
  
                                     

 

 

                 občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo                                                            5/2011            

Mráz postříbřil krajinu a kolem Otavy se až do oběda výhružně válí mrazivá 
mlha. Začala sezona rukavic a šál, zmrzlých nosů a dlouhých večerů. 
Zapálili jsme svíčku pro vzpomínku na naše nejbližší, poctili návštěvy 
posvícenskou husou a hnětynkami a už pomalu začínáme přemýšlet, čím nás 
letos překvapí Mikuláš a čerti.  
 Za pár dní nás čeká první adventní neděle a s ní rozsvícení vánočního 
stromku na návsi. Tím začíná období nakupování dárků, pečení cukroví, 
uklízení a hlavně těšení se na Vánoce. Přejeme Vám všem, abyste toto 
hektické období prožili v pohodě, s úsměvem a v láskyplné atmosféře  
a v novém roce aby se Vám dařilo vše, do čeho se pustíte.                                                       
 

                                     

 
Vydání územního plánu Střelské Hoštice 

 
 
Usnesením Zastupitelstva obce Střelské Hoštice č.3 ze dne 22.9.2011 byl formou opatření obecné povahy 
vydán územní plán Střelské Hoštice. Veřejná vyhláška s oznámením o vydání územního plánu Střelské Hoštice 
byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Strakonice a Obecního úřadu ve Střelských Hošticích /vyvěšeno - 
26.9.2011, sejmuto - 11.10.2011/. Den sejmutí tj. 11.10.2011 je dnem nabytí účinnosti územního plánu 
Střelské Hoštice. Územní plán Střelské Hoštice, zahrnující k.ú. Střelské Hoštice, k.ú. Kozlov nad Otavou, k.ú 
.Střelskohoštická Lhota a k.ú. Sedlo, stanovuje základní koncepci rozvoje území, koncepci ochrany jeho 
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. 
Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně 
prospěšná opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch. Územní plán je zveřejněn na internetových 
stránkách obce Střelské Hoštice a je připraven k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Střelských Hošticích. 
 
 
 

Zpráva o průběhu připravovaných a realizovaných akcí 

 
Přidělení grantu na projekt z grantového programu  Rekonstrukce stávajících sportovišť,          

1. výzva pro rok 2011 
 

Jedná se o modernizaci šaten a umýváren sportoviště ve Střelských Hošticích , které bylo vybudováno 

v polovině šedesátých let minulého století. V rámci projektu budou ještě v letošním roce 2011 vyměněna 

stávající dřevěná okna a vchodové dveře za plastové. Výměna střešní krytiny, oprava elektroinstalace, 

modernizace šaten, umýváren a venkovní fasáda bude realizována v roce 2012.  Celkové náklady na realizaci 

projektu jsou 250 752,- Kč. Grant bude poskytnut ve výši  200 000,- Kč. Jako příjemci grantu jsme povinni 

dodržet procentuální podíl vlastních prostředků na realizaci projektu, dle žádosti o grant, ve výši 20,24% 

z celkových uznatelných výdajů projektu, který je stanoven na 50.752,- Kč. 



          

Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 

Rekonstrukce komunikace, parc.č. 1278 v k.ú. Střelské Hoštice (u čp. 198,200) 

 

Předmětem projektu je výstavba opěrné stěny o délce 12 m v místě s vyšším terénním rozdílem, dále osazení 
100 m silničních obrubníků a 200 m2 štěrkové podkladní vrstvy.    Celkové náklady na realizaci projektu jsou 
213 316,- Kč. Výše dotace činí 100 000,-Kč a spoluúčast obce činí 113 316,- Kč. 

 

 

Hospoda Kozlov 

Vás srdečně zve: 

3.12. 2011  od 20°° hodin na Folk & Country sešlost 

31.12.2011 na Silvestr (neváhejte, zbývá jen několik volných míst) 

 

SDH Kozlov 

Vás zve: 

27.11.2011 od 17°° hodin na rozsvěcování stromku ve Střelských Hošticích, kde se bude prodávat občerstvení. 

11.12.2011 v odpoledních hodinách před barem u Sulána na prodej jmelí. 

17.12.2011 na Vánoční párty pro děti od 14°° hodin v hospodě Kozlov. Přijďte se svými ratolestmi, kromě 

soutěží a tance na Vás čeká i karaoke show. 

14.01.2012 ve 20°° hodin do hospody Kozlov na Hasičský bál. Hrát bude Hlavolam Radka Rejžka a nebude 

chybět ani bohatá tombola. 

 

Obecní úřad Střelské Hoštice 

Vás zve: 

11.12.2011 od 14°° hodin v sále u Sulána na tradiční Vánoční posezení pro důchodce.  

16.12.2011 od 17°° hodin v sále u Sulána na Vánoční koncert. 

4.12.2011 od 14,30 hodin v sále u Sulána na Mikulášskou nadílku 

20.12.2011 od 9°° hodin se budou ve dvoře za OÚ prodávat vánoční stromky. 

 
 
 
 
 



Střípky ze Základní školy 
 

 Poslední zářijový den se konal 14.ročník Běhu při Otavě,letos nám přálo počasí mimořádně, a tak se není 
čemu divit, že jsme zaznamenali rekordní účast sportovců. Závodu se zúčastnilo 172 dětí, akci podpořilo  
28 sponzorů. Všem zainteresovaným děkujeme.  
Každý říjen na naší škole probíhá projekt Bramboriáda, letos jsme psali slohové páce na téma“ Já brambora“, 
shromažďovali jsme recepty na dobrůtky z brambor, kreslily jsme bramborové mužíčky, tvořili skřítky  
z brambor a přírodnin a na závěr jsme si brambory pekli v popelu, tak jak to děti dříve na vesnici dělávaly. 
Zároveň jsme při pečení uklidili školní pozemek a zahradu a připravili je tak k zimnímu odpočinku.  
Děti se zapojily do třech výtvarných soutěží, první s tématem Vesmír zaštiťuje EU-Galileocontest, druhá je 
vypsána městem Strakonice a má název Andělé a čerti a třetí vyhlásilo o.s. Asekol a děti od něho dostaly za 
úkol ztvárnit Sběrný dvůr. 
Protože máme za sebou první čtvrtletí školního roku, měli rodiče možnost zjistit výsledky školního úsilí svých 
dětí na třídních schůzkách 3. listopadu.  
V pátek 4. listopadu paní učitelky s dětmi proměnily družinu v Hallowenskou strašidelnou party, odpoledne 
bylo plné her, soutěží, masek, děti vydlabávaly dýně a chystaly strašidelné občerstvení. Na svátek svatého 
Martina prvňáčci spolu s mateřáčky  shlédli divadelní představení Vodník Loužička.  
Na konci listopadu zahájíme plavecký výcvik, opět se ho mohou účastnit děti ze všech ročníků ZŠ a předškolní 
třída MŠ.  
A protože čas kvapí, už se začínáme připravovat na Vánoce. Veřejnost se může těšit na vánoční jarmark ve 
škole, vánoční besídku pro důchodce i pro rodiče. 
Stále pokračuje sběr papíru. 2. pololetí loňského školního roku bude ukončeno 19. prosince, kdy dojde 
k odvozu podmíněných třech tisíc kg. Další kolo soutěže tedy začíná v lednu 2012 a trvá do konce školního 
roku 2011/2012. 
 
 

Mateřská škola Střelské Hoštice 

Jak se žije ve školce!  
Na začátku školního roku jsme opět všichni v plné síle vyrazili do naší školky. Jak zaměstnanci tak i malí 
neposedové, kteří byli po prázdninách pořádně odpočatí. Na konci školního roku nás opustilo 19 předškoláčků, 
z toho 16 se jich stalo prvňáčky v naší škole. V září bylo k docházce do mateřské školy přihlášeno 15 nováčků. 
Pro některé byla počáteční adaptace hračka, někteří ale nemohli překonat stýskání po mamince a nějaká 
slzička přece jen ukápla. Pláče postupně ubývalo a díky vlídnosti a trpělivosti paní učitelek jsou z nich už praví 
školkáčci. 
V mateřské škole pracujeme se zaběhlým školním vzdělávacím programem "Rok je dlouhý copánek". Do 
celého programu a všech připravených tematických plánů, které mají učitelky vypracované pro práci s dětmi, 
měli rodiče možnost nahlédnout při zářijové třídní schůzce. Pobyt ve školce dětem zpestřujeme spoustou akcí. 
Moc se nám líbil výlet do strakonického eko-centra, kde se děti seznámily s životem chovaných zvířátek a ti 
odvážní si je mohly pochovat a pohladit. Již tradicí se staly pěší výlety do Poříčí k řece, kde si děti vyhrají 
stavbou potůčků, přehrad a jiných vodních staveb. Nejlepším bodem všech výletů zůstává tradičně svačina 
připravená od maminky. Pravidelně za námi jezdí divadlo Kašpárek s veselými pohádkami, které mají vždy 
výchovný podtext. Jednou je to ochrana zdraví, pak správné chování na silnici nebo hezké chování ke 
kamarádům. Nás ve školce divadélko potěšilo pohádkami Krtečkova dobrodružství a Vodník Loužička. 
Podzim jsme si užili v plné kráse. Hezké  babí léto nám umožnilo využít plně pobyt venku k poznávání přírody a 
k čerpání inspirace pro další činnosti a práci s dětmi. Na interiéru školky je to vidět na první pohled. Celá 
výzdoba prostorů MŠ je tvořena z výtvarných prací dětí a stává se vkusným doplňkem školy. Na konci října 
jsme se společně s rodiči sešli na Podzimních hrátkách, tentokrát inspirovaných Hellouwenem. Všichni 
společně  lepili,  stříhali, barvili a domů si nesli strašidelné ježibaby a veselé dýně. Po opékání buřtů na zahradě 
jsme rozsvítili lampiony a vydali se k domovu. 
Do konce kalendářního roku nás čeká divadlo - Vánoční pohádka, zahájíme plavecký výcvik se staršími dětmi, 
Čertovská besídka s nadílkou a netrpělivě se budeme těšit na dárečky pod stromečkem. Naďa Kučerová 

 



 

OKÉNKO DO MINULOSTI – JAK SE ŽILO V SEDLE? 

Stavba silnice Střelské Hoštice – Sedlo 
 
Vracíme se do doby Rakousko – Uherského mocnářství, do doby existence Království českého. 
Po pruské válce se začala vyměřovat první železnice, „Dráha císaře Františka Josefa I.“, která měla spojit Vídeň 
s hranicí bavorskou a saskou (Cheb) a lázeňská města českého severu – Mariánské Lázně, Karlovy Vary a 
Františkovy Lázně. To se psal rok 1839. 
 
Stavba byla povolena a začala 17.listopadu 1866. Doprava byla zahájena 1.září 1868, tedy za necelé dva roky. 
Roku 1864 je vydán zemský zákon o Okresních zastupitelstvech a těm je uloženo zřizovat i udržovat silniční 
komunikace. 
 
Této souhry okolností se zřejmě snažili využít naši (podnikaví) předkové. Na hoštické zastávce byla zřízena 
stanice pro nakládku mlýnských výrobků z provozu mlýna v Hošticích. Mlýn znovu zprovoznila od 1.března 
1909 Veřejná společnost Adolf Elkan a Vilém Levitoch (oba obchodníci s obilím). 
Nyní může začít anabáze vzniku okresní silnice Sedlo – Hoštice. 
 
Obecní zastupitelstvo v Sedle svolalo na žádost pana Elkana – zástupce okresního výboru – dne 4.prosince 
1910 schůzi, na níž pan Elkan žádal zastupitele o podporu požadavku, aby cesta ze Sedla do Střelohoštic byla 
zřízena na okresní výlohy a byla převedena do správy okresu. Pokud by se  s l a v n ý  obecní výbor usnesl, že 
souhlasí, aby tato cesta byla předělána na okresní silnici, nechá pan Elkan žádost vyhotovit a předloží 
obecnímu zastupitelstvu k podpisu. 
 
Usnesení. 
Obecní výbor souhlasí s návrhem pana Elkana na zřízení okresní silnice na okresní výlohy a mile a rádi  
podepisují. 
 
Následují dva roky dohadů a příprav. 
Z přípisu Okresního výboru ze dne 11.11.1912 se obecní radní dozvídají následující: 
Okresní výbor zamýšlí v nejbližší době provésti stavbu okresní silnice ze Sedla přes Lhotu do Střelohoštic. 
Silnice by šla většinou po staré cestě a po obecních pozemcích, aby obec nemusela kupovat pozemky od 
soukromníků. Obecní zastupitelstvo reaguje a sděluje Okresnímu výboru řadu vstřícných opatření jako 
bezplatný lom na kámen, pokud bude na obecních pozemcích, provedení pomocných úprav silničního tělesa, 
jako sjezdy na parcely a knihovní pořádek ohledně všech pozemků pod silnicí ve zdejším katastru zabraných. 
Obec poskytuje též peněžní příspěvek 400 Korun, více není možno přispět, protože obec je malá, chudá a 
chudými zatížená. 
 
Nastaly problémy. 
 
Při trasování (vyměřování) silnice se uvažovalo o dodržení stávajícího směru původní cesty, která ovšem 
nevedla po trase, jakou vyústila na dolním konci vsi u čp. 35. 
Zastupitelstvo s tímto záměrem souhlasí, ale žádá, aby byla silnice udělána přes celou obec, nebo alespoň ke  
kapličce. To ovšem okresní výbor odmítá. 
 
Okresní výbor doporučuje začít stavbu od zahrady V. Šilhana čp. 4 ke křížku a dál na dráhy „Zadnička“ a rovně 
na starou cestu pod obecním rybníkem (Berkovským). 
 
To už jako bychom se ocitli v dnešních časech. 
18.srpna 1913 je svolaná valná hromada všech občanů ohledně stavby nové silnice. Sešlo se jich čtrnáct,ale 
s návrhem Okresního úřadu jednohlasně souhlasí. 
 



Jsou ale události, s kterými nesouhlasil nikdo. 
Atentát na následníka rakousko – uherského trůnu F. Ferdinanda d. Este v Sarajevu  28. června 1914. 
27. července vypukla první světová válka. Hned po vyhlášení války odcházeli muži na bojiště. Válka trvala čtyři 
roky. Konaly se časté rekvizice obilí, dobytka, kovů, tuků, vlny. Musely se upisovat válečné půjčky. Byl 
nedostatek potravin, šatstva, paliva, mýdla, petroleje, chyběla i sůl a oleje. V roce 1918 skosila mnoho obětí 
chřipka nazvaná „španělská“. Válka proběhla celým světem a vyžádala si 20 milionů obětí. 
 
Teprve 1. ledna 1919 je znovu projednáván návrh okresního zastupitelstva (Československé republiky) na 
zajištění stavby okresní silnice ze Střelohoštic do Sedla. 
 
Okresní zastupitelstvo navrhuje, aby obce, kterými má silnice vést, zvážily a zavázaly se, že budou vysílat 
dělníky na tuto stavbu od jejího započetí až do skončení, pokud to počasí dovolí, aby se pracovalo. Ze Sedla je 
žádáno 16 dělníků a zároveň složení 3.000,- Korun, které by okresní úřad použil, kdyby obec z jakýchkoli 
důvodů dělníky na stavbu neposlala. Návrh je jednohlasně zamítnut, stavba má být zahájena s podmínkami 
dohodnutými před vypuknutím války. 
 
Další jednání sedleckých zastupitelů 5.března 1919 poněkud mírní svůj odpor proti požadavku Okresního 
výboru. Na stavbu bude vysílat 10 osob a na vkladní knížku uloží kauci 3.000,- Korun s podmínkou, že dělníkům 
bude vyplácena mzda i když bude dělník v té samé době zaměstnán na jiných prací. Zároveň aby byla 
poskytnuta úleva v době senoseče a žní. 
 
Kauci obec uloží v dluhopisech válečných půjček znějících na 2.700,- Korun a 300 Korun v hotovosti. 
 
Pro úplnost – starali se – podepsáni: 
V. Staněk – správce úřadu, K. Pícha, V. Baumgartner, V. Břečka, J. Peterka, V. Šilhan,     V. Holoubek, F. Kačín, F. 
Vodička, přítomni F. Vrána a V. Kadaně 
Byla postavena okresní silnice. Ještě s mnoha starostmi a připomínkami, mnoha dodatečnými úpravami, přes 
zamítnutí obce Hlupín o zřízení okresní silnice až k nim (v roce 1923) bývala vysázená i ovocnými stromy. 
Silnice slouží dodnes.  
Naši – již téměř zapomenutí předkové – díky za ni. 
 
          F.Z. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasiči reprezentovali obec v podzimním okresním kole 
(Eva Janochová) 

S podzimem a také s novým školním rokem začalo další kolo celostátní hasičské hry Plamen, která podporuje 

především hravou mimoškolní činnost dětí. Mladí hasiči mají možnost vyzkoušet si své fyzické schopnosti při 

orientačním běhu a samozřejmě musí obhájit znalosti topografických značek, značek technických prostředků 

požární ochrany, musí umět ošetřit zraněného kamaráda, překonat po laně překážku na cestě, ale také uvázat 

uzly jako je tesařský, plochá spojka, lodní, zkracovačka nebo úvaz na proudnici. V této soutěži jsou povolena 

pětičlenná družstva. Svou šanci dostali i malí Soptíci z přípravky (prvňáčkové), kteří měli možnost si všechny 

úkoly také vyzkoušet.  

Okresní kolo proběhlo 22.10. 2011 ve Volyni. Místní sbor dobrovolných hasičů výborně reprezentovala 
družstva mladších (do 11 let) i starších hasičů (do 15 let) a dorostenek. 
Překvapením bylo družstvo mladších, které na tříkilometrové trati v konkurenci 25 kolektivů skončilo na 

krásném 4. místě. Starší skončili na místě 9., rovněž z 25 přihlášených.  Dorostenky, za které běželi i 2 chlapci, 

byly jediným přihlášeným družstvem ve své kategorii, a tak obsadily 1. místo. 

Všem mladým hasičům přejeme, aby jim jejich vytrvalost vydržela i do jarního kola.  

 

TJ Sokol 

V neděli dne 6.11.2011 zakončilo družstvo žáků podzimní sezonu tzv. dokopnou, která se konala  v sále u 

Sulána. Pro kluky byl připraven turnaj ve stolním tenise a bohaté občerstvení. Zároveň bylo využito i nově 

vybudované dětské hřiště. Turnaj vyhrál Pepa Podloucký, druhý byl Pavel Málek a na třetím místě se umístil 

Tomáš Zíka. Podzimní dokopná se vždy koná v menším provedení, abychom ušetřili finance na jaro, kdy je těch 

možností na zakončení sezony více. 

V družstvu žáků se na podzim na trénincích objevilo celkem 27 dětí, k čemuž přispěla i propagace na nábor 

dětí. Družstvo vedli Radovan Votava, Josef Pašava a Květoslav Mašek. Rádi bychom ale uvítali, kdyby se mezi 

bývalými či současnými fotbalisty našel někdo, kdo by nám s mužstvem pomohl. Když totiž některý z trenérů 

vypadne, pak se jeden nestíhá věnovat např. 18 dětem, nepočítaje ty opravdu malé, kteří musí trénovat 

opravdu odděleně. 

Stručné zhodnocení podzimní části sezony družstva žáků bude zveřejněno na nástěnce TJ Sokol v nejbližších 

dnech.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na dopravě dětí na utkání hraná na 

venkovních hřištích. 
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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, 21.11.2011, 5/2011 


