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Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností – na severní
polokouli kolem 23. září, na jižní kolem 21. března a končí zimním
slunovratem – 21. prosince, resp. 21. června. Podzim je jedno ze čtyř
ročních období, je to přechod mezi létem a zimou. Dny se krátí,
ochlazuje se, více prší. Pod pojmem podzim si vybavíte nejspíše
pouštění draků, sběr ovoce nebo hrabání listí. Podzim často vytváří v
přírodě úchvatné barevné scenérie, které řidiči za volanty aut asi moc
neocení, podzim jim dává pořádně zabrat, brzké šero a ranní mlhy
namáhají oči řidičů a zkreslují odhad rychlosti. Po odchodu babího
léta se více objevují mlhy, často zůstávají téměř po celý den.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
19.11.2016
27.11.2016
09.12.2016

Vánoční aranžování
Rozsvícení stromečku
Vánoční posezení pro důchodce

Seznámení s důvodem rozeslání ankety rodičům dětí, navštěvujících ZŠ a MŠ ve Střelských
Hošticích

V průběhu měsíců května a června 2016 se na mne obrátili rodiče dětí, navštěvujících ZŠ a MŠ ve
Střelských Hošticích s četnými stížnostmi na činnost školy. S touto skutečností byl seznámen ředitel školy
a ZO Střelské Hoštice na veřejném zasedání dne 29.6.2016, kde byl p. ředitel vyzván, aby podal
vysvětlení. Bylo rozhodnuto ZO připravit anketu, jejímž záměrem bylo posoudit oprávněnost stížností
nespokojených rodičů s atmosférou ve škole, kteří poukazovali na časté pozdní příchody ředitele školy do
vyučovacích hodin a neprobranou předepsanou látku v nižších ročnících. Výsledek ankety byl sdělen p.
řediteli školy a ZO Střelské Hoštice dne 29. 9. 2016. Pan ředitel byl vyzván, aby přijal opatření
k nápravě.
Přáním obce je zajistit bezproblémový chod školy se spokojenými žáky i rodiči. Obec jako zřizovatel
školy se snaží všemi možnými prostředky naší školu podporovat. Jsme připraveni řešit jakékoli další
náměty či připomínky.

ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIPRAVOVANÝCH A UKONČENÝCH AKCÍ V ROCE 2016
Podpořené žádosti o dotaci z Jihočeského kraje v rámci
Grantových programů Jihočeského kraje v roce 2016
- GP Podpora muzeí a galerií
Podpořena byla žádost o finanční podporu projektu s názvem: „Výměna osvětlení výstavních prostor a
osvětlení exponátů Muzea řeky Otavy a voroplavby“.
Předmětem projektu je výměna osvětlení vnitřních prostor a osvětlení vystavovaných exponátů. Navržena je
výměna všech zářivkových trubic za LED žárovky, které se vyznačují nízkou spotřebou energie a dlouhou
životností.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt:
- celkové náklady na realizaci projektu
–
51.482,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
25.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
26.482,- Kč včetně DPH
- GP Objekty kulturního dědictví – opatření č. II – Drobná sakrální architektura
Poskytnuty budou finanční prostředky na projekt s názvem : „Hrobka na pozemku parc.č.st. 119 v k.ú.
Střelské Hoštice“ – II. etapa. Jedná se o opravu oken, dveří, mechanické očištění mříží na prosklené části dveří
a dveřního kování.
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 Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádržích (návesních rybníčků) v obcích
Opatření : 1. Rekonstrukce požárních nádrží (návesních rybníčků)
Předmětem a cílem projektu s názvem : „Rekonstrukce požární nádrže Sedlo“, který právě probíhá, je
rekonstrukce požární nádrže v Sedle. Bude provedena obnova betonového opevnění, které je na mnoha místech
porušeno a dochází k průsakům vody z nádrže. Nové opevnění břehů nádrže bude kombinované z betonu a
lomového kamene. Dále je plánováno osadit nové výpustní zařízení.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 403.333,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 150.000 ,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 253.333,- Kč včetně DPH
- GP Podpora práce s dětmi a mládeží
Opatření č. 2 : Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání
Projekt s názvem : „Rozvoj výtvarných a ručních dovedností dětí a mládeže ve Střelských Hošticích“ byl
již zrealizován. Jeho hlavní myšlenkou bylo podpořit a prohloubit výtvarné i ruční dovednosti dětí a mládeže
v obci. Součástí projektu byl nákup přenosného ozvučení pro aktivity konané hlavně v letních měsících venku,
nákup notebooku, jako zdroje informací a nápadů pro další výtvarnou činnost, nákup lisu na papír (Big Shot) –
pomůcky pro tvoření s papírem, textilem, pěnovkou, kůží, plastovými foliemi a jinými materiály.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 46.677 ,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 30.000 ,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 16.677,- Kč včetně DPH

- GP Podpora školství
Opatření : 3. Vybavení mateřských škol zřizovaných obcí a krajem
Projekt s názvem : „Doplnění vybavení MŠ ve Střelských Hošticích učebními pomůckami pro rozvoj
polytechnické výchovy dětí“ byl již zrealizován. Záměrem projektu bylo rozšíření vybavení MŠ, které bude
podporovat jejich polytechnické dovednosti, řemeslnou zručnost a zároveň u nich vytvoří kladný vztah
k tradičním řemeslům. Nakoupeny byly montérky, dětský truhlářský stůl se svěrákem, kreativní stavebnice
„ARCHITEKT“, která je vhodná pro kolektivní stavění, k budování celých měst a osad. Ideální hračkou pro
malé děti od tří let bude magnetická stavebnice Smartmax kontejner.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 59.376 ,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
– 30.000 ,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
– 29.376,- Kč včetně DPH
- GP Rozvoj venkova a krajiny
Opatření : Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Podopatření : Kanalizace
Projekt s názvem : „Obnova kanalizačního řadu na p.č. 151/3 a 151/8 v k.ú. Střelské Hoštice“ právě
probíhá. Záměrem je obnova kanalizačního řadu ve stávající zástavbě ve východní části obce Střelské Hoštice
v ulici zvané Kanada. Na obnovenou kanalizaci budou připojeny všechny nemovitosti v ulici. Obnova tohoto
kanalizačního řadu je součástí kompletní rekonstrukce ulice.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 1.061.465 ,- Kč bez DPH
- výše přiznané dotace
–
500.000 ,- Kč bez DPH
- výše vlastního podílu obce
–
561.465,- Kč bez DPH
- GP

Kulturní památky - 2. výzva pro rok 2016

Finančně byl podpořen projekt s názvem : „Rekonstrukce střešního pláště severního křídla renesančního
zámku, parc.č.30/1 v k.ú. Střelské Hoštice“ a právě probíhá. Jedná se o výměnu střešních latí, střešní krytiny,
nové oplechování štítů, říms z měděného plechu, měděných střešních žlabů a svodů.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
– 1.064.590,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
300.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
764.590,- Kč včetně DPH
Probíhající akce z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016
„Rekonstrukce a výstavba chodníku podél komunikace na p.č. 151/3“
Chodník bude z betonových dlaždic a dlažebních kostek, od silnice bude oddělen obrubníkem, v místě vjezdů
s přejezdy a sníženými přechody. Vybudováním chodníku dojde k oddělení pěšího a silničního provozu. Šířka
chodníku bude cca 2 m v celkové délce 280 m.
Základní údaje o předpokládaných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
–
759.081,- Kč včetně DPH
- výše přiznané dotace
–
190.000,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
569.081,- Kč včetně DPH

Podpořená žádost z integrovaného operačního programu
Název projektu : „Pořízení DA pro JSDHO Střelské Hoštice“
Obec získala finanční prostředky (dotaci) z IROP na projekt: Pořízení DA pro JSDHO Střelské Hoštice, který
bude financován z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního
operačního programu. Cílem projektu bude pořízení 1 ks nového dopravního automobilu pro evakuaci a
nouzové zásobovaní obyvatel obcí.
Předpokládaný rozpočet projektu / souhrn financování:
Celková předpokládaná výše rozpočtu: 1 745 000,- Kč
Předpokládaná výše podpory z EU:
1 570 500,- Kč
Předpokládaný vlastní podíl obce:
174 500,- Kč
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2017
Ukončené projekty v roce 2016
Úspěšně jsme ukončili následující stavební akce :


„ÚV Střelské Hoštice - doplnění technologie“,

realizovanou v rámci dotačního programu MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací“ a spolufinancovanou Jihočeským krajem.
Projekt řešil jednak obnovu výtlačného potrubí PE 80 z vrtů HV5 a HV3 za nové výtlačné plastové potrubí PE
63x3,8 mm - celková délka - 176,4 m a zároveň byly vyměněny napájecí a ovládací kabely, dále byla opravena
sběrná studna a objekt úpravny vody a také bylo doplněno technologické vystrojení ÚV o tlakový filtr na
odstranění arsenu a související kompletní elektroinstalace.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
–
1.047.000,- Kč bez DPH
- dotace ze státního rozpočtu (MZe)
–
628.000,- Kč bez DPH
- dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
107.700,- Kč bez DPH
- výše vlastního podílu obce
–
311.300,- Kč bez DPH


„Oprava chodníků Střelské Hoštice II.etapa – podél silnice I/22“
(ve směru na Strakonice)

realizovanou za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury z programu určeného ke zvýšení
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodníky po
obou stranách komunikace byly kompletně zrekonstruovány.
Základní údaje o skutečných nákladech na projekt :
- celkové náklady na realizaci projektu
–
1.201.657,- Kč včetně DPH
- dotace z rozpočtu SFDI
–
984.891,- Kč včetně DPH
- výše vlastního podílu obce
–
216.766,- Kč včetně DPH
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok 2016/17 jsme zahájili s počtem 49 žáků, výuka probíhá nadále ve 3 třídách. V I. třídě p. uč. Hanáka
je 9 žáků, v II. třídě je ve 2. ročníku 10 žáků a v 5. ročníku 8 žáků, třídní učitelka Eva Vořechovská, ve III. třídě
je ve 3. ročníku 9 žáků a ve 4. ročníku 13 žáků, učí zde nová paní učitelka Mgr. Irena Hanáková. Školní družina
má provoz ve dvou odděleních.
Po počáteční aklimatizaci jsme se vrhli na učení, které jsme občas zpestřili mimoškolní aktivitou nebo kulturní
akcí. Prvňáčci společně s mateřáčky jeli do Lesovny v Písku, na vzdělávací pořad zaměřený na výrobu
dřevěného uhlí a lesní školky. V pátek za námi přijeli karlovarští divadelníci s představením Jak lesíčkovi
uletěly včely o ochraně přírody a třídění odpadu.
Poslední zářijový pátek byli žáci 5. ročníku pozváni k návštěvě u pana hejtmana jihočeského kraje, kde
převezmou ocenění za 2. místo ve sportovní soutěži Hejtmanův pohár, největší podíl na úspěchu patří panu
učiteli Hanákovi, který celou akci organizoval, natáčel videa, nazpíval s dětmi píseň, až jsme nakonec nechali
účastníky velkých škol za zády.
V loňském roce jsme opět sbírali starý papír, za něj jsme utržili cca 5400 Kč, nejlepší sběrači byli oceněni,
poděkování patří hlavně rodičům a paní vychovatelce Lence Kopelentové, která má celou akci na starost od
evidence sběračů až po nakládání na auto.
V pátek 23.9 2016 proběhl 19. ročník Běhu při Otavě. Oslovili jsme mnoho firem a získali tak prostředky na
ocenění nejlepších závodníků i všech zúčastněných. Touto cestou děkujeme všem, kteří nám přispěli.
Dovolujeme si upozornit veřejnost na naše webové stránky, kde můžete najít zajímavé informace z dění ve
škole, fotografie, novinky, termíny akcí, denně probíhá aktualizace zpráv.
Ve školní družině jsme využili hezkého počasí k pobytu a hrám na zahradě a v přírodě. Určitě si kolemjdoucí
všimli, že jsme své hezké prázdninové zážitky zachytili v kresbách barevnými křídami na chodníku před
školou. Zasportovali jsme si na koloběžkách a bruslích, zajezdili slalom i vyzkoušeli, že není úplně jednoduché
být s koloběžkami účastníky silničního provozu. Při „Rozloučení s létem“ jsme prověřili své znalosti na
několika stanovištích školní zahrady v soutěži „Ukaž, že znáš“, zaházeli si šiškami a pochutnali na opečených
špekáčcích od pana Koudelky. Při pracovních činnostech jsme složili papírové vlaštovky a na zahradě si s nimi
zaházeli o závod.
Prožili jsme společně ve školní družině opravdu hezké zářijové dny.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V naší Mateřské škole ve Střelských Hošticích se vzdělávají děti od dvou do sedmi let. Často se zamýšlíme nad
tím, jak zajistit jejich všestranný rozvoj v dnešním technickém světě, který jde stále kupředu. Jedním z našich
cílů v mateřské škole je pomocí přirozených prožitkových aktivit zajistit činnosti, které využívají dětské
fantazie a zručnosti. Vést děti k sebevědomí, individualitě i sounáležitosti s ostatními. Manipulovat
s hmatatelnými předměty a tím rozvíjet motoriku, zručnost, tvořivost i fantazii. Chceme s dětmi vzít do ruky
kladívka, hřebíčky, šroubováky, materiál a stavebnice, které podporují kreativitu a fantazii. Čím více děti
ovládají technické vymoženosti, tím méně jim doma zbývá času na pohybové činnosti.
Proto nás velmi potěšila zpráva pana starosty ing. Luboše Krupky, že se obec Střelské Hoštice, jako zřizovatel
ZŠ a MŠ, zapojila do projektu Doplnění vybavení MŠ ve Střelských Hošticích učebními pomůckami pro
rozvoj polytechnické výchovy dětí a získala částku 59.376 Kč. My tak využili možnost vybrat si pomůcky
k polytechnickému vzdělávání v MŠ. Pořídili jsme vybavení, které vyhovuje věkovému složení dětí v naší
školce. Na své si přijdou nejmenší dvouletí při hrách s manipulačními nástěnnými obrazy, s pracovním stolem,
přiměřeným nářadím a materiálem. Starší děti se radovaly z magnetických stavebnic, stavebnice „Malý
architekt“, kde díky důmyslnému spojovacímu systému vydrží každá stavba, her s kladívky a hřebíčky,
pracovních ponků pro větší děti, nářadí i spojovacího materiálu. Součástí nákupu bylo i pořízení pracovních
oděvů pro starší děti. Už jen obléknout se do montérek, evokuje v dětech touhu pustit se do práce, něco dělat,
tvořit. Doufáme, že o letošní zimě se dočkáme sněhu a využijeme také dětská hrabla.
Polytechnická výchova přispívá nejen k rozšiřování všeobecných poznatků, ale především k vytváření
pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě, ale také odvádí
pozornost a zájem o konzumní život.

DĚNÍ V SEDLE
I o prázdninách jsme pro děti organizovali dílničku v Sedle.
3.7. jsme s dětmi vyráběli skleněné vázičky. Jejich kreativita byla úžasná. Na začátku prázdnin přišlo jen osm
dětí, ale i tak jsme si užili prima odpoledne.
31.7. jsme měli další dílničku. Tentokrát jsem dětem předem ušila vaky na záda, které si pak moc krásně
vyzdobily svými kresbami. Bylo nás celkem 17 a na jejich výrobky doporučuji kouknout ve fotogalerii na
obecních stránkách. Co kus to překrásný originál.
22.8. jsme měli poslední prázdninovou dílničku, avšak účast byla rekordní. Přišlo 25 dětí, takže musely vyrábět
i u stolečku na chodbě, protože jsme se všichni do dílničky ani nemohli vejít. Děti si udělaly moc hezké
výrobky z výtvarnické hlíny. Někteří si své kousky barevně přizdobili.
10.9. jsme se trošku opožděně v Sedle loučili s prázdninami. Letos jsme připravili disciplíny z letních
olympijských her. Přišlo 25 dětí. Všichni si mohli vyzkoušet hod oštěpem a diskem, tenis, badminton, střelbu z
luku a vzduchovky, gymnastiku a judo. Pro všechny byly připraveny i závody na kole (malé děti jezdily na
tříkolkách a odrážedlech, takže se zapojili opravdu všichni závodníci), štafeta a kanoistika. Ta, alespoň jak se
domníváme), všechny pobavila a zapojila do mohutného povzbuzování. Děti jezdili na longboardu a museli se
odrážet pádlem, které bylo vyrobeno z tyče a gumových koncovek. Všichni se dost snažili a opravdu závodili.
Pro závodníky byly připraveny zdarma párky v rohlíku. Nakonec jsme měli vyhlášení vítězů v jednotlivých
kategoriích. První tři si stoupli na stupínky vítězů, dostali medaile a pastelky, tužky či fixy.
Fotografie ze všech sedelských aktivit můžete sledovat na obecních stránkách v sekci fotogalerie - Sedlo.
SDH
Mladí hasiči dosáhli pomyslné mety – bojovali v kraji
(Eva Janochová)
Největší radost a oslavy si všichni užili již před letními prázdninami. Mládí dokázali to, o čem se vedoucím
téměř ani nesnilo. Pokud se ohlédneme zpět do historie, do krajského kola postoupily Střelské Hoštice
v kategorii starších naposledy v roce 1989, ale tenkráte nebyly děti na medailových pozicích.
Naše družstvo ve složení Kristýna Vodičková, Veronika Pechlátová, Lucie Michelová, Eliška Kopelentová,
Šárka Králová, Kateřina Janochová, Dominik Leon Kiša, Adéla Pánková, Eva Janochová a Tereza Vodičková
vybojovalo 3. místo. V posledních letech se to nepodařilo ani družstvům ze Štěkně, Čepřovic nebo Volyně.
Krajské kolo družstev mladých hasičů PLAMEN 2016 se v letošním roce uskutečnilo v Kaplici v sobotu
18. června 2016.
Trvale se nám daří obsazovat v posledních letech stupně vítězů v okresních kolech v kategorii mladších (do 11
let) a starších (do 15 let). Vyšší – krajská kola jsou organizována již jen pro kategorii starších a dorostu. Postup
u starších je o to cennější, že si jej musíte řádně vybojovat v silné konkurenci. V kategorii dorostu už tomu tak
není, neboť soutěžních družstev je v okrese jako šafránu.
Děti se v přípravě skutečně „nadřely“, netrénovaly jen v pátek, ale několikrát v týdnu. Příprava tentokráte
nebyla už jen o radosti ze sportování, ale především o tvrdém a intenzivním tréninku a o domácí přípravě
závodníků především v teoretických otázkách. V krajském kole se totiž spojuje plnění disciplín z postupového
okresního podzimního a jarního kola. Na děti tak čekaly štafety 4x60 m, závod požární všestrannosti
(zdravověda, topografie, střelba, uzle, běh), útoky CTIF, štafety požárních dvojic, štafety CTIF a nechyběl ani
požární útok.
Své síly zde měřily týmy Třísov (CK), Dolní Bukovsko (CB), Stráž nad Nežárkou (JH), Slapy (TA),
Milenovice (PI), Žernovice (PT) a Střelské Hoštice (ST).
Na rozpáleném stadionu všichni bojovali jako o život a i přes zranění děvčata dokončila své disciplíny a
odmítla to vzdát. Jako vedoucí jsme v tu chvíli měli slzy v očích. Na zpáteční cestě skončila tři děvčata na
ošetření u lékaře, jednalo se o namožené svaly a podvrknutý kotník. Ten den k píli nechyběla ona potřebná
špetka štěstí.
A právě za obrovské nasazení, chuť stát na stupních vítězů a veliké sportovní srdce našemu družstvu
DĚKUJEME.
Stejných úspěchů přejeme i našim dalším mladším a přípravce, kteří na soutěžích bojují jako lvi a snaží se. I
mezi nimi rostou stejně skvělí závodníci.
Za sbor SDH Střelské Hoštice a vedoucí

