
  

                                     

 

 

          občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo                                                            5/2012 

 

Ať radost a světlo prozáří 

nejen sváteční chvíle letošních vánoc, 

ale také dny nového roku. 

 

Milí spoluobčané, 

po roce se přiblížil vánoční čas, čas radostného očekávání a čas tajemství. Pro děti je 

to čas překvapení a radosti. Pro rodiče je to čas příprav Vánoc a tušení, že Vánoce 

prochází především srdcem. Tajemství lásky a radosti nosíme v sobě a dárky jen 

ukazují na to, co nosíme uvnitř. Měřítkem lásky není velikost dárku, stačí pouze 

maličkost jako důkaz toho, že myslíme na druhé. Vánoce jsou svátkem, na který se 

nejvíce těší děti. Důvodem jsou dárečky, které najdou pod stromečkem. Dejme si 

jeden dárek, který nic nestojí, chvíle strávené v kruhu své rodiny, přátel a přejme si, aby v tomto vánočním čase  

nebyl nikdo sám. Kéž nám Vánoce také dají odvahu a sílu přinést radost nejen svým blízkým, ale také odvahu 

odpouštět a usmířit se.  

Chtěl bych Vám popřát, aby se kouzlo vánoc nevytratilo ve snaze mít vše naklizeno, vyzdobeno a navařeno. 

Konec roku je také obdobím bilancování, ohlédnutím za minulým rokem a vhodnou příležitostí k poděkování. 

Proto bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách a samotné realizaci kulturního dění v obci, 

poděkování za práci patří všem pracovníkům obecního úřadu, všem zastupitelům, všem členům zájmových a 

společenských organizací. 

Přeji Vám, milí občané, abyste si ty letošní Vánoce prožili co nejkrásněji ve zdraví, pohodě v kruhu svých 

blízkých, abyste se oprostili alespoň v době vánočních svátků od všech všedních starostí. Do nového roku 2013 

Vám přeji hodně zdraví, pohody, lásky a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě. 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘELSKÉ HOŠTICE 

 

Tak už máme konec podzimu. Třída Medvědů se již stmelila do dobrého kolektivu a také u malých Myšek už 

dávno oschly slzičky. I v tomto školním roce se ve školce snažíme dětem nabídnout pestrý program. Od září 

nás již třikrát navštívilo divadlo Kašpárek, viděli jsme ukázky výcviku dravých ptáků, také jsme soutěžili v 

Běhu při Otavě. Vyřádili jsme se při bubenickém představení a dokonce jsme se učili čarovat s kouzelnicí v 

divadélku „Kouzel a soutěží“. Devatenáctého listopadu jsme zahájili opět plavecký výcvik spolu se školáky. 

Nyní se těšíme a zároveň obáváme návštěvy Mikuláše a čertů. Také chceme překvapit rodiče besídkou a proto 

pilně nacvičujeme naše vystoupení. Rádi bychom při této příležitosti poděkovali Obecnímu úřadu za finanční 

podporu při těchto akcích, které byly všechny velice povedené. Fotodokumentaci si rodiče mohou prohlédnout 

na nástěnkách. Na konci školního roku dostanou všichni CD s těmito fotkami. Činnosti ve školce rozdělujeme 

do tematických celků a každý měsíc hodnotíme z pohledu přínosu pro děti, což je i podkladem pro další práci 

učitelek.   

Letos máme devět celků:  

         1. Kdo jsou kamarádi? Děti, co se mají rádi.  

         2. Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře.  

         3. Tak se děti koukněte, co je všechno na světě.  

         4. Přišli zase po roce, kdo? No přece Vánoce…  

         5. Padá snížek do polí, vůbec ho to nebolí…  

         6. Pojďte s námi do pohádky…  

         7. Sluníčko, hej, mraky roztrhej…  



         8. Na světě je plno krásy, kdo má radost zazpívá si.  

         9. Kdo si hraje nezlobí…  

Pokud nám počasí dovolí, trávíme čas ve volné přírodě. Pobyt venku umožňuje dětem zdravý růst a fyzickou 

zdatnost. Později si tak děti uvědomují, že příroda je součástí jejich života. Dokáží si jí pak vážit a budou jí 

chránit až vyrostou.   

       Za MŠ Střelské Hoštice Hana Priharová  

 

STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘELSKÉ HOŠTICE 

 

v říjnu se konalo v MŠ divadelní představení  „Divá Manda“ 

v listopadu se žáci zúčastnili v MŠ kouzelnického  vystoupení  

žáci se zúčastnili besedy o Keltech, kde se mohli zapojit do různých činností – výroby mincí, tkaní, přípravy 

mouky a bojových dovedností 

19. 11. byl zahájen plavecký výcvik v Horažďovicích 

byly odeslány výtvarné práce na soutěž Čestický brambor a Sněhová královna 

v prosinci zhlédli divadelní představení Vločka Sněhulka 

návštěva čertů, Mikuláše a anděla – mikulášská nadílka 

vystoupení žáků na slavnostním rozsvícení vánočního stromečku 

účast na vánoční besídce pro důchodce 

příprava na vánoční besídku pro rodiče 

v prosinci se zúčastníme vypouštění balónků s Rádiem Impuls 

zápis do ZŠ se uskuteční  15. ledna 2013 od 13.00 hodin, zúčastnit by se ho mělo 13 dětí 

nadále probíhá v naší ZŠ v počítačové učebně studium Univerzity třetího věku pod vedením paní učitelky M. 

Hosnedlové 

 

V letošním roce se konal 15. ročník Běhu při Otavě. Zúčastnil se ho rekordní počet startujících. Vítězům byly 

předány hodnotné ceny, všichni účastníci dostali malý dárek. Tímto bychom chtěli poděkovat všem stálým i 

novým sponzorům za podporu této akce.  

Nemůžeme opomenout ani významný finanční dar poskytnutý škole od firmy Indusrie PresService s.r.o  Ing. 

Tomáše  Honzíka ze Sedla. 

Zároveň bychom chtěli všem občanům popřát veselé Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví a 

spokojenosti. 

    Zaměstnanci ZŠ a MŠ Střelské Hoštice 

 

SEDLO 

 

Státní svátek, 28.9.2012, oslavili sedelští dobrovolní hasiči prací. Hned ráno se pustili do odstranění střešní 

krytiny a krovu na objektu bývalé místní knihovny, kde mají nyní zázemí řidiči autobusu a je zde také volební 

místnost obce Sedla.  

Po obědě začali bourat stropy této budovy a k večeru už byli u uklízení. Veškerý stavební materiál ihned 

odvezli. Dřevo z krovu budou ještě ve volných chvílích rozřezávat. 

V sobotu ještě douklidili všechny místnosti budovy tak, aby firma, která bude dělat nové stropy a střechu, měla 

možnost ihned začít s rekonstrukcí. 

 Nemalé díky patří jmenovitě panu Karlu Šilhanovi, Štefanu Kopkášovi st., Štefanu Kopkášovi ml., Luboši 

Holoubkovi, Mírovi Polankovi ml., Františku Křížovi st., Františku Křížovi ml. a Václavu Šilhanovi. Tito 

dobrovolníci obětovali svůj volný čas a tak nejen jim bude snad největším díkem opravená budova, která bude 

zlepšovat vzhled obce Sedlo, neboť se nachází přímo u hlavní silnice vedoucí Sedlem. 

  

 

 

HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY TJ SOKOL STŘELSKÉ HOŠTICE 

 

Muži: 

S výsledky družstva dospělých v podzimní části soutěže panuje určitě spokojenost. Třetí místo s jednobodovou 

ztrátou na vedoucí Osek slibuje zajímavé fotbalové jaro. Muži již v přípravě překvapili vítězstvím na kvalitně 

obsazeném turnaji v Poříčí.Vstup do soutěže však nebyl úplně podle našich představ, když jsme v prvních třech 



kolech pouze remizovali a ve čtvrtém utrpěli jedinou podzimní porážku ve Volyni. Ve zbývajících devíti kolech 

jsme 8 x zvítězili a jen jednou remizovali. Výsledkem je již zmiňované třetí místo v tabulce při zisku 28 bodů a 

skóre 28:11. Nejlepším střelcem mužstva se stal se 7 brankami P. Rejšek. K solidnímu umístění v okresním 

přeboru jsme přidali i postup do květnového semifinále Českého fotbalového poháru. Přípravu na odvetnou část 

soutěže zahájíme začátkem února. Soustředění v Soběšicích je naplánováno od 27.února do 3. 

března.Zúčastníme se také zimního fotbalového turnaje na umělé trávě v Blatné.  

Činnost mužstva zajišťovali trenéři Palivec a Janoch, vedoucí mužstva P. Pašava a mladší kustod K. Rejžek.  

 

Dorost: 

Před sezonou jsme sehráli 3 přípravná utkání s Volyní  4 : 4 , Chanovicemi  1 : 7 a ČAFC Praha 0 : 2. Branky : 

Bálek 2, Vlk,Jiřík, Beneš. Dvě utkání kluci  zahráli slušně, bojovali a vytvořili si šance, které proměnili.  

S Chanovicemi se něco pokazilo a utkání jsme nezvládli, navíc nám chyběl brankář Pavlovič. 

 

       Mistrovská část : 11zápasů    2  :  1  :  8      13  :   44     7 b a 11.místo v tabulce. 

       Branky :  Harazin 3, Marek, Jiřík, Salák, Náhlík D po 2, Pospíšil 1 a vlastní 1. 

S umístěním nemůžeme být spokojeni, počítali jsme s více body a lepším skóre. Nejvíce mrzí porážky se 

SEDLICÍ 0 : 10 a  HRADIŠTĚM 0 : 8 tady byl soupeř o hodně lepší. Mužstvo má na umístění ve středu 

tabulky, ale musíme více bojovat a nebýt příliš odevzdaní již před utkáním. Příkladem jsou naši žáci, pro ně je 

každé utkání zkušeností do budoucna. Jarní část nám snad přinese více bodů a radosti z předvedené hry.  

            Přejeme všem hezké prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů do nového roku. 

 

  Trenéři dorostu : Krušina a Paroubek. 

 Žáci: 

Po letní přípravě jsme čekali, jak náš hodně mladý tým bude konkurenceschopný v soutěžních zápasech. Poté 

jsme s radostí sledovali, že kluci jsou na tom fotbalově poměrně slušně a celý podzim jsme strávili ve středu 

tabulky. Celý tým má určitě velkou perspektivu, protože týmy před námi  v tabulce mají na soupiskách hráče 

starších ročníků, tudíž silnějších a vyspělejších. Bohužel se nám nevyhýbala ani zranění, která postihla hlavně 

tahouny družstva, a proto si myslím, že pokud budou na jaře všichni zdraví, nebude problém získaných 9 bodů 

z podzimu slušně rozšířit a bojovat o čtvrtou příčku v konečné tabulce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 

chodu družstva žáků v podzimní části fotbalové sezóny a přejeme hodně úspěchů  v následujících bojích. 

S pozdravem trenéři Radovan Votava, Petr Pašava a Radek Borovič. 
  

 
STŘELSKÉ HOŠTICE 

VÁNOČNÍ DÁREK PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA 

AKCE od 17.12. do 31.12. 

STRAKONICKÝ DUDÁK 

PIVO 12°za 17,- Kč – PIVO 10°za 15,- Kč 

 
VÝBĚR HOTOVÝCH A MINUTKOVÝCH JÍDEL 

OD 10°° do 22°° hod 

Možnost vánočních večírků, přátelského posezení, rodinných oslav… 

 

VÁNOČNÍ PROVOZ OD 24.12. 

 

RESTAURACE   KUCHYNĚ 

24.12. ZAVŘENO   24.12. ZAVŘENO 

25.12. 10°°-22°°   25.12. ZAVŘENO 

26.12. 10°°- 22°°   26.12. ZAVŘENO 

27.12. 10°°-22°°   27.12. 10°°-21°° 

28.12. 10°°-22°°   28.12. 10°°-22°° 

29.12. 10°°-22°°   29.12. 10°°-22°° 

30.12. 10°°-22°°   30.12. 10°°-22°° 

31.12. ZAVŘENO   31.12. ZAVŘENO 

1.1.     12°°-22°°   1.1.     ZAVŘENO 



 

 

HOSPODA KOZLOV 

 

   Vážení hosté a příznivci Hospody Kozlov,  

blíží se nejkrásnější období roku a my bychom Vám touto cestou chtěli popřát krásné Vánoce, šťastné 

vykročení do nového roku a poděkovat za Váš trvalý zájem.  

V nejbližší době pro Vás připravujeme: 

    jako každoročně Silvestrovskou oslavu, tentokrát v neobvyklé a lákavé kombinaci Country (živá produkce 

kapely Sešlost) a české populární hudby (reprodukovaná hudba). Vstupenky budou v předprodeji od 14.12.2012 

v hospodě Kozlov. 

15.12.2012, 31.12.2012 a následně až v únoru Vás zveme na  posezení s již dobře známou  skupinou Sešlost, 

nejen pro milovníky trempské a country muziky. 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu vždy v pátek, sobotu a neděli 16:00-22:00h. 

 

Za realizační team Hospody Kozlov 

Petr Dřevo 

 

 

 

 

       MČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2013 

 

 

Vážení sportovní přátelé, s velkou radostí Vám mohu  oznámit , že náš  atletický oddíl  

Accc Horažďovice vyhrál opět výběrové řízení na pořadatelství Mistrovství ČR v přespolním běhu  všech 

kategorií pro rok 2013. Výběrové řízení  Českého atletického svazu se uskutečnilo v úterý 2.10.2012 v Praze. 

Pro náš atletický oddíl Accc Horažďovice a celý realizační tým je to ohromná pocta a vyjádření  důvěry ze 

strany Českého atletického svazu, že se pořadatelství MČR v přespolním běhu podaří zorganizovat  ještě lépe 

než tomu bylo letos v březnu. 

 Při obhajobě pořadatelství jsem ujistil  ČAS, že budou odstraněny všechny  menší nedostatky 

v organizaci, které jsem zaznamenal jako ředitel závodu a na které jsme byli upozorněni i samotnými 

závodníky. Pokud nám bude opět přát počasí , tak věřím, že připravíme travnatou dráhu tak ,abychom pro 

všechny závodníky,kteří budou na MČR 2013 vysláni svými mateřskými oddíly, vytvořili ty nejlepší podmínky 

pro vrcholný závod roku. 

 MČR v přespolním běhu pro rok 2013 se uskuteční v našem krosovém areálu u Střelských Hoštic 

v sobotu 30.března 2013. 

 Dovolte mi , abych co nejsrdečněji pozval na toto Mistrovství ČR v přespolním běhu všechny aktivní 

sportovce z celé ČR ,trenéry,diváky a nadšené vyznavače běhů mimo dráhu  jménem svým a jménem celého 

realizačního týmu  našeho Accc Horažďovice. 

  

  Předseda Accc Horažďovice  ing.Miloslav Šefler 

 

OSLAVTE ŠTĚDRÝ DEN S PÍSNIČKOU 

24.prosince 2012 ve 14°° hodin začnou svoji pouť na návsi 2 muzikanti, kteří nám zpestří sváteční den 

vánočními koledami. 

Budou pokračovat Kanadou, Špagátnicí a vojenskými bytovkami. 
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