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Vždycky když došlo na hodnocení výhod a nevýhod života ve městě a na vesnici, tvrdila jsem,
že já jsem „vesnickej buran“. A tvrdím to do dnes. Líbí se mi, že se tu všichni známe, zdravíme se na ulici a sem tam si i
pomůžeme. Když jsem pročítala místní kroniku, žasla jsem, jak byli hoštičtí kulturní a společenští lidé. Třeba na
Konopickou nebo na Masopust chodila snad celá ves. Velkou tradici tu má i ochotnické divadlo. A po této sobotě mi
připadá, že snad přišlo jakési „kulturní obrození“. OTAVAN – spolek pro kulturu, ekologii a vzdělávání pro nás
připravil vzdělávací program s názvem „Vesnice jako živé společenství“. Etnografka paní Irena Novotná nás poutavě
seznámila se společenským životem tradiční vesnice v minulosti, vyprávěla o místních obyčejích a zvycích a o činnosti
různých spolků na vsi. Zajímavé a příjemné vzdělávání u kávy a zákusku, k tomu se známými a kamarády, přišlo využít
neuvěřitelných 33 lidí. Ale nevěště hlavu! Ještě dvě neméně zajímavé besedy v podobném duchu budou v průběhu března
a dubna – datum upřesníme na plakátech.
Připomínáme, že účast na těchto besedách je NUTNÉ nahlásit na OÚ!!!
Všechny tyto aktivity jsou realizovány díky projektu Doma na venkově a ten má přispět ke zvýšení
konkurenceschopnosti venkovských oblastí a vyhledávání nových příležitostí pro jejich obyvatele. Nenechte si ujít
příležitost dozvědět se něco nového a zajímavého a k tomu posedět v příjemném prostředí. Všechny Vás srdečně
zveme!!!

Informace k místním poplatkům v roce 2013
UPOZORNĚNÍ NA ÚHRADU MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Dovolte, abychom Vás seznámili se změnami, které nastaly při placení místního poplatku za provoz systému o nakládání
s komunálním odpadem.
V minulém roce Parlament ČR uzákonil změnu zákona č.174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a tím i možnost úpravy obecně závazné vyhlášky týkající se místního poplatku za komunální odpad. Stejně
jako v předchozích letech je sazba poplatku složena ze dvou částí, a to z pevné částky 250,- Kč za osobu a částky až do
výše 750,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů, které obec vynaloží na odvoz komunálního odpadu a jeho
likvidaci v předchozím roce. Maximální celková výše tohoto poplatku tedy může být až 1.000,- Kč na osobu za jeden
kalendářní rok.
Obce jsou povinny zjistit skutečné náklady za odpad a vypočítat náklady na jednoho poplatníka. Ve Střelských Hošticích
připadá na 1 poplatníka částka 528,- Kč, tzn., že po přičtení druhého dílu poplatku, který je 250,- Kč, může obec Střelské
Hoštice vyhláškou stanovit místní poplatek do výše až 778,- Kč. V případě, že náklady na odvoz komunálního odpadu
díky ještě intenzivnějšímu třídění odpadu klesnou, klesne i náklad na 1 poplatníka.
Obec schválila místní poplatek za komunální odpad jen ve výši 520,- Kč se splatností do 30.4.2013
Důvodem pro uplatnění nižší částky než jsou skutečné náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu je
především snaha motivovat občany ještě k větší snaze třídit komunální odpad. Čím více budeme třídit, tím budou
klesat i tuny zbytkového komunálního odpadu. Pokud budou tuny zbytkového komunálního odpadu klesat, tak to
bude i signál pro zastupitele, že udělali dobře a sazbu poplatku nedali na maximální výši.
Výše uvedené je tedy důvodem pro ještě intenzivnější třídění odpadů. Čím více se vytřídí, tím méně odpadů se uloží na
skládku. Za uložení odpadů na skládku se platí poplatek za uložení, který se bude podle zákona rok od roku zvyšovat,
neboť je žádoucí skládkování omezovat a následně ukončit. Rovněž je třeba si uvědomit, že cena u odpadů je také
ovlivňována neustálým nárůstem DPH. Proto musí být snaha každého z nás, aby co nejvíce komunálního odpadu roztřídil
a do sběrných nádob (popelnic nebo kontejnerů) na zbytkový komunální odpad bylo odloženo co nejméně. Tím budeme
odvážet na skládku méně tun odpadu zbytkového - komunálního odpadu.

Naopak pokud si občané neuvědomí důležitost třídění odpadu, tak skutečné náklady na komunální odpad a hlavně
množství v tunách porostou a tím by pak muselo dojít ještě k dalšímu navýšení místního poplatku.
Je to šance pro všechny, jak udržet poplatek za odpad na nezvyšující se částce. Občané to budou mít ve svých
vlastních rukách. Nechceme-li mít poplatek vyšší, snažme se o odložení méně tun zbytkového komunálního odpadu
v našich sběrných nádobách a tím i na skládku.
Názory některých občanů, např.: že nemá cenu třídit nebo stejně platím dost, tak třídit nebudu, je velmi špatný. Pokud se
tak stane a obyvatelé naší obce přestanou třídit, tak nám všem hrozí, že poplatek dosáhne maximální částky tj. 1.000,- Kč.
Proto si dovolujeme nabádat obyvatele naší obce k ještě většímu úsilí při třídění odpadu. Opravdu to má smysl. Za
vytříděné složky komunálního odpadu - papír, plast, sklo (barevné, bílé), nápojový karton - dostává obec finanční
odměnu. Tedy čím více se vytřídí, tím vyšší odměnu obec dostane a tím méně obec zaplatí při uložení na skládku.
Zastupitelstvo obce Střelské Hoštice rozhodlo dne 18. prosince 2012 vydat vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů s platností od. 1.1.2013.
( dále jen OZV)
-

Poplatek pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt v obci, činí pro letošní rok 520,- Kč.
Poplatek pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí pro letošní rok 520,- Kč.
Poplatek pro fyzickou osobu mající trvalý pobyt v obci a vlastnící v obci další stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí
pro letošní rok 260,- Kč.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou držitelem průkazky ZTP (nutno předložit na Obecním úřadě).
Úleva ve výši 260,- Kč se poskytuje poplatníkům z důvodu odlehlosti nemovitosti jmenovaným v čl.6 odst.3 písm. a), b)
a odst.4) písm. c) a d) OZV.
Po zaplacení poplatku bude každému plátci předána známka na označení popelové nádoby pro tento rok.
Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek ze psů za rok 2013
Vyhláška ani sazby poplatků ze psů se pro tento rok nemění.
 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.
Poplatky lze platit:
 Hotově: na pokladně Obecního úřadu, Střelské Hoštice 83, v I. patře - v úředních hodinách:

PO - PÁ: 8:00 – 11:30 ; 13:00 - 16:00 hod.
Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání:
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, nebo jej zaplatíte v nesprávné výši, stáváte se dlužníkem a Vámi včas
nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek nedoplatku.
Vymáhat tyto nedoplatky může správce poplatku daňovou exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku
prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popř. jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné
dražby. Ve všech těchto případech však dlužník zaplatí mnohonásobek vymáhané částky.
Poplatníky místního poplatku za komunální odpad jsou všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Střelské Hoštice
bez ohledu na svůj věk nebo finanční soběstačnost. Pokud rodiče, kteří mají obecnou vyživovací povinnost vůči svým
dětem, poplatek neuhradí, dojde k jeho vyměření poplatníkovi - dítěti. Správce poplatku v případě, že dítě nemá např.
uzavřeno stavební spoření či vlastní majetek, vyčká zletilosti poplatníků a následně nedoplatek vymůže. Pokud děti takto
vzniklý nedoplatek zaplatí, mohou následně žádat náhradu na svých rodičích, a to s ohledem na vyživovací povinnosti
rodičů podle zákona o rodině.

Třídění odpadů : Jak na to aneb třídíme správně ?
Dovolte krátké připomenutí k nakládání s odpady a jejich třídění .Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných
nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny ve Střelských Hošticích u kostela, u bytovek, v ulici „Špagátnice“ a
v Zadních Hošticích, v Kozlově na návsi, ve Střelskohoštické Lhotě na návsi a v Sedle na návsi. Zvláštní sběrné nádoby
jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

Plasty, PET lahve, nápojové kartony – sběrná nádoba žlutá
Co sem patří:
• PET lahve od nápojů (sešlápnuté i s uzávěry)• Kelímky a vaničky od potravinářských výrobků• Igelitové,
polyethylenové tašky a sáčky• Mikrotenové sáčky• Plastové nádoby od mycích prostředků (vypláchnuté)• Fólie,
polystyren• Plastové výrobky (např. zubní kartáčky, CD a DVD obaly, hračky)
Nepatří sem:
• Podlahové krytiny, koberce• Novodurové trubky• Obaly od olejů (i potravinářských) - mastnota vadí při recyklaci
• Obaly od barev, chemikálií a jiných nebezpečných látek• PVC, molitan, kabely• Guma, pneumatiky• Znečištěné
plastové nádoby a obaly
Sklo – sběrná nádoba zelená
Co sem patří:
• Veškeré nevratné skleněné obaly, z nichž sundáte víčko, včetně např. skleniček od léků• Tabulové sklo• Skleněné vázy,
sklenice, dózy
Nepatří sem:
• Porcelán a keramika• Drátosklo - drát nelze na třídící lince oddělit• Varné sklo - má speciální úpravu a nelze je
recyklovat• Monitory počítačů - jde o různé materiály• Zrcadla - na skle je kov• Autoskla - uvnitř je zalisovaná plastová
fólie, která brání roztříštění• Zářivky, výbojky, žárovky• Flakon od parfému
Papír – sběrná nádoba modrá
Co sem patří :
Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky s foliovými okýnky můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku. Nevadí také
papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování oddělí.
Nepatří sem :
uhlový, mastný promáčený nebo jakkoli znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité
dětské plenky opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Nové sběrné nádoby na BIOODPAD
V červnu minulého roku byly na všechny stanoviště nádob na tříděný odpad rozmístěny biokontejnery. Pro připomenutí
uvádíme :
Co patří do nádoby na bioodpad
listí, tráva, zbytky rostlin : kořeny a listy zeleniny, květiny, kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané
nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), zbytky zeleniny a ovoce: okrajky
z brambor, mrkve, okusky jablek, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.
Z důvodu velké produkce bioodpadu bude od 1.4.2013 po dohodě s f. Pošumaví opět přistaven kontejner na
původní místo ke kravínu firmy Pošumaví a.s.. Upozorňujeme všechny občany na důslednost při ukládání odpadu
do tohoto kontejneru. Tento kontejner lze využít pouze pro : listí, trávu, zbytky zeleniny, květiny, spadané ovoce,
okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek – tedy pouze odpad rostlinného původu. V žádném případě sem nepatří
větve ani žádný jiný nejmenovaný odpad.
SBĚRNÝ DVŮR HORAŽOVICE
Uvádíme několik informací ke sběrnému dvoru v Horažďovicích, který mohou využívat občané naší obce.
Provozní doba: úterý a sobota 9,00 - 12,00 hod a 14,00 – 18,00 hod., čtvrtek 14,00 – 18,00 hod.
Je určen pro odkládání:
nebezpečného odpadu (zbytky barev, lepidel, olejů, plechovky od barev, autobaterie, tonery, léky, léčiva, agrochemikálie
atd.), objemného odpadu (starý nábytek, pneumatiky, koberce, lina, dřevo, textil, nekompletní elektrozařízení atd.)
biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve, rostlinné zbytky z kuchyní)
je místem zpětného odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení pocházejících z domácností (ledničky,
pračky, televize, monitory, počítače, tiskárny, vysavače, videa, feny, holicí strojky, žehličky, vrtačky, zářivky, sekačky
atd.)
Závěrem chceme znovu poděkovat všem, kterým se stalo třídění odpadů součástí každodenního života, běžného chováni
občana obce a občanům, kteří se tomuto standardu zatím brání, chceme připomenout, že svým chováním přímo ovlivňují
financování celého systému, a tím pak výši poplatku.
CO NOVÉHO V MŠ?
Po vydařené „Besídce pro potěšení“(11.12.) jsme si všichni užívali adventního tvoření přáníček a dekorací. Těšili se, až k
nám přijdou po roce - KDO? No přece Vánoce. Ještě než jsme se před zimními prázdninami rozloučili se školkou, Ježíšek
přinesl dětem krásné dárky, které si opravdu zasloužily.
Padá snížek do polí, vůbec ho to nebolí. O tom jsme se po Novém roce přesvědčili na školní zahradě. Hojně jsme zde

sáňkovali, bobovali, koulovali se, stavěli sněhuláky i stavby ze sněhu. Ani děti nic nebolelo a chodilo jich do školky celou
zimu hodně. Možná i proto, že se třída medvědů opět otužuje v plaveckém bazénu v Horažďovicích.
V lednu nás navštívilo oblíbené divadélko Kašpárek (17.1.) s představením „O ledové hoře“. Užili jsme si „Malování
magnetek“ (15.1.), které financoval obecní úřad a tímto mu děkujeme. Přijela k nám lektorka z centra ekologické výchovy
Cassiopeia s programem „Poznáváme lesní zvířátka“. Dozvěděli jsme se mnoho nového o obyvatelích lesa, naučili se je
poznávat podle zvuků i rozeznávat jejich stopy ve sněhu. Sněhu bylo dost - teď už se pomalu začínáme těšit na sněženky.
Za kolektiv MŠ Petra Novotná
STŘÍPKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘELSKÉ HOŠTICE
V posledním vydání občasníku jsme veřejnost informovali o tom, co všechno nás čeká v prosinci a začátkem
nového roku. Nyní přišel čas, abychom zhodnotili, jak se nám připravované akce vydařily.
Kdo se zúčastnil vánoční besídky našich žáků, byl jistě spokojen. Děti byly úžasné, snažily se a za to byly
odměněny potleskem všech diváků.
Vydařila se i akce vypouštění balónků s Radiem Faktor, účast byla hojná. Přestože se u některých dětí objevily
slzičky, to v případě, že jejich balónek uvízl ve větvích stromů, našlo se hned řešení. Dostaly balónek nový a pak už jim
očka jen zářila. My jen doufáme, že se jejich tajná přání splní.
15. ledna 2013 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Celkem se zúčastnilo 11 dětí, z toho jich do první třídy
nového školního roku vykročí deset. Jeden budoucí žáček má odklad.
V měsíci lednu se žáci pravidelně účastnili výuky plavání. Poslední lekce se uskutečnila v pondělí 11. února
2013.
Zajímavé byly i besedy. První – o včelařství – spojená s ochutnávkou medu – zajistila pro naše děti paní
Šilhanová ze Sedla. Pan Přeslička zaujal žáky i učitele svým poučným výkladem o včelách, mluvené slovo doplnil i
prezentací. O životě včel a významu medu jsme se dozvěděli mnoho zajímavého.
Další besedu zajistila paní učitelka Křešničková. Do školy přijela paní Irena Novotná a vyprávěla dětem o řece
Otavě. Beseda byla poučná, děti měly možnost vidět dobové fotografie měst a obcí při řece Otavě a dozvěděly se i mnoho
zajímavých pověstí, které se vztahují k jednotlivým městům.
V počítačové učebně stále probíhá studium Univerzity třetího věku pod vedením paní učitelky M. Hosnedlové.
A co nás čeká v nejbližších dnech? 8. března, v pátek před jarními prázdninami, se ve škole uskuteční maškarní
rej. O týden později - 15. března se vybraní žáci naší školy zúčastní vítání občánků a na 22. března připravujeme společně
s SDH Střelské Hoštice, zastoupeným paní E. Janochovou, vynášení Moreny.
SDH KOZLOV
SDH Kozlov Vás všechny zve 16.3.2013 ve 20°° hodin do hospody Kozlov na Kozlovskou maškarádu.
Vstup: 60,- Kč
Masky: 50,- Kč
SDH STŘELSKÉ HOŠTICE
(Eva Janochová)
V začátku letošního roku tvoří členskou základnu sboru 112 členů vč. 23 mladých hasičů. V práci s mládeží vyniká náš
sbor téměř nepřetržitou čtyřicetiletou tradicí, která trvá od roku 1973, kdy se přihlásilo první družstvo do celostátní hry
Plamen. Právě proto nás těší fakt, že v okresním kole této soutěže jsme v loňském roce s dětmi skončili na 1. místě a
v letošním ročníku 2012/2013 jsme prozatím v průběžných výsledcích na místě 2.
Sborová činnost je však mnohem pestřejší. Začali jsme prací s mládeží, ale nemůžeme zapomenout ani na naši zásahovou
jednotku, která má 25 členů a schází se pravidelně každou první středu v měsíci k údržbě techniky. Hasiči se dále starají
především o hasičskou zbrojnici, nářadí pro výcvik a cvičiště v Prčíně, kde strávili v uplynulém roce více než 88 hodin.
Rok 2012 patřil také pořádání jubilejního 25. ročníku soutěže O putovní pohár starosty Obce Střelské Hoštice, jehož
příprava si vyžádala rovněž více než 200 brigádnických hodin. Soutěžní družstva mužů a žen se zúčastnila pohárové
soutěže v Mnichově a děti (mladší, starší a dorost) reprezentovaly obec na 10 soutěžích. Někteří členové sboru byli proto
za svou dlouholetou činnost u sboru vyznamenáni a oceněni na výroční valné hromadě 26. 12. 2012.
Stejně jako v závěru loňského roku i letos budeme pokračovat v akci sběru elektrospotřebičů „Recyklujte s hasiči“, kdy
můžete přímo kontaktovat p. J. Maška (tel.: 777 965 934)
Jarní akce s hasiči
Březen Oslava svátku žen

Pátek 22. 3. Vynášení Morany
13:00 hod. před ZŠ Střelské Hoštice
„Smrtku nesem ze vsi nové jaro do vsi …“, zazní v letošním roce znovu. Mladí hasiči společně se základní školou
vynesou Moranu ke kozlovskému jezu v pátek po Smrtné neděli.
Sobota 23. 3.

Výlet mladých hasičů s ORM ve Strakonicích do Pelhřimova, Přibyslavi a Jihlavy

19.-20. 4.
Čištění řeky Otavy – úsek Střelské Hoštice
Podle počasí vyčistíme břehy řeky Otavy od bývalého vojenského cvičiště Za Tvrzí až ke Škalám na hranici s pořičským
katastrem.
4. 5.
18. 5.

Soutěž mladých hasičů – Strakonice
Soutěž mladých hasičů – Malenice

Na závěr nám dovolte, abychom poděkovali Vám všem, kteří jste podpořili naši činnost sponzorskými dary nebo
zakoupením vstupenky na Ples SDH Střelské Hoštice, který se uskutečnil 19. ledna.

HOSPODA KOZLOV
Opět Vás zveme na krásné večery s kapelou Folk a country SEŠLOST a to v termínech 16.února, 13.dubna, 11.května a
15.června vždy od 20:00hod..
Těšíme se na Vás nejen v tyto termíny, ale každý pátek, sobotu a neděli od 16:00 do 22:00.

KoniCup 2012
Skupina A

Skupina B

Konibar - Netáhla
Škoda - Čobobu
Dřeváci - Škoda
Čobobu - Konibar
Netáhla - Dřeváci
Škoda- Netáhla
Konibar - Dřeváci
Čobobu - Netáhla
Škoda - Konibar
Čobobu - Dřeváci

4:0
1:4
0:2
0:3
4:2
2:1
6:1
3:0
1:1
2:0

STS Chvojkovice Brod - Robin-Oil
Křeč - JZD
Starci - STS Chvojkovice Brod
Robin-Oil - Křeč
JZD - Starci
STS Chvojkovice Brod - JZD
Křeč - Starci
Robin-Oil - JZD
STS Chvojkovice Brod - Křeč
Robin-Oil - Starci

1:1
5:0
0:0
3:0
2:1
3:2
5:3
1:2
1:3
1:1

Tabulka:
1. Konibar
2. Čobobu
3. Škoda
4. Netáhla
5. Dřeváci

10
9
7
3
0

Tabulka:
1. Křeč
2. JZD
3. Robin-Oil
4. STS Chvojkovice Brod
5. Starci

9
6
5
5
2

14:2
9:4
6:6
5:11
3:14

zápas o 9.místo
Starci - Dřeváci

2:2 (3:2)p

Čtvrtfinále
Netáhla - Křeč
JZD - Škoda
Robin-Oil - Čobobu
Konibar - STS Chvojkovice Brod

1:2
1:1 (0:2)p
2:1
7:1

13:7
6:10
6:4
5:6
5:8

Semifinále
Robin-Oil - Křeč
Konibar - Škoda

1:2
1:0

o 3.místo
Robin-Oil - Škoda

5:0

Finále
Konibar - Křeč 2:1

Konečné pořadí:
1. Konibar, 2.Křeč, 3.Robin-Oil, 4.Škoda,
5.-8.Čobobu, 5.-8.JZD, 5.-8.STS Chvojkovice Brod, 5.-8.Netáhla, 9.Starci, 10.Dřeváci

Střelci:
17 Strnad
7Málek
5Kokrda, Šíp Ji., Vlk, Šilhan, Magoči J., Zábranský
Všem týmům děkujeme za účast a budeme se těšit opět v příštím roce.
Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům turnaje a do Nového roku 2013 přejeme pevné zdraví a hodně osobních i sportovních
úspěchů.

Akce:
V pátek 22.2.2013 na obecním úřadě od 16 hod výroba kašírovaných masek, prosíme
příhlásit v knihovně u Magdy Kopáčkové nebo na tel. 383 399 330, pro přihlášené bude
materiál zajištěn.
Dne 2.3.2013 od 14 hod v sále u Bláhů Dětský maškarní bál – během odpoledne na
balonkové párty vystoupí kouzelníci a klauni.
Maminky s malými dětmi, přijďte si pohrát do Mateřského centra na Obecním úřadě ve
Střelských Hošticích každý den od 8 – 12 a od 13 – 16 hod.

Střelskohoštický zpravodaj: Vydává Obec Střelské Hoštice, IČO 00251844. Redakce: Obecní úřad, Střelské
Hoštice 83, PSČ 387 15. Telefon 383 399 748. E-mail: starosta@strelskehostice.cz. Redaktoři: Ing. Luboš
Krupka, Lenka Kopelentová, Magdalena Kopáčková
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, 13.02.2013, 1/2013

