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2. dubna se konečně zaplnilo osiřelé hnízdo na obchodě čapí rodinkou. Zatím
je tam jenom táta s mámou, ale mají se čile k světu, tak už se těším na čapí
miminka. Nejsem vůbec pověrčivá, ale trochu věřím na pohádky a čápi prý
nosí děti, tak jich snad v té naší nové škole bude pořád plno.
Na dvířka ze staré školní skříně zapisovali páni učitelé návrat čápů na
hoštický komín už v roce 1923, kdy přiletěli 3. dubna. Nejnedočkavější čápi
byli v roce 1961, kdy přiletěli už 5.3., naopak na čas si dávali v roce 1982, kdy

je zápis až 12.5.
3.4.1923, 5.4.1926, 5.4.1946, 28.3.1947, 8.4.1948, 5.3.1961,
5.4.1963, 3.4.1964, 3.4.1966, 5.4.1968, 6.4.1969, 27.3.1972.

Upozornění majitelům psů
Vážení spoluobčané, žádáme všechny majitele psů venčící své oblíbence na veřejných prostranstvích 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 veřejných prostranstvích v obci se psi mohou pohybovat pouze na vodítku v doprovodu
osoby, která psa prokazatelně ovládá.

Třídění odpadů
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny ve Střelských Hošticích u kostela, u bytovek, v ulice „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

Sběr komodit v systému EKO - KOM
EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru
a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů.
Naše obec je zapojena do systému společnosti EKO-KOM a.s., která provozuje v souladu se zákonem o obalech tzv.
integrovaný systém využití a recyklace obalových odpadů. Zákonnou povinností obcí je dle zákona o odpadech,
povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly. Naše obec, která provozuje tříděný
sběr komunálních odpadů, je do tohoto systému zapojena a na základě smlouvy získává nárok na odměnu ze zajišťování
zpětného odběru. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů. Tato odměna pak obci pomáhá
snižovat náklady na provoz systému sběru využitelných komunálních odpadů. Pro přehlednost je přiložena tabulka
odměn pro rok 2011.
S
Obce do 1000 obyvatel
Nádobový a pytlový sběr
Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích platné od 1. 1. 2011SÍDLA DO 1000 OBYVATEL
Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů

Výtěžnost1)
sběru
na
obyvatele
(kg/rok)

Papír

Plasty

Sklo

Kovy

< 24

2230

4040

1090

5200

24–35

2630

4950

1340

5600

> 35

3030

5970

1580

7000

Nápojový
karton
samostatný
sběr

Nápojový
karton
sbíraný
ve směsi

2700

690

3200

930

3700

1200

Na základě výše uvedených skutečností je důslednější třídění odpadů jednou z cest jak snížit náklady na svoz a uložení
komunálního odpadu. Odděleným sběrem obalových komunálních odpadů snížíme množství vyprodukovaného
komunálního odpadu (tzn. snížíme poplatek za svoz a uložení odpadu) a na druhé straně zvýšíme produkci obalových
komunálních odpadů a (tzn. větší odměnu za zajištění využití odpadů z obalů). Z těchto důvodů budou místa pro
separovaný odpad postupně doplněna o nádoby na separovaný papír jako další separovaný obalový komunální 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, holící strojky, žehličky, vrtačky,
zářivky, sekačky atd.)

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V případě zjištění přítomnosti biologicky rozložitelného odpadu (trávy, listí, větví, rostlinných zbytků z kuchyní
v popelové nádobě nebude nádoba vyvezena.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připravovaná akce
Obnova odvodu dešťové vody komunikací par.č.1318/1, k.ú. Kozlov nad Otavou po povodni 2009
V průběhu května zahájí fa. Kvint Vlachovo Březí stavbu na trase stávající dešťové kanalizace a místní komunikace. Došlo
zde k poškození – propadnutí a ucpání dešťové kanalizace, odvádějící vodu z místní komunikace, ale hlavně vodu
přitékající z pozemků nad Kozlovem. V případě větších srážek voda odtéká po povrchu komunikace, která je rovněž
značně poškozená. Délka obnovované trasy je 169,- bm , šířka 4,- bm. Budou zřízeny 3,- ks revizních šachet, 8,- ks
uličních vpustí, koberec asfaltobetonový a zřízení krajnic z kameniva drceného v oboustranné šířce 50,- cm.

Grantové žádosti o podporu v roce 2011
V současné době má obec Střelské Hoštice podáno několik žádostí o dotační podporu na připravované akce.
-

Žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci v podprogramu „ Podpora revitalizace bývalých
vojenských areálů“ – dětské hřiště na míčové hry. Tato akce přispěje k oživení zámeckého areálu ve
Střelských Hošticích, ve kterém do roku 1991 sídlila armáda. Záměrem obce je vybudovat v lokalitě dětské
hřiště a hřiště na míčové hry pro místní občany a návštěvníky obce. Pro tento účel bude provedena demolice
nevhodných novodobých přístavků a přístřešků realizovaných armádou. Hlavní stavební práce : demolice :
141 m2 , dětské hřiště : 216 m2 ,hřiště na míčové hry : 343 m2 .

-

Žádost o poskytnutí podpory ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 13. výzva –
Komunikace pro rozvojovou lokalitu „Za mateřskou školkou“ záměrem je vybudování základní technické
vybavenosti pro výstavbu RD za místní mateřskou školkou.

-

Žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2011.
Grantový program : Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích. Jedná se o
vyčištění a opravu břehu požární nádrže v zastavěné části obce Střelské Hoštice. V rámci projektu budou
odstraněny naplaveniny a usazeniny na dně nádrže, čímž se zvýší vodní kapacita objektu. Opravou stávajících
zpevněných břehů dojde ke zlepšení přístupnosti nádrže pro požární techniku.

-

Žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší
na akci : „ Pořízení techniky pro úklid komunikací za účelem snížení prašnosti“ – předmětem záměru je
pořízení komunálního zametacího a kropícího stroje po zametání tuhých znečišťujících látek na zpevněných
cestách.

Věříme,že alespoň část našich žádostí bude úspěšná a že se nám podaří získat další finanční prostředky na rozvoj naší
obce.

Střípky ze života školy
Všichni už se moc těšíme na Velikonoční svátky,proto jsme si na pátek 15.4. pozvali paní Kubovou,která s dětmi ozdobila
perníčky.
V týdnu před Velikonocemi proběhnou na škole barevné dny-zelené pondělí,červené úterý a oranžová středa.Ve středu
také proběhne soutěž o nejkrásnější jarní klobouk.Obyvatelé Hoštic se mohou těšit na veselý průvod dětí,zavítáme na
OU,POŠTU A DO MÍSTNÍHO OBCHODU.
Na konci dubna nás navštíví ing M.Šobr z odboru životního prostředí,se kterým u příležitosti Dne Země vyčistíme další
studánku v okolí naší obce.
28.5. se otevře pro novou sezonu naše muzeum, naše děti na vernisáži vystoupí s pásmem lidových písní.
Pro všechny malé i větší chystáme následující den 29.5. tradiční Pohádkový les v prostorách školní zahrady,srdečně
zveme všechny děti z okolí.
Na 2.6. plánujeme školní výlet,tentokrát do Tábora,děti se zapojí do husitských slavností,prohlédnou si táborské
podzemí a zavítáme také na Kozí hrádek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří se aktivně podílejí na životě naší školy, náš velký dík patří manželům
Honzíkovým ze Sedla,kteří naší škole poskytli sponzorský dar ve výši 20 000 korun.
Také bychom rádi poděkovali všem pomáhajícím rodičům na akci Noc s Andersenem,a to pí Honzíkové,pí Králové,pí
Janochové,pí Vodičkové,pí Maškové,pí Purkrábkové,pí Pivničkové,pí Bažatové a pánům Vodičkovi a Zuklínovi.
Poděkování patří také našim paní učitelkám Novotné a Chvalové. Celou akci zaštiťovala paní Lenka
Kopelentová,vychovatelka naší školy,které tímto děkujeme.
Velký dík patří naší obci za stálou podporu školy,pro žáky čtvrtých a pátých tříd jsme tak mohli opět zajistit exkurzi po
Prahy,hlavním cílem byla prohlídka interiérů Národního divadla. Rodiče s dětmi pak mohli ještě navštívit ZOO, nebo
zvolit individuální program.Bez přispění obce bychom tuto akci dětem poskytnout nemohli,děkujeme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura v obci
31.3 2011 nás navštívili se svým představením divadelníci z Brna. Sehráli zde hru s názvem: Don Quijote de la Ancha.
Nemluvila jsem s každým, kdo se hry “ zúčastnil“, ale slyšela jsem jenom chválu. Hlavní hrdina- pan profesor, naprosto
zasáhnutý postavou Dona Quijota, zaměstnal a zatáhnul do hry téměř celé osazenstvo hlediště. Všichni jsme poslušně
dbali rad i výtek snaživého Sancha Panchy. Bylo to prostě úplně jiné představení, než na jaké jsme zvyklí. Jenom je
škoda, že nás nepřišlo víc.
Další akce, která již proběhla, je Noc s Andersenem 1.dubna 2011 se v družině sešlo 32 dětí, 1 paní učitelka,
2 vychovatelky, 6 maminek a několik dobrovolnic a 1 dobrovolník. Část dětí se vydala na Cestu do pravěku a část
za dobrodružstvím s Kukym. Soutěžili jsme téměř do sedmi hodin. Opečený buřtík pak přišel jako spása. Když byla bříška
spokojená, vrhli jsme se na malování triček. Úkol to byl při tolika dětech nelehký a bohužel musím přiznat, že jsme ho
nezvládli moc dobře- alespoň máme poučení pro příště. Ještě jsme měli v plánu jednu bojovou hru, ale tma nás dostihla
dřív, než jsme předpokládali, takže po vyprávění vtipů jsme po skupinkách odcházeli od táboráku na stezku odvahy.
Některé děti se bály, ale zpátky přišly se smíchem. Většině dětí se stezka odvahy líbila nejvíc. Pohádku na dobrou noc
nám přišel přečíst pan starosta Luboš Krupka. Pro děti to byla vítaná změna, takže neobvykle tiše poslouchaly.
Na některé přišlo spaní až kolem 3. hodiny ranní. Ráno jsme si po snídani zahráli nějaké hry a rozešli se do svých
domovů.

Plánované akce:
30. dubna od 17 hod
20. května od 19,30 hod
28. května od 9 hod
4. června od 13 hod
10. června od 20 hod
11. června

v kempu
Rej čarodějnic- soutěže, lampionový průvod, ohňostroj
v sále u Konibaru
AMANT – divadelní představení div. spolku Čelakovský
v Muzeu řeky Otavy a voroplavby
otevření sezony muzea
a start IV. ročníku Pootavského putování
v kempu
oslava Dne dětí – divadlo Víti Marčíka : Moudrost králů,
soutěže pro děti
v kempu
otevření nové turistické sezony- koncert skupiny PARKÁN
ve Štěchovicích
Pootavský sedmiboj
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