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VODNÉ  A  STOČNÉ  NA  VODÁRENSKÝ  ROK  2008 
   Zastupitelstvo obce projednalo návrh provozovatele na cenu vodného a stočného na vodárenský 

rok 2008 ( duben 2008 až  březen 2009).Z nabízených možností se přiklonilo k dvousložkové 

variantě ceny, která se bude skládat z pevného ročního paušálu za osazení vodoměru, pro 

domácnosti ve výši  575 Kč/rok (bez DPH) a pohyblivé složky ve výši 28,56 Kč/m
3 

za vodné a 

19,18 Kč/m
3
 za stočné, opět bez DPH.K této variantě nás vede skutečnost, že v naší obci je řada 

objektů, které jsou osazeny vodoměry a mají minimální spotřebu vody, často i nulovou.Přestože 

majitelé těchto objektů vodu téměř neodebírají, musí provozovatel odečítat jejich vodoměry , 

provádět vyúčtování spotřeby  a v zákonných lhůtách i vodoměry vyměňovat za kalibrované.Tato 

odběrná místa se tak stávají ztrátovými.Ke změně způsobu platby bude přijata obecně závazná 

vyhláška.  

 

ÚZEMNÍ  PLÁN 
  Zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání zpracování nového územního plánu pro sídelní útvar 

Střelské Hoštice.Předchozí úvahy o pouhé aktualizaci a změnách plánu současného byly zamítnuty. 

Hlavním důvodem, který nás k tomuto rozhodnutí vedl je skutečnost, že platnost současného 

územního plánu skončí v roce 2015 a již v současné době obci nevyhovuje.Podstatné pro konečné 

rozhodnutí byla také skutečnost, že je v letošním roce  možné získat na jeho zpracování až 50% 

dotaci z Krajského úřadu Jihočeského kraje.Práce na nové územně-plánovací dokumentaci budou 

trvat cca 18 měsíců a budou tak rozloženy až do roku 2010, kdy by mělo dojít ke schválení 

čistopisu ÚP.Celkové náklady se budou pohybovat ve výši 550 000 Kč (bez DPH).Zpracování bylo 

zadáno Architektonickému atelieru ŠTĚPÁN v Českých Budějovicích. Jednotlivé stupně budou 

veřejně projednávány, o čemž budeme včas informovat.Územní plán bude zpracován i pro místní 

části Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo.Současně platný stavební zákon klade na územní 

plány obcí a měst velký důraz.     

 

STRUČNĚ 
 

- personální společnost Manpower se sídlem v Písku na Velkém náměstí v 1. patře budovy 

ČSOB nabízí občanům zdarma pomoc při hledání nové práce nebo brigády.Hledáme: 

pracovníky výroby, skladníky, řidiče vysokozdvižných vozíků, pracovníky do oddělení 

nákupu a logistiky, konstruktéry, elektrikáře, elektromechaniky, elektrotechniky, strojní 

zámečníky atd.Kontakt: Kristina Hlavínová, tel. 733 145 799 nebo Hermína Jandíková, tel. 

733 676 489,Bližší informace naleznete také na www.manpower.cz. 

- začátkem července se zástupci z řad občanů Střelskohoštické Lhoty i Střelských Hoštic 

zúčastní každoročního Sjezdu Lhot a Lehot, který se tentokrát koná v Žilinskej Lehotě na 

Slovensku. 

- v pondělí dne 9.6. začala stavební společnost Swietelsky s rekonstrukcí mostu ze Střelských 

Hoštic do Kozlova. Práce budou probíhat do konce září letošního roku. O uzavírkách mostu 

Vás budeme průběžně informovat. Již se ale blíží kompletní uzavření mostu. 

../../../www.manpower.cz/default.htm
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- tradiční turnaj v nohejbale Kozlov Cup 2008 se v letošním roce uskuteční v sobotu dne 

12.července od 9 hodin.  

- úřední hodiny matriky na obecním úřadě jsou v pondělí od 16 do 19 hodin a v pátek od 14 

do 16 hodin. 

- posekaná tráva nepatří do řeky, ale na kompost. Někteří občané si takovýmto způsobem 

usnadňují práci a proto je žádáme, aby se trávy tímto způsobem nezbavovali. 

- v minulém čísle zpravodaje, jsme majitelům psů nabízeli sáčky na psí exkrementy, které 

využil pouze jeden majitel psa. I nadále se na veřejném prostranství psí exkrementy 

vyskytují a to hlavě v okolí základní školy a kostela. V některých případech víme, kteří psi 

nám veřejná prostranství znečišťují a proto obec přistoupí k pokutování majitelů těchto psů 

podle obecní vyhlášky. 

- zájemci o získávání aktuálních informací o dění v naší obci se mohou registrovat na 

internetových stránkách obce Střelské Hoštice a dostávat tak na svůj e-mail veškeré 

aktuality. Za krátkou dobu, kdy je tato služba v provozu, se již zaregistrovalo několik našich 

občanů. Internetové stránky najdete na adrese www.strelskehostice.cz 

- kontejner na sklo ve Střelských Hošticích u kostela je poškozený a byl odvezen na opravu. 

Žádáme proto občany, aby po dobu kdy tento kontejner nebude u kostela umístěn, využívali 

kontejnery v bytovkách a v ulici „Špagátnice“. Nový kontejner na sklo bude ke kostelu 

přistaven přibližně za 14 dní. 

- po dobu úplného uzavření mostu budou popelové nádoby v Kozlově sváženy vždy jako 

první v obci. Proto si tyto nádoby na odvoz připravte do sedmé hodiny ranní. 

- Obec Střelské Hoštice nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě č.p. 122 ve Střelských 

Hošticích.Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, kde jim budou poskytnuty bližší 

informace k pronájmu. 

- mateřská škola bude v provozu o letních prázdninách do pátku 11.7.2008. Provoz bude opět 

zahájen v pondělí 1.9.2008. 

 

 

 POZOR NA FALEŠNÉ ODEČÍTAČE VODOMĚRŮ 
    

   Čas od času se objevují a snaží se okrádat důvěřivé občany falešní odečítači vodoměrů. Zejména 

starší a postižení občané se stávají snadnou obětí těchto vychytralců. Z tohoto důvodu je dobré 

věnovat větší pozornost legitimaci a oprávnění osob, kterým otevíráme dveře bytů a domů. 

   Firemními průkazy jsou odečítači a technici na výměnu vodoměrů u společnosti Vodovody a 

kanalizace JČ vybaveni zhruba pět let. Průkaz zaměstnance VaKu JČ musí obsahovat firemní logo, 

razítko s podpisem, číslo průkazu, jméno a fotografii odečítače nebo technika a především číslo 

jeho občanského průkazu, který je případně povinen zákazníkovi předložit pro ověření. Na průkazu 

je rovněž uvedena bezplatná telefonní linka na zákaznické centrum, kam je možné zavolat a ověřit 

si jméno příslušného zaměstnance či pověřené osoby. 

   Odečty stavu vodoměrů se provádějí celoročně, dokonce i v pozdních odpoledních hodinách a o 

víkendech, aby pravděpodobnost přístupu k vodoměru zprostředkovaná majitelem či obyvatelem 

domácnosti byla co největší. V případě, že odečítači či technikovi není umožněn přístup 

k vodoměru, je zákazníkovi ponechán lístek s termínem další možné návštěvy. Pokud ani podruhé 

není majitel domácnosti přítomen, může odečítačům zanechat opsaný stav vodoměru na lístečku na 

viditelném místě, zaslat je mailem  prostřednictvím aktivního formuláře na www.vakjc.cz nebo 

zatelefonovat na telefonní linku 844 844 870. 

   O plánovaných odečtech vodoměrů či výměnách vodoměrů by v budoucnu měla společnost VaK 

JČ informovat starosty dotčených obcí, aby na tyto akce upozornili občany prostřednictvím 

místního tisku či na vývěskách. 
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SLOVÍČKO KNĚZE 
 

   Prázdniny každý rok mění dětský pohled na svět a ony se stávají zkušenějšími a duševně 

bohatšími lidmi.V některých případech přinesou špatné zkušenosti, se kterými se děti dlouho 

nedokáží vyrovnat.Zkrátka záleží na tom, kdo jim vstoupí do životní cesty a hlavně s jakými 

úmysly. Jaký vytváříme svět pro děti? S čím se kvůli dospělým musí potýkat? Odpovědí je mládež 

samotná, stačí se jen podívat.Začíná to reklamou na lentilky těsně před Večerníčkem, čímž je již od 

útlého mládí vychovávána k tomu, že bez některých věcí prostě nelze existovat.Naštěstí se každý 

člověk jednou unaví všemi nesmysly a uvědomí si zázrak přírody, nebo nádheru společně prožité 

liturgie v kostele.Tedy, pokud se rozhodne si to uvědomit… 

   S obavami hledím na to, že mnozí rodiče sice nechali svoje děti pokřtít a slíbili před Bohem i před 

církví výchovu v křesťanském duchu, přesto je ponechávají všanc dravému byznysu a vlastnímu 

úsudku, což se dá lehce ospravedlnit tvrzením, že se má dítě rozhodovat svobodně.Ano, svobodně 

se rozhodne kouřit, opíjet se, podvádět, rozvrátit rodinu, někomu ublížit…Neviděly to již tisíckrát 

někde v televizi a u svých nejbližších? Co s tím? Kde vzít příklad? Začneme u sebe? 

   Milí rodiče, promyslete znovu svoji odpovědnost za budoucnost svých dětí, naplánujte 

smysluplné prázdniny svým dětem (brigáda, aktivní rekreace, …) a rozhodněte se přihlásit na 

začátku nového školního roku své ratolesti na výuku náboženství. Jménem Vašich dětí – díky! 

Výuka náboženství 

Přihlášky na výuku náboženství na ZŠ v r. 08/09 dostanete u řeholní sestry Gratie.Výuka 

náboženství není koníček, či zájmový kroužek.Je to dobrovolně volitelný předmět motivující hledat 

širší souvislosti života. 

Váš duchovní otec Petr Misař ThMgr. 

 

 

STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
   Poslední čtvrtletí školního roku bývá vždy bohaté na různé mimoškolní i zvláštní školní aktivity, 

je tomu stejně i tento rok. 

   V květnu jsme měli možnost uspořádat velmi zajímavou s p. ing. Šobrem z odboru životního 

prostředí (téma – chráněné rostliny a živočichové).Druhá beseda byla s mluvčí Policie ČR Mgr. 

Novákovou o prevenci dopravních nehod a kriminality. 

   U příležitosti zahájení nové sezóny Muzea řeky Otavy a voroplavby vystoupily naše děti 

s pásmem básniček a písní pod vedením pí. uč. Hoholkové.23.5. jsme vyjeli na školní výlet do 

Třeboně (zámek, Schwanz.hrobka, plavba lodí) a protože našich školních dětí je letos méně, pozvali 

jsme na výlet také předškoláky z MŠ s pí. uč. Kučerovou.Výlet se nám vydařil, počasí přálo a my 

jsme se všichni ve zdraví vrátili domů. 

   K oslavě Dne dětí jsme zorganizovali jako již tradičně dvě akce – sportovní dopoledne pro naše 

děti a Pohádkový les pro všechny děti z blízkého okolí.6.6. jsme ve Střelských Hošticích vítali mezi 

nás nové občánky a naši žáci byli u toho s básničkami, písničkami a hraním na flétnu. 

   Letos se nám podařilo úspěšně zvládnout dvě sběrové akce, kterými jsme získali trochu peněz na 

víc, a proto jsme podnikli se školou ještě exkurzi za odměnu do Kašperských Hor.Navštívili jsme 

Centrum ekologické výchovy, kde byl pro žáky připraven skvěle propracovaný program 

s tematikou „Život v lese“. 

   Na závěr ještě zmíníme akce, které nás čekají: 

17. června se uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.Den před vysvědčením 

plánujeme pěší výlet do Horažďovic, půjdeme s dětmi do kina na novou pohádku Z.Trošky 

„Nejkrásnější hádanka“.V pátek dne 27.6. nás čeká vysvědčení a pak už hurá na prázdniny. 
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STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

   Druhou květnovou neděli slavíme Den matek, tak i my jsme chtěli udělat radost našim 

maminkám.Nacvičili jsme si pásmo říkanek, básniček, písniček a tanečků a pozvali jsme ve středu 

7. května všechny maminky na naše vystoupení.Ve čtvrtek 22. května jsme se s rodiči a s dětmi 

sešli odpoledne na naší zahradě na Jarních hrátkách.Malovali jsme na kameny, na špalíčky, naučili 

se ubrouskovou techniku, navlékali sluníčkové korále a opékali na ohni.Některé naše děti, které 

půjdou u nás ve Střelských Hošticích do školy, jeli s dětmi ze základní školy na výlet do Třeboně. 

Oslavili jsme svátek dětí, Večerníček a jeho kamarádi nám připravili úkoly a soutěže.Byli jsme se 

podívat v muzeu na výstavě vodníků a prohlédli jsme si také stálou expozici muzea.Největší den na 

nás čekal 10. června, kdy jsme odjeli na velký výlet do westernového městečka. 

   A co nás ještě čeká?Přijede k nám do školy kouzelník a ve středu 25. června se slavnostně 

rozloučíme s našimi předškoláky. 

 

 

Z OBECNÍ KRONIKY - STALO SE V OBCI PŘED 80 LETY – ROK 1928 
 

   Od Pošumavského zalesňovacího spolku v Písku obdržela obec v měsíci dubnu 6.000 lesních 

sazenic, kterýmiž se vysázel pozemek v „Hadovkách“. 

   6. května ve schůzi obecního zastupitelstva byl schválen návrh starosty p.Antonína Bláhy o 

postavení mostní váhy u obecního domu č.p. 13.Váhu postavila firma J.Škácha Č.Budějovice za 

cenu 12.585 Kč. 

   Oslavu desetiletého trvání samostatnosti pořádal sbor dobrovolných hasičů s ostatním občanstvem 

dne 16. září.O 1. hod. odpolední vyšel pěkný průvod z Hlubočice zpestřený alegorickými vozy, 

jezdci na koních a ověnčených kolech družinou dívek v národních krojích.Přijelo též mnoho občanů 

ze Lhoty na koních i ověnčených kolech s velmi pěkně vypraveným alegorickým vozem „Robota“ 

(na němž byli 4 sedláci zapřaženi do pluhu, pátý držel kleče a panský dráb je popoháněl).Velikou 

pozornost všech upoutal alegorický  vůz „Osvobození“ vypravený zdejší správou velkostatku a 

ozdravovny.Sbory hasičské přišli též z Veřechov, z Horního a Dolního Poříčí a Sedle nedávno 

založeného.Slavnost samu zahájil vhodným proslovem starosta sboru Jos.Knap a požádal p. 

poslance Tumu, by ujal se slova.V procítěné řeči zmínil se p. poslanec o vybudování našeho 

státu.Povzbudil nás, bychom si samostatnost udrželi a zachovali.Vybídl přítomné by po příkladu 

dobrovolného hasičstva pěstovali ideály lásky a bratrství a připravili tak půdu k lepší 

budoucnosti.Starosta sboru J.Knap poděkoval p. poslanci za jeho řeč, která od přítomných byla 

odměněna potleskem; prohlásil slavnostně, že naše hasičstvo vždy a všude hájiti bude naši drahou 

republiku a že bude jeho snahou šířiti nejen lásku a pomoc k bližnímu, ale též že chce pracovati ve 

prospěch naší drahé vlasti.Povoláním slávy prvnímu presidentu republiky p. T.G.Masarykovi a 

národními hymnami slavnostní projev ukončen.Z náměstí se průvod odebral do zahrady p. 

Jos.Bláhy, kde opravdová slavnostní nálada se rozproudila za zvuků osvědčené kapely Maškovy. 
(zdroj – kronika obce) 

 
 

 

Hoštický zpravodaj. Vydává Obec Střelské Hoštice, IČO 00251844. Redakce: Obecní úřad, Střelské 

Hoštice 83, PSČ 387 15. Telefon 383 399 748. E-mail: strelske.hostice@iol.cz. Redaktoři : Ing. Petr 

Janoch, Josef Pašava, Lenka Kopelentová. 

Registrováno u MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 12989. Vychází 1x za dva měsíce (každý 

sudý měsíc). Příspěvky a náměty posílejte poštou, předávejte osobně na obecním úřadě nebo 

dávejte do poštovní schránky umístěné na vchodových dveří obecního úřadu.Uzávěrka každého 

15.dne v sudém  měsíci.Omluvte případné chyby v textu. 

Místo, datum a číslo vydání:  Střelské Hoštice, 20.6.2008,  č. 60/2008. 

mailto:strelske.hostice@iol.cz

