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Virtuální univerzita třetího věku
Ve studiu lze stále pokračovat. Noví zájemci se mohou přidávat. Pro zimní semestr 2014/2015, který bude
začínat v pondělí 29.září 2014 od 15,30 hod v ZŠ Střelské Hoštice – jsme zvolili téma „ Život a dílo
Michelangela Buonarotti“

25.10.2014 od 14°° hod Hospoda Kozlov - Dětská Helloweenská disco párty
Vstup: Děti v maskách zdarma
Ostatní – 20,- Kč
1.11.2014 od 20°° hod Hospoda Kozlov - Halloween párty,
hrají bratři Ježkovi
14.11.2014 od 20 hod v zámeckém sále – Konibaru – Posvícenská zábava,
hraje kapela Pakoně (část kapely SCÉNA), vstup 75,- Kč
22.11.2014 od 14 hod v obřadní síni v zámku ve Střelských Hošticích - tradiční vánoční aranžování
30.11.2014 rozsvícení vánočního stromu
6.12.2014 Peklo – zámecký areál
12.12.2014 od 15 hod tradiční vánoční posezení s důchodci v sále konibaru

INFORMACE O PRŮBĚHU PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ
Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Jihočekého kraje v roce 2014 na akci:
„Výměna oken a oprava vnitřního interiéru společenské a volební místnosti ve Střelskohoštické Lhotě
č.p.22“
V měsíci srpnu byly zahájeny stavební práce na opravě vnitřního interiéru společenské a volební místnosti ve
Střelskohoštické Lhotě v č.p. 22. Předmětem projektu je oprava stropního podhledu, která byla již provedena a
výměna oken a vstupních dveří. Skutečné náklady na projekt činí 112.651,- Kč. Dotace je přiznána ve výši
50.000,- Kč a zbývající částka 62.651,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
„Výměna oken a oprava fasády ve společenském zařízení v Sedle č.p.31“
Ke konci se blíží stavební práce na akci: “ Výměna oken a oprava fasády ve společenském zařízení v Sedle č.p.
31“. Proběhla výměna oken včetně parapetů, výměna vstupních dveří a oprava fasády. Nyní je prováděn nátěr
fasády. Skutečné náklady na projekt činí 216.106,- Kč. Dotace je přiznána ve výši 100.000,- Kč a zbývající
částka 116.106,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.

Poskytnutí dotace v rámci projektu Svazku obcí středního Pootaví SOSP
/dotační titul SOSP –DT 7 POV 2014/
Poskytnutí dotace na restaurování vnitřních maleb v kapli sv. Václava parc. č .st. 71 v k.ú. Kozlov nad
Otavou (Obec Střelské Hoštice) Svazkem obcí středního Pootaví
Již pátou etapou pokračuje obnova kaple sv. Václava a to restaurováním vnitřních maleb v rámci projektu
Svazku obcí středního Pootaví, dotační titul SOSP-DT 7 POV 2013 „ Oprava a obnova památek a veřejných
prostranství“. Předpokládané náklady projektu budou 152 490,- Kč. Dotace je přiznána ve výši 90.000,- Kč a
zbývající částka 62.490,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí podpory z prostředků SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt
s názvem:
„ZALOŽENÍ SÍDELNÍ ZELENĚ ZA MŠ“
Předmětem projektu jsou terénní úpravy a založení sídelní zeleně za MŠ ve Střelských Hošticích na pozemku
p.č. 470/1 v její části u komunikace I. třídy I/22. Založená sídelní zeleň má plnit funkci izolační/clonící zeleně
proti hluku a proti prachu od silnice 1. třídy s hustým provozem. V rámci realizace akce má být vysazeno 412
ks dřevin (listnaté, jehličnaté stromy, keře a ovocné stromy). V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na
zhotovitele.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
celkové náklady na realizaci projektu
– 584 433,- Kč včetně DPH
výše přiznané dotace
- 438 324,- Kč včetně DPH
výše vlastního podílu obce
– 146 109,- 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 .
Výstavba nové místní komunikace a chodníků pro rozvojovou lokalitu "Za mateřskou školkou" v obci Střelské
Hoštice právě probíhá. 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
bezbariérové přechody a místa vjezdů. Projekt také řeší vybudování veřejného osvětlení. Stavební práce byly
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 stále probíhá příprava na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené stavby.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
–
10.408.508,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
8.847.232,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
1.561.276,- 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, 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. Dne 23.9.2014 budou zahájeny stavební práce vítězným uchazečem f. Garantstav stavební
s.r.o., se sídlem Řepice 138, 386 01 Strakonice. Skutečné náklady projektu budou činit 1.280.059,- Kč. Dotace
je přiznána ve výši 1.152.053,- Kč a zbývající částka 128.006,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.

Oprava chodníků Střelské Hoštice – I. etapa - podél silnice I/22
Jedná se o rekonstrukci chodníků ve Střelských Hošticích I. etapu – podél silnice I/22 a jejich bezbariérové
úpravy. Akce navazuje na již zrealizovanou stavbu „ Bezpečné přechody v obci Střelské Hoštice na silnici I.
třídy“, za finanční podpory SFDI v roce 2013 a „ Bezpečné přechody v obci Střelské Hoštice na silnici III.
třídy“, za finanční podpory Jihočeského kraje v roce 2013. V letošním roce bude zrekonstruován úsek od
budovy pošty, č.p. 83 až k přechodu pro chodce u nemovitosti č.p. 22 proti vjezdu do areálu zámku ke
konibaru. Celková délka úseku opravovaného chodníku je 175 m a plocha opravovaného chodníku je cca 475
m2. Stavební práce zahájila f. Znakon a.s. Sousedovice převzetím staveniště dne 18.9.2014. Předpokládané
finanční náklady budou ve výši cca 768.026,- Kč a budou hrazeny z vlastních prostředků obce. Opravy dalších
úseků chodníků jsou projektově připravovány.

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ
Školní rok 2014/15 jsme v ZŠ zahájili s krásným počtem 50 ti žáků, kteří jsou vyučováni ve třech třídách. Jsme
rádi, že se počet žáků za poslední roky v naší škole každoročně zvyšuje, k zápisu do I. roč. půjde z naší MŠ 17
dětí. V červnu 2015 odejde na II. st. 7 žáků.
První třídu vede Mgr. Hana Křešničková, je zde 9 žáků a jedna integrovaná žákyně páté třídy. Ve druhé třídě je
21 žáků (11 druháků a 10 třeťáků), třídním je nový pan učitel Mgr. Tomáš Hanák. Třetí třídu vede Mgr. Eva
Vořechovská, je zde 19 žáků (13 čtvrťáků a 6 páťáků). Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny, vedoucí
vychovatelka Lenka Kopelentová se vrátila po mateřské dovolené, druhé oddělení školní družiny zajišťuje Ing.
Chvalová. Děti jsou do jednotlivých oddělení rozdělené podle věku, zaměření a odchodu domů. Složení skupin
není ještě definitivní, může dojít ke změně po zahájení zájmových kroužků. Pokud to počasí dovolí, budeme
hodně chodit do lesa, na vycházky a na školní zahradu, v zimě pak do tělocvičny. Opomíjené nebudou ani
výtvarné činnosti. Naším cílem je, aby děti byly v družině rády a něco se zde i naučily. Od září bude od 6. 00
hod také nově pracovat ranní družina pod vedením p. Kopelentové.
Od října budou mít naše děti možnost vybrat si opět z pestré nabídky zájmových kroužků - výtvarný, sportovní
hry, gymnastika, SPU, flétna, kytara, zdravotnický, rybářský, a dvou nepovinných předmětů- náboženství a
anglického jazyka pro 1 a 2. ročník.
Od poloviny září začínáme jezdit na plavecký výcvik do Horažďovic. Rodiče si na společném jednání
odsouhlasili každoroční účast všech žáků, výhodou je vypsání bonusových programů pojišťovnami, a hrazení
nákladů na dopravu z rozpočtu OÚ, sníží se tím finanční náročnost platby za plavání pro rodiny.
V pátek 6. října se uskuteční 17. ročník Běhu při Otavě, obracíme se na veřejnost s prosbou o sponzorský dar
nebo pomoc s organizací, akce má už tradiční místo v kalendáři malých sportovců a je vždy potvrzena hojnou
účastí dětí z širokého okolí. V tomto školním roce se zapojíme do různých vzdělávacích projektů hlavně
s tematikou ochrany přírody, čeká nás účast na projektu Planeta Země 3000 s tématem Indonésie, po stopách

lidojedů, navštívíme centrum ekologické výchovy v Kašperských Horách i vzdělávací akce střediska Cassiopea
ve Strakonicích.
Letošní podzim je velmi štědrý a my tak můžeme na školním pozemku sklízet plody naší celoroční práce.
Máme velkou úrodu cuket, dýní, červené řepy, jablek a švestek. Na mrkvi, hrášku, ředkvičkách, rajčatech,
paprikách a jahodách si děti pochutnávaly už v létě. Děkujeme pracovníkům OÚ za vzornou péči o travnaté
plochy naší velké zahrady.
Už se začínáme připravovat na školní projekt Bramboriáda, který se uskuteční v týdnu od 22. do 26. září. Nově
budeme soutěžit ve vaření bramboračky a letošní ročník obohatíme ještě o recepty a výrobky z cuket. Pokud by
některá maminka nebo babička měla zajímavý recept a chtěla se o něj s námi podělit, velmi to uvítáme.
V pondělí 29. 9. od 15. 30 hod se uskuteční v budově školy (po prázdninách) první večerní univerzita pro
seniory pod vedením p. uč. Miluše Hosnedlové.
V Mateřské škole jsme se po prázdninách sešli v uklizených třídách připravených na nápor dalších 41 dětí,
které 1. září zahájily další školní rok. Ve třídě Myšek se sešlo 21 dětiček ve věku od dvou do čtyř let. Někteří
nováčci vcházeli do dveří se slzičkami na tvářích, někteří neměli s adaptací žádný problém. Nejmladším
školkáčkem je dvouletá Madlenka Šípová. Ve třídě Medvědů v je zapsáno 20 dětí, z toho 17 v předškolním
věku.
Hned v září nás čekají zajímavé akce pro děti. Zapojili jsme se do Expedice Světozor, což je originální program
vzdělávacích aktivit, financovaný Evropským sociálním fondem, které nám zpestří podzimní dny ve školce.
Prvním ze čtyř programů je "Technická dílna", kdy budeme rozvíjet technické znalosti a dovedností dětí
formou pokusů a technického divadélka. V polovině září vyrazíme na výlet do Písku poznávat život v lese .
Tyto přírodovědné a naučné programy pro předškoláky pořádají Lesy města Písku pod názvem "Pimonova lesní
školka" a pro nás je akce opět zcela zdarma, včetně dopravy. Předškoláci zahájí plavecký kurs a se svou
pohádkou o oblíbených Šmoulech nás potěší Divadélko Kašpárek.
Ve školce pracují tři učitelky s odpovídajícím pedagogickým vzděláním. Během roku se budou i nadále
vzdělávat a absolvovat kursy a semináře, které prohlubují pedagogické dovednosti a znalosti. Během školního
roku absolvují učitelky semináře v rámci projektu EU "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání"
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
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Dění v Sedle
Na konci června jsme v naší dílničce tvořili přívěsky a různé jiné výtvory z modelitu (známý jako
modurit). Děti si své výtvory ještě pomalovaly barvičkami a domů si tak nesly krásné ozdůbky.
I o prázdninách jsme v dílničce nelenošili a 26.7. jsme tvořili minivory z doktorských špachtliček a
loďky z polystyrenu. Děti si opět výtvory různě pomalovaly. Při této činnosti se sešlo 15 dětí, takže dílnička
byla tentokrát opravdu plná a myslím, že i zdařilá.
Děti si během července za pomocí několika dospělých částečně zrekonstruovaly místní klubovnu, která
dříve sloužila jako váha. Na dětské hřiště přibyla nová houpačka a kryté pískoviště. Děti si rozdělily služby a
starají se, aby bylo vždy zakryté.
Dílnička Sedlo:
Poslední prázdninová dílnička, která se konala 24.8., se nesla v duchu pirátů. Děti vyrobily pro sebe i své
kamarády pirátské klapky na oči, terče na střílení, namalovaly papoušky, truhlu s podkladem, krokodýly,
ostrovy a také růže "z pouti", na které budou střílet při loučení s prázdninami. Dílnička bude pokračovat i v
tomto školním roce. Další naplánovaná je na 21.9. a budeme vyrábět draky, podle počasí uspořádáme v Sedle
"drakiádu".
Loučení s prázdninami:
Loučení s prázdninami se konalo 30.8. a přišlo 16 dětí. Tentokrát se jednalo o pirátské loučení, a tak hned na
úvod každý dostal pirátskou klapku na oči. Pak se děti vydaly zdolávat soutěže. Nejvíc je asi bavila střelba ze
vzduchovky na vyrobené terče a růže. Na další zastávce se s pirátským hákem (místo ruky) musely převést na
skatu k lavičce, po které se pak plazily a z truhly si pomocí háku vylovily poklad, musely se také dostat přes
pařezy k rodeo soudku, zdolaly horolezeckou stěnu (kterou jsme dětem vyrobili den předem a ponechali jí i na
další hrátky na dětském hřišti), vodními koulemi trefovaly "divoké ptáky" a na poslední zastávce se musely
"brodit" kolem krokodýlů. Poté jsme si všichni opekli buřtíky. Mezitím se děti rozdělily na dvě družstva (holky
a kluky) a zahrály si známou hru LODĚ. Pak se ještě vrátily ke střílení a nakonec si několikrát zahrály společně
hru na ulovení ostrova (obměna tancování kolem židlí).
V průběhu srpna začaly práce na opravě bývalé "stodůlky". Došlo k výměně oken a vchodových dveří
za plastová, výměně vnitřních parapetů. V září se v pracích pokračovalo, jednalo se o zednické práce na
venkovních omítkách, byl zhotoven nový přístřešek před vchodovými dveřmi a do říjnových voleb by měly být
dokončeny práce na podbití střechy a omítkách. Za tuto změnu jsou všichni sedelští rádi.
Pan Petr Rydval a František Kříž st. zazdili dětem nová futra do jejich "klubovny" u dětského hříště (bývalá
váha) a za jejich práci jim děti touto cestou děkují :-)

Lhota Open 2014
V pátek 5.září jsme slavnostním vyhlášením výsledků zakončili 2. ročník letního turnaje ve stolním tenisu.
Přihlášených bylo letos více. Škoda jen, že se všem nepodařilo vydržet až do konce. Naopak především mladší
děti udělaly proti loňsku výrazné pokroky. Zároveň jsme se posezením u táboráku rozloučili s prázdninami.
Výsledky:
Dívky: 1. Nikola Francová
Ženy: 1. Petra Vránová
Chlapci: 1. Pavel Málek
Muži: 1. Pavel Málek
2. Veronika Vránová 2. Hana Vachtová 2. Michal Vachta 2. Josef Burda
3. Denisa Vojíková 3. Jaroslava Dvořáková 3. Martin Franc 3. Jaroslav Kraml
4. Andrea Vachtová 4. Věra Kontríková 4. Václav Novák 4. Martin Franc
5. Adéla Vojíková 5. Dana Šatrová 5. Tomáš Martínek 5. Michal Vachta
6. Petr Martínek 6. Josef Presl
7. Jakub Vilím 7.-8. Václav Chmiel
8. Tomáš Polanka 7.-8. Václav Novák ml.
Více ve fotogalerii na webových stránkách obce.

