občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Stř. Lhota a Sedlo
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Připravované akce:
20.6.2014 Letní koncert Volného sdružení HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ – v kempu
od 20°° hod. - vstup zdarma
5.7. 2014 Sraz přátel vagonu od 17°° hod na hřišti u Píchů
12.7.2014 od 9°° hod XVII. ročník nohejbalového turnaje KOZLOV CUP 2014
Prezentace: 8,30 hod ( tříčlenná družstva), Startovné: 150,- Kč
25.7. 2014 Koncert skupiny Odyssea
30.8.2014 Koncert skupiny Kabát revival Plzeň
7.června jsme absolvovali 7. ročník Pootavského putování. Pro toho, kdo tuto
katovickohoštickou akci nezná: každý rok je tématem pochodu něco jiného.
Začínali jsme otavskými mlýny, pak nás provázely pohádkové bytosti,
zapomenutá řemesla, další roky jsme si připomněli lidové písničky, antické
olympijské hry a postavy z historie. Letos jsme objevovali zajímavosti
z oblasti fauny. Trasa putování vede krásnou krajinou pod Kněží horou a
kolem řeky Otavy po cyklostezce. Letos jsem měla radost, kolik se sešlo
hoštických poutníků. Pan starosta dokonce vypravil do Katovic- tedy na start
pochodu – náš nový autobus.
Snažila jsem pro Vás připravit stanoviště tak, abyste se dozvěděli něco
nového nebo zajímavého o světě zvířat respektive o našem světě, kterého jsou zvířata nedílnou součástí.
Bohužel nemám tolik dobrovolníků, abych všechny stanoviště pokryla, tak jsem je připravila tak, aby byla
samoobslužná. Trošku jsem i doufala, že se putovníci zapojí do jejich plnění kreativně s dávkou své fantazie, že
nebudou k tomuto velmi obsáhlému a všem známému tématu přistupovat pasivně nebo konzumně a celý
pochod si prožijí po svém. Krásnou tečkou bylo vystoupení hoštických žáků ZŠ pod vedením pana ředitele
Krejčího a paní učitelky Vořechovské. Oceňujeme a moc děkujeme, že obětují svůj volný čas a zpestřili nám
tuto akci. Snad se všem líbilo a překonali i horké počasí, které už ke konci bylo úmorné. Ještě jednou bych
chtěla poděkovat Ondrovi a Kubovi Kubových, Aleně Šmatové s rodinou a Barunce, Elišce, Kristýnce a Lucce
za to, že mi na stanovištích ochotně pomohli. Opravdu není mnoho těch, kteří svůj volný čas věnují zadarmo
práci pro lidi.

Grantové žádosti o podporu v roce 2014
Podpořené žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje
kraje pro rok 2014
- GP Podpora muzeí a galerií
Finančně byl podpořen projekt s názvem: „Vybavení Muzea řeky Otavy a voroplavby – zřízení expozice
vojenství“.
/cílem je pořízení skříně se skleněnými dvířky, pultových stojanů a stolu a tím rozšířit množství vystavovaných
exponátů, týkající se historie života ženijního praporu v obci“/
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 33.322,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 20.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 13.322,- Kč včetně DPH

- GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. /neinvestiční dotace/
Schválena byla žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění projektu s názvem: „Oprava mobilní
hasičské techniky TATRA 138 CAS 32“. Oprava spočívá ve výměně vodní nádrže a provedení vnitřního
antikorozního nástřiku.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 160.047,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 110.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
50.047,- Kč včetně DPH
- GP Objekty kulturního dědictví – opatření č. II – Drobná sakrální architektura
Poskytnutí finančních prostředků na projekt s názvem : „Oprava hrobky na parc.č.st. 119 v k.ú. Střelské Hoštice
v areálu hřbitova u kostela sv. Martina“. Jedná se o výměnu střešní krytiny a opravu fasády hrobky na parc.č.st.
119 v k.ú. Střelské Hoštice.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 81.553,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 50.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 31.553,- Kč včetně DPH
- Program kultury, 1 výzva pro rok 2014
Účelem grantu je realizace projektu: „Podpora a zachování kulturních tradic v obci Střelské Hoštice v roce
2014“. /finanční příspěvek na konání koncertu hudební skupiny a divadelního představení pro děti/
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 29.091,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 20.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
9.091,- Kč včetně DPH
- GP Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoj venkova krajiny, 1. výzva pro rok 2014
Účelem grantu je realizace projektu: „Projekt vytvoření sídelní a izolační zeleně“ – zpracování projektové
dokumentace. Cílem je oddělení bytové zástavby v lokalitě Za MŠ od komunikace I. třídy I/22 výsadbou
izolační zeleně.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 50.000,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 40.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 10.000,- Kč včetně DPH
Podpořené akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014
1. výměna oken, dveří, oprava fasády a vnitřního interiéru obecní, společenské a volební místnosti v
budově OÚ v Sedle v č.p. 31.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 142.857,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 100.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 42.857,- Kč včetně DPH
2. výměna oken a oprava vnitřního interiéru, společenské a volební místnosti
v budově OÚ ve Střelskohoštické Lhotě č.p. 22.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
– 71.428,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 50.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 21.428,- Kč včetně DPH

Podpořené žádosti podané v rámci - Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad
1) „Komunikace pro rozvojovou lokalitu „ Za mateřskou školou“. Předmětem této žádosti je výstavba
komunikace, chodníků a veřejného osvětlení .
Záměrem projektu je výstavba nové místní komunikace a chodníků pro rozvojovou lokalitu "Za mateřskou
školkou" v obci Střelské Hoštice. Výsledkem tohoto projektu bude nová místní obslužná komunikace (IV. tř.) o
celkové délce 435 m, včetně přilehlých oboustranných chodníků v celkové délce 885 m. Součástí chodníků
budou bezbarierové přechody a místa vjezdů. Projekt také řeší vybudování veřejného osvětlení. Na základě
výsledku výběrového řízení byla již podepsána smlouva s vítězným uchazečem s f. : ZNAKON a.s., se sídlem
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. Stavební práce budou zahájeny převzetím staveniště zhotovitelem f.
Znakon a.s. dne 30.6.2014. Termín předání stavby byl sjednán dle smlouvy o dílo na 19.10.2014.
2) „Výstavba sportovně – rekreační vybavenosti v obci Střelské Hoštice“.
Záměrem projektu je vybudování sportovně-rekreační vybavenosti v obci a tím zvýšení využití potenciálu
území posílením infrastrukturní vybavenosti pro trávení volného času a cestovní ruch.
Předmětem projektu je výstavba:
- hřiště na míčové hry,
- minihřiště na kopanou,
- skladu sportovního náčiní,
- parkoviště.
V současné době se připravuje realizační dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele výše uvedené stavby.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 10.408.509,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
8.847.232,65,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
1.561.276,35,- Kč včetně DPH
Podpořená žádost z MMR v rámci programu obnovy obecního a krajského majetku poškozeného po
živelných pohromách v roce 2013 – DT1
na projekt s názvem : „Oprava požární nádrže Střelské Hoštice“
(pozemek p.č. 896/3, k.ú. Střelské Hoštice)
Předmětem projektu je oprava stávajícího opevnění břehu budovaného cca před 40 lety z betonových překladů.
Opravené opevnění bude kombinované, pod hladinou bude provedeno opevnění betonové s patkou a na něj
bude cca 30 cm pod hladinou navazovat opevnění z lomového kamene uloženého do betonového lože. Na
odtoku bude opravena odtoková šachta. Bude provedena z betonu, na vtokové straně budou osazeny česle
s roztečí 4 cm. V bocích šachty bude vsazen U profil pro možnost zasazení dřevěných hradítek. Šachta bude
zakryta ocelovou mříží. V místě přítoku bude opevnění z lomového kamene uloženého do betonového lože
provedeno až na dno nádrže.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 1 287 682,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 1 158.913,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
128.769,- Kč včetně DPH
Podpořená žádost ze SFŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt :
„ Zajištění energetických úspor budovy Obecního úřadu Střelské Hoštice“.
Jedná se o provedení zateplení obvodových stěn pěnovým polystyrenem o tl. 160 mm, zateplení stropní a
střešní konstrukce, výměna oken za plastová a výměna vstupních dveří za hliníková. Stavební práce budou
zahájeny dne 20.6.2014 výměnou oken.
Předpokládané údaje o rozpočtových nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu 2 321 703,- výše dotace 1 062 552,- Kč
- výše vlastního podílu obce 1 259 151,- Kč

Informace občanům o třídění odpadů v minulých letech
Níže je uveden přehled produkce jednotlivých druhů separovaných odpadů a komunálního odpadu v letech
2006 – 2013.
Produkce tříděného odpadu
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TJ SOKOL
90. výročí založení Sokola ve Střelských Hošticích
V letošním roce TJ Sokol Střelské Hoštice slaví 90. výročí svého založení.
Tuto událost si připomeneme v sobotu 2. srpna na místním fotbalovém hřišti.
V celodenním programu se představí všechna současná fotbalová družstva od mladší přípravky po celek mužů.
Zpestřením bude i vzájemné utkání našich bývalých hráčů. Akci bude moderovat DJ František Mareš, který
uvítá na hoštickém trávníku XI. Honzy Bergra. Večerní diskotéku vyplní vystoupení skupiny Petr Novák
Revival Band a Ramones Revival. Po celý den bude zajištěno občerstvení. Pořadatelé na tuto akci srdečně zvou
všechny bývalé i současné hráče, trenéry, funkcionáře, příznivce i širokou veřejnost.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok nám pomalu zvoní na cestu do prázdnin - čas ohlédnout se za okamžiky strávenými ve školce.
Změna čeká hlavně našich 13 předškoláků, kteří už brzy budou otevírat školní vrata, s aktovkami na zádech a
vítat nové kamarády…Všichni jim držíme palce. Naopak při březnovém zápisu navštívilo školku 10 rodičů
s dětmi, na které se těšíme v září.
Co jsme tedy prožívali v uplynulých měsících? I v letošní zimě - nezimě jsme si stačili užít zimních radovánek,
především na školní zahradě. Mimo činností, cvičení, zábavy, každodenních pobytů na vzduchu nás potěšila i
spousta dalších akcí. V únoru jsme si v krásných maskách užili karnevalové veselí. Dvakrát nás navštívilo
divadélko Kašpárek-tentokrát s ekologicky laděnými ,,Strašidélky na hradě“ a poté pohádce orientované
na dopravní výchovu-,,O pomalém autíčku“. Děti se nejen dobře bavily, ale i mnohé přiučily. Vztah k přírodě
se snažíme u dětí prohlubovat i při vzdělávacích programech společnosti Cassioppeia-tentokrát jsme sledovali
vývoj motýla a život žabek. V předvelikonočním období se děti těšily, že předvedou příbuzným a přátelům-co
se ve školce naučily. Čekala nás Velikonoční besídka. Z povedeného vystoupení měli velkou radost děti i
diváci. V květnu jsme si, za svitu sluníčka, užili tvoření s rodiči na školní zahradě. Školáci pro MŠ připravili
oslavu svátku dětí. Ani kouzelník pravda sluníčko nevykouzlil, ale my si přesto užili při hrách a soutěžích
hodně legrace. Na výlet jsme se školkou vyrazili do Písku, kde jsme navštívili interaktivní výstavu ,,Magický
les“ ve Sladovně. Dozvěděli jsme se mnoho nového o životě stromů a zahráli si na lesní zvířátka. Počasí nám
přálo, a tak jsme se cestou zpátky ještě proběhli na strakonickém Podskalí. Čeká nás ještě rozloučení
s předškoláky-19.6. Ani v druhé polovině roku jsme se tedy nenudili a užili si hodně zábavy. Přejeme Vám
všem hezké prázdniny a těšíme se v září na shledanou. Petra Novotná
STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ - květen, červen 2014
Jaro nás od Velikonoc lákalo ven. Jako Každoročně jsme u příležitosti Dne Země vyčistili studánku, tentokrát
Na Škalách, navázali jsme tak opět na dlouhodobou spolupráci s odborem životního prostředí a panem ing.
Šobrem. Všem obyvatelům obce doporučujeme návštěvu studánky, která byla ukryta v porostu, a leckdo o ní

vůbec nevěděl, zájemcům cestu ukážou naše děti. V pátek 2.5.2014 jsme do školy pozvali složky integrovaného
záchranného systému, pro děti si připravili školní kolo soutěže Dokaž, že umíš. Vše probíhalo na naší školní
zahradě. Děti musely prokázat znalosti z oblasti chování člověka za mimořádných okolností (topografie,
dopravní výchova, evakuace) a praktické dovednosti,(střelba ze vzduchovky, džberovka, hod granátem). Jaro je
také obdobím soutěží, kluci vyjeli na soutěž v kopané Mc Donalds Cup, s organizací nám pomohla obec
zajištěním dopravy a odbornou radou a dohledem pana Švarce, děkujeme jim. Fotbalisté se umístili na
jedenáctém místě. V pátek 16.5.2014 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků a
Dokaž, že umíš ve Strakonicích, obsadili jsme 6. a 11. místo ze 14 družstev z celého okresu. V polovině května
se konala přednáška s projekcí o obnovitelných zdrojích energie a pasivních domech. V polovině května jsme
podnikli exkurzi do Plzně, cílem byla interaktivní výstava Techmánia a návštěva 3D Planetária s nejmodernější
technologií simulace vesmíru ve střední Evropě a návštěva Meditační zahrady pana Hrušky (Památník obětem
zla), děti jsme seznámili s historickým tématem politických vězňů.
Počátkem června žáci 2. a 4. ročníku vyrazili na přírodovědnou vycházku do Střelskohoštické Lhoty, cestou
jsme poznávali stromy, byliny, ptactvo, měli jsme možnost vidět chov domácích užitkových zvířat, zaskákat si
na trampolíně, vyřádit se na dětském hřišti. Den se nám opravdu vyvedl.
7.6.2014 pojedeme na školní výlet na Šumavu, navštívíme Klostermannovu rozhlednu na Javorníku, městečko
Vacov a unikátní Hoslovický mlýn. V posledním červnovém týdnu žáci 5. ročníku pojedou na cyklistický výlet
do Horního Poříčí a Katovic a den poté přenocují ve škole, vše pod vedením paní učitelky Křešničkové.
V pátek 27.6.2014 bude vydáno vysvědčení a také se rozloučíme ve společenské síni v zámku s našimi páťáky.
Už se moc těšíme na zasloužené prázdniny.
DĚNÍ V SEDLE
Dne 27.4. jsme pro děti opět připravili "dílničku". Tentokrát vyráběly květiny a ozdobné provázky z krepového
papíru na májku. Děti vyrobily mnoho různých květin, které zářily všemi barvami.
Na čarodějnice byl pro děti připraven další soutěžní program. Od 17 hodin plnily "čarodějnický pětiboj". Na
první zastávce musely správné "čarodějnice" (holky i kluci) absolvovat slalom na koštěti se svázanými nohami,
na další zastávce míchaly čarovné elixíry, pak následoval komplikovaný "průlet" přes bludný kořen, sběr bylin
a chůze po kládě, na další zastávce se musely pomocí brčka strefit kuličkou maketu kravičky, v neposlední řadě
musely dostat svého pavoučího kamaráda uvázaného na provázku namalovanou dráhou až k sobě a jako
poslední si sestavily hlavolam či vyluštily křížovku (pro menší byly připraveny puzzle), kde objevily napsané
místo s jejich ukrytým pokladem (pro každé dítě byla schovávačka jinde a když se jim nevedlo najít, tak jim
jejich kamarádi velice rádi pomohli v hledání). No a na závěr každý ze zúčastněných dostal doma vytvořenou
perníkovou medaili.
Hned po soutěžích se děti, maminky i chlapi ze vsi chopili zdobení májky. V Sedle se staví májka stále ručně
pomocí lan a svázaných dřevěných podpěr. Kolem půl osmé večer už byla májka na svém místě, pivo
načepované a ves začínala vonět opékanými buřtíky :-) Někteří jedinci vydrželi hlídat do ranních hodin a i letos
se povedlo májku ochránit před podříznutím. Když se setmělo, vzaly si děti lampiony a obešly celou vesnici.
25.5.2014 jsme s dětmi v naší dílničce opět tvořili. Tentokrát děti malovaly africká zvířata. Sešlo se 14 dětí,
kterým se povedly moc pěkné výtvory. Do malování se přidaly i některé maminky. Namalované výtvory si
některé děti odnesly hned domů a některé je nechaly jako kulisy na Den dětí.
31.5. jsme pro děti zorganizovali oslavu Dne dětí. Přišlo 23 dětí ze Sedla, Lhoty, Hoštic a okolí. Celý dětský
den byl "laděn" do Afriky. Soutěže měly připomínat činnost jednotlivých afrických zvířat. Na opičí dráze
musely děti nohou utrhnout banán z trsu banánů (banán byl nahrazen mentoskami), u žirafí soutěže na chůdách
přešly k zavěšeným bonbonům a tam pomocí žirafí hlavy bonbon ulovily, jako hroši se přebrodily přes "řeku" a
podběrákem získaly odměnu ve formě fixů a tužek, hovniválové zase kutáleli svou kuličku k cíli, u hadí soutěže
se jako kobry posouvaly po lavičce se zavázanými nohami, nakrmily hadí hlavu, vrátily se zpět a prskly na
hadilova hadí jed, u nosorožce zase musely pomocí rohu na hlavě sundat kroužek a umístit jej na roh nosorožce,
u sloní soutěže zase pomocí chobotů plnily spojené nádoby vodou tak dlouho, až se jim v jedné lahvi vynořil
bonbon. Na další zastávce se děti proměnily na supy a svými zobáky vyzobávaly z bonbonu krmení pro svá
mláďátka a v poslední pohybové aktivitě se jako tarbíci proplazily tunely. U každé soutěže na děti čekaly
odměny. Někde to byly fixy a tužky, bonbony, mentosky a doma upečené perníčky. Při splnění posledního
úkolu, což bylo správné rozpoznání a umístění zvířat na mapě Afriky, získaly perníkovou medaily. Když se
pokazilo počasí, přemístili jsme se s dětmi do místního "kulturního" zařízení a tam si děti skládaly africká

zvířátka pomocí origami metody. I toto děti bavilo. Na závěr si opekly buřty a ještě dlouho do večera si na
návsi hrály a pobíhaly. Jsme rádi, že se děti očividně pobavily a že i do některých činností zapojily své rodiče.
Výrobní dílnička v Sedle
Dne 28.6.2014 bude od 14,00 hod připravena pro děti výroba přívěsků.
Sejdeme se ve „stodůlce“ (bývalá knihovna).
Přijďte včas a s dobrou náladou 
značka: Ferda mravenec, práce všeho druhu
Také o prázdninách se můžete těšit na naši dílničku 

13:00 hod.

shromáždění a přehlídka sborů u kostela sv. Martina
slavnostní řeč starosty sboru hostů
odhalení a žehnání sochy sv. Floriána
položení věnců
slavnostní odchod na školní zahradu u Skalů

14:00 hod.

zahájení hasičské soutěže
ukázka cvičení mladých hasičů
žebříkové cvičení SDH Sedlice
vystoupení Babského souboru z Poříčí
vystoupení skupiny Good company

19:00 hod.

kapela Experiment

Doprovodný program
ukázka historické techniky
zábava pro děti - divadélko, malování na obličej, tetování, skákací hrad
Muzeum řeky Otavy a voroplavby
sezonní výstava o SDH Střelské Hoštice – 130 let v tradicích a dění obce
a promítání historických filmů z oslav místního sboru

Hasiči mají za sebou organizaci jarního kola hry Plamen 2013-2014
Eva Janochová

SDH Střelské Hoštice
24. května se náš sbor dobrovolných hasičů stal po letech opět pořadatelem okresní soutěže mladých hasičů
v kategoriích mladší (do 11 let) a starší (do 15 let). Soutěžit k nám přijelo na 300 dětí (tj. 27 družstev).
Náročnou přípravu celodenní soutěže zajišťovalo více než 20 členů sboru. Všem určitě bylo odměnou, když
v silné konkurenci naše družstva obhájila třetí místa v kategorii mladších i starších. Děti soupeřily s vrstevníky
např. z Volyně, Čepřovic, Malenic, Drahonic, Hajan, Štěkně, Dřešína, Sousedovic, Tchořovic, Bavorova,
Čestic, Vodňan, Litochovic nebo Pražáku. Vidět bylo možné nejen požární útoky, ale také štafety. Jak
soutěžícím, tak i všem, kdo pomáhal s přípravou, patří poděkování. Milým překvapením byl i zájem diváků a
rodičů, kteří přišli domácí sportovce podpořit.
HOSPODA KOZLOV
Kozlovská hospoda změnila otevírací dobu:
Do konce června: každý den od 16°°, o víkendu od 15°° hod
O prázdninách: každý den od 10°° hod
Připravované akce:
5.7. Country a folk – Sešlost
12.7. Meteor Lexa rock
Těšíme se na Vaší návštěvu. Tým kozlovské hospody.
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