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                                                      občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo                                              

 

Vážení a milí, 

Dodatečně Vám všem přejeme do nového roku hlavně hodně zdraví, lásky a úspěchů v soukromém                         

i pracovním životě.                                                                                                                                                     

Současně bychom se chtěli omluvit za pauzu ve vydávání našeho zpravodaje. Od letošního roku 2011 bude 

vycházet každý sudý měsíc patnáctý den v měsíci. I v těchto číslech se dozvíte důležité informace o změnách    

či aktualitách  a o kulturním dění v obci. 

 

 
Místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů 
Místní poplatek za odstraňování komunálních odpadů (odvoz popelnic) v obci Střelské Hoštice je možno hradit 
na obecním úřadě od středy 2.3.2011. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 29.4.2011. 

- Poplatek pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci, činí pro letošní rok 500,- Kč. 
- Poplatek pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci a v níž není  k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, činí pro letošní rok 500,- Kč. 
- Poplatek pro fyzickou osobu mající trvalý pobyt v obci a vlastnící v obci další stavbu určenou k 

individuální rekreaci a v níž není  k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, činí pro letošní rok 
250,- Kč. 

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazky ZTP (nutno předložit na Obecním úřadě). 
Po zaplacení poplatku bude každému plátci předána známka na označení popelové nádoby pro tento rok. 
 
 

Poplatek ze psů za rok 2011 
Vyhláška ani sazby poplatků ze psů se pro tento rok nemění.  
Činí : 150,- Kč za psa, jehož majitel má trvalý pobyt v rodinném domě a za každého dalšího psa 225,- Kč.    
          200,- Kč za psa, jehož majitel má trvalý pobyt v ostatních obyt. domech, za každého dalšího psa 300,- Kč. 
          100,- Kč za psa, jehož majitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu, žije osaměle a jeho věk dosahuje 70 a více let. 
Pokladna obecního úřadu je otevřena v těchto dnech:  
od pondělí do pátku  vždy od 8,00 do 11,30 hod a od 13,00 do 15,30 hod 
 
 

Kontroly komínů 
V průběhu dubna a května 2011 bude pan Václav Brož z Blatné provádět povinné kontroly komínů připojené 
k funkčním kotlům s protokolem podle nového Nařízení vlády č. 91/2010. Cena kontroly s vystavením 
protokolu bude 300,- Kč.  
 

 



Se sousedy k vzdělávání 
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Strakonicích proběhne v obřadní síní zámku ve Střelských Hošticích dne 
24.2.2011 od 13,00 hod.. Informační schůzka k projektu Se sousedy k vzdělávání. Tento projekt je určen 
hlavně pro obyvatele Střelských Hoštic a přilehlých obcí, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce, nebo jsou 
ohroženi nezaměstnaností. Účast na tomto projektu je zcela zdarma a navíc lze získat příspěvek na dopravu 
nebo na hlídání dětí předškolního věku.  
Více informací se dozvíte na místě. 
  
 

Plánovaná WiFi síť ve Střelských Hošticích 
Firma ELISA Computer s.r.o. plánuje vybudování WiFi sítě, která by pokrývala Střelské Hoštice, Kozlov  
a přilehlé okolí. Připojení uživatelů bude realizováno pomocí několika přístupových bodů rozmístěných tak, 
aby pokrývaly co největší plochu zmíněného území. Přijímací jednotka na straně uživatelů, bude řešena 
formou kombinovaných zařízení (AP + anténa), ze kterých se přivede ethernetovým kabelem signál přímo  
k počítači, případně se napojí na další zařízení, které bude šířit signál po bytě či domu uživatelů bezdrátově. 
Lze použít i vlastní zařízení, jestliže bude splňovat předpoklady pro kvalitní příjem. Investice ze strany uživatelů 
bude záviset na konkrétním rozsahu prací, potřebných ke zprovoznění přijímacího zařízení. Průměrná cena 
této jednorázové investice se pohybuje od 1.800,- Kč do 3.400,- Kč bez DPH. Je možno se předem dohodnout  
na přípravu ze strany zákazníka a tím urychlit a zlevnit zmíněnou instalaci. Platby za připojení k internetu se 
posílají čtvrtletně, takže se zjednoduší jejich evidence. Lze dohodnout i platby individuálně, případně trvalým 
příkazem. Cena předpokládaného připojení je 290,- Kč bez DPH měsíčně, za rychlost 4096 kbps. Změnu 
rychlosti lze dohodnout také individuálně. K realizaci připojení je nutný podpis smlouvy s minimální dobou 
trvání 6 měsíců. Při podpisu na 24 měsíců, bude základní technologie pro příjem zdarma poskytnuta firmou 
ELISA Computer s.r.o.. Jelikož se specializujeme i na dodávky výpočetní techniky tzn. notebooku, počítačů, 
LCD, tiskáren, fotoaparátu, LCD TV apod., můžeme zajistit dodávku těchto zařízení společně s připojením  
k internetu, takzvaně „na klíč“. 
Zajišťujeme i servis a poradenství v této oblasti. Pro zájemce o naše služby můžeme dohodnout i návštěvu 
přímo v budově Obecního úřadu ve Střelských Hošticích, kde pro větší počet osob rádi uděláme seznámení  
s celkovým projektem. Je možné nás i kontaktovat na mobilním čísle: 608 480 590, případně e-mailem: 
info@elisacomputer.cz. 
 

Nové služby v obci 
 

Fantazie 
Jana Strnadová 

-opravy oděvů, výměny zipů, krácení kalhot apod. 

-šití záclon, dekorací, patchwork  apod. 
-prodej lůžkovin, dekoračních a dárkových 
předmětů, textilních hraček, velikonočních ozdob, 
tašek a sáčků 

 

 

Motorest Střelské Hoštice 
Nově otevřeno  

od 1.11.2010 Po – Ne od 10,00 do 22,00 hod. 
obědy od 55,- Kč 

zveme Vás na VEPŘOVÉ HODY, které se konají 
v sobotu 19.2.2011 od 10,00 hod 

od 19 hodin hraje HLAVOLAM a Radek Rejžek 

 

               Kadeřnictví, holičství 
Tereza Borovičová, Střelské Hoštice 19 
-dámské, pánské, dětské stříhání 
-barvení 
-vodové i trvalé ondulace 
Pouze na objednávku na tel. 725 324456 
 

 

 

                     Cukrárna Sluníčko 
po –pá  7,30 – 18,00,  so  9,00 -16,00, ne : zavřeno 
             výstava obrazů  A. Lišky a A. Lišky ml. 

                         Hospoda Kozlov 
Každý měsíc folk-country, nejbližší termín 
12.3.2011 ve 20 hod, hraje SEŠLOST z Katovic. 
-možnost využití sálu pro soukromé akce- nutnost 
rezervace 



 
Kultura v obci 
V první řadě bych vás chtěla seznámit s lidmi, kteří se budou v následujících čtyřech letech starat o Vaše 
kulturní vyžití. Jsou to: Lenka Kopelentová, Karolína Pivničková, Alice Mašková, Libuše Purkrábková, Jindra 
Králová a Eva Janochová. Budeme rádi, když nám přispějete svými nápady a náměty, nebráníme se ani výtkám 
či kritikám.  
Než se rozepíšu o plánovaných akcích, chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách loňských 
kulturních počinů. Je to mnohdy práce, která ve finále není vidět, tudíž ani není dostatečně oceněna. 
Přiznávám se, že mě tato „práce „ baví a dělám jí o to radši, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou spolehliví a 
ochotní obětovat svůj – mnohdy drahocenný volný čas. Největší ocenění je pak pro nás spokojenost 
návštěvníků a účastníků. Lidé by se měli setkávat, povídat si a hlavně si navzájem pomáhat. V kronice se 
můžete dočíst, že tak to tady v Hošticích kdysi bývalo. Když byl Masopust- šla do průvodu téměř celá ves. 
Slavila se konopická. Hoštičtí „táhli za jeden provaz“. 
Přeji všem spoustu zážitků a smíchem naplněných dnů. 
Předpokládaný program únor  2011 – červen 2011 
19.2. 2011 od 14 hod. v sále U Bláhů  Dětský maškarní bál      
1.4. 2011  od 17 hod. na školní zahradě  Noc s Andersenem   
2.4. 2011 od 17,30 hod. v sále u zámku              divadelní soubor Čelakovského zahraje hru AMANT 
30.4. 2011 od 17 hod. v kempu   Pálení čarodějnic, soutěže + lampionový průvod 
28.5. 2011 od 9 hod. na nádvoří zámku  IV. Pootavské putování- aneb Já s písničkou jdu jako                  
                                                                                            ptáček…Začínáme letos v Hošticích slavnostním otevřením   
                                                                                            nové sezony v muzeu. 
4.6. 2011 od 14 hod. v sále u zámku               u příležitosti Dne dětí – divadlo Víti Marčíka + soutěže 
10.6. 2011 od 20 hod. v kempu   koncert skupiny PARKÁN 
Červen 2011 ve Štěchovicích                Pootavský sedmiboj 
 
 

Knihovna Střelské Hoštice 
Chtěla bych čtenáře upozornit na novou otevírací dobu v knihovně: 
po, pá - 8,00 – 11,30 13,00 – 17,30    út – neúřední den 
stř – 7,30 – 12 00 13,00 – 16,00    čtvr - 7,30 – 12,00    13,00 – 14,30 
 
I v tomto roce knihovna nakupuje nové knihy, přijďte se podívat, určitě si vyberete. Do knihovny se odebírá 9 
titulů časopisů. Stále zde můžete využívat služby internetu zdarma. 

 
Střípky ze života školy 
Rok 2011 jsme v naší škole uvítali zápisem předškoláků do 1.třídy pro školní rok 2011/12. Letos se ho 
zúčastnilo 18 dětí v doprovodu rodičů, z organizačních důvodů (velký počet předškoláků) probíhal zápis  
ve dvou dnech, a to 18.1. a 19.1.. Měli jsme tak na děti více času a také rodiče zbytečně nečekali, protože měli 
možnost zapsat se předem do časového harmonogramu. Všechny děti přišly k zápisu výborně připraveny, 
dvěma dětem byl navržen odklad školní docházky. Do první třídy by tak mělo nastoupit 16 dětí, třída bude 
samostatná. Jako dárek dětem před pololetním vysvědčením jsme měli 28.1. na školní zahradě ukázku psího 
spřežení. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a měly možnost se nechat od pejsků povozit. Za zajištění této 
akce děkujeme paní Evě Janochové. V pondělí 31.1. jsme dětem vydali pololetní vysvědčení. Všichni žáci naší 
školy prospěly, velká část s vyznamenáním. Nejbližší akce, na kterou se můžou naše děti těšit je školní 
karneval. Chystáme ho na 18.2., proběhne opět hlasování o nejlepší masku a děti budou mít možnost zapojit 
se do školní tomboly. Na duben chystáme víkendový zájezd do Prahy pro žáky 4. a 5. tříd v doprovodu rodičů. 
Hlavním cílem je prohlídka budovy Národního divadla, zvolili jsme letos náhradní variantu oproti plánované 
návštěvě baletního představení, důvodem je nedostatek volných vstupenek. Po té navštívíme ZOO, nebo 
shlédneme některé známé památky, budeme se řídit zájmem dětí a rodičů. 
Obyvatelé Střelských Hoštic se letos mohou těšit na tradiční průvod s jarními klobouky, který chystáme na 
předvelikonoční týden. 



Co se děje v mateřské škole 
V úvodu zpráviček bych se ještě chtěla vrátit k uplynulému roku, který je již za námi. Ráda bych poděkovala 
všem našim příznivcům, za podporu Obecního úřadu i za dobrou spolupráci s rodiči, která je při naší práci 
velmi důležitá. Všem přejeme hezký a pohodový rok 2011 a těšíme se na další spolupráci. Školku v současné 
době navštěvuje 55 dětí ve věku od tří do sedmi let. Nyní se plně věnujeme paní Zimě a jejímu kralování. Plně 
využíváme sněhové nadílky, kterou nám zima letos nadělila. Při pobytu venku jsme výborně využili naší 
zahrady s mírným kopcem k sáňkování, bobování a jiným zimním radovánkám. Sněhuláci, vločky i obrázky se 
zimní tematikou vytvořené dětmi vkusně zdobí interiéry Mateřské školy. Velkým zážitkem pro nás byla ukázka 
psího spřežení pana Tirolaka ze Strakonic. Dozvěděli jsme se, jak takoví psi žijí, kolik a jakou rychlostí mohou 
uběhnout kilometrů a spoustu dalších informací za života dvacetičlenné psí smečky. Vrcholem ukázky byla 
jízda dětí v malých sáňkách tažených jedním psem. Všichni, kdo měli zájem, se svezli a připadali si jako praví 
polárníci. Pravidelně nás navštěvuje Divadélko Kašpárek se svými veselými a poučnými pohádkami.  
V budoucnu nás čeká spousta dalších akcí jako je Maškarní bál, jarní besídka pro rodiče, jarní hrátky s tvořivým 
programem pro děti společně s rodiči i další divadelní představení. Výborná je i spolupráce se Základní školou, 
děti často navštěvují kamarády školáky, seznamují s budoucími učitelkami a i díky tomu si naši předškoláci 
skvěle vedli u zápisu. Poučná i zábavná pro nás byla také návštěva knihovny. Paní knihovnice nám ochotně 
připravila spoustu knih s různou tematikou. Každý si našel to, co ho zajímá, co ho baví. U kluků vítězily knihy  
o dinosaurech, holčičky dávaly přednost knížkám s princeznami a panenkami Barbie. Prostě, pro nás je každý 
den ve školce zážitek. 
Naďa Kučerová 
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