Obec Střelské Hoštice
Střelské Hoštice 83
387 15 Střelské Hoštice
IČO: 00251844

Telefon: 383 399 748, 724 182 253
Střelské Hoštice dne 21.10.2020

Věc : Informace o realizaci projektu : „Podpora celoroční mimoškolní výtvarné a
rukodělné činnosti v obci Střelské Hoštice (mimo oblast sportu)“, realizovaným v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2020 , „Podpora práce s dětmi a mládeží “,
(mimo oblast sportu) reg.č. 415-02-026/20, dle smlouvy SDO/OEZI/938/20.
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat, že jsme úspěšně ukončili realizaci projektu s názvem :
„Podpora celoroční mimoškolní výtvarné a rukodělné činnosti v obci Střelské Hoštice“,
reg. č. 415-02-026/20, dle smlouvy SDO/OEZI/938/20, který byl spolufinancován
Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2020, „Podpora
práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)“.
POPIS PROJEKTU :
Hlavním cílem projektu bylo více a kvalitněji podporovat pravidelnou celoroční, mimoškolní
činnost dětí a mládeže v obci Střelské Hoštice, v místní části Sedlo. Obec Střelské Hoštice
bezplatně pronajímá pro tyto aktivity prostory společenské místnosti v budově OÚ v místní
části Sedlo č.p. 31. Výsledky výtvarné a rukodělné činnosti jsou zveřejněny na webových
stránkách obce www.strelskehostice.cz v sekci fotogalerie Sedlo. V roce 2019 byla za
finanční podpory Jihočeského kraje koupena keramická kruhová pec M 100/12 a zřízena
keramická dílnička. Proto bylo předmětem tohoto projektu pořízení válcovacího stolu hobby
Kittec RS pro zhotovování plátů z keramických hmot o různých tloušťkách, který bude
nutným pomocníkem pro modelování v nově zřízené keramické dílničce v Sedle. Dále byly
nakoupeny kreativní a výtvarné potřeby viz skutečný podrobný rozpočet materiálových
nákladů potřebné pro činnost tvořivé dílničky. Pravidelně je organizována tzv. „Tvořivá
dílnička “ v Sedle 1 - 2 x měsíčně. Náměty jsou čerpány z českých tradic, kdy zdrojem
námětů je internet a v neposlední řadě hraje důležitou roli také představivost dětí.
Přehled nákladů a financování :
Celkové náklady :
Celkové uznatelné společného projektu činí :
Z toho :
Dotace Jihočeského kraje :
Vlastní prostředky obce :

Ing.
Luboš
Krupka

34 847,- Kč
26 279,56,- Kč
21 000,- Kč
13 847,- Kč
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