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ODPADY  
 

    Zastupitelstvo obce Střelské Hoštice odsouhlasilo na svém zasedání dne 18.2.2009 výši místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu na rok 2009.Tento poplatek je oproti loňskému roku navýšen o 40,-Kč, tzn. na 

částku 470,-Kč na 12 kalendářních měsíců za fyzickou osobu s trvalým pobytem 

v obci.Důvodem navýšení je zvýšení ceny za uložení odpadů na skládce v Hněvkově a to o částku 

140,-Kč za 1 tunu odpadu.Při množství odpadu cca 240 tun za rok za celou obec, se jedná o 

navýšení o cca 33.600,-Kč bez DPH.Celkové náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele na tento 

rok budou dosahovat částky přibližně 580,-Kč.Z toho je tedy zřejmé, že obec na každého obyvatele 

cca 100,-Kč doplácí.Výše poplatku pro fyzickou osobu vlastnící stavbu určenou k individuální 

rekreaci činí 500,-Kč.Výše poplatku pro majitele neobývaných nemovitostí(bez osob 

přihlášených k trvalému pobytu), kteří mají v obci trvalý pobyt, činí  250,-Kč. 

  Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazky ZTP (platí pouze pro 

poplatníky s trvalým pobytem v obci). 

   Poplatky za likvidaci odpadů budou vybírány na obecním úřadě od pondělí 2.3.2009 do 

čtvrtka 30.4.2009 a to v úředních hodinách.Po zaplacení poplatku bude každému plátci předána 

známka na označení popelové nádoby pro tento rok. 

   Zároveň s tímto poplatkem bude možno zaplatit i poplatek ze psa, který je splatný do 30.6.2009 

(každý majitel psa vyplní na obecním úřadě nové přiznání poplatku ze psa a zároveň obdrží novou 

známku na psa). 

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2008: 

Komunální odpad (Technické služby Blatná) – 533.237,20 Kč 

Separovaný odpad – plast, sklo ( Rumpold Plzeň) – 62.256,10 Kč 

Sběrný dvůr Horažďovice (Město Horažďovice a Rumpold Plzeň) – 86.915,51 Kč 

Vybrané poplatky za likvidaci odpadů za rok 2008 – 410.952,-Kč.  
   Pro letošní rok dochází i ke změně způsobu vykupování druhotných surovin – papíru.V minulém 

roce od obce Sběrné suroviny Vodňany papír vykupovali a v letošním roce již obec bude Sběrným 

surovinám za odevzdaný papír platit a to 1,-Kč/kg + 19% DPH.Cena dopravy za jeden vývoz je 

stanovena na částku 1.100,-Kč bez DPH.Proto oznamujeme občanům, že odevzdávaný papír již 

nemusí být tříděn.Papír je možno odevzdávat ve sběrně na dvoře za obecním úřadem.  
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STRUČNĚ 
 

- svoz popelových nádob bude do pondělí 20.4.2009 probíhat každý týden.Od tohoto data 

bude svoz probíhat ve čtrnáctidenních cyklech, tzn. že další svoz bude proveden v pondělí 

4.5.2009.V pondělí 13.4., kdy je svátek (velikonoční pondělí), bude svoz uskutečněn. 

- po upozornění Policie ČR občanům sdělujeme, že každý vlastník nemovitosti je povinen na 

svůj náklad označit budovu číslem popisným a udržovat jej v řádném stavu (zákon č. 

128/2000 Sb. o obcích). 

 

 

RODAČKA ZE STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTY NA HALOVÉM 

MISTROVSTVÍ EVROPY 
 

   Jak již někteří z Vás možná víte, bude mít naše obec zastoupení na halovém mistrovství Evropy 

v atletice, které se bude konat 6. – 8 .3.2009 v Turíně.Konkrétně se jedná o Střelskohoštickou Lhotu 

a Danu Šatrovou, které se na mítinku v Lipsku povedl čas na trati 800 metrů 2:02,20 min a tím       

s přehledem splnila limit pro start na ME.Je to jeden z nejlepších výkonů v hale v Evropě 

vůbec.Doufejme, že si svoji formu schovala i na začátek března, kdy ji budeme určitě všichni držet 

palce a doufat, že nám přiveze ukázat medaili z této akce. 

 

 

ŠKOLNÍ POZEMEK 
 

   V poslední době se na školním pozemku vedle základní školy začíná scházet místní mládež a 

svým chováním znepříjemňuje našim školákům pobyt na tomto pozemku.Ať už se jedná o ničení 

zařízení na pozemku jako jsou židličky, lavičky, sklad nářadí, oplocení atd., tak dokonce i 

znečišťování pozemku po vykonání tělesné potřeby.Obec umístila ke vstupům na pozemek cedule 

se zákazem vstupu.Pokud tento zákaz bude porušen, bude tato věc nahlášena Policii ČR jako 

vniknutí na cizí pozemek a vandalismus.I když obec tuší o jakou mládež se pravděpodobně jedná, 

zatím se snaží vše vyřešit touto cestou prevence, kdy rodiče prosíme, aby svým dětem oznámili, že 

je vstup na tento pozemek zakázán. 

  Obec povolí vstup na pozemek dětem pouze v doprovodu dospělých osob za účelem sportovní 

činnosti. 

 

 

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

    V druhém lednovém týdnu nás opět navštívily děti z mateřské školy společně s paní učitelkou 

Kučerovou, společně s předškoláky jsme procvičovali dovednosti, které jsou potřebné k nástupu do 

první třídy.Zápis se uskutečnil 15.1., přišlo k němu 7 dětí. 6 bylo přijato k základnímu vzdělávání, 

byl udělen 1 odklad školní docházky.Tito budoucí prvňáčkové už nastoupí do zcela nově 

zrekonstruovaných prostor našeho integrovaného zařízení.19.1. jsme navštívili divadelní 

představení „Jak se léčí princové“, opět společně se žáky mateřské školy.22.2. proběhlo 8. zasedání 

Rady školy, kterému předcházela pololetní pedagogická rada.Na této radě byla schválena výroční 

zpráva za loňský školní rok a příspěvky SRPŠ. 

   Poslední lednový týden jsme vydali pololetní vysvědčení a děti si užily 1 denní pololetní 

prázdniny.Na závěr masopustního období jsme pro děti zorganizovaly tradiční maškarní rej.Od 

23.2. jezdíme s dětmi jako každoročně na plavecký výcvik do krytého plaveckého bazénu 

v Horažďovicích. 
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

   Na začátku ledna se v naší mateřské škole uskutečnila přednáška pí. Hlínové z pedagogicko-

psychologické poradny ve Strakonicích na téma Školní zralost dětí.Přednáška byla velice zajímavá, 

proložená praktickými ukázkami a přinesla rodičům celkový pohled na dítě nejen v předškolním 

věku, ale i ve věku školním.Než nastal pro naše předškoláky jejich velký den – zápis do školy, 

navštívili jsme základní školu, kde se nám líbilo a naučili jsme se také novou písničku.V polovině 

ledna k nám přijelo divadélko a společně s dětmi ze základní školy jsme shlédli pohádku Jak se léčí  

princové.Na začátku února jsme se sešli u nás ve školce s rodiči, povídali jsme si o akcích do konce 

školního roku a o nově budované školce, a také jsme rodiče informovali o práci stravovací 

komise.Projednali jsme otevření školky o jarních prázdninách, jenže pak nás zasáhla tak velká 

nemocnost dětí, že jsme po dohodě se zřizovatelem školku uzavřeli.Koncem února začneme jezdit 

společně se základní školou na plavecký výcvik do Horažďovic, kam se už moc těšíme, ale také se 

trošku bojíme.Uspořádáme ve školce velký karnevalový den a v březnu k nám opět přijede divadlo 

s pohádkou.V březnu bude zápis pro nové děti do naší mateřské školy. 

 

 

 

MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
Stavební práce na rekonstrukci místní základní školy úspěšně pokračují.Do konce měsíce února 

bude prostavěno více než 5,7 miliónu Kč, což představuje již téměř 50% nákladů.V přízemní části 

objektu se dokončují prostory pro budoucí přesun mateřské školy, dokončena je plynová kotelna a 

úprava podkrovních prostorů pro zřízení půdní vestavby.Nově jsou také provedeny přípojky 

inženýrských sítí. Veškeré práce jsou prováděny tak, aby začátkem měsíce dubna mohla být 

přesunuta výuka dětí z I. patra budovy do přízemí a stavební práce mohly pokračovat i v prostorách 

stávajících tříd.Přestože se jedná o přestavbu budovy z roku 1826, která nám již připravila celou 

řadu překvapení, termín dokončení prací a zahájení výuky v novém školním roce v rekonstruované 

budově zůstává nezměněn. 

Realizace akce je podporována z Kanceláře finančních mechanizmů EHP/ Norska celkovou dotační 

částkou cca 330 000 Euro. 

 

 

 

REKONSTRUKCE PŘÍZEMÍ ZÁMKU 

 
I tato investiční akce úspěšně pokračuje.Je provedena drtivá většina demoličních prací a zahájena 

výstavba nových dělících konstrukcí.Dodavatelem stavby byla odhalena podzemní chodba 

směřující do oblasti parku, která je v současné době předmětem zkoumání archeologů, stejně jako 

ostatní vybourané konstrukce.Do konce tohoto měsíce bude prostavěno cca 1,5 mil.korun, což 

představuje  cca 40% nákladů.Vzhledem k neočekávaným nálezům bude pravděpodobně termín 

dokončení stavby mírně posunut, ale v žádném případě neohrozí zahájení nové turistické sezóny. 

Projekt se spolufinancován z prostředků ERDF v rámci ROP NUTS II Jihozápad částkou  

3 550 000 Kč.   
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KONDIČNĚ REHABILITAČNÍ PROGRAM - AQUAEROBIC  

 

Aquaerobic je zábavná forma cvičení, která využívá přirozeného odporu a vztlaku vody. Hodí se 

pro všechny věkové kategorie s různou úrovní fyzické zdatnosti. Je to cvičení, zaměřené na zlepšení 

všech složek fyzické zdatnosti: svalovou vytrvalost a sílu, správné držení těla, aerobní kapacitu, 

pružnost kloubů a také nervosvalovou koordinaci. Řadí se do skupiny kondičně-rehabilitačních 

programů. 

Voda je ideální prostředí pro šetrný a vyvážený trénink: 

 dochází k úbytku tukové tkáně  

 jsou mnohem méně zatíženy šlachy, klouby a vazy  

 zlepšuje silové schopnosti a pohyblivost dolních končetin  

 brání vzniku křečových žil  

 prokazatelně zbavuje celulitidy, tlak vody stlačuje cévy  

 cvičení je vhodné i pro neplavce, lidi s nadváhou a také seniory 

 vodní prostředí má příznivé účinky na páteř a pohybovou soustavu 

Voda funguje jako přirozený a pohodlný polštář. Pokud se však budete ve vodě pohybovat, bude 

proti vašemu tělu působit ve všech směrech její odpor, který je zhruba 12krát větší než na suchu. 

Intenzita cvičení je dána zejména rychlostí pohybu. Pohyb ve vodě má jednu obrovskou výhodu - 

umožňuje aerobní trénink se stejným efektem, ale s nižší tepovou frekvencí než cvičení na souši. 

Aquaerobik zdánlivě vypadá jako nenáročné cvičení, je však velmi účinný. Cviky a jejich 

kombinace využívají odporu vody a působí na naše tělo mnohem intenzivněji, než jiná cvičení. 

Hodina bývá rozdělena na 4 části, ve kterých je vždy zařazeno zahřátí svalů, protažení, uvolňovací a 

posilovací cviky. Při cvičení ve vodě dochází u cvičenců k úplnému odlehčení nosných kloubů, 

eliminuje se riziko přetížení kardiovaskulárního systému, je sníženo nebezpečí úrazu. 

Aquaerobic je fantastické kardio, posilování, masáž, spojené s relaxem ve vodě. Voda vás 

nadnáší, můžete udělat cokoli. I to, co si na souši nedovolíte…. s jistotou, že si nemůžete 

ublížit.  A to je aquaerobic – uvolnění radostným pohybem. 

Aquaerobic se cvičí: Aquapark Horažďovice, každý pátek 18.00 – 19.00 hod. 
                                                           Jitka Chalupná, aquaerobic instruktor (tel. 775 612 373) 

 

 

Velikonoční bohoslužby: 

Zelený čtvrtek 17:00 Katovice (9.4.) 

Velký pátek      8:00 Katovice – křížová cesta – den přísného postu 

                       13:30 Střel. Hoštice – velkop. obřady 

                       17:00 Katovice – velkop. Obřady 

Bílá sobota     15:00 Kraselov 

                    ! 20:00 Volenice – vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání, svěcení ohně, křestní   

                                                   obnova, zváni jsou věřící ze všech přidružených farností! 

Slavnost Zmrtvýchvstání – bohoslužby jako v neděli v obvyklý čas. 
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