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Konečně jsme se dočkali léta a s ním dlouhých, teplých a
květinami provoněných dnů. Turistickou sezonu jsme úspěšně
otevřeli a vodáci opět zaplnili řeku Otavu. I Muzeum řeky Otavy a
voroplavby je v plném provozu a nabízí své služby nejen již
zmiňovaným vodákům, kteří je plně využívají, ale i ostatním
turistům a místním zvídavým občanům. Přejeme všem krásnou
dovolenou, plnou nezapomenutelných zážitků a šťastný návrat
domů.

Návrh územního plánu Střelské Hoštice
Ve středu 22.6.2011 v 17,00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Střelských Hošticích veřejné
projednání návrhu územního plánu Střelské Hoštice. Návrh územního plánu je připraven k nahlédnutí na Obecním
úřadě ve Střelských Hošticích a zároveň na MěÚ Strakonice , odboru rozvoje, úřadě územního plánování. Námitky proti
návrhu územního plánu lze uplatnit nejpozději při tomto veřejném projednání. K později uplatněným námitkám a
připomínkám se nepřihlíží.

Probíhající akce
Obnova odvodu dešťové vody komunikací par.č.1318/1, k.ú. Kozlov nad Otavou
po povodni 2009
8.6.2011 zahájila firma Kvint Vlachovo Březí obnovu stávající dešťové kanalizace a místní komunikace. Délka
obnovované trasy je 169 bm , šířka 4 bm. Přibližný termín dokončení stavby je 19.8.2011.

Schválené žádosti o podporu v roce 2011
Žádost na Ministerstvu pro místní rozvoj :
„Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“ – dětské hřiště a hřiště na míčové hry.
Předmětem stavby je :
1) dětské hřiště s herními prvky – hřiště o půdorysných rozměrech 9,2 m x 23,5 m, s travnatým povrchem a pískovými
dopadovými plochami u herních prvků.
2) hřiště na míčové hry pro rekreační a sportovní vyžití – hřiště o půdorysných rozměrech 12,5 m x 27,5 m,
s válcovaným propustným povrchem a s oplocením textilními sítěmi, upevněnými na ocelových sloupech do výše 4m.

Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2011. Grantový
program :
„Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích“.
Vyčištění požární nádrže odstraněním naplavenin a usazenin na dně nádrže v zastavěné části obce Střelské Hoštice.
Bude provedena oprava a zpevnění stávajících břehů.

Odpady 2011
Upozorňujeme na poslední termín tj. 31.8.2011 pro zaplacení poplatku z odpadů za rok 2011 jak pro osoby s trvalým
pobytem, tak i pro majitele nemovitostí sloužících k rekreačnímu pobytu v obci. Nebude-li poplatek zaplacen v termínu
do 31.8.2011 může obec vyměřit poplatek platebním výměrem a zvýšit jej až na trojnásobek / dle zákona o místních
poplatcích §11 /.

Třídění odpadů
Občany touto cestou vyzývám, aby do odpadových nádob neukládali zejména kompostovatelné odpady ze zahrad,
které mohou zpracovat na zahradě nebo uložit do sběrného dvora. Ukládání posečené trávy do běžných popelnic je v
rozporu s obecními vyhláškami o odpadech a navíc je to ekologický a v kontextu s vysokými cenami za skládkování
rovněž ekonomický hazard.

Vznik černých skládek
Jedná se o velký nešvar ze strany občanů, ať již ze Střelských Hoštic, ale také přespolních. Je třeba zvýšit všímavost všech
právě v místech, kde tito lidé mohou beztrestně odkládat komunální odpad. Je nepochopitelné, jak někteří občané
mohou vyhazovat nepotřebné věci podél cest, i když mají k dispozici služby sběrného dvora. Jedná se hlavně o černou
skládku na Rajčúru i přesto, že je zde umístěna tabulka s nápisem zákaz skládky pod pokutou. Během krátké chvíle zde
vznikla skládka veškerého odpadu / komunální odpad, plast, sklo, papír a nebezpečný odpad/. Tato skládka bude
zlikvidována , oplocena a finanční náklady s tím spojené zatíží rozpočet obce.

Kultura v obci
…………………………………………………………………….Co bylo………………………………………………………………………………………………
30.4. 2011 jsme si bohužel pro nepřízeň počasí nemohli užít čarodějnický rej a s ním spojený lampionový průvod. Leč
vážené čarodějné dámy a pánové nezoufejte. Celá akce se vším všudy je přesunuta na 27.srpna 2011, kdy oslavíme
konec prázdnin a zároveň přivítáme nový školní rok. Podrobnosti se dozvíte na plakátcích, které včas vyvěsím.
28. května jsme se vydali na 4.ročník Pootavského putování, tentokrát s podtitulem „…já s písničkou jdu jako
ptáček…“. Jak z podtitulu vyplývá, letošní ročník jsme věnovali lidové písničce. Začínali jsme v Hošticích vernisáží
a krátkým programem, který si připravili učitelé a děti místní základní školy. Putovníků bylo zase spoustu a já bych jim
touto cestou chtěla poděkovat, že se celé akce aktivně zúčastnili. Měla jsem obrovskou radost, že nejen děti, ale i rodiče
a prarodiče si po cestě zanotovali a vzpomněli si na slova lidových písniček. Vždyť i ony jsou naše národní bohatství.

4. června jsme společně s našimi ratolestmi oslavili den, který je věnovaný právě jim- tedy Den dětí. Pohádkové soutěže
vystřídalo divadlo Víti Marčíka, který nenechal nikoho se při představení nudit. Tentokrát nám zahrál pohádku
„Moudrost králů“. Po pohádce ještě pokračovaly některé soutěže.

Jednou z akcí, která měla nastartovat turistickou sezonu ve Střelských Hošticích je koncert skupiny Parkán.
Proběhl 10. června 2011 od 21,30 hod a o návštěvníky rozhodně nebyla nouze.

Hned další den tj. 11. června nás štěchovičtí pozvali na 5. ročník Pootavského sedmiboje. Naše družstvo berušáků opět
bojovalo a vybojovalo 1. místo. Děkuji všem členům za zodpovědný přístup k přípravě prezentace a hlavně, že většina
z nich vytrvala celých 5 let „blbnout“ a soutěžit za naší obec. Oceňuji i hoštické, kteří svůj tým přijeli do Štěchovic
podpořit.

………………………………………………………………co nás čeká………………………………………………………………………….
Čekají nás dovolené a výlety a koupání a slunění a na konci toho všeho, až pomalu budeme balit tašku do školy, se s tím
vším pořádně rozloučíme. Rozlučka bude ve stylu Čarodějné neboli Valpuržiny neboli Filipojakubské noci. Konat se
bude opět v kempu a to 27. srpna od 17,30 hod..

Střípky ze života školy
Jak už se stalo na naší škole dobrou tradicí, 29. 4. nás navštívil ing. Miroslav Šobr z odboru životního prostředí
ze Strakonic a společně s ním jsme vyčistili studánku v lese u Dominky, tak trochu opožděně jsme oslavili Den Země.
První květnový týden jsme se zúčastnili okresního kola hlídek mladých zdravotníků ve Strakonicích, kde si děti prověřily,
co už se naučily ve školním zdravotnickém kroužku.
12. 6. vyjeli vybraní fotbalisté na každoroční fotbalový turnaj Mc Donalds Cup do Strakonic.
Den poté jsme pro maminky našich žáků přichystali tvořivé odpoledne na školní zahradě ke Dni matek.
V pátek 20. 5. mohli žáci 4. a 5. ročníku nocovat ve škole společně s třídní paní učitelkou Chvalovou a paní družinářkou
Lenkou Kopelentovou.
Poslední sobotu v květnu jsme s dětmi vystoupili na vernisáži k zahájení sezóny v Muzeu řeky Otavy a voroplavby.
29. 5. se naše školní zahrada opět proměnila v pohádkový les pro všechny malé i větší děti, které plnily zábavné úkoly
na 9 stanovištích, na závěr dostaly sladkou odměnu.
31. 5. si žáci 4. ročníku vyzkoušeli své znalosti a dovednosti na dopravním hřišti ve Strakonicích.
Ve čtvrtek 2. 6. jsme jeli celá škola na školní výlet do Tábora, s dětmi jsme navštívili Husitské slavnosti v Housově mlýně,
prošli jsme se tajemným táborským podzemím a zavítali jsme i na nedaleký Kozí hrádek, místo působení Mistra J. Husa.
Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
V pátek 3. 6. nás navštívily děti z katovické školy, moc se jim u nás líbilo. Společně jsme pak šli do Muzea.

Poté jsme s našimi žáky oslavili Den dětí hraním a soutěžením ve družstvech na školní zahradě.
7. 6. žáci 3. – 5. ročníku podnikli cyklovýlet do Novosedel na exkurzi do spalovny biologického odpadu.
22. 6. jsme s dětmi navštívili ZŠ Komenského v Horažďovicích, kam přechází někteří naši žáci do 6. ročníku, byli jsme také
v akvaparku, kde si děti užily vodních hrátek. Ve čtvrtek 23. 6. pojedeme s dětmi na výlet na Dívčí kámen, kde je pro nás
připraven program od občanském sdružení Cassiopeia s názvem Kámen, strom a keltská říše divů.
24. 6. děvčata z gymnastického kroužku zakončí své celoroční sportovní snažení spaním ve škole s paní vychovatelkou
L. Kopelentovou. V posledním školním týdnu se půjdeme podívat do Poříčí, kde si opečeme buřty na horním jezu
u Kubešova mlýna.
V daších dnech odevzdáme učebnice, uklidíme školu a školní zahradu.
Ve čtvrtek 30. 6. se bude rozdávat vysvědčení, rozloučíme se s žáky 5. ročníku a hurá na prázdniny.
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