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REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY
Stavební úpravy a výměna zastaralé technologie na úpravně pitné vody ve Střelských Hošticích
byly dokončeny v průběhu měsíce listopadu.V tomto období bylo také nové zařízení
spuštěno.Kapacita strojního vybavení je úprava 2 l pitné vody za každou sekundu, což bohatě
postačuje pro potřeby naší obce.Surová voda je získávána převážně ze tří zemních vrtů, které budou
ještě stavebně upravovány.Celkový náklad stavby dosáhl částky 6,1 mil. korun, z čehož příspěvek
SZIF činí 5,2 mil.Generálním dodavatelem stavby byla společnost VaK Jižní Čechy a.s.,která
provedla stavbu ve velice dobré kvalitě.Odebíranými kontrolními vzorky je prokázána vysoká
kvalita úrovně pitné vody na výstupu z úpravny do vodojemu.Dle příslibu provozovatele bude
probíhat v následujících měsících pravidelné odkalování vodovodní sítě tak, aby došlo v maximálně
možné míře k odstranění sedimentů a kalů z vodovodního potrubí a kvalitní pitná voda se tak
dostávala až přímo k nám, spotřebitelům.V jarním období bude také spuštěna automatická tlaková
stanice nově umístěná v manipulační komoře vodojemu, která přiměřeně zvýší tlak vody v obci.
Věříme,že realizací stavby budou odstraněny problémy s kvalitou pitné vody , které trápily poslední
dobou nejen naše občany a obecní úřad, ale i provozovatele.
Závěrem nutno konstatovat, že veškeré práce prováděné na úpravně pitné vody byly realizovány za
jejího plného provozu a nedošlo k žádnému závažnému přerušení dodávky pitné vody do obce.Za
realizaci stavby patří naše poděkování generálnímu dodavateli VaK Jižní Čechy a.s,
subdodavatelům společnosti Aquastyl s.r.o. a Jihospol a.s. a dále stavebnímu dozoru Ing.
Fridrichovi.

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V prvním listopadovém týdnu nás navštívily děti z mateřské školy.Nejvíce se zdržely v 1. třídě,
společně se školáky si vyrobily papírové dýně a zazpívaly si písničky.Předškolákům se ve škole
moc líbilo.
S dětmi jsme se zapojili do dvou výtvarných soutěží – „O čestický brambor“(téma veselá
zvířátka) a „Zamrzlé vánoce“.
Prvňáčci společně s MŠ shlédli divadelní představení dětského divadla Kašpárek.
Poslední listopadový pátek jsme jako již tradičně zdobili vánoční perníčky.Ve škole nás navštívila
p. Jaroslava Kubová, měla pro děti napečené perníčky, připravené polevy a děti pod jejím vedením
zdobily.Děti pracovaly s nadšením, práce se jim vydařila, některé s velkou chutí perníčky hned
snědly.
5.12. nás poctil svou návštěvou Mikuláš s andělem a čertem.

-2Někteří žáci nacvičili vánoční pásmo na tradiční posezení s důchodci.Vystoupení sklidilo velký
úspěch.
16.12. jsem se zúčastnili besedy v muzeu na téma Stromy a zvířátka v zimě.Besedu připravila
prof. Skalická ze Strakonic.Dětem se vyprávění s promítáním líbilo.Rádi bychom s paní
profesorkou spolupracovali i na dále.
V předvánočním čase jsme připravili s dětmi besídku pro rodiče, která byla tentokrát obohacena o
výtvarnou vánoční dílnu.Děti společně s maminkami si mohly vyrobit vánoční ozdoby, svícny
z jablíček a pouštět si lodičky z ořechů.Všichni jsme si pochutnali na pohoštění, které připravily p.
kuchařky z naší školy.
Děti zakončily kalendářní rok tradiční vánoční párty.
Přejeme všem rodičům a přátelům školy poklidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce.

STRUČNĚ
-

obec Střelské Hoštice nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě č.p. 122 ve Střelských
Hošticích.Jedná se o několik místností o celkové výměře 111,60 m2 včetně sociálního
zařízení.Podrobnosti k pronájmu zájemcům sdělíme na obecním úřadě.
zastupitelstvo obce schválilo zpracování projektové dokumentace na úpravu návsi ve
Střelských Hošticích.
zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na demolici budovy bývalé ošetřovny v objektu zámku.
Obec Střelské Hoštice vyřizuje povolení k regulaci počtu holubů, kteří se v naší obci
vyskytují a to hlavně na budově zámku.K regulaci se vyjadřuje krajská veterinární správa,
správa ochrany přírody atd.Důvodem k tomuto kroku jsou jak stížnosti občanů tak fakt, že
holubi poškozují hlavně budovu zámku, kde se v této době opravila fasáda uvnitř
nádvoří.Dalším nebezpečím ze strany holubů je přenos původců onemocnění (klíšťáková
encefalitida) a šíření alergenů (drobní roztoči, částice peří, trusu a prachu).Doufáme, že naše
žádost o povolení regulace počtu holubů bude kladně vyřízena.

POMNÍK PADLÝM V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE
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Obec Střelské Hoštice přeje všem svým
spoluobčanům klidné a příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v roce 2009
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