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INFORMACE O PROJEKTU ZELENÁ OBEC
Projekt „Zelená obec“ se snaží řešit problematiku sběru a recyklace drobných elektrozařízení po
skončení jejich životnosti.V čem spočívá základ této „problematiky“?Zásadním problémem je
rozměr drobných elektrospotřebičů.Zatímco velké spotřebiče se často nevejdou do kontejneru na
směsný komunální odpad, malé spotřebiče díky svým malým rozměrům často končí ve zbytkovém
odpadu, což znamená poměrně významnou zátěž pro životní prostředí v podobě skládkování nebo
spalování elektroodpadu.Pro zajímavost lze uvést několik překvapivých dat.
- elektroodpad je nejrychleji rostoucím „druhem“ odpadu
- odhaduje se, že v současnosti vzniká v České republice okolo 120 tisíc tun elektroodpadu za
rok, za 10 let to bude 2x tolik, tedy okolo 240 tisíc tun/rok
- rozměrově malý a střední elektroodpad tvoří asi 1/3 celkové hmotnosti vznikajícího
elektroodpadu, ročně to činí v ČR okolo 40 tisíc tun
- rozměrově velmi malá elektrozařízení (velikost mobilního telefonu) končí z více než 80% na
skládkách a ve spalovnách
Elektroodpad obsahuje na jedné straně nebezpečné látky jako je olovo, kadmium, brómované
zpomalovače hoření a další, na straně druhé velké množství recyklovatelných a využitelných
materiálů, např. železo, ocel, hliník, měď a v malém množství také mnoho druhů vzácných kovů –
zlato stříbro, platinu, palladium a jiné.Recyklace neboli materiálové využití tohoto odpadu
představuje v moderním světě trvale udržitelný přístup, pro jehož účinnou realizaci je nejdůležitější
odpovědný postoj občanů spočívající zejména v třídění tohoto odpadu – tedy odevzdávání
vysloužilých elektrospotřebičů na místech k tomu určených.
Naše obec se do tohoto projektu zapojila a získala na elektroodpad sběrný box, který bude
umístěn ve vstupu na obecním úřadě.Sběrný box je plastový, shora plněný, o rozměrech 80x40x40
cm.Obecně lze říci , že do sběrného boxu může občan odložit rozměrově vhodné (malé a střední)
elektrospotřebiče a také baterie.Následující elektrospotřebiče do sběrného boxu patří:
1.Malé domácí spotřebiče – např. vysavače, žehličky, topinkovače, frit.hrnce, mlýnky mixéry,
kávovary, holící strojky, masážní strojky, hodinky, budíky, váhy apod.
2. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení – např. minipočítače, notebooky,
elektronické diáře, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, počítačové periferie jako myši,
klávesnice nebo reproduktory, počítačové komponenty apod.
3. Spotřebitelská zařízení – např. rádia, videokamery, videorekordéry, CD, DVD, MP3 a jiné
přehrávače, walkmeny apod.
4. Elektrické a elektronické nástroje – např. vrtačky, pily, brusky a jiné malé a střední nástroje

-25. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty – např. elektrické vláčky a autíčka, ruční ovladače
videoher, videohry, tachometry a jiná sportovní měřidla
6. Ostatní střední a drobné elektrospotřebiče – např. měřící přístroje, lékařské přístroje apod.
7. Tužkové a knoflíkové baterie
Do sběrného boxu nepatří:
1. Elektrospotřebiče, které jsou rozměrově nevhodné (orientačně větší než mikrovlná trouba) –
např. myčky, pračky, sporáky apod.
2. Elektrospotřebiče, které vyžadují speciální recyklační technologii – televizory, monitory, zářivky,
lednice a mrazáky
3. Tonery a cartridge – inkoustové a jiné náplně tiskáren

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘELSKÉ HOŠTICE
Obec Střelské Hoštice získala grant z fondů EHP/Norska na realizaci projektu „Modernizace
základní školy Střelské Hoštice“.Přidělení dotace bylo odsouhlaseno v pátek 1.8.2008, oficiální
informaci z Kancelář finančních mechanismů z Bruselu jsme obdrželi v pondělí 11.8.2008.Grant
byl poskytnut v rámci 2. výzvy FM EHP/Norska ve výši 85% uznatelných nákladů, což v našem
případě znamená částku 329.621 Euro.Realizací stavby vznikne integrované školské zařízení, kdy
dojde k přesunutí mateřské školy do přízemí budovy základní školy, jejíž současné prostory budou
rozšířeny o půdní vestavbu.Zároveň bude zakoupeno i nové vnitřní vybavení školy.Stavba byla
zahájena předáním staveniště dodavatelské firmě Jihospol a.s. Strakonice dnem 19.8.2008.
Dokončena musí být nejpozději do srpna roku 2009.Stavební práce budou probíhat za provozu
školy, což si vyžádá zvýšené nároky na její organizaci.Naší snahou i snahou dodavatele bude zajistit
maximální bezpečnost dětí i učitelů po dobu výstavby a přizpůsobit průběh prací tak, aby
minimálně ovlivňoval výuku.Posunutí předpokládaného zahájení stavby z června 2008 na srpen
2008 sice částečně komplikuje výstavbu i provoz školy, ale výsledkem bude moderní budova, která
bude odpovídat současným trendům.Celkové náklady stavby se předpokládají ve výši cca
12.000.000,-Kč.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ ZÁMKU Č.P. 1
Naše obec byla úspěšná se žádostí o dotaci na rekonstrukci přízemí zámku č.p. 1 ve Střelských
Hošticích ve 2. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.Výzva byla
vyhlášena 17.12.2007 a příjem žádostí byl ukončen 14.3.2008.Náš projekt byl podán v prioritní ose
„Rozvoj cestovního ruchu“ oblast 3.2. „Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji
cestovního ruchu“.Realizací stavby dojde k dokončení úpravy přízemí hlavní zámecké budovy,
opraveny budou i její fasády.Součástí projektu i pořízení vnitřního vybavení.Nové prostory budou
sloužit jednak k rozšíření současných výstavních prostorů a jednak pro zřízení společenského a
přednáškového sálu.V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, její realizace
bude zahájena v září letošního roku a dokončena v květnu roku 2009.Celkové náklady jsou
předpokládány ve výši cca 3.600.000,-Kč
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ
Konečně jsme se dočkali !!! 1.8.2008 schválili v Bruselu náš projekt na rekonstrukci a přestavbu
budovy základní školy, nákup nového vybavení – nábytku, pomůcek e venkovního zařízení pro ZŠ
a MŠ.Od září 2008 proto bude dopolední vyučování ve škole i odpolední činnost ve školní družině
probíhat pouze v prvním patře, kde bude také šatna pro žáky.Rekonstrukce a přestavba budovy ZŠ
bude probíhat v jednotlivých etapách při provozu školy, nejprve v přízemí budovy, podkroví a na
střeše.Poté se přestěhujeme do přízemí budovy a stavební firma provede rekonstrukci prvního
patra.Po dokončení (nejpozději do konce roku 2009) se do přízemí budovy ZŠ přestěhuje i mateřská
škola.Základní škola bude využívat zmodernizované první patro a nově vybudované třídy
v podkroví budovy.
Žáky přivítají v tomto školním roce dvě nové paní učitelky.Paní Ing. Mgr. Bohumila Chvalová,
která bude pracovat jako učitelka ZŠ a vychovatelka ŠD a paní Michaela Švarcová, učitelka MŠ.
V červnu odešly z pedagogického sboru do jiného zaměstnání paní učitelky Irena Hoholková a Ing.
Olga Polanová.Oběma děkuji i touto cestou za jejich vykonanou práci a přeji jim hodně štěstí a
úspěchů v novém zaměstnání.
Základní škola bude od září organizována jako trojtřídní.Do prvního ročníku nastoupí 16 dětí.
1. třída – 1. ročník
2. třída – spojený 2. a 3. ročník
3. třída – spojený 4. a 5. ročník
O prázdninách bylo dokončeno nové víceúčelové hřiště na školní zahradě, které budeme využívat
zejména při hodinách TV a odpoledne v rámci družiny.
Kontakty ZŠ a MŠ:
MŠ – tel. 383 399 748
ZŠ – tel. 383 399 745 (záznamník), mobil O2 – 777 102 216, e-mail: skola@zsstrelskehostice.cz
ŠJ – tel. 383 380 366 (záznamník), e-mail: vilimova@zsstrelskehostice.cz
Mgr. Roman Krejčí – ředitel ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

STRUČNĚ
-

sběrný dvůr v Horažďovicích má otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 15,00 do 17,00 hodin a
v sobotu od 9,00 do 11,00 hodin.
stavební odpad je možno za mírný poplatek odkládat v recyklačním centru stavebních
odpadů v Horažďovicích, kde je otevírací doba každý pracovní den od 7,00 do 12,00
hodin.Toto centrum se nachází nedaleko za sběrným dvorem.
dle sdělení zástupce dodavatele stavby „Oprava mostu ev.č. 17210-4, Střelské Hoštice –
Kozlov“ by měl být most zprovozněn pro veškerou dopravu od pondělí 29.9.2008.Doufáme,
že tento termín bude dodržen.
volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se budou konat ve
dnech 17. a 18. října 2008.
Obec Střelské Hoštice žádá občany o zapůjčení starých fotografií a pohlednic týkajících se
naší obce (týká se i Kozlova, Střelskohoštické Lhoty a Sedla).Tyto materiály budou použity
k vydání souboru fotografií nebo k výstavě.O zapůjčení dobových snímků s Vámi bude
sepsán „Protokol o výpůjčce“.
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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.
pracovní příležitost - společnost Forestina s.r.o. Střelské Hoštice přijme pracovníka do HPP
pro obsluhu balících strojů.Nástup možný dle dohody.Pro bližší informace kontaktujte tel.
číslo 383 313 524.
fotbalové zápasy žáků na domácím hřišti: sobota 23.8. Chelčice 15,00 hod., sobota 20.9.
Doubravice 14,30 hod., sobota 4.10. Sousedovice 14,00 hod.
fotbalové zápasy mužů na domácím hřišti: sobota 30.8. Pracejovice 17,00 hod., sobota 20.9.
Osek „B“ 16,30 hod., sobota 4.10. Bavorov 16,00 hod., sobota 18.10. Cehnice 15,30 hod.,
sobota 1.11. Pražák 14,00 hod.
již od září si mohou občané a místní spolky rezervovat pronájem místní tělocvičny.V
zimních měsících je o pronájem tělocvičny značný zájem a proto s rezervací neváhejte.
obec získala v rámci Programu obnovy venkova dotaci ve výši 100.000,-Kč na opravu
fasády Kozlovské hospody.V rámci této opravy bude provedena nová izolace místnosti
bývalého výčepu a skladu, budou vyměněny tři kusy oken v bývalém výčepu a vchodové
dveře do pohostinství.Celkové náklady se vyšplhají na cca 200.000,-Kč.Práce na
pohostinství již probíhají a celá akce by měla být dokončena do konce října tohoto roku.

Z OBECNÍ KRONIKY - STALO SE V OBCI PŘED 75 LETY – ROK 1933
V letních měsících roku 1933 provedena byla na žádost J.Knapa faráře zdejšího generální vnější
oprava kostela.Přifařené obce jsou povinny uhraditi náklad na povozy a práce zednické v částce a
to: Hoštice 2.655 Kč, Kozlov 1.327 Kč, Lhota 823 Kč, Poříčí Horní 880 Kč, Poříčí Dolní 581 Kč,
Sedlo 749 Kč a Pole Svaté 201 Kč.Prostranství před kostelem, bývalý to starý hřbitov oplocen byl
vkusným drátěným plotem nákladem obce za cenu 4.008,80 Kč od firmy Karel Kozák a
spol.Podezdívku provedli zedníci K.Dub, Václ.Papež a Jos.Nejedlý za cenu 2.500 Kč.Oplocení kol
pomníku padlých od téže firmy stálo 1.350 Kč.Tvrdé ušlapané prostranství před kostelem bylo
některými dobrovolci ochotně a nezištně překopáno a přerýpáno a dle návrhu p.faráře J.Knapa
naseta travka a okolo plotu vroubeného krásnými květy jiřin a trvalek ponechána pěšinka.Mile
působí na každého krásu milujícího občana a zvlášť na veliké množství cizinců jež Hošticemi
projíždí pěkná tato úprava před kostelem a zároveň učinilo se zadost k úctě k našim dávným
předkům.
Letošního roku pro deštivé počasí konala se sklizeň sena poněkud obtížněji, ježto se protáhla 3
týdny, započato se sekáním kolem 16. června a skončeno kolem 8. července.Ku konci července
započato s kosením žit a během 1 týdne který dopřával žencům příznivého počasí stála již
v panákách a hned nato se sekali ječmeny a pšenice.
(zdroj – kronika obce)
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