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Duben 2009

Územní plán
V současné době je zpracováno zadání nového územního plánu a vydána příslušná vyhláška.
Po uplynutí lhůty pro její vyvěšení budou všechny připomínky a podněty podané na obecní úřad
postoupeny pořizovateli územního plánu – Městskému úřadu Strakonice – odboru rozvoje, který
upraví textovou přílohu a předloží návrh zadání územního plánu obce Střelské Hoštice ke schválení
našemu zastupitelstvu.Po splnění této podmínky (odsouhlasení zastupitelstvem) bude pokračovat
zpracovatel dokumentace dalším stupněm a to zpracováním návrhu územního plánu.Po jeho
projednání, včetně projednání veřejného ,a odsouhlasení bude zpracován jeho čistopis. Teprve po
jeho schválení a vydání příslušné vyhlášky bude nový územní plán platný a bude se podle něho
postupovat při všech řízeních týkajících se nejenom samotných Střelských Hoštic, ale i místních
částí Kozlova, Střelskohoštické Lhoty a Sedla.
Záměrem obce je získat kvalitní územně-plánovací dokumentaci, podle které se bude řídit rozvoj
obce v budoucích létech.

Grantové žádosti o podporu v roce 2009
V současné době má obec Střelské Hoštice podáno několik žádostí o dotační podporu na
připravované akce.
V únoru jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na demolici budovy bývalé
ošetřovny v zámeckém areálu,která bude představovat náklad cca 2,0 mil.korun. Dále žádáme u
stejného ministerstva o dotaci na úpravu veřejného prostranství před Základní školou, včetně
úpravy zeleně s nákladem cca 0,5 mil.korun. Jihočeský kraj jsme požádali o dotaci na zpracování
průzkumu podzemních prostorů v zámku ( cca 80 000 Kč) a o dotaci na stavební úpravy hasičské
zbrojnice ( cca 200 000 Kč).Stále je otevřená žádost o dotaci na provoz místního muzea a na
provedení slaboproudých rozvodů v základní škole.Do konce roku počítáme ještě s podáním žádosti
o grant na zpracování nového územního plánu a na refundaci části úroků z úvěrů na
předfinancování již realizovaných projektů ( úpravna vody, zámek, základní škola).
Zvažujeme také podání žádosti o podporu do dalšího kola Regionálního operačního programu na
vybudování základní technické vybavenosti pro výstavbu RD za místní mateřskou školkou.
Věříme,že alespoň část našich žádostí bude úspěšná a že se nám podaří získat další finanční
prostředky na rozvoj naší obce. Současná ekonomická situace sice není pro větší investice příznivá
(klesají daňové příjmy našeho rozpočtu), ale i přesto jsme schopni větší investiční akce připravit a
jejich zahájení posunout na konec příštího roku.

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Březen jsme v základní škole začali besedou s dobrovolnou hasičkou paní Boukalovou, která
žákům poutavě vyprávěla o historii i současnosti dobrovolných hasičských sborů.
19.3. jsme navštívili středisko ekologické výchovy v Kašperských Horách, zúčastnili jsme se
výukového programu „Výroba papíru“.Děti z 1. až 3. Ročníku společně s dětmi MŠ shlédly
divadelní představení „O kolíku Matějovi“.
V letošním předvelikonočním čase jsme místo tradičních barevných dnů vyhlásili soutěž „O
nejkrásnější jarní klobouk“.Výsledky práce dětí, maminek a babiček předčily všechny naše
očekávání, některé klobouky jsou hotová umělecká díla a v současné době zkrášlují prostory nově
zrekonstruované základní školy.Všem, kteří se na výrobě jarních klobouků podíleli, patří náš
dík.Abychom se o radost z výtvorů podělili s naší veřejností, navštívili jsme obchod, poštu a OÚ.
Ve dnech 7. a 8.4. naše škola měla ředitelské volno z důvodu stěhování do přízemních prostor
MŠ.Při stěhování pomáhali zaměstnanci obce, někteří žáci ZŠ a z řad rodičů paní Kateřina
Pechlátová, všem pomocníkům děkujeme,
17.4. proběhlo na OÚ vítání občánků, 3 žákyně naší školy vystoupily s krátkým pásmem básní a
písní hraných na flétnu.
18.4. navštívili žáci 4. a 5. Ročníku společně se svými rodiči Národní divadlo – operu Prodaná
nevěsta.
22.4. proběhl i v naší škole již tradiční „Den země“.Oslavili jsme jej prací na školním pozemku,
upravili jsme hřiště, založili jsme nové záhony, pohnojili jsme a posekali trávník.Velký dík patří
zemědělskému družstvu Pošumaví a.s., kteří nám zdarma dovezli kvalitní ornici na záhony a rovněž
místní firmě Forestina s.r.o., která nám sponzorsky poskytla hnojivo.
Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci naší školy se letos bohužel neuskuteční oblíbená akce pro
děti“Pohádkový les“.Nejsme schopni zajistit bezpečnost dětí i rodičů u důvodu staveniště kolem
celé školy.Děkujeme všem za pochopení.
Foto ze „Dne země“

knihovna Střelské Hoštice
Tak nám zase zpestřuje každodenní život veselé klapání čapích zobáků. Náš starý
dobrý známý přiletěl z „dovolené“ i se svou čapí družkou a začíná jim „české“
období. Tak ať se jim u nás líbí a vyvedou co nejvíc čápátek!
------------------------------------------------------------------------------------bylo- nebylo
Letos se nesešly maškary na Masopust. Mrzí mě to, ale naštěstí se povedl další víkend, kdy proběhl 1. Ochotnický

ples.
Přípravy byly náročné a vyčerpávající pro všechny ochotníky, ale odměnou jim byla spokojenost a chvála
návštěvníků plesu. Doufám,
že 2. Ochotnický ples bude přinejmenším tak dobrý, jako ten 1..
27. února jsme se pokusili zorganizovat v centru Dětský bazar. Určitě tu byly nějaké organizační nedostatky a
chyby, tak doufáme, že nám to prodávající i kupující odpustí a dají nám ještě šanci při dalších bazarech. V pořadí
druhý by měl být přibližně v polovině června, než se nám všichni rozjedou na prázdniny. Přesný datum uveřejním
včas na plakátech.
14. března se dětičky vyřádily na Maškarním bále. Snad se všem líbilo! Musím se omluvit, letos jsem si nezvládla
s dětmi zasoutěžit. Pokusím se to příští rok napravit.
3. dubna- Noc s Andersenem. Musím pochválit všechny děti, které se zúčastnili všech etap celého pátečního
programu. Nejen že se nikdo neztratil při sportovně – literárním odpoledni , ale všichni úspěšně dokončili všech 6
disciplín. I při opékání buřtů bylo veselo. Děti předváděli řemesla (nejlepší byli popeláři) a úryvky ze známých
pohádek. Když se setmělo, unesla mě a Janičku Zábranskou zlá čarodějnice a děti nás vyrazily osvobodit. Potíž byla
v tom, že strašidláci a bubajdy děti nepustili dál, dokud neuhádly strašidlácké hádanky. Naštěstí máme chytré a
šikovné děti, takže jsem v čarodějnické chýši nemusela trčet moc dlouho.
Velikonoční prázdniny proběhly v knihovně v soutěživém duchu. Od úterka do pátku děti zápolily v pexesu. Vyhrál
Jirka Prechtl, další byli Tomáš Vlk, Betty Bělohlavová, Barunka Purkrábková, Barunka a Eliška Kopelentovi, Petruška
Pašavová, Verunka Pechlátová, Erika Czinegová,Michalka Pechlátová, Pavlínka Matašovská, Kubík a Vojtíšek Dřevů a
Martínek Bažata. Ve středu si vyrobily lampionky,
ve čtvrtek jsme batikovali a v pátek došlo na velikonoční dekorace.
17.dubna proběhlo vítání občánků. Přivítali jsme mezi nás Patrika Pojžárka, Ondřeje Buriánka, Natálii Šlajsovou,
Tomáše Matašovského, Vojtěcha Bažatu a Štěpána Leška. Přejeme hodně štěstí dětem i rodičům!

co nás čeká
30.dubna se na návsi vztyčí májka a my v kempu spálíme jednu zlou čarodějnici a pak společně
uvítáme jaro

lampionovým průvodem.

V 18 hodin rádi uvítáme všechny čarodějky a čarodějníky ve svých nejlepších čarodějnických
kostýmech. Pro případ, že by Vám náhodou zakručelo v bříškách, vezměte s sebou buřta nebo jinou uzeninu.
Stejně jako v minulých ročnících, si i letos zasoutěžíme v různých sportovních hrách a budeme volit tu nejkrásnější
z nás.. Na cestu po hošticích s lampionem se vydáme se setměním, tj. po 20. hodině. Na konci trasy nás čeká
ohňostroj.

16.květen bude patřit 2. ročníku Pootavského putování, tentokrát s názvem

Pootavské putování II- aneb zlaté české ručičky.

Už sám název napovídá, že tentokrát si připomeneme některá již zapomenutá řemesla. Snažíme se, aby putování
bylo pro všechny zajímavé a třeba i poučné. Vzhledem k tomu, že celá akce je nízkonákladová, není jednoduché
v dnešní době tržního hospodářství najít dobrovolníky, kteří zadarmo předvedou, co umí .

Proto touto
cestou prosím všechny šikovné košíkáře, vyšívačky, dráteníky, hrnčíře,
krajkářky, ševce ale třeba i lazebníky, kteří by byli ochotni věnovat
nám 2-3 hodiny ze svého času, aby se přihlásili k nám do knihovny.
Tentokrát vyrazíme kolem 10.hodiny z hoštického kempu. Trasa bude stejná jako loni-tzn.
Poříčí a Kněží horu až do Katovic na Ostrovec. Z Katovic pak odjíždí do Hoštic autobus po

přes
skončení akce-tj. cca po 15. hodině .

30. května

zveme všechny děti na

Dětský den
se

strakonickou armádou. Konat se bude v kempu od 14 hodin.

Děti budou mít možnost
prohlídnout si vojenskou techniku, výzbroj i výstroj a pro sportovce budou připraveny soutěže.
Současně- tedy

30. května

bude zahájena další- v pořadí již 4. sezona

Muzea řeky Otavy a voroplavby.
Ke stávající expozici voroplavby přibude výstava připomínající časy, kdy se zámku říkalo „kasárna“- tedy v době,
kdy zámek obýval Karpatský ženijní útvar.. V galerii budou vystaveny díla známého fotografa Jana Kavaleho, který
publikuje i v různý časopisech ( Vítaný host, aj.). Výstavu budou doplňovat obří květy z dílny Dr. Lískovcové
z umělecké školy ve Strakonicích. Mlynářství v rohu galerie vystřídají další zajímavá řemesla.

STRUČNĚ
-

svoz popelových nádob probíhá od pondělí 20.4.2009 ve čtrnáctidenních cyklech.Další svoz
bude tedy proveden až v pondělí 4.5.
na Kozlovské strání probíhá výsadba lesních stromků - dubů.Bude zde vysázeno přibližně
8.000 kusů těchto stromků.
Agentura Berm, s.r.o., nabízí občanům vyřízení veškeré administrace potřebné k získání
dotace na zateplení svého domu v rámci programu „Zelená úsporám“.Kontakt na společnost:
Agentura Berm, s.r.o., Palackého nám. 113, Strakonice, tel. 383 322 211, 603 490 922

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Celý březen a duben jsme jezdili s dětmi z naší druhé třídy na plavecký výcvik do
Horažďovic.Naučili jsme se nebát vody, potápět se, skákat do vody a někteří už uplavou i několik
metrů.Na začátku března jsme navštívili knihovnu, kde jsme poznávali pohádky a plnili zadané
úkoly.A malé děti si pohráli v mateřském centru.Jeden březnový den se naše školka proměnila
v karnevalový rej různorodých masek.Tančili jsme, soutěžili a také mlsali.10. března jsme přivítali
nové kamarády, kteří se přišli s rodiči podívat a zapsat do školky.Na konci března k nám přijelo
divadélko a pro nás a pro děti ze základní školy sehrálo pohádku O kozlíkovi Matějovi.Pohádka se
nám líbila, ale nejhezčí byla slepice a myška.O velikonocích jsme kreslili zajíčky, vajíčka a naučili
jsme se velikonoční říkanky.Vyhlásili jsme soutěž O velikonoční vajíčko.A kdo vyhrál? Všichni!
Všechna vajíčka byla krásná, a tak zajíček přinesl sladkou odměnu pro nás všechny.
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