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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
21.5.2016
3.6.2016
5.6.2016
1.7.2016

Otevření muzea + tradiční pochod
Koncert skupiny Parkán
Dětský den
Koncert skupiny Odyssea

Knihovna Střelské Hoštice a BEZ o.s. Katovice srdečně zvou
všechny od 0 do 100 let na

IX. Pootavské putování
aneb letem světem
Startujeme v Katovicích v kempu na
Ostrovci v sobotu 21. května 2016
v 9.00 hod.
Po cestě nás čeká řada překvapení. Vyrazíme po známé trase cyklostezky podél Otavy kolem
Kněží hory směrem do Poříčí. U Kubešů mlýna nás zpěvem osvěží místní Babský sbor, a pak
budeme pokračovat do Střelských Hoštic. Na závěr si může každý účastník opéct buřtíka
v hoštickém kempu.
Celá trasa vede mimo silnice, je schůdná pro důchodce a sjízdná i pro kočárky. Po ukončení
pochodu bude pro zájemce přistaven autobus, který nás odveze zpět do Katovic.

Jde se za každého počasí!!!!
Startovné: dospělí 30,- Kč, děti zdarma
Akci podpořili: Obec Střelské Hoštice, Městys Katovice, Komunitní nadace Blanicko
– otavská, manželé Kubešovi, Babský sbor Poříčí
Velké poděkování patří všem účinkujícím dobrovolníkům.

Grantové žádosti o podporu v roce 2016
Podpořené žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje
kraje pro rok 2016
 - Grantový program – Podpora práce s dětmi a mládeží – podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového
vzdělávání dětí a mládeže.
Finančně byl podpořen projekt s názvem: „Rozvoj výtvarných a ručních dovedností dětí a mládeže v obci
Střelské Hoštice.“.
Cílem projektu je vyplnění volného času dětí aktivitami, které rozvíjí jejich výtvarné a ruční dovednosti.
Přínosem by měl být rozvoj kreativity a dětské práce, poznávání sebe i druhých a celkový rozvoj osobnosti
dítěte. Budou zakoupeny výtvarné a kancelářské potřeby, potřeby pro modelování, „Big Shot“ - lis na papír a
přenosné ozvučení.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 45.883,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 30.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 15.883,- Kč včetně DPH
 - GP Grantový program – Objekty kulturního dědictví – obnova drobné sakrální architektury - udržovací
práce na objektu hrobky v areálu kostela sv.Martina ve Střelských Hošticích.
Schválena byla žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění projektu s názvem: „Hrobka na pozemku
parc.č.st. 119 v k.ú. Střelské Hoštice“ - II. etapa“.
Záměrem je pokračovat v opravě hrobky v roce 2016 opravou oken a dveří novým nátěrem světle hnědou
barvou, mechanickým očištěním mříží na prosklené části dveří, dveřního kování a mechanickým očištěním
kamenné podezdívky soklu.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 34.485,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 24.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 10.485,- Kč včetně DPH
 - GP Grantový program – Rozvoj venkova a krajiny
Opatření : Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Obsahem projektu je obnova kanalizačního řadu jednotné kanalizace a to ve stávající zástavbě ve východní
části obce Střelské Hoštice (ulice Kanada). Celková délka kanalizace bude 260 m a v jejím úseku bude
umístěno celkem 7 ks nových šachet. Na obnovenou kanalizaci budou připojeni všichni obyvatelé a stavby
v ulici, tedy 21 RD (59 obyvatel) a 1 technický objekt a na její začátek také prostřednictvím přečerpávací
stanice 2 bytové domy.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 913.986,- Kč bez DPH
- výše přiznané dotace
– 500.000,- Kč bez DPH
- výše vlastního podílu obce
– 413.986,- Kč bez DPH
Poskytnutí investiční dotace pro podporu akceschopnosti jednotky SDH obce Střelské Hoštice
Investiční dotace je poskytnuta na nákup 2 ks kompletů dýchací techniky Dräger.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
–
80.020,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
56.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
24.020,- Kč včetně DPH
INFORMACE O PRŮBĚHU PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
na akci s názvem :
„Oprava chodníků Střelské Hoštice II. etapa – podél silnice I/22“
Jedná se o rekonstrukci chodníků ve Střelských Hošticích II. etapu podél silnice I/22 a její bezbariérové úpravy.
Celková délka úseku opravovaného chodníku je 298,5 m. (pravostranný – 151 m, levostranný 147,5 m).

V pondělí 9.5.2016 zahájila f. DŘEVOTVAR ŘEMESLA STAVBY s.r.o. Chýnov stavební práce. V rámci
oprav chodníků bude prodloužen vodovodní řad pro možnost připojení přilehlých nemovitostí. Předpokládaný
termín ukončení stavebních prací je 30.6.2016.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt : Oprava chodníků
- celkové náklady na realizaci projektu
–
1.201.657,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
985.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
216.657,- Kč včetně DPH
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt : Prodloužení vodovodu
- celkové náklady na realizaci projektu
–
427.576,- Kč bez DPH
- podíl obce ( 100 % )
– 427.576,- Kč bez DPH
Poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva zemědělství ČR
na akci s názvem :
„ÚV Střelské Hoštice – doplnění technologie“
Předmětem projektu je doplnění technologického vystrojení úpravny vody o tlakový filtr, výměna stávajícího
potrubí z vrtů za nové a výměna napájecích a ovládacích kabelů k vrtům. Dne 1.4.2016 zahájila f.
VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou stavební práce. Předpokládaný termín
ukončení stavebních prací je 30.6.2016.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
–
1.047.000,- Kč bez DPH
- výše přiznané dotace
–
628.000,- Kč bez DPH
- výše vlastního podílu obce
–
419.000,- Kč bez DPH

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Sběr použitých potravinářských olejů a tuků za účelem jejich dalšího využití a recyklace
Společností RUMPOLD – P s.r.o., která zajišťuje v naší obci svoz a likvidaci odpadů, byla nabídnuta nová
služba, týkající se sběru použitých potravinářských olejů a tuků s tím, že
 poskytnutí nádob hradí zpracovatel olejů a tuků
 ukládku do nádob zajišťuje občan
 nakládku do vozidla, svoz a všechny další manipulace hradí zpracovatel olejů a tuků
tzn., že celý systém je pro původce (obec) zdarma. Vše hradí zpracovatel
Technický způsob zajištění sběru potravinářských olejů


Sběrné nádoby – zelené plastové nádoby o objemu 240 litrů, s víkem upraveným pro vhoz plastových
lahví s olejem - budou umístěny v obci 2 nádoby a to na stanovišti u Jednoty a u bývalých
vojenských bytovek

Postup občana při předání oleje do nádoby :
 uzavřená plastová lahev s olejem (např. PET lahev nebo jiná lahev se šroubovacím uzávěrem) se
vhodí ve víku do nádoby
Nelze používat skleněné nebo jiné křehké obaly ani plastové obaly s nepevným uzávěrem (např.
kelímky s víčkem)

SDH Kozlov - 80 let
21. 5. 2016 - FATIMA - obecní sál Střelské Hoštice
11. 6. 2016 - slavnostní VVH SDH Kozlov
18. 6. 2016 - hasičská soutěž v Kozlově

CO SE DĚLO A BUDE DÍT U HASIČŮ
Eva Janochová
Nevěnujeme se jen soutěžní činnosti, ale pro děti každoročně organizujeme i výlety. Na jeden takový, ale
tentokráte vzdělávací, jsme vyrazili 9. dubna. Připraven byl Okresní radou mládeže Strakonice a od nás jelo 21
dětí a 6 dospělých. Čekalo na nás město Karlovy Vary, ale nejen jako město lázeňské s rozhlednou Dianou, ale
hlavním cílem cesty bylo centrum integrovaného záchranného systému Záchranný kruh – Svět bezpečí.
V tříhodinovém bloku lektoři děti rozdělili na skupiny hasičské prevence, dopravní bezpečnosti a zdravotnické
pomoci. Úžasné bylo, že veškeré získané informace o ohrožení člověka si děti prakticky vyzkoušely.
Již pět let se mladí hasiči se svými vedoucími zapojují do čištění řeky Otavy. Tentokráte v neděli 17. dubna
prošli úsek souběžný s cyklostezkou až k vyhlídce u Poříčí. Bylo znát, že se v loňském roce korytem řeky
neprohnala velká voda, protože v houští na břehu nebylo zaneseno tolik pet lahví. Někteří se věnovali úklidu a
tréninku na cvičišti v Prčíně. Dohromady se podařilo naplnit osm velkých pytlů, byla nalezena stará autoskla
nebo koberec. Další dva pytle a odhozená lina jsme nasbírali v lese nad školou v přírodě směrem k můstku přes
Veřechovský potok. Těší nás, že péče o naše okolí není lhostejná ani dětem ani dospělým. Na příjemnou
pracovní nedělní procházku se vypravilo přes čtyřicet nadšených brigádníků.
Za sebou máme již také první jarní soutěž dětí v požárním útoku Otavský plamínek ve Strakonicích. Premiéru
měla malá přípravka dětí do sedmi let, která tentokráte skončila na čtvrtém místě. Za mladší jsme nasadili dvě
družstva, která měřila síly se sedmnácti soupeři. Obhájili čtvrté a šesté místo. Družstvo starších ze šestnácti
dosáhlo až na zlatou příčku. Soutěže se celkem zúčastnilo 32 dětí.
Další sportovní klání nás čekají: 15. 5. v Sousedovicích, 21. 5. v Sedlici, 11. 6., v Malenicích, 18. 6. v Dřešíně a
25. 6. doma ve Střelských Hošticích na poháru starosty obce.
A protože téměř všechny naše děti jsou žáky místní základní školy, která si v letošním roce připomene velké
výročí, nabídli jsme panu řediteli pomoc s přípravou odpolední zahradní slavnosti. Přispět jsme nechtěli jen
organizačně, ale i finančně, aby program mohl být prodloužen i do večerních hodin. Tímto bychom škole a vám
chtěli znovu více než jen slovy poděkovat za pomoc při loňském hlasování pro náš sbor. Proto věříme, že si
školní oslavy 28. května příjemně užijete.
V současné době je navíc celorepublikovým Sdružením hasičů ČMS připravena VIII. propagační jízda, která je
zaměřena na prezentaci hasičských sportů a symbolicky propojuje místa konání letošních mistrovství republiky
v požárním sportu České Budějovice a Brno. Hlavním vozidlem je historická Praga z roku 1934 z Centra
hasičského hnutí Přibyslav. Pokud se vše podaří, i Střelské Hoštice budou jedním z míst, kde se vozidla
20. srpna zastaví.

Vážení spoluobčané, čtenáři, obchodní přátelé, sponzoři,
přijměte naše srdečné pozvání na akce konané v rámci oslav výročí 70 let činnosti MŠ v obci a 190. výročí
kamenné budovy ZŠ ve Střelských Hošticích.
V pátek 27. 5. 2016 od 9. 30 hod Vás zveme k prohlídce školní budovy ZŠ a MŠ, expozic věnovaných historii i
současnosti ZŠ i MŠ a také k prohlídce krásné školní zahrady.
V sobotu 28. 5. 2016 od 13 hod Vás zveme na Zahradní slavnost, kde jsme pro Vás připravili bohatý kulturní
program, který je uveden na přiložené pozvánce. K prodeji zde bude také nový školní almanach.
Akce se koná za každého počasí, protože to pěkné bohužel objednat neumíme.
Jistě dobré bude občerstvení a pohoštění, které pro Vás budou připravovat dobrovolní hasiči ze Střelských
Hoštic.
Touto cestou také předem děkujeme Obci Střelské Hoštice, hasičům z SDH Střelské Hoštice za velkou pomoc
při organizaci výše uvedených akcí a také rodičům, kteří nám pomohou přestěhovat či postavit potřebné
zázemí.
Děkujeme také všem, kteří napsali své příspěvky do almanachu nebo poskytli dobové fotografie či materiály.
V této souvislosti prosíme podnikatele, firmy a ostatní (které jsme neoslovili přímo dopisem) o finanční
příspěvek na vydání nového almanachu ZŠ a MŠ. kontakt: skola@zsstrelskehostice.cz tel. 383 399 745 724
226 838
Za případnou finanční pomoc Vám předem děkujeme.
Těšíme se na přátelské setkání s Vámi při výše uvedených akcích.
Se srdečným pozdravem
Mgr. Roman Krejčí
ředitel ZŠ a MŠ Střelské Hoštice a kolektiv zaměstnanců

Další informace o činnosti ZŠ i MŠ najdete na našich nových www stránkách www.zsstrelskehostice.cz

DĚNÍ V SEDLE
Dílnička v Sedle jste stále oblíbená, z čehož mám velkou radost. V únoru jsme vyráběli veselé postavičky ze
špulek od nití. Přišlo 15 dětí a jejich fantazie neměla žádné hranice. V březnu jsme měli velikonoční téma.
Sešlo se 19 dětí, pletli jsme pomlázky a vyráběli velikonoční dekorace.
I letos se u nás chodilo na Velikonoce řehtat. V sobotu po obědě jsme pro děti připravili hledání velikonočního
pokladu a myslím, že to děti hodně bavilo, jelikož po cestě za pokladem měli ještě několik zastávek, kde našli
sladkosti.
V dubnu jsme si v dílničce vyrobili lampiony, ozdoby na májku a čarodějnici. Při stavění májky se sešlo
opravdu dost lidí, takže zdobení a stavění netrvalo až tak dlouho. Upálili jsme čarodějnici a když se setmělo,
obešli jsme s dětmi ves se zářícími lampiony.
7.5. jsem uspořádala pro děti z dílničky výlet do Tábora a jeho okolí. Jelo celkem 16 dětí a 4 dospělí, jako
doprovod. Vyrazili jsme v půl osmé ráno směr Muzeum čokolády a marcipánu. Zde jsme byli všichni
uchváceni vším, co bylo k vidění. Krom čokoládové sochy Jágra, Mistra Beana a jeho auta v životní velikosti,
jsme si prohlédli čokoládovou fontánu, velké množství čokoládových a marcipánových pohádkových postav,
klobouků, aut, panenek, krásných dam, koňského spřežení, nespočet táborských historických budov a mnoho
dalšího. Děti si prošly muzeum aktivní formou, což znamenalo, že na recepci dostaly muzejní hru o poklad, kde
bylo mnoho otázek. Aby děti byly schopny vše vyplnit, musely si projít všechny části muzea, poslechnout si
připravené nahrávky, přečíst popisky na zdech a u vystavených exponátů, dojít po podzemí k čertům,
permoníkům, najít poslední indicii k pokladu a nakonec si jej vyzvednout na recepci. Samozřejmě, že pokladem
byly čokoládové bonbonky :-) Děti si ve zdejší dílně vyrobily čokolády na míru, čokoládové bonbony a
marcipánové věcičky dle své fantazie.
Po třech hodinách jsme jeli do nedalekého Housova mlýna. Ve zdejší krčmě jsme měli připravený oběd, který
byl pro mnohé netradiční. Po obědě jsme si zahráli několik her, abychom se nenudili, než začne prohlídka
místní zbrojnice. Zde jsme viděli zbraně a zbroje z mnoha filmů, děti si mohly vyzkoušet helmy, přilby, zbraně,
takže během prohlídky jsme měli mezi sebou několik Kleopater, bojovníků a rytířů :-) Dozvěděli jsme se
mnoho fíglů, které se používají při natáčení filmů.
Cestou zpět jsme zajeli na Stádlecký řetězový most, který je technickou památkou v empírovém stylu,
přemosťuje řeku Lužnici nedaleko Stádlce v okrese Tábor. Původně most překračoval řeku Vltavu u Podolska,
ale před dokončením stavby Orlické přehrady, byl rozebrán, jednotlivé díly byly označeny a uloženy. Po
několika letech se rozhodlo o jeho umístění a tak je o celkové délce 157 m zavěšen na dvou dvojitých
prohnutých řetězech. Ty jsou spojeny s dřevěnou mostovkou vertikálními táhly. Řetězy jsou protaženy otvory
ve dvou kamenných pylonech ohraničujících most a zakotveny do vyzděných kamenných bloků. Most je po
rekonstrukci a mohou zde projíždět automobily do hmotnosti 1,5 t. My jsme se po mostě prošli, došli jsme se
osvěžit a posedět k řece Lužnici.
Na závěr jsme se zastavili v Katovicích na zmrzlinu. Myslím si, že se výlet povedl a že jsme si všichni užili
legraci, dozvěděli se mnoho nového a viděli dost zajímavých věcí.

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dt si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
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Střelskohoštický zpravodaj: Vydává Obec Střelské Hoštice, IČO 00251844. Redakce: Obecní úřad, Střelské
Hoštice 83, PSČ 387 15. Telefon 383 399 748. E-mail: starosta@strelskehostice.cz. Redaktoři: Ing. Luboš
Krupka, Lenka Kopelentová, Magdalena Kopáčková
Registrováno u MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 12989. Příspěvky a náměty posílejte poštou,
předávejte osobně na obecním úřadě nebo dávejte do poštovní schránky umístěné na vchodových dveří
obecního úřadu. Omluvte případné chyby v textu.
Místo, datum a číslo vydání: Střelské Hoštice, 13.5.2016, 2/2016

