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ODPADY  
 

    Zastupitelstvo obce Střelské Hoštice odsouhlasilo na svém zasedání dne 10.2.2010 výši místního 

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

komunálního odpadu na rok 2010. Tento poplatek je stejný jako v roce 2009, tzn. : 

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

v obci 

- částku 500,-Kč na 12 kalendářních měsíců pro fyzickou osobu vlastnící stavbu určenou 

k individuální rekreaci 

- částku 250,-Kč pro majitele neobývaných nemovitostí(bez osob přihlášených 

k trvalému pobytu), kteří mají v obci trvalý pobyt. 

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

poplatníky s trvalým pobytem v obci). 

   K navýšení poplatku nedochází i přesto, že ze strany Technických služeb Blatná dochází 

k navýšení sazby u práce závozníků svozového vozu. Zároveň ovšem každým rokem dochází 

k úbytku celkového množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (občané lépe třídí 

odpad) a tím pádem i k menší platbě za uložení odpadu na skládku. Celkové náklady na likvidaci 

odpadu na 1 obyvatele obce by letos měly dosahovat částky přibližně 540,-Kč (vše záleží na 

množství vyprodukovaného odpadu).. 

    Poplatky za likvidaci odpadů budou vybírány na obecním úřadě Střelské Hoštice od 

pondělí 15.3.2010 do pátku 30.4.2010 a to v úředních hodinách (úterý a čtvrtek nejsou 

poplatky vybírány). Po zaplacení poplatku bude každému plátci předána známka na označení 

popelové nádoby pro tento rok.  

   Zároveň s tímto poplatkem bude možné zaplatit i poplatek ze psa, který je splatný do 30.6.2010, 

Tento poplatek zůstává rovněž ve stejné výši jako v roce 2009. 

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2009: 

Komunální odpad (Technické služby Blatná) – 521.018,-Kč 

Separovaný odpad – plasty, sklo (Rumpold-P Plzeň) – 80.890,-Kč 

Sběrný dvůr Horažďovice (Město Horažďovice a Rumpold-P Plzeň) – 50.000,-Kč   
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MNOŽSTVÍ  VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU V OBCI V MINULÝCH LETECH 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Sklo 6,358 t 7,396 t 6,53 t 10,322 t 7,185 t 

Plasty 4,075 t 5,304 t 6,213 t 7,826 t 6,476 t 

Komunální 

odpad 

215,68 t 241,96 t 240,66 t 233,59 t 226,53 t 

Kovy 3,7 t 2,91 t 0,583 t 0,18 t 0 

Nebezpečný 

odpad 

1,771 t 0,889 t 0,963 t 1,019 t 0,238 t 

Objemný 

odpad 

1,73 t 13,848 t 18,75 t 26,89 t 21,59 t 

Papír 2,81 t 2,57 t 2,77 t 3,63 t 0 

 

 
 

SYSTÉM EKO - KOM 
 

   Naše obec je zapojena do systému společnosti EKO-KOM a.s., která provozuje v souladu se 

zákonem o obalech tzv. integrovaný systém využití a recyklace obalových odpadů. Integrací se 

rozumí, že obalový odpad je chápán jako nedílná součást komunálních odpadů. V případě 

materiálových komodit papír, plasty, sklo, kovy jsou obaly recyklovatelné. 

   Naše obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, je do tohoto systému zapojena na 

základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy 

obec získává nárok na odměnu ze zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů 

z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a 

způsobech nakládání  s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá 

zejména na množství vytříděných odpadů. Tato odměna pak obci pomáhá snižovat náklady na 

provoz systému sběru využitelných komunálních odpadů. 

 

 

 

 

 

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 

   Jelikož před vánocemi jsme museli uzavřít školku z důvodu chřipkové epidemie, čekalo na nás 

velké Ježíšovské překvapení hned první lednové dny v podobě vánočního stromečku, hraček, her a 

stavebnic. Na začátku ledna se u nás konala přednáška z pedagogicko-psychologické poradny ze 

Strakonice, která byla inspirativní jak pro rodiče, tak i pro nás, učitelky. Na budoucí školáky čekal 

v lednu zápis do základní školy. Trošku jsme se báli, ale zvládli jsme vše na jedničku. Koncem 

ledna k nám přijelo divadlo Kašpárek s pohádkou Ducháček a Dušinka. Představení bylo moc 

hezké, hodně jsme se nasmáli a také jsme s i s pohádkovými postavami zatancovali. Od února jsme 

začali jezdit se třídou Medvědů (starší děti ve školce) společně se základní školou na plavání do 

Horažďovic. Pod dozorem zkušených plavčic se učíme potápět, skákat do vody a taky trošku plavat. 

   V zimních měsících jsme si užívali sněhové nadílky, chodili sáňkovat, bobovat a hráli jsme si se 

sněhem, jako kdyby to byl písek. Poznávali jsme krásu zimní krajiny, ale také nástrahy zimy 

v podobě ledu a sněhových závějí. Naučili jsme se hodně zimních básniček, písniček a her. 

   Na začátku března na nás čeká maškarní karneval s tancováním a se soutěžemi. Taky se k nám 

přijdou podívat a zapsat naši malí kamarádi. A pomalounku se budeme připravovat na jaro, 

Velikonoce a na naší velikonoční besídku. 
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STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

   V prvním týdnu nového roku 2010 nás navštívily děti z MŠ, návštěvu jsme s paní učitelkami 

několikrát odkládali, protože školkové i školní děti trápily viry a bacily. 

   14.1. proběhl zápis do 1. ročníku, zápisu se zúčastnilo 11 dětí. Děti plnily různé úkoly a za 

odměnu si mohly vybrat několik dárků, které jim připravily školní děti při vyučování i ve školní 

družině. 

   Ve čtvrtek 28.1. jsme si rozdali pololetní vysvědčení a následovaly 1 denní pololetní prázdniny. 

Jak příjemné ! 

   Jako každý rok, tak i letos, jsme tělocvičnu vyměnili za plavecký bazén v Horažďovicích a od 1.2. 

jsme začali trénovat plavání. Už jsme se nemohli dočkat. Je to příjemná změna. 

   9.2. navštívila 1. a 5. ročník Mgr. J.Haisová, předvedla některé hry a zajímavosti z projektu 

„Etická výchova ve školách“ , který je v současné době hodně propagován, Děti práce na projektu 

bavila a doufáme, že si některé dovednosti odnesou i do praktického života. 

   Blížící se jaro nám připomněl svým vyprávěním a promítáním Ing. Miroslav Šobr z Městského 

úřadu Strakonice, odboru životního prostředí. Beseda se nám líbila a s Ing. Šobrem jsme si 

naplánovali vycházku do jarní přírody. Jen si ještě chvilku počkáme na teplejší počasí. 

 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PRO ÚSPORU ENERGIE 

 
   Jak uspořit 20-40% nákladů na rekonstrukci a dále 20-50% ročních nákladů na energie Vašeho 

domu? Plánujete stavbu – rekonstrukci – sanaci – zateplení rodinného, bytového nebo panelového 

domu a nevíte jaké zvolit materiály a technologie, koho kontaktovat a odkud začít? Je lepší dotace a 

práce firmy, nebo výhodná cena materiálu a práce svépomocí? Na všechny tyto otázky Vám nabízí 

odpověď firma Baumit se svými specializovanými odborníky z oboru. Dále vám nabízí základní 

odbornou a cenovou konzultaci o rekonstrukci Vašeho domu, včetně pomoci s případnou dotací – 

ZDARMA. Poskytne Vám základní informace o klasických způsobech zateplení a především o 

nových technologiích – samočisticí efekt omítky, prodyšné zateplení, zateplení bez tepelných 

mostů. 

   Pro občany, kteří mají o tyto informace zájem, je připravena informační schůzka /beseda s 

obchodním zástupcem firmy Baumit, která se bude konat ve čtvrtek dne 11. března od 18,00 hodin 

v sále v zámku č.p. 1 ve Střelských Hošticích. 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
   Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2010 / 2011 se uskuteční v úterý 16. března 2010 od 

9,00 do 13,00 hodin v mateřské škole.Rodiče (zákonní zástupci), kteří půjdou s dětmi k zápisu, 

přinesou sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte a potvrzení od zaměstnavatele (nástup po 

mateřské dovolené do zaměstnání). Z důvodu menší kapacity, než je zájem o přijetí dětí do MŠ, 

budou pro přijetí dítěte do mateřské školy rozhodovat tato kritéria: 

1. trvalý pobyt dítěte na území obce, která mateřskou školu zřizuje 

2. děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky 

3. zaměstnanost rodičů 

4. dosažený věk dítěte – od nestaršího k nejmladšímu 

V termínu vyhlášení zápisu nerozhoduje datum podání žádosti a pořadí podané žádosti. 
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STRUČNĚ 
 

- v měsíci březnu proběhne před kostelem ve Střelských Hošticích úprava lip. Dvě lípy by 

měly být poraženy a to z důvodu nemožnosti statického zajištění a špatného zdravotního 

stavu. U ostatních lip bude proveden redukční řez a bezpečnostní vazba. Stejná úprava lip 

bude provedena i u autobusové zastávky v Zadních Hošticích.  

- v poslední době došlo ve Střelských Hošticích a Kozlově ke zhoršení kvality pitné vody. 

Tato voda je příliš nachlorovaná a veškeré stížnosti na její kvalitu od občanů jsou naprosto 

oprávněné. Dle sdělení provozovatele vodovodní sítě, VAK Jižní Čechy a.s., středisko 

Blatná, došlo k poruchám dávkovacího čerpadla. Tato závada byla nahlášena dodavateli a je 

řešena v rámci záruční opravy. Doufejme, že závada bude urychleně odstraněna a 

z kohoutků nám opět poteče kvalitní voda. 

- letošní zima prověřila připravenost obce na přívalovou sněhovou nadílku. Komunikace i 

chodníky byly již od brzkých ranních hodin v rámci možností vždy uklízeny a poté i 

v průběhu celého dne.  Myslíme si, že jsme v ničem nezaostávali při úklidu sněhu za městy, 

kteří mají podstatně jiné možnosti pro úklid než-li obce. Občané by měli ale pochopit, že 

pokud jede traktor s radlicí, tak sníh musí někam nahrnout(většinou na chodník či do 

vjezdu), jinak to opravdu nejde. 

- ve Střelských Hošticích, v části Zadní Hoštice, je naplánováno rozšíření veřejného osvětlení 

a to od č.p. 106 směrem k železničnímu přejezdu a autobusové zastávce. Celá realizace 

závisí na vyjádření společnosti E.ON k možnosti využití jejich betonových sloupů pro 

umístění svítidel veřejného osvětlení. 

- k přechodu na čtrnáctidenní svoz popelových nádob dojde dle sdělení Technických služeb 

Blatná na konci měsíce dubna. O přesném termínu Vás budeme ještě informovat.  

- Obec Střelské Hoštice nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě služeb č.p. 19, Střelské 

Hoštice. Jedná se o prostory přístupné ze dvora za domem služeb (pět místností o celkové 

výměře 89 m2). 

- v měsíci březnu začne Jednota Volyně s výstavbou parkoviště před nákupním střediskem ve 

Střelských Hošticích. Hlavním cílem stavby parkoviště je zvětšení kapacity odstavných stání 

před nákupním střediskem (vzniknou by mělo 8 parkovacích míst). V prostoru před 

prodejnou je nedostatek odstavných stání, nejbližší volné jsou většinou přímo na 

frekventované silnici I/22. Kolem stavby parkoviště budou v maximální možné míře 

zachovány stávající keře, případně dojde k vysázení nových. Na obecním úřadě je 

k nahlédnutí projektová dokumentace této stavby.  
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Knihovna Střelské Hoštice    

 

 
Pro většinu z nás skončilo sedmnáct dní napětí u televizních obrazovek, kdy jsme fandili českým 

borcům  

a sdíleli jejich radost z výhry i zklamání z neúspěchu na Olympijských hrách ve Vancouveru. Za 

sebe musím říct, že ačkoliv třeba Lukáš Bauer v posledním závodě neinkasoval žádnou medaili, 

50ti kilometrová trať by mě zabila, takže smekám a přeji všem sportovcům hodně úspěchů a hlavně 

pevné zdraví. 

Sluníčko nás navnadilo na jarní náladu, spoustu z nás už se vidí na zahrádce a plánuje, co všechno 

letos zasadí a zaseje. Každopádně sněhu jsme se letos nabažili dost a už by nevadilo, kdyby zůstal 

jenom na horách. Teplé sluneční paprsky přivábili první špačky, kteří vyhání vrabčáky ze svých 

hnízd a já netrpělivě vyhlížím, kdy se vrátí „z dovolené“ a zaplní hnízdo nad Perlou i „naši“ čápi. 

 

---------------------------------------- bylo – nebylo -------------------------------------------------------- 

V lednu a v únoru jsme si pěkně zaplesali na plese Hasičském a Ochotnickém. Myslím, že nejsem 

sama, kdo se na toto plesové období těší  a náležitě si ho pak užije. Člověk je tvorem společenským, 

takže plesům zdar                a hoštickým zvláště! 

5. února slavili své přivítání mezi „hoštičáky“ naši nejmenší občánci. Přejeme jim hodně zdaru na 

cestě životem a rodičům pevné nervy a hodně krásných zážitků s dětmi. 

Na své si přišli i ti odrostlejší děti na maškarním bále. Parket byl neustále plný a princezny, piráti, 

berušky, bílé paní, mažoretky a další bytosti trsaly jako o život. I na soutěžích bylo stále plno a 

bonbóny jsme rozdali úplně všechny.  

 

 

------------------------------------ co nás čeká a na co se těšíme ------------------------------------------------

---- 

 

 

                                     

 

 

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje nultý ročník nové celostátní akce  

                                                     BŘEZEN - měsíc čtenářů. 

I naše malá knihovna se k této celostátní akci hlásí, takže březen bude plný setkání nad knihou i bez 

ní.        Mezi prvními návštěvníky- čtenáři budou děti ze ZŠ. Připravila jsem pro ně obdobu 

společenské hry    „Člověče nezlob se“. 9.3. k nám zavítají prvňáčci a spolu s nimi se „koukneme 

za pohádkou“.                         Od 5.3. bych chtěla uspořádat v knihovně Prodejní výstavu knih 

z knihkupectví Náprstek. Pokusím se maminkám doporučit vhodnou četbu pro děti různých 

věkových kategorií a dětem přiblížím témata, která se v knihách objevují. Abych nezanedbala 

dospělé čtenáře, chystáme na 19.3. Literární večer na téma Humor- koření života. Abychom 

uspokojili i chuťové buňky, spojíme čtení s ochutnávkou míchaných nápojů. 

26. březen letos připadl na Noc s Andersenem. Přihlášky jsou k dispozici 

v knihovně. 



Tentokrát budeme soutěžit na téma pohádek od F. Hrubína, J. Drdy a B. Němcové. Chybět nebude 

ani stezka odvahy. Starosti mi dělá akorát počasí. Pokud bude pršet- nedej bože sněžit- přesuneme 

se do prostor zámku a tělocvičny. Spát budeme v herně vedle knihovny. Letos budeme mít i hosta – 

paní spisovatelku Krolupperovou. 

 

     

                               Velikonoční prázdniny 

Letos jsou ve čtvrtek 1.dubna a v pátek 2. dubna. Pro děti- ale i rodiče, kteří rádi něco vyrábí, 

budou v knihovně připraveny 

tvořivé dílny 

Budeme malovat na hedvábí a vyrábět velikonoční dekorace. Vzhledem k tomu, že pomůcky 

nemůžu nakupovat pro neurčitý počet zájemců, je třeba, abyste se předem nahlásili u mě v knihovně 

do pátku 12.března. 

------------------------------------------------------------- 

V sobotu 10.dubna v 18 hodin všechny srdečně zvu na koncert pěveckého 

Sboru sv. Martina z Radomyšle 

pod vedením pana Semiginovského. Koncert se bude konat v nové obřadní síni v zámku. 

 

------------------------------------------------------------- 

Na pátek 30.4. si milé čarodějnice a čarodějové připravte kostým, koště, buřta a lampion -

budeme mít sraz v kempu. Podrobnosti o celé akci budou včas vyvěšeny na obvyklých 

vyhrazených místech. 

--------------------------------------------------------------- 

I letos se věrní účastníci Pootavských putování dočkají dalšího – tedy 3. ročníku , tentokrát jsme 

ho nazvali  

„3. Pootavské putování aneb pojďte s námi za pohádkou“ 

Letos začínáme 15. května v 9 hodin v Katovicích na Ostrovci a v Hošticích v kempu končíme. 

Doprava pro hoštické do Katovic a pro katovické z Hoštic bude zajištěna. Podrobné informace Vám 

dám formou plakátu vědět včas. 

                             ---------------------------------------------------------------------- 

 


