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Létu pomalu odzvání, prázdninové výlety a dovolené už jsou většinou jen v našich vzpomínkách. Děti si
zvykají na školní režim a rodiče spolu s nimi. Počasí je zatím stále více či méně letní. Každý rád vyběhne ven
na čerstvý vzduch a nechá se prohřívat teplými slunečními paprsky. Sluníčko odplaví stres a pokud se u toho
ještě budete alespoň trochu hýbat, je to ideální cesta, jak si užít krásný podzim. Rozhodnete-li se využít babího
léta k procvičení svých svalů, máte možnost k tomu využít nově vybudovaného multifunkčního hřiště. Nachází
se na konci obce směrem na Strakonice pod fotbalovým hřištěm. Zahrát si tam můžete minifotbal na umělé
trávě nebo další míčové hry či tenis na hřišti s umělým povrchem. Odpočinout si pak můžete v přístřešku, který
je připojený k budově, kde je umístěna nářaďovna. Využití tohoto areálu je zdarma a klíče od něj si můžete
zapůjčit na Obecním úřadě.
ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIPRAVOVANÝCH A UKONČENÝCH AKCÍ V ROCE 2015
Za podpory z ROP NUTS II Jihozápad byly zrealizovány následující projekty:
„Komunikace pro rozvojovou lokalitu „Za mateřskou školkou“ projekt, který byl financován z Evropské
unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj – Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Zhotovitel stavby firma ZNAKON, a.s. dodržel stanovený termín realizace a dne 30. ledna 2015 byla
dokončena administrace projektu a podána žádost o platbu. Projekt byl ze strany poskytovatele zkontrolován a
proplacen.
Skutečné celkové náklady projektu činily 6.430.382,- Kč včetně DPH
Z toho dotace – 5.170.049,- Kč včetně DPH
Vlastní podíl obce – 1.260.333,- Kč včetně DPH

„Rekonstrukce a výstavba místní komunikace“, projekt, který byl financován z Evropské unie – Evropského
fondu pro regionální rozvoj – Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Zhotovitel stavby firma
GARANSTAV stavební Strakonice s.r.o. dodržel stanovený termín realizace a 30.6.2015 byla podána žádost o
platbu. Projekt byl také ze strany poskytovatele zkontrolován a bude do konce září proplacen.
„Výstavba sportovně - rekreační vybavenosti v obci Střelské Hoštice“, projekt, který byl také financován
z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj – Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad. Zhotovitel SILNICE NEPOMUK s.r.o. dodržel stanovený termín realizace a dne 28.07.2015 byla
podána žádost o platbu. Projekt čeká na kontrolu od poskytovatele a poté bude proplacen.

Podpořené žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci
Grantů Jihočeského kraje v roce 2015
- GP Podpora muzeí a galerií
Žádost o finanční podporu projektu s názvem: „Doplnění Muzea řeky Otavy a voroplavby s galerií skříní se
skleněnými dvířky a prosklenými stojany“.
/Přínosem bude možnost vystavování většího množství exponátů, týkajících se starých řemesel/
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
45.375,- Kč včetně DPH
- výše požadované dotace
– 31.500,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
13.875,- 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: „Nákup přenosné
motorové stříkačky PS-12 TAZ 1,6 zásah“.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 161.525,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
89.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
72.525,- Kč včetně DPH
Probíhající akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015
Oprava hasičské zbrojnice v Kozlově na pozemku parc.č.st. 78 – 2 etapa
Dne 1.9.2015 byly zahájeny stavební práce na opravě hasičské zbrojnice v Kozlově na pozemku parc.č.st. 78 –
2 etapa. Předmětem projektu je oprava elektroinstalace, vnitřních i vnějších omítek, výměna oken. Skutečné
náklady na projekt činí 219.960,- Kč. Dotace je přiznána ve výši 100.000,- Kč a zbývající částka 119.960,- Kč
bude hrazena z vlastních prostředků obce.
Poskytnutí dotace v rámci projektu Svazku obcí středního Pootaví SOSP
/dotační titul SOSP –DT 7 POV 2015/
Poskytnutí dotace na opravu kaple sv. Jana Nepomuckého na parc.č.st. 45 (Obec Střelské Hoštice)
Svazkem obcí středního Pootaví
Předmětem projektu je výměna střešní krytiny, poškozených latí, obnova nátěru plechové zvonice v rámci
projektu Svazku obcí středního Pootaví, dotační titul SOSP-DT 7 POV 2015 „ Oprava a obnova památek a
veřejných prostranství“. Předpokládané náklady projektu budou 114 446,- Kč. Dotace je přiznána ve výši
80.000,- Kč a zbývající částka 34.446,- Kč bude hrazena z vlastních prostředků obce.

Plánované akce – termín přibližný, upřesníme na plakátech:
10.10.2015 Okresní kolo hry Plamen (SDH Střelské Hoštice)
Závod požárnické všestrannosti mládeže - běžecký areál za Střelskými Hošticemi
6.11. 2015 Posvícenská zábava - sál v zámku
14.11.2015 Velká cena ACCC Horaždˇovice
(nominační závod ME v přespolním běhu) - běžecký areál za Střelskými Hošticemi
21.11.2015 Vánoční aranžování od 14 hod v obřadní síni v zámku ve Střelských Hošticích
29.11.2015 Rozsvícení vánočního stromku
11.12.2015 Vánoční posezení s důchodci

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ
O prázdninách provedla obec velké stavební úpravy ve školní jídelně, oklepání omítky stěn a stropu,
nahození a vybílení, instalace nového odsávání a okna nad myčkou nádobí. Na školním pozemku nám pan
Roman Štumr vyrobil a instaloval kovové zábradlí nad opěrnou zdí u záhonů. Pan Kubový nám repasoval vrata
a vrátka sloužící ke vstupu do MŠ a školní jídelny. Pan Kopkaš nám dokončuje pergolu nad velké pískoviště
pro MŠ, která bude chránit děti hrající si na pískovišti před deštěm i prudkým sluncem.
1.září se po prázdninách rozezněla dětským smíchem naše škola, své první zvonění slyšelo 9 prvňáčků, kteří
budou letos v samostatné třídě paní učitelky Vořechovské. Žáky 2. a 3. ročníku učí pí. uč. Křešničková, ve
4. a 5. ročníku je třídním učitelem pan uč. Hanák. Celkově školu navštěvuje 50 žáků. Jsou opět otevřena 2
oddělení školní družiny, zde bude s dětmi pracovat pí Lenka Kopelentová a pí Irena Hoholková, která je
zároveň zaměstnána jako účetní školy.
První školní týden uběhl rychle a byl ve znamení vítání se s novým rokem, žáci s pí. učitelkou
Vořechovskou nacvičili hudební pásmo na místní dožínkovou slavnost.
V polovině září žáci 1. roč. a MŠ jeli do písecké Lesovny, učili se zde o přírodě a lesních zvířátkách.
Od konce září do začátku prosince budou předškoláci z MŠ a všichni školáci jezdit na plavecký výcvik
do horažďovického aquaparku. Také již připravujeme 18. ročník Běhu při Otavě, předem děkujeme za
sponzorské příspěvky a pomoc s organizací.
Od začátku října budou pro děti otevřeny zájmové kroužky pod vedením pedagogů školy – Hra na
flétnu, Hra na kytaru, Náboženství, Gymnastika, Šachy, Sportovní, Výtvarný, Zdravotnický, Rybářský, pro děti
s poruchami učení kroužek nápravy SPU a nepovinná angličtina pro 1. a 2. ročník.
Po celé prázdniny jsme pravidelně pečovali o školní zahradu, s potěšením můžeme říci, že naprostá
většina rostlin, keřů a stromů přežila letošní tropické klima a zahrada nás bude i na podzim těšit svojí krásou.
Těšíme se na další školní rok prožitý s dětmi ve zdraví a pohodě.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Střelské Hoštice

Školka volá – MŠ
Po krásných slunečných prázdninách jsme si nazuli bačkorky a hurá do školky. Pracovníkům obce děkujeme za
úpravu skládku hraček a zajištění všeho potřebného pro bezpečný začátek nového školního roku. Dětí je letos
přihlášeno k docházce do mateřské školy 33 (17 Medvědů- starších dětí a 16 Myšek - nováčků a dětí zpravidla
do čtyř let). Tento počet dětí nám dává dostatek prostoru pro sdílení, navazování vazeb mezi dětmi, bezpečnější
a klidnější podmínky při hrách, dostatek času na využití herních prvků ve venkovních prostorách. Nově
nastoupilo do školky 8 dětí, které se dobře adaptovaly v prostředí a kolektivu MŠ. Opět se k nám sjíždějí děti
z Kozlova, Sedla i ze Střelskohoštické Lhoty.
Naše školka se chystá i nadále využívat nabídky dotovaných vzdělávacích programů. Již 11. září jsme
vyjeli na výlet do písecké Lesovny, kde se děti seznámily se životem v lese i prací lesníků. Na první vyjížďku
v tomto školním roce jsme přizvali i prvňáčky, kteří ještě nedávno byli našimi školkáčky. V září nás čeká také
pohádka „O krtečkovi“ v podání divadélka Kašpárek.
Začátkem října se těšíme společně se školáky na „Běh při Otavě“- tradiční závod, kde místní děti měří své síly
s přespolními kamarády a nikdo neodejde s prázdnou.
Stále se snažíme obohacovat dalšími herními prvky školní zahradu, abychom ji mohli lépe a tvořivěji
využívat. Teď čekáme na zastínění pískoviště-pro pohodové hry i za parných dní.
Za kolektiv MŠ Petra Novotná

Virtuální univerzita třetího věku
Ve studiu lze stále pokračovat. Noví zájemci se mohou přihlásit. Zimní semestr 20015/2016, který bude začínat
v pondělí 29.září 2015 v 15,30 hodin – zvolili jsme téma DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY I.

Dění v Sedle
Dne 26.4. se na naší dílničce sešlo 11 dětí. Vyrobily si krásné lampiony, které využily při lampionovém
průvodu večer při pálení čarodějnic.
Také nám pomohly nazdobit kruh pomocí krepákových "girland", který byl připevněn na májku.
V květnu jsme s dětmi vyráběli tomahawky a indiánské čelenky, a to při pouťovém posezení na návsi. Pro děti
bylo připraveno mnoho soutěží, tancování, ale také malování na obličej. V červnu jsme s dětmi na dílničce
vyráběli ošatky z pedigu. Bylo to dost náročné, ale věříme, že až tuto činnost budeme opakovat, sejde se víc
dětí i s maminkami a bude se nám všem dařit.
Ani o prázdninách jsme nezaháleli a v červenci si děti mohly vyrobit magnetky z fimo hmoty, kterou si dle své
fantazie ještě pomalovaly. V srpnu jsme si vyrobili zvonkohry, které budou zdobit mnoho pokojíčků a pergol :-)
12.9.2015 jsme pro děti připravili loučení s prázdninami, kde se nejen soutěžilo, opékali se buřtíky, ale i
malovalo na obličeje dětí dle jejich přání :-) Také jsme v tento den s dětmi tvořili. Každý si vyrobil svůj
originální náramek.
Dětem přejeme, aby se jim v novém školním roce dařilo.
V průběhu prázdnin došlo na hasičárně k výměně oken a vstupních dveří. Vybourávání se ujali "naši chlapci",
namontování už bylo na profesionálech. Z této změny máme velkou radost.
Místní dobrovolní hasiči se pustili také do opravy studny vedle bývalé nocležny, takže nyní je už také funkční.
Staré filmy
V dubnu letošního roku uspořádal sbor dobrovolných hasičů promítání historických filmů pro všechny
milovníky černobílých pásků. Pro velký zájem byla v současné době zpracována kopie DVD, kterou si můžete
zapůjčit a volně zkopírovat (kontakt E. Janochová, 724 351 840).
Filmový záznam obsahuje:
80 let SDH (1884 –1964), 90 let SDH (1884 – 1974),
máje, 1969 pohřeb J.
Annackera, masopust, kopanou, 2007 Pohár starosty obce – soutěž ml. hasičů, 2007 Otevření 2. sezony muzea
řeky Otavy a voroplavby, 1976 po požáru mlýna, 120 let SDH (1884-2004), 1993 povodeň a 1992 pivní štafetu.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STŘELSKÉ
HOŠTICE
PROSÍME,

HLASUJTE

PRO NAŠE

SDH

V „Anketě dobrovolní hasiči roku 2015“ jsme se probojovali mezi 25
nominovaných sborů ČR
4. 9. – 4. 11. 2015
(termín hlasování)
Naposledy jsme v roce 2013 získali v této soutěži částku 20 000 Kč, kterou jsme věnovali na
zakoupení soutěžního nářadí pro mladé hasiče. V letošním roce jsme se do soutěže probojovali
díky akci Peklo a Výstavě o historii sboru, kterou jste měli možnost naposledy zhlédnout právě
v průběhu loňského Pekla v muzeu.
Poslat nám můžete 2 hlasy: SMS a internetovým hlasováním.
Soutěžíme v kategorii
Sbory dobrovolných hasičů / Jih-Západ Čech

Adresa elektronického hlasování (zdarma):
www.adhr.cz/hlasovani-sbory
SMS hlasování (cena jedné zprávy je 6 Kč):
SMS na číslo:
Tvar zprávy:

900 77 06
HASICI(mezera)SSZC1
KAŽDÝ HLASUJÍCÍ

navíc soutěží o ZÁJEZD PRO 2 OSOBY DO
CHORVATSKA.
Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že se na našich akcích (hasičský ples, setkání hasiček,
květnové oslavy, ukázky techniky pro děti, hoštická dětská hasičská soutěž, výlet do aquaparku
nebo posvícenská zábava a peklo), které jsme pro Vás připravili a ještě připravíme, nenudíte.
Samozřejmě jsme v letošním horkém létě především plnili své základní hasičské povinnosti.
Členové SDH Střelské Hoštice

