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HOŠTICKÝ  ZPRAVODAJ 
 
 

 

ODPADY 

 
        Pro zajímavost Vám uvádíme množství vytříděného odpadu za 1. pololetí roku 2007 se 

stejným obdobím v roce 2008. 

   Jak je z tohoto přehledu patrné, občané začínají více využívat nádoby na tříděný sběr, tj. na plasty 

a na sklo, více je využíván i sběrný dvůr v Horažďovicích.Zajímavostí ovšem je, že se toto lepší 

třídění odpadů neprojevilo na množství komunálního odpadu, který je téměř na stejné úrovni(o něco 

vyšší) jako za stejné období minulého roku.      

 

                                                                        1. pol. 2007                                      1. pol. 2008 

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD                                   119,54 t                                             120,53 t 

PLASTY                                                            2,438 t                                                3,837 t 

SKLO                                                                 3,505 t                                                5,91 t 

PNEUMATIKY                                                 0,342 t                                                0,704 t 

BARVY, TISKAŘ.BARVY,                              0,122 t                                               0,239 t 

LEPIDLA 

KOVY                                                                 0,343 t                                               0,18 t  

OBJEMNÝ ODPAD                                            7,11 t                                                11,5 t 

 

 

 

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

     V tomto školním roce má naše mateřská škola opět dvě třídy, ve kterých je zapsáno 38 dětí.První 

zářijové dny jsme přivítali naše nové kamarády, jejichž rodiče měli možnost zůstávat ve školce a 

pomáhat jim při adaptaci na nové prostředí.V září jsme společně se základní školou shlédli 

divadelní představení Jak včeličky uletěly do Bavorského lesa.Uskutečnila se třídní schůzka 

s rodiči, kde jsme představili náš vzdělávací program Rok je dlouhý copánek.Domluvili jsme akce 

mateřské školy, které se budou uskutečňovat v průběhu celého roku.Od poloviny září jezdíme 

s dětmi ze 2. třídy každý čtvrtek do solné jeskyně ve Strakonicích, kde si utužujeme zdravíčko a 

také poznáváme město Strakonice.V říjnu k nám přijelo divadélko Kašpárek s pohádkou Myška 

Rozumka.Ve středu 15. října jsme se sešli s rodiči a s dětmi na Podzimních hrátkách na naší školní 

zahradě.Společně jsme vyráběli dráčky ze sena, zdobili podzimní talíře, navlékali podzimní korále a 

také opékali na ohýnku.Počasí nám přálo, bylo krásné podzimní odpoledne, a tak jsme na zahradě 

vydrželi dlouho, prohovořili důležité i  nedůležité věci.Potěšilo nás, že k nám zavítali i děti ze 

základní školy a společně jsme zavzpomínali na školku. 
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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 m
2 

včetně sociálního 

zařízení.Podrobnosti k pronájmu zájemcům sdělíme na obecním úřadě. 

- na autobusovou zastávku do Zadních Hoštic bude pořízena autobusová čekárna (přístřešek) 

pro cestující.Čekárna by měla být dle informací dodavatele hotova do konce letošního roku. 

- od 1.2.2009 bude v obecních bytech navýšeno nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb.U bytů 1. 

kategorie činí zvýšení 13,31% a výše nájemného bude činit 17,23 Kč za 1 m
2 

, u bytů 2. 

kategorie činí zvýšení 21,78% a výše nájemného bude činit 16,04 Kč za 1 m
2
. 

- 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky proběhne v pátek 24.10.2008 od 

14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 25.10.2008 od 8,00 do 14,00 hodin.Hlasovací lístky pro 

2. kolo obdrží voliči ve volební místnosti. 

  

 

Z OBECNÍ KRONIKY - STALO SE V OBCI PŘED 100  LETY – ROK 1918 
 

 

    Zdejší velkostatkář pan Josef Pazderník má 7 bratrů a 3 sestry.Dle ustanovení otcova scházejí se 

tito sourozenci se svými rodinami vždy ve svátek 7 bratří tj. dne 10. července každého roku vždy u 

jednoho z bratří postupně od nejstaršího k nejmladšímu, aby obnovili a upevnili svazky rodinné 

vzájemnosti a upřímné lásky.Ten, u něhož se schůze koná,je povinen dle příkazu otcova ostatní 

pohostiti.Letošním rokem připadlá jmenovaná povinnost na nejstaršího z bratří, zdejšího 

velkostatkáře. 

   Slavnost vzácná a dojemná svědčící nejen o pietě s jakou zachovává rodina ustanovení otcovo, ale 

i v rodinné lásce a svornosti, jakou v rodinách velmi zřídka pozorovati můžeme, započala slavnými 

službami Božími, po nichž prohlédli si sourozenci velkostatek.O druhé hodině odpolední konána 

slavnostní hostina o více než 70 příborech, při níž proneseny mnohé zdravice. 

     V měsíci říjnu řádil mezi dětmi i dospělými zvláštní druh chřipky, který se objevil nejprve ve 

Španělsku, proto dáno nemoci té jméno „Španělská chřipka“.Nemoc ta byla nakažlivou a zničila 

několik mladých životů.Nemoci té podlehl František Koudelka, mistr pekařský, zanechav vdovu a 

tři maličké dítky. 

   Zvláštní jest návrat Jaroslava Soukupa z války.Jaroslav Soukup, občan zdejší čís. 82, po vyhlášení 

mobilisace nastoupil 27. července 1914 službu vojenskou.Ve válce s Ruskem byl 8. září 1914 u 

Opole Rusy zajat a vezen přímo do Tomska na Sibiř.Po čtyřnedělním pobytu převezen do 

Novonikolajevska a odtud po 4 nedělích do Barnuul.V Barnuul pracoval po 14 měsíců na železném 

mostě pro nově stavěnou železniční trať.Odtud poslán jako zajatec do ruské fronty ku kopání 

vojenských zákopů.Následkem stejnosměrné stravy onemocněl skorbutem a nemocný poslán do 

nemocnice do Dobruska, po vyléčení do Orla a odtud na práci do cementových závodů do Branska, 

kde pracoval 13 měsíců až do konce února 1918.Od měsíce března potloukal se po různých městech 

ruských konaje při tom různé práce do doby, kdy se dal na útěk do rodné vlasti.Na ruských 

hranicích podplatil stráže 10 rubly, které jej propustily.Dostav se k německým strážím dán do města 

Hommelu v Ukrajině, kde musil čekati, až takových jako on bylo 200.Z Hommelu jel vlakem do 

Kijeva, z Kijeva do Lvova, ze Lvova do Prahy, z Prahy do Aše a z Aše domů.Do svého domova se 

dostal dne  27. října 1918. 
(zdroj – kronika obce) 
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VÝSLEDKY VOLEB V OBCI STŘELSKÉ HOŠTICE 

 

Okrsek č. 1 – Střelské Hoštice - Senát parlamentu České republiky – 1. kolo 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem – 487 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 153 

Počet odevzdaných úředních obálek – 153 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem – 143 

MUDr. Taťána Jirousová – 30 hlasů 

Mgr. Vilém Mikula – 0 hlasů 

Ing. Miroslav Beneš – 29 hlasů 

MUDr. Pavel Buček – 5 hlasů 

Ing. Josef Kalbáč – 42 hlasů 

Ing. Iveta Vilímková – 0 hlasů 

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. - 37 hlasů 

Okrsek č. 1 – Střelské Hoštice – Zastupitelstvo kraje Jihočeského 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem – 487 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 153 

Počet odevzdaných úředních obálek – 153 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem – 140 

Komunistická strana Čech a Moravy – 35 hlasů 

SNK Evropští demokraté – 1 hlas 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 13 hlasů 

Strana zelených – 5 hlasů 

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa – 1 hlas 

SDŽ – Strana důstojného života – 2 hlasy 

Občanská demokratická strana – 37 hlasů 

Česká strana sociálně demokratická – 45 hlasů 

Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví – 1 hlas 

Okrsek č. 2 – Kozlov - Senát parlamentu České republiky – 1. kolo 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem – 93 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 23 

Počet odevzdaných úředních obálek – 23 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem – 23 

MUDr. Taťána Jirousová – 2 hlasy 

Mgr. Vilém Mikula – 0 hlasů 

Ing. Miroslav Beneš – 3 hlasy 

MUDr. Pavel Buček – 2 hlasy 

Ing. Josef Kalbáč – 7 hlasů 

Ing. Iveta Vilímková – 0 hlasů 

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. - 9 hlasů 

Okrsek č. 2 – Kozlov – Zastupitelstvo kraje Jihočeského 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem – 93 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 23 

Počet odevzdaných úředních obálek – 23 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku – 22 

Komunistická strana Čech a Moravy – 2 hlasy 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 1 hlas 

Strana zelených – 5 hlasů 

Občanská demokratická strana – 2 hlasy 

Česká strana sociálně demokratická – 12 hlasů 
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Okrsek č. 3 – Střelskohoštická Lhota - Senát parlamentu České republiky – 1. kolo 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem – 85 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 49 

Počet odevzdaných úředních obálek – 49 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem – 47  

MUDr. Taťána Jirousová – 8 hlasů 

Mgr. Vilém Mikula – 2 hlasy 

Ing. Miroslav Beneš – 0 hlasů 

MUDr. Pavel Buček – 2 hlasy 

Ing. Josef Kalbáč – 22 hlasů 

Ing. Iveta Vilímková – 1 hlas 

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. - 12 hlasů 

Okrsek č. 3 – Střelskohoštická Lhota – Zastupitelstvo kraje Jihočeského 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem – 85  

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 49 

Počet odevzdaných úředních obálek – 49 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem – 49  

Komunistická strana Čech a Moravy – 12 hlasů 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 2 hlas 

Strana zelených – 5 hlasů 

Občanská demokratická strana – 9 hlasů 

Česká strana sociálně demokratická – 19 hlasů 

Volte Pravý blok – 1 hlas 

Dohoda pro změnu – 1 hlas 

Okrsek č. 4 – Sedlo - Senát parlamentu České republiky – 1. kolo 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem – 44 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 16 

Počet odevzdaných úředních obálek – 16 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem – 13 

MUDr. Taťána Jirousová – 1 hlas 

Mgr. Vilém Mikula – 1 hlas 

Ing. Miroslav Beneš – 2 hlasy 

MUDr. Pavel Buček – 1 hlas 

Ing. Josef Kalbáč – 8 hlasů 

Ing. Iveta Vilímková – 0 hlasů 

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. - 0 hlasů 

Okrsek č. 4 – Sedlo – Zastupitelstvo kraje Jihočeského 

Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem – 44 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 16 

Počet odevzdaných úředních obálek – 16 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem – 15 

Komunistická strana Čech a Moravy – 1 hlas 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 3 hlasy 

Strana zelených – 1 hlas 

Občanská demokratická strana – 3 hlasy 

Česká strana sociálně demokratická – 6 hlasů 

Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví – 1 hlas 
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