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Víte, že...


od 1.1.2020 mají obce
povinnost zajistit kontejnery na
potravinářské oleje a tuky?
U obecního úřadu bude
k tomuto účelu speciální
popelnice, kam se budou tuky
a oleje v PET lahvích vhazovat.

Upozornění
V pátek 6. září 2019 od 17:00
do 18:00 hod je možné
odevzdat do sběrného místa
u hasičské zbrojnice
elektroodpad ( kromě elek.
bojleru ) a pneumatiky od
osobních automobilů.

V sobotu 19. října 2019 bude
na hřišti SK Hradec od 9:00 hod
do 11:00 hod probíhat svoz
komunálního a objemného
odpadu.


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
z operačního programu Životní
prostředí nám byla schválena
dotace na zařízení na odvodnění
kalů Č O V. Celkové způsobilé
výdaje činí 1 567 834,92 Kč,
příspěvek Unie bude 1 332 659,68
Kč. Odvodněním kalů dojde ke
snížení nákladů na provoz ČOV.
Kalovou koncovku bychom museli
nainstalovat i bez dotace, a to
z důvodu plánovaného napojení
okolních obcí.
Práce na kostele se opět
rozběhly. Na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce budou měděné
báně i kříže pozlaceny, čímž se
prodlouží jejich životnost a vzroste
estetická hodnota. Kříže budou
z věží kostela sejmuty, ošetřeny od
koroze a pozlaceny. V příštím týdnu
očekáváme započetí prací na jižní
věži kostela, kde by měly být dle
záznamů v kronice uloženy
písemnosti o historii obce.
Dokumenty tam byly uloženy při
opravě v roce 1962. Doufáme, že
tam budou uloženy dokumenty i
daleko staršího data z předchozích
oprav. Ze všech písemností budou
vytvořeny kopii, originály společně

s dokumenty ze současnosti
budou dle zvyku vloženy zpět do
kopule. Rádi bychom při této
příležitosti udělali den otevřených
dveří v kostele sv. Jiří, kde budou
historické dokumenty
k nahlédnutí. O této akci budete
včas informováni.
V rámci stavby obytné zóny
musí být na doporučení Policie
ČR vystavěn chodník od
Čábalových k Milnaříkovým. Nad
rámec projektu dojde k úpravě
prostranství před MŠ a na základě
požadavku zaměstnanců MŠ a
rodičů bude chodník prodloužen
za zatáčku k Doušovým. Do
budoucna bude nutné chodník
prodloužit až k Auervekovým.
V mateřské škole byla opravena
podlaha v jídelně, bylo položeno
nové linoleum.
Rád bych Vás pozval příští
víkend na zajímavou akci
Mikroregionu Radbuza. V sobotu
7.9. se v Dobřanech koná plavba
netradičních plavidel, kde i
Hradec bude mít své zastoupení v
posádce našich hasičů. Přijďte je
podpořit!
Pavel Hlaváč

Sbírka oblečení

Rozpis zápasů SK HRADEC 1946
SK HRADEC 1946 ''A'' OKRESNÍ PŘEBOR - PODZIM 2019
1. KOLO SOBOTA - 24.08. - 17:00
SK HRADEC 1946 -STOD
2. KOLO SOBOTA - 31.08. - 17:00
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SK HRADEC 1946
3. KOLO SOBOTA - 07.09. - 16:30
SK HRADEC 1946 – NEPOMUK „B“
4. KOLO NEDĚLE - 15.09. - 16:30
SEČ - SK HRADEC 1946
5. KOLO SOBOTA - 21.09. - 16:30
SK HRADEC 1946 - ŽINKOVY
6. KOLO SOBOTA - 28.09. - 16:00
KLÁŠTER - SK HRADEC 1946
7. KOLO SOBOTA - 05.10. - 16:00
SK HRADEC 1946 - MERKLÍN
8. KOLO SOBOTA - 12.10. - 15:30
CHLUMČANY - SK HRADEC 1946
9. KOLO SOBOTA - 19.10. - 15:30
SK HRADEC 1946 - ZDEMYSLICE
10. KOLO SOBOTA - 26.10. - 14:30
SK HRADEC 1946 - PŘEDENICE
11. KOLO
SOBOTA - 02.11. - 14:00
RADKOVICE - SK HRADEC 1946
12. KOLO SOBOTA - 09.11. - 14:00
SK HRADEC 1946 - LOSINÁ
13. KOLO SOBOTA - 16.11. - 13:30
LUŽANY - SK HRADEC 1946
SK HRADEC 1946 ''B'' IV. TŘÍDA - PODZIM 2019
1. KOLO NEDĚLE - 01.09. - 14:00
SK HRADEC 1946 ''B'' - LÍŠINA
2. KOLO NEDĚLE - 08.09. - 14:00
MERKLÍN „B“ - SK HRADEC 1946 ''B''
3. KOLO NEDĚLE - 15.09. - 13:30
SK HRADEC 1946 ''B'' – BANÍK MANTOV
4. KOLO NEDĚLE - 22.09. - 13:30
SK HRADEC 1946 ''B'' – DOBŘANY „B“
5. KOLO NEDĚLE - 29.09. - 16:00
PTENÍN - SK HRADE 1946 ''B''
6. KOLO NEDĚLE - 06.10. - 16:00
LÍŠINA - SK HRADEC 1946 ''B''
7. KOLO NEDĚLE - 13.10 - 12:30
SK HRADEC 1946 ''B'' – MERKLÍN „B“
8. KOLO NEDĚLE - 20.10. - 15:30
MANTOV - SK HRADEC 1946 ''B''
9. KOLO SOBOTA - 26.10. - 09:30
DOBŘANY „B“ - SK HRADEC 1946 ''B''
10. KOLO NEDĚLE - 3.11. - 11:00
SK HRADEC 1946 ''B'' - PTENÍN

Ze sportovního života dobrovolných hasičů v Hradci
Zasvěcení ví, že hasičský sport se skládá ze čtyř disciplín. Tou „královskou“ je požární útok.
U nás v Hradci se mu věnuje družstvo mužů a žen s velmi dobrými výsledky. Do této kategorie spadá i
květnový závod „ O pohár Hořiny“ na fotbalovém hřišti. Dalšími disciplínami jsou „běh na 100 m
překážek“ a na to navazující „štafeta 4x100 m“. Čtvrtou nejméně rozšířenou, ale u profesionálů a
reprezentace povinnou, je „výstup do 4.nadzemního podlaží pomocí hákového žebříku“.
A právě těmto dalším aktivitám se též v Hradci věnujeme. Tyto disciplíny vyžadují kvalitní
atletickou a pohybovou průpravu na speciálních překážkách (bariéra, kladina, domeček) a také
zručnost při práci s hadicemi, rozdělovačem a proudnicí při maximální rychlosti běhu. V našem sboru
máme na co navazovat. V devadesátých letech družstvo mužů patřilo k TOP týmům v České republice a
naším současným snem je se opět přiblížit k výsluní. Budujeme tým, který od roku 2020 bude
reprezentovat naši obec na okresním či krajském kole a výhledově se chceme připravit i na možnost
atakovat postup na mistrovství republiky. Pro tyto cíle si musíme vychovat svoje závodníky a i když se v
našem okolí občas objeví talent, tak bez tréninku se nikam neposune a radši končí nebo vůbec nezačne
trénovat. Příprava z důvodu nepřítomnosti vlastního cvičiště probíhá v areálech Dobřany a Domažlice a
v zimě trénujeme v atletickém tunelu v Plzni. Někteří již běhají za Hradec v požárním útoku nebo se
časem do týmu zabudují.
Patrik Snášel od doby získání titulu dorosteneckého mistra republiky v běhu na 100 m překážek
pravidelně reprezentuje plzeňský kraj na mistrovství republiky dospělých. Jeho současný čas
16,48 sec. ho řadí mezi nejlepší závodníky v Čechách. I letos je v krajském výběru a připravuje se na
mistrovství ČR konané v Ústí nad Labem 30.8 – 1.9.2019. Dalším závodníkem je Lukáš Snášel, který se
v dorostu probojoval dvakrát na mistrovství ČR a letos prvně bojuje v kategorii dospělých a zde se
časem pod 18 sekund určitě neztratí. Dalšími mladými hasiči věkem ještě dorostenci jsou František
Lange, kterému letos jen o fous unikl postup na MČR v kategorii starší dorost (17-18 let). Dále v tréninku
je ze Staňkova Jakub Dokulil, který v kategorii střední dorost
(15-16 let) postoupil na MČR dorostu ve Svitavách a zde
v disciplíně 100 m překážek jednotlivců obsadil 2.místo.
Dalšími do party jsou Dan Štáhl a Honza Šváb. V této
sestavě objíždíme i závody Českého poháru, letos mimojiné
Praha, Pardubice, Plzeň a i zde dosaženými výsledky na
úrovni osobních rekordů se umisťujeme na předních
příčkách.
Celá naše treninková parta má sen a držte nám palce
ať se k němu přiblížíme.
autor článku:
Radek Snášel je v současnosti trenér reprezentace
ČR dorostu připravující se na MS v ruském Saratově.

Pozvánky

Akce kompostér
Obec Hradec provádí průzkum, zda by občané obce měli zájem o bezplatnou zápůjčku plastového
kompostéru, které by obec získala ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza z operačního programu životního
prostředí.
Předmětem smlouvy je vypůjčení kompostéru o objemu 1000 litrů z recyklovaného PP (Thermolen)
o hmotnosti 19 kg s parametry 1300 mm šířka, 1300 mm hloubka a 1020 mm výška včetně návodu k použití a
obsluze. Doba užívání se sjednává na dobu cca. 5 let.
Půjčitel může požádat o vrácení věci před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc
neužívá řádně, nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou, a také pokud vypůjčitel
uvede na smlouvě nepravdivé údaje.
Účelem zápůjčky kompostéru je zajištění domácího kompostování u občanů. Kompostér lze použít
pouze pro ukládání bioodpadu rostlinného původu k tomu určeného. Po stanovené době zapůjčení se půjčená
věc (kompostér) stává majetkem vypůjčitele (pokud nebudou změněny podmínky dotace OPŽP, v tomto případě
o tom bude vypůjčitel včas informován).
Podání žádosti o dotaci tohoto projektu je předpokládáno - podzim 2019

Zájemci hlaste se na OÚ Hradec do pondělí 10. 9. 2019 !!!
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