
  

                                     

 

 

          občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo                                                            3/2013 

 

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný - tak by pravil lázeňský 

mistr z Rozmarného léta. Nic však není černobílé. Léto je teprve na 

začátku a počasí je jenom jeden z faktorů, který ovlivňuje jeho prožití.  

 Červen byl ve znamení spousty společenských akcí. Začalo to 

Pootavským putováním, kde jsme si letos připomněli historické postavy. 

Počasí nám tentokrát přálo, takže jsme si procházku krajinou kolem 

nedávno rozvodněné Otavy jaksepatří užili. Jen mě mrzí, že hoštičtí si 

nenajdou čas se této akce zúčastnit. Chceme poděkovat všem, kteří 

neváhali v horkém počasí a ve svém volném čase na sebe navlékli kostým 

Karla IV., Bílé paní, Kazi, Tety, Libuše, Přemysla, Horymíra, Šemíka, 

Oldřicha a Boženy, Šárky, Ctirada a dalších bojovnic z Dívčí války. A 

samozřejmě dík patří  holkám z Babského sboru z Poříčí, které nám 

zpestřily program.  

Hned druhý den se mohly děti vyřádit na Dětském dni u Konibaru. Nechyběly soutěže, atrakce – obří 

trampolíny a samozřejmě mezi dětmi oblíbená diskotéka. Za to všechno bychom měli poděkovat místním 

hasičům a hasičkám, kteří si organizaci Dětského dne vzali na starost. 

 Další víkend byl ve znamení již posledního Pootavského sedmiboje. Tentokrát los padl na Kladruby a musím 

říct, že se toho zhostili víc než dobře. Soutěže byly vtipné, muzika pěkně hrála, jídla bylo dostatek a myslím, že 

se jak soutěžící, tak ostatní návštěvníci dobře bavili. 

 Předposlední červnový víkend patřil mladým hasičům, kdy v Hošticích proběhl Pohár starosty obce. 

 Soutěže se zúčastnili i ti nejmenší – tedy „přípravka“. Nechci psát o podrobnostech této akce, to se určitě 

dozvíte z článku od paní Janochové. Jen se chci s Vámi podělit o zážitek, který jsem si odnesla.  Děti jsou 

přirozeně soutěživé, jsou šťastné, když dostanou nějakou medaili, chtějí vyhrávat. Co ale je mnohem 

důležitější, je parta, kterou si mezi sebou vytváří. Přátelská atmosféra, která panovala pod přístřeškem na 

soutěži, byla téměř hmatatelná. Doufám, že jim tato přátelství a pocit sounáležitosti vydrží až do dospělosti. 

Když je totiž dobrá parta, tak ani špatné počasí nemá šanci pokazit společně prožité chvíle. 

 

Rádi bychom touto cestou vyslovili poděkování dobrovolným hasičům, sportovcům, myslivcům a všem, 

kteří se na základě výzvy o pomoc zúčastnili hledání pohřešovaného pana Václava Hokra ve dnech 8.6 – 

10.6.2013. Pod velením Policie ČR bylo prováděno monitorování obce Střelské Hoštice a určených úseků 

blízkého okolí (tvoření rojnic). Nasazena byla helikoptéra s termovizí i psovodi. Přes veškeré snahy byly 

doposud pátrací akce bezúspěšné. 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ 

Vážení spoluobčané, žádáme všechny majitele psů venčící své oblíbence na veřejném prostranství obce, 

aby brali ohled na své spoluobčany a dodržovali elementární zásady hygieny a uklízeli po svých pejscích 

exkrementy. Neučiní-li tak, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku a může jim být uložena bloková 

pokuta až do výše 1000,- Kč. Dále upozorňujeme,že na veřejném prostranství v obci se psi mohou pohybovat 

pouze na vodítku v doprovodu osoby, která  psa prokazatelně ovládá. 

 



 
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu, aby tak neodkladně 

učinili. 

Poplatek lze zaplatit denně na Obecním úřadě od 8,00 do 12,00 hod a od 13,00 do 16,00 hod. 

Žádáme nájemce hrobů, kteří ještě nemají uzavřenou smlouvu na hrobové místo, aby se dostavili na OÚ. 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

12.07.2013 Koncert skupiny PARKÁN  

Začátek: 21,30 hod 

 

20.07.2013 KOZLOV CUP 2013 - XV. ročník nohejbalového turnaje 

Prezentace: 8,30 hod ( tříčlenná družstva) – Startovné 150,- Kč 

Začátek: 9,00 hod  

 

23.08.2013 Koncert skupiny Jana Vančury & Plavci 

Začátek: 18,00 hod 

 

 

STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Naposled v tomto školním roce se můžete dozvědět několik informací ze života školy. První týden 

v květnu jsme oslavili Svátek matek tradičním odpolednem pro maminky ve  ŠD. Paní kuchařky s dětmi  

připravily občerstvení, maminky s dětmi vyráběly papírové květiny a hrály hry. 

V polovině května vyrazili žáci 4. a 5. ročníku do Prahy na exkurzi po památkách našeho hlavního města, 

navštívili Petřín, Hradčany, Karlův most a Staroměstské náměstí. Děti cestovaly linkovým autobusem a po 

Praze metrem, což byl pro ně zážitek.  

Na školní výlet jsme letos vyjeli do Domažlic, navštívili jsme etnografické Muzeum Chodska, zajeli jsme se 

podívat na rodný statek Jana Sladkého Koziny, vystoupali jsme na strážný vrch Hrádek, odkud jsme se kochali 

překrásným výhledem na Český les.  

Poslední květnový týden proběhlo ve škole celostátní testování žáků 5. ročníku v matematice, českém jazyce  a 

angličtině, výsledky testování nás potěšily, žáci uspěli nad republikovým průměrem. 

V pátek 31. 5. jsme ke Dni dětí vyjeli do Horažďovic, navštívili jsme muzeum a DDM.  

V prvním červnovém týdnu proběhlo fotografování ZŠ a MŠ. Kvůli nepřízni počasí hrozilo, že focení bude 

muset probíhat letos uvnitř, naštěstí se vyčasilo a žáci ZŠ se tradičně fotili před školou. 

V úterý 11. 6. jsme jeli na ekologicky zaměřenou exkurzi do Vimperka, navštívili jsme kompostárnu a 

soukromou sklářskou huť, kde si děti mohly samy vyfouknout skleničku. 

Ve spolupráci s Energy centre České Budějovice měla část našich dětí možnost vyjet na návštěvu do Horního 

Rakouska do městečka Grunbach. Děti cestovaly společně s dětmi ze ZŠ Novosedly, navštívily základní školu 

srovnatelného typu a Welios Science centre – interaktivní technicky zaměřené centrum se specializací na 

využití obnovitelných zdrojů energií. Návštěva se jim moc líbila, naše škola navázala spolupráci a těšíme se, že 

nás v budoucnu Rakušané navštíví. Jako poděkování novosedelské škole za to, že nás přizvali s sebou do 

Rakouska, jsme pozvali děti ze ZŠ k nám na Pohádkový les. Společně s mateřáčky jsme si pátek 21. 6. krásně 

užili na školní zahradě, počasí nám přálo. 

V pondělí 24. 6. se starší děti vydaly na cyklovýlet do Lhoty a Sedla, vrátily se všichni v pořádku a výlet si 

pěkně užily. 

V pátek 28. 6. jsme se rozloučili se školním rokem 2012/13 a hlavně s našimi páťáky. Letos prvně děti s paní 

učitelkami vytvořily krásné třídní tablo. Odchází nám početná, šikovná a aktivní třída. Přejeme všem dětem 

hodně úspěchů v nových školách i v dalším životě. Věříme, že si vzpomínku na naši školu ponesou v srdci celý 

život. Všem dětem a všem učitelům přejeme krásné prázdniny. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

V naší MŠ se hodně zabýváme výtvarnou a praktickou činností, vždy motivovanou k plněnému tématu. 

Rukodělná práce úzce souvisí s rozvojem řeči, podněcuje činnost mozku a uvolňuje svalstvo celé ruky. 

Současně posiluje schopnost dítěte kontrolovat tuto činnost zrakem, rozvíjet fantazii a tvořivost. Díky tvořivé 



práci různých výtvarných forem si děti lépe a trvaleji zapamatují poznatky načerpané pobytem v přírodě a 

časem stráveným venku. V této době pilně nacvičujeme program na „Loučení se školkou“. Objeví se přednes, 

zpěv, dramatizace. Všichni se také těšíme na společné soutěžení rodičů s dětmi. Pevně věříme, že nám bude 

přát počasí a k soutěžení plně využijeme pěkného prostředí zahrady. 

 Chceme touto cestou poděkovat rodičům za spolupráci, vstřícnost, které se nám z jejich strany dostávalo a 

našim budoucím školákům přejeme, aby se jim dobře dařilo a do školy chodili vždy s radostí.  

 

        Zaměstnanci MŠ Střelské Hoštice 

 

UPOZORNĚNÍ 

Vzhledem k nastávajícím prázdninám i k faktu, že vandaly láká i skrytý prostor školní zahrady a její 

vybavení pro děti MŠ a ZŠ, připomínám všem dětem i dospělým, že vstup na školní zahradu je ZAKÁZÁN a 

není ani místem pro venčení psů. V případě, že někdo ze zaměstnanců přistihne nepovolané osoby na školní 

zahradě, bude kontaktovat Policii ČR. 

Mgr. Roman Krejčí – ředitel MŠ a ZŠ Střelské Hoštice 

 

HODNOCENÍ  JARNÍ  ČÁSTI  SEZÓNY  2012/2013 TJ SOKOL STŘELSKÉ HOŠTICE 

Fotbalové soutěže ročníku 2012/2013 jsou již minulostí a tak bych rád stručně zhodnotil průběh jejich jarní 

části. 

 

Muži: 

Po dobře odehrané podzimní části soutěže (3. místo s 1 bodovou ztrátou) došlo v zimní přestávce 

k oslabení mužstva odchodem P. Rejška do Horažďovic a hned v prvním kole zraněním K. Švihovce, který již 

do hry nezasáhl. Družstvo mužů absolvovalo v rámci přípravy soustředění v Soběšicích a startovalo na zimním 

turnaji v Blatné. 

Jarní výsledky v mistrovských utkáních odpovídaly výše uvedenému oslabení  a když se k tomu přidala i další 

zranění a vyloučení na konci sezóny, dohrávali jsme soutěž s 11 hráči, z nichž byli i tři dorostenci. Skončili 

jsme na 6. místě s 42 body a aktivním skóre 48:34. 

V letní přestávce budeme muset řešit jak otázku hráčského kádru, kdy hostování skončilo M.Švihovcovi a M. 

Klečkovi, tak i post trenéra po odchodu V. Palivce. Navíc smlouvu v Německu podepsal Honza Strnad.  

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

 

Dorost: 

Mužstvo dorostu hrající krajskou  I.A. třídu obsadilo v konečné tabulce 10. místo se ziskem 15. bodů a 

skóre 27:80. V této kategorii se projevila nedisciplinovanost hráčů hlavně v závěru soutěže, když poslední kola 

někteří „vypustili“, o tréninkové morálce nemluvě.  

  Z dorostu odchází do mužů K. Harazin. 

  Trenéři dorostu : Krušina, Paroubek, Vršecký 

Žáci: 

Družstvo žáků odehrálo podařenou jarní část okresního přeboru, když po poctivé zimní přípravě 

vybojovalo pěkné 4. místo se ziskem 28. bodů a skóre 24:31. V osmi jarních utkáních neokusilo hořkost 

porážky. Sezónu žáci završili účastí na dvou fotbalových turnajích. V Šumavských Hošticích nenašli 

přemožitele a přivezli pohár za první místo. Na domácím turnaji „O pohár starosty obce“ nestačili na Katovice 

a Šumavské Hoštice a skončili třetí. 

Z družstva žáků přechází do dorostu Heřman a Podloucký. 

S mužstvem pracovali trenéři Radovan Votava, Petr Pašava , Radek Borovič a Sláva Mašek. 

Všem hráčům, funkcionářům a fanouškům patří poděkování za uplynulou sezónu. Zejména bych rád poděkoval 

odcházejícímu trenérovi V. Palivcovi, který strávil na lavičce v Hošticích dva roky. Z jeho přístupu k fotbalu by 

si měli vzít příklad všichni hráči. Možná i proto, že se tak nestalo od nás odchází. 



Všem přeji příjemně strávenou dovolenou a získání dostatečného množství sil na novou sezónu, která se už 

blíží. 

 

HOSPŮDKA KOZLOV 

 

Provozní doba: Červenec – Srpen 

Pondělí - Neděle 12:00 – 22:00 

 

Plánované akce: 

 6.7. sobota - Folk a country kapela SEŠLOST od 20°° 

 27.7. sobota - Folk a country kapela SEŠLOST od 20°° 

 10.8.sobota - Folk a country kapela SEŠLOST od 20°° 

 24.8.sobota - Folk a country kapela SEŠLOST od 20°° 

 

Těšíme se na Vás. 

 

CO BYLO DOMA U MLADÝCH HASIČŮ? 
Eva Janochová  

 

Další sezona je téměř za námi. Potvrdili jsme naše podzimní ambice a v nejdůležitější soutěži letošního jara – 

okresním kole hry Plamen v Malenicích jsme v kategorii mladších opět obhájili první místo. Je vidět, že 

našemu družstvu mnohem více vyhovuje soutěž ve všestrannosti než jen v požárním útoku. Proto víme, na co 

se musíme v příští sezoně zaměřit.  

V mladších za Střelské Hoštice bojují dvě družstva. Družstvo A dosáhlo nejlepšího času na útoku 21:88 s a 

družstvo B času 27:85 s. Rozdíl je tedy již minimální, ale přesto víme, že máme ještě rezervy.  

Na dvě soutěže se nám dokonce podařilo sestavit i družstvo přípravky (dětí do šesti let), které bodovalo na 

soutěži v Dřešíně s časem útoku 47:25 s a přivezlo si medaili za třetí místo, a pak se ukázalo na soutěži ve 

Střelských Hošticích, kde bohužel zůstalo až na čtvrtém místě.  

 

Družstvo starších ukázalo svůj nejlepší útok  právě na domácí půdě ve Střelských Hošticích s časem 22:21 s, 

přesto se umístilo až na sedmém místě. Zde je patrné, že konkurence je skutečně velká a soupeří se o desetiny 

vteřin.  

 

Družstvo dorostenek postoupilo do krajského kola, které se uskutečnilo 23. 6. v Českých Budějovicích. Sice 

skončily na posledním 5. místě, ale rozhodně stojí za to se alespoň zúčastnit.  

 

Na jaře jsme se pravidelně se třemi družstvy zúčastnili celkem šesti soutěží. Děti pro vás stačily s ostatními 

hasiči připravit ještě soutěžní disciplíny v rámci Pálení čarodějnic i Dne se sv. Floriánem. Za to na ně čekala 

odměna v podobě výletu do lanového centra a pak již tradiční Dohasná s diskotékou a přespáním v zámku. Teď 

věříme, že přes prázdniny naberou síly, protože na podzim je čekají soutěže:   

 

31. 8. 2013 Čestice  

14. 9. 2013  Štěkeň 

12. 10. 2013 Bavorov – hra Plamen – závod požární všestrannosti 
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