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11.listopadu – kdy slaví svátek Martin – se v Hošticích „drží“
svatomartinské posvícení. Dřív to byla chvíle, kdy se lidé pořádně
najedli před čtyřmi týdny adventního půstu. Připravuje se
svatomartinská husa, hnětynky a další dobroty, o které se rádi
podělíme s návštěvami, kterých je většinou o posvícení plný dům. Kdo
to ale byl svatý Martin? Pátrala jsem a téměř všechny zdroje se
schodují že:
Svatý Martin se narodil roku 316 n.l. jako Martin Tourský. Jeho otec
byl pohanský římský důstojník v dnešním Maďarsku a už v patnácti
letech donutil Martina stát se vojákem. Legenda říká, že jedné chladné
temné noci uviděl Martin na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o
almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň
ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a
jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě
do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení
přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj
život Bohu. Na opuštění vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15
let, než dosáhl důstojnické hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec
v Tours, ale i přes své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo
opatství Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours.
Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem
Svátek sv. Martina byl odedávna spojován i s koncem sklizně, završoval zemědělský rok a oznamoval začátek
zimy. K tomuto období majitelé vinic chodívali ke svým vinařům ochutnat nové víno a podle jeho kvality se
rozhodovali, jestli s vinařem prodlouží smlouvu na další rok. Pokud bylo víno dobré, smlouva byla
prodloužena, a to byl důvod k oslavě. Vznikla tak tradice svatomartinských oslav, spojených s degustací
svatomartinského vína a svatomartinské husy.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
21.11.2015

Vánoční aranžování od 14°° v obřadní síni v zámku ve Střelských Hošticích

28. 11. 2015

Peklo v zámku - své brány otevře v čase 13-18 hodin
Těšit se můžete na čerty horažďovického divadelního Tyjátru, ale i na místní čerchmanty.
Otevřeno bude také muzeum a o občerstvení se postarají opět naši hoštičtí hasiči. Všichni jste
srdečně zváni nejen do pekelného podzemí, ale třeba i jen k setkání na nádvoří.

29.11.2015

Rozsvícení vánočního stromku od 16,45 před ZŠ Střelské Hoštice

11.12.2015

Vánoční posezení s důchodci od 14°° v Konibaru ve Střelských Hošticích

Kotlíkové dotace

Upozorňujeme všechny občany, že na konci roku 2015 bude zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické osoby a
následně na přelomu roku 2015/2016 bude vypsána výzva pro příjem žádostí fyzických osob na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním.. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci na
výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších
dvou cyklů. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím
projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
–
–
–

tepelné čerpadlo,
kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel,

v kombinaci s
–
–

instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
„mikro“ energetickými opatřeními.

Průběžně aktualizovaný Seznam registrovaných výrobků je k dispozici viz http://www.opzp.cz/dokumenty/187seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1.

Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde:

–
–
–

bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené
energetické náročnosti rodinného domu (potvrzení od energetického specialisty o prověření vhodnosti
realizovaného „mikro“ energetického opatření bude součástí žádosti o dotaci) nebo
došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy energetické náročnosti
budovy „C“ – průkaz třídy „C“ bude součástí žádosti o dotaci), nebo
je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v
programu Nová zelená úsporám.

Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby na výměnu kotle bude v Jihočeském kraji činit max. 150 tis.
Kč. Výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na typu výměny a na sídle žadatele od 70 % do max. 85
%:
70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, spoluúčast fyzické osoby
30%,
– 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového
kondenzačního kotle, spoluúčast fyzické osoby 25%,
– 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu,
spoluúčast fyzické osoby 20%,
– v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše
podpory navýšena o 5 % (seznam prioritních obcí k dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje).
Způsobilost výdajů projektů fyzických osob v Jihočeském kraji bude umožněna zpětně od 15. 7. 2015, za předpokladu
splnění všech podmínek stanovených ve vyhlášené výzvě.
–

Pro vážné zájemce je připraven seminář, který se uskuteční dne 24.11.2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti
bývalého okresního úřadu ve Strakonicích, Smetanova 533, 386 01 Strakonice.
Cílem semináře bude blíže seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů)
na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci „kotlíkových dotací“ v Jihočeském kraji. Informace

budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou „kotlíkové dotace“ na Odboru
evropských záležitostí přímo administrovat.

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ
Od konce září jezdí předškoláci z MŠ a všichni školáci na plavecký výcvik do horažďovického
aquaparku. Závěrečná lekce proběhne v prvním prosincovém týdnu. Všechny děti si pobyt ve vodě užívají,
instruktoři se jim věnují a vymýšlejí pro ně i zábavné hry a soutěže ve vodě.
V pátek 2. října proběhl ve spolupráci se školou v přírodě v jejím areálu již 18. ročník Běhu při Otavě. Závodů
se zúčastnilo v šesti kategoriích celkem 158 závodníků a ani žáci naší školy se mezi nimi neztratili. V kategorii
předškoláků se umístili na předních místech Martin Slavíček, Radek Borovič a Lenka Kropáčková. Mezi
nejmladšími žáky získal Patrik Pojžárek 2. místo a Lukáš Švarc 3. místo. Nejlepšího úspěchu jsme dosáhli
v kategorii mladších žáků, kde Jakub Pivnička dosáhl až na zlatou medaili. Na hezkém čtvrtém místě v této
nejpočetnější kategorii skončil Kryštof Novák. Po delší době je to velký úspěch pro místní děti. Všem
sponzorům děkujeme za příspěvky a ostatním za pomoc s organizací závodu.
Od 5. října jsou pro děti otevřeny zájmové kroužky pod vedením pedagogů školy – Hra na flétnu, Hra na
kytaru, Náboženství, Gymnastika, Šachy, Sportovní hry, Výtvarný, Zdravotnický a Nepovinná angličtina pro 1.
a 2. ročník. Děti s poruchami učení mohou docházet na kroužek nápravy SPU.
V průběhu dvou říjnových týdnů proběhl již tradiční projekt Bramboriáda. Žáci se při něm dovídají
zajímavé informace o této plodině. Vyvrcholením bylo vaření bramborové polévky a guláše v kotlíku na ohni
v prostoru školní zahrady v úterý 27. října.
Ve čtvrtek 26. listopadu vyrazí celá škola do Horažďovic. V kině děti shlédnou naučný film o Africe
z cyklu „Planeta Země 3000“. Poté se žáci rozdělí na dvě skupiny. Mladší děti vyrazí do Přírodovědné stanice
DDM, kde pro ně bude připraven výukový program „Zimní spáči“. Starší děti navštíví Envicentrum PROUD
v budově Podbranského mlýna. Jejich vzdělávací program má název „Co žije u krmítka“.
V plném proudu jsou také přípravy na Vánoce. Letos nás čeká vystoupení na Rozsvícení vánočního stromu
první adventní neděli 29. listopadu.
V pátek 4. prosince od 12.15 hod budeme před budovou ZŠ a MŠ se žáky školy i školky vypouštět
balonky s přáními Ježíškovi. Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že
v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Akci
pořádá Český Ježíšek ve spolupráci s Rádiem Impuls.
11. prosince vystoupí vybraní žáci školy na vánočním posezení pro důchodce, předvánoční shon pak
zakončíme ve středu 16. prosince tradiční školní besídkou a letos také vánočním jarmarkem.
Poslední den před vánočními prázdninami si děti užijí na společné vánoční párty, konané celý den
v prostorách školní družiny.
A pak už budeme pouze čekat, co nám Ježíšek nadělí.
Všichni žáci a zaměstnanci školy přejí všem
ŠŤASTNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE A DOBRÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU 2016!

JAK TO CHODÍ V MŠ
Sotva jsme se „ohřáli“ v novém školním roce, přichází podzim v plné síle. Už přijíždí Martin na bílém koni
s posvícenským hodováním. Právě staré krajové zvyky a tradice (z dob, kdy byl život člověka těsně spjat
s přírodou) pomáhají dětem vnímat koloběh přírody i řád světa. Snažíme se děti inspirovat, podporovat jejich
tvořivost a nabízet prožitky. Jejich pomocí se dozvídají mnoho o sobě, kamarádech i okolí.
Všemi smysly jsme v předešlém týdnu uchopili naše zoubky. Projekt „ZDRAVÉ ZUBY“- zaměřený na
prevenci, ale i odbourání strachu z návštěvy zubní ordinace - vyvrcholil poučným představením Divadélka
Kašpárek „Jak se zoubek uzdravil“. Medvědi pokračují v otužování - každou středu v plaveckém bazénu
v Horažďovicích.
Rádi bychom poděkovali obci Střelské Hoštice a rodičům dětí za podporu. Těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv MŠ

HASIČI ZAHÁJILI SOUTĚŽNÍ SEZONU ROČNÍKU 2015/16
Eva Janochová

Jeden z velkých bojů byl rozehrán na poli veřejného hlasování v 5. ročníku celorepublikové Ankety dobrovolní
hasiči roku 2015, jejímiž patrony jsou v letošním roce Ondřej Vetchý a Ilona Csáková. V tuto chvíli je
dobojováno. My bychom rádi poděkovali všem, kteří nám zaslali svůj hlas prostřednictvím mobilního telefonu
nebo webového formuláře. V naší kategorii Jih-západ Čech jsme soupeřili se sbory ze Zdíkovce, Borovan,
Nepomuku a Plesné. Velmi nás tentokráte potěšil Váš zájem.
Když jsme se do této soutěže probojovali v roce 2013, skončili jsme na druhém místě asi jen s rozdílem sedmi
hlasů. Tenkráte jsme obdrželi cca 200 hlasů. Na letošní výsledek musíme počkat až do 9. prosince 2015.
Oficiální slavnostního vyhlášení se uskuteční v Brně a někteří z nás budou při tom.
10. října se SDH Střelské Hoštice stal spolu s Okresní radou mládeže Strakonice navíc pořadatelem okresního
podzimního kola závodu hry Plamen. Počasí bylo vskutku sychravé, ale naštěstí se to neodrazilo na výkonech
našich závodníků. Děti se od sklonku prázdnin pečlivě připravovaly. Učily se požární a topografické značky,
hasící přístroje, zkoušely určovat azimut, neustále opakovaly vázání uzlů, střílely a trénovaly zdravovědu a
štafetu požárních dvojic. Na start se postavila nakonec 2 družstva starších (ročníky 2001-2004) a 3 mladších
(ročníky 2005-2010). Za mladší dorostence startoval Jakub Dřevo a Barbora Kopelentová. Tréninky dětí byly
pravidelně v pátek, pak navíc občas v týdnu nebo v neděli. Chuť dosáhnout na medaili byla vykoupena
skutečně dřinou dětí a někdy i maminek. Snem vedoucích je podpora rodičů, ale nečekali jsme, že se maminky
těch nejmladších do teorie dají s takovou vervou.
Soutěž se uskutečnila v běžeckém areálu upraveném panem M. Šeflerem z Horažďovic. Některé děti zde byly
vůbec poprvé a ani neušily, že to byl dříve vojenský autopark. V této soutěži se počítá čas nejlepšího družstva
do celkového hodnocení kolektivu a vzhledem k tomu, že v obou kategoriích dosáhla naše družstva nejlepšího
času, skončili vlastně všichni na prvním místě. Dokonce i naši dorostenci vybojovali druhé a první místo. (Pro
srovnání podzimní výsledky: v roce 2013 v Bavorově starší i mladší získali sedmé místo a v roce 2014 v
Čepřovicích obsadila obě družstva první místo.)
Druhá polovina soutěže, a to jarní kolo, rozhodne o celkovém umístění.
Členové našeho sboru se celý den starali o zhruba tři stovky závodníků. První přijeli ještě před osmou hodinou
ranní a poslední odjížděli kolem páté hodiny odpolední. Aby občerstvení nebylo jen o dvou chodech (polévce a
sekané), poprosili jsme maminky našich mladých hasičů o napečení sladkého dezertu. Buchty, koláčky a
hnětynky byly tak lahodné, že v brzkém odpoledni již nezbyl ani drobeček. Další poděkování tedy patří celé
mužské technické četě, která pomáhala na jednotlivých stanovištích, ženám zajišťujícím catering a divákům,
rodičům a všem, kteří mladým závodníkům drželi pěsti, protože si to opravdu zasloužili.

DĚNÍ V SEDLE
V říjnu jsme pro děti připravili halloweenskou dílničku. Sešlo se 19 dětí, což bylo za celou dobu, kdy se
dílničce věnujeme, největší množství dětí. Takže jsme si současně otestovali prostory dílničky :-)
Každý si mohl vyrobit svoji "strašidelnou" lampičku. Pro děti byly připraveny napečené perníčky, a tak si je,
kdo měl chuť, mohl dle své fantazie nazdobit. V dílničce bylo veselo a velmi rušno.
21.11.2015 od 14,00 hod bude připravena již adventní činnost.
Fotky z dílničky můžete sledovat ve fotogalerii na obecních stránkách.
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