec - SK Hradec 1946 14:30 Ne 5.11. Sokol Letná ''B'' - SK Hradec 1946 ''B'' 14.00

So 4.11. SK Hradec 1946 - Záluží 14:00 Ne 12.11. SK Hradec 1946 ''B'' - Dolní Lukavice 14.00

So 12.11. SK Hradec 1946 - Slavoj Stod 14:00

Ne 19.11. Střížovice - SK Hradec 1946 14:00

HRADEC "A" - OKR. PŘEBOR - III.TŘÍDA HRADEC "B" OKR. SOUTĚŽ - IV. TŘÍDA

Rozpis zápasů SK Hradec 1946 -  podzim 2017



III. etapa kanalizace
 Schůzka vlastníků nemovitostí, které se budou připojovat ke splaškové 

kanalizaci, se koná v pondělí 4. září 2017 od 18:00 hod v KD. Na programu bude  
harmonogram prací, podmínky připojení, odvod dešťových vod.

!!!  ÚČAST NUTNÁ   !!!

Kotlíkové dotace
 Plzeňský kraj vyhlásí druhé kolo dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění 
v domácnostech II“. Žádosti budou podávány elektronicky v aplikaci eDotace od 30. 10. 2017 do 
31. 1. 2018 nebo do dne vyčerpání alokace, pokud tento den nastane dříve. Dotace je určena fyzickým 
osobám – konečným uživatelům na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za 
tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný) nebo 
plynový kondenzační kotel a to v rodinném domě. Finanční alokace této výzvy činí 223 880 000 Kč. Kraj 
budou od začátku září objíždět odborníci, kteří na seminářích poradí, jak o dotace žádat. Samotný 
příjem žádostí kraj spustí na konci října a zájemci mohou dostat až 120 tisíc korun. V prvním kole byl 
největší zájem o tepelná čerpadla a kombinované kotle.

Program semináře:
 1. Základní podmínky připravovaného nového dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění 
v domácnostech II“ na podporu výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro 
fyzické osoby v rodinných domech.
 2. Postup k založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který je pro podání žádosti nezbytný.
V rámci tohoto semináře budou poskytnuty také informace k programu "Nová zelená úsporám" a 
„Dešťovka“.
 Zájemci se mohou na semináře dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

Termíny seminářů:
6. 9. 2017 od 15:00 Stod + SFŽP
Kulturní dům Stod, malý sál, Nádražní 477

zdroj:  a  www.regionplzen.cz www.plzensky-kraj.cz

 Dne 19. 8. 2017 se v Kolovči konal 5. ročník 
Kolovečského trojboje, což je soutěž pětičlenných týmů 
v netradičních sportech - přetahování lanem, štafetě (pití 
piva na čas) a hodu pivním sudem. 
 Z Hradce se vydalo pět statečných změřit síly 
s dalšími 7 družstvy. Hradecké mužstvo ve složení Zdeněk 
Horák ml., Michal Horák, Fanda Jaroš, Jirka Hájek a Jirka 
Grömer si, coby nováček soutěže, nevedlo vůbec špatně a 
skončilo na krásném 5. místě. Ambice pro příští rok mají 
kluci vysoké, a proto nenechali nic náhodě a s tréninkem na 
příští ročník začali hned ten večer.

Kolovečský trojboj
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Pozvánky

Kominictví Jiří Suchý, tel. 722 506 178

- nabízí čištění komínů (200,- Kč) a kontrolu spalinových cest ( 300,- Kč)
- v Hradci poslední zářijový týden.

Zájemci o služby p. Suchého se nahlásí na OÚ do 15.9. , p. Suchý poté zájemce 
obvolá a domluví konkrétní den a hodinu.

Čištění komínů
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